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DTÖE R
ÇEVKO Vakfı 2011 Yılı Çalışmaları

Değerli Okuyucular,

1.11.2011’de ÇEVKO Vakfı’nın 20. kuruluş 
yıldönümünü bir zirve ile kutladık. Yaptığımız zirve 
ile ilgili ayrıntılara dergimizin bu sayısında yer 
veriyoruz. 

2011 yılında, Yetkilendirilmiş kuruluş olarak, 
piyasaya ambalajlı ürün süren 1.300’ün üzerinde 
firmadan yaklaşık 400.000 ton ambalaj atığının 
geri kazanılması yükümlülüğünü üstlendik. 

Üstlendiğimiz yükümlülüğü, 25 ilde 96 belediye 
ve 63 lisanslı toplama-ayırma firması işbirliği ile 
yerine getirdik. Böylece 2011 sonu itibariyle yerel 
yönetimlerle birlikte gerçekleştirmekte olduğumuz 
ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması 
çalışmalarında ulaşılan nüfus 13.360.000 kişiyi aştı. 

Kaynağında ayrı toplama çalışmaları yürüten 
belediyelere destek olmak amacıyla tüketicilerin kapı kapı bilgilendirmesi 
çalışmalarını 2011 yılında da üstlendik. Tüketicilerin yoğun olarak bir araya geldiği 
veya tüketim nedeniyle çok miktarda ambalaj atığının çıktığı alışveriş merkezleri, 
hava alanları, otel ve lokantalar, sinemalar, vb. yerlerde başlattığımız bilinçlendirme 
ve ayrı toplama etkinliklerini sürdürdük.

Geri kazanım konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halinde 10 ilde 
698 ilköğretim okulundan 1.236 öğretmenin katıldığı “Eğiticilerin Eğitimi” 
seminerleri düzenledik. Bu seminerler ertesinde 90.010 ilköğretim öğrencisine 
öğretmenlerinden aldıkları eğitim sonucu sertifikalarını gönderdik. “Çevreci Kedi 
ÇEVKİ” adlı tiyatro oyunumuzu sergiledik. Daha önceki yıllarda olduğu gibi, 2011 
yılındaki çalışma ve gayretlerimizin de amacı hem yasal yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi, hem de tüketicilerde ve özellikle ilkokul çocuklarımızda geri kazanım 
kültürünün yerleşmesi. 

2011 yılında Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi’mizi geliştirmek için önemli çaba 
harcadık. 2011 yılı sonunda TSE’den aldığımız denetim sonucunda 2010 yılında 
kurduğumuz ISO 9001 Kalite ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nde majör veya 
minör bir uyumsuzlukla karşılaşmamak bizi sevindirdi. 

Piyasaya sürenlerle ve lisanslı işletmelerle 2011 yılında işbirliğimizi internet tabanlı 
ÇİP (ÇEVKO İletişim Portalı) üzerinden yürüttük. Bu sayede paydaşlarımıza 
verdiğimiz hizmet kalitesinin ve hassasiyetinin artmasından memnuniyet duyuyoruz. 

2011 yılında bizlerden desteğini esirgemeyen Vakıf Üyelerimize, Sözleşmeli 
Firmalarımıza ve işbirliği halinde olduğumuz diğer paydaşlarımıza şükranlarımızı 
sunuyoruz.

ÇEVKO DÖNÜŞÜM’ün bu sayısında Çanakkale Belediye Başkanı ve ÇAKAB Başkanı 
Sn. Ülgör GÖKHAN, Vakfımız Yönetim Kurulu üyesi Artenius Türkpet Kimyevi 
Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi A.Ş. şirketinden Sn. Yaşar Nadir 
ATİLLA ve lisanslı toplama-ayırma şirketi Atkasan Atık Kağıt Değerlendirme San. ve 
Tic. A.Ş. Genel Müdürü Sn. Ertunga ARDENİZ ile yaptığımız söyleşilere yer verdik.

2012 yılının başarı getirmesini diliyor, saygılar sunuyorum. 
 

Saygılarımla,

METE İMER   
ÇEVKO Vakfı
Genel Sekreteri
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06 GÜNDEM
>> ÇEVKO Vakfı, 20. yılını tamamladı. Yıl yıl başardıklarımız… 

09 ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
>> Alphan Eröztürk: “Başarılı geçen bir yıl”
>> Artenius Türkpet Kimyevi Maddeler Satış ve Pazarlama 
Müdürü Yaşar Nadir Attila: “Pet şişede ağırlık düşürme 
çalışmalarının çevreye olumlu etkisi mevcut.”
>> Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nda ÇEVKO Vakfı semineri 
>> ÇEVKO Vakfı, Bursa, Edirne ve Ankaralı sanayicilerle...

15 ATIK YÖNETİMİ
>> Cezmi Neyim: “2011 yılının ardından”
>> Ataşehir Belediyesi’nden “İklim Dostu” panel.
>> Atkasan A.Ş Genel Müdürü Ertunga Akdeniz, atık azaltma 
ve geri kazanma çalışmalarını aktarıyor 
>> ÇEVKO İletişim Portalı ÇİP, ÇEVKO Vakfı ile işbirliği içinde 
olan lisanslı firmaların kullanımında
>> Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği Başkanı Ülgür Gökhan: 
“Vatandaşlarımız çevre konusunda duyarlı.”

25 TÜKETİCİ BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI
>> Dilek Özcanlı Uslu: “Nice 20 yaşlara!” 
>> “Cam Yeniden Cam” projesi eğitimleri tamamlandı.
>> ÇEVKO Vakfı 20. Yıl Zirvesi : “Değişen Dünya, Kirlenen 
Çevre ve Artan Sanayi Sorumluluğu”
>> “Çevreci Kedi ÇEVKİ” çocuk tiyatrosu geçtiğimiz yıl 7.000 
çocuğa ulaştı.
>> Çocuklara özel e-öğrenme sitesi www.cevkococuk.org

35 HABERLER 
>> PRO- Europe üyesi kuruluş, Almanya’dan Der Grüne Punkt 
(Yeşil Nokta)
>> 4. Küresel Isınma Kurultayı 
>> Koçtaş,  Bilim İlaç, Unilever ve Levi’s’tan haberler  
>> Atık Toplama Pazarında Rekabet ve Çevre Mevzuatı 
Açısından Güncel Gelişmeler Çalıştayı 
>> Basında Çevko  
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40 ÇEVKO Vakfı Üyeleri
• AK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. 
• AMCOR FLEXIBLES İSTANBUL AMBALAJ 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
• AMWAY TÜRKİYE LTD.
• ANA GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ SAN. VE 
TİC. A.Ş.
• ANADOLU CAM SAN. A.Ş.
• ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ 
A.Ş.
• ARTENIUS TURKPET KİMYEVİ MADDELER VE 
PET AMBALAJ MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş.
• BERİCAP KAPAK SAN. LTD. ŞTİ.
• BESLER GIDA VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
• BP PETROLLERİ A.Ş.
• CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI 
TİCARET MERKEZİ A.Ş.
• COCA-COLA İÇECEK A.Ş.
• COCA-COLA MEŞRUBAT PAZARLAMA VE 
DANIŞMANLIK SAN VE TİC. A.Ş.
• CROWN BEVCAN TÜRKİYE AMBALAJ SAN. 
VE TİC. A.Ş.
• DANONE HAYAT İÇECEK VE GIDA SAN. VE 
TİC. A.Ş.
• DANONE TİKVEŞLİ GIDA VE İÇECEK SAN. 
VE TİC. A.Ş.
• DELLA GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
• ECZACIBAŞI BEIERSDORF KOZMETİK 
ÜRÜNLER SAN. VE TİC. A.Ş.
• EDİRNE YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş.
• ELİF PLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
• EMEK YAĞ SAN. A.Ş.
• ERBAK ULUDAĞ İÇECEK SAN. VE TİC. A.Ş.
• ETİ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
• FATSU DOĞAL KAYNAK SULARI SAN. VE 
TİC. A.Ş.
• HAYAT KİMYA SAN. A. Ş.
• JOHNSON&JOHNSON SIHHİ MALZEME SAN. 
VE TİC. LTD.ŞTİ.

• KAFKAS PASTA ŞEKERLEME SAN. VE TİC. A.Ş.
• KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
• KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SAN. A.Ş.
• KOROZO AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş.
• LOREAL TÜRKİYE KOZMETİK SAN. VE TİC. 
A.Ş.
• MARSAN GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
• MARSHALL BOYA VE VERNİK SAN. A.Ş.
• MEHMETLER YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş.
• MİGROS TİC.A.Ş.
• MOBİL OIL TÜRK A.Ş.
• NESTLE WATERS GIDA VE MEŞRUBAT SAN. 
TİC. A.Ş
• ORIFLAME KOZMETİK ÜRÜNLERİ TİC. LTD.ŞTİ.
• PAPIX PLASTİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
• PEPSİ COLA SERVİS VE DAĞITIM LTD. ŞTİ.
• PFIZER İLAÇLARI LTD. ŞTİ.
• PINAR SU SAN. VE TİC. A.Ş.
• PLAŞ PLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
• PROCTER&GAMBLE TÜKETİM MALLARI 
SAN.A.Ş.
• RECKITT BENCKISER TEMİZLİK 
MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
• REXAM PAKETLEME SAN. VE TİC. A.Ş.
• ROCHE MÜSTAHZARLARI SAN. A.Ş.
• S.S.TARİŞ PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR 
TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
• SARTEN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş./ 
PETPAK FABRİKASI
• SHELL&TURCAS PETROL A.Ş.
• TAMEK GIDA VE KONSANTRE SAN. TİC. A.Ş.
• TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.
• TETRA PAK PAKETLEME SAN. VE TİC. LTD. 
ŞTİ.
• TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SAN. A.Ş.
• UNILEVER SAN. VE TİC. TÜRK A.Ş.
• ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.
• YÖNTEM DIŞ TİC. A.Ş.
• YUDUM GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
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G MDEÜN
EVKO, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları 
Değerlendirme Vakfı, 1 Kasım 1991’de, ülkemizin 
önde gelen 14 sanayi kuruluşunun girişimleri ile 
kuruldu.
Kuruluş amacı, Türkiye’de, çevreyi geliştirmek, 
çevre sağlığını korumak ve çevrenin kirlenmesini 

önlemek adına kullanılmış ambalajların ekonomik ve düzenli 
geri kazanımı için sanayi, yerel yönetim ve tüketicilerin katkı 
ve katılımları ile sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin 
kurulmasına katkıda bulunmaktı. Henüz ülkemizde Çevre 
Bakanlığı’nın bile olmadığı böyle bir zamanda ÇEVKO Vakfı 
pilot projelerle, tamamen gönüllülük ilkesi ile çalışmalarına 
başladı.

İLK ÇALIŞMALARIMIZ 
İlk kez Bakırköy Belediyesi ile ortak bir proje gerçekleştirdik. 
O zamanın Belediye Başkanı Ali Talip Özdemir, ÇEVKO Vakfı 
ile çalışan ilk belediye başkanı unvanına sahip oldu.  Ataköy 
bölgesinde 653 hane ile ambalaj atıklarının kaynağında 
toplama çalışmaları yapıldı. 
Bakırköy toplama ayırma tesisi ile ilk geri dönüşüm tesisinin 
kurulmasında öncü rol oynadı. Kamunun da Çevre Bakanlığı’na 
geçişinde destek kurum olarak görev aldı. 1993 yılında, 
kuruluşunun üzerinden geçen sadece iki yıl gibi kısa bir süre 
sonra, o zamanın maskotu Eko-Dino ile ÇEVKO, okullarda ilk 
eğitim zilini çaldı. Yine hedef, çocuklara, çevre bilinci aşılamak, 
ambalaj atıkları ve geri dönüşümün önemini anlatmaktı.
Evet, ilk yıllar, zorlu ama başarı tohumlarının da atıldığı 
“ÇEVKO’nun yeni doğuş ve çocukluk dönemi” olarak tarihe 
geçti. 

2002’DE YEŞİL NOKTA
2000’li yıllar, tıpkı ülkemiz ve dünya için olduğu gibi, henüz 
çok genç ama bir o kadar da azimli ve başarıya odaklı bir 
oluşum olan ÇEVKO Vakfı için de kilometre taşı niteliğinde yeni 
başlangıçları ifade ediyordu.  
Ve ÇEVKO, 2002 yılında uluslararası “Yeşil Nokta” markasının 
Türkiye’deki kullanım hakkını elde ederek, Avrupa’da çok 
yaygın olan bu markayı kullanan geri kazanım örgütleri ailesine 
katıldı. Böylece ÇEVKO, ülkemizi, Avrupa Birliği’nde temsil 
etme hakkını da kazanmış oldu. 
1991 ve 2005 yılları arasında ÇEVKO, bugünkü adıyla T.C. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sanayi kuruluşları, belediyeler ve 
lisanslı toplama ayırma firmaları arasında gönüllülük ilkesine 
bağlı kalarak, bir köprü vazifesi gördü. Bu dönemde toplanan 
ambalaj atığı sayısı 100 bin ton ve ulaşılan kişi sayısı ise 1 
milyondu. 

2005’TE YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞ
Türkiye ile AB arasında tam üyelik müzakerelerinin de 
başladığı 2005 yılı, gerek ÇEVKO gerekse ilgili tüm taraflar 
açısından önemli bir dönemin de başlangıcını ifade ediyordu.  
Çünkü ÇEVKO Vakfı, Türkiye’nin AB’ye uyumu sürecinde 2005 
yılında yayınlanan “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği” çerçevesinde, o dönemdeki adıyla, T.C. Çevre ve 
Orman Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş Kuruluş ilan edildi.  
Bu sıfat, son derece önemli ve de kıymetli bir anlam 
taşıyordu. Yasa koyucu devlet kurumu nezdinde tanınarak, 
Yetkilendirilmiş Kuruluş olarak nitelendirilmek, ÇEVKO’ya, 
ambalaj atıkları geri kazanımı konusunun bilirkişisi, uzmanı ve 
yetki sahibi payelerini de resmi olarak veriyordu. 
Bu yetki ile birlikte, 2005 yılından bu yana ambalajlı ürün 
piyasaya süren firmalar, ambalaj atıklarının geri kazanımı 
için ÇEVKO’ya kazanım yükümlülüklerini devretmeye başladı.

Ç
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Geleceğe ışık tutan 
20 yıl 
20 YILI GERİDE BIRAKTIK. BUGÜNE KADAR BAŞARDIKLARIMIZ, ÖNÜMÜZDEKİ UZUN 
YOLA IŞIK TUTUYOR VE HEPİMİZE UMUT VERİYOR. 
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HİZMET KALİTESİNE KÜRESEL ONAY
Faaliyetlerine bir gönüllülük ilkesiyle 1991’de başlayan, 
alanında ilk olma niteliğinde çeşitli oluşumlara öncülük ederek, 
imza attığı pek çok başarı ile önemli bir Sivil Toplum Kuruluşu 
haline gelen ÇEVKO, faaliyetlerini geçtiğimiz ağustos ayında 
yeni hali ile yürürlüğe giren “Ambalaj Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği”nde belirlenen yükümlülükleri çerçevesinde 
sürdürüyor.
2010 yılı sonunda, ÇEVKO, kurduğu yönetim sistemi ile Türk 
Standartları Enstitüsü’nden ISO 9001:2008 Kalite ve ISO 
14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi belgelerini almaya hak 
kazanarak, hizmet kalitesini bir kez daha kanıtladı. Böylece 
20 yıllık tecrübesi, hizmet kalitesi ve yönetim süreçlerinde 
uyguladığı yüksek standartlar, gerek ulusal gerekse küresel 
çapta onaylanmış oldu. 
Türkiye’de geri dönüşüm hareketini başlatan ÇEVKO, 
Yetkilendirilmiş Kuruluş ilan edildiği 2005’ten itibaren yaklaşık 
2 milyon ton ambalaj atığının geri kazanıldığını belgeleyerek, 
çalışmalarına da çok yönlü bir şekilde ivme kazandırmaya 
başladı. 
ÇEVKO’nun öncülüğünde, 20 yıl içerisinde bugün itibariyle 
binden fazla sanayi kuruluşunun da katkısıyla, 100’e yakın 
belediye ile işbirliği sağlanarak, 15 milyona yaklaşan bir nüfusa 
ulaşıldı.

AMBALAJ ATIKLARINDA BİLGİLENDİRME
ÇEVKO Vakfı, üstlendiği yükümlülük çerçevesinde, Türkiye 
genelinde, ambalaj atığının yoğun çıktığı yerlerde belediyeler 
ile ortak projeler geliştiriyor. El birliği ile hazırladığımız 
“Ambalaj Atıkları Yönetim Planı” çerçevesinde kapı kapı 
bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirerek, önce halkı ambalaj 
atıklarının çöp olmadığı konusunda bilgilendiriyor. Sonrasında 
ise kaynağında ayrı toplama organizasyonunda belediyeler 



G MDEÜN
ve lisanslı toplama ayırma firmaları arasında köprü vazifesi 
görüyor.
Toplanan ambalaj atığının tür ve miktarının bakanlığa 
bildiriminde de yine ÇEVKO devreye giriyor. Bildirim ve denetim 
mekanizması olarak görev yapıyor.
ÇEVKO Vakfı, kaynağından geri dönüşüm tesisine, ambalaj 
atığının bu yolculuğunun her aşamasında aktif rol alıyor; bu 
sayede de yönetmeliğin uygulanmasını sağlıyor. 
Üstlenmiş olduğu yükümlülükleri yerine getirirken, iletişim, 
bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları da düzenliyor. 
Ekonomik işletmeler işbirliğiyle hayata geçirdiği tüketici ve 
çalışanlara yönelik sürdürülebilir projelerle, toplum kesiminde 
daha geniş kitleleri bilinçlendiriyor. Günde yüz binlerce 
tüketicinin ziyaret ettiği hava alanları, sinemalar, alışveriş 
merkezleri, oteller ve zincir mağazalar ile tüketiciye doğrudan 
ulaşarak, ambalaj atıkları ve geri kazanımın önemini anlatıyor. 

2010’DA EĞİTİMDE FARKLILIK 
“Dönüşüm için önce eğitim, daima eğitim” diyerek, 20 yıldır 
okullara ve ilköğretim öğrencilerine yönelik olarak ambalajlar 
atıklarının geri kazanımı konusunda eğitimler veriyor. 
2010 yılı itibariyle, bu eğitimlerini, “Eğiticinin Eğitimi Programı” 
adı altında toplayarak, farklı bir eğitim uygulaması başlattı. 
Bu programa dâhil olan okullarda, artık, öğretmenlere ÇEVKO 
tarafından eğitim veriliyor ve öğrencilerin de çevre eğitimlerini, 
kendi öğretmenlerinden almasına önderlik ediyor. 
2011 yılında, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Belediyeler ile 
işbirliği içinde 1200 öğretmen ve 90.000 öğrenciye eğitim 
verildi. Çocuklara çevre bilinci aşılamak, ambalaj atıkları ve 
geri dönüşümün önemini anlatmak üzere 2007 yılından bu 
yana tiyatronun eğlendirirken öğreten ifade gücünden de 
yararlandı.

YEREL YÖNETİM VE SANAYİ İLE EL ELE 
Bugün, 20. yaşını büyük bir mutluluk ve gururla kutlayan 
ÇEVKO Vakfı, Türkiye’de sağlıklı, ekonomik ve sürdürülebilir 
bir geri kazanım sistemi oluşturmak için 20 yıldır faaliyet 
gösteriyor. 
Evsel atıkların kaynağında ayrı toplanması yolunda yerel 
yönetimler ile yaptığımız işbirliklerini yaygınlaştırıyor. Geri 
dönüşüm yatırımlarının yapılması ve kapasite yaratılması 
yolunda sanayi kuruluşları ile ilişki ve işbirliklerini 
güçlendirmeyi sürdürüyor. Ambalaj atıklarının ayrılması ve geri 
dönüşüm bilincinin geliştirilmesi yolunda tüketicilere yönelik 
eğitim çalışmaları yürütüyor; inşa ettiği sağlıklı ve sağlam 
iletişimi, çeşitli proje ve uygulamalarla yaygınlaştırıyor.
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RAKAMLARLA
ÇEVKO VAKFI 
• Sadece 2011 yılında ÇEVKO Vakfı’nın belgelendirdiği 
ambalaj atığı miktarı 400.000 tondur. Bu sayede; 
2.730.000 ağacın kesilmesi önlenmiş, 240.000 m³ fosil 
yakıt tasarrufu, 4.270.000 m³ su tasarrufu, 481.000 ton 
sera gazında (CO2) azalma sağlandı. 
• Yetkilendirilmiş Kuruluş ilan edildiği 2005’ten itibaren 
yaklaşık 2 milyon ton ambalaj atığının geri kazanıldığını 
belgeledi. 
• 1991-2005 yılları arasında toplanan ambalaj atığı sayısı 
100 bin ton ve ulaşılan kişi sayısı ise 1 milyondu. 
• 2011 yılında, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 
ve Belediyeler ile işbirliği içinde 1200 
öğretmen ve 90.000 öğrenciye eğitim 
verildi. 
• 20 yıl içerisinde, binden fazla sanayi 
kuruluşunun da katkısıyla, 96 belediye ile 
işbirliği sağlanarak, 15 milyona yaklaşan 
bir nüfusa ulaşıldı.

	 •	Avrasya	Ambalaj	Fuarı’nda	ÇEVKO	Vakfı,	
“Önleme	Prensipleri	ve	Uygulama	Örnekleri”	konulu	

bir	seminer	gerçekleştirdi.	
•	Konuğumuz,	Artenius	Türkpet	Satış	ve	Pazarlama	

Müdürü	Yaşar	Nadir	Attila,	pet	şişede	ağırlık	düşürme	
çalışmalarını	aktarıyor.	

•	ÇEVKO	Vakfı,	Bursa,	Edirne	ve	Ankaralı	sanayiciler	
ile	bir	araya	geldi.	Değişen	ambalaj	atıklarının	kontrolü	

yönetmeliği	hakkında	bilgilendirme	yaptı.	

ENDÜSTRİ
İLİŞKİLERİ
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ET şişelerin pazarda gün geçtikçe yaygınlaşıyor 
olması, bir süre sonra bu şişelerin hammadde olarak 
ekonomiye yeniden kazandırılması hususunu gündeme 
getirmiştir. Bu bağlamda, o zamanki adıyla SASA’da, 
1989 yılında bizim yönettiğimiz bir çalışma başlatılmış 

ve 1990 yılında bir alan çalışması yapılmıştır. 
Silivri- İstanbul’dan Gazipaşa-Antalya’ya kadar ören yeri, kumsal 
ve piknik alanlardaki PET şişeler, üniversite öğrencileri tarafından 
toplanarak, bu iş için özel üretilmiş presli kamyonlarla toplama 
merkezlerine ve ardından da ana deponun bulunduğu Adana’ya 
gönderildi. Bu çalışmalar sürerken SASA, bir vakfın kurulması için 
çalışmalar başlattı. Bu çalışmaların sonunda, bu yıl, 20.kuruluş yılını 
kutladığımız ÇEVKO Vakfı, 1991 yılında kuruldu.
SASA, bu süreçte pazara sunduğu PET şişeleri toplamaya başladı. 
Fabrikanın içinde 100 bin metrekare alan bu iş için ayrıldı. Toplanan 
PET şişeleri ekonomiye yeniden kazandırmak amacıyla da, 
Türkiye’de ilk kez 1994 yılında PET geri kazanma işletmesi 30 bin 
ton /yıl kapasite ile üretime başladı. 

DAHA HAFİF ŞİŞE, DAHA AZ KARBON SALINIMI
SASA (şimdiki adı Artenius Türk PET) bu süreçte, karbon salınımını 
azaltan, özelliğinden ve işlevinden bir şey kaybetmeyen, bir 
öncekinden daha hafif şişe ve preformları pazara sundu. Bu ağırlık 
azaltma işi ilk olarak yağ şişesi ambalajında uygulandı. Önceleri 
1 litre yağ alan bir PET yağ şişesinin ağırlığı ortalama 45 gram 
iken, bugün aynı ağırlıktaki bir yağ şişesinin ağırlığı %  43 oranında 
düşürülerek 26-27 gram olarak pazara sunuluyor. Biz Artenius 
olarak yurt dışına ise, aynı hacimde yağ alacak şişenin üretimi için 
21 gramlık preformlar gönderiyoruz. Aynı çalışmalar 2 litre yağ alan 
şişeler için de yapıldı. Bu şişenin ağırlığı zaman içinde 78 gramdan 
50 grama kadar düşürüldü.
Gazlı içecek sektöründe ise, 1982 yılında kullanılan 1 litre PET 
şişenin ağırlığı 48 gramdı. Bugün için bu ağırlık, içeceğin özelliği 
nedeniyle ancak 36 gram kadar düşürülebilmiştir. Ama hafifleme 
oranı yine de azımsanmayacak orandadır: % 25.
Ağırlık azaltılması konusunda asıl gelişmeler 1984 yılında Hayat 
su ile yaşamımıza giren PET su şişelerinde yaşanmıştır. Pazara 
sunulan ilk 0.5litrelik PET şişenin ağırlığı 22 gramdı. Bugün aynı 
hacimdeki su için sadece 10.5 gram ağırlığında PET şişe kullanılıyor. 
Bu süre içinde, 0.5 litrelik PET su şişesinin ağırlığında, % 53 oranında 
bir hafifleme sağlandı. 1.5 litre PET su şişesi ağırlığı ise, % 43 
oranında düşürüldü.
Daha düşük ağırlıktaki şişeler dünyanın birçok ülkesinde kullanılıyor. 
0.5 litre PET şişede dünyada 8-9 grama kadar uygulama örnekleri 
var. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bu ağırlıktaki şişelerin, ülkemizdeki 

ambalajlı su üreticileri tarafından kullanılacağını bekliyoruz. 
Bundan yaklaşık 20 yıl önce dönüşümlü 250 cc’ lik gazlı içecek 
ambalajının ağırlığı (pazar ortalaması) yaklaşık olarak 425 gramdı. 
Yani 250 cc’lik (yaklaşık 250 gram) gazlı içecek, kendisinden 1.7 kat 
daha ağır bir ambalajla pazara sunuluyordu. Bugün anılan ambalaj 
malzemesi artık tek kullanımlık ambalaja dönüştürülerek ağırlığı, 
ortalama 180-185 grama düşürüldü. 

SONUÇLAR
Yaklaşık 25 yıl önce, 1 ton PET hammaddesinden, ortalama olarak 
45 bin adet 0.5 litrelik su şişesi üretiliyordu. Bugün aynı miktardaki 
hammaddeden 95 bin adet 0.5 litrelik PET su şişesi üretiliyor. 
PET şişede su üretenler, dün, şişe üretmek için kullandıkları 
hammaddenin yarısı kadar hammadde kullanarak ürettikleri PET 
şişelere aynı miktardaki suyu koyabiliyor. 
Bu hesabı yaptığımızda, ağırlık düşürme çalışmalarının çevreye ve 
ekonomiye olumlu etkisi olduğunu kolaylıkla görebiliriz. Dünyanın, 
20. yüzyılın son çeyreğinde tanıdığı ve kısa sürede benimsediği, 
kullanıldıktan sonra doğaya, biz insanlar tarafından terk edilen PET 
şişelerin çevreye verdiği ‘görsel kirliliği’ de ortadan kaldırmak, bu 
şişeleri geri kazanım tesislerine göndermek birey olarak bizlerin 
önemli görevlerimizden biridir. Şurasını hiç unutmamız gerekir: 
Hiçbir PET şişe ya da alternatifi ambalaj, ören yerlerine, kumsallara, 
piknik alanlarına kendileri gitmezler. Birileri tarafından götürülür. 
Burada arzulanan, götürenlerin bu ekonomik değerleri, aldıkları yere 
geri getirmeleri.

P

25 YIL ÖNCE, BİR TON PET HAMMADDESİNDEN, 45 BİN ADET 
YARIM LİTRELİK SU ŞİŞESİ ÜRETİLİYORDU. BUGÜN AYNI 
MİKTARDAN 95 BİN ADET YARIM LİTRELİK ŞİŞE ÜRETİLİYOR.

PET ŞİŞEDE AĞIRLIK DÜŞÜRME 
ÇALIŞMALARININ ÇEVREYE VE EKONOMİYE 
OLUMLU ETKİSİ MEVCUT.

PET şişeler artık 
daha hafif! YAŞAR NADİR ATTİLA 

ARTENİUS TÜRKPET KİMYEVİ MADDELER 
VE PET MALzEMELERİ SAN.A.Ş.

SATIŞ VE PAzARLAMA MÜDÜRÜ
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2011 YILI BİRÇOK AÇIDAN YENİLİKLER VE BEKLENTİLER İLE 
BAŞLAMIŞTI. BU BEKLENTİLERDEN BİRİ DE BİRÇOK KURUM 
VE TEMSİLCİNİN YER ALDIĞI AMBALAj KOMİSYONU’NUN 
“AMBALAj ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ”NİN YENİNDEN 
DÜzENLENEREK YAYINLANMASIYDI.

eniliklerden bir tanesi, alınan karar doğrultusunda 
ÇEVKO olarak marka ve hizmet için iki ayrı 
sözleşme uygulamasına geçilmesiydi. 2011 
yılından başlayarak piyasaya süren işletmeler, 
ÇEVKO ile Yeşil Nokta markasının kullanımı ve 

yönetmelikten doğan temel yükümlülüklerinin kısmen ya da 
tamamen yerine getirilmesi için birbirinden tamamen bağımsız 
iki ayrı sözleşme yapabilir hale geldiler. Bu kapsamda 2011 yılı 
başında bir önceki yıldan devreden sözleşmelerimiz de yenilendi. 

ÇİP hizmetleri artarak devam edecek
Sözleşmelerle birlikte müşterilerimizle iletişimimizi 
güçlendirmek ve istemeden de olsa neden olduğumuz 
çevresel etkileri azaltabilmek adına hizmet aldığımız internet 
tabanlı uygulamamız “ÇEVKO İletişim Platform”u ÇİP oldu. 
Sözleşmelerin imzalanmasından, miktarın kesinleştirilmesine 
kadar birçok konuda firmalarla daha etkin ve verimli bir şekilde 
iletişim kurmamızı sağlayan ÇİP, yapılacak geliştirmelerle artan 
bir kapsamda hizmet vermeye devam edecek. 
Ek olarak bir de daha önce adı, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 
olan bakanlığımız da yeni yapılanma doğrultusunda T.C 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile birleşerek T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı adını alarak yeni bir yapıya geçince, 2011 
yılının oldukça hareketli bir yıl olduğunu söylemek mümkün.
Tüm bu devinime rağmen ÇEVKO olarak 2011 yılı başında 

Başarılı geçen bir yıl

ALphAN ERözTüRk
ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜM MÜDÜRÜ

koyduğumuz hedefleri Haziran sonu itibarıyla neredeyse 
yakalamamız sonrasında hedefler revize edilmiş ve revize 
hedeflere de yılsonu itibarı ile başarı ile ulaşılmıştır. 2011 
yılı sonu itibarı ile ÇEVKO, 1308 işletmenin toplam yaklaşık 
400.000 ton’luk yükümlülüğünü başarı ile üstlenmiştir.
Bu süreçte kurumların doğru şekilde bilgilendirilmesi için, 
anketlerden çıkan sonuçların da yönlendirmesi ile farklı illerde 
çeşitli bilgilendirme etkinlikleri düzenlenmiş ve toplamda 150 
toplantı ile yaklaşık 1300 firma temsilcisine ulaşılmıştır.
Tüm bu başarının ardında, uzman ÇEVKO personeli kadar, piyasaya 
süren firmaların bize duyduğu güven de yatmaktadır. Bu nedenle 
işbirliği içinde olduğumuz tüm kurumlara, 20 yıllık bilgi ve tecrübe 
birikimi ile gerçekleştirilen başarılı çalışmalara güvenerek bizlerle 
işbirliği içinde oldukları için bir kez daha teşekkür etmek isterim.

Öncelikli konumuz “Önleme”
Yayınlanan yönetmeliğin getirdiği yeni açılımlardan biri olan 
‘Önleme’ maddesi de, öncelikli konularımızdan biri olmaya aday. 
Bu konuda öncelikle kendi altyapımızı geliştiriyoruz. Yakın bir 
gelecekte bilgi birikimimizi sizlerle de paylaşmaya başlayacağız.
Sonuç olarak, işbirliği içinde olduğu kurumlardan aldığı destek 
ile büyüyen ve gelişen kurumumuzun 2011 yılındaki başarılı 
çalışmaları için, bizleri destekleyen tüm firmalara ve özveriyle 
başarılı çalışmalar yapan mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi 
sunuyorum.

Y
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Avrasya Ambalaj Fuarı’nda
ÇEVKO semineri
AVRASYA AMBALAj FUARI’NDA ÇEVKO VAKFI, 
“AMBALAj TASARIMINDA ÇEVRE KORUMA - 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI” TEMASIYLA 
“ÖNLEME PRENSİPLERİ VE UYGULAMA 
ÖRNEKLERİ” KONULU BİR SEMİNER 
GERÇEKLEŞTİRDİ.

vrupa’da her yıl düzenlenen fuarlar arasında 
ilk sırada yer alan, Türk ambalaj endüstrisinin, 
üretim gücünün ve teknolojik gelişiminin 
yanı sıra tasarım becerilerinin de sergilendiği 
Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, geçtiğimiz 

Eylül ayında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde, 10 salonda 
düzenlendi. 17.’si gerçekleşen fuar, 40.753 ziyaretçisiyle yine 
kendi başarı rekorunu kırdı.
ÇEVKO Vakfı’nın fuar bünyesinde Karadeniz Salonu’nda 
gerçekleştirdiği “ Önleme Prensipleri ve Uygulama Örnekleri” 
seminerinde 24 ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe giren 
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile önleme 
konusunun daha da önem kazandığı belirtildi. ÇEVKO 
Vakfı Endüstri İlişkileri Uzmanı Hande Sifoğlu, “Ambalaj 
Atıkları Yönetimi ve Önleme İlişkisi” konusunu aktardı. 
Endüstri İlişkileri Uzmanı Senem Zıvarık konuşmasında, 
“Dünyadan En İyi Uygulama Örnekleri ve Türkiye’de Önleme 
Yaklaşımının Gerçekleşmesi”ni ele aldı. Ambalaj Sanayicileri 
Derneği (ASD) Araştırma ve Bilimsel Konular Uzmanı İlkay 
Kıran “Sürdürülebilirlik = Daha Az Kaynak – Daha Çok 
Üretim” konulu sunumunu katılımcılar ile paylaştı. ÇEVKO 
Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Artenius Türkpet Kimyevi 
Maddeler ve Pet Malzemeleri San. A.Ş. Satış ve Pazarlama 
Müdürü Yaşar Nadir Atilla ise “ PET Ambalaj Üretiminde 
Önleme Yaklaşımı ve Uygulama Örnekleri” konulu bir sunum 
yaptı. 
Seminerde, ambalajın üretim aşamasında devreye giren, 
ambalaj üretiminde işlevsellik; güvenlik ve hijyen şartları 
korunarak daha az hammadde ve enerji kullanımı ile çevre 
dostu ürünler elde etme yönündeki önleme uygulamaları ve 
uluslararası mevzuat ile örnekler üzerinde duruldu.
TÜYAP ve Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin uzun soluklu 
işbirliğinin yanında, sektörün diğer güçlü dernekleri AMD, 
ESD, KASAD, MASD, OMÜD ve SEPA’nın desteğini de alan 
Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, sektörlerin kolektif bir güç 
olmayı ilke edinip, birlik ve beraberlikle istikrar sağlayıp, 
güçlendiğinin en güzel göstergesi. 
Yurt içinden ve yurtdışından ilginin büyük olduğu, Avrasya’nın 
en büyük fuarı, siparişlerin rotası oldu. Yeni yatırımlara zemin 
hazırlayan fuarın katılımcıları ve ziyaretçileri fuardan oldukça 
memnun ayrıldılar.
Büyük çaplı siparişlerin alındığı, makinelerin sahiplerini 
bulduğu fuarda, birçok yeni iş bağlantısı yapıldı. Avrasya 
Ambalaj Fuarı 2012, 20-23 Eylül 2012 tarihlerinde 
düzenlenecek.

EVKO Vakfı, sanayi firmalarının geri kazanım 
yükümlülüğü çerçevesinde değişen ambalaj 
atıklarının kontrolü yönetmeliği hakkında 
bilgilendirme yapmak amacıyla Bursa, Edirne 
ve Ankaralı sanayiciler ile bir araya geldi. 
ÇEVKO Vakfı yetkilileri, Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası işbirliği ile Bursa Sanayi 

ve Ticaret Odası’nda, Kervansaray Hotel’de Bursalı 
sanayicilerle; Edirne Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile 
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda Edirneli sanayicilerle 
ve Ramada Hotel’de Ankaralı sanayiciler ile buluştu. 
Sanayiciler toplantılarda değişen yönetmelik ile ilgili yorum 
ve görüşlerini, ÇEVKO Vakfı yetkililerine aktardılar. 

A

Ç

SEMİNERDE, AMBALAj ÜRETİMİNDE DAHA Az HAMMADDE 
VE ENERjİ KULLANIMI İLE ÇEVRE DOSTU ÜRÜNLER ELDE 
ETME YÖNÜNDEKİ ÖNLEME UYGULAMALARI ÜzERİNDE 
DURULDU.

İLERLEMELER VE KAZANIMLAR 
BTSO’nun konferans salonunda düzenlenen toplantının açılış 
konuşmasını yapan ÇEVKO Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 
Erbak, Türkiye’nin ambalaj atıklarını değerlendirmesi konusunda 
birkaç yıl içerisinde AB standartlarını yakalayacağını belirterek, 
“İnsanlarımız ambalajların doğaya tekrar kazandırılmasına önem 
veriyor” dedi. Erbak, konuşmasında vakıf olarak geçtiğimiz 20 yıl 
içerisinde ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda önemli 
çalışmalara imza attıklarını dile getirdi ve sözlerine şöyle devam 
etti: “Türkiye bu konuda AB müktesebatında ne deniyorsa onu 
yapabiliyor. Bu konuda AB’den hiçbir eksiğimiz yok. Türkiye 
ambalaj atıklarını güzel bir şekilde değerlendiriyor. Vatandaş artık 
duyarlılık kazanıyor. Her evde geri dönüşüm konusunda duyarlılık 

ÇEVKO, Bursa, Edirne ve 
Ankara’da! 
ÇEVKO VAKFI DEĞİŞEN AMBALAj 
ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 
HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPMAK 
AMACIYLA BURSA, EDİRNE VE ANKARALI 
SANAYİCİLER İLE BİR ARAYA GELDİ.
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ATIk
YöNETİMİ

• Atkasan A.Ş Genel Müdürü Ertunga Ardeniz bu sayıdaki 
konuğumuz. Atık azaltma, geri kazanma ve bertaraf etme 

konularındaki çalışma prensiplerini aktarıyor.
• Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği Başkanı Ülgür Gökhan’la 

röportaj yaptık. Çanakkale’de ÇEVKO ile birlikte
“Eğiticinin Eğitimi” semineri gerçekleştirildi.

• ÇEVKO İletişim Portalı ÇİP, ÇEVKO Vakfı ile işbirliği
içinde olan lisanslı firmaların kullanımında. 

E Ü İSN TD R İ Ş EKL İİ İRL

var. Türkiye’nin sosyo-ekonomik problemlerinden dolayı bazı 
sıkıntılar yaşanıyor. Bunlar da aşılır. Ciddi önlemler alınıyor. 
3-5 yıl içerisinde Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin standartlarına 
geliriz.” 
ÇEVKO Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Okyar Yayalar ise 
konuşmalarında ÇEVKO Vakfı’nın 14 sanayi kuruluşunun 
gönüllülük ilkesiyle bir araya gelerek kurulduğu günden bu 
yana çok şeyin değiştiğini vurguladı: “2005 yılında yayınlanan 
yönetmelik ve sonrasında ÇEVKO Vakfı hızla, sanayicinin 
ambalaj atığı yükümlülüğünü üzerine alarak çalışmalarına 

ivme kazandırdı. Bugün ÇEVKO 1.100’ün üzerinde firmanın 
yükümlülüğünü üzerine alıyor ve 2011 yılı sonunda 400.000 
ton ambalaj atığının toplanmasını sağladık. Türkiye genelinde 
Avrupa Birliği standartlarına yaklaşıldı. Ben bu konuda tüm 
sanayicilerimizin üzerine düşen görevleri yerine getireceğine 
inanıyorum,” diyerek sözlerine devam etti. 
Gerçekleştiren toplantılarda açılış konuşmalarının ardından 
ÇEVKO Vakfı Endüstri İlişkileri Uzmanları değişen yönetmelik 
hakkında bilgiler verirken sonrasında Yerel Yönetimler Uzmanları 
bölgesel olarak belediyeler ile yapılan çalışmaları aktardılar. 

YAKLAŞIK 250 SANAYİCİNİN KATILIMI 
İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİLGİLENDİRME 
TOPLANTILARI TÜRKİYE’NİN FARKLI 
BÖLGELERİNDE TEKRARLANACAK.
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“İklİm dostu ataşehİr” panelİ ataşehİr 
Beledİyesİ Çevre koruma ve kontrol 
müdürlüğü tarafından “Buluşalım, 
konuşalım, kararlaştıralım, İklİm 
değİşİklİğİnİn Çözümüne ataşehİr’den 
katkı sunalım” sloganıyla yedİtepe 
ünİversİtesİ’nde düzenlendİ.

taşehir İklim paneli “Buluşalım, konuşalım, 
kararlaştıralım, iklim değişikliğinin çözümüne 
ataşehir’den katkı sunalım” sloganıyla 16 aralık 
2011’de yeditepe üniversitesi’nde düzenlendi. ataşehir 
Belediyesi Çevre koruma ve kontrol müdürlüğü 

tarafından düzenlenen panele ataşehir Belediye Başkanı Battal 
İlgezdi, İlçe milli eğitim müdürü prof. dr. şaban karataş ile belediye 
başkan yardımcıları ve birim müdürleri, öğrenciler ile çok sayıda 
davetli katıldı. prof. dr. mikdat kadıoğlu, gülçin özsoy, alara tuncer 
ve ayten kartal’ın panelist olarak katıldığı panel öncesi konuşan 
ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, belediye olarak çevreye 
ilişkin çalışma ve projelerin kendileri için öncelikli olduğunu vurguladı. 
Başkan İlgezdi, “ataşehir Belediyesi olarak sağlıklı bir çevrenin 
oluşumuna katkıda bulunmak için yapımı devam eden belediye 
binamızı çevre dostu olarak projelendirdik. Binamız, enerjisinin yüzde 
20’sini güneşten karşılayacak. ayrıca atık sular için de toplama ve 
arıtma sistemi sayesinde tekrar kullanımları sağlanacak” dedi.

KÜRESEL ISINMAYA ÇÖZÜM: AZ TÜKET, YENİDEN KULLAN
panelistlerden İstanbul teknik üniversitesi uçak ve uzay Bilimi 
fakültesi meteoroloji mühendisliği Bölümü öğretim üyesi prof. dr. 
mikdat kadıoğlu konuşmasına sera gazlarının iyi ve kötü yanlarını 
anlatarak başladı. sera gazlarının hiç olmaması durumunda 
dünyamızın daha soğuk olacağına dikkat çeken prof. dr. kadıoğlu, 
“sera gazlarının çoğu zarar. kararınca olduğu sürece sorun yok. 
mühim olan olması gerekenin üzerine çıkmaması. Bunun için 
bireysel olarak küçük tedbirler alabiliriz. kullanılmayan lambaları 
kapatırız, kullanmadığımız elektronik aletlerin fişini çekebiliriz, 
bulaşıklarımızı makineye koymadan önce musluğun altında çok fazla 
su israfı yaparak akıtmak yerine bir kaba koyduğumuz su ile bunu 
sağlayabiliriz. 

ISINMANIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN KÜÇÜK TEDBİRLER YETER
gereksiz yere yaktığımız her lamba için daha fazla enerji harcanıyor. 
sadece elektrik olarak değil onun üretimi için yakılan fosil yatıklar 

a

ataşehir Belediyesi’nden 
“İklim dostu” panel

16 • ÇEVKO DÖNÜŞÜM •

2011 yılını ardımızda Bırakalı aylar oldu. gerİ 
dönüşüm adına her yılın Bİr öncekİ yıldan daha 
etkİn ve verİmlİ Çalışmalarla geÇmesİnİ dİlİyorum. 

eçmiş yıllarda elde edilen bilgi ve tecrübeler 
ışığında ambalaj atıklarının kaynağında ayrı 
toplanmasının yaygınlaşması, daha önemlisi 
verimliliklerinin artması için 2012 yılında 
çalışmalarımızı yoğunlaştırdık.

Geçtiğimiz yıl yeni belediyelerle sözleşmeler imzalayarak 
kaynakta ayrı toplama çalışmalarımızı genişlettik. 
Ankara’nın önemli ilçelerinden Etimesgut Belediyesi, 
Antalya Akseki ve Serik İlçe Belediyeleri, Çanakkale 
Katı Atık Yönetimi Birliği (ÇAKAB) , Isparta Belediyesi, 
İstanbul Beşiktaş Belediyesi, Manisa Akhisar Belediyesi, 
Yalova Çınarcık Belediyesi ve Mersin Taşeli Belediyeler 
Birliği aramıza yeni katılan belediyeler oldu.
İstanbul’un önemli bölgelerini kapsayan Beşiktaş 
Belediyesi uzun yıllardır kaynakta ayrı toplama 
çalışmalarını kendi imkânları ile devam ettiriyor, ambalaj 
atıklarını ayrı toplayarak geri kazanımı sağlıyordu. 2011 
yılında toplama-ayırma operasyonuyla ilgili lisanslı 
firma Hursan ile anlaşarak, ÇEVKO, Hursan ve Beşiktaş 
belediyesi arasında yapılan üçlü sözleşmeyle bölgede 
devam eden uygulamanın yaygınlaşması için çalışmalarına 
hız verdi. Beşiktaş, nüfus yoğunluğu, günlük nüfus 
sirkülasyonu en yüksek olan ilçelerin başında geliyor. 
Buna bağlı olarak ambalajlı ürün tüketimi ve atık ambalaj 
miktarının da en fazla olduğu bölgelerden birisi. Aynı 
zamanda birçok alışveriş merkezi, büyük otel ve eğlence 
yerlerinin de bulunduğu ilçede yapılacak çalışmalar 
sonucunda yüksek miktarda ambalaj atığının toplanması 
amaçlanıyor. Beşiktaş Belediyesi ile sürdürdüğümüz 
bu önemli ve anlamlı işbirliğine Belediye Başkanı Sayın 
İsmail Ünal’da büyük destek veriyor. Bu vesile ile başta 
Sayın Başkan İsmail Ünal olmak üzere tüm belediye 
yetkililerine ÇEVKO Vakfı olarak teşekkür ederiz.
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerimizde 
verimli uygulamaların yaygınlaşmasının önemini bir kez 
daha hatırlatmakta fayda var. Ancak büyük şehirlerde 
uygulamaların yaygınlaşmasının önünde de oldukça ciddi 
sorunlarla karşılaşılıyor. Bunların en önemlisi yüksek 
kapasiteli ayırma tesislerinin kurulabilmesi için uygun 
yer bulunamamasıdır. Kaynakta ayrı toplama çalışmaları 
arttıkça bu sorun karşımıza daha çok çıkmaktadır. 
İlgili tarafların işbirliği içerisinde çalışması çözümü 
kolaylaştıracaktır. Bu yıl bu konuda ilerleme sağlanacağını 
umut ediyorum.

2011 yılının ardından…

CEZMİ NEYİM
Çevko vakfı yerel yönetİmler Bölüm müdürü 
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yüzünden de dünyamız daha fazla ısınıyor. eviniz çok sıcak olduğu 
zaman kombiyi kısmak yerine camı açmanız, sadece dünyayı ısıtır” 
diye konuştu. kadıoğlu konuşmasında ayrıca, “ dünyanın ortalama 
sıcaklığı 15 °c idi. 2011 yılında 16°c ölçümleniyor. 2030 yılına kadar 
sıcaklığın 2°c daha artması bekleniyor. dünyanın sıcaklığı her 
150.000 yılda 1°c derece değişirken artık her 15-20 senede 1°c 
ısınıyor.” dedi. kadıoğlu küresel iklim değişikliğine çözüm önerilerini 
ise şöyle sıraladı: “öncelikle karbon ayak izimizi küçültmeliyiz. enerji 
ve su tasarrufu yapmalıyız. Birey olarak üzerimize düşeni yapmak 
durumundayız. az tüket, yeniden kullan, geri dönüştür felsefesini 
yaşam felsefemiz haline getirmemiz gerekiyor. “

İKLİM DOSTU KENT MÜMKÜN MÜ?
rec türkiye proje uzmanı gülçin özsoy ise, “İklim dostu kent 
mümkün mü?” konulu konuşmasında, İstanbul ve diyarbakır 
Büyükşehir Belediyeleri ile nilüfer ve kadıköy Belediyelerinden 
örnekler vererek çevreye yönelik projelerini anlattı.  özsoy 
konuşmasına şöyle devam etti: “yurt dışından örnekler vermek 
yerine kendi ülkemizden örnekler vermeyi tercih ettim. İklim 
değişikliği konusunda belediyelere çok büyük tedbirler düşüyor. 
meclislerinde alacakları ve uygulayacakları kararlar çok önemli. 
mesela kadıköy Belediye meclisi iki yıl önce bir karar alarak ilçede 
poşet torba kullanımını yasaklamış. Bunun yerine file ve bez torba 
kullanımı teşvik etmiş. Bu hem eskiden annelerimizin alışverişlerinde 
kullandıkları fileleri yeniden hayatımıza sokmuş oldu, hem de naylon 
poşetlerin çevreye verdiği zarar engellenmiş oldu. İstenirse bu tür 
kararlar alınarak çevre için büyük işler yapılabilinir.”

AYDA 650 TON AMBALAJ ATIĞI TOPLUYORUZ
ataşehir Belediyesi Çevre koruma ve kontrol müdürü ayten 
kartal ise konuşmasında geri dönüşüm çalışmalarını anlattı. kartal 
konuşmasında Çevko ile ayda 650 ton ambalaj atığı topladıklarını 
belirterek, “Bu rakamın artması konusunda ilçe halkımızdan 
destek bekliyoruz. Bu güne kadar birçok çevre kampanyası yaptık. 
ataşehir’deki evleri tek tek dolaşarak geri dönüşüm konusunda 
bilinçlendiriyor ve geri dönüşüm kutuları veriyoruz. Bu güne 
kadar 14 bin iç mekan geri dönüşüm kutusu, 195 konteyner, 68 
geri dönüşüm kumbarası ilçe geneline yerleştirildi. atık yağları, 
kullanılmayan araba lastiklerini de topluyoruz. ayrıca elektronik 
aletlerin geri dönüşümü için de bir birim oluşturduk. evinizde bozuk 
ya da kullanılmayan elektronik aletlerinizi getirerek bu birimize 
teslim edebilirsiniz. eğer getirebilecek durumunuz yok ise ev ya 
da işyerlerinizden gelip alıyoruz” dedi. panelin sonunda ataşehir 
Belediye Başkanı Battal İlgezdi panelistler ve İlçe milli eğitim 
müdürü şaban karataş’a teşekkür plaketi verdi.
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Atkasan nasıl kuruldu? Sizin bu sektöre yönelmenizi sağlayan 
etkenler nelerdi?
Çukurova Holding, 1980’li yılların ilk yarısında Kaplamin A.Ş. 
ile oluklu mukavva kutu sektörüne girdi, takip eden yıllarda 
kapasitesini büyüterek Türkiye’nin konusunda önde gelen şirketi 
haline geldi. 1980’li yılların sonuna doğru ise Selkasan A.Ş. ile 
oluklu mukavva kâğıt üretimine girdi. 1990’lı yılların ortalarında 
oluklu mukavva kutu pazarından daha fazla pay almak için 
Tarsus’ta Ova SCA ve Yalova’da SCA Packaging şirketleriyle 
sektöründe güçlendi. 1990’lı yılların başında Selkasan A.Ş. ile 
kâğıt üretimine giren Çukurova Holding, ana hammadde olan 
hurda kâğıt pazarındaki yetersizliği dikkate alarak münhasıran 
hurda kâğıt konusu ile ilgili olmak üzere 1996 yılında Atkasan 
A.Ş.’yi kurdu. Çukurova kâğıt grubu global pazarda daha etkin 
olabilmek adına Avrupa’nın konusunda önde olan kâğıt grubu 
SCA Packaging International B.V. ile ortak oldu. Bu ortaklığa 
bağlı olarak Atkasan A.Ş. pazar payını giderek yükseltti ve 
sektörde önde gelen bir firma durumuna geldi. 

Atıklarla ilgili olarak Atkasan’ın prensipleri neler? 
Avrupa Birliği üyeliği için aday ülke olan Türkiye, Birlik 
mevzuatının Türk kanunlarına yansıtılacağı ve tam olarak 
uygulanacağı bir uyumlaştırma sürecine girdi. Özellikle 2000’li 
yıllarda Avrupa Birliği uyum sürecinde çevre ile ilgili çıkarılan 
yeni yönetmelikler ve uyulması gereken kriterler arttı ve sektörde 
entegre atık yönetim firması kavramı gelişti. Atığın kaynağında 
azaltılması, geri kazanılması ve nihai bertarafı önemle üzerinde 
durulan konular haline geldi. Bu gelişmelere bağlı olarak Atkasan 
A.Ş. kâğıt dışında diğer atıkların da toplanarak ekonomiye geri 
kazandırılması gerektiği fikrini benimsedi ve faaliyet kollarını bu 
yönde genişletti. 

Tesisleriniz kapasiteleri neler ve atıklar tesislerinize 
nerelerden geliyor?
Atık toplama konusunda 30 adet araç parkuru, 5 adet tır, 200 
adet konteyner, 50 adet kompaktör press ile faaliyet gösteren 
şirketimiz; İzmir, Manisa ve Çanakkale şubeleri ile Türkiye’nin 
her bölgesine hizmet veriyor. Tesislerimize gelen atıklar ağırlıkla 

atkasan a.ş genel müdürü ertunga 
ardenİz, atık azaltma, gerİ kazanma ve 
Bertaraf etme konularını aktarıyor. 

röportaj: AYŞEGÜL DURAN

atkasan a.ş genel 
müdürü ertunga 
ardenİz
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sanayi kuruluşlarından geliyor. Bunun yanında TAT lisanslı 
diğer toplayıcı firmalar ve belediyeler ile yapılan kaynakta ayrı 
toplama çalışmalarında diğer atık kaynaklarımızı oluşturuyor. 
Yılda yaklaşık 200.000 ton atığı toplayarak ekonomiye geri 
kazandırıyoruz. Toplamış olduğumuz atıklardan 180.000 ton 
kâğıt/karton cinsi atık, grup şirketimiz Selkasan tarafından 
geri dönüştürülüyor. Selkasan tarafından üretilen mamul 
kâğıtlar ise yine grup şirketimiz olan Kaplamin ve diğer oluklu 
mukavva kutu şirketlerimizde kutu haline getirilerek ekonomiye 
geri kazandırılıyor. Kâğıt/karton dışında toplanan atıklar ise 
lisanslı geri dönüşüm firmalarına gönderilerek ekonomiye geri 
kazandırılıyor.

Lisanslı firma kurmak isteyen girişimcilere neler önerirsiniz?
1991 yılında yürürlüğe giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
kapsamındaki tüm atıklar Avrupa Birliği uyum sürecinde ayrı 
ayrı yönetmeliklerle yönetilmeye başlanmıştı. Bu bağlamda 
2005 yılında yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği’ne göre lisans zorunluluğu getirildi. Yine aynı 
yönetmeliğe göre belediye sınırlarında oluşan ambalaj atıklarının 
kaynakta ayrı olarak toplanması hız kazanmış, altı yıl gibi bir 
süre içerisinde lisanslı firma sayısı ciddi oranlarda arttı. 2000’li 
yıllardan başlayarak sektör hızla hurdacılık mantığından 
uzaklaşarak legal zeminde çalışan kurumsal yapılar haline 
dönüşmeye başladı. Sektörde yer alacak yeni oyuncuların mutlak 
olarak bu zemin üzerinde kurulmasına, işi kuralları ile yapmasına 
ihtiyaç var. Sektöre yeni girecek oyuncuların eski sistem 
hurdacılık anlayışından uzak durması şart.

Tüketiciler geri dönüşüm konusunda bilinçli mi? Sizin 
tüketicilere yönelik çalışmalarınız var mı?
Bizim sektörümüzde en önemli konulardan birisi eğitim. Dünya 
nüfusunun hızla artması ve teknolojinin hızla gelişmesi ile 
tüketim artıyor. Geri kazanımdan ziyade öncelikle mümkün 
olduğu kadar az atık oluşturmalıyız. Ancak bunun mümkün 

olmadığı durumlarda öncelikle geri kazanım daha sonra bertarafa 
yönelmeliyiz. Bunun için tüketicilerin eğitimine okul ve evlerden 
başlanmalı. Bu konuda Türkiye yeteri kadar olmasa da belli 
bir yol kat etti. Bu bağlamda Atkasan olarak ÇEVKO ile birlikte 
çalışmış olduğumuz belediyelerde ortak eğitim çalışmaları 
yapıldı, tesislerimize teknik geziler düzenlendi. Ayrıca çalışma 
yapmakta olduğumuz satış noktaları ile atıkların kaynağında ayrı 
toplaması konusunda özendirici eğitim çalışmaları yapılıyor. 

Atıkların kontrolündeki önemli sorunlar neler sizce? 
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde birçok paydaşın 
olmasından dolayı, yönetmelikteki yükümlülükler bazı paydaşlara 
olumlu etkiler yaratırken bazı paydaşlarda olumsuz etkiler 
yaratır. Bu durum yönetmelikte çözüm arama çalışmalarında 
zorluklara yol açıyor. Yönetmelik, kayıt dışı çalışan tesislerin ve 
atıkların kayıt altına alınmasını hedefliyor. Bu bağlamda önemli 
derecede yol kat edilmiş olsa da kayıt altına alınmayan halen 
birçok tesis mevcut. Bu tesislerin kayıt altına alınması amacıyla 
çalışmaların arttırılması ve idari yaptırımların uygulanması 
gerekiyor.

Belediyelerle nasıl çalışıyorsunuz?
Belediyeler ile yapılan kaynakta ayrı toplama çalışmaları 
yönetmeliğin öznesini oluşturuyor. Tüm sistemin en 
maliyetli kısmını oluşturan belediye çalışmalarının önemli 
ölçüde desteklenmesi gerekiyor. Yönetmeliğe göre belediye 
çalışmalarını desteklemesi gereken taraf, piyasaya sürenlerdir. 
Kayıt altında olmayan piyasaya sürenin küçümsenmeyecek 
oranda yüksek olmasından dolayı belediye çalışmaları yeteri 
kadar desteklenemiyor. Bu sebeple piyasaya sürenlerin 
tamamının kayıt altına alınması gerekir. Ayrıca atık toplama, geri 
dönüşüm, geri kazanım ve bertaraf konularında faaliyet gösteren 
şirketlerin kamu desteğine ihtiyacı var. Bu şirketlerin enerji, 
yakıt, sigorta gibi gider kalemlerine belli ölçüde muafiyetler 
planlanmalı.

ardenİz: “atık toplama konusunda 
30 adet araÇ parkuru, 5 adet tır, 200 
adet konteyner, 50 adet kompaktör 
press İle faalİyet gösterİyoruz.” 011 yılının ilk yarısında piyasaya 

sürülen ve lisanslı firmalar 
için devreye giren ÇEVKO 
İletişim Portalı’nın yazılım 
geliştirme çalışmaları hızla 

devam ediyor. ÇEVKO Vakfı ile işbirliği içinde 
olan lisanslı firmalara yönelik düzenlenen 
toplantılarda ÇİP’te Sözleşme yönetimi, 
hazırlanması, imzalanması, revizyon ve fesih 
işlemleri, tesis giriş ve çıkış bilgilerinin girişi 
konularında bilgilendirmeler yapıldı. T.C 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Online Veri 
Kayıt Sistemi” ile benzer yapıda hazırlanan ve 
tesislere giren/çıkan belge girişlerinin yapıldığı 
ÇİP:ÇEVKO İletişim Portalı, geçtiğimiz yıl 
tüm lisanslı firmaların kullanımına sunuldu.   

Çevko İletİşİm portalı Çİp, Çevko vakfı İle 
İşBİrlİğİ İÇİnde olan lİsanslı fİrmaların 
kullanımına sunuldu. 

İletişim portalı lisanslı 
firmaların kullanımında

2
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Belediyenizde çevre yönetimi kapsamında yürütülen 
çalışmalardan bahseder misiniz?
Belediyemiz sürdürülebilir çevre anlayışı kapsamında tüm 
atıkların mevzuat gereği ayrı toplanmasına ilişkin çalışmalarını 
sürdürüyor. 2004 yılında başlayan Avrupa Birliği projesi ile de 
entegre katı atık yönetim sisteminin kurulması ve havza bazında 
yönetilmesine odaklanıldı. Kentimizde, evsel atıklar düzenli 
olarak toplanıyor ve düzenli depolama sahasında bertaraf 
ediliyor. Cadde ve sokaklar rutin olarak mekanik araçlarla 
temizleniyor, tıbbi atıklar diğer atıklardan ayrı olarak toplanıyor. 
Pazar yerlerinin temizliği yapılıyor ve konteynerler yıkanarak 
dezenfekte ediliyor. 
Bu çalışmaların dışında TAP ile yaptığımız protokol kapsamında 
pillerin diğer atıklardan ayrı olarak toplanması için çalışmalar 
hızla sürdürülüyor. Özellikle ilk ve orta öğretim kurumlarında 
yaptığımız kampanyalar ve bilinçlendirme faaliyetlerimizle atık 
pillerin ayrı olarak toplanması sağlanıyor.
Bitkisel atık yağlar işyerlerinden ve konut bazında da 12 pilot 
siteden bakanlıktan lisans almış firma tarafından ayrı olarak 
toplanıyor. Yeni bir uygulama olarak da mahalle muhtarlıklarına 
ve toplum merkezlerine atık yağ toplama varilleri bırakıldı. 
Evlerde ayrı toplanan atık yağlar bu noktalardaki toplama 
noktalarında biriktirilerek toplayıcı firma tarafından alınıyor. 
Tıbbi atıklar diğer atıklardan ayrı olarak yaptığımız hizmet alımı 
kapsamında toplanıyor. Toplanan bu atıkların 2010 yılı sonunda 
çıkan bakanlık genelgesi gereğince sterilizasyon tesisinde 

zararsız hale getirildikten sonra bertaraf edilmesi gerektiğinden 
Edirne Belediyesi Sterilizasyon tesisine gönderiliyor. Ayrıca 
belediyemiz sınırları içerisinde ambalaj atıkları da ayrı olarak 
toplanıyor. 

ÇEVKO Vakfı ile ne zamandan beri işbirliği içindesiniz? Bu 
işbirliğinizden kısaca söz eder misiniz?
Aslında belediyemiz ÇEVKO ile uzun seneler önce tanıştı. 1999 
yılında Çanakkale Belediyesi ve ÇEVKO ile yapılan karşılıklı 
protokol kapsamında Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması 
Projesi başlatıldı ve yaklaşık 1.000 konutluk Barbaros ve 
Esenler Mahalleleri’nde pilot konutlar seçilerek, bu konutlarda 
ÇEVKO ile birlikte kapı kapı bilgilendirme çalışmaları yapıldı. 
Eş zamanlı olarak kentteki ilkokullarda eğitimler verildi ve 
okulların ambalaj atıklarını toplayabilmeleri için Yerel Gündem 
21 ile ortaklaşa yaptırılan kâğıt kumbaralar tüm okul ve resmi 
kurumlara dağıtıldı ve her hafta çarşamba günleri toplandı. 
Bilgilendirme yapılan pilot bölgedeki sitelerden ise her hafta 
pazar günü toplama yapıldı. 
Bu süreç sonrası belediyemiz çevre yatırımı konusunda Avrupa 
Birliği’nden hibe alarak “Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi 
Projesi”ni yürüttü ve bu projenin havza bazında entegre atık 
yönetimini hedeflemesi ile geri kazanım çalışmalarına da havza 
bazında çözüm bulmak istedi. Bu doğrultuda, proje faydalanıcısı 
ÇAKAB (Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği) ambalaj atıklarının 
toplanması işini ihale etti ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü 

Yönetmeliği çerçevesinde Yüklenici ve ÇEVKO ile 28 Eylül 
2010 tarihinde üçlü protokol imzaladı. Ayrıca yine ÇEVKO, 
Lisanslı Firma (Atkasan A.Ş) ve ÇAKAB ortak olarak “Ambalaj 
Atıkları Yönetim Planı”nı hazırlayarak bu plan doğrultusunda 
kampanyalar yürütüldü ve Ambalaj Atıklarının Birlik havzasında 
ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılması sağlandı. 

Atıkların kaynağında ayrı toplanması konusunda belediyeniz 
nasıl bir yol izliyor? Kaynağında toplanarak geri kazanılan 
atık miktarı nedir?
Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetim Projesi kapsamında 
yapılan Düzenli Depolama Sahasına 17 Ağustos 2009 tarihi 
itibari ile çöp dökümüyle birlikte ÇAKAB birlik havzasındaki 
işyerlerinden ambalaj atıkları ayrı olarak toplanmaya 
başlandı. 2009 yılı sonunda yapılan ihale sonucu, 11 Ocak 

2010 tarihinde Atkasan Atık Değerlendirme San. ve Tic. A.Ş 
ile sözleşme imzalandı ve 15 Şubat 2010 tarihinde ÇAKAB 
Birlik havzasında belirlenen pilot bölgelerde 15.920 konut 
yaklaşık 36.628 kişilik bir nüfusa bilgilendirme yapıldı. 
Bilgilendirme sırasında mahalle sakinlerine broşür, sticker 
ve çöp poşeti bırakıldı ve proje ile ilgili bilgi verilerek toplama 
günleri bildirildi. Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetim Projesi 
kapsamında temin edilen 2 m³’ lük geri kazanım kumbaraları 
diğer birlik üyelerine dağıtıldıktan sonra, 17 Şubat 2009 
tarihinden itibaren de Çanakkale için belirlenen noktalara 
dağıtıldı. 152 adet kumbaranın dağıtımıyla birlikte havzadaki 
pilot bölgelerin dışındaki bölgelerde de ambalaj atıklarının 
ayrı olarak toplanması hedeflendi. Yönetim planımızda 1 
Kasım 2011 tarihinde yapılmasını öngördüğümüz 2. aşama 
bilgilendirme çalışması 1. aşamadaki mahallelerde toplamada 
yaşanan sıkıntılardan dolayı 13 Haziran 2011 tarihinde başladı. 
Yedi mahallede yirmi üç gün süren bilgilendirme çalışmasının 
ardından 20 bin 819 konutta 52 bin 160 kişiye ulaşıldı. Bu 
aşama ile birlikte Birlik Havzasının yaklaşık % 68’ine ulaşılmış 
oldu. Bilgilendirme çalışmasının ardından ÇEVKO Vakfı 
tarafından sağlanan 140 adet kafes 500 adet iç mekân kutusu 
mahallelere dağıtıldı. 
2010 yılında ÇAKAB Birlik havzasının % 28’ine ulaşıldı ve 
toplanan ambalaj atık miktarı ise 2.554.593 kilogram. 2010 
yılında bir günde toplanan ambalaj atığı miktarı ortalama 8 ton. 

Çanakkaleliler çevre ve geri kazanım konusunda duyarlı mı? 
Çanakkaleli vatandaşlarımız çevre ile ilgili yapılan her 
faaliyetimizde bizleri büyük bir duyarlılıkla destekledi. 
Daha sağlıklı bir toplum ve çevre için yürütmüş olduğumuz 
çalışmalarımızda tüm esnafımız ve halkımız beklentilerimizi 
karşılıksız bırakmadılar. Geri kazanım konusunda da “Alo 
Ambalaj Hattı”na gelen telefonlar ve toplanan ambalaj atığı 
miktarı, vatandaşlarımızın bu konuya göstermiş olduğu 
hassasiyeti açıkça ortaya koyuyor. 

ülgür gökhan: “27 İlköğretİm okulu ve 13.020 
öğrencİye amBalaj eğİtİmlerİ verİldİ. Çevko İle 
Bİrlİkte “eğİtİcİnİn eğİtİmİ ” semİnerİ gerÇekleştİrİldİ.”  
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Çanakkale katı atık yönetİm Bİrlİğİ 
Başkanı ülgür gökhan, Çevre yönetİmİ 
konusundakİ tüm Çalışmalarını ve 
gelecek hedeflerİnİ aktarıyor.

röportaj: AYŞEGÜL DURAN

Çanakkaleliler 
çevreye 
duyarlı! 
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Halkı bilinçlendirmek için ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
Çanakkale’nin ve yaşayanlarının yaşam kalitesini yükseltmek, 
sürekliliğini sağlamak, uzun vadede etkili olacak hedeflerle 
sağlıklı, güvenli ve bilinçli bir kent yaratmak; geleceğe 
bırakılacak en büyük ve anlamlı mirasımız olacaktır. Bu amaçla 
ÇAKAB Birlik havzasında Ambalaj Atıklarının Ayrı toplanmasına 
yönelik hazırlatmış olduğumuz yetişkinlere yönelik film ve 
çocuklar için hazırlatılan çizgi filmimiz yerel televizyonlarda 
yayınlandı. Ayrıca yerel radyo ve gazetelerde reklamlar 
yer aldı. Halk otobüsleri ve şehrin belirli noktalarındaki led 
panolarda yayınlaması için sunumlar hazırlandı, şehrin belirli 
noktalarında afişler ve pankartlar hazırlanarak kullanıldı. 
Halkımızın ambalaj ile ilgili şikâyetlerine cevap verebilmek için 
“Alo Ambalaj Hattı” kuruldu. İlköğretim okullarında eğitimler 
verilerek çocuklarımızın bilinçlendirilmesi sağlandı. Ayrıca 
toplum merkezlerinde kadınlara, geri dönüşüm ile ilgili yapılan 
çalışmalar hakkında bilgiler verildi. 

Çocuklara yönelik yaptığınız çalışmalar var mı?
Çevre bilincimiz, çocuklarımıza yarınlarımıza olan sorumluluk 
duygumuz ve sosyal belediyecilik anlayışımız öncelikleriyle 
birlik havzamızdaki 27 ilköğretim okulu ve 13.020 öğrenciye 
ambalaj eğitimleri verilerek geleceğimizin temsilcisi çocuklar 
bilinçlendirildi. ÇEVKO ile birlikte “Eğiticinin Eğitimi ” semineri 
gerçekleştirildi.  Çevrenin korunması temel ilke ve yasaları 
çerçevesinde, değerlendirilebilir atıklar ve geri kazanım 
konusunda ilk kademe öğrencilerinin bilgilendirilmesi ve doğru 
alışkanlıkların kazandırılması amacıyla sürdürülen “Gelecek 
İçin Geri Dönüşüm Projesi” doğrultusunda öğretmenlere 
eğitim kitleri teslim edildi. Seminere katılan öğretmenlerimizin 
okullarında verecekleri eğitim faaliyetlerini desteklemek 
amacıyla bilgilendirmeler yapıldı, eğitim kitlerinde yer alan 
videolar izletildi ve bu bilgileri öğretmenlerimizin çocuklara 

aktarmaları istendi. Yani eğitmenler aracılığıyla çocuklara 
ulaşıldı. Ayrıca birlik havzamızdaki ilköğretim okullarından 
gelen talepler doğrultusunda, ayrıştırma tesisimiz ve düzenli 
depolama alanı ziyaretleri gerçekleştirildi. 
Çocuklar ambalaj atıklarının geri dönüşüme gitmeden önce 
hangi aşamalardan geçtiği konusunda bilgi sahibi oldu.

İleriye dönük ne tür projeleriniz var?
Hedefimiz, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya 
bırakabilmek için, çevresel değerlere sahip çıkan belediyelerden 
oluşan birliğimiz ile havzada kurulan entegre atık yönetim 
sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak. Ülkemizde atıkların 
oluşumundan bertarafına kadar tüm maliyetleri içeren ve 
Türkiye’deki ilklerden biri olan Katı Atık Yönetimi Sistem Ücreti 
ile ilgili oluşturulan tarifelerimizin çevre yatırımlarının devam 
ettirilebilmesi adına eksiksiz olarak uygulanabilir bir hale 
gelmesini sağlamak da amaçlarımız arasında yer alıyor.

Son olarak eklemek istedikleriniz?
Gündelik hayatta kullanılan cam, plastik, metal, kâğıt-karton ve 
kompozit ambalaj atıkları geri dönüştürüldüğü takdirde, enerji 
ve doğal kaynakların tasarrufu başta olmak üzere çevrenin 
korunması, katı atık depolama alanlarının daha sağlıklı, verimli 
ve uzun süreli kullanılması, ülke ekonomisine katkı yaratılması 
ve küresel ısınmanın yavaşlatılması gibi pek çok fayda sağlanır. 
Bu bilincin ÇAKAB Birlik havzasında yaygınlaştırılması en 
önemli önceliğimiz.

ülgür gökhan: “hedefİmİz, Çevresel değerlere 
sahİp Çıkan Beledİyelerden oluşan Bİrlİğİmİz 
İle havzada kurulan entegre atık yönetİm 
sİstemİnİn sürdürüleBİlİrlİğİnİ sağlamak.” 
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• ÇEVKO Vakfı, 20.yaşını, “Değişen Dünya, Kirlenen
Çevre ve Artan Sanayi Sorumluluğu”

temasıyla düzenlenen uluslararası zirveyle kutladı. 
• “Çevreci Kedi ÇEVKİ” çocuk tiyatrosu

geçen yıl 7.000 çocuğa ulaştı.
• Çocuklara özel e-öğrenme sitesi,www.cevkococuk.org yayında.

• “Cam Yeniden Cam” projesi eğitimleri tamamlandı  

TÜKETİCİ 
BİLİNÇLENDİRME 

ÇALIŞMALARI
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20 YILDA KAZANDIĞIMIZ TECRÜBE VE BİLGİ BİRİKİMİMİZİ, DAHA BİLİNÇLİ 
NESİLLER YETİŞTİRİLMESİ İÇİN KULLANACAĞIZ. BİZDEN SONRA 
GELECEK OLAN PEK ÇOK KURULUŞA ÖRNEK TEŞKİL EDECEĞİZ. 

eride kalan 2011 yılı belki de 20.yaşımızı kutladığımız 
için dolu dolu geçti.
Geçtiğimiz  20 yıl boyunca sürdürülebilir bir yaşam 
için Türkiye’nin gelişimine ve ekonomisine katkı 
sağlamaya devam ettik. Yetkilendirilmiş ilk kuruluş 

ve öncü bir sivil toplum inisiyatifini koruyarak yenilikçi olduk. 
1991 yılında 14 sanayi kuruluşu ile yola çıktığımızda, Türkiye’de, 
çevre adına henüz bir bakanlığımız bile yoktu. Hele ki ambalaj 
atıklarının kaynağında ayrılması gibi kavramlar topluma bir hayli 
yabancıydı. Buna rağmen vakfımız çevrenin kirlenmesini önlemek, 
ekonomik değeri olan ambalaj malzemelerinin çöpten ayrı 
toplanmasını sağlamak ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir 
çevre bırakmak için çalıştı.
Öncelikle piyasaya ambalajlı ürün süren sanayi kuruluşlarını 
ve ambalaj üreticilerini ÇEVKO çatısı altında birleştirdik. Yerel 
Yönetimler ve lisanslı firmalar ile güçlerimizi birleştirerek 20 yılda 
büyüdük.
Her yıl artan nüfus ve gelir düzeyi ile birlikte kişi başına ambalaj 
atığı miktarında ciddi bir artış oldu. Bu artış ile birlikte bize ve 
bizim gibi sivil toplum örgütlerine daha fazla sorumluluk düşmeye 
başladı. Dolayısıyla tüketicinin, yerel yönetimlerin ve sanayinin de 

Nice
20 yaşlara! 

Dilek Özcanlı UslU
ÇEVKO VAKfI İLETİŞİM, EĞİTİM MÜDÜRÜ

iletişim@cevko.org.tr
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sorumluluğu artmış oldu.
Bu yüzden kasım ayında düzenlediğimiz 20.Yıl Zirvesine “Değişen 
Dünya, Kirlenen Çevre, Artan Sanayi Sorumluluğu” dedik ve bu 
konulara dikkat çektik ve zirvemizle ilgili tüm detayları dergimizin 
bu sayısında sizlerle paylaştık.
Türkiye’de, 20 yıldır bir marka haline gelen ÇEVKO,  gelişimini 
uzun yıllar devam ettirecek. Uluslararası Yeşil Nokta Örgütü 
Pro-Europe’un Türkiye’deki tek temsilcisi olarak Avrupa 
Birliği normlarının, “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği”nin getirdiği tüm yenilikleri taraflarla paylaşmak ve 
uygulamak en önemli görevlerimizden biri olmaya devam edecek. 
20 yılda kazandığımız tecrübe ve bilgi birikimimizi, geri kazanım 
konusunda daha bilinçli nesiller yetiştirilmesi için kullanacağız.
Ambalaj Atıklarının geri kazanımı alanında kurulan ve bakanlık 
tarafından yetkilendirilmiş ilan edilen ilk kuruluş olarak, bizden 
sonra gelen ve gelecek olan pek çok kuruluşa örnek teşkil 
ettiğimizi düşünüyoruz. 
20. yaşını kutlayan ve en verimli gençlik çağlarını yaşayan 
vakfımız daha uzun yıllar “Ambalaj atıkları çöp değildir, onları 
çöpe atmayalım, ayıralım, geleceğimizi geri kazanalım!” demeye 
devam edecektir.

G

ÇEVKO VAKfI VE ANADOLU CAM 
KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE, ZEYTİNBURNU 
BELEDİYESİ VE MALTEPE BELEDİYESİ DESTEĞİ İLE 
SÜRDÜRÜLEN ‘CAM YENİDEN CAM’ PROjESİ’NİN 
2011 EĞİTİMLERİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI. 

evre gönüllüleri tarafından eğitimleri verilen proje 
kapsamında iki ilçede 35 ilköğretim okunda, geri 
dönüşümle ilgili sunum yapılarak 7000 çocuğa 
ulaşıldı. Eğitimler sonunda çocukların, yüzde 100 geri 
dönüşümlü bir ambalaj olan camın insan hayatındaki 

önemi ve doğanın korunmasındaki rolü konusunda bilinçlendirilmesi 
hedefleniyor. Proje 2012 yılı sonuna kadar Zeytinburnu’ndaki diğer 
ilköğretim okullarını da kapsayacak şekilde devam edecek ve 
57.000 çocuğa eğitim verilecek. Projeyle, gelecek nesillere, yüzde 
100 geri dönüşümlü tek ambalaj olan camın, insan hayatındaki 
önemi ve doğanın korunması konusundaki rolüyle ilgili bilgi 
aktarılması hedefleniyor. Önümüzdeki yıllarda diğer il ve ilçelerde de 
yaygınlaştırılması planlanan projeyle 2012 yılı sonuna kadar toplam 
57.000 öğrenciye ulaşılmış olacak. Çevre gönüllülerinin liderliğinde 
ilköğretim çağındaki öğrencilere ambalaj olarak camın tercih edilme 
sebepleri ve geri dönüşümünün anlatıldığı projede, ilk etapta 20 
çevre gönüllüsü eğitmen görev aldı. Tamamı eğitmenlik tecrübesine 
sahip gönüllüler arasında üniversite öğrencileri, öğretmenler, 
mühendisler yer aldı.

Cam ambalaj kumbaraları yerleştirilecek
Maltepe ve Zeytinburnu ilçelerinden başlayarak önce 
büyükşehirlerde, sonra da farklı illerde sürdürülecek proje 
çerçevesinde bir yandan öğrencilere cam ambalajın geri dönüşümü 
ve özellikleri hakkında bilgi verilirken, diğer taraftan cam ambalaj geri 
dönüşümünün arttırılması için çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda, 
site, konut ve restoran, kafe gibi diğer yoğun tüketim noktalarına 
cam ambalaj kumbaraları yerleştirilerek tüketicilerin bu alanda 
bilinçlendirilmesi ve kaynağında ayrı toplamaya yönlendirilmesi 
sağlanıyor. Şu ana kadar Maltepe ve Zeytinburnu ilçelerine toplam 
400 adet cam kumbarası yerleştirildi.

Ç

2012 YILI SONUNA KADAR 57.000 ÖĞRENCİYE 
ULAŞILMASI HEDEfLENİYOR.

“Cam Yeniden Cam” projesi 
eğitimleri tamamlandı  
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ÇEVKO VAKfI, 20. YAŞINI, YAPI 
ENDÜSTRİ MERKEZİ’NDE, “DEĞİŞEN 
DÜNYA, KİRLENEN ÇEVRE VE 
ARTAN SANAYİ SORUMLULUĞU” 
TEMASIYLA DÜZENLENEN 
ULUSLARARASI ZİRVEYLE KUTLADI.  

20. Yıl Zirvesi’nin 
ardından… 

EVKO Vakfı, 1 Kasım’da, Yapı- Endüstri Merkezi 
İstanbul’da (YEM) “Değişen Dünya, Kirlenen Çevre 
ve Artan Sanayi Sorumluluğu” temasıyla düzenlediği 
uluslararası zirveyle tüketiciler başta olmak üzere, 
sorumlu tüm kurum ve kuruluşların dikkatini daha temiz 

bir gelecek için geri dönüşüm konusuna çekti. 
Zirvede, Türkiye’de geri dönüşümün geldiği nokta ile dünyadaki 
geri dönüşüm çalışmaları uluslararası alanda öncü kuruluşların 
katıldığı bir toplantıyla masaya yatırıldı. Toplantıya Uluslararası 
Katı Atık Derneği ISWA (International Solid Waste Association ), 
ÇEVKO Vakfı’nın da üyesi olduğu, ambalaj atıklarının geri kazanımı 
konusunda Avrupa’nında şemsiye organizasyonu olan Avrupa 
Ambalaj Geri Kazanım Organizasyonu PRO EUROPE
(Packaging Recovery Organization Europe ) ve Avrupa Ambalajlama 
ve Çevre Örgütü EUROPEN (The European Organization For 
Packaging and The Environment )’ın üst düzey yöneticileri 
katıldı. 1991 yılında bir sanayi inisiyatifi olarak yola çıkan ve 
yetkilendirilmiş kuruluş ilan edildiği 2005 yılına kadar çalışmalarına 
gönüllülük ilkesiyle devam eden ÇEVKO Vakfı, 20. Yıl Zirvesi’nde, 
Türkiye genelindeki 82 belediyenin başkanlarına, katkılarından 
dolayı teşekkür etti. Toplantıya katılan beldiye başkanlarına 
plaketlerini Türkiye Belediyeler Birliği temsilcisi Mehmet Keleş 
verdi. Zirvede ayrıca ÇEVKO Vakfı “Yeşil Nokta” ulusal basın çevre 
ödülleri de sahiplerini buldu.
 
ZİRVEDEKİ YÜKSELEN KAŞİFLER 
ÇEVKO Vakfı 20. Yıl Zirvesi’nde, çevre için uluslararası bireysel 
çalışmalara imza atan, National Geographic Dergisi tarafından 
2011 yılının “Yükselen Kaşifi” seçilen, Utah Üniversitesi Biyoloji 
Bölümü öğretim üyesi ve Kars Kuzey Doğa Derneği Başkanı Doç. 
Dr. Çağan H. Şekercioğlu, ısınan bir dünyada Türkiye’nin zengin 

Ç doğasını korumanın önemlerinden bahsetti. Zirveye katılan bir 
diğer önemli isim, Kenny Broad ise 2006 yılında National 
Geographic tarafından “Yükselen Kaşif”, 2009 yılında “Kaşifler 
Kulübü Üyesi” ve 2011 yılında yine National Geographic 
tarafından “Yılın Kaşifi” seçilmişti. Uzmanlaştığı mavi delikler 
ve sualtı mağaraları, üzerinde çok az çalışma yapılan, en riskli 
keşif alanları arasında yer alıyor. Miami Üniversitesi Deniz 
Bilimi ve Politikası Doçenti ve çevre antropoloğu olan Broad, 
zirvede, mağara dalgıçlığı üzerine zengin bir sunum yaptı. 
Broad’un birçok yönden dünya çapında su ve geri dönüşüm 
konularında bir mikrokozmosu temsil eden Bahamalar vaka 
çalışmasından yola çıkarak, suyun yeniden kullanımı ve kirlilik 
konularını gündeme taşıyan sunumu oldukça ilgi çekti. 
Başarılı sunucu Seda Akgül’ün moderatörlüğünde yapılan 
zirvenin son konuşmacısı ise mimaride geri dönüşümlü 
atıkları kullanarak tasarımda Superuse felsefesini geliştiren 
mimar Cesare Peeren oldu. Sunumunda, farklı materyallerin 
tekrar kullanım potansiyellerinin araştırılmasını ve uyumlu 
çalışmasını harmanlayarak, estetik olarak yeni, fonksiyonel 
ve modern tasarımlar yapılması hakkında bilgiler verdi. Jan 
Jongert ile birlikte 2012 Architecten’i kuran Mimar Cesare 
Peeren MRS Uzay İstasyonu, Duchi Ayakkabı Mağazası, The 
Wikado Oyun Alanı, WORM deneysel müzik, film merkezi ve 
hayali proje olan “(No) Flat Future” için tasarımlar yapan 
bir mimar. Cesare, yine Jan Jongert ile birlikte Recyclicity 
Vakfı’nı, Superuse web sitesini kurdu ve Superuse kitabını 
yazdı. Zirve katılımcıları gün boyunca Yapı-Endüstri Merkezi 
bünyesinde açılan yenilikçi malzeme kütüphanesi Material 
ConneXion İstanbul’u gezme imkanı bulurken, aynı zamanda 
uluslararası arenada birçok ödüle sahip Boğaziçi Caz Korosu 
konserini dinleme fırsatını da yakaladılar. 

ZİRVEYE SANAYİ ODASI’NDAN DESTEK 
ÇEVKO Vakfı 20.Yıl Zirvesi’ne katılan İstanbul Sanayi Odası 
(ISO) Başkanı Tanıl Küçük, çevrenin korunmasında sanayinin 
sorumluluğuna dikkat çekti. Küçük, “Uygulamada sorunlar yaşansa 
da çevre tüm ülkelerin ortak kaygısı. 1986 yılından bu yana çevreye 
yönelik çalışmalar yapıyoruz. Sürdürülebilir kalkınma anlayışı 
temelinde çevreyi kalkınmanın önemli bir parçası olarak görüyoruz” 
dedi. Türkiye’nin halen kalkınma ihtiyacı olduğuna değinen 
Küçük, “Gelişirken aynı zamanda rekabet gücümüzü de korumak 
zorundayız. Tüketiciler de artık son derece bilinçli. Tercihlerini 
çevreye saygılı ürünlerden yana yapıyor. Çevreyle dost ürünler 
rekabet için olmazsa olmaz. Bu ürünler kamuya ve özel sektöre 
de ekstra külfetler getiriyor. Dönüşüm süreci maddi külfetlerle 
birlikte fırsatları da doğuruyor. Yeşil ekonominin etkilerini daha çok 
hissedeceğiz” yorumunu yaptı. Çevreye duyarlı adımlar atarken 
Türkiye’nin ihtiyacı olduğu kalkınma ve gelişme sürecinin göz ardı 
edilmemesi gerektiğini kaydeden Küçük, “AB’ye uyum sürecinde 
sanayimiz en çok etkilenecek alanlardan biri. Gerçekçi taahhütlere 
girme konusunda çok dikkatli olmalıyız. Ülkemizin kalkınma ihtiyacı 
olduğunu unutmamız gerek” vurgusunu yaptı. Zirveye katılan Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürü Mehmet Emin Birpınar da “AB 
şimdiye kadar kaynakları hoyratça kullandı ve böyle büyüdü. Ancak 
biz öyle olmayacağız. Çevreye saygılı bir şekilde büyüyeceğiz” dedi. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜ MEHMET EMİN BİRPINAR 

İSO BAŞKANI TANIL KÜÇÜK

ÇEVKO VAKfI YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
OKYAR YAYALAR
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ÇEVKO VAKfI, 20. YAŞINI KUTLADIĞI ZİRVEDE  
“AMBALAj ATIĞI YÖNETİMİNDE SANAYİNİN 
SORUMLULUĞU” BAŞLIKLI PANELE İMZA ATTI.

Ambalaj Atığı Yönetiminde 
Sanayinin Sorumluluğu 

eğişen Dünya, Kirlenen Çevre ve Artan Sanayi 
Sorumluluğu” temasıyla düzenlenen uluslararası 
zirve kapsamında gerçekleştirilen, moderatörlüğünü 
başarılı sunucu Seda Akgül’ün üstlendiği “Ambalaj 
Atığı Yönetiminde Sanayinin Sorumluluğu” panelinde, 

ISWA Genel Müdürü Herman Koller, EUROPEN Genel Müdürü 
Julian Carroll, PRO EUROPE Genel Müdürü Joachim Quoden ve 
ÇEVKO Vakfı Genel Müdürü Mete İmer konuşmacı olarak yer 
aldı.

ATIK YÖNETİMİNDE İLERİ TEKNOLOJİLER
Konuşmasına The International Solid Waste Association 
(Uluslararası Katı Atık Merkezi) hakkında bilgi vererek başlayan 
ISWA Genel Müdürü Hermann Koller, kuruluşunun şu anda 
70’den fazla ülkede 1000’den fazla üyeliğe sahip olduğunu 
belirtti. Konuşmasının devamında atık ve iklim değişikliği 
konusuna odaklanan Koller, katı atık yönetiminin, sera gazının 
azaltılmasında çok önemli bir adım olduğunu anlattı.
Kurum olarak atık yönetiminin etkileri anlamında kapsamlı 
bir araştırma yürüttüklerine değinen Koller, söz konusu 
araştırmanın sonucunu da salonda bulunan dinleyicilerle 
paylaştı. Bu bağlamda sera gazı emisyonlarının azaltılması 
amacıyla yapılabilecekleri aktaran Koller, malzemelerin 
geri kazanımı ve geri dönüşümü konusunda kuruluşların 
duyarlılıklarının önemine vurgu yaptı. Organik geri kazanım ve 
enerji geri kazanımı konularına da değinen Koller, bu kapsamda 
geliştirilen politika ve düzenlemeler hakkında genel bilgileri 
de paylaştı. Genişletilmiş imalatçı sorumluluğu konusuna 
da değinen Koller, sonuç olarak atık yönetimi konusunda 
tüm dünyada kullanılan ileri teknolojilerin mevcut olduğunu 
vurguladı.

D

GENİŞLETİLMİŞ İMALATÇI SORUMLULUĞU KONUSUNA DEĞİNEN 
KOLLER, ATIK YÖNETİMİ KONUSUNDA TÜM DÜNYADA İLERİ 
TEKNOLOjİLERİN MEVCUT OLDUĞUNU VURGULADI.

TİCARİ ÇIKARLAR VE KAMU POLİTİKALARI 
Panelin bir diğer konuşmacısı olan EUROPEN Genel Müdürü 
Julian Carroll, EUROPEN hakkındaki genel bilgileri paylaştıktan 
sonra dinleyicilere, sürecin nasıl başladığını, geçmişten bugüne 
nasıl bir dönemden geçtiklerini aktardı. Ambalaj atıklarının tüm 
atıklar içerisinde % 3’lük bir orana sahip olduğunu ve bu oranın 
da önem teşkil ettiğini belirten Carroll, genişletilmiş imalatçı 
modeli hakkında da detaylı bilgileri paylaştı. Bu bağlamda 
standart tek bir modelin olmadığını vurgulayan Carroll, “Endüstri 
bu sistemlerden ne bekliyor?” sorusuna da sunumunda yer verdi. 
Başarı faktörlerini, hedeflerin net belirlenmesi, iş birliği,  
kapsamlı tartışmalar ve çok aktörlü yapı olarak tanımlayan 

Carroll, geçmişten geleceğe bir dönüşüm geçirildiğini ve bunun 
itici faktörünün endüstri olduğunu belirtti. Carroll, son olarak 
ticari çıkarlar ile kamu politikalarının yakınlaşmaya başladığını 
vurgulayarak sözlerini noktaladı.

HERKESE UYGUN TEK BİR ÇÖZÜM YOK 
PRO EUROPE’un Genel Müdürü Joachim Quoden, 16 senelik bir 
oluşum olan PRO EUROPE’un Avrupa’da şemsiye organizasyon 
olarak çalıştığını aktararak şu anda ÇEVKO’nun da aralarında 
bulunduğu 34 üyelerinin bulunduğunu ifade etti. Üretici 
sorumluluğu konusuna değinen Quoden, kendi misyonunu 
teknik bilgi değiş tokuşunu arttırmak olarak tanımladı. 
Üyelerinin tamamının sanayi sektörünün aktörleri olduğunu 
aktaran Quoden, bağımsız bir “Yeşil Nokta” kuruluşu olduklarını 
belirtti. Sektörün, ambalaj konusu kapsamında çalışabileceği 
pek çok başlığı  olduğunu anlatan Quoden, küçük ve orta ölçekli 
şirketlerle çalıştıklarına değindi. 
Avrupa Birliği’nde uygulanan ambalaj direktifi hakkında da 
bilgi veren Quoden, kendisinin hep “en iyi sistem nedir?” 
sorusu ile karşılaştığını ancak herkese uyan tek bir çözümün 
olmadığını anlattı. Sunumunun devamında “Geliştirilmiş 
Üretici Sorumluluğu” alternatiflerini de anlatan Quoden, 
“Bütün paydaşlar olarak ortak çözüm konusunda hemfikir 
olmalıyız,” dedi. Son olarak 2020 vizyonlarından bahseden 
Quoden, entegre atık yönetiminin tüm haneler için geçerli 
olmasını ve geri dönüşüm kutularının daha çok benimsenmesini 
hedeflediklerini belirtti.

TEMEL VİZYONUMUZ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
Panelin son konuşmacısı ÇEVKO Vakfı Genel Müdürü Mete 
İmer, ambalajın yaşam döngüsü hakkında bilgi verdikten 
sonra tüketicinin korunmasına yönelik oluşturulan karar 
ve yönergelerden bahsetti. İmer, Avrupa Birliği Ambalaj 
Direktifi’nden bahsederek 27 ülkede ‘Üretici Sorumluluğu 
Sistemleri’nin kullanıldığını aktardı.
Sunumunda Türkiye’deki sanayi sorumluluğu hakkında da 
bilgi veren İmer, ÇEVKO’nun temel vizyonunun sürdürülebilir 
kalkınma olduğunu anlattı. Ambalaj Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği’nin Ağustos 2011’de revize edildiğini de hatırlatan 
İmer, geri kazanım hedeflerinden ve kaynakta ayrı toplama 
çalışmalarından bahsetti. İmer, son olarak ÇEVKO’nun 2023 
vizyonu hakkında bilgi vererek sunumunu tamamladı.

CARROLL,  GENİŞLETİLMİŞ İMALATÇI MODELİ HAKKINDA 
DETAYLI BİLGİLERİ PAYLAŞARAK STANDART TEK BİR
MODELİN OLMADIĞINI VURGULADI. 

METE İMER KONUŞMASINDA, AMBALAj ATIKLARININ 
KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNİN AĞUSTOS 2011’DE REVİZE 
EDİLDİĞİNİ HATIRLATTI. ÇEVKO’NUN TEMEL VİZYONUNUN 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA OLDUĞUNU ANLATTI.

QUODEN:  “BÜTÜN PAYDAŞLAR OLARAK ORTAK ÇÖZÜM 
KONUSUNDA HEMfİKİR OLMALIYIZ.” 
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eğişen Dünya, Kirlenen Çevre ve Artan Sanayi 
Sorumluluğu’ temasıyla düzenlenen uluslararası 
zirve kapsamında ÇEVKO Vakfı ‘Yeşil Nokta’ 
Basın Ödüllerinin takdimi de gerçekleştirildi. 
Bu kapsamda Celal Toprak (Küresel Isınma 

Kurultayı Başkanı), Ali Dağlar (Hürriyet Gazetesi), Ömer Yılmaz 
(Milliyet Gazetesi), Ayhan Atakol (Habertürk), Güven İslamoğlu 
(CNN Türk), Banu Demir (TRT Ankara Radyo Servet Atıktır 
program yapımcısı), Dünya Gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi, 
NTV Yeşil Ekran ÇEVKO ve çalışmalarına katkı sağlayan, 
çevreye duyarlı basın/yayın organları ve mensupları olarak 
teşekkür plaketlerini aldılar. Ödül törenine sade bir vatandaş 
olarak katılan ve Çeşme’de yaptığı geri kazanım çalışmaları 
ile Yeşil Nokta ödülüne layık görülen Uğur Dündar damgasını 
vurdu. Basın mensuplarına YEŞİL Nokta Plaketlerini ÇEVKO 
Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayrunnisa Aligil verdi.

irmi yıldır gönüllük ilkesiyle faaliyet gösteren ÇEVKO 
Vakfı’nın, çocukların çevre bilincini arttırmak amacıyla 
sahneye koyduğu “Çevreci Kedi ÇEVKİ” çocuk 
tiyatrosu geçtiğimiz yıl İstanbul, Bursa, Manisa, 
Balıkesir, Eskişehir, Antalya, Tekirdağ ve Ankara’da 

toplam 20 kez sahnelenerek 7.000 çocuğa ulaştı. Ambalaj 
atıklarının ayrı ayrı toplanmasının çevre ve ekonomiye birçok 
katkısı olduğunun eğlenceli bir dille anlatıldığı ÇEVKİ çocuk 
tiyatrosu, bu yıl da çevreci miniklerle buluşmaya devam edecek.

D Y

ÇEVKO VAKfI’NIN DÜZENLEDİĞİ ÖDÜL 
TÖRENİNDE ÇEVREYE DUYARLI BASIN/
YAYIN ORGANLARI VE MENSUPLARI 
TEŞEKKÜR PLAKETLERİNİ ALDI. 

HER GÜN YÜZLERCE ÇOCUK BİLİNÇLENİYOR. 
AMBALAj ATIKLARI DEĞERLENDİRİLİYOR. 
GELECEKTEN UMUTLUYUZ.

Yeşil Nokta
basın ödülleri verildi

Her şey
çocuklar için 

UĞUR DÜNDAR’A PLAKETİNİ ÇEVKO VAKfI YÖNETİM 
KURULU BAŞKAN YARDIMCISI HAYRUNNİSA ALİGİL 
VERDİ

ALİ DAĞLAR AYHAN ATAKOL ADINA ÜMRAN AVCI ÖDÜLÜ ALDI

BANU DEMİR

32 • ÇEVKO DÖNÜŞÜM • • ÇEVKO DÖNÜŞÜM • 33



• Rekabet Kurumu ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlar ÇEVKO 
Vakfı’nın organize ettiği çalıştayda buluştu. 

• ÇEVKO Vakfı geçtiğimiz yıl yazılı basında toplam 411 kez yer 
alarak 19.681.358 okuyucuya ulaştı.

• ÇEVKO Vakfı, 4. Küresel Isınma Kurultayı’nda, 2010 yılının 
çevresel kazançlarını aktardı.

 • ÇEVKO, Koçtaş ile “Evimi Seviyorum, Geri Dönüşümü 
Destekliyorum” projesine başladı.

• Unilever Vakfı kuruldu

HaBeRleR

ÜKT TCİE İB MRNDİL İİNÇL EE

eri dönüşüm ve çevre ile ilgili aktardıkları bilgi 
ve mesajlarla günlük yaşam rutinleri içinde 
çocuklara rehberlik etmeyi amaçlayan çizgi 
karakterler Çevki, Toprak ile Su,  şimdi çocuklara 
daha eğlenceli ve bilgi dolu bir dünya sunuyor.  

ÇEVKO Vakfı’nın çocuk eğitimlerini interaktif ve sürdürülebilir 
hale getirmesini sağlayan web sitesi, oldukça zengin bir içeriğe 
sahip.  Çocukların üye olabileceği sitede, geri dönüşüme ilişkin 
mesajların yine çocukların diliyle aktarılışı, Toprak ile Su’yun 
maceralarını anlatan sesli kitap, eğitim haberleri, eğitim takvimi 
reklam filmleri, tanıtım filmleri ve oyunlar yer alıyor. 
Ayrıca çeşitli periyotlarla güncellenen web sitesinin içeriği, 
her ay eklenen yeni haberler ve bilgilerle de genişletiliyor. 
Çocuklar, www.cevkococuk.org’ da çocuk kulübüne üye 
olabiliyor, öğrenerek eğlenceli ve keyifli saatler geçirebiliyorlar.   
Ayrıca öğretmenler kendilerine özel olarak hazırlanmış eğitici 
materyallere ulaşabiliyor ve ÇEVKO uzmanları ile çevrim içi 
iletişim kurabiliyorlar. 

G
ÇEVKO VAKfI’NIN 20. KURULUŞ YILINDA EĞİTİM PROjESİ OLARAK 
HAYATA GEÇİRDİĞİ ÇOCUK SİTESİ www.CEVKOCOCUK.ORG  YAYINDA…

Çocuklara özel 
e-öğrenme sitesi açıldı!

34 • ÇEVKO DÖNÜŞÜM •



36 • ÇEVKO DÖNÜŞÜM •

Almanya’dan
PRO- Europe üyesi 
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ÇEVRE POLİTİKALARINI SÜRDÜREN VE UYGULAMAYA KOYAN PRO-EUROPE 
ÜYESİ KURULUŞLARI TANITMAYA, DER GRÜNE PUNKT İLE DEVAM EDİYORUZ. 

H E LEAB R R

aha çok Yeşil Nokta (Der Grüne Punkt) adıyla 
tanıdığımız Alman firması Dualese System 
Deutschland GmbH (DSD) 1990 yılında dünyanın 
ilk ikili geri dönüşüm sistemi olarak hayata geçti. 
O günden beri geri toplama sistemlerinin lider 

tedarikçisi olarak faaliyetlerine devam ediyor. Bu faaliyetler 
arasında sadece konutlardan atık toplama ve ambalaj geri 
kazanımı değil aynı zamdan elektronik aletlerin ve kargo 
ambalajlarının çevre dostu, düşük maliyetli geri dönüşümü ve 
endüstriyel atık tasfiyesi de bulunuyor. Tüm bu faaliyetlerin 
sembolü niteliğindeki Yeşil Nokta dünya çapında koruma altında 
olan ve en sık kullanılan markalardan biri olma özelliğini taşıyor. 
DSD’nin sanayi firmaları ve perakendecilerin atık iadesi ve geri 
kazanıma yönelik bireysel sorumluluklarını azaltmak amacıyla 

D

geliştirdiği ikili atık sistemi, türünün ilk örneği olarak 1991 yılından 
beri Almanya’da yoğurt kapları, ketçap şişeleri ya da içecek 
kartonları gibi kullanılmış ambalajların toplanması ve bunlardan 
edilen hammaddelerin ekonomiye geri kazandırılmasında önemli 
bir rol oynuyor.

YÜZDE 104 BAŞARI 
İkili sistemin geri kazanım rakamları her yıl olduğu gibi 
geçtiğimiz yılda da büyük yükselme kaydetti. %104 gibi 
sıra dışı bir orana ulaşan toplam geri dönüşüm DSD’nin 
geçtiğimiz yıl ikili sisteme dâhil olandan daha fazla ambalaj 
toplayıp geri dönüşüme tabi tuttuğu anlamına geliyor. Geri 
dönüşüm süreçlerinde elde edilen bu yüksek randımanda, 

kullanılan yüksek teknoloji ürünü ayırma ve geri kazanım 
işlemlerinin büyük rolü var. Yeşil Nokta programı üzerinden 
gerçekleştirilen geri dönüşüm hem iklim değişikliğinin 
önlenmesi hem de değerli hammaddelerin iş dünyasına 
geri kazandırılması açısından büyük önem taşıyor. Örneğin 
geçtiğimiz yıl DSD, ambalaj geri dönüşümü sayesinde 49 
milyar megajul primer enerji tasarrufu sağladı ve 1.3 milyon 
ton oranında karbondioksitin atmosfere karışmasını önledi. 
Tüketicilerin bu amaçla yerleştirilen sarı bidon ve çuvallara 
attığı her 1 kilogram plastik, karşılığında 1.3 kilogram 
karbondioksit tasarrufu sağladı. Toplanan ambalajlardan 
elde edilen ikinci hammaddelerse sanayi sektöründe büyük 
rağbet görüyor. 

DSD bugün Almanya’da dört tesiste yaklaşık 250 
çalışanla geri kazanım alanında lider konumda. 
DSD aynı zamanda Avrupa Yeşil Nokta 
şemsiye örgütü PRO EUROPE’un 
da kurucu üyesi. Yine bir diğer alt 
kuruşu Deutsche Gessellschaft für 
Kreislaufwirtschaft un Rohstoffe mbH 
(DKR) aracılığıyla Avrupa çapında 
ikincil hammadde pazarlamasında lider 
konumda bulunuyor. 

DER GRUNE 
PUNKT’U TANIYALIM

GERİ DÖNÜŞÜM REKORU
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ÇEVKO VAKFI, 4. KÜRESEL ISINMA KURULTAYI’NDA,  
2010 YILININ ÇEVRESEL KAZANÇLARINI AKTARDI. 

ATMOSFERDE 450 PPM CO2 
KONSANTRASYONUNA 25-30 YIL İÇİNDE 
ULAŞILACAK. BU DEĞERİN ÜZERİNE 
ÇIKILDIĞINDA İSE İNSANLIK İÇİN ONARILAMAZ 
ZARARLAR OLUŞACAK. 

konomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından bu yıl 
4.kez düzenlenen “Küresel Isınma Kurultayı”nda 
konuşan, ÇEVKO Vakfı Genel Müdürü Mete İmer, 
Türkiye’de toplam sera gazı salımlarının %9’unun katı 
atık kaynaklı olduğunu belirtti. İmer,“Türkiye’deki 

mevcut ambalaj atıkları geri kazanım çalışmalarının, katı atıkların 
neden olduğu sera gazı salımlarına etkisi yılda %2 mertebesindedir. 
Geri kazanımın Türkiye’deki toplam sera gazı salımına etkisi 
yaklaşık %0,2’dir.” dedi.
İmer, 1.200’ün üzerinde sanayi kuruluşunun desteğiyle, yılda 
400.000 ton ambalaj atığının geri kazanımını sağladıklarını belirtti.

KURULTAY SONUÇLARI 
Kurultay sonrası sonuç bildirgesinde, kamuoyunda genellikle 
atmosferdeki sera gazlarının artmasında fosil yakıt tüketiminin 
sorumlu oluşunun, eksik bilgi olduğuna dikkat çekildi. Sera gazları 
sadece fosil yakıt tüketiminden değil, başka insan faaliyetlerinin 
sonucunda da artar. Sera gazlarının artmasında enerji üretimi % 
26, endüstri % 19, ormansızlaşma % 17, tarım % 14, ulaşım % 13, 
yapılar % 8 ve atıklar % 3 oranında katkı yapar. Yani, fosil yakıt 
kullanımı tamamen dursa dahi, atmosferdeki sera gazı miktarı 
artmaya devam edecek. 
Gerekli önlemler alınmazsa yüzyılın sonuna kadar atmosferdeki 
karbondioksit konsantrasyonlarının 650 ile 1550 ppm’e kadar 
yükselebileceği tahmin ediliyor. Bunun sonucunda da dünyanın 
ortalama sıcaklığı 2,4 ile 6,4 C° kadar artabilir, deniz seviyeleri ise 
0,26 ile 0,59 cm kadar yükselebilir. “Köprüden önceki son çıkış 
noktası” ise 450 ppm civarındaki CO2 konsantrasyonu. Bu değer 
yaklaşık 2 C°’lik bir sıcaklık artışına neden olacak. Atmosferde 450 
ppm CO2 konsantrasyonuna ulaşılması ise önümüzdeki 25-30 yıl 
içinde gerçekleşecek.

TÜRKİYE’NİN KATKISI VE ZARARLARI  
Türkiye küresel ısınma ve iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek 
ülkeler arasında. Şimdiden yıllık ortalama sıcaklıklarda artışlar, 
yağışlarda düzensizlik, sağanak yağışlarda artışlar görülüyor.
Ülkemizin 1990 yılından 2009 yılına kadarki sera gazı salımları 
dikkate alındığında artış açısından açık ara dünya birincisi olduğu 
görülüyor. Ülkemizin 1990 yılında toplam 170,1 milyon ton olan 
sera gazı salımı 2007 yılında 372,6 milyon tona çıktı. 2008 ve 2009 
yıllarında ise küresel ekonomik kriz nedeniyle sera salımlarımız 
azaldı ve 370 milyon tona geriledi. Toplam sera gazı salımının 278 
milyon tonu ise enerji sektöründen kaynaklanıyor.  Bunun da resmi 
rakamlara göre ancak % 15’i ormanlar tarafından bağlanabilmekte. 
Ancak bazı bilimsel araştırmalara göre bu değer çok daha az. 
Dolayısıyla ülkemiz küresel ısınmaya katkı sağlayan bir ülke 
konumunda.
Kentleşme kapsamında tarım ve mera alanlarının yapılaşmaya

EVKO Vakfı kurucu üyeleri arasında yer alan 
Unilever, insanların hijyen, temizlik, temiz içme 
suyuna erişim, temel beslenme imkanlarıyla 
yaşam kalitelerinin iyileştirilmesini ve 
özsaygılarının artırılmasını amaçlayan Unilever 

Vakfı’nın kurulduğunu Davos’ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik 
Forumu’nda kamuoyuna açıkladı. Unilever Pazarlama ve 
İletişimden Sorumlu Dünya Başkanı Keith Weed, Unilever 
Vakfı’nın kuruluşunu ve misyonunu şu sözlerle değerlendirdi: 
“Hızla değişen bir dünyada yaşıyoruz. Nüfus artıyor, su kaynakları 
giderek azalıyor ve gıda güvenliği de giderek büyüyen bir soruna 
dönüşüyor. Günümüzde 1 milyardan fazla insanın güvenli içme 
suyuna, 2,6 milyar insanın ise gelişmiş temizlik hizmetlerine 
erişimi bulunmuyor.

orlu-Kırkgöz Köyü’nde, “Levi’s 
Community Day” etkinlikleri 
kapsamında, ÇEVKO Vakfı 
tarafından organize edilen 
etkinliklere köy halkı ve Levi’s 
Çorlu fabrikası çalışanları yoğun 

Dünya, tehlike 
çanlarını çalmadan… 

Büyük 
ödül
Bilim 
İlaç’ın

Unilever Vakfı 
kuruldu

Bir dönüşüm 
hikayesi 

E

Ç

üzde yüz Türk sermayeli Bilim İlaç, Avrupa’daki tüm 
sektörlerde “büyük ölçekli işletmeler” kategorisinde, 
2008’den bu yana “büyük ödül”e değer firma 
bulunamayan bu prestijli platformda, ödüle kavuştu. 
1992 yılından itibaren verilmekte olan Avrupa Kalite 

Ödülü’nde bugüne kadar dört ayrı kategoride birden Başarı Ödülü’ne 
layık görülen hiçbir kuruluş olmamıştı. Bilim İlaç’a tebrikler.

Y

Ç

açılması, korunan alanlarda tesis yapımına izin verilmesi,  
karayollarına yapılan yatırımlar, 3. Köprü ve Kanalistanbul gibi 
projeler, HES inşaatları gibi çeşitli uygulamalar Türkiye’nin iklim 
değişikliği ile mücadeledesindeki samimiyetinin sorgulanmasına 
neden oluyor. 

ÇEVKO, Koçtaş 
ile el ele… 
ÇEVKO Vakfı ile Koçtaş’ın gerçekleştirdiği “Evimi Seviyorum, 
Geri Dönüşümü Destekliyorum” sloganıyla yola çıkan 
proje ilk olarak, Koçtaş’ın 10.000 metrekare alana sahip 
Kartal mağazasında hayata geçti. 
Proje kapsamında mağaza içerisine 
ve önüne broşürlük, atık kutuları, 
konteynerleri kondu. Önümüzdeki 
dönemde diğer mağazalarda da projenin 
yaygınlaştırılması hedefleniyor.

ilgi gösterdi.  Etkinlikler kapsamında köyde yaşayan çocuklara 
“Çevreci Kedi ÇEVKİ” adlı tiyatro oyunumuz gösterildi. Çorlulu 
çocuklar, “Çevreci Kedi ÇEVKİ” oyununu izleyerek ÇEVKO Vakfı 
duyarlılığı kazandı. Çocuklar çevre ve geri dönüşüm konulu resim 
yarışmasına katıldılar. Birinciye netbook, ikinciye fotoğraf makinesi, 
üçüncüye ise sırt çantası hediyelerinin verildiği yarışmaya yaklaşık 
elli çocuk katıldı.
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Rekabet
Çalıştayı
REKABET KURUMU VE YETKİLENDİRİLMİŞ 
KURULUŞLAR ÇEVKO VAKFI’NIN ORGANİZE 
ETTİĞİ ÇALIŞTAYDA BULUŞTU.

ÇEVKO Vakfı geçtiğimiz yıl Ekim ayında ODTÜ 
Kültür ve Kongre Merkezi’nde “Atık Toplama 
Pazarında Rekabet ve Çevre Mevzuatı Açısından 
Güncel Gelişmeler Çalıştayı“ düzenledi. T.C Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın yanı sıra Yetkilendirilmiş 
Kuruluşlar ve Rekabet Kurumu’nun katıldığı çalıştay, 

açılış konuşmalarının ardından üç oturumda tamamlandı. İlk 
oturumda yetkilendirilmiş kuruluşlar, ikinci oturumda Rekabet 
Kurumu ve 3.oturumda T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
temsilcileri sunumlarını yaptı. Yetkilendirilmiş Kuruluşlar, 
çalışmalarından bahsedip Rekabet Kurumu ile ilgili merak ettikleri 
her şeyi kurumun temsilcilerine sorma imkânı buldu. 
Çalıştayda yapılan sunumlara www.cevko.org.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz. 

ÇALIŞTAY NOTLARI: 
BİRİNCİ OTURUM: YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞLAR

İKİNCİ OTURUM: ATIK TOPLAMA PAZARI VE
REKABET MEVZUATI 

ÜÇÜNCÜ OTURUM: ATIK TOPLAMA VE ÇEVRE 
MEVZUATI’NDA GÜNCEL GELİŞMELER

PETDER ve Atık Yağ Toplama 
faaliyetlerinden bahseden 
Prof. Dr. Yılmaz Aslan 
sunumunda, sektördeki tek 
yetkilendirilmiş kuruluş olarak 
Rekabet Kurumu’na yaptıkları 
başvurulardan, süreç ve 
sonuçlardan bahsetti.

AKÜDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdurrahman Acar sunumunda, 
AKÜDER faaliyetlerinden 
bahsettikten sonra Atık Pil 
ve Akümülatörlerin Kontrolü 
Yönetmeliği’ne  (APAK)  aykırı 
çalışan atık toplayıcılarının 
Bakanlık ve İl Müdürlükleri 
tarafından denetim ve kontrol 
altına alına alınması gerekliliğinin 
altını çizdi. 

ÇEVKO Vakfı Genel Müdürü 
Mete İmer, “Genişletilmiş Üretici 
Sorumluluğu” kavramı üzerinde 
durdu. Yetkilendirilmiş Kuruluş 
olarak, piyasaya sürenler ile 
yapılan sözleşmelerde Yeşil Nokta 
ve hizmet sözleşmesi ayrımının; 
piyasaya sürenlerin sadece 
devredecekleri yükümlülük 
miktarını bildiriyor olmalarının 
ve 1 yıllık sözleşme süresinin, 
rekabet hukukuna uygunluk 
açısından önemine değindi.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 
Çevre Mühendisi Hülya Çakır, 
sunumunda Ambalaj Atığı 
Toplama Sistemi ile ilgili olarak 
amaç, kapsam ve genel ilkelerden 
bahsetti. Toplama sistemi, 
maliyetleri ve ekipmanları 
hakkında bilgiler veren Çakır,  
sunumunu veri kayıt sisteminden 
bahsederek tamamladı.

Rekabet Kurumu Uzmanı Evrim 
Özgül Kazak, toplama firmaları 
ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlar’ın 
aralarında gerçekleştirdikleri 
sözleşmeleri özenle tasarlamaları 
gerekliliğini savundu. 
Sözleşmelerin piyasalardaki 
rekabeti engelleyici unsurlardan 
arındırılmasının kanuni bir 
zorunluluk olduğunun altını çizdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 
Çevre Mühendisi Hasan Seçgin 
sunumunda, Özel Atık Yönetimi 
kapsamında atık akü, pil, ömrünü 
tamamlamış lastik ve araçlar ile 
elektrikli ve elektronik atıklardan 
bahsederek bunlarla ilgili 
rakamsal verilere değindi.

Rekabet Kurumu Uzmanı İmren 
Seyrantepe, düzenleyici ve 
rekabetçi etki analizleri hakkında 
bilgiler verdi. Sunumunda Rekabet 
Kurumu tarafından görüş sunulan 
düzenlemelerden bahsetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 
Çevre Mühendisi Volkan Yanmaz, 
konuşmasında, Madeni Atık Yağ 
Yönetimi kapsamında atık yağların 
toplanması, taşınması, ürün/
enerji elde edilmesi ve bertarafı 
hakkında bilgiler verdi.

TAP Teknik Danışmanı Savaş 
Arna konuşmasında, Taşınabilir 
Pil Üreticileri ve İthalatçıları 
Derneği çalışmaları, Türkiye ve 
Avrupa’da taşınabilir pil atıkları 
ile ilgili durumu karşılaştırmalı 
olarak ortaya koydu. Bu alanda tek 
Yetkilendirilmiş Kuruluş olarak, 
2006/66/EC Sayılı AB Direktifi’ne 
göre yönetmelikte güncelleme 
yapılması gerekliliği üzerinde durdu. 

LASDER Lojistik Müdürü Erdoğan 
Şahin konuşmasında, LASDER’in 
çalışmalarına değindikten sonra 
ömrünü tamamlamış lastik 
taşıma maliyetlerinden bahsetti. 
Bakanlık tarafından kabul edilen 
atık yönetim planı ve Rekabet 
Kurumu’ndan alınan 5 yıllık 
muafiyet konuları üzerinde durdu.

Ç

Prof. Dr. YılmAz AslAn
PETDER

Mete İMer
ÇEVKO VAKFI GENEL MÜDÜRÜ 

HülYA ÇAkır 
ÇEVRE VE ŞEhİRCİLİK BAKANLIĞI 

evrİM Özgül KazaK
REKABET KURUMU UZMANI 

Hasan seçgİn
ÇEVRE VE ŞEhİRCİLİK BAKANLIĞI

İMren seYrantePe
REKABET KURUMU UZMANI

VolkAn YAnmAz
ÇEVRE VE ŞEhİRCİLİK BAKANLIĞI

erdoğan ŞaHİn
LASDER LOjİSTİK MÜDÜRÜ

AbDurrAHmAn AcAr
AKÜDER YöNETİM KURULU BAŞKANI

savaŞ arna
TAP TEKNİK DANIŞMANI
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ÇEVKO VAKFI 
GEÇTİĞİMİZ YIL 
20. YIL ZİRVESİ 
BAŞTA OLMAK 
ÜZERE YAPTIĞI 
ÇALIŞMALARLA 
YAZILI BASINDA 
TOPLAM 411 KEZ YER 
ALARAK 19.681.358 
OKUYUCUYA ULAŞTI.  
ÇEVKO’NUN 20 
YIL ZİRVESİ, BAŞTA  
hÜRRİYET, MİLLİYET, 
SABAh GAZETELERİ 
OLMAK ÜZERE 
TOPLAM 20 GAZETE 
VE TELEVİZYON İLE 2 
RADYO KANALINDA  
YAYIMLANDI. ÇEVKO 
GEÇTİĞİMİZ YIL 
TELEVİZYONDA 
TOPLAMDA 32 KEZ, 
RADYOLARDA İSE 4 
KEZ YAYIMLANDI.

Basında Çevko
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Ambalaj atıklarını atmayın, ayırın,
dönüşümü evinizden başlatın...

www.cevko.org.tr
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