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DTÖE R
ÇEVKO Vakfı 2013 Yılı Çalışmaları

Değerli Okuyucular,

2012 yılında yeniden yürürlüğe giren Ambalaj 
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’mizin uygulamaya 
geçirilmesinde bazı sıkıntılar yaşandı.  Özellikle 
belediyelere belgelendirme ile ilgili getirilen yeni 
yükümlülüklerin, tüm taraflarca kullanılmakta olan 
Atık Ambalaj Programı’nda önemli değişiklikler 
gerektirmesi, sistemin karmaşık hale gelmesi 
belgelendirme sürecinin yavaşlamasına, hatta 
durma noktasına gelmesine neden oldu.  Diğer 
yandan, 2012’nin son çeyreğinde yayımlanan 
“belgelendirme usul ve esasları”nın geçmişe dönük 
olarak 2012 yılının tümüne ait belgelendirmeyi 
kapsaması da bir başka uygulama zorluğunu 
beraberinde getirdi.  

2012 yılının bütün zorluklarına karşın, yetkilendirilmiş kuruluş olarak, piyasaya 
ambalajlı ürün süren 1.500’ün üzerinde firmadan yaklaşık 400.000 ton ambalaj 
atığının geri kazanılması yükümlülüğünü üstlendik.  

Üstlendiğimiz yükümlülüğü, 27 ilde 100’ün üzerinde belediye ve 43 lisanslı toplama-
ayırma firması işbirliği ile yerine getirdik.  Böylece 2012 sonu itibariyle yerel 
yönetimlerle birlikte gerçekleştirmekte olduğumuz ambalaj atıklarının kaynağında 
ayrı toplanması çalışmalarında sözleşme yaptığımız belediyelerin onaylı ambalaj atığı 
yönetim planı kapsamındaki nüfus 20.700.000’i aştı.  

Kaynağında ayrı toplama çalışmaları yürüten belediyelere destek olmak amacıyla 
tüketicilerin kapı kapı bilgilendirmesi çalışmalarını 2012 yılında da üstlendik. Yönetim 
planına katıldığımız yerlerde tüketiciler tarafından kullanılmak üzere sadece 2012 
yılında yaklaşık 1.000 adet dış mekan geri kazanım kumbarası, 2.700 adet dış 
mekan cam kumbarası, 35.000 adedin üzerinde iç mekan kumbarası desteğinde 
bulunduk.  Tüketicileri ambalaj atıklarının geri dönüşümü konusunda bilinçlendirmek 
amacıyla hazırladığımız kamu spotu pek çok televizyon kanalında yılın ikinci yarısı 
boyunca yayımlandı.  Çeşitli belediyelerin tahsis ettiği açık alan reklam panoları, 
görsel tasarımını gerçekleştirdiğimiz lisanslı firma toplama araçlarının giydirmeleri ve 
çeşitli etkinlikler aracılığıyla tüketicilerde bilinç uyandırmaya önem verdik.  İlköğretim 
okullarında “Eğiticinin Eğitimi” projemiz 2012 yılında da sürdü.  

2012 yılında bizlerden desteğini esirgemeyen Vakıf Üyeleri’mize, sözleşmeli 
firmalarımıza ve işbirliği halinde olduğumuz diğer paydaşlarımıza şükranlarımızı 
sunuyoruz.

ÇEVKO DÖNÜŞÜM’ün bu sayısında “Endüstri İlişkileri”, “Atık Yönetimi” ve “Tüketici 
Bilinçlendirme” çalışmalarımızın yanında Çevre Yasası değişiklik taslağına, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Ambalaj Bülteni’ne, üniversitelerden, 
şirketlerden ve dünyadan haberlere yer verdik.

2013 yılının başarı getirmesini diliyor, saygılar sunuyorum. 

METE İMER     
ÇEVKO Vakfı
Genel Sekreteri
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G MDEÜN

ÇEVKO Vakfı
2012 yılı çalışmalarının
çevresel ve ekonomik faydaları

56.500 ton 
Cam Ambalaj Atığı

28.900 ton 
Metal Ambalaj Atığı

128.900 ton 
Plastik Ambalaj Atığı

KAĞIT
2012 YILINDA ÇEVKO VAKFI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 
SONUCUNDA 164.900 TON KAĞIT AMBALAJ ATIĞININ GERİ DÖNÜŞÜ-
MÜNDEN 2,8 MİLYON YETİŞKİN AĞACIN KESİLMESİ ÖNLENMİŞTİR. 
(28 bin DÖNÜMLÜK ORMAN)

4,37 MİLYAR LİTRE SU TASARRUFU SAĞLANMIŞTIR (İSTANBUL’UN OR-
TALAMA İKİ GÜNLÜK SU TÜKETİM MİKTARI)

164.900 ton
Kağıt/Karton
Ambalaj Atığı

15.900 ton
Kompozit
Ambalaj Atığı
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PLASTİK
2012 YILINDA ÇEVKO VAKFI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 
SONUCUNDA 128.900 TON PLASTİK AMBALAJ ATIĞININ GERİ DÖNÜ-
ŞÜMÜNDEN 2 MİLYON VARİL PETROL TASARRUFU SAĞLANMIŞTIR. 
(7.28 MİLYON ARACIN BİR DEPO BENZİN MİKTARINA EŞ DEĞERDİR.)

744 MİLYON KWH ELEKTRİK ENERJİSİ TASARRUFU SAĞLANMIŞTIR. 
BU DA 270 BİN AİLENİN YILLIK ELEKTRİK TÜKETİMİNE EŞİTTİR.

METAL
2012 YILINDA ÇEVKO VAKFI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 
SONUCUNDA 28.900 TON METAL AMBALAJ ATIĞININ GERİ DÖNÜŞÜ-
MÜNDEN 8,4 MİLYON LİTRE  BENZİN TASARRUFU  SAĞLANMIŞTIR.

84 BİN M3 DÜZENLİ DEPO ALANI HACMİNDEN TASARRUF 
SAĞLANMIŞTIR. (12 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNE EŞİTTİR.)

CAM
2012 YILINDA ÇEVKO VAKFI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA 
56.500 TON CAM AMBALAJ ATIĞININ GERİ DÖNÜŞÜMÜNDEN 35 BİN VARİL 
PETROL TASARRUFU SAĞLANMIŞTIR. (1 ARACIN 35 MİLYON KM YOL GİTMESİNE 
YETECEK MİKTARDA BENZİNE EŞİTTİR.)

YAKLAŞIK 17,8 BİN TON SERA GAZI SALINIMI ENGELLENMİŞTİR. (BİR UÇAĞIN DÜN-
YANIN ÇEVRESİNİ 888 KEZ DÖNMESİ SONUCU ÇIKACAK EMİSYON MİKTARIDIR.)

2012 YILI TASARRUF ÖZETİ 

Ağaç kesiminin önlenmesi    3.073.400 Adet
Fosil yakıt tasarrufu     245.400 m3

Su tasarrufu        4.809.000 m3

Depolama alanı tasarrufu    2.369.400 m3

Sera gazı (CO2) salınımının önlenmesi  474.000 ton – eş CO2

Toplam Tasarruf (TL)    1.333.116 TL
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G MDEÜN

“Ambalaj atıklarındaki 
katkı payı netleşmeli”
ÇEVKO: “ÇEVRE KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİK TASARISINDA AÇIKLIĞA 
KAVUŞTURULMASI GEREKEN PEK ÇOK NOKTA BULUNUYOR.”

evre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Mü-
dürlüğü geçtiğimiz aralık ayında Çevre Kanunu’nda De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun taslağını internet sitesi 
üzerinden yayınlayarak ilgili tarafların görüşlerine açtı. 

ÇEVKO Vakfı olarak biz de tasarı hakkındaki görüş ve önerilerimi-
zi hazırlayarak bakanlığımız ile paylaştık. Paylaştığımız metinde 
tasarıya ilişkin şu konulardaki açıklık ve belirsizliklere dikkat çek-
tik. Bunlardan ilki, ambalaj atıkları konusunda 18. Madde ile yeni 
yürürlüğe girecek olan çevre katkı payı uygulaması. Yapılan bu 
değişiklikle katkı payının kimin kime satışı aşamasında söz konu-
su olacağı, her bir malzeme türü için de aynı oranda mı olacağının 
net olmadığı görülmektedir. Ambalaj atıkları konusunda sanayi 
kuruluşları, ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca söz konusu atık-
ların toplanması konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmek-
tedir. İfade edildiği şekli ile “çevre vergisi” gibi algılanabilecek bu 
bedel, zaten yükümlülüklerini yerine getiren sanayi kuruluşları 
için bir mükerrerlik arz edecektir. Toplanan verginin amacına yö-
nelik kullanımı, dünya genelindeki tecrübeler de dikkate alındı-
ğında mümkün görülmemektedir.  
Bir diğer değişiklik ise geri kazanım yükümlülüğünü yerine ge-
tirmeyen piyasaya sürenlere uygulanacak idari para cezalarına 
ilişkin maddedir. Bugüne kadar kanun maddesinde geri kazanım 
yükümlülüklerini yerine getirmeyen piyasaya süren firmalara uy-
gulanacak para cezalarına ilişkin bir hüküm bulunmazken, yeni 
kanun tasarısı ile yükümlülüğünü yerine getirmeyen firmalara 
ambalaj atığı miktarlarına göre kademeli olarak 50.000 TL’ye va-
ran cezai yaptırım uygulanacağı tariflenmiştir.  
ÇEVKO Vakfı’nın, 1983 yılında yayınlanarak yürürlüğe giren, 
2006 yılında 5491 sayılı kanun ile değiştirilen 2872 sayılı Çevre 
Kanunu’nun değişiklik tasarısı ile ilgili görüş ve önerilerini kısaca 
aşağıdaki gibi özetlenmiştir. 
Madde 2 Tanımlar bölümünde katı atık ve evsel katı atık tanım-
ları kaldırılmış, “Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye 
atılan veya bırakılan her türlü madde” olarak tanımlanan “atık” 
ise “Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi 
tarafından atılan veya atılması planlanan veya atılması zorunlu 
olan, herhangi bir madde veya materyal” olarak yeniden düzen-
lenmiştir. Kanunda geçen “evsel atık” ifadeleri de “evsel nitelikli 
atık” olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklikle nelerin kapsama alı-
nıp, nelerin dışarıda bırakılmış olabileceği değerlendirilmelidir.
Madde 2 Tanımlar bölümüne Çevre etiketi “Yaşam döngüleri 
bakımından diğer ürünlere kıyasla çevreye daha az zarar veren 
ürün ve hizmetlere verilen etiket” tanımı eklenmiştir. Bu uygu-
lama Avrupa ülkelerinde bile tartışılmaktadır. Tüketiciye nasıl 
anlatılacağı ve nasıl bir geçiş sürecinin tanımlanacağı son derece 
önemlidir.
Madde 2 Tanımlar bölümüne Altyapı Tesisleri Katkı Payı “Atıksu 
ve evsel katı atık ile ilgili verilen tüm hizmetlere ilişkin tam ma-
liyet esaslı yapılan harcamaların tamamını karşılamak üzere, 

Ç bu hizmetlerden yararlanan veya yararlanacak olanlardan, be-
lediye/mahalli idare birliği meclisince ve sorumluluk verilen di-
ğer idarelerce belirlenecek tarifeye göre alınacak bedel” tanımı 
eklenmiştir. Buradaki “tam maliyet” ve “yaralanan/yararlanacak” 
ifadelerinin sanayi açısından risk taşıdığı düşünülmektedir.
Madde 3 İlkeler kısmına “M” bendi eklenmiştir. “Üreticiler, piya-
saya arz edilen, piyasada bulunan ve/veya hizmete sunulan ürü-
nün; üretim aşamasından tüketimine ve bertarafına kadar olan 
tüm süreçte insan, çevre ve toplum sağlığını koruyucu önlemler 
almakla yükümlüdür. Bakanlığın sorumluluğunda bulunan ve 
piyasaya arz edilen, piyasada bulunan ve/veya hizmete sunu-
lan ürünün uygunluğunun ve güvenliğinin tespiti için yapılan 
harcamalar ile uygunsuz ve güvensiz ürünlerin üretiminden ve 
ithalatından sorumlu kişilerin uygunsuzluğun ve güvensizliğin 
önlenmesi ve giderilmesi için gerekli önlemleri almaması veya 
bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle 
kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekli tüm harcamalar 



6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre üreticiden tahsil edilir.” Bu ifadede “yetkili 
makamlar”ın kim olduğu ve “tüm harcamalar”ın neleri kapsaya-
bileceği netleştirilmelidir. Zira bu haliyle birçok kurum ve kurulu-
şun birçok maliyeti talep etme riski vardır. 
Madde 11-3 teki bir paragraf aşağıdaki şekilde yeninden düzen-
lenmiştir. “Üretici, ithalatçı ve piyasaya sürenlerin sorumluluğu 
kapsamında yükümlülük getirilen üreticiler, ithalatçılar ve pi-
yasaya sürenler, ürünlerinin faydalı kullanım ömrü sonucunda 
oluşan atıklarının toplanması, taşınması, geri kazanımı, geri dö-
nüşümü ve bertaraf edilmelerine dair yükümlülüklerinin yerine 
getirilmesi ve bunlara yönelik gerekli harcamalarının karşılan-
ması, eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Bakan-
lığın koordinasyonunda tüzel kişiliğe haiz bir yapı oluşturulabi-
lir. Bu kapsamda yükümlülük getirilen kurum ve kuruluşların 
sorumluluklarının bu yapılara devrine ilişkin usul ve esaslar 
Bakanlıkça belirlenir” denilmektedir. Buradaki önemli ifade yet-
kilendirilmiş kuruluşların oluşturulmasında tariflenen “bakanlık 
koordinasyonu”nun ne olduğudur.
Madde 11-3’e aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Entegre atık yönetim planına göre atıkların toplanması için 
belediyeler vatandaşın kolayca ulaşabileceği yerlerde toplama 
noktası oluşturur ve bu noktaların yönetimini sağlar. Toplama 
noktalarıyla ilgili esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

Yönetmelikte sanayi kuruluşları, yetkilendirilmiş kuruluşlar gibi 
paydaşlara verilen geri kazanım oluşturma yükümlülüğü burada 
belediyelere verilmiştir. Bu maddenin, yönetmelik ve uygulama 
ile ne şekilde ilişkilendireceği önemlidir.
Madde 18-3 e bir paragraf eklenmiştir.
“Atık haline gelecek ürünlerin toplanması, taşınması, geri kaza-
nımı veya bertarafı ile ilgili giderler, kirleten öder prensibine göre 
karşılanır. Bu amaçla ürünlerin satışı sırasında ürün faturası 
üzerinden binde bir oranında çevre katkı payı tahsil edilir. Fatura 
üzerinden elde edilen gelirler bu maddede belirtilen amaçlar dı-
şında kullanılamaz. Tahsilâta ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça 
belirlenir.” 
Burada bir çevre vergisi tariflendiği düşünülmektedir. Bu verginin 
ödenmesi durumunda o ürüne ilişkin ilgili yönetmeliklerle belir-
lenen yükümlülüklerin yerine getirilmiş sayılıp sayılmayacağı da 
netleştirilmelidir. “Atık haline gelecek ürün” ifadesi bu aşamada 
daha da önem kazanmaktadır. 
Madde 20-r bendinde geri kazanım yükümlülüğünü yerine getir-
meyen piyasaya sürenlere ilişkin idari para cezaları aşağıdaki şe-
kilde düzenlenmiştir. Yıllık ambalaj atığı geri kazanım yükümlü-
lüğü; 50 tona kadar olan firmalara 10.000 Türk Lirası, 50 ile 100 
ton arasında olan firmalara 20.000 Türk Lirası, 100 tondan büyük 
olan firmalara ise 50.000 Türk Lirası idarî para cezası 
verileceği belirtiliyor. 
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Ambalaj ve ambalaj 
atıkları bülteni yayımlandı
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 2010 YILI VERİLERİNİ İÇEREN AMBALAJ 
ATIKLARI BÜLTENİNİ 1 MART’TA İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN YAYIMLADI. 

evre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Ambalaj Atıkların 
Kontrolü Yönetmeliği kapsamında “Ambalaj  Elektro-
nik Yazılım Programı” oluşturulan  ambalaj ve ambalaj 
atıklarına ilişkin envanterin 2010 verileri kamuoyu ile 

paylaşıldı. Elektronik Yazılım programının kullanıcıları arasında 

Ç

Hazırlayan:Çevre ve ehircilik Bakanlı

Dairesi Bakanlığı-Belediye ve Ambalaj 

AMBALAJ BÜLTEN

AMBALAJ VE AMBALAJ

Ambalaj Atıkların Kontrolü Yönetmeli

envanterin oluturulması amacıyla Bakanlı

Programı” oluturulmutur. Programın

(bir ürünü paketleyen, ambalajın üzerinde adını ve/veya ticari markasını kullanan gerçek veya 

tüzel kii), lisanslı iletmeler (toplama 

ehircilik Đl Müdürlükleri ve yetkilendirilmi

altına alınan ambalaj üreticisi ve 

sayıları yıllar itibariyle Grafik-1’de

Grafik-1 Ekonomik iletme sayıları 

Ambalaj Elektronik Yazılım Programı

üretimi, piyasaya sürülen ürünlerde kullanılan ambalaj miktarları ve geri kazanımı 
sağlanan ambalaj atığı miktarları ve geri kazanım oranların
verilmektedir. 

Atık Kodu Ambalaj 
Cinsi 

Üretilen 
Ambalaj 
Miktarı 

(ton) 

15.01.02 PLASTİK 1.186.213 
15.01.04 METAL 230.945 
15.01.05 KOMPOZİT 85.520 

15.01.01 KAĞIT 
KARTON 2.590.586 

15.01.07 CAM 363.024 
  TOPLAM 4.456.291 
Tablo-1: 2010 yılı ambalaj ve ambalaj atı
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ve yetkilendirilmi kurululardır. Bakanlığımıza ait yaz

ve piyasaya süren iletme olarak tanımlanan ekonomik i
’de yer almaktadır.  
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üretimi, piyasaya sürülen ürünlerde kullanılan ambalaj miktarları ve geri kazanımı 
ı miktarları ve geri kazanım oranlarına ilikin sonuçlar Tablo

Piyasaya 
Sürülen 
Ambalaj 
Miktarı 

(ton) 

Geri 
Kazanım 
Oranları 

(%) 

Geri 
Kazanılması 

Gereken 
Miktar (ton) 

Geri 
Kazanılan 

Miktar 
(ton) 

Gerçekleşen 

Kazanım 
Oranı (%)

812.532 37 37.223 242.039 30 
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ambalaj üreticileri, piyasaya sürenler, lisanslı işletmeler, Bakan-
lık ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ve yetkilendirilmiş kuru-
luşlar bulunuyor. Bakanlığı ait yazılımla kayıt altına alına ambalaj 
üreticisi ve piyasaya süren işletmelerin sayıları aşağıdaki grafikte 
yar alıyor.

PİYASAYA SÜREN İŞLETMELER
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GERİ KAZANIMI SAĞLANAN AMBALAJ ATIĞI 
MİKTARLARI VE GERİ KAZANIM ORANLARI
Ambalaj Elektronik Yazılım Programına veri girişi yapan kullanıcı-
lardan alınan ambalaj üretimi, piyasaya sürülen ürünlerde kullanı
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Bakanlığımızca, ekonomik iletmeler geri kazanım hedeflerini yerine getirmek amacıyla bir araya 

gelerek tüzel kiiliğe haiz kurulu
yetki verilen yetkilendirilmi kurulu
 

Grafik-2 Yetkilendirilmi kurulu sayıları

Yönetmeliğe göre ambalaj atığ
Bakanlığımızdan lisans almak zorundadırlar. Lisans uygulamasına ilk defa 2003 yılında 

balanılmıtır. Yıllar itibariyle lisans verilen tesislerin da

Grafik-3 Geçici çalıma izinli/lisanslı tesis sayıları
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AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA-AYIRMA 
VE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİ
Yönetmeliğe göre ambalaj atığı toplama-ayırma ve geri dönüşüm 
tesisleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisans alma zorunlu

luğu bulunuyor. 2003 yıllında başlayan bu uygulama çerçevesin-
de yıllar içerisinde verilen tesislerin dağılımı aşağıda bulunuyor. 

lan ambalaj miktarları ve geri kazanımı sağlanan ambalaj atığı mik-
tarları ve geri kazanım oranlarına ilişkin sonuçlar altta görülebiliyor. 

BELEDİYELER
Belediyeler, yönetmeliğe göre ambalaj atıklarını toplamak ve top-
latmakla yükümlüdürler. Bu çalışmaları yapabilmek için de, am-
balaj atıklarının kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak biriktiril-
mesi, toplanması ve taşınması çalışmalarının kimler tarafından, 
nasıl, ne şekilde ve ne zaman yapılacağını belirtmek üzere am

balaj atıkları yönetim planlarını hazırlayarak Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına sunuluyor. İlk defa 2008’de başlatılan bu çalışmalar 
kapsamında, ambalaj atıkları yönetim planı formatında doğrultu-
sunda planlarını hazırlayarak Bakanlığa sunan ve planları uygun 
bulunan belediyelerin sayısı 2010 yılı itibariyle 262’ye ulaşmıştır.   
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Daha yaşanabilir 
bir çevre için: Temiz 
Türkiyem Yarışması
BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLECEK “TEMİZ TÜRKİYEM YARIŞMASI”NDA 2013 YILININ EN 
TEMİZ KENTİ, KÖYÜ VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SEÇİLECEK.

evre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çevre konusunda top-
lumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla 2012 
yılında düzenlediği “Temiz Türkiyem Yarışması” bu yıl 
da devam ediyor. Çevrenin korunması ve geliştirilmesi 

konusunda başarılı çalışmalar ve uygulamalar yürütmekte olan 
belediye ve sanayi tesislerine yönelik düzenlenen yarışma yedi 
kategoriden oluşuyor. Temiz Türkiyem Yarışması, “En Temiz 
Kent” dalında “Büyükşehir belediyeleri”, “Nüfusu 50 bin ile 750 
bin arasında olan belediyeler”, “Nüfusu 10 bin ile 50 bin arasında-
ki belediyeler” ve “Büyükşehir ilçe belediyeleri” olmak üzere dört 
kategoride düzenleniyor.

EN TEMİZ SANAYİ TESİSİ KATEGORİLERİ
“Temiz Türkiyem Yarışması”nda “En Temiz Sanayi Tesisi” da-
lındaki ödüller “Çevreye kirletici etkisi yüksek olan tesisler” ve 
“Çevreye kirletici etkisi olan tesisler” bazında incelenerek iki farklı 

kategoride verilecek. “En Temiz Organize Sanayi Bölgesi” dalında 
ise ülke genelindeki Organize Sanayi Bölgeleri arasında değerlen-
dirme yapılacak. 
Yarışmaya katılmak isteyen kurum ve kuruluşlar, hazırlayacak-
ları bilgi, belge ve dokümanları, usul ve esaslar çerçevesinde 
belirtilen tarihlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve il müdür-
lüklerine teslim edebilecek. Duyurular Bakanlık, Eğitim ve Yayın 
Dairesi Başkanlığı’nın internet sitesinden ve Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlükleri tarafından yapılacak. Yarışmaya katılanlar, iller-
de yapılacak değerlendirmelerden sonra Bakanlık yetkililerinden 
oluşan jüri tarafından incelenecek ve başarılı bulunanlar “5 Hazi-
ran Dünya Çevre Günü” etkinlikleri kapsamında ödüllendirilecek. 
Ocak ayında başlayan yarışma, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inter-
net sitesi ve il müdürlükleri aracılığıyla duyuruluyor. Yarışma kap-
samında her kategoride en başarılı bulunan üç belediye ve sanayi 
tesisi “Çevre Beratı” ile ödüllendirilecek.

Ç



Çevrenin temizliği çocuk 
müfettişlere emanet!

Temiz çevre için dev yatırım 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRENİN KORUNMASIYLA İLGİLİ 120 BİN 
ÇOCUĞU GÖREVLENDİRDİ.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NDAN ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ İÇİN 
YEREL YÖNETİMLERE 1,5 MİLYAR LİRALIK DESTEK. 

evre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyelerin ortak proje-
si olan  “Temiz Türkiyem Eğitimi” çerçevesinde 120 bin 
çocuk müfettiş, çevreyi kirletenlere göz açtırmayacak. 
Çocukların her birine verilecek banka kartları onların, 

hem kimlikleri olacak hem de kestikleri cezalar sonrasında topla-
dıkları puanlarla ödüller kazanacaklar. Bu kapsamda pilot bölge 
olarak seçilen 15 belediyenin işbirliği ile yetiştirilen dördüncü sınıf 
çocuklarına çevre müfettişi görevi verilecek. Bakanlıktan eğitim 
alacak olan belediye uzmanları, aldıkları eğitimlerle çocukları 
eğitecek. Türkiye nüfusunun yüzde 9’unu oluşturan 15 belediye 
içinde İstanbul’dan Küçükçekmece, Bağcılar, Esenler, Üsküdar, 
Fatih; Ankara’dan Altındağ, Keçiören, Sincan; Gaziantep Şahin-
bey, Adapazarı, Trabzon, Denizli, Adıyaman, Uşak ve Bilecik yer 
alıyor. Küçük çevre müfettişleri, bulundukları ilçelerde çevre ile 
ilgili bir olumsuzluk tespit ettiklerinde bunu belediyeye bildire-
cekler. Küçük çevre müfettişleri Bakanlık nezdinde de öncelikli 
olacaklar. 2013 yılı boyunca 15 belediyede hayata geçecek proje, 
2014 yılında tüm belediyelerde uygulanmaya başlanacak. 

evre ve Şehircilik Bakanlığı 17 Ocak 2013’te Ankara Spor 
Salonu’nda gerçekleştirdiği törende 1,5 milyar lira de-
ğerindeki 365 tesisin yanı sıra temizlik ve dağıtım araç-
larını hizmete soktu. Bu kapsamda, Çevre Yönetimi Ge-

nel Müdürlüğü’nce 311 belediye ve 21 il özel idaresine 332 çöp 
toplama, iki vidanjör, 55 çevre denetim olmak üzere toplam 389 
temizlik ve hizmet aracı dağıtıldı. Mobil denetim araçlarıyla çevre 
kirliliği yaşanan yerlerden numune alınarak, anında analiz yapılı-
yor. Törende, 365 tesis ve diğer yatırımların hizmete sunulması-
nın yanı sıra 212 atık su arıtma tesisinin enerji sarfiyatı giderinin 
27 milyon liralık kısmı ödendi. 100 belediye ve bir organize sanayi 
bölgesinin atık su arıtma tesisi ve kanalizasyon şebekesi için 55 
milyon lira, 2 bin 200 belediyenin altyapı ve kanalizasyonu için 
324 milyon lira hibe yardımında bulunuldu. 
İller Bankası’nca yatırımı tamamlanan 211 kanalizasyon şebeke-
si, atık su arıtma ve derin deniz deşarjı tesisinin yanı sıra İstan-
bul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik, Yalo-
va, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde de toplam 39 hava kalitesi 
ölçüm istasyonu açıldı. Törende beş katı atık düzenli depolama 
tesisi, tehlikeli ve tehlikesiz atık geri kazanım, tehlikeli atık ara 
depolama, metan gazından enerji elde edilmesi, ambalaj atıkları 
geri dönüşüm tesisiyle Adana, Elazığ, Kastamonu, Manisa, Mer-

Ç
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sin, Yozgat’ta altı tıbbi atık sterilizasyon tesisi de hizmete sunuldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar törende yaptığı ko-
nuşmada, kentsel dönüşüm sürecinde, şehirleri afet riski taşıyan 
binalardan kurtarmanın ve çevreye duyarlı teknik altyapısını ta-
mamlamış hale getirmenin ana hedefleri olduğunu belirtti. 
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Neden yetkilendirilmiş 
kuruluş ile çalışmalı?
SİSTEMİN İŞLEMESİ İÇİN YÖNETMELİĞE TARAF OLAN TÜM AKTÖRLERİN 
YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE YERİNE GETİRMELERİ GEREKİYOR.

HANDE ÜNVER 
ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ UZMANI
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vrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde 30.07.2004 
tarihinde yayınlanarak 1 Ocak 2005’te yürürlüğe 
giren ve son olarak 24 Ağustos 2011 tarihinde T.C. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan 
düzenlemelerle yenilenen Ambalaj Atıklarının 

Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları 
içerisinde kendi markası ile piyasaya ürün süren firmalara 
birtakım yükümlülükler getirildi. 
Yönetmelikle temelde ambalaj atığı oluşumunun önlenmesi, 
önlenemeyen ambalaj atıklarının ise kaynağında ayrı toplanarak 
tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yolu ile bertaraf 
edilmesini sağlayacak bir geri kazanım sistemi kurulması 
amaçlanıyor. Sistemin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için 
yönetmeliğe taraf olan tüm aktörlerin yükümlülüklerini işbirliği 
içerisinde yerine getirmeleri gerekiyor.
Piyasaya süren firmaların öncelikli olarak firma kodu ve şifresi 
alarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın atık ambalaj sistemine 
kayıt olmaları, her yıl Şubat ayı sonuna kadar bir önceki yıl 
piyasaya sürdükleri ambalaj miktarlarını bildirmeleri ve bu 
miktarların yönetmelikte belirlenen oranlar doğrultusunda 
belirli bir kısmını toplatarak belgelendirmeleri şart. Piyasaya 
sürenler geri kazanım hedeflerinin sağlanması amacıyla 
ürünlerinin ambalajlarına depozito uygulayabiliyor, bir toplama 
sistemi kurabiliyor, atık yönetim planı olan belediyeler ile 
çalışabiliyor ve/veya yetkilendirilmiş kuruluşlar ile sözleşme 
yapma yöntemlerinden bir ve/veya birden fazlasını tercih 
edebiliyor. 
Yükümlülüklerini Yetkilendirilmiş Kuruluş ile sözleşme 
yaparak yerine getirme yöntemini tercih eden piyasaya 
sürenler, belgelendirme yükümlülükleri dışında, geri kazanım 

A kapasitesinin oluşturulması, ambalaj atıklarının yönetimi 
konusunda eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunulması 
ve ambalaj atıkları yönetim planlarına uygun olarak dağıtılacak 
toplama ekipmanlarının teminiyle maliyetlerin karşılanması gibi 
diğer yükümlülüklerini de devretmiş oluyor. 
2005 yılında yönetmeliğin yürürlüğe girmesini takiben ambalaj 
atıklarının geri kazanımı konusunda Yetkilendirilmiş Kuruluş 
ilan edilen ÇEVKO Vakfı; geçen süre içerisinde Türkiye’de 
sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin oluşturulabilmesi için 
tüm paydaşlarla birlikte çalışmalarına hız kesmeden devam 
ediyor. 2012 yılı sonu itibariyle yükümlülüğünü üstlendiğimiz 
1509 piyasaya süren firma adına yaklaşık 104 belediye ve 43 
lisanslı firma ile sözleşme yapılarak 400.000 ton ambalaj 
atığının belgelendirilmesi sağlandı. Kamuoyunun eğitilmesi 
ve bilinçlendirilmesi ile ilgili yükümlülüklerimiz kapsamında 
belediyeler, Milli Eğitim Bakanlığı ve basın yayın kuruluşları 
ile de iş birliğine gittik. Yerel yönetimlerle sürdürdüğümüz 
çalışmalar sonucunda yaklaşık 4 milyon konut ve 13 milyon 
kişiye ulaştık. 
Diğer yandan sistemin gelişerek büyümesi için sanayi 
kuruluşlarının desteği büyük önem taşıyor. Piyasaya süren 
konumunda değerlendirilen tüm firmaların sisteme dâhil 
edilerek kayıt altına alınması, öncelikli çalışma alanlarından 
biri olarak karşımıza çıkıyor. Bugün baktığımızda Türkiye’de 
faaliyet gösteren firmaların sayıca çok az kısmı yükümlülüklerini 
yerine getiriyor. Bu durumda ekonomik açıdan haksız rekabet 
koşullarını beraberinde getirdiği için çeşitli platformlarda 
tartışma konusu oluyor. Kayıt dışı firmaların tespiti konusunda 
özellikle İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri ve satış noktaları ile 
işbirliği içerisinde çalışmalarımız da devam ediyor. 

PİYASAYA SÜREN FİRMALARIN ÖNCELİKLİ OLARAK FİRMA KODU VE ŞİFRESİ 
ALARAK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NIN ATIK AMBALAJ SİSTEMİNE KAYIT 

OLMALARI, HER YIL ŞUBAT AYI SONUNA KADAR BİR ÖNCEKİ YIL PİYASAYA 
SÜRDÜKLERİ AMBALAJ MİKTARLARINI BİLDİRMELERİ GEREKİYOR.
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1991 YILINDA 14 SANAYİ KURULUŞU İLE BAŞLAYAN 
ÇEVKO VAKFI BUGÜN BİN 500’Ü AŞKIN FİRMAYLA 
YOLUNA DEVAM EDİYOR.

EVKO kurulduğu, 1991 yılından bu yana sanayi, 
yerel yönetimler, atık yönetim firmaları ve 
tüketiciler ile işbirliği içerisinde ambalaj atıklarının 
kaynağında ayrı toplanmasına yönelik bir sistemin 
kurulmasına öncülük edinmeyi kendine amaç 
edinmiş bir kurum. Kurulduğu ilk günden bu yana, 

tek faaliyet alanı, ambalaj atıklarının çöpe gitmeden kaynağında 
ayrı toplanması olan bir vakıf. Kişiler değil, kurumlar tarafından 
kurulan ve desteklenen bir yapı. Ambalaj atıkları konusu 
birçoğumuzun gündemine her ne kadar, 2005’te yayınlanan 
yönetmelik ile girmiş olsa da, ÇEVKO olarak 1990’lı yılların 
başından beri bu alanda faaliyet gösteriyoruz. Atık yerine çöp 
tanımının hâkim olduğu, düzenli depolama değil de çöplüklerin 
işletildiği, çöplüklerde ayrımın yaygın olduğu, kayıt altında 
olmayan bir düzenin hâkim olduğu bir dönemden beri bu 
konuların içerisindeyiz.
Bu doğrultuda bakanlığımız, belediyelerimiz ve atık yönetimi 
firmalarımız ile de diyaloglarımız yeni değildir. 1991 yılından 
beri ülkemizde sağlıklı bir ambalaj atığı geri kazanım sisteminin 
kurulabilmesi için bakanlığımız liderliğinde, onlarla diyalog 
içerisinde, yerel yönetimler ve atık yönetim firmalarımızın 
sahadaki tecrübelerinden faydalanarak, Avrupa’daki iyi 
uygulamaları örnek alıp, modeller geliştirerek hayata 
geçiriyoruz.
Bu sayede, 2012 yıl sonu itibariyle Türkiye genelinde, 100’ü 
aşkın belediye ile işbirliği içerisinde 1500’ün üzerinde sanayi 
kuruluşunun yükümlülüğünü yerine getirebiliyoruz. Bu sayede, 
400.000 ton’a yakın ambalaj atığının toplanarak ekonomiye geri 
kazandırılmasını temin edebiliyoruz.
1991 yılında 14 sanayi kuruluşu ile başlayan bu sorumlu 
davranış, bugün bin 500’ü aşkın firma ile devam ediyorsa 
bu başarı, geçen 20 yılı aşkın süreçte elde edinilen deneyim 
sayesindedir. 
Sadece elde edinilen tecrübelere dayanmak, yenileşme adına 
herhangi bir çaba içerisinde olmamak, her alanda sürekli bir 
gelişim içerisinde bulunduğumuz bu çağda, şüphesiz, mümkün 
değildir. Bu nedenle, daha önce olduğu gibi 2013 yılında da 
ÇEVKO olarak çabalarımız devam edecek.
Özellikle sanayi kuruluşlarının görüş ve önerileri ile onlara 
daha iyi ve kaliteli hizmet vermek için süreçlerimizde bu 
yıl da bir takım değişiklikler yapmayı planlıyoruz. Gerek 
firma çalışanlarına yönelik düzenlenecek etkinlikler olsun, 
gerek firma ile birlikte düzenlenecek kurumsal sosyal 
sorumluluk çalışmaları olsun, 2013 yılı için öncelikli hedefimiz, 
yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen bizimle yerine getiren 

Ç

En doğru çözüm…

ALPHAN ERÖZTÜRK
ÇEVKO VAKFI

tüm sanayi kuruluşları ile diyalogumuzu geliştirmek olacaktır. 
Bu vesile ile başarılı bir yıl geçirmemizi sağlayan siz değerli 
sanayi kuruluşlarına destekleriniz için, çalışma arkadaşlarıma 
da yoğun emekleri için gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. 



ÇEVKO Vakfı piyasaya süren firmalara yaptığı birebir 
ziyaretlerde verdiği eğitimlerle çevre konusundaki bilinci 
perçinliyor. Geçtiğimiz yıl sadece piyasaya süren firmalara 
yönelik gerçekleştirilen ziyaretlerde yaklaşık 500 kişiye birebir 
eğitim veren ÇEVKO Vakfı; JTI, Anadolu Efes, Koç Holding, Tat 
ve P&G firmalarından toplamda 200’ün üzerinde personeli de 
çevre konusunda bilinçlendirdi. 

İZTO ÜYELERİ ATIK YÖNETİMİ  
KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ
Geçen yılki bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde oda ve 
birliklerle de işbirliği gerçekleştirildi. Bu çerçevede, 2012 
yılının Şubat ayında İzmir Ticaret Odası tarafından düzenlenen 
bilgilendirme toplantısına katılım sağlanarak 200 piyasaya 
süren firma yetkilisine bilgilendirme yapıldı. ÇEVKO Vakfı adına 
toplantıya katılan Endüstri İlişkileri Uzmanı Hande Ünver, 
Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği ve ÇEVKO Vakfı’nın 
çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Piyasaya süren firmalara 
yönelik yapılan bilgilendirme toplantısına 200 firma yetkilisi 
katıldı. 

Piyasaya süren firmalar 
eğitimlerle bilinçleniyor
ÇEVKO VAKFI GEÇTİĞİMİZ YIL 1000’İN ÜZERİNDE PİYASAYA 
SÜREN FİRMA YETKİLİSİNE EĞİTİM VERDİ.
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BAKANLIKTAN DA BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISINA DESTEK GELDİ
ÇEVKO’nun bilgilendirme toplantılarında bir başka durağı ise 
14 Kasım 2012 tarihinde İstanbul Sanayi Odası’nda düzenlediği 
“Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Uygulamaları” 
toplantısı oldu. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Hülya Çakır ve İstanbul 
İl Müdürlüğü’nden Funda Cihan’ın konuşmacı olarak yer 
aldığı toplantıya 200’e yakın piyasaya süren firma yetkilisi 
katıldı. Toplantıda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilisi 
Hülya Çakır, 2011 yılında revize edilen Ambalaj Atıklarının 
Kontrolü Yönetmeliği hakkında detaylı bilgiler verdi. İstanbul 
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilisi Funda Cihan ise yetki 
ve sorumlulukların yanı sıra ÇEVKO ile gerçekleştirdikleri 
çalışmalarla ilgili bilgileri paylaştı. Ayrıca piyasaya sürenler 
ve ÇEVKO Vakfı arasındaki işbirliği, 2013 yılı uygulamaları yine 
ÇEVKO tarafından yapılan bir sunum ile irdelendi. Toplantının 
sonunda gerçekleştirilen Soru-Cevap bölümünde ise “Ek 5 
Piyasaya Süren Müracaat Form”larının doldurulması gündemi 
en fazla meşgul eden konu oldu. 
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CAMIN YENİDEN CAM OLMASI İÇİN İLGİLİ KUMBARALARA 
ATILMALI VE KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI İÇİN 
PAYDAŞLARIN İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMESİ ŞART. 

Hepimizin aşina olduğu cam kumbaralar, 
1989 yılında İstanbul’da belirli noktalara 
Anadolu Cam Sanayi A.Ş. tarafından 
yerleştirilmeye başlandı. Vatandaşlara 
evlerinde, işyerlerinde hastanelerde, 

okullarda vb. yerlerde cam ambalajlarını çöpten ayrı 
biriktirmeleri ve cam kumbaralarına atmaları istendi. 
Bu başlangıcı ülkemizde ilk kaynağında ayrı toplama 
uygulaması olarak da kabul edebiliriz. Cam kumbaraları 
Anadolu Cam tarafından yerleştirildikten sonra özellikle 
kumbaraların yakın civarlarında yaşayan vatandaşlara 
broşürler, afişler kullanılarak bilgilendirme faaliyetleri de 
başlatıldı. Tüketicilerin kumbaralara olan ilgisi ve talebi 
arttıkça, buna paralel olarak kumbara sayısı da arttırıldı. 
İstanbul’dan sonra Ankara, İzmir, Eskişehir, Adana, 
Mersin, Antalya gibi büyükşehirlerde de cam kumbaraları 
yaygınlaşmaya başladı. Bugün birçok şehir ve ilçede 
görebildiğimiz bu kumbaraların şekil ve renginde 
büyük ölçüde bir değişiklik yapılmaması da tüketicinin 
kumbaraları algılamasında ciddi bir avantaj sağladı.
Cam kumbaralarının konulması tek başına yeterli olmadı. 
İşin asıl zor tarafı kumbaraların yerleştirilmesi ile başladı. 
Çünkü bu kumbaralara atılan cam ambalajların düzenli 
bir şekilde toplanıp, geri kazanımının sağlanması da 
gerekiyordu. Bu amaçla İstanbul, İzmir, Adana, Ankara ve 
Antalya’da toplama araçları hazırlandı ve cam ambalaj 
geri kazanım-geri dönüşüm tesisleri kuruldu. Bu süreç 
sonunda tüketiciler tarafından kabul görmüş ve oldukça 
yaygınlaşmış olan kumbara uygulamasının daha verimli 
bir hale getirilmesi uygun olacaktır.
Bilindiği gibi 2005 yılında “Ambalaj Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği” yürürlüğe girdikten sonra belediyeler, 
lisanslı bir toplama-ayırma firması ile sözleşme 
yapıp, kaynakta ayrı toplama uygulamalarını hayata 
geçirmeye başladı. Bu uygulamalar yaygınlaştıkça 
yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığımız cam kumbara 
sisteminde sorunlar yaşanmaya başladı. Belediyelerin 
sözleşme yaptıkları lisanslı toplama-ayırma firmalarının 
tamamına yakını, mevcut cam kumbaralarında biriken 
cam ambalajları toplama ve geri kazanımı konusunda 
yeterli altyapı, araç-gereç, tesis ve tecrübeye sahip 
olmamaları yaşanan sorunların en önemli nedenlerinden 
biridir. Özellikle son birkaç yılda cam kumbaraların 
boşaltılmasında ortaya çıkan bu sıkıntılar artmış ve 
belediyelerimize ulaşan şikayetler de artarak devam 
etmektedir. 

Cam yeniden cam

CEZMİ NEYİM
ÇEVKO VAKFI 

A KTI MN İETY İÖ



2011 yılında Anadolu Cam Sanayi AŞ ve ÇEVKO işbirliği 
ile mevcut cam kumbaraların durumlarının iyileştirilmesi, 
kumbara sayısının arttırılması ve en önemlisi 
kumbaraların düzenli toplanmasının sağlanması amacıyla 
bir çalışma başlatılmıştır. Bazı belediye yetkilileri ile 
birlikte yaşanan sorunların nedenleri irdelenmiş, dünyada 
başarılı örnek uygulamalar incelenmiş ve çözüm yolları 
aranmıştır. Sonuçta cam ambalajların diğer ambalaj 
atıklarından ayrı biriktirilmesi ve toplanmasının en uygun 
yöntem olduğu görülmüştür. Bu yüzden Ambalaj Atıkları 
Yönetim Planları, cam ambalajların diğer ambalajlardan 
ayrı toplanması ve direkt cam geri dönüşüm tesislerine 
sevk edilmesini sağlayacak şekilde hazırlanmalıdır. 
Bakanlığımız da bu konuda olumlu görüş bildirmiş ve 
uygulama için belediyeler ile çalışmalara başlanmıştır. 
İlk aşamada İstanbul’da 22 belediye, Ankara’da Çankaya 
ve Yenimahalle Belediyeleri ve İzmir’de Konak ve Çiğli 
Belediyeleri ile “Cam Ambalaj Atıklarının Kaynağında 
Ayrı Toplanması İşbirliği Sözleşmeleri” imzalanmıştır. 
Anadolu Cam Sanayi AŞ’nin destekleri ile yeni cam 
kumbaraları yaptırılmaya ve sözleşme yapılan bölgelere 
dağıtılmaya başlanmıştır. Mevcut ve yeni yerleştirilen 
cam kumbaraların toplanması ve toplanan cam 
ambalajların geri dönüşümü için İstanbul, Ankara ve 
İzmir’de, uygun araç-gereç, ekipman ve lisanslı tesisi 

bulunan birer firma ile sözleşmeler yapılmıştır. Bu 
bölgelerde cam dışındaki ambalaj atıkları, mevcut sistem 
değiştirilmeden belediyelerin sözleşmeli mevcut lisanslı 
firmaları tarafından toplanmaya devam edilmektedir. 
Kısaca özetlemeye çalıştığımız bu uygulamanın 
yaygınlaştırılmasının, özellikle büyükşehirlerde cam 
ambalajların daha fazla miktarda ve temiz bir şekilde 
toplanmasına büyük katkısı olacağına inanmaktayız. 
Bunun yanında cam ambalajların kırılgan yapısı 
nedeniyle toplama ve ayırma operasyonu sırasında 
diğer ambalajlara (kağıt-karton, plastik, metal ve 
kompozit)  verdiği zararın da önüne geçilecek, böylece 
diğer ambalajları toplayan ve ayıran lisanslı firmaların da 
verimlilikleri artacaktır. 
Tüketicilerin kumbara uygulaması konusunda 
bilgilendirilmesi için de uygulama bölgelerinde eğitim ve 
tanıtım çalışmalarına hız verilmiştir. Broşür, afiş ve reklam 
panoları kullanılarak, okul eğitimleri ile desteklenen 
bu çalışmalar “Cam Yeniden Cam” sloganıyla devam 
etmektedir. 
Camın yeniden cam olması için ilgili kumbaralara atılmalı 
ve diğerlerinden ayrı toplanması için ilgili paydaşların 
işbirliği içinde çalışmalarına devam etmesi gerekiyor. Bu 
çalışmaları destekleyen belediyelerimize, Anadolu Cam 
Sanayi AŞ’ye teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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BELEDİYELER 2012 YILINDA ÇEVKO VAKFI İLE ÇALIŞMALARINI DEĞERLENDİRDİ.
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Yerel yönetimlerin 
sorumluluğu arttı
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ÇEVKO Vakfı Türkiye genelinde sürdürülebilir bir geri 
kazanım sistemi kurmak için 27 ilde 104 belediye ile işbirliği 
gerçekleştiriyor. Bu kapsamda işbirliği içinde olunan 
belediyelere 2012 yılı çalışmalarını, 2013 yılı projelerini, 

hedeflerini ve belgelendirmede artan rolleri ile ilgili 
düşüncelerini sorduk. 
İşte belediyelerle gerçekleştirdiğimiz işbirliği çerçevesinde 
geçtiğimiz yılın genel bir analizi…
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2013’TE BELEDİYELERİN ÖNERİLERİNİN 
DAHA FAZLA DİKKATE ALINACAĞINA İNANIYORUZ
Ambalaj atıkları yönetim planımız kapsamında ÇEVKO işbirliği ile 2012 yılında beş ma-
hallede bilgilendirme çalışmaları düzenleyerek toplam 25.708 kişilik nüfusa ulaştık. Yıl 
sonu itibariyle geri kazanımını sağladığımız ambalaj atığı miktarı ise 7.564 tonu buldu. 
ÇEVKO ile işbirliğimiz çerçevesinde çok sayıda eğitim ve bilgilendirme etkinlikleri düzen-
ledik. Spor sevgisi ve çevre bilincini birlikte vurgulamaya çalıştığımız “Yeşil Pota, Temiz 
Doğa” projemiz haziran ayına kadar devam ederek binlerce çocuğa ulaşacak. Geçtiğimiz 
yıl belediyelerin online atık ambalaj sistemine dâhil olmasıyla sisteme giriş-çıkışı yapılan 
ambalaj atıkları hakkında belediyelerin yetkileri arttırılsa da, sistem hakkında beledi-
yelere verilen eğitimlerin yıl sonunu bulması, piyasaya sürenlerin atıkları bilinçli ya da 
bilinçsiz olarak doğru şekilde beyan etmemesi, PVC, PS, kompozit, cam gibi ambalaj 
türlerinin satışında yaşanan sıkıntılar sebebiyle toplanmalarına rağmen belgelendirilme 
konusunda bazı aksaklıklar yaşadık. 2013 yılında sistemin en önemli ayaklarından biri 
olan belediyelerin görüş ve önerilerinin daha fazla dikkate alınacağına inanıyoruz. Bu 
çerçevede Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüklerini kurmuş, yeterli koşullara sahip be-
lediyelere yetki devri yapılarak sistemin daha iyi çalışmasını sağlayacak düzenlemelerin 
en kısa zamanda yapılacağını ümit ediyoruz. 

ATAŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA 
VE KONTROL MÜDÜRÜ: AYTEN KARTAL

“AMBALAJ ATIKLARI GERİ KAZANIM PROJESİ” YLE 
2006’DAN BU YANA 57.772 TON ATIĞIN GERİ KAZANIMINI SAĞLADIK
Mayıs 2006’dan bu yana ÇEVKO Vakfı işbirliği ile “Ambalaj Atıkları Geri Kazanım 
Projesi”ni yürütüyoruz. Bu proje sayesinde 629.852 kişilik yerleşik nüfusa sahip 79 
mahalle ile yüzlerce kamu ve özel iş yerinde ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak 
topluyoruz. Projenin hayata geçmesiyle birlikte 2006’dan bu yana bölgemiz sınırları 
içerisinde yaklaşık 57.772 ton atığın geri kazanımı sağladık. Bunun dışında Mayıs 
2012’de Çankaya Belediyesi, ÇEVKO Vakfı ve Ankasan Ltd. Şirketi ile birlikte “Cam 
Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması Projesi”ni hayata geçirdik. Bu projeyle 
de 2012 yılı sonu itibariyle ilçemizde toplam 8524 ton cam ambalaj atığını toplayarak 
geri dönüşümünü sağladık. Ayrıca 2012 eğitim-öğretim yılında nihai tüketicileri 
(öğrencileri ve doğal olarak aile bireylerini) bilinçlendirmek amacıyla 12 okulda, 1350 
öğrenciye eğitim verilmesine ön ayak olduk. Bunun dışında Anadolu Cam San. AŞ ile 
32 okulda 7816 öğrenciye görsel destekli eğitim seminerleri verdik. 2013 yılı sonuna 
kadar 72.065 konut ve 167.257 kişilik yerleşik nüfusa sahip 37 mahallede bilgilendirme 
çalışmaları yaparak bu bölgelerin de projeye dâhil edilmesini ve kaynakta ayrı toplama 
çalışmalarının daha verimli hale getirilmesini hedefliyoruz.  ÇANKAYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA 

VE KONTROL MÜDÜRÜ: TALAT KARAHAN
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A KTI MN İETY İÖ

2012 YILINDA 8793 TONU KONUTLARDAN VE 4735 TONU DA SANAYİ 
KAYNAKLI OLMAK ÜZERE TOPLAM 13.528 TON AMBALAJ ATIĞI TOPLADIK
Çiğli Belediyesi olarak 2012 yılında ambalaj atıklarını toplamak için yaklaşık 100 adet tel 
kafes ve çok sayıda iç mekan ambalaj atığı toplama kutusunu ilçemizin çeşitli noktaları-
na yerleştirdik. 2012 yılında 8793 tonu konutlardan ve 4735 tonu da sanayi kaynaklı ol-
mak üzere toplam 13.528 ton ambalaj atığı topladık. Toplanan ambalaj atık miktarlarının 
belgelendirilmesi konusuyla ilgili yıl içinde yapılan değişiklikle belediyelerin rolü arttı. 
Sistemin belediye üzerinden işlemesi belediyelere sorumluluk ve yeni görevler getirdi.  
2013 yılında 2012 yılında topladığımız ambalaj atığı miktarını geçmeyi hedefliyoruz. Bu 
çalışmalarla daha sürdürülebilir bir çevre amacımıza bir adım daha yaklaşacağız. Ayrıca 
yeni bir protokol imzalayarak cam atıklarının daha etkin bir şekilde toplanmasını gerçek-
leştirmeye başladık.  

2012 YILINDA, AYDA ORTALAMA 817 TON OLMAK 
ÜZERE, TOPLAM 9.803.700 KG AMBALAJ ATIĞI TOPLADIK
Ambalaj Atıkları Yönetim Planı doğrultusunda çalışmalarımızı 2011 yılında tamamladık. 
Planın daha sağlıklı bir şekilde işlemesi ve kontrol edilebilmesi için 
ambalaj atığı toplama verimlilik analizlerini yapmaya başladık. Verimlilik analizleri 
sonucunda Acıbadem, Bostancı ve Suadiye mahallelerindeki 5.428 binada 41.718 
haneye ÇEVKO ve yüklenici firma katkılarıyla kapıdan kapıya bilgilendirme çalışmaları 
gerçekleştirdik. İlçemiz genelinde 2012 yılında, ayda ortalama 817 ton olmak üzere, 
toplam 9.803.700 kg ambalaj atığı topladık ve 3.800 adet ambalaj atık kutusu, 100 
adet kumbara ve konteyner dağıtılmasını sağladık. Yeni sistemle birlikte Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı belgelendirme sürecine belediyeleri de dâhil ederek, bölgelerdeki 
atıkların yönetimini kontrol altında tutulabilmesini sağladı. Böylece sistemde yapılan 
belgelendirmelerde ambalaj atıklarının nereden toplandığı ve hangi geri dönüşüm 
tesisine gittiği izlenebiliyor. 2013 yılında “İklim Değişikliği ve Enerji Eylem Planı”mızı 
tamamlamayı ve bu kapsamda Atık Yönetimi konusunda hedeflediğimiz toplama 
değerlerine ulaşarak, çöp oranlarını belirgin bir şekilde düşürmek istiyoruz.

ÇAKAB HAVZASINDA AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAKTA AYRI TOPLANMASINA 
YÖNELİK ÇALIŞMALARLA 2012’DE 19.135 KONUT VE 42.090 KİŞİYE ULAŞTIK
Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği (ÇAKAB) havzasında ambalaj atıklarının kaynakta ayrı 
toplanmasına yönelik çalışmalar neticesinde 2012 yılında 19.135 konut ve 42.090 kişiye 
ulaştık. Böylece ÇAKAB Birlik havzasının yüzde 100’üne ulaşıldı. 2012 yılı sonunda bir-
lik havzasında oluşan ambalaj atığı miktarı 4.999,620 kg oldu. 24 Ağustos 2011 tarihinde 
yayınlanan yeni yönetmelikle belediyelere daha çok yetki verilerek belediyeler sistemin 
merkezi haline getirildi. Ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi ko-
nusunda belediyelerin bu mevzuat değişikliğiyle sorumlulukları daha da arttı. Belgelendir-
melerin belediyeler üzerinden yapılacak olması sistemde yerel yönetimlerin rolünü önemli 
ölçüde artırdı. Türkiye’de Çevre yatırımı konusunda ilk defa bir AB projesi gerçekleştiren bir 
birlik olarak havzamızda sürdürülebilir atık yönetimini benimsedik. Bu yüzden atıkların kay-
nağında oluşmasından bertarafına kadar geçen sürece halkın da etkin olarak katılmasını 
sağlamaya çalışıyoruz. Bu sayede öncelikle çocuklarımıza ve kadınlarımıza yönelik eğitim-
ler vermek özellikle “Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması” projesi kapsamında başarımızı 
artırdı. Bu doğrultuda daha çok öğrenciye ulaşmak adına özellikle ilköğretim okullarındaki 
eğiticilerin çevre koruma ve atıkların kaynağında ayrı toplanması konusunda eğitileceği 
seminerler gerçekleştireceğiz. 2013 yılı sonunda birlik havzasında toplanan ambalaj atık 
miktarını günde ortalama 16 tona yükseltmek istiyoruz. 

ÇİĞLİ BELEDİYESİ TEMİZLİK 
İŞLERİ MÜDÜRÜ: HÜSEYİN KOCA

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA 
VE KONTROL MÜDÜRÜ: ŞULE SÜMER

ÇANAKKALE KATI ATIK YÖNETİM 
BİRLİĞİ BAŞKANI: AYSUN KAVCAR
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PROJENİN UYGULANDIĞI BÖLGEDE BİR YIL 
İÇERİSİNDE 4.506.000 KG AMBALAJ ATIĞI TOPLADIK
Geçtiğimiz yıl 12 yeni mahallede daha yönetim planımızı uygulamaya başlaya-
rak 62.724 konutu uygulama kapsamına aldık. Bu çerçevede kent meydanında 
bir ay süreyle tanıtım standı kurduk, 500 adet afiş, 50.000 el ilanı kullanarak 
billboard’lar yoluyla farkındalık oluşturduk. İlköğretim öğrencilerine okullarda 
eğitim sunumu ve tiyatro gösterileri düzenleyerek projenin uygulandığı bölge-
de bir yıl içerisinde 4.506.000 kg ambalaj atığı topladık. Belediye Başkanımız 
Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın desteği, ÇEVKO Vakfı’nın deneyim ve katkılarının 
yanı sıra lisanslı firmamızın gayretleri ve Sincan halkının katılımıyla 2013 yı-
lında çalışmalarımızı tüm ilçede yaygınlaştırmak ve daha etkin bir şekilde yü-
rütmek istiyoruz.

 
2012 YILINDA BELEDİYEMİZ SINIRLARI DÂHİLİNDE 
7 BİN TON AMBALAJ ATIĞININ GERİ KAZANIMINI SAĞLADIK
Vatandaşlarımızın daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla 
atık yönetimi ve geri dönüşüm konusunda çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. 2012 
yılında belediyemiz sınırları dâhilinde 7 bin ton ambalaj atığının geri kazanımını sağladık. 
Bölgemizde bulunan 51 mahallenin tümünde ambalaj atıkları ayrı toplanıyor. 2012 
yılından bu yana yaklaşık 1200 öğrenci ve 100 veliye çevre ve atık yönetimi ile ilgili 
eğitimler verildi. 2012 yılında belgelendirme esaslarının yayınlanması ile belediyelerin 
de bu siteme dâhil olması, belgelendirme çalışmalarının daha sağlıklı ve kontrollü 
şekilde yapılmasına olanak sağladı. Belediyenin bu sisteme dâhil edilmesi ile en önemli 
üçüncü ayağı da tamamlanarak, Belediye-Lisanslı firma-ÇEVKO olarak çalışmaların 
daha sistemli bir şekilde yürüyeceğine inanıyoruz. Elektronik yazılım programının 
kullanılması da bu konudaki işlemleri daha da kolaylaştıracak. 2013 yılında da 
bölgemizde kurduğumuz atık toplama sistemlerinin (evsel, ambalaj, bitkisel atık yağ, atık 
pil) düzenli ve sağlıklı bir şekilde toplanması ve azaltılması konusunda çalışmalarımız 
sürecek. Bunun yanında sistemimize yeni dâhil edeceğimiz elektronik atıklar ile ilgili 
çalışmalarımız da gün geçtikçe ilerleme kaydediyor. 

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ 
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL 
MÜDÜRÜ: FAHRETTİN ÇEÇGEL

SİNCAN BELEDİYESİ TEMİZLİK 
İŞLERİ MÜDÜRÜ: ALİ OSMAN KESİKBAŞ
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Yerel yönetimlerle 
güç birliği
ÇEVKO DAHA YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE İÇİN BELEDİYELERE YÖNELİK YAPILAN EĞİTİM VE 
BİLGİLENDİRME TOPLANTILARINA HIZ VERDİ. 

Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması çalışmalarında 
belediyeler ile olan işbirliğini geliştirmek isteyen ÇEVKO Vakfı, 
Türkiye’nin birçok yerinde belediyelere yönelik toplantılar 
düzenliyor. 

GFK TÜRKİYE İLE K.A.T MALİYETLERİ ARAŞTIRMASI 
ÇEVKO Vakfı ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplanmasına 
ilişkin GFK Türkiye’ye yaptırdığı maliyet araştırmasının 
sonuçlarını gerçekleştirdiği toplantılarla işbirliği içerisinde 
olduğu belediyelerle paylaştı. Araştırma sonuçları için İstanbul, 
Ankara ve İzmir’de toplantılar düzenleyen ÇEVKO’nun bu 
organizasyonuna 32 belediyeden 88 kişi katıldı. Bu toplantılarda 
2012 yılının genel bir değerlendirilmesinin yanı sıra ambalaj 
atıklarının kaynağında ayrı toplanmasının operasyonel 
maliyetleri de ortaya kondu. 

ÇEVKO’DAN “İSTANBUL” MODELİ 
 “Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması Eğitim 
ve Bilgilendirme Toplantıları” kapsamında bu yıla da hızlı 

bir başlangıç yapan ÇEVKO, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
koordinasyonunda, İstanbul ilçe belediyelerine yönelik üç 
farklı toplantı gerçekleştirdi. Ambalaj atıklarının yönetimine 
ilişkin İstanbul’da yürütülen çalışmaların hem etkinliğinin 
hem yaygınlığının arttırılması hem de taraflar arasında bilgi 
alışverişinin sağlanması amacıyla düzenlenen toplantılar; 
19 Şubat tarihinde Green Park Bostancı Hotel’de, 20 Şubat 
tarihinde Dedeman Hotel’de, 21 Şubat tarihinde Green Park 
Merter Hotel’de yapıldı.  ÇEVKO Vakfı Genel Müdürü Mete İmer, 
ÇEVKO Vakfı Yerel Yönetimler Müdürü Cezmi Neyim, Prof. Dr. 
Mustafa Öztürk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi 
Müdürü Türker Eroğlu ve İSTAÇ yetkililerin konuşmacı olarak 
yer aldığı toplantılarda, ÇEVKO Vakfı faaliyetleri hakkında 
bilgi verildi. İstanbul’da yürütülen kaynakta ayrı toplama 
çalışmalarının etkinliğinin arttırılmasına yönelik bir model 
önerisinde bulunuldu ve belediyelerin ambalaj atığı yönetimi ile 
ilgili yorumları, görüş ve önerileri dinlendi. İlerleyen günlerde 
ÇEVKO Vakfı’nın yerel yönetimlerle işbirliğini arttırmaya yönelik 
bu tip eğitim ve bilgilendirme toplantıları devam edecek. 

A KTI MN İETY İÖ
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GENÇLİĞİN VERDİĞİ DİNAMİZM VE 21 YILIN DENEYİMİ İLE GERİ DÖNÜŞÜM 
ÇALIŞMALARIMIZ HIZ KAZANACAK.

evreci Kedi Çevki’nin geçen tiyatro oyununda ambalaj 
atıklarını çöp olmadığına ikna etme çabalarını 
hatırlarsınız. Zavallı Çevki bunun için çok çabalamış ve 
sonunda onları geri dönüşüme ikna etmişti. Ama geri 
dönüşümden önce uğramaları gereken bir yer vardı: 
Toplama-Ayırma Tesisi…

2013 yılında yapılan yeni tiyatro oyunumuz özellikle Ambalaj Atıkları 
Toplama-Ayırma Tesisleri’nin çok ilgisini çekecek, çünkü 35 dakikalık 
oyunun tamamı tesiste geçiyor. 2009 yılından beri çalıştığımız 
çevre konularına duyarlı tiyatro oyuncularımızın görüşlerine ve 
fotoğraflarına sayfalarımızda yer verdik.
Artık her çocuk eğitimlerimize ulaşabilecek. 2012 yılında 
hazırladığımız www.cevkococuk.org sitesini geliştirerek, eğitim 
bölümü ekledik. Eğitim bölümüne tıklayarak üye olduktan sonra 
her öğrenci eğitim sunumunu izleyebilir ve sonunda sertifikasını 
almaya hak kazanabilir. Aynı şekilde eğitimciler için hazırladığımız  
“Öğretmenler Odası” bölümünde öğretmenler kendileri için 
hazırlanan bilgilere ulaşabilirler. 2009 yılından beri ilkokul 1. kademe 
öğrencilerine dağıttığımız eğitim kitaplarımıza yine bu siteden 
e-kitap formatında erişebilir, kitapları tıpkı eğitim sunumu gibi sesli 
dinleyebilirsiniz. 2013 yılında daha efektif olarak kullanacağımız 
çocuk sitemize interaktif oyunlar eklenecek ve sizlerin görüşleri ile 
daha zengin hale getirilecektir.
2013 yılında eğitimlerimizin bir bölümüne gönüllü eğitimciler destek 
verdi. Kadıköy Belediyesi ile birlikte seçtiğimiz sekiz pilot okulda yer 
alan öğrencilere Doğuş Üniversitesi öğrencileri eğitimler vermeye 
devam ediyor. Toplumsal Duyarlılık Projeleri dersi kapsamında 
çevre eğitimcilerimizi veren Doğuş Üniversitesi öğrencilerimize 
çok teşekkür eder, bunun diğer üniversitelere örnek teşkil etmesini 
dileriz.
2012 yılında Ataşehir Belediyesi öncülüğünde Ülker Sports Arena’da 
başladığımız “Yeşil Pota, Temiz Doğa” Projesi ile çevreci minikler 
basketbol maçlarını ücretsiz izleyebiliyor. 20 ambalaj atığı getiren 
minikler, hem Çevreci Kedi Çevki’den hediyeler kazanıyor hem de 
Arena’da basketbol maçı keyfini yaşıyor.
2012 yılında gönüllü ünlülerimiz ile hazırladığımız kamu spotlarımız, 
radyo spotlarımız, İZ TV tarafından çekilen belgeselimiz ile basının 
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğini hep yanımızda hissettik 
ve bu sayede milyonlara ulaştık. 2013 yılında da sizlere ulaşmaya 
devam edeceğiz.
2013 yılında 21 yaşındayız, yeni sloganımız “21.Yüzyılda ÇEVKO 21 
Yaşında”. Gençliğin verdiği dinamizm ve 21 yılın deneyimi ile geri 
dönüşüm çalışmalarımız hız kazanacak.
“Geri Dönüşüm Yolunda” güzel bir yıl geçirmeniz dileğiyle…

Ç

Geri Dönüşüm Yolunda

DILEK ÖZCANLI USLU
ÇEVKO VAKFI İLETİŞİM,EĞİTİM MÜDÜRÜ

iletişim@cevko.org.tr

ÜKT TCİE İB MRNDİL İİNÇL EE
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Ç
EVKO Vakfı, kurumsal internet sitesi ve çocuklara 
özel olarak e-öğrenme portalı olarak hazırladığı 
çocuk internet sitesi ile tüm paydaşlarına yönelik 
bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca 
aylık olarak yayınladığı e-bülten çalışması ile 
de etkinlik ve güncel haberleri tüm paydaşları 

ile paylaşıyor. ÇEVKO Çocuk e-öğrenme portalında çevreci 
çocuklara ve öğretmenlerine yönelik bilgiler, eğitim kitapları, 
sunumlar, haber ve etkinlikler yer alıyor. Yenilenen portalda, 
“Çevreci Kedi ÇEVKİ ile Geri Kazanım” interaktif eğitim sunumu 
çocuklara ambalaj atıkları ile ilgili eğitim veriyor ve başarılı 
öğrenciler eğitim sonunda sertifikalarını alabiliyor. 
ÇEVKO’nun Youtube, Facebook ve Twitter hesapları sayesinde 
vakfın etkinlik ve çalışmaları hakkında bilgi sahibi olabilir, 
çevre dünyası ile ilgili güncel haberlerin yanı sıra dünya ve 
Türkiye’den ilginç videolara ulaşabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki 
adreslere tıklamanız yeterli.  
www.cevko.org.tr 
www.cevkococuk.org
https://www.facebook.com/CEVKOVakfi
http://www.youtube.com/cevkovakfi
https://twitter.com/cevkovakfi

ÜKT TCİE İB MRNDİL İİNÇL EE

İnternette çevre 
denince akla 
ÇEVKO gelecek
ÇEVKO YENİLENEN WEB SAYFASI, ÇOCUKLAR 
İÇİN HAZIRLADIĞI E-ÖĞRENME PORTALININ 
YANI SIRA FACEBOOK VE TWITTER 
SAYFALARIYLA 7’DEN 70’E HERKESE HİTAP 
EDİYOR.



ÇEVKO basında da 
ses getirdi
ÇEVKO VAKFI 2012 YILINDA 31 TV PROGRAMININ YANI SIRA YAZILI 
BASINDA ÇIKAN 312 HABER İLE 36 MİLYON OKUYUCUYA ULAŞTI.

Ç EVKO Vakfı geçtiğimiz yıl her türlü yazılı ve görsel 
medya yoluyla çevre konusuna dikkat çekti. İşte 
ÇEVKO’nun 2012’deki yazılı ve görsel medya 
performansından ilgi çekici bazı satır başları.                
*2012 yılında ulusal televizyon ve radyo kanalları 
ile açık hava reklam alanları yoluyla ulusal 

bir bilinçlenme kampanyası hazırlandı. Bu kampanya ile 
kamuoyuna ambalaj atıklarının çöp olmadığı ve geri kazanımının 
çevresel faydalarının neler olduğu televizyon, radyo ve açık 
hava reklamlarıyla aktarıldı. 
*CNN Türk kanalında yayınlanan Güven İslamoğlu’nun 
hazırlayıp sunduğu Yeşil Doğa programının 10 bölümüne 
sponsor olundu. 
*İZ TV’ye 34 dakikalık “Geri Dönüşüm Yolunda” adlı bir 
belgesel hazırlanarak 1 Haziran-31 Aralık tarihleri arasında 
kanalda 60’ın üzerinde yayınlandı.
*ÇEVKO Vakfı’nın çalışmaları ile ilgili yazılı basında çıkan 
toplam 312 haber ile 36.068.680 okuyucuya ulaşıldı.  
*ÇEVKO geçtiğimiz yıl 31 TV programına konuk olarak görsel 
medyada da çevre bilinci yaratılmasına katkıda bulunuldu.
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“Yeşil Pota, Temiz Doğa” 
projesiyle herkes kazanıyor 

Dünya nüfusu hızla artıyor, doğal kaynaklarımız 
tükeniyor.  Acil olarak tüketim alışkanlıklarımızı 
değiştirmeli, değerlendirilebilir nitelikli atıkları 
geri dönüştürmeliyiz.  Bu bilinçle Ataşehir 
Belediyesi, Ülker Sports Arena ve ÇEVKO el 

ele verdi, “Yeşil Pota, Temiz Doğa” dedi… 10 Ekim 2012’de 
Ülker Sports Arena’da düzenlenen basın toplantısı ile start 
alan projeye bugüne kadar 34.000’e yakın çocuk katıldı. Geri 
dönüşümü sağlanan ambalaj atıkları ile 221 ağaç kesilmekten 
kurtuldu, 250 litre petrol tasarrufu sağlandı, 116.875 kw 
elektrik tasarrufu sağlandı. 12,75 ton sera gazı (CO2) salınımı 
engellendi. 
Proje kapsamında 18 Kasım’da Fenerbahçe-Tofaş, 30 Aralık’ta 
Fenerbahçe Ülker-Aliağa Petkim, 27 Ocak’ta Fenerbahçe 
Ülker-Erdemir ve 4 Mart’ta da Fenerbahçe-Karşıyaka maçları 
gerçekleştirildi. 20 ambalaj atığı getiren 50 öğrencinin 
maç bileti ve basketbol topu aldığı son maçı 78-76 skor ile 

Fenerbahçe Ülker kazandı. Öğrencilerin doyasıya eğlendikleri 
maçın sonunda, maç izleme imkânını kendilerine sağladıkları 
için Ataşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.
Proje ile ilgili olarak konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Battal 
İlgezdi şunları söyledi: “Biz Mavi Kapak Projesi ile Türkiye’de 
öncü olmuş bir belediyeyiz. Binlerce engelli vatandaşımız bu 
proje sayesinde, tekerlekli sandalyeye kavuştu ve binlerce ton 
plastik ambalaj atığı ekonomiye yeniden kazandırıldı. Ataşehir 
Belediyesi olarak çevre bilincini geliştirecek projelere imza 
atmaya devam edeceğiz. Ülker Sports Arena ve ÇEVKO Vakfı 
ile gerçekleştirdiğimiz “Yeşil Pota, Temiz Doğa Projesi” de 
Türkiye’ye örnek olacak, buna yürekten inanıyorum.” 
Proje destekçilerinden ÇEVKO Vakfı Genel Müdürü Mete İmer 
ise proje hakkında yaptığı açıklamada “ÇEVKO Vakfı olarak 21 
yıldır ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda çalışıyor 
ve belediyelerimiz ile çeşitli projelerde birlikte yer alıyoruz. 
Ataşehir Belediyesi de çevre konusundaki çalışmaları ile öne 

ÇEVKO VAKFI, ATAŞEHİR BELEDİYESİ VE ÜLKER SPORTS ARENA İŞBİRLİĞİ İLE HAYATA 
GEÇİRİLEN PROJEYLE HEM ÇEVRE HEM DE ÇOCUKLAR KAZANÇLI ÇIKIYOR.  
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10 EKİM 2012’DE ÜLKER SPORTS ARENA’DA DÜZENLENEN 
BASIN TOPLANTISI İLE START ALAN PROJEYE BUGÜNE 
KADAR 34.000’E YAKIN ÇOCUK KATILDI.

çıkan bir belediye. Yarınımız, geleceğimiz olan çocuklarımız 
“Yeşil Pota, Temiz Doğa” projesi ile hem çevre bilinci kazanacak 
hem de spor yapacaklar. Projenin başarısına inanıyoruz” dedi.  
Ülker Sports Arena Genel Müdürü Shane Chalmers da çocuklar 
ve gençlerde çevre bilincinin yerleşmesinin amaçlandığı “Yeşil 
Pota, Temiz Doğa” projesinin kendilerini çok heyecanlandırdığını 
belirtti ve sözlerine şu şekilde devam etti: “Ülker Sports Arena, 
açılmasının üzerinden bir yıldan kısa bir süre geçmiş olmasına 
rağmen birçok dünya yıldızını ve sporcusunu ağırladı. Tüm bu 
etkinlikler bizi heyecanlandırdı ancak bu projeden duyduğumuz 
heyecan çok farklı. Ülker Sports Arena’nın da içinde bulunduğu 
Ataşehir’de yer alan tüm ilköğretim ve lise öğrencileri ile çevre 
bilinci ve spor sevgisini birleştiren bu platformda bir arada 
olacağımız için mutluyuz.”

YARIŞMA İÇERİĞİ VE DETAYLAR
* “Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanmasıyla Çevre 
Bilincinin Yerleştirilmesi” İşbirliği Protokolü, 18 Haziran 2013’e 
kadar devam edecek.
* İki aylık periyotlarla düzenlenecek okullar arası ambalaj atığı 
yarışmaları sonucunda dereceye giren okullara toplam 200 adet 
basketbol maç bileti hediye edilecek.
* Her ay önceden duyurulacak bir basketbol maçında 20 adet ka-
rışık ambalaj atığı (plastik, metal, kompozit, kağıt, cam) getiren 
ilk 20 çocuğa bilet hediye ediliyor.
* Öğrenciler basketbol karşılaşmalarına Ataşehir Belediyesi ta-
rafından sağlanan araçlarla ulaşıyor.
* Maçlara katılan çocuklara kitap, tişört, basketbol topu gibi he-
diyeler veriliyor.
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ÇEVKİ “Geri 
Dönüşüm Yolunda”

Ambalaj atıklarının kahramanı Çevreci Kedi ÇEVKİ 
yenilenen oyunuyla 7-11 yaş arası ilköğretim 
öğrencileriyle buluşmaya ve onlara ambalaj atık-
larının çöp olmadığını anlatmaya devam ediyor. 
Mayıs 2010’dan bu yana “Biz Çöp Değiliz” diyerek 

ambalaj atıklarını çöpten kurtararak atık kamyonuna bindiren 
ÇEVKİ, “Geri Dönüşüm Yolunda” isimli ikinci oyunla toplama ve 
ayırma tesislerinde yeni maceralara atılıyor. Ambalajların geri 
dönüşüm tesisine gitmeden önce türlerine göre ayrılmalarını 
konu alan yeni oyunda ÇEVKİ, birbirinden ayrılmak istemeyen 
ambalajlara geri dönüşümün önemini anlatıyor. 

Çevreye ve dünyaya olacak katkılarını öğrendikten sonra birbi-
rinden ayrılmaya gönüllü olan ambalaj atıklarının maceraları 
şarkılar ve danslar eşliğinde çocuklara aktarılıyor.        
Çocuklara çevre bilinci aşılamak, ambalaj atıkları ve geri dönü-
şümün önemini anlatmak üzere tiyatronun eğlendirirken öğre-
ten ifade gücünden yararlanan ÇEVKO’nun Çevreci Kedi ÇEVKİ 
tiyatrosu 2010’dan bu yana 12.000’i aşkın çocuğa ulaştı. ÇEVKİ 
“Geri Dönüşüm Yolunda” ile yine Türkiye’nin dört bir yanında 
çevreci çocuklarla buluşmaya devam edecek. En az eskisi kadar 
ilgi çekmesi beklenen yeni oyun hakkında oyuncular da umutlu. 
İşte oyun ve rolleri hakkındaki görüşleri:

ÇOCUKLARIN SEVGİLİSİ ÇEVKİ YENİ MACERASINDA AMBALAJ ATIKLARINA GERİ 
DÖNÜŞEREK DÜNYAYA NE KADAR ÇOK KATKIDA BULUNDUKLARINI ÖĞRETİYOR. 
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ÇEVKİ – VOLKAN YILDIZ  
Çocukluğumdan beri çocuk oyunu oynuyorum, oynarken onların 
tansiyonunu seziyorum ve her oyunda mutlaka gözlerinin içine 
bakmaya çalışıyorum. Çocuklar o kadar zeki ve algıları açık ki işi-
nizi iyi yapıp yapmadığınızı onları dikkate alıp almadığınızı anlar 
ve anında tepkilerini gösterir. Kötü oyunda salondaki çocukları 
durduramazsınız, böyle olunca da gürültüden oyunu oynayamaz-
sınız.

KEDİ OLSAM “ÇEVKİ” OLMAK İSTERDİM
ÇEVKİ sevimli tombul çevreye karşı duyarlı iyiliksever bir 
kedi... Kedi olsam ÇEVKİ gibi olmak isterdim. Prova süreci çok 
eğlenceli geçti. Konu, ilk oyununun devamı olarak gelişmekte… 
Ambalaj atıkları ÇEVKİ’nin liderliğinde geri dönüşmek için topla-
ma ve ayırma tesisine geliyorlar. Gruptaki arkadaşlarla da çok iyi 
bir ekip olduğumuz için çok keyif alıyoruz. Bakalım ÇEVKİ daha 
Türkiye’nin neresindeki, hangi çocuklarla tanışacak?

CAM ŞİŞE – FULYA ŞİRİN
Zaten çevre ile ilgili konulara çok duyarlı bir insanım. Bu sebeple 
oyun benim için çok önemliydi. Çocuklarla da uzun yıllar çalış-
malar yaptığım için onlara nasıl ulaşacağımı çok iyi biliyorum. 
Önemli olan onları sıkmadan eğlendirerek geri dönüşüm konu-
sunu akıllarına yerleştirmekti. Sanırım başarılı oluyoruz. Oyun 
karakterlerini çizgi film karakterleri gibi düşündüm ve bunu 
uygulamaya çalıştık. Müzisyen arkadaşım Kenan Yılmaz inanıl-

maz güzel şarkılar yaptı. Oyun karakterleri şarkılarla bütünleşti. 
Böyle olunca danslar da yerini buldu. Hem oyuncuların oynarken 
eğlendiği, hem de çocukların izlerken mutlu olduğu bir oyun 
oldu. Üç yıldır Çevreci Kedi Çevki çocuk tiyatrosunu sahneliyo-
ruz. Ekip olarak birlikte çalışmaktan büyük keyif alıyoruz. “Geri 
Dönüşüm Yolunda” bizler için yepyeni olması nedeniyle heyecan 
verici. 

KIZLAR CAM ŞİŞEYİ ÇOK SEVİYOR
Çocuklar Cam şişeyi çok seviyor. Özellikle de kız çocuklar. 
Ben onların içindeki küçük prensesleri canlandırıyorum. Tabii 
bu prensesin çöpe gitmesine de çok üzülüyorlar. Bu vasıtayla 
sadece çocuklara değil, herkese bir şey hatırlatmak istiyorum: 
“Bu muhteşem mavi gezegenin sonsuza kadar kalıcı olmasını 
istiyorsak ona iyi davranmamız gerekiyor.”

METAL KUTU – ERİN YEŞİLDERE
Oyunda genel olarak romantizm etkin, her karakter payını alıyor.  
En başta çöpe atılma durumuna içerleyen varlık olgusu yete-
rince duygusal. Metal kutuları hep sevdim, taşların güvenilir 
ve sabit olduğunu düşünüyorum. Karakterimi ve kostümümü 
seviyorum. Sevgi olunca da kutudan kaynaklanan hareket kısıt-
larını kolayca aşabiliyorsunuz. Durum böyle olunca çocuklardan 
da hoş geri dönüşler alıyorsunuz. Bir oyunda çocuklar aralarına 
indiğimizde “Seni içip dönüşüm kutusuna atacağız” diye bağırdı-
lar. Başka bir oyunda “Arkadaşlarınla gelsene seni verip bisiklet 
alalım dediler”. Son olarak şunları söyleyeyim. Terk edilen her 
şey çöptür ama terk edilen yere dikkat etmek lazım... Dünya 
kimsenin kölesi değil, çok canı sıkılırsa insanlığı çöp edebilir. 
Kızdırmamak lazım...

ÇEVKO’NUN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ TİYATROSU 2010’DAN 
BU YANA 12.000’İ AŞKIN ÇOCUĞA ULAŞTI. 
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Gelecek için geri dönüşüm

2012-2013 akademik yılı itibariyle Doğuş Üniversitesi, 
ÇEVKO Vakfı ve Kadıköy Belediyesi işbirliği ile 
hazırlanan proje kapsamında Doğuş Üniversitesi 
lisans 1. sınıf öğrencileri ile Kadıköy Belediyesi 
sınırları içinde bulunan ilköğretim okullarına 

“Gelecek İçin Geri Dönüşüm” eğitimleri verilmeye başlandı. 
Doğuş Üniversitesi’nin TDP (Toplumsal Duyarlılık Projeleri) 
dersi kapsamında yürütülen bu projede 11 öğrenci, Kadıköy 
Belediyesi ve ÇEVKO Vakfı’nın Geri Dönüşüm eğitimlerine 
katıldı. Kadıköy Belediyesi’nin Ambalaj Atıkları Toplama-Ayırma 
Tesisini de ziyaret eden öğrenciler, tüm bu bilgilerle birer 
gönüllü çevre eğitmeni oldu.
2013 Mart-Nisan aylarında Kadıköy Belediyesi sınırları içinde 
bulunan sekiz pilot ilköğretim okuluna eğitimler veren Doğuş 
Üniversitesi öğrencileri ilk etapta 1000 öğrenciye ulaşmayı 
hedefliyor. Çevre ve geri kazanım bilincinin çocuklardan 
başlayarak toplumda yaygınlaştırılmasının geleceğe yapılan 
büyük bir yatırım olduğunu düşünen ÇEVKO Vakfı, Kadıköy 
Belediyesi ve Doğuş Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirdiği bu 
eğitimlerle farkındalık yaratmayı hedefliyor.
Üniversite, belediye ve ilköğretim okulları işbirliği ile 
gerçekleşen geri dönüşüm eğitimleri bu yıl da farklı bölgelerde 
devam edecek.

ÇEVKO VAKFI, KADIKÖY BELEDİYESİ VE DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİYLE İLKÖĞRETİM 
ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARA ÇEVRE BİLİNCİNİ AŞILIYOR.
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JÜRİ ÜYELERİ ÇEŞİTLİ ATIKLARDAN OLUŞTURULMUŞ 
ABAJUR, BEBEK, PASPAS, PUF, TABLO GİBİ 37 ÜRÜN 
ARASINDAN SEÇİM YAPMAKTA ZORLANDI.

Atma 
puf yap!
AKTOB (Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler 

Birliği), 24. ANFAŞ Tourism Equipment Fuarı’nda 
ECOLAB sponsorluğunda “Atma Değerlendir. 
Çevreni Koru” sloganıyla Geri Dönüşüm Tasarım 
yarışması düzenledi. Gelecek kuşaklara daha 

yaşanılır çevre bırakmak için sürdürülebilir bir çevre anlayışını 
gündelik hayata sokma konusunda farkındalık yaratmak 
amacıyla düzenlenen yarışmaya, AKTOB’a üye olan konaklama 
işletmelerinin çalışanları, atıklardan tasarladıkları ürünler 
ile katıldı. Yarışmadan önce ANFAŞ’taki AKTOB standında 
sergilenen ve çeşitli atıklardan oluşturulmuş abajur, bebek, 
paspas, puf, tablo, çanta gibi toplam 37 ürün fuara gelenlerin 
büyük ilgisini çekti. Fuarın son günü ise ürünler AKTOB Yönetim 
Kurulu Üyesi ve KETOB Başkanı Metin Peltek, ÇEVKO Vakfı 
İletişim ve Eğitim Müdürü  Dilek Özcanlı Uslu, TURÇEV Vakfı 
Kurucu Üyesi Hülya Narin, AKUT Antalya bölge sorumlusu 
Yılmaz Sevgül ve ECOLAB’ın Türkiye Pazarlama Müdürü Hülya 
Metin’den oluşan jüri tarafından değerlendirmeye alındı. 
Jüri üyelerinin birbirinden orijinal ve yaratıcı olan ürünleri 

puanlamakta zorluk çektiği yarışmada değerlendirme aşağıdaki 
kriterlere göre yapıldı: 
*Ürün yapımında kullanılan malzemenin atık cinsi olması
*Minimal yeni ürün kullanılmış olması
*Özgün ve daha önce hiçbir yerde sergilenmemiş olması
*Yaratıcı bir çalışma olması ve
*Ürünün kullanılabilir olması idi.
Birincinin 1.500 TL, ikincinin 1.200 TL, üçüncünün 900 TL ve 
dördüncünün 500 TL para ödülü aldığı yarışmada dereceye 
giren ürünler ve tasarlayanlar şunlar oldu: Yarışmanın birincisi; 
pet şişelerden tasarlanan puf, ikincisi cam şişelerden ve kırılmış 
cam kapının değerlendirilmesi ile tasarlanan cam masa ve 
tabureler oldu. Pet şişelerin eritilmesiyle tasarlanan abajur ise 
yarışmanın üçüncüsü seçildi. 
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Belediyeler, lisanslı firmalar, piyasaya sürenler, 
tüketiciler ve diğer tüm paydaşlar açısından 2012 
yılı çalışmalarının değerlendirildiği ve 2013 yılı vakıf 
hedeflerinin görüşüldüğü personel bilgilendirme 
toplantısı 14 Mart tarihinde Suadiye Centrum Toplantı 
merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıda, 1.509 piyasaya 
süren yükümlüğünü devralarak yaklaşık 400.000 
ambalaj atığının geri kazanımını belgeleyen ÇEVKO’nun, 
bu süreçte 27 ilde 104 belediye ile işbirliği yapmış ve 
43 lisanslı toplama ayırma tesisi ile çalıştığını ifade 
eden ÇEVKO Genel Müdürü Mete İmer, yılı başarıyla 
tamamlayan ÇEVKO çalışanlarına teşekkürlerini ileterek 
2013 hedefleri ve öncelikleri hakkında bilgiler verdi. 

KUTAY ERTUL 
ÇEVKO VAKFI KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM TEMSİLCİSİ 

Ç K DEV A H E LEAB R RO’ N

ÇEVKO Personel 
Bilgilendirme 
Toplantısı yapıldı

ÇEVKO 
“Kalite ve Çevre 

Yönetim Sistemi”ni 
iyileştiriyor

“Sürdürülebilir bir yaşam için geri dönüşüm” yaklaşımı 
ile 21 yıldır faaliyet gösteren ÇEVKO Vakfı, kaliteli ve 

sürdürülebilir hizmet anlayışını, müşteri ve tüketici 
memnuniyetine verdiği önemi sistematik bir şekle 

dönüştürmek için 2010 yılında Kalite ve Çevre Yönetim 
Sistemlerini kurarak Türk Standartları Enstitüsü’nden 

belge almaya hak kazandı. Bu yıl TSE tarafından 
ikinci belge gözetim tetkikini başarıyla tamamlayan 

ÇEVKO, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 
14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi belgelerini yeniledi. 

ÇEVKO Vakfı, kendi personelinden oluşan kalite ekibi 
ile 2013 yılında da yönetim sistemini iyileştirmeye ve 

müşterilerine daha kaliteli bir hizmet sağlamaya yönelik 
çalışmalarına hız kesmeden devam edecek. 



BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE 16. ERSCP-7. EMSU 
ORTAK KONFERANSINDA UZMANLAR SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMANIN YOLLARINI TARTIŞACAK.
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Sürdürülebilir üniversiteler için 
Çevre Yönetimi uygulamaları

ÇEVKO 
üniversiteli 
gençlerle buluştu
 “Yeşil Sektör” Seminer Günleri’nin ikincisi, Yıldız Teknik 
Üniversitesi Çevre Kulübü tarafından 4-5-6 Mart tarihlerinde 
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde düzenlendi. 
Etkinlikle çevre ve enerji konusunda önemli çalışmaları, alternatif 
yaklaşımları olan sektörün önemli isimlerinin öğrencilerle 
buluşturulması ve güncel gelişmeler konusunda etkileşimde 
bulunulması hedeflendi. Seminerde açılış konuşmasını yapan 
Prof. Dr. Mustafa Öztürk, yenilenebilir bir çevre ve enerji 
kaynakları ile geri dönüşümlü atıklar konusunda herkesin birey 
olarak sorumluluklarının olduğunu hatırlattı. Özellikle çevre 
mühendislerinin bu konularda önemli bir konumunda olduğunun 
altını çizen Öztürk, bu gibi etkinliklerin devam etmesi gerektiğini 
belirtti. ÇEVKO Vakfı Genel Müdürü Mete İmer’in de konuşmacı 
olarak katıldığı seminer günlerine konuyla ilgilenen tüm 
üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı 
sıra akademisyenler de katıldı. 

H E LEAB R RV TÜ LR R EN ES NE E Dİ İ

Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde 4-7 Haziran 2013 tarihleri 
arasında 16. “European Roundtable on Sustainable Consumption 
and Production (ERSCP)” ve 7. “Environmental Management 
for Sustainable Universities (EMSU)” Ortak Konferansı 
gerçekleştirilecek. ERSCP ve EMSU konularında Sürdürülebilir 
Üretim ve Tüketim üzerine çalışmalar ve Yüksek Öğretim 
Kurumlarının Sürdürülebilir Üniversiteler için Çevre Yönetimi 
uygulamalarının paylaşılacağı konferansa Avrupa, Asya ve Kuzey 
Afrika ülkelerinden çok sayıda uzman katılması bekleniyor.
Boğaziçi Üniversitesi, Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim 
Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nilgün Cılız yaptığı açıklamada 
konferansın sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilir 
kalkınma açısından benzersiz bir işbirliği ve tecrübe paylaşımı 
fırsatı sunacağını belirtti. Cılız, “16. ERSCP-7. EMSU 2013 
İstanbul Ortak Konferansı EMSU ve ERSCP’nin son yıllarda 
gerçekleştirdiği en büyük toplantısı olacak” dedi. Cılız, ana teması 
“Sürdürülebilir Yaşam Tarzları” olan konferansın disiplinler 
arası araştırma ve işbirliklerinin geliştirilmesi açısından geniş bir 
vizyon sunacağını ifade etti. Konferansta ÇEVKO Vakfı yetkilileri 
de konuşmacı olarak yer alacak. 
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“Gönüllüler 
Kampüste” 
Koç Üniversitesi Öğrenci Etkinlikleri ve Gönüllü projeler ofisi 
15-16 Mart, 2013 tarihlerinde “Gönüllüler Kampüste!” isimli 
sosyal sorumluluk günleri düzenledi. 
İki gün süren etkinlik, Türkiye’de sosyal sorumluluk üzerine 
çalışmalar yapan ve projeler üreten önde gelen kişi, kurum, 
STK ve akademisyenlerle üniversite gençlerini bir araya 
getirdi. Gönüllülük hakkında farkındalık yaratılmasının 
amaçlandığı projeye ÇEVKO Vakfı Endüstri İlişkileri ve İş 
Geliştirme Müdürü Tamer Güler konuşmacı olarak katıldı. 

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ “GIDA VE AMBALAJ ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ” 
KONULU PROJEİ ÇALIŞMASIYLA ÇEVREYE DUYARLI YAZILIM UZMANI 
GENÇLERİ ÖDÜLLENDİRECEK.

Geri kazanım 
için ödüllü yarışma

Yaşar Üniversitesi (YÜ) Meslek Yüksekokulu, İzmir İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nün katkısı ile “Gıda ve Ambalaj Atıklarının 
Değerlendirilmesi” konulu ödüllü proje çalışması düzenliyor. 
İzmir sınırları içinde yer alan tüm meslek ve teknik lise 
öğrencilerinin başvurabileceği proje çalışması “geri kazanım” 
konusunda farkındalık yaratacak. YÜ Meslek Yüksekokulu 
Gıda İşleme Bölümü ve Gıda Teknolojisi Programı tarafından 
gerçekleştirilen proje, çevreye duyarlı bireylerin yetiştirilmesine 
de katkı sağlayacak. Proje hakkında bilgi veren Gıda İşleme 
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, “İzmir’de 
öncelikle meslek ve teknik eğitim liselerindeki öğrenciler 
arasında uygulanacak olan proje ile atıkların yeniden kullanımı, 
geri dönüşümü ve azaltılması konusunda öğrencilerin 
bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu çalışmayla ayrıca gıda 
ve ambalaj atıklarının değerlendirilmesinde sürdürülebilir 
yöntemlerin kullanılmasında farkındalık yaratılması, çevreye 
duyarlı bireylerin yetiştirilmesi ve öğrencilere ekip çalışması 
ruhunun kazandırılması da öncelikli hedeflerimizden biri. 
Öğrenciler detaylı bilgiye ‘http://yugap.yasar.edu.tr’ adresinden 
ulaşabilirler” dedi. Değerlendirme sonucunda finale kalan 10 
proje arasından ilk üç proje belirlenecek ve dereceye giren 
projelerin iki öğrenciden oluşan takım üyelerinin her birine 
kazandıkları derecelere göre notebook, netbook ve tablet 
bilgisayar verilecek. Finale kalan projelerin sunumu ve ödül 
töreni 30 Nisan 2013’te yapılacak. 

H E LEAB R RV TÜ LR R EN ES NE E Dİ İ
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Tetra Pak’tan 
40. yılında 
25 milyon Euro 
yatırım  

Unilever, 130 
fabrikasında 
katı atıkları 
ortadan kaldırdı 

Tetra Pak Türkiye’ye gelişinin 40. yılını, İzmir’deki fabrikasında 
gerçekleştirdiği 25 milyon Euro’luk yeni yatırımla kutladı. Tetra 
Pak müşterilerine daha yenilikçi ve esnek çözümler sunan 
ve kapasitesini artıran yeni yatırımla birlikte aralarında Tetra 
Gemina® Aseptik ve Tetra Prisma® Aseptik ürünlerinin de 
yer aldığı inovatif paketler üretecek. Tetra Pak, aynı zamanda 
sosyal sorumluluk projeleri ile de öğrencileri bilinçlendirmeye 
devam ediyor. Tetra Pak bu kapsamda, 2004 yılında Milli 
Eğitim Bakanlığı himayesinde başladığı ve 2011’de Boğaziçi 
Üniversitesi’nin katkılarıyla yenilenen “Küçük Şeyler Doğayı 
Yeniler” projesine İzmir’deki okulları ekledi. Tetra Pak, bu 
projeyle bugüne kadar bir milyon öğrenciye ulaştı. 2011 yılında 
yenilenerek İstanbul’da uygulanmaya başlanan ve ilköğretim 
öğrencilerine doğal kaynakların tasarruflu kullanımını ve içecek 
kartonlarının geri dönüştürülme sürecini anlatan proje ile 2013 
sonuna kadar 20.000’i İzmirli olmak üzere toplam 50.000 
öğrenciye geri dönüşüm eğitimi verilecek.

Unilever, fabrikalarının yarısından fazlasının 2012 yılında atık 
alanlarına hiç katı atık göndermediğini açıklayarak, 2020 yılı için 
belirlenen “sıfır katı atık” hedefini beş yıl öne çektiğini bildirdi. 
Buna göre, dünya çapında toplam 252 fabrika, 2015 yılına 
gelindiğinde “sıfır atık” olacak. Unilever Eko Verimlilik Yöneticisi 
Tony Dunnage, “Bu başarı, sürdürülebilirlik hedeflerimizi 
kararlılıkla gerçekleştirme yolunda ilerleme kaydederken, 
Unilever için ciddi bir önem taşıyor. 
Ayrıca, işimizi çevresel etkimizi azaltarak büyütüp, 
sürdürülebilirlik stratejimizi nasıl eyleme dönüştürdüğümüzle 
ilgili mükemmel bir örnek teşkil ediyor” dedi. 130’dan fazla 
fabrikanın atık alanlarına atık göndermemesiyle, neredeyse 70 
milyon Euro maliyet tasarrufu yaptıklarını söyleyen Dunnage, 
bunların sermaye giderlerine gerek kalmadan başarıldığına 
dikkat çekti. Unilever’in “sıfır katı atık” başarısına imza atan 
fabrikaları arasında Türkiye’deki dört fabrikası da yer alıyor. 

H E LEAB R RŞ K T NER DL EREİ
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Pfizer Türkiye’nin 
“Atma-Dönüştür” 
yarışması sonuçlandı
Pfizer Türkiye’nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde 
çalışanlarına duyurduğu Atık Malzeme Tasarım Yarışması’nda 
kazananlar belli oldu. Çalışanların atık malzemeleri kullanarak 
farklı objeler tasarladığı yarışma jürisini çevre gönüllüsü 
aktör Ediz Hun, ÇEVKO Vakfı İletişim ve Eğitim Müdürü 
Dilek Özcanlı Uslu ve Sabah İşte İnsan editörü Eylem Aktay 
oluşturdu. Çalışanlar yarışmada plastik şişe kapağından pet 
şişeye, teneke kutudan gıda ambalajlarına “atık‘’ sayılan her 
şeyin nasıl yeniden değerlenebileceğini ve kullanılabileceğini 
yaratıcılıklarını katarak sergilediler. Atık malzemeler 
çalışanların ve ailelerinin ellerinde “atık‘’ olmaktan çıkıp 
rengarenk mutfak eşyalarından, dekoratif ev süslemelerine, 
oyun aksesuarlarından çevre duyarlılığı mesajını veren 
tablolara pek çok farklı şekilde değerlendi. Çalışanların aileleri 
ve çocuklarıyla birlikte tasarımlar yaparak hem eğlenceli 
vakit geçirdikleri hem de çocuklarına ve sevdiklerine çevre 
bilinci aşıladığı yarışmada atık malzeme kullanımı, yaratıcılık, 
estetik ve anlam olmak üzere dört farklı ödül verildi. Anlam 
kategorisinde “Tekerlik sandalye” ödüle layık görülürken, 
Atık malzeme kullanımında; “Langırt”, yaratıcılık alanında 
“Dekoratif ev eşyaları”, estetik kategorisinde ise “Pet şişe 
içinde çiçek” çalışmaları birinci seçildi. 

Coca Cola’nın 
KSS raporu finalde

H E LEAB R RŞ K T NER DL EREİ

Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Raporu

1 Ocak 2011 - 31 Aralık 2011

ÇEVKO Vakfı kurucu üyelerinden Coca-Cola İçecek’in “2011 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu”, CorporateRegister.
com Limited tarafından düzenlenen 2013 Raporlama 
Ödülleri’nde “Uygunluk ve Gereklilik” ve “Doğrulama 
Denetimi Sonucu Güvenilirlik” kategorilerinde finale kaldı. 
Kazananların, corporateregister.com kullanıcılarının 2013 
Ocak ayı sonuna kadar kullandıkları oylarla belirleneceği bu 
prestijli ödüller önümüzdeki günlerde sahiplerini bulacak. Coca 
Cola İçecek 2011 Kurumsal Sorumluluk Raporu’na www.cci.
com.tr/UserFiles/pdf/2012/CCI_KSS_2011.pdf adresinden 
ulaşabilirsiniz. 
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Türkiye “Ambalaj 
Ay Yıldızları”nı seçiyor

İSO çevreye duyarlı 
şirketleri ödüllendirdi 

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından bu yıl 
dördüncüsü düzenlenecek “Ambalaj Ay Yıldızları” yarışması 
tasarımcılarla endüstriyi buluşturacak. Yarışmaya, ambalaj 
üreticileri, ambalaj tasarımcıları, gıda ve gıda dışı her türden 
tüketici ve endüstriyel amaca yönelik ambalajlı ürünü üreten ve/
veya bunların satış noktasındaki sergileme, sunum ve sergileme 
yapıtlarını bilfiil ya da diğer işletmeler aracılığı ile üreten ya 
da ürettirerek piyasaya süren marka sahipleri katılabiliyor. 
Yarışmada ödül alan firmaların ödülleri katılımcılar ile basılı ve 
görsel medyanın da konuk edildiği bir tören ile dağıtılacak. Ödül 
töreni 2 Eylül 2013 tarihinde Four Seasons Hotel Bosphorus’da 
yapılan bir organizasyonla sahiplerini bulacak. Detaylı bilgi için 
www.ambalajayyildizlari.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Çevre Ödülleri bu yıl 13’üncü 
kez sahiplerini buldu. Çevre Ödülleri törenine katılan Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, “Cumhuriyetimizin 
100’üncü yılında Türkiye ekonomisini dünyanın en iyi 10 
ekonomisi arasına koymayı hedefliyoruz. Çevre ve insan sağlığı 
için gereken önlemleri de bu doğrultuda artırarak devam 
edeceğiz. Çevre kalitesinden taviz veremeyiz” dedi. Törende 
konuşan İSO Başkanı Tanıl Küçük de, çevre ve doğayı korurken 
ekonomik gelişmenin önünün tıkanmaması gerektiğini söyledi. 
Bu yıl 45 firma, “İnovatif Çevre Dostu Ürünler”, “Enerji Verimli 
Ürün”, “Çevre Dostu ve Enerji Verimliliği Uygulama” ile “Çevre 
Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk” kategorilerinde 
ödül aldı. İSO Çevre Ödülleri’nde “İnovatif Çevre Dostu Ürün” 
kategorisinde Arçelik 9658 ETI fırınla birincilik ödülüne 
layık görüldü. “Enerji Verimli Ürün”lerde Vestel Beyaz Eşya 
Twinjet Çamaşır Makinesi ile “Çevre Dostu Uygulamalarda” 

Mustafa Nevzat Çelik İlaç Sanayi, Çevreci MN Metodu ile İlaç 
Üretilmesi” projesiyle ödüle hak kazandı. “Enerji Verimliliği 
Uygulamalarında” Ford Otomotiv-Kocaeli Fabrikası, Pres 
Hatlarında Alt Yastık Enerji Tasarrufu projesiyle birinci oldu. 
“Çevre Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk” kategorisinde 
ise İÇDAŞ Çelik birinci seçildi.

H E LEAB R RŞ K T NER DL EREİ



40 • ÇEVKO DÖNÜŞÜM •

AB: “Atıklar kaynak 
olarak değenlendirilmeli”
AB VERİLERİNE GÖRE AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİMİ, HER GEÇEN 
GÜN “YETERLİ KAYNAK” HALİNE GELİYOR. 

H E LEAB R RD Y DAÜN A N‘



Avrupa’daki sanayi kuruluşlarının bir araya gelerek 
oluşturduğu  Ambalaj ve Çevre Örgütü Europen’in AB verilerine 
dayanarak yaptığı analize göre kalıcı olarak bertaraf edilen 
ambalaj atığı miktarı son 12 yıldır hızla azalıyor. Aralarında 
Coca-Cola, PepsiCo, Tetrapak, Unilever, P&G gibi dünya 
devlerinin bulunduğu 49 üyesi bulunan Europen’in Genel 
Müdürü Virginia Janssens bunun en önemli nedenin “Geri 
kazanım ve özellikle yeniden kullanım oranlarında kaydedilen 
artış” olduğunu söylüyor. 
Janssens, “2010’da 27 AB ülkesinde toplam 18,7 milyon ton 
kadar ambalaj atığı kalıcı olarak bertaraf edilmeye yollandı. Bu 
bağlamda ele alınca 2006’da, 26 AB ülkesinde 89 milyon ton 
gıdanın çöpe atıldığını tahmin edebiliyoruz” dedi. 
Europen analizlerine göre ekonomik büyüme dönemlerinde 
ambalaj atığı miktarı da net bir şekilde iki katına çıkıyor. 
2000-2010 yılları arasında, hane halkı harcamalarında gıda 
ve alkolsüz içeceklere yapılan harcamalar sadece yüzde 17,5 
oranında arttığı halde; yaşlanan nüfus bir yana, sayıca az hane 
halkı nüfusları nedeniyle de AB çapında ambalajlı ürün satın 
alma eğilimi adeta patlama yaptı. Aynı dönemde AB üyesi 15 
ülkede ise ahşap ambalaj miktarındaki artış sadece yüzde 5,6 
olarak belirlendi. Refah düzeyindeki artışa rağmen, yeni AB 
üyesi olmuş ülkelerde sirkülasyona dâhil olan ambalaj miktarı 
2005’te kişi başına 79 kiloyken,  2010 yılında kişi başına 84 
kiloya kadar yükseldi. Aynı dönemde, 15 AB üyesi ülkede bu 
miktar 183 kilodan 176 kiloya geriledi. Tüm AB ülkelerini 
kapsayan net verilere göre ise 2005’teki ambalaj miktarı 160 
kilodan, 2010’da 157 kiloya düştü. 
Söz konusu yeni istatistikleri, Avrupa Birliği’nin Kaynakların 
Verimli Kullanımı için Avrupa Yol Haritasıyla birlikte ele 
alacak olursak, şu sonuca varıyoruz: AB Komisyonu, atıkların 
“kaynak” olarak değerlendirilmesini ve 2020 yılına yaklaşırken 
herkesin şu iki noktadan kesinlikle emin olmasını istiyor: 
“Kişi başı üretilen atık miktarı kesin olarak düşmektedir” ve 
“Atıkların yeniden kullanımı, ekonomik olarak cazip fırsatlar 
sunmaktadır.” Bu isteklerini dayandırdığı noktalar da var 
elbette. Örneğin atık toplama ve ayırma birimlerindeki 
gelişmeler, atıkla ilgili fonksiyonel pazarlardaki gelişmeler, 
atıkların, giderek ikincil hammadde olarak değerlendirilmesi 
bu noktalara örnek oluşturabilir. AB Komisyonu’nun gördüğü 
bir şey daha var: Geri dönüştürülmeyen malzemelerden sınırlı 
enerji elde edilebiliyor ve geri dönüştürülmeyen maddelerin 
toprağa gömülmesi de neredeyse tamamen terkedilmiş bir 
yöntem… 
Virginia Janssens’in tespitleri ise şöyle: “Eurostat verileri şunu 
çok açık biçimde gösteriyor ki, içinde bulunduğumuz endüstri, 
AB Kaynak Verimliliği hedeflerine uygun şekilde başarıyla yol 
almaktadır ve aynı zamanda ürünlerin tüketiciye iyi durumda 
ulaştırılması için ambalaj tedarik zincirinde kullanılan ambalaj 
miktarı da giderek azalmaktadır. Kaynak verimliliği ve atık 
minimizasyonu ile ilgili sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşırken 
ambalajlamanın öneminin unutulmaması gerekmektedir. 

Diğer temel istatistik göstergelerine göre, 
•AB’nin 27 ülkesinde raflardaki ambalajlı ürün miktarı 2005 
yılında %67 iken bu oran 2010 yıkında %76’ya yükseliyor. 
Dolayısıyla 2005’teki geri dönüşüm oranı yüzde 55’ken, 2010’da 
yüzde 63’e yükseldi. 
•Kalıcı olarak bertaraf edilmeye yollanan atık miktarı 2005’te 
yüzde 33’ken, 2010’da yüzde 24’e geriledi.  
•AB’nin orijinal 15 ülkesinde 2005’te yeniden kullanım oranı 
yüzde 70’lerdeyken bu oran 2010’da yüzde 79’a yükseldi. 
Aynı şekilde geri dönüşüm oranları da 2005’te yüzde 57’den, 
2010’da yüzde 65’lere ulaştı. 
•AB Direktifi’ne göre, 2008’de AB üyesi ülkelere konan yüzde 55 
oranında geri dönüşüm hedefini 12 AB üyesi ülke yakalayabildi. 
Aralarında yeni üye ülkelerin de bulunduğu geri kalan ülkelere 
konan hedef tarih ise 2011-2015 yılları arasında değişiyordu. 
2008 hedefi gösterilen 12 ülke bu hedefe ulaştı ama 2010 
itibariyle 27 üye ülkeden sadece beş tanesi yüzde 55’lik geri 
dönüşüm hedefini yakalayamadı. 

AB ÜLKELERİNDE GERİ DÖNÜŞÜM ORANI 2005’TE %57 İKEN 
2010’DA %65’LERE ULAŞTI.
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Pro Europe’da
görev değişikliği

Ambalaj atıklarını geri dönüşüme kazandırmak üzere 
faaliyetlerini sürdüren kuruluşları aynı çatı altında birleştiren 
Yeşil Nokta Lisans Örgütü PRO Europe’un yeni müdürü Ursula 
Denison oldu. 28 Şubat 2013’te Pro Europe hissedarları 
tarafından müdür olması teklif edilen Denison, 1 Mart 2013’ten 
itibaren göreve başladı. Ursula Denison, 1991’den bu yana 
Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH, Alman 
Yeşil Nokta sisteminde üst düzey yetkili olarak görev alıyordu 
ve son olarak pazarlama grup başkanlığını üstlenmişti. Öte 
yandan Ursula Denison’un Pro Europe ile bu ilk teması da değil. 
Denison, 2007’den bu yanan kuruluşun Genel Sekreterliğini 
de üstlenmiş bulunuyor. Denison, şimdi de DSD’deki görevinin 
yanı sıra zamanının bir kısmını da Pro Europe’un Müdürlüğüne 
ayıracak. 
Konuyla ilgili ilk yorum yapanlardan biri de Pro Europe Başkanı 
Dr Luís Veiga Martins oldu. Dr. Martins, “Pro Europe’daki 31 
üyenin tamamı, Denison’un bu önemli makama ve göreve 
getirilmesinden dolayı son derece mutlu. Kendisi Yeşil Nokta 
ile ilgili olarak fazlasıyla deneyimli ve Yeşil Nokta’yı ilgilendiren 
her konuda da bilgi sahibi. Aynı şekilde Genişletilmiş Üretici 
Sorumluluğu (EPR) ilkeleri ve projelerinin yanı sıra genel olarak 
ambalajlama uyumluluğu ve yeniden kullanıma kazandırma ile 
ilgili her konuda da bilgi ve deneyim sahibi” dedi. 
Ursula Denison ise “Tüm Pro Europe üyeleri ve hissedarlarıyla 
birlikte çalışacağım için mutluyum. Gelecekte de, tıpkı bugünkü 
gibi, Yeşil Nokta’yı Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu ile 
ilgili önemli ve başarılı bir maddi simge olarak koruyup kalıcı 
olmasını sağlayacağımızdan eminim” dedi. Denison’dan önce 
Pro Europe’un müdürlüğünü uzun dönem üstlenen Joachim 
Quoden, görevini devrettikten hemen sonra kariyeriyle ilgili 

PRO EUROPE’UN YENİ MÜDÜRÜ URSULA DENİSON OLDU.  

yeni fırsatları değerlendirmek üzere harekete geçti. Quoden, 
“12 yılı aşkın bir süre boyunca AB’deki ve AB dışındaki pek 
çok üye organizasyonla Pro Europe için çalışmak büyük bir 
zevkti” derken, Dr. Luis Veiga Martins de, “Bay Quoden’e, 
tüm Pro Europe üyeleri adına, bugüne kadar Pro Europe için 
gerçekleştirdiği bütün o güzel işler için teşekkür ediyorum. 
Gelecek kariyerinde de kendisine başarılar diliyorum” dedi. 



ÇEVKO
Vakfı Üyeleri

AMCOR  
AMWAY  ANA 

GIDA  ANADOLU CAM 
SANAYİ  ANADOLU EFES 

BİRACILIK  ARTENIUS  BERİCAP  BP 
PETROL  CARREFOURSA COCA-COLA MEŞ. 

PAZ.  COCA-COLA İÇECEK  CROWN BEVCAN 
DANONE HAYAT İÇECEK  DANONE TİKVEŞLİ GIDA  

ECZACIBAŞI BEIERSDORF  EDİRNE YAĞ  ELİF PLASTİK 
EMEK YAĞ  ERBAK-ULUDAĞ  ETİ GIDA  FATSU  HAYAT 

KİMYA  JOHNSON & JOHNSON  KAFKAS  KOPAŞ 
KOZMETİK  KOROZO  LOREAL  MARSAN  MARSHALL  
MEHMETLER YAĞ  MİGROS  MONDİ NESTLE WATERS  
ORIFLAME  PAPIX PLASTİK  PEPSİ-COLA  PINAR SU  

PLAŞ PLASTİK  PROCTER & GAMBLE  RECKITT 
BENCKISER REXAM PAKETLEME  ROCHE  

SARTEN  SHELL TURCAS  TAMEK GIDA  
TAT  TETRA PAK  TÜRK TUBORG  

UNILEVER  YUDUM GIDA
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