




Sayg›lar›mla,

Mete ‹mer
ÇEVKO Vakf› Genel Sekreteri

ÇEVKO Vakf›, bilgilendirme
toplant›lar›na h›z verdi
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lülükler nedeniyle zorunlu olarak uygulamada yer almas› gereken taraflara yönelik olmak üzere
bilgilendirme ve de¤erlendirme toplant›lar› düzenliyoruz. Bu toplant›larda kat›l›mc›lar›n ilgi, sorun
ve gereksinimleri do¤rultusunda farkl› konulara yer veriyoruz. Taraf›m›zdan düzenlenen ve
Ambalaj At›klar›n›n Kontrolü Yönetmeli¤i’nin uygulanmas›nda sanayinin yaflad›¤› sorunlar›n ve
bu sorunlara çözüm önerilerinin ele al›nd›¤› bir de¤erlendirme toplant›s›n› çok say›da sanayi
kuruluflunu temsil eden 20’nin üzerinde oda, dernek ve vak›fla birlikte gerçeklefltirdik. Bu verimli
toplant›n›n sonuç ve önerilerini T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤›’na yaz›l› olarak bildirdik. Beklentimiz
odur ki; toplumumuzda de¤eri yeni yeni anlafl›lmakta olan ve kat›l›mc› demokrasimizin önemli
bir paydafl›n› oluflturan sivil toplum örgütlerimizin görüfl ve önerilerini, yönetmeli¤i yay›nlayan ve
uygulanmas›ndan birinci derecede sorumlu olan bakanl›¤›m›z dikkate alacakt›r.

Son dönemde, örne¤in Çorum, Rize illerinde ‹l Çevre ve Orman Müdürlükleri ile iflbirli¤i içinde
o illerdeki ekonomik iflletmelere geri kazan›m yükümlülüklerinin anlat›ld›¤› toplant›lar düzenledik.
Bu toplant›lardan sonra bu illerden bakanl›¤a bildirimde bulunan ekonomik iflletmelerin say›lar›n›n
artt›¤›n› gözlemliyoruz. ÇEVKO Vakf› olarak ekonomik iflletmeler aras›ndaki haks›z rekabetin
giderilmesi için bu çabalar›n önemli oldu¤unu düflünüyoruz. Sat›fl noktalar›, ambalajl› ürünlerle
tüketicileri buluflturan yer olmalar› nedeniyle Ambalaj At›klar›n›n Kontrolü Yönetmeli¤i’nin
uygulanmas› aç›s›ndan büyük öneme sahip. Yönetmeli¤e göre, sat›fl noktalar› tüketicileri
bilgilendirmeli. Sat›n ald›klar› ürünlerin ambalajlar›n›n ayr› biriktirilebilece¤i toplama noktalar›
oluflturmal›. Raflarda ürünlerini satt›klar› marka sahiplerinin geri kazan›m yükümlülüklerini yerine
getirip getirmediklerini kontrol etmeli. Plastik poflet kullan›m›n› azalt›c› önlemler almal›. At›klar›n›,
bulunduklar› belediyeye veya o belediyenin gösterece¤i lisansl› firmaya vermeli. Biz de, Eylül
ay›nda 70’in üzerinde sat›fl noktas›n›n davet edildi¤i ve bu yükümlülüklere odaklan›ld›¤› bir
toplant› düzenledik.

Yükümlülü¤ünü bize devretmifl bulunan 700’ün üzerindeki piyasaya süren firmay› davet etti¤imiz
bir dizi seminerde firmalara yönetmelikten kaynaklanan yükümlülüklerini an›msatt›k. 2008 y›l›n›
de¤erlendirdik. Tüm bu toplant›lar, Bekirpafla Belediye Baflkan› Sn. Abdullah Köktürk ile yapt›¤›m›z
söylefli, yerel yönetimlerle yeni iflbirliklerimiz ve tüketicilere yönelik yenilikçi faaliyetlerimizi dergimizde
okuyabileceksiniz.

ÇEVKO DÖNÜfiÜM’ün bu say›s›n›n haz›rlanmas› ve bas›lmas›nda eme¤i geçenlere teflekkür ediyorum.

De¤erli Okuyucular,

Dergimizi izleyenler için geri kazan›m, geri dönüflüm, Ambalaj
At›klar›n›n Kontrolü Yönetmeli¤i, piyasaya sürenler, ekonomik
iflletmeler, yetkilendirilmifl kurulufl, lisansl› firmalar, sat›fl noktalar›
gibi kavramlar yabanc› de¤il. ÇEVKO Vakf› olarak, bu kavramlar›n
kamuoyunun bilincinde yer etmesinin sistemin ifllemesi bak›m›n-
dan temel bir koflul oldu¤una inand›¤›m›z için bir yandan kamu-
oyuna yönelik iletiflim etkinliklerimizi art›rmaya çal›fl›yoruz. Bu
bak›mdan yaz aylar›nda NTV’nin Yeflil Ekran’› bize ve bizim gibi
çevre konusunda kamuoyunu ayd›nlatma f›rsat› arayan kurulufl-
lara önemli bir olanak sa¤lad›. Bir yandan da yetkilendirilmifl ku-
rulufl kimli¤imizle, yasa ve yönetmeliklerden kaynaklanan yüküm-



Kayna¤›nda ayr› toplama ve geri kazan›m çal›flmalar›na h›z veren Bekirpafla

Belediye Baflkan› Abdullah Köktürk, ÇEVKO Dönüflüm’e konuk oldu. Köktürk,

bölgedeki çal›flmalar›n› ve gelecek hedeflerini bizlerle paylaflt›.

 ‹linizde ambalaj at›klar›n›n kayna¤›nda
toplanmas› ve geri kazan›m› alan›nda ne
gibi çal›flmalar yürütülüyor? Belediyenizin
bu alandaki faaliyetleri ve hizmetleri
hakk›nda bilgi alabilir miyiz?

Bekirpafla Belediyesi ambalaj at›klar›n›n
kayna¤›nda ayr› toplanmas› amac›yla
1/11/2007 tarihinde ‹ZAYDAfi’›n koor-
dinatörlü¤ünde yüklenici bir firma ile protokol
imzalam›fl ve geri kazan›m çal›flmalar›na
bafllam›flt›r. Öncelikle bir uygulama plan›
haz›rlanarak, 7/1/2008 tarihi itibari ile toplama
faaliyetlerine bafllanm›flt›r. 28/1/2008
tarihinde ÇEVKO Vakf›’n›n da projeye dahil
olmas›yla daha etkin bir flekilde çal›fl-
malar›m›z devam etmifltir.

Pilot bölge olarak seçti¤imiz mahallede ilk
olarak site yönetimlerine ayr› ayr› toplant›lar
düzenleyerek kendilerine projenin önemi ve
uygulamaya nas›l kat›lacaklar› konusunda
bilgi verdik. Kocaeli Üniversitesi Çevre
Mühendisli¤i ö¤rencilerinden oluflan bir ekip
oluflturarak, kap› kap› e¤itimlerle konut
sakinlerine birebir ulaflt›k ve onlar› projeye
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Bekirpafla Belediye Baflkan›
Abdullah Köktürk: “9 ayda yaklafl›k
48 bin kifliyi geri kazan›m projesine
dahil edece¤iz”

Abdullah Köktürk
Bekirpafla Belediye Baflkan›
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oldu¤umuz miktar 65.950 tondur. Toplama
miktar›m›z, toplamaya ilk bafllad›¤›m›z Ocak
ay›na göre %700 artm›fl durumda. Bölge-
mizdeki di¤er mahallelere yayg›nlaflt›kça ve
gerçeklefltirdi¤imiz e¤itim çal›flmalar›n›n
katk›lar›yla belirli bir bilinç düzeyi yakalan›nca
bu tonajlar›n da artmas› kaç›n›lmaz olacakt›r.

Bölgemizdeki ambalaj at›klar› T.C. Çevre ve
Orman Bakanl›¤› taraf›ndan lisans alm›fl bir
yüklenici firma taraf›ndan toplanmakta ve
firmaya ait ay›rma tesisinde cinslerine göre
ayr›larak ilgili sanayi alanlar›na sevk edil-
mekte ve geri dönüflümleri sa¤lanmaktad›r.

 Geri kazan›m alan›nda gelece¤e yöne-
lik projeleriniz hakk›nda bilgi verir misiniz?

Ambalaj at›klar›n›n kayna¤›nda ayr›flt›r›lmas›
ve geri kazan›m projesini 2009 y›l› sonuna
kadar bölgemizde bulunan 13 mahalleye
yayg›nlaflt›rarak tüm Bekirpafla’ya ulaflmak
öncelikli hedefimiz. Bununla birlikte at›k
bitkisel ya¤lar›n gerek evlerden gerekse
lokanta, yemekhane gibi yerlerden toplan-
mas›na yönelik çal›flmalara bafllanacakt›r.
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dahil etmeye çal›flt›k. Bölgede bulunan
esnaflar da tek tek ziyaret edildi ve
kendilerine hem proje hakk›nda bilgi verildi
hem de resmi tebligatlar› teslim edildi.
Bunlarla bir likte ÇEVKO Vakf›’n›n da
deste¤iyle bölgemizde bulunan tüm
ilkö¤retim okullar›n›n e¤itim çal›flmalar› da
tamamlanm›fl bulunmaktad›r. fiu ana kadar
bölgemizde bulunan 2 mahallede bu projeyi
baflar›yla uyguluyoruz. Yaklafl›k 38.000 kifli ve
15.000 konuta hitap ediyoruz. A¤ustos ay›
sonuna kadar 2 mahalleye daha projenin
yayg›nlaflmas› için çal›flmalar›m›z devam
etmektedir. Böylece 9 ayl›k bir sürede
yaklafl›k 20.000 konut, 48.000 kifliyi bu projeye
dahil etmifl olaca¤›z.

 Belediyenizin tüketicilere yönelik
çal›flmalar› var m›? Bu konuda varsa örnek
projeleriniz hakk›nda bilgi verir misiniz?

Her tüketicinin bir ambalaj at›¤› üreticisi
oldu¤u düflüncesinden hareket ederek
özellikle sat›fl noktalar›na ambalaj at›¤›
toplama noktalar›n ›n oluflturulmas›
konusundaki çal›flmalar›m›z h›zla devam
etmektedir.

 ‹linizde geri kazan›m alan›nda tüketici
bilincini nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Bu
konudaki gözlemleriniz neler?

Belediyemiz sosyo-kültürel olarak genifl bir
yelpazeye sahip. Bu konudaki bil inç
düzeyinde de ciddi anlamda farkl›l›klar var.
Ancak biz gerek site yönetimlerine gerekse
kap› kap› e¤itimlerle her hane sakinine birebir
ulaflmay› ve bu konunun önemini anlatarak
projeyi benimsetmeyi hedefliyoruz. Çal›flmay›
bafllatt›¤›m›z bölgelerde flu ana kadar 10
adet bölge yönetimi toplant›s› gerçeklefltirildi.
Birebir e¤itimlerde ise yaklafl›k 9.000 hane
ziyaret edildi.

Bekirpafla’da at›k toplama
miktar› 5 ayda %700 artt›

 Geri kazan›lmak üzere ilinizde y›lda ne
kadar ambalaj at›¤› kayna¤›nda ayr›
toplan›yor ya da ayr›flt›r›l›yor? Geçen y›lki
rakamlar ve bu at›klar›n geri kazan›m ifllemi
konusunda bilgi verir misiniz?

Bekirpafla Belediyesi’nde ambalaj at›klar›n›n
kayna¤›nda ayr› toplanmas› çal›flmalar›
Ocak ay›nda bafllam›flt›r ve May›s 2008
sonuna kadar 2 mahalleden toplam›fl



ÇEVKO Vakf› taraf›ndan 11.06.2008 tarihinde “Türkiye’de Ambalaj At›klar›n›n

Kontrolü” konulu bir de¤erlendirme toplant›s› düzenlendi. Toplant›da, ambalaj

at›klar›n›n kontrolü ile ilgili yürürlükteki mevzuat, Türkiye’de ve Avrupa’da

bu konuyla ilgili uygulamalar, uygulamalar s›ras›nda Türkiye’de karfl›lafl›lan

sorunlar ve çözüm önerileri ele al›nd›.

ÇEVKO Vakf›  taraf›ndan Küçükyal›
Centrum’da düzenlenen “Ambalaj
At›klar›n›n Kontrolü” konulu toplant›ya ilgili
dernek, oda, vak›f yetkilileri davet edildi.

Uygulamalar s›ras›nda karfl›lafl›lan sorunlar
ve çözümler, “Hukuksal ve Yönetsel”, “Mali”
ve “Teknik” olmak üzere üç bafll›k alt›nda
masaya yat›r›ld›.

Hukuksal ve yönetsel sorunlar

 “Bedelsiz” uygulamas›

 Yönetmeli¤imizdeki  geri kazan›m
hedeflerinin AB Direktifi’ndeki hedeflerle
uyumsuzlu¤u

 Kaynakta ayr›  toplaman›n teflvik
edilmemesi

 Belediyelerin büyük ço¤unlu¤unun ayr›
toplamaya geçmemifl olmas›

 Mevcut lisans uygulamas› ve lisansl›
iflletmelerin denetimi

 Piyasaya sürenler ile ambalaj üreticilerinin
sorumluluk paylafl›m›
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ÇEVKO Vakf›’ndan
Dernekler Toplant›s›
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Hukuksal ve yönetsel çözümler 

 Piyasa ve rekabet ilkelerine ba¤l›l›k; sistem
içindeki sorunlar›n çözümlenmesinde piyasa
dinamikler in in  dikkate al ›nmas›n›n
savunulmas›

 Yönetmel i¤in aksayan yönlerin in
düzeltilmesi

 Belediyelerin ayr› toplamaya geçmelerinin
sa¤lanmas›

 Sanayi kökenli sivil toplum kurulufllar›n›n
üyelerinin sisteme kat›l›m›n› sa¤lamalar›

 Denetim ve yapt›r›mlar›n art›r›lmas›

 Toplama/ay›rma lisanslar›n›n ayr›lmas› ve
çeflitlendirilmesi

 Toplama lisanslar›n›n üç gruplu toplama
dikkate al›narak verilmesi; bunun verimlilik
ve maliyetlere olumlu etki yapmas›

Mali sorunlar

 Ayr› toplamay› hizmet olarak lisansl›
iflletmelere yapt›ran belediyelerin maliyetlere
kat›lmamas›

 Çok say›da ekonomik iflletmenin henüz
sistem içinde yer almamas› nedeniyle
toplama ve geri kazan›m›n yeterince finanse
edilememesi

 Yükümlülü¤ünü yerine getirmeyenlerin
oluflturdu¤u haks›z rekabet

 Ekonomik iflletmelerin lisansl› iflletmelere
yapt›¤› maddi deste¤in ne kadar›n›n
kaynakta ayr› toplamaya aktar›ld›¤›n›n
belirlenemeyifli

Belediyelerin bu tasarruflar›n›n, örne¤in
yar›s›n›, geri kazan›m sistemine aktarmalar›
durumunda sanayi deste¤iyle birlikte
sürdürülebilir bir sistem yarat›labilir.

 Daha çok ekonomik iflletmenin sistem
içine al›nmas›

 AB fonu ile yap›lmakta olan belediye kat›
at›k projelerinde toplama-ay›rma tesislerine
de yer verilmesi

Teknik sorunlar

 Toplama-ay›rma ve geri dönüflüm
kapasitesinde (özellikle cam ve plastikte)
yak›n gelecekte yaflanacak yetersizlik

 Lisansl› iflletmelerin yetersizli¤i

 Yakma tesislerinin olmay›fl›

 Ayr› toplama sisteminin verimlili¤i

Teknik çözümler

 Mevcut lisansl› iflletmelerle kapasitenin
art›r›lmas› için iflbirli¤i

 Ambalaj üreticileriyle geri dönüflüm kapa-
sitesinin yarat›lmas› için çal›flma gruplar›
oluflturulmas›

 Bakanl›¤a Türkiye genelinde topla-
ma/ay›rma ve geri  dönüflüm tes is
kapasitesinin yarat›lmas› ile ilgili öneri
götürülmesi

 Yerel yönetimlerle birlikte proje gelifltirilmesi

 Ambalaj at›klar›n›n yak›larak enerji elde
edilmesi yoluyla geri kazan›lmas› için çimento
fabrikalar› gibi tesislerin kullan›lmas›n›n
araflt›r›lmas›

 Cam, ka¤›t/karton, plastik/metal/kompozit
olmak üzere üç gruplu toplamaya geçilmesi;
bu geçiflin toplama ve ay›rma sisteminin
maliyetlere yapaca¤› olumlu etki

Mali çözümler

 Sürdürülebilir sistem için belediyelerin
katk›da bulunmas›

Ambalaj at›klar›n›n kayna¤›nda ayr›
toplanmas›n›n belediyelere katk›s›:

Evsel at›k toplama operasyonunda 
60 YTL/ton tasarruf

Evsel at›k depolama iflleminde 
19 YTL/ton tasarruf

Toplam tasarruf 
79 YTL/ton tasarruf
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AK Parti Van Milletvekili Gülflen Orhan ve Vali Yard›mc›s› Halil Berk’in

Baflkanl›¤›’nda 19 Eylül 2008 tarihinde valilik binas›nda “plastik poflet

kullan›m›n›n azalt›lmas›”na yönelik bir bilgilendirme toplant›s› düzenlendi.

Van ‹l Çevre ve Orman Müdürü Hüseyin
Avcil, Milli E¤itim Müdürü Yard›mc›s› Yemen
Akyüz, Büyükflehir Belediyesi Baflkan
Yard›mc›s›, Tema Vakf› Van ili temsilcisi,
TURMEPA Deniz Temiz Derne¤i Projeler
Koordinatörü ve Bölge Koordinatörü, Do¤a
Gözcüleri  Derne¤i Bölge Temsilcisi ,
VATKODER Baflkan›, Van 100. Y›l Üniversitesi
Rektör Yard›mc›s›, ÇEVKO Vakf› Endüstri
‹liflkileri Uzman› Berkan Tunçludemir, ulusal
ve yerel sat›fl noktalar› temsilcileri de bu
toplant›ya kat›ld›.

Poflet kullan›m›n›n artmas›n›n
sebebi, ücretsiz olmas› ve s›n›rs›z
tüketilebilmesi

Vali Yard›mc›s› Halil Berk, aç›l›fl konuflmas› ile
bafl latt›¤› toplant›da, Van Gölü’nün
özelliklerinden ve gölün, il için öneminden
k›saca bahsettikten sonra poflet kullan›m›n›n
yol açt›¤› sorunlar ve toplant› sonunda
ç›kmas› hedeflenen sonuçlar hakk›nda
görüfllerini belirtti. Naylon kullan›m›n›n
artmas›n›n nedeni olarak ücretsiz olmas› ve

s›n›rs›z tüketilebilmesini gösteren Berk, poflet
kullan›m›n›n azalt›lmas› ile ilgili ileriye dönük
neler yap›laca¤› konusunun bu toplant›n›n
ana maddesi oldu¤unu vurgulad›.

Daha sonra Milletvekili Gülflen Orhan yine
pofletlerin çevresel ve özellikle Van Gölü’ne
olan zararlar›ndan bahsederek konuflmas›na

bafllad›. Organik çöplerin bir flekilde do¤aya
kar›flt›¤›n›, ancak pofletlerin do¤ada kald›¤›n›
ve birincil derecede ortal›kta pofletlerin
görüldü¤ünü belirtti. Suya, hayvanlara,

çevreye ve göle zarar verdi¤inden ve
marketlerin bu konuya sahip ç›kmas›
gerekti¤inden bahsetti. Bu konu ile ilgili
bugün neler yap›labilece¤inin detayl› olarak

tart›fl›lmas›n› ve bir eylem plan› haz›rlanmas›n›
istedi.

Geri dönüflüm ve kazan›m oran›n›
tüketici al›flkanl›klar› etkiliyor

Milletvekili Orhan’›n konuflmas›ndan sonra
“Sat›fl Noktalar›nda Poflet Kullan›m›n›n

Azalt›lmas›” bafll›kl› sunumuna bafllayan

Van’da plastik poflet
kullan›m› azalacak



ÇEVKO Vakf› Endüstri ‹liflkileri Uzman› Berkan
Tunçludemir, öncelikle petrol türevlerinden
meydana gelen plastik al›flverifl pofletlerinin
geri dönüflümünün veya geri kazan›m›n›n
mümkün oldu¤unu belirtti. Geri dönüflüm ve
geri kazan›m oran›n›n çok düflük oldu¤unu
ve bunun nedenlerinin ise tüket ici
al›flkanl›klar›ndan kaynakland›¤›n› söyledi.
Ambalaj At›klar› Kontrolü Yönetmeli¤i ve
yönetmelikteki sat›fl noktalar›n›n plastik
al›flverifl pofletleri konusundaki yüküm-
lülü¤ünden bahsettikten sonra k›saca bu
konu ile ilgili sat›fl noktalar›n›n yapabilece¤i
çal›flmalardan örnekler verdi.

Tunçludemir, bunlar aras›nda envanter
çal›flmas›n›n yap›lmas›n›n durum tespiti
aç›s›ndan ve yönetmelikte belirtilen sat›fl
noktalar›n›n alaca¤› tedbirler için yararl›
olaca¤›n› belirtti. Yap›labilecek bir anket
çal›flmas›n›n tüket ic i al ›flkanl›k lar ›n›
gözlemlemek için yararl› olaca¤›n› ve bu
sayede al›nacak önlemlerin belirlenmesinin
daha da kolaylaflaca¤›n› söyleyerek
sunumunu tamamlad›.

TURMEPA Deniz Temiz Derne¤i’nden Betül
Han›m, plast ik al›flver ifl pofletlerinin
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zararlar›ndan bahsetti ve do¤aya olan
etkilerine de¤indi. Bez poflet kullan›m›n›n
artmas› ile plastik al›flverifl pofleti kullan›m›n›n
nas›l azalt›ld›¤› ile ilgili say›sal veriler sundu.

Milli E¤itim Müdür Yard›mc›s› Yemen Akyüz,
pansiyonlu okullar ve di¤er okullar›n
kantinlerinde bununla ilgil i çal ›flma
yap›labilece¤ini, ayr› toplama kumbaras›
konulabilece¤ini, ilkö¤retim okullar›nda ise
e¤itim verilebilece¤ini belirtti. Daha önce
temizlikle ilgili e¤itim çal›flmalar›n›n yap›l-
d›¤›n› bu çal›flmalar› TURMEPA ve TEMA ile
yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Van ili genelinde siyah pofletlerin kanserojen
madde içerdi¤i için yasakland›¤›n› ve bu
konuda %100 baflar› elde ettiklerini belirten
‹l Çevre ve Orman Müdürü Hüseyin Avcil,
poflet konusunun sa¤l›k ile ilgili endiflelerinin
ön plana ç›kar›lmas› ile tüketicilerin bu
konuda daha hassas olaca¤›n› ve poflet
kullan›m›n› azaltabilece¤ini söyledi.

Daha sonra toplant›ya kat›lan tüm konuklar
tek tek söz alarak poflet kullan›m›n›n
azalt› lmas› konusunda neler yapabi-
leceklerini anlatt›lar ve fikirlerini ortaya

koydular. 



ÇEVKO Vakf› ve geliflen
sanayi sorumlulu¤u
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ÇEVKO Vakf› olarak, ekonomik iflletmelerle iflbirli¤i içerisinde hayata
geçirdi¤imiz baflar›l› çal›flmalar› ve gelecek hedeflerimizi sizlerle
paylafl›yoruz.

Alphan Eröztürk
ÇEVKO Vakf›
Endüstri ‹liflkileri Bölüm Müdürü

2007’de yap›lan de¤iflikliklerle birlikte “Ambalaj At›klar›n›n Kontrolü Yönetmeli¤i” 2005’ten bu yana yürürlüktedir. Ülkemizde
sa¤l›kl› ve modern bir ambalaj at›¤› yönetim sistemi kurulmas›nda büyük role sahip olan yönetmelik, özellikle sanayi
sorumlulu¤u çerçevesinde bak›ld›¤›nda büyük bir geliflim göstermifltir. Bu geliflime paralel olarak, temel yükümlülüklerini
“Yetkilendirilmifl Kurulufl” ÇEVKO Vakf› arac›l›¤› ile yerine getiren ekonomik iflletme say›s›nda belli bir art›fl söz konusu
olmufltur.

Baflar›m›zda tan›t›m, e¤itim ve bilgilendirme çal›flmalar›n›n etkisi büyük
ÇEVKO Vakf› olarak yönetmeli¤in ilk y›l› sonunda 246 ekonomik iflletmenin sorumlulu¤unu üstlenirken, 2008 Eylül sonu
itibar› ile bu rakam›n 750 firmaya ulaflmas›n›n mutlulu¤unu yafl›yoruz. Baflka bir deyiflle ÇEVKO Vakf›, 2008 Eylül ay› itibar›
ile yaklafl›k 345.000 ton ambalaj at›¤›n›n geri kazan›m sorumlulu¤unu üstlenmifltir. Bu geliflimde, gerçeklefltirmifl oldu¤umuz
tan›t›m, e¤itim ve bilgilendirme çal›flmalar›n›n etkisi yads›namaz. 2008 y›l›nda, bugüne kadar gerçeklefltirilen çal›flmalarda
yaklafl›k 1.350 sanayi temsilcisine ulafl›larak, gerekli bilgiler kendileri ile paylafl›lm›flt›r.

‹l Çevre ve Orman Müdürlükleri’ne iflbirlikleri için teflekkürler
Bu etkinlikler içerisinde ‹l Çevre ve Orman Müdürlükleri ile gerçeklefltirilen çal›flmalar oldukça etkili olmufltur. Konya, Mersin,
Çorum, Rize ‹l ve Çevre Orman Müdürlükleri’nin koordinasyonunda düzenlenen bilgilendirme toplant›lar›na birçok
ekonomik iflletme kat›lm›flt›r. Takvim ve olanaklar›n elverdi¤i ölçüde, müdürlüklerin talepleri üzerine düzenledi¤imiz e¤itim
toplant›lar›n› sürdürmeyi hedefliyoruz. Yasal yükümlülüklerin ötesinde, tüketicilerin bilgilendirilmesi için büyük önem tafl›yan
sat›fl noktalar› ile iflbirliklerimiz de devam etmektedir. Bu konudaki en somut ad›m, CarrefourSA ile at›lm›flt›r. Tüketicilerin
geri kazan›m konusunda bilgilendirilmesinden, ambalaj at›klar›n›n ayr› biriktirilmesine kadar birçok aç›dan model olabilecek
bu çal›flman›n önümüzdeki dönemde baflar› ile hayata geçirilmesini planl›yoruz. Sanayinin ambalaj at›klar› geri kazan›m›
ve bu yöndeki yükümlülükleri konusunda çözümler gelifltirebilmek amac› ile sektörel toplant›lar da gerçeklefltirmekteyiz.
Bu düflünce ile bir bilgilendirme toplant›s› düzenledik. Sat›fl noktalar› için uygulamada sorun olarak görülen birçok husus
bu toplant›da de¤erlendirildi ve çözüm önerileri getirilmeye çal›fl›ld›. Oldukça verimli geçti¤ine inand›¤›m›z toplant›
sonras›nda kat›l›mc› firmalardan bir k›sm› ile iflbirliktelikleri ciddi bir ivme kazand›.

Ekonomik iflletmelerde firma içi e¤itimlere h›z verdik
‹flbirli¤i içerisinde oldu¤umuz ekonomik iflletmelerin, kendi bünyeleri dahilinde de ambalaj at›klar› geri kazan›m bilincinin

geliflmesine katk› sa¤lamak ve fark›ndal›¤› art›rmak amac› ile “Firma ‹çi E¤itim” çal›flmalar›na h›z verdik. Fabrikalarda

yap›lan toplant›larda, her düzeyde kat›l›mc›ya e¤itim materyalleri da¤›t›larak, çevre sorunlar›ndan geri kazan›m›n

önemine kadar birçok konuda bilgiler aktar›ld›. Ambalaj Sanayicileri Derne¤i ile iflbirli¤i içerisinde plastik al›flverifl pofletlerinin

kullan›m boyutlar›, muhtemel çevresel etkileri, alternatifleri konular›nda kapsaml› bir çal›flma gerçeklefltirdik. Özetini sat›fl

noktalar› ile gerçeklefltirdi¤imiz toplant›da paylaflt›¤›m›z bu çal›flmaya son halini verdikten sonra sizlerle paylaflmay›

planl›yoruz. Görüldü¤ü gibi destek ald›¤›m›z ekonomik iflletme say›s›ndaki art›flla birlikte ÇEVKO Vakf› olarak, faaliyetlerimizde

de ciddi bir art›fl söz konusu olmufltur. Önümüzdeki dönemde, gerek ekonomik iflletmelerin bilgilendirilmesi gerekse iflbirli¤i

içerisinde oldu¤umuz kurumlar›n sorunlar›n›n çözümlenmesine yönelik çal›flmalar›m›z h›zla devam edecektir.



ÇEVKO Vakf›,
sat›fl noktalar›n› bilgilendirdi
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Mete ‹mer
ÇEVKO Vakf› Genel Sekreteri

ÇEVKO Vakf›, Ambalaj At›klar›n›n Kontrolü
Yönetmeli¤i’ne göre sat›fl noktas› olarak
tariflenen toptan ve/veya perakende olarak
ambalajl› ürünlerin sat›fl›n› yapan 200 m2’den
büyük kapal› alana sahip ma¤aza, market,
süpermarket, hipermarket ve benzeri sat›fl
yerlerine yönelik olarak bir bilgilendirme
toplant›s› gerçeklefltirdi. ‹stanbul ‹l Çevre ve
Orman Müdürlü¤ü ve Ambalaj Sanayicileri
Derne¤i ile birlikte 40’›n üzerinde firma yetkilisi
bu toplant›ya kat›ld›.

Emine Ayd›no¤lu: “Sat›fl noktalar›,
yönetmeli¤in uygulanmas›nda
çok önemli bir taraf”

Toplant›da ÇEVKO Vakf› Genel Sekreteri
Mete ‹mer’in aç›l›fl konuflmas›ndan sonra,
T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤› Ambalaj
At›klar› fiube Müdiresi Emine Ayd›no¤lu’nun
sunumuna yer verildi. Ayd›no¤lu sunumunda,
yönetmelikte sat›fl noktalar›n›n önemine
de¤indikten sonra, sat›fl noktalar›n›n piyasaya

süren ve ambalaj at›¤› üreticisi kimliklerini de

ÇEVKO Vakf› taraf›ndan sat›fl noktalar›na yönelik olarak organize edilen

bilgilendirme toplant›s›, 12 Eylül 2008’de Dedeman Otel’de 40’› aflk›n kat›l›m

ile gerçeklefltirildi. Sat›fl noktalar›n›n da birer ambalaj at›¤› üreticisi kimli¤ine

sahip olmas›ndan hareketle, “sat›fl noktalar›nda geri kazan›m uygulamalar›”

ve “plastik poflet kullan›m›n›n azalt›lmas›” toplant›n›n gündem maddelerini

oluflturdu.
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hat›rlatt›. Sat›fl noktalar›n›n tüketicilerin

bilgilendirilmesinde ve ambalaj at›klar›n›n

ayr› toplama al›flkanl›¤›n›n kazand›r›lma-

s›nda büyük bir role sahip oldu¤unu belirten

Ayd›no¤lu, yurtd›fl›ndaki uygulamalardan

örnekler verdikten sonra yurtiçindeki birkaç

firman›n da bu yönde çal›flmalara baflla-

d›¤›n› görmekten duyduklar› memnuniyeti

ifade etti.

Cezmi Neyim: “Ambalaj
at›klar›n›n toplanmas›nda sat›fl
noktalar›n›n kat›l›m› büyük önem
tafl›yor”

Ayd›no¤lu’ndan sonra kürsüye ç›kan ÇEVKO

Vakf› Yerel Yönetimler Bölüm Müdürü Cezmi

Neyim ise sat›fl noktalar›n›n özellikle “ambalaj

at›¤› üreticisi” kimli¤inden hareketle yapmas›

gerekenleri ve bu kapsamda ÇEVKO

Vakf›’n›n yerel yönetimlerle iflbirli¤i içerisinde

düzenledi¤i çal›flmalar› özetledi. En son

kürsüye ç›kan ÇEVKO Vakf› Endüstri

‹liflkileri Bölüm Müdürü Alphan Eröztürk ise

“Ma¤aza ‹çi Geri Kazan›m Uygulamalar› ve

Plastik Poflet Kullan›m›n› Azaltmaya Yönelik

Tedbirler” konulu bir sunum yapt›.

Alphan Eröztürk: “Yap›lan
çal›flmalar samimi olmal›”

Sunumunda, önceki konuflmac›lar gibi sat›fl

noktalar›n›n yönetmelikten kaynaklanan

yükümlülüklerini vurgulayan Eröztürk, bu

kapsamda ÇEVKO Vakf› ile iflbirli¤i içinde

olan kurumlara dikkat çekti. Ard›ndan,

yap›lan çal›flmalar›n yasak savmaktan öte,

gerçekten özellikle tüketicilerin bilgilen-

dir ilmesine yönelik olarak samimi ve

uygulanabilir bir flekilde hayata geçirilmesi

gerekti¤ini belirtti . Bu amaçla sat›fl

noktalar›n›n neler yapabilece¤ini ve bu

kapsamda ÇEVKO Vakf› olarak bugüne

kadar neler yapt›klar›n› ve sat›fl noktalar›na

ne gibi destekler verebileceklerini ifade etti.

Eröztürk, konuyu yurtd›fl ›ndaki baflar›l›

örneklere getirdikten sonra yurtiçindeki

uygulamalara da de¤indi. Son olarak, plastik

al›flverifl pofletleri konusunu de¤erlendiren

Eröztürk, konunun rakamsal ve çevresel
boyutuna dikkat çekti. Türkiye’de sa¤l›kl› bir
çözüm gelifltirebilmek için öncelikle poflet
kullan›m› konusunda sa¤l›kl› bir envanter
üretmenin, tüketici e¤itimlerini do¤ru olarak
bel i r lemenin ve sonras ›nda çözüm
alternatiflerini de¤erlendirmenin daha verimli
olaca¤›n› ifade etti.

Biyo-bozunurlar konusunda
bilinçli hareket etmek flart!

Özellikle biyo-bozunur poflet kavram› ile ilgili
olarak ciddi bir tan›m karmaflas› yafland›¤›na
dikkat çeken Eröztürk, bu alternatifin
de¤erlendirilirken bu kavram karmaflas›ndan
tüketici alg›lamas›na kadar birçok hususun
büyük titizlikle de¤erlendirilmesi gerekti¤ini
belirtti. Yurtiçi ve yurtd›fl›ndaki sat›fl nokta-
lar›n›n baflar›l› uygulamalar›ndan örneklerle
bitirilen sunumdan sonra, soru ve cevap
bölümüne geçildi.

ÇEVKO Vakf›, sektörden ve sat›fl nokta-
lar›ndan gelen taleplere göre bu toplant›lar›
tekrarlamay› ve detayland›rmay› hedefliyor.  



Rexam, 117 y›la
damgas›n› vuran marka
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Rexam Holding, 1881 y›l›nda ‹ngiltere’de Bowater ad› ile kurulmufl
ve günümüze kadar uzanan h›zl› ve dinamik bir süreçten geçmifltir.
117 y›ll›k tarihe tan›kl›k eden Rexam’›n öyküsünü Rexam Çevre, ‹fl
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Müdürü Bilal Uzun bizlerle paylafl›yor.

Bowater ilk olarak bask› flirketi olarak faaliyete bafllam›fl ve 1930 y›l›nda dünyan›n en büyük gazete bas›m firmas› haline

gelmifltir. 1930 ve 1995 y›llar› aras›nda yelpazesini geniflleterek ambalaj, hal›, pencere sistemleri, gemi inflaat› ve sigorta
konular›nda faaliyet gösteren Bowater, 1995 y›l›nda ise flirket ismini “Rexam” olarak de¤ifltirmifltir.

Bir dünya lideri...
Bugün itibariyle Rexam, global tüketici ürünleri ambalaj›nda öncü ve içecek kutusu üretiminde dünya lideridir. Dünyaca

tan›nan seçkin markalar›n ve ayn› zamanda da pazardaki genç giriflimci markalar›n ifl orta¤› durumundad›r. Vizyonumuz
faaliyet gösterdi¤imiz her sektörde lider tüketim ambalaj grubu olmakt›r. Rexam farkl› materyaller ve teknoloji kullanarak

farkl› ifl kollar›na özgü genifl ürün yelpazesi sunabilmektedir. Rexam bugün, 20 ülkede yer alan 110 tesis ve 23.500 çal›flan›

ile metal içecek kutusu ve plastik olmak üzere 2 ana grupta faaliyetlerini yürütmekte ve g›da, içecek, kiflisel bak›m,
kozmetik ve sa¤l›k olmak üzere 5 ana sektörde hizmet vermektedir. Rexam’›n bugünkü cirosu 3.7 milyar ‹ngiliz Sterlini’dir

ve flirket, Londra Borsas›’nda FTSE 100 içerisinde yer almaktad›r.

Türkiye’de “ilk”lerin markas›
Rexam, Türkiye ambalaj ve içecek pazar›na metal içecek kutusunu ilk sunan firma olarak 1987 y›l›nda kurulmufltur.
Türkiye’deki tüm faaliyetleri Manisa tesisi içerisinde yer almakta, toplam 105 çal›flan›yla, 33 cl. ve 50 cl. alüminyum

meflrubat ve bira kutusu üretimi yapmaktad›r. Rexam olarak, hizmette, kalitede, yenilikte ve yeterlilikte lider olabilmeye,

ancak en de¤erli varl›¤›m›z olan insanlar›m›za yat›r›m yaparak ulaflabilece¤imizin bilincindeyiz. Bu sebeple çal›flanlar›m›z›
teflvik edici ve ödüllendiren bir ortam haz›rlamak en önemli politikam›zd›r. Rexam’da yönetim anlay›fl›m›z› biçimlendiren

4 temel de¤er: Takdir, güven, ekip çal›flmas› ve sürekli geliflimdir.

Güvenli bir ifl ortam›nda, mümkün olan en yüksek kalitede, en düflük maliyetler ile mükemmel hizmeti sunmak misyonumuzu
oluflturmaktad›r. Bu misyonumuza ulafl›rken kulland›¤›m›z araçlardan birisi de Rexam Yönetim Sistemi’dir (RYS). fiu an
Rexam’da ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i  Yönetim
Sistemi ve ISO 22000 G›da Güvenli¤i Yönetim Sistemleri’nin entegrasyonu ile oluflturulmufl olan Rexam Yönetim Sistemi
(RYS) uygulanmakta, iç de¤erlendirmeler ve d›fl tetkikler entegre olarak gerçeklefltirilmekte, iflgücü ve zaman israf›
minimuma indirilmektedir. Ambalajlama modern hayat›n vazgeçilmez bir parças› olmaya devam ederken, Rexam
ambalaj üretiminde, çevreye olan etkisinin bilincinde olarak sürdürülebilirlik ilkesi içinde çal›flmay› baflarmaktad›r. 2006
y›l›nda gerçeklefltirilen 1. hatta çelik üretimden alüminyum üretime geçifl projesi sürdürülebilirlik için güzel bir örnek
olmufltur. Dünyada her y›l üretilen 210 milyar metal içecek kutusundan %85’i alüminyumdur. Alüminyum sürdürülebilirli¤i
yüksek ve kolay geri dönüfltürülebilen bir malzemedir. Ayr›ca alüminyum, oksijen ve silisyumdan sonra dünyada en çok

bulunan üçüncü elementtir.

Çevreye duyarl›l›¤› ile de örnek
Rexam, faaliyetlerinin çevreye olan etkilerini ISO14001 sistemi ile minimize ederken, kullan›lm›fl metal içecek kutular›n›n
(UBC) geri dönüflüm faaliyetlerini de ÇEVKO Vakf› ile birlikte yürütmektedir. Rexam ÇEVKO Vakf› bünyesinde bir yürütme

kurulu üyesi, bir de yönetim kurulu üyesi seviyesinde 2 temsilci bulundurmaktad›r. Geri dönüflümlü UBC’lerin kullan›lmas›,
do¤al hammadde kullanmaya göre %95 enerji tasarrufu sa¤lamaktad›r. Ayr›ca geri dönüflümlü alüminyumlar›n kullan›lmas›
hava kirlili¤ine etkiyi %95, su kirlili¤ine etkiyi %97 azaltmaktad›r. Sadece 1 alüminyum içecek kutusunun geri kazan›lmas›

100 Watt’l›k bir ampulü 20 saat çal›flt›racak ya da bir bilgisayar› 3 saat kadar çal›flt›racak enerjiyi korumufl olur. 



Yükümlülüklerini
ÇEVKO Vakf› ile
yerine getiren
firmalar›n say›s›
750’ye ulaflt›

Türk iye’de ger i  kazan›m bi l incinin

yerlefltirilmesi ad›na çal›flmalar›n› yürüten

ÇEVKO Vakf›, her geçen gün bünyesine

eklenen yeni ekonomik ifl letmelerle

faaliyetlerine h›z katarak devam ediyor.

Yönetmeli¤in yürürlü¤e girdi¤i ilk y›l olan

2005’te yaklafl›k 250 firman›n yükümlülü¤ü-

nü üstlenen ÇEVKO Vakf›, 2008 Eylül ay› itibar›

ile bu rakam› üçe katlayarak 750 firmaya

ulaflm›fl durumda. ÇEVKO Vakf› 2009 y›l›nda

bu rakam›n daha da art›r›lmas›n› ve yeni

firmalar›n deste¤i ile daha etkin ve güçlü

olmay› hedefliyor.

ÇEVKO Vakf› Ücretsiz Dan›flma
Hatt›’n›n bu konudaki önemi büyük

Yükümlülükleri ile ilgili olarak bilgi almak

isteyen firmalar, öncesinde ÇEVKO Vakf›

Ücretsiz Dan›flma Hatt›’n› arayarak temel

bilgileri al›yor. Sonra, ÇEVKO Vakf› uzmanlar›

bu firmalar ile do¤rudan iletiflime geçerek

detay konularda kendilerine yard›mc› oluyor.

Bilgilendirme Toplant›lar›’na
kat›l›m art›yor

Gerek ‹l Çevre ve Orman Müdürlükleri
himayesinde gerekse sektörel olarak
gerçeklefltirilen bilgilendirme toplant›lar›n›n
da bu geliflmedeki katk›s› büyük. Toplant›lara
artan kat›l›m, insanlar›n ve firmalar›n geri
kazan›m konusuna gösterdi¤i ilgiyi de ifade
ediyor. Bu nedenle bu tür toplant›lar›n
art›r›lmas› hedefleniyor.

ÇEVKO Vakf›, her aflamada
destek

‹flbirli¤i içinde oldu¤u kurumlara bildirim ile
ilgili detaylardan, ambalajlar›n iflaretlenmesi
ile ilgili detaylara kadar birçok hususta destek
olan ÇEVKO Vakf› uzmanlar›, y›l içerisindeki
geliflmeler hakk›nda da kurumlar› bilgilen-
diriyor. Bu yaklafl›m, firmalar için büyük bir

kolayl›k sa¤l›yor. 
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Ambalaj At›klar›n›n Kontrolü Yönetmeli¤i’nin temel aktörlerinden piyasaya

sürenlerle ÇEVKO Vakf› iflbirli¤i, sisteme yeni kat›lan firmalar›n deste¤i ile

h›zla devam ediyor. 2008 Eylül sonu itibar› ile yükümlülüklerini ÇEVKO Vakf›

arac›l›¤› ile yerine getiren firma say›s› 750’yi buldu.



SANAY‹ SORUMLULU⁄U

ÇEVKO Vakf›, geri kazan›m ve
çevre e¤itimleri ile her yerde

Rize, ambalaj at›klar›
konusundaki yükümlülükleri
hakk›nda bilgilendirildi

ÇEVKO Vakf›, Ambalaj At›klar›n›n Kontrolü
Yönetmeli¤i kapsam›nda, T.C. Çevre ve
Orman Bakanl›¤› ve Rize ‹l ve Çevre Orman
Müdürlü¤ü iflbirli¤inde 29 A¤ustos 2008
tarihinde Rize’de bir bilgilendirme toplant›s›
düzenledi. T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤›’n›
temsilen bir sunum yapan Aylin Çiçek,
piyasaya sürenler, ambalaj üreticileri,
belediyeler gibi yönetmeli¤e taraf kurulufl-
lar›n sorumluluklar› ile ilgili bilgiler verdi.

ÇEVKO Vakf›’n› temsilen toplant›ya kat›lan
Behran Kankul ise do¤rudan ekonomik
iflletmelerin yükümlülükleri ve yetkilendirilmifl
kurulufl ÇEVKO Vakf› hakk›nda detayl› bilgiler
verdi. Yaklafl›k 30 firma temsilcisinin kat›ld›¤›
toplant›, kat›l›mc›lar›n sorular› ile son buldu.
Söz konusu bilgilendirme toplant›lar›n›n, bu
konuda talep gösteren ‹l Çevre ve Orman

Müdürlükleri ile art›r›lmas› planlan›yor. 
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Coca-Cola çevre e¤itimleri bafllad›

‹lk olarak Coca-Cola’n›n Bursa fabrikas›nda
bafllayacak e¤itimler, Mersin, Ankara,
Sapanca, ‹zmir ve Çorlu olmak üzere toplam
6 fabrikada gerçeklefltirilecek. Verilmesi
planlanan e¤itimler, çevre, at›klar, geri
kazan›m ve geri dönüflüm konular›n›
içerecektir. Ayr›ca e¤itimler kapsam›nda
hem Ambalaj At›klar›n›n Kontrolü Yönetmeli¤i
hem de ÇEVKO Vakf›’n›n çal›flmalar›
hakk›nda bilgiler verilecektir.

Bu kapsamda, tüm çal›flanlar›n belli bir
bilince ve bilgi düzeyine ulaflt›r› lmas›
hedefleniyor. Toplant›lar, ÇEVKO Vakf›’n›n
bilgilendirici dokümanlar› ile desteklenecek.
Yaklafl›k 350 Coca-Cola çal›flan›na ulaflma-
s› planlanan e¤itimler, 7 Ekim 2008’de
Coca-Cola Bursa Fabrikas› ile bafllad›.

ÇEVKO Vakf›, Ambalaj At›klar›n›n Kontrolü Yönetmeli¤i kapsam›nda

29 A¤ustos 2008 tarihinde, Rize’de bir bilgilendirme toplant›s› gerçeklefltirdi.

Coca-Cola çal›flanlar›na yönelik çevre ve geri kazan›m e¤itim çal›flmalar›

ise Ekim 2008 itibariyle bafllad›.



kilogram düflürüyor. Japonya’da ayr›ca bu

televizyona sahip olacak tüketiciler, elektrik

faturalar›nda y›lda 40 dolar tasarruf edecek.

Nokia “atmay›n, bize verin” diyor

Test, üretim, da¤›t›m gibi aflamalar›n›n
hepsinde çevreye duyarl› bir yaklafl›m
sergileyen mobil iletifl im devi Nokia,
sürdürülebilir çözümlerine bir yenisini daha
ekledi. A¤ustos ay›nda bafllayan proje ile
Nokia gelecek kuflaklar› ve do¤al yaflam›
koruma ad›na kullan›lmayan cep telefonlar›,

flarj cihazlar› ve bataryalar› toplayacak.

Kullan›lmayan bu ürünlerin, Türkiye’de 46

ilde 156 noktada kurulacak geri dönüflüm

kutular›nda toplanarak yeniden kazan-

d›r›lmas› hedefleniyor. Nokia cep telefon-

lar›n›n %65-80 oran›nda geri dönüfltürülebilir

oldu¤unun alt›n› çizen Nokia yetkilileri flunlar›

ifade etti: “Bir Nokia cep telefonundaki

hammaddelerin büyük bir k›sm› yeniden

kullan›labilir ya da yak›lmak suretiyle enerjiye

dönüfltürülebilir.” 

Watsons’la “Yeflile Dön. Sen de
geri dönüflümün parças› ol!”

Al›flverifl ve bak›m üssü Watsons, çevrenin
korunmas› için May›s-A¤ustos 2008 tarihleri
aras›nda Yeflil Çanta uygulamas› bafllatt›.
Plastik pofletlerin do¤aya ciddi zarar verdi-
¤inden hareketle bafllat›lan uygulamada,
Nonwoven al›flverifl çantalar›n›n kullan›m›n›n
yayg›nlaflt›r›lmas› amaçland› ve kampanya
baflar›l› oldu.

Sony, çevreci ürünleriyle toplumu
çevre konusunda bilinçlendiriyor

Japonya’n›n baflkenti Tokyo’da tan›t›lan ve

30 Temmuz 2008 tarihinde sat›fla sunulmaya

bafllanan 32 inç çevreci Bravia KDL-32JE1

modeli, 160 Watt enerji tüketen di¤er Bravia

modelleriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda sadece 82

Watt enerji tüketiyor. Eski tip televizyonlarla

k›yasland›¤›nda Sony'nin bu yeni çevreci

televizyonu y›lda %70 daha az enerji

tüketimiyle, karbondioksit sal›m›n› y›lda 79

fiirketlerden haberler
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ÇEVKO Dönüflüm’ün bu say›s›nda çevreye ve toplumun kalk›nmas›na duyarl›

flirketlerimizin örnek projelerini sayfalar›m›za tafl›yarak, sizlerle paylafl›yoruz.



ÇEVKO Vakf› ve
yerel yönetimler el ele
ÇEVKO Vakf› olarak yerel yönetimlerle birlikte oldukça baflar›l›
kayna¤›nda ayr› toplama çal›flmalar› gerçeklefltiriyoruz. Bu
çal›flmalar›, yeni iflbirliklerimizi ve 2008 sonuna kadar devam
edecek uygulamalar›m›z› sizlerle paylafl›yoruz.

YEREL YÖNET‹MLER VE L‹SANSLI ‹fiLETMELERLE ‹fiB‹RL‹⁄‹
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Cezmi Neyim
ÇEVKO Vakf›

Yerel Yönetimler Bölüm Müdürü

Yerel Yönetimler iflbirli¤i ile yürütülen “Kayna¤›nda Ayr› Toplama” uygulamalar› yayg›nlaflarak ve artarak devam ediyor.
Eylül ay› sonu itibari ile uygulama kapsam›nda konut say›s›nda 1.260.000’e ve nüfusta 4.389.000 kifliye ulafl›lm›flt›r. 2008
y›l›n›n üçüncü çeyre¤inde Eskiflehir Tepebafl›’nda 24.795, Konya Selçuklu’da 15.000, Bursa Osmangazi’de 25.000, Didim’de
17.642, Ankara Mamak’ta 12.000 ve Çorlu’da 35.000 olmak üzere toplam 129.437 konut (yaklafl›k 386.000 kifli) daha
uygulama kapsam›na al›nm›flt›r. Tüm bu konutlarda kap› kap› bilgilendirme yap›lm›fl ve bu bölgeler de kayna¤›nda ayr›
toplama sistemine dahil edilmifltir.

Yeni iflbirlikleri kendi bölgelerinde örnek oluyor
Bu dönemde ‹stanbul Avc›lar, Ankara Akyurt, Ankara Kalecik, Gaziantep O¤uzeli, Antalya Kafl, Antalya Serik, Adana
Seyhan, Konya Seydiflehir, Uflak ve Ayd›n Belediyeleri ile de iflbirli¤i protokolleri imzalanm›flt›r.

Bu bölgelerde Ambalaj At›klar› Yönetim Planlar› haz›rlanmaktad›r ve planlar›n tamamlanmas›n›n ard›ndan bilgilendirme
çal›flmalar›na bafllanacakt›r. Özellikle Adana Seyhan ve Gaziantep O¤uzeli Belediyeleri iflbirli¤i ile yap›lan çal›flmalar
bölgedeki di¤er belediyelere örnek teflkil etmesi aç›s›ndan oldukça önemlidir. Önümüzdeki yak›n dönemde Adana,
Gaziantep, Kahramanmarafl gibi illerde, yeni bölgelerde uygulamalar›n bafllamas›n› beklemekteyiz.

Kayna¤›nda Ayr› Toplama Uygulamalar›’na yap›lan ayni desteklerimiz de devam etmifltir. Temmuz, A¤ustos ve Eylül
aylar›nda uygulama bölgelerine 725 adet 1 m3 hacminde d›fl mekan, 215 adet 3 m3 hacminde d›fl mekan, 11.250 adet
iç mekan kumbaralar› taraf›m›zca temin edilmifltir. Kap› kap› bilgilendirme çal›flmalar›na devam edilmifl olup, bu dönemde
1.240 kifli-günlük bilgilendirme tamamlanm›fl ve 129.437 konut uygulama kapsam›na al›nm›flt›r.

2008 sonuna kadar yo¤un çal›flmalar devam edecek
T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤›’ndan Toplama Ay›rma Tesisi lisansl› 34 firma iflbirli¤i ile yürütülen Kayna¤›nda Ayr› Toplama
Uygulamalar› kapsam›nda geri kazan›lan ambalaj at›¤› miktar› Eylül ay› sonu itibari ile 186.400 tona ulaflm›flt›r. Bu miktar›n
90.400 tonu konut ve okullardan toplanm›flt›r. Y›l sonuna kadar özellikle konutlara yönelik bilgilendirme çal›flmalar› yo¤un
bir flekilde sürecektir.

Bu kapsamda Adana Seyhan, Ankara Çankaya ve Yenimahalle, Antalya Muratpafla ve Konyaalt›, Bursa Y›ld›r›m,
Gaziantep O¤uzeli, ‹stanbul Kad›köy ve Bak›rköy, ‹zmir ve Uflak’ta yeni bölgeler uygulama kapsam›na al›nm›fl olacakt›r.
Konut bilgilendirme çal›flmalar›m›z›n daha etkin ve yayg›n olarak yap›labilmesi amac›yla bu konuda hizmet veren bir
firma ile iflbirli¤i yap›lmaktad›r. Bu sayede ayn› anda de¤iflik bölgelerde ve çok say›da ekiple çal›flabilme imkan›
sa¤lanm›flt›r. Önümüzdeki y›l da yeni bölgelerde ve mevcut bölgelerde konutlara yönelik bilgilendirme çal›flmalar› bu
flekilde devam edecektir.



2008 y›l›n›n 3. çeyre¤inde yerel yönetimler
ve lisanl› iflletmelerle bir l ikte tüketici
yükümlülüklerini duyurmaya ve geri kazan›m
uygulamalar›n› anlatmaya yönelik olarak
bölgelerde bilgilendirme çal›flmalar›
yap›lm›flt›r. Bu kapsamda tan›t›m ve
bilgilendirme ekiplerinin etkinlikte bulundu¤u
Tepebafl›, Osmangazi, Çorlu, Bekirpafla,
D id im ,  Y e n im a h a l l e  v e  M a m a k
Belediyeleri’nde 415.724 kifliye ulafl›lm›flt›r.
157.000 adet broflür, 4.200 adet büyük afifl,
9.000 adet küçük afifl, 9 adet araç giydirmesi,
tüketicilere 1.240 kifli.günlük bilgilendirme

yapt›r›lm›flt›r. 
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ÇEVKO Vakf› 2008’in
3. çeyre¤inde yerel yönetimler-
lisansl› iflletmeler iflbirli¤i  

Çal›flman›n Konusu Konut Adedi Yeri / Kapsam› Tarihi

Tepebafl› Belediyesi
Geri Kazan›m Projesi

24.795 11 mahalle A¤ustos-Eylül 08

Osmangazi Belediyesi
Geri Kazan›m Projesi

25.000 7 mahalle Bilgilendirme
devam ediyor

Çorlu Geri Kazan›m
Uygulamas› Tan›t›m›

35.000 9 mahalle Haziran-Temmuz 08

129.645Toplam

Bekirpafla Geri
Kazan›m Uygulamas›

10.208 Temmuz 08

Didim Belediyesi
Geri Kazan›m Projesi

17.642 4 mahalle

Y.Mahalle Geri Kazan›m
Uygulamas› Tan›t›m›

5.000 2 mahalle

Mamak Geri Kazan›m
Uygulamas› Tan›t›m› 12.000 Mamak

80.000

Ulafl›lan Kifli

85.000

60.000

460.724

39.724

71.000

35.000

45.000

Tablo: 2008 Y›l› 3. Çeyrek Tüketici Bilgilendirme Etkinlikleri

2 mahalle

Haziran-Temmuz 08

Temmuz 08

A¤ustos-Eylül 08



Belediyeler,
geri kazan›m için ifl bafl›nda

YEREL YÖNET‹MLER VE L‹SANSLI ‹fiLETMELERLE ‹fiB‹RL‹⁄‹
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Türkiye’nin çeflitli illerinden belediyeler, yetkilendirilmifl kurulufl

ÇEVKO Vakf› ve T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤›’ndan lisans alan firmalar

iflbirli¤inde ideal bir geri kazan›m sistemi için kayna¤›nda ayr› toplama

çal›flmalar›n› sürdürüyor.

O¤uzeli Belediyesi Geri Kazan›m
Projesi bafll›yor

Gaziantep ilinin üçüncü merkez ilçesi olan
ve Gaziantep içinde yeflili ve do¤as›yla ünlü
O¤uzeli s›n›rlar› içinde toplam 2.631 konut,
390 iflyeri bulunmaktad›r. Nüfusu 11.311’dir.
O¤uzeli Belediyesi ile uzun zaman önce
bafllayan görüflmeler Belediye Baflkan› Av.
Mehmet Baflk›r’›n çevreye olan duyarl›l›¤›
ve Vakf›m›z›n ›srarl› giriflimleri sonuç vermifl,
lisansl› firman›n da oluflmas›yla “Ambalaj
At›klar›n›n Kayna¤›nda Ayr› Toplanmas›

Projesi”ne bafllanabilir hale gelinmifltir.
O¤uzeli Belediyesi, ÇEVKO Vakf› ve K›z›l›rmak
Geri Dönüflüm Ltd. fiti. aras›nda 24.07.2008
tarihinde üçlü sözleflme imzalanm›flt›r.
Sözleflmelerin imzalanmas›n›n ard›ndan
“Ambalaj At›klar› Yönetim Plan›” için
haz›rl›klar yap›lm›fl ve k›sa süre sonunda plan
haz›rlanarak belediye taraf›ndan T.C. Çevre
ve Orman Bakanl›¤›’na sunulmufltur. Önü-
müzdeki günlerde bafllayacak bilgilendirme
faaliyetleri ile O¤uzeli Belediyesi s›n›rlar› içinde
bulunan konut ve iflyerlerinin tümü “O¤uzeli
Belediyesi Ambalaj At›klar› Geri Kazan›m
Projesi” kapsam›na al›nacakt›r. Ayr›ca 2008-
2009 ö¤retim y›l› içinde ilkö¤retim okullar›nda
yap › la cak  e¤ i t im ça l › flmalar ›  da
planlanm›flt›r. Bilgilendirme faaliyetlerini
müteakip okul e¤itim çal›flmalar› da
bafllayacakt›r. Bu çal›flmalarla ö¤rencilere
geri kazan›m›n önemini, gereklili¤ini, ne
flekilde uygulamaya kat›lacaklar›n› anlatmak
temel amaçt›r. Bilgilendirme faaliyetleri ile
birl ikte giydir i lmifl toplama arac› i le
kayna¤›nda ayr› toplama uygulamas› da
bafllayacakt›r.

Belediyeler, cam, metal, plastik, ka¤›t/karton
ve kompozit gibi kullan›lm›fl ambalajlar›n
kayna¤›nda, evsel at›klardan ayr› toplanmas›
ve de¤erlendirilmesi amac›yla toplama

sisteminin kurulmas› için üzerine düflen görevi
baflar›yla yerine getiriyor. “Kayna¤›nda Ayr›
Toplama Uygulamas›” ile öne ç›kan O¤uzeli,

Adapazar›, Avc›lar, Çorlu, Didim, Seyhan,
Uflak ve Tepebafl› Belediyeleri’nin ça-
l›flmalar›n› sizlerle paylafl›yoruz.



Didim Belediyesi günde 5 ton
ambalaj at›¤› topluyor

Didim Belediyesi, ÇEVKO Vakf› ve Özmüfller
At›k Ka¤›t De¤erlendirme Merkezi San. ve
Tic. Ltd. fiti. aras›nda Didim ilçesi mücavir
alanlar› içerisinde ambalaj at›klar›n›n
kayna¤›nda ayr› toplanmas›, tafl›nmas› ve
ayr›flt›r›lmas› için 07.01.2008 tarihinde bir y›l
süreli bir sözleflme imzalanm›flt›r. Sözleflme
sonras›nda Didim Belediyesi taraf›ndan
yüklenici firmaya düzenli depolama sahas›
içerisinde bir alanda, Ambalaj At›klar› Ay›rma
Tesisi için yer tahsisi yap›lm›flt›r. 400 m2 kapal›
alandan oluflmak üzere toplam 1.000 m2

alan üzerine ay›rma tesisi yüklenici firma
taraf›ndan infla edilmifltir. 

Didim Belediyesi ve ÇEVKO Vakf› iflbirli¤i ile
Ambalaj At›klar› Yönetim Plan› haz›rlanm›fl
ve Bakanl›¤a gönderilmifltir. May›s ay›nda
Yönetim Plan› do¤rultusunda belirlenen ilk
aflama geniflleme bölgesinde, 6 kiflilik tan›t›m
ekibi oluflturulmufl, bir ay süre ile kap› kap›
dolafl›larak halk›n bilgilendirilmesi sa¤lanm›flt›r.

‹lk aflama uygulama bölgesinde toplam
21.788 konut, 400 iflyeri, 7’si büyük çapl› 27

otel, 50 küçük market, 1 hipermarket ve 13

okulun proje kapsam›na al›nmas›yla Didim’in
%50’sine ulafl›lm›flt›r. May›s ay›ndan itibaren
devam eden geri kazan›m projesinde 2 adet
ambalaj at›klar› toplama arac› ile günde
ortalama 5 ton ambalaj at›¤› toplan-
maktad›r. Haz› rlanan Yönetim Plan›
do¤rultusunda 2009 y›l› içerisinde tüm
Didim’in uygulama kapsam›na al›nmas›
hedeflenmektedir.

Çorlu Belediyesi, tam gaz geri
kazand›r›yor

‹lçede ambalaj at›klar›n›n kayna¤›nda ayr›

toplanmas› uygulamas›, Çorlu Belediyesi,

Yetkilendirilmifl Kurulufl ÇEVKO Vakf› ve

bölgedeki 5 adet lisansl› firma (Kahraman,

Yurt, Yeniyurt, Özköse, U¤ur) aras›nda

A¤ustos 2007’de imzalanan 3’lü sözleflmeler

kapsam›nda sürdürülmektedir. 11.01.2008

tarihinde haz›rlanarak Bakanl›¤a sunulan ve

Bakanl›k taraf›ndan onaylanan Yönetim Plan›

do¤rultusunda k›sa sürede tüm Çorlu’ya
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Adapazar› Belediyesi Geri Kazan›m
Projesi baflar›yla devam ediyor

Adapazar› Belediyesi, yetkilendirilmifl kurulufl
ÇEVKO Vakf›, T.C. Çevre ve Orman Bakan-
l›¤›’ndan lisansl› firma Tanr›kulu Ltd. fiti. ara-
s›nda 03.09.2007 tarihinde imzalanan iflbirli¤i
protokolü ile bafllayan “Kayna¤›nda Ayr›
Toplama Uygulamas›” büyük bir baflar› ile
sürdürülmektedir. Adapazar› Belediyesi s›n›r-
lar› içerisinde yaklafl›k 80.000 konut ve çok
say›da iflyeri bulunmaktad›r. Haz›rlanan Ada-
pazar› Belediyesi Ambalaj At›klar› Yönetim
Plan› do¤rultusunda, proje, 2007 y›l› Eylül
ay›nda yaklafl›k 15.000 konutluk bir bölgede
5 mahallede uygulanmaya bafllanm›flt›r.
Uygulama bafllang›c›ndan bu yana yaklafl›k
2.058 ton ambalaj at›¤› çöpten ayr›, temiz
bir flekilde toplan›p geri dönüflüm sanayine
sevk edilmifltir.

2010 y›l› sonunda Adapazar› Belediyesi
s›n›rlar›n›n tamam›na ulafl›lmas› hedeflen-
mektedir. Geri kazan›m uygulamalar›na
vermifl olduklar› önem ve kat›l›mlar›ndan
dolay› Adapazar› Belediye Baflkan› Süleyman
Diflli’ye teflekkür ederiz.



YEREL YÖNET‹MLER VE L‹SANSLI ‹fiLETMELERLE ‹fiB‹RL‹⁄‹
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Geri Kazan›m Projesi 5 y›lda tüm
Uflak’ta hayata geçecek

Uflak Belediyesi, ÇEVKO Vakf› ve USAfi-F‹BER

Geri Kazan›m San. ve Tic. A.fi. aras›nda Uflak

yay›lm›flt›r ve sözleflme imzalanan 5 lisansl›

firma, belediyenin koordinatörlü¤ünde karar-

laflt›r›lan ve Yönetim Plan›’nda da belirtilen

kendi bölgelerinde kayna¤›nda ayr› toplama

çal›flmalar›n› yürütmektedir.

Bölgede gerçeklefltirilen geri kazan›m

uygulamalar›, yap›lan kap› kap› bilgilendirme

çal›flmalar›, okul e¤itimleri ve belediyenin

yapm›fl oldu¤u sürekli bilgilendirmelerle

beraber k›sa sürede geliflmifl ve mevcut

durumda tüm Çorlu’ya yayg›nlaflm›fl

bulunmaktad›r. fiu anda Çorlu’da bulunan

20 mahallede, yaklafl›k 65.000 konuttan ve

12.000 iflyerinden kayna¤›nda ayr› toplama

yap›lmakta ve yaklafl›k 140.000 kiflilik bir nüfus

kapsama al›nm›fl bulunmaktad›r. Bütün bu

çal›flmalar kapsam›nda Çorlu Belediyesi

dahilindeki okullarda e¤itim çal›flmalar›na

2007-2008 e¤itim-ö¤retim y›l›nda bafllanm›fl

ve 2008-2009 e¤itim ö¤retim y›l›nda da

devam edilmektedir. E¤itim çal›flmas› yap›lan

okullara geri kazan›m konteynerleri ve iç

mekan kutular› yerlefltirilmekte, ö¤rencilerin

de bu çal›flmalara dahil olmalar› sa¤lan-

maktad›r. Ayr›ca yak›n zamanda bölgede

bulunan 25 adet güvenlikli siteye de bu geri

kazan›m konteynerlerinden yerlefltirilmifltir ve

firmalar taraf›ndan at›klar düzenli olarak

toplanmaktad›r.

Avc›lar Belediyesi geri kazan›m
çal›flmalar›yla örnek oluyor

Avc›lar Belediyesi, 08.09.2008 tarihinde, lisansl›
firma Obal›lar Ka¤›t Metal Plastik Cam

Toplama Ay›rma ‹nflaat San. ve Tic. Ltd. fiti.
ve yetkilendirilmifl kurulufl ÇEVKO Vakf› olarak
3’lü sözleflme imzalam›fl bulunmaktay›z.

‹lçedeki geri kazan›m çal›flmalar›n›, belediye
ve lisansl› firma ile birlikte gelifltirme çal›flma-
lar›m›z bafllam›flt›r. Avc›lar ‹stanbul’un en

büyük ilçelerinden birisi olmakla beraber her
geçen gün geliflmekte ve nüfus art›fl h›z›,

sanayi kurulufllar›n›n bölgeye ilgisinden dolay›

çok yüksek olmaktad›r. 1990 y›l›nda bölgenin
nüfusu 126.282 kifli; 2000 y›l›nda yap›lan nüfus

say›m›na göre 235.113 kifli ve son olarak

13.03.2008 tarihi itibariyle adres kay›t

sisteminde yap›lan nüfus say›m›na göre

323.596 kifli ilçede ikamet etmektedir.

Dolay›s›yla bölgede evsel nüfusun tüketimi

sonucu oluflan ambalaj at›¤› miktar›yla

beraber sanayi kurulufllar›, iflletmeler, kamu

kurumlar›, marketler, al›flverifl merkezleri gibi

kaynaklardan oluflan ambalaj at›klar› miktar›

da sürekli artmaktad›r.

Bütün bu nedenlerden dolay› Avc›lar

ilçesinde ambalaj at›klar›n›n geri kazan›m›

çal›flmalar› çok büyük önem tafl›maktad›r

ve burada yap›lacak çal›flmalar›n di¤er

belediyelere örnek olmas› beklenmektedir.

Geri kazan›m uygulamalar›na vermifl oldu¤u

önem ve kat›l›mlar›ndan dolay› Avc›lar

Belediye Baflkan› Mustafa De¤irmenci’ye

teflekkür ederiz.



ekipmanlar› (broflür, sticker ve afifl) ile halk
bilinçlendirildi. E¤itimde 1 ay süresince 208

kifli.günlük bir çal›flma gerçeklefltirdi. E¤itim

çal›flmas›nda 25.000 adet broflür, 4.000 adet
sticker ve 4.000 adet afifl kullan›ld›.

Halk›n büyük bir ilgisinin gözlendi¤i proje
düzenli bir flekilde ifllemekte olup haz›rlanan
yönetim plan›na göre 2009 y›l› sonu itibari
ile bölgenin tamam›na ulafl›lmas› hedef-
lenmektedir.

Seyhan Belediyesi, geri kazan›m
çal›flmalar›yla Adana’n›n y›ld›z›

Adana ili merkez ilçesi iken 1986 y›l›nda ayr›
bir ilçe olarak statü kazanan Seyhan, bir
milyonu aflk›n nüfusu ile Türkiye’nin en büyük
ilçelerindendir. Seyhan ilçesi, Seyhan Neh-
ri’nin bat› yakas›nda, denizden yaklafl›k 40
km içeride kuruludur. ‹lçenin bafll›ca geçim
kayna¤› tar›m ve tekstildir. Seyhan ilçesi
güçlü ekonomik yap›s›, endüstrisi ve insan
gücüyle üretimin yüksek oldu¤u geliflmifl bir
ilçedir. Seyhan Belediyesi yetkilileri ile uzun
süre önce (2006 y›l›nda) bafllayan görüflme-
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ili mücavir alanlar› içerisinde ambalaj

at›klar›n›n kayna¤›nda ayr› toplanmas›,

tafl›nmas› ve ayr›flt›r›lmas› için 12.05.2008

tarih inde bir y ›l  sürel i bi r sözleflme

imzalanm›flt›r. Yüklenici firmaya ait lisansl›

Geri Dönüflüm Tesisine, Toplama-Ay›rma Tesisi

Lisans› al›nmas› için gerekli baflvurular

yap›lm›flt›r. Uflak Belediyesi ve ÇEVKO Vakf›

iflbirli¤i ile Ambalaj At›klar› Yönetim Plan›

haz›rlanm›fl ve Bakanl›¤a gönderilmifltir. Kas›m

ay›nda yönetim plan› do¤rultusunda

belirlenen ilk aflama geniflleme bölgesinde

6 kiflilik tan›t›m ekibi oluflturularak yaklafl›k

15.000 konutluk bir bölgede bilgilendirme

çal›flmalar›na bafllanmas› planlanmaktad›r.

Toplam 172.709 kiflilik nüfusa sahip olan Uflak

ilinde 5 y›lda tüm il genelinde projenin

uygulamaya geçirilmesi hedeflenmektedir.

Tepebafl ›’nda geri kazan›m
çal›flmalar› bölgenin tamam›na
ulaflacak

Tepebafl› Belediyesi mücavir alanlar› içinde
ambalaj at›klar›n›n kayna¤›nda ayr› toplan-
mas›, tafl›nmas› ve ayr›flt›r›lmas›na iliflkin
çal›flmalar 01.04.2008 tarihinde Tepebafl›
Belediyesi, Yetkilendirilmifl Kurulufl ÇEVKO
Vakf› ve yüklenici firma Ak Geri Dönüflüm
aras›nda imzalanan üçlü protokol ve 2
mahallede bafllat›lan pilot bölge uygulamas›
ile hayata geçirildi.

Tepebafl›  Belediyesi, ÇEVKO Vakf› ve
yüklenici firman›n ortak çal›flmas› sonucu
haz›rlanan ve Bakanl›¤a sunulan yönetim
plan›n›n Bakanl›k taraf›ndan onaylanmas›n›n
akabinde uygulama bölgesinde tüketiciyi
bilinçlendirme etkinliklerine 19.08.2008
tarihinde bafllad›.

ÇEVKO Vakf›’n›n organizasyonunda kurulan
ve üniversite mezunu 4 bayan ve 4 erkekten
oluflan 8 kiflilik e¤itim ekibi, ilk aflamada pilot
bölge olarak önceden bafllat›lan 2 mahalle
de dahil olmak üzere toplam 17 mahalle,
24.795 konut ve yaklafl›k 80.000 kiflinin
yaflad›¤› bir bölgede e¤itim verdi. Bu e¤itim
kapsam›nda bütün haneler tek tek
dolafl›larak önceden haz›rlanan e¤itim
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lerimiz, belediyenin altyap›s›n› haz›rlamas›,
l i sansl ›  f irman›n tespit  edi lmesi ve
sözleflmelerin haz›rlanmas› aflamalar›n›n
problemsiz afl›lmas›n›n ard›ndan “Seyhan
Belediyesi Kayna¤›nda Ayr› Toplama
Uygulamas›”n›n bafllamas› ile neticelenmifltir.
Bu süreçte verdi¤i desteklerden ve çevreye
olan duyarl› l ›klar›ndan ötürü Seyhan
Belediyes i Temizl ik  ‹fl ler i Müdür lü¤ü
personeline ve Seyhan Belediye Baflkan›
Prof. Dr. Azim Öztürk’e teflekkür ediyoruz.

Sözleflmelerin haz›rlanmas›n›n ve karfl›l›kl›
mutabakat›n sa¤lanmas›n›n ard›ndan
22.05.2008 tarihinde Seyhan Belediyesi,
Y›lmaz Geri Dönüflüm ve ÇEVKO Vakf›
aras›nda üçlü sözleflme imza alt›na al›nm›flt›r.

4.630

Mahalle Konut Say›s›

Reflatbey

Kurtulufl

Ç›narl›

4.887

5.177

1.111

Toplam 15.805

Cemalpafla

‹vedilikle “Ambalaj At›klar› Yönetim Plan›”n›n
haz›rlanmas›na bafllanm›fl ve sonras›nda T.C.
Çevre ve Orman Bakanl›¤›’na sunulmufltur.

Tabloda ad› geçen 4 mahallede toplam
15.805 konutta, çok say›da iflyeri ve yaklafl›k
53.000 kiflilik nüfusun kat›l›m› ile kayna¤›nda
ayr› toplama uygulamas›na bafllanm›flt›r.
Uygulama bafllang›c›ndan önce bilgilen-
dirme ekipleri kurulmufl ve 15.805 konut tek
tek bilgilendirilmifltir.

Ayr›ca 2008-2009 ö¤retim y›l›nda özellikle
ilkö¤retim okullar›nda yap›lacak okul e¤itim
çal›flmalar› da planlanm›flt›r. Bu e¤itim
çal›flmalar› ile ö¤rencilere genç yaflta
ambalaj at›klar› geri dönüflümünün faydalar›,
gereklili¤i ve projeye nas›l kat›lacaklar›
hakk›nda bilgiler verilecektir.

Ekim 2008’de yap›lan bilgilendirme faaliyeti
i le 45.000 yeni konut daha toplama
sisteminin içine al›nm›flt›r. Bu faaliyet ile
toplamda 158.000 kiflilik bir nüfusa ulafl›lmas›
planlanmaktad›r. Her y›l yap›lacak bilgilen-
dirme faaliyetleri ve yat›r›mlarla birlikte proje
sürekli geliflecek ve Seyhan’›n tamam›na
ulafl›lacakt›r. 
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2009 “Geri Kazan›m
E¤itimleri Y›l›” olacak
ÇEVKO Vakf› olarak, 2008-2009 ö¤retim y›l›ndan bafllamak üzere
geri kazan›m ile ilgili tüketicilerimizi bilinçlendirme konusunda
ad›mlar›m›z› h›zland›rd›¤›m›z bir döneme giriyoruz. E¤itim, tan›t›m
ve medya odakl› çal›flmalar›m›zdan özetleri sizlerle paylafl›yoruz.

Okullar›n tatil olmas›n› f›rsat bildi¤imiz bu dönemde e¤itim çal›flmalar›m›za ara verip, 2008-2009 ö¤retim y›l›nda ö¤rencilere
daha iyi hizmet verebilmek için kollar› s›vad›k.

Öncelikle e¤itim verdi¤imiz okullarda e¤itimcilere da¤›t›lmak üzere bir e¤itim seti haz›rlamaya bafllad›k. Bu e¤itim setine
sahip olan tüm e¤itimciler, ö¤rencileri çevre konusunda bilinçlendirebilecek. E¤lendirirken e¤iten bir konseptte haz›rlad›¤›m›z
bu e¤itim seti ile çevre ad›na üstlendi¤imiz sosyal sorumlulu¤u da yerine getirmenin gururunu yafl›yoruz. Ayn› zamanda,
2008-2009 ö¤retim y›l›nda e¤itimcilere, e¤itimler düzenleyerek bu çal›flmalar›m›z› pekifltirece¤iz. 

E¤itimde ÇEVK‹, e¤lencede ÇEVK‹
Sizlere daha önce duyurdu¤umuz yeni karakterimiz “Sokaklar›n En Çevreci Kedisi ÇEVK‹” art›k sizlerle buluflmak için haz›r.
Yeni e¤itim kitaplar›m›zda yer alacak olan ÇEVK‹’nin ayr›ca ambalajlarla birlikte oynad›¤› müzikli tiyatro oyunu da tüm
Türkiye’yi gezecek. Ambalaj at›klar› yine “ben çöp de¤ilim!” diyerek baflrolü üstlenirken, Çevreci Kedi ÇEVK‹ de onlar›
ÇEVKO ülkesine götürmek için türlü türlü maceralara sürükleyecek.

Geri kazand›rmak elimizde!
“Geri kazand›rmak elimizde!” slogan›yla yola ç›karak Türkiye’nin en büyük hipermarket zincirlerinden olan CarrefourSA
ile çevreyi korumak ve gelecek yeni nesillere daha iyi bir dünya b›rakmak ad›na çal›flmalara bafllad›k. ‹flbirli¤imiz
sonucunda, ilk önce CarrefourSA Maltepe Park ma¤azas›nda uygulamaya girecek olan geri kazan›m dura¤› ve
görselleriyle birlikte Çevreci Al›flverifl Dönemi’ni bafllatacak olan projemizin detaylar›n› önümüzdeki say›m›zda sizlerle
paylaflaca¤›z.

Tan›t›m filmimiz montaj masas›nda
Geri dönüflüm ve geri kazan›m konusunun ülkemizin ve dünyam›z›n gelece¤i için önemini ve ayn› zamanda ÇEVKO
Vakf›’n›n bu konuda üstlendi¤i rolü, tüm sosyal paydafllar›m›za en iyi flekilde aktarmak hedefiyle bir tan›t›m filmi çektik.
Çekimlerimiz 15 kiflilik bir ekiple, Ankara’daki cam, ka¤›t/karton – kompozit, metal ve plastik geri dönüflüm tesislerinde,
2 gün sürdü. Ayr›ca ‹stanbul’un muhtelif bölgelerinde de birtak›m aktüel çekimler gerçeklefltirdik. Yarat›c› süreci reklam
ajans›m›z ARB ‹letiflim’e ait olan filmimizin yönetmenli¤ini Onur Somer üstlenirken, prodüksiyonu Complete Works yapt›.
fiu anda montaj aflamas›nda olan filmimizi en k›sa sürede sizlerle birlikte izlemenin keyfini yaflayaca¤›m›z› müjdeliyor ve
filmde eme¤i geçen herkese teflekkür ediyoruz.

NTV ve Yeflil Ekran ekibine teflekkürlerimizle...
Tüketiciyi bilinçlendirme çal›flmalar›m›zda bas›n›n rolü flüphesiz çok önemli. Bu dönemde “Yeflil Ekran” ile çevre konular›na
de¤inen, bu konuda yapt›¤›m›z çal›flmalar›m›z› bizlere anlatma imkan› veren NTV’ye tekrar teflekkür ediyoruz. Dergimizin
sayfalar›nda kendileri ile gerçeklefltirdi¤imiz s›cak söylefliyi de keyifle okuyaca¤›n›z› ümit ediyorum.
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Dilek Özcanl›
ÇEVKO Vakf›
‹letiflim ve E¤itim Müdürü
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Öncelikle CarrefourSA Maltepe ma¤aza-
s›nda bafllanacak pilot çal›flmalar ile özellikle
tüket ici lerin çevre ve geri  kazan›m
konular›nda bilgilendirilmesi amaçlan›yor.
Bu nedenle ma¤azan›n birçok noktas›na
tüketicilerin bilgilendirilmesine yönelik afifl ve
broflürler yerlefltirilecek. Ek olarak kurulacak
stantlarla da müflterilerin do¤rudan
bilgilendirilmesi amaçlan›yor. Müflterilere
daha etkin bilgi verebilmek amac›yla
ma¤aza çal›flanlar› da ÇEVKO Vakf›
taraf›ndan e¤itime tabi tutulacak.

Yap›lan çal›flmada, verilen e¤itimin
uygulanabilirli¤i de unutulmad›. Müflterilerin
ambalaj at›klar›n› atabilecekleri ma¤aza
içinde geri kazan›m konteynerleri ve otopark
alan›nda bir geri kazan›m dura¤› tasarland›.
Tüm bunlar arac›l›¤›yla halk, geri dönüflüm
konusunda bilgilenirken, geri kazan›ma da
bireysel olarak katk›da bulunacak. ÇEVKO
Vakf› ve CarrefourSA da baflka bir deyiflle
“Yeflil Al›flverifl”i bafllatm›fl olacak. Söz konusu
çal›flmalar, Ekim 2008’de yap›lacak bir aç›l›fl

toplant›s› ile hayata geçirilecek. 
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CarrefourSA, Ambalaj At›klar›n›n Kontrolü Yönetmeli¤i’nden kaynaklanan

yükümlülüklerini yerine getirmenin yan› s›ra sosyal sorumluluk projesi

çerçevesinde ÇEVKO Vakf› iflbirli¤i ile tüketicilere yönelik yeni bir çal›flma

bafllat›yor. Tüm CarrefourSA’lar yeflil al›flveriflin merkezi oluyor.

ÇEVKO Vakf› ve CarrefourSA
“Yeflil Al›flverifl” dönemini bafllat›yor



gezerek, her yerdeki çevre sorunlar›n› yerinde
inceliyorduk. Bal›k çiftliklerinden, nükleer
santral kurulmas›na kadar pek çok konuyu
masaya yat›rd›¤›m›z bir programd›.

Melisa Sözen’le birlikte “Dünyay› Kurtaran
Kad›n” program›m›z vard›. Mesela Melisa
Han›m, kuaföre gidiyordu, saç›na organik
boya yapt›r›yordu ve tüm o prosedürü canl›
bir flekilde ekrana tafl›yorduk. Ya da bir
ma¤azaya gidiyordu ve “nas›l çevreci
al›flverifl yap›l›r?”› birebir gösteriyordu.

Bunlar›n yan› s›ra yurtd›fl›ndan da birtak›m
belgesellere yer verdik kufla¤›m›zda. Bes-
lenmeden mimariye kadar son derece genifl
yelpazede sundu¤umuz bu belgeseller de
izleyicilerimizin ilgisini toplam›flt›. Yine Yeflil
Ekran kapsam›nda, tüm haber bültenlerinde
de çevre haberlerine yer veriliyordu.

 Ünlüler de destek verdi bu kufla¤a. Böyle
bir proje ekibini, daha do¤rusu çevre
gönüllüleri ordusunu nas›l oluflturdunuz?

Çevreci taraf› ön plana ç›kan ünlülerimiz var
zaten. Herkes keyif alarak ve önemli bir
sorumlulu¤un bir ucundan tutman›n mutlu-
lu¤unu yaflayarak destek verdi bize.

 “Do¤al olarak NTV” slogan›yla Temmuz
2008’de bafllatt›¤›n›z “Yeflil Ekran” yay›n›
fikri nas›l do¤du? Nas›l hayata geçti?

Asl›nda yöneticilerimizin fikriydi Yeflil Ekran
konseptini yaratmak. Yurtd›fl›nda da bil-
di¤imiz kadar›yla baz› örnekleri var. Ama
Türkiye’de yap›lm›fl bu tarz bir proje yok.
Çevrecili¤e medyan›n bu kadar e¤ilmesi ilk
ve tek. Türkiye’nin gitti¤i yön de bu konsepte
imkan tan›d›, yol açt›. Çünkü Kyoto Anlafl-
mas›’n›n imzalanmas›n›n gündeme geldi¤i
günler asl›nda bu fikrin oluflmas›yla paraleldir.

 Yeflil Ekran yay›n›n› rakamlarla özetler
misiniz? Kaç kiflilik bir yay›n ve yap›m ekibi,
kaç yay›n ve programdan bahsediyoruz?

Yeflil Ekran, Temmuz – A¤ustos boyunca her
gün izleyicilerle bulufltu. Gün boyu pek çok
farkl› program yay›nland›. Bunlardan bir
tanesi “Yeflil Rehber”di. Bireylere yol gösterici
bir program bu. Yeflil kozmetikten tutun, yeflil
ayd›nlatmaya, yeflil beslenmeye, giydi¤imiz
k›yafetler, att›¤›m›z çöpler, trafikte nas›l daha
az karbon salar›z gibi pek çok bilgiye yer
verdi¤imiz bir rehber. “Yeflil  Haberci”
program›m›z vard›. Bu programda Türkiye’yi

NTV’den dünyaya
Yeflil Ekran
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Geçti¤imiz yaz Yeflil Ekran konsepti ile Türkiye’de bir ilke imza atan ve çevre

ad›na büyük bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren NTV’den Heves

Atasoy ve Benan Mordeniz ile Yeflil Ekran kufla¤›, çevre ve gelecek üzerine

keyifli bir söylefli gerçeklefltirdik.
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Heves Atasoy
Yeflil Rehber Program› Yap›mc›s›
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 Biraz da yeflil müzisyenlerden bahsedelim…

Mor ve Ötesi’nden Harun Tekin, Aflk›n Nur
Yengi, Altan Erkekli ve ismini sayamad›¤›m›z
ama bize büyük destek veren herkese bir
kez daha teflekkür ederiz. Tarkan ve Orhan
Gencebay örne¤i çok önemlidir. Do¤a için
ortak bir flark› yapt›lar biliyorsunuz. Yurt-
d›fl›ndan da Björk örne¤ini verebiliriz.
‹zlanda’da küresel ekonomik krizin etkileri
y›k›c› bir biçimde yaflan›yor. Björk, büyük bir
çevre bilinci ve duyarl›l›¤›yla “tüm bunlar›
bir yana koyal›m, çevreyi koruyal›m” kon-
septli bir klip yapt› mesela. Çok etkileyiciydi.

 Bir de yesil.ntvmsnbc.com var…

Yeflil Ekran sayfas›n› Aydan Atalar haz›rl›yor
ve her gün güncelliyor. Baz› konular›n görsel
malzemesi olmuyor ve bu nedenle ekrana
tafl›nam›yor. Biz de bu konular› web sitemizde
mutlaka de¤erlendirip, gündeme al›yoruz.
En önemlisi, web sitemizde, kiflisel olarak
dünyaya ne kadar karbon sald›¤›m›z›
ölçebildi¤imiz bir “karbonmetre” var. Ve
böylece tükettiklerimizin yerine kaç a¤aç
dikmemiz gerekti¤ini de ö¤renebiliyoruz.

Hayallerinin üzerine ç›kt›lar

 Yola ç›karkenki hayalleriniz ve geldi¤iniz
nokta birbiri ile örtüflüyor mu?

Gelen tepkilerden öyle oldu¤unu hatta
hayallerimizin üzerine ç›kt›¤›m›z› düflü-
nüyoruz. Biz de iflin içine girdikçe çok yeni
fleyler ö¤reniyor, ufkumuzu geniflletiyor, yap›l-
mas› gereken ne kadar çok fley oldu¤unu
görüyoruz. Herkeste bir bilinçlenme oldu¤u-
nun fark›nday›z. Mesela bu programlara
bafllad›¤›m›zda, gelen çevre haberleri
belliydi. fiimdi ise çok daha farkl›, kapsaml›
ve en önemlisi pozitif haberler geliyor. Örne-
¤in tüm var›n› yo¤unu çevrenin güzellefl-
tirilmesine, a¤açland›r›lmas›na yat›ran vatan-
dafllar›m›zdan mesajlar al›yoruz. fiirketler de
daha çok çevre yat›r›mlar›na bafllad› ve biz
de bu aç›dan çok mutluyuz.

 Yeflil Ekran devam edecek mi?

Yeflil Ekran flimdi hayat›na günlük program
olan Yeflil Rehber ile devam ediyor. Kuflakta
yer alan di¤er programlar flu anda bitti. Ama
Yeflil Rehber, di¤er Yeflil Ekran programlar›n›
da içinde bar›nd›rarak, yay›n hayat›n›
sürdürüyor. Daha sonra ne olur, ne yöne gi-
der bilmiyoruz tabi.

Yeflil Ekran olarak ÇEVKO Vakf›’n›n
çal›flmalar›n› de¤erlendirir misiniz?

ÇEVKO Vakf› çok gayretli bir kurulufl ve bu,
tüm çal›flmalar›ndan belli oluyor. Özellikle
AFM ve CarrefourSA gibi kurulufllarla birlikte
yapt›¤›n›z kampanyalar örnek teflkil ediyor.
Ama daha çok lokal bu çal›flmalar, koskoca
bir Türkiye’den bahsediyoruz. Ne kadar çok
belediye sizinle birlikte çal›fl›rsa o kadar iyi
olur. “Ben çöp de¤ilim” reklam kampanyan›z
çok etkili ve çarp›c›. Bunun tüm Türkiye’ye
yayg›nlaflt›r›lmas› gerekti¤ini düflünüyoruz.
Biz de çevre konusunda sosyal sorumluluk
bilincine sahip bir kurulufl olarak, sizi daha
çok ekranlar›m›za tafl›mak ve tüm Türkiye’ye
duyurmak istiyoruz. Daha fazla kurulufl ve
belediye ile çal›flarak; haz›rlanan afiflleri, ilan-
lar› defalarca insanlara göstererek bunun
baflar›l› olaca¤›na inan›yoruz. Ancak bu
flekilde, ülkemizde geri kazan›m bilincinin
oluflturulaca¤›n› ve sürdürülebilir bir baflar›
yakalanaca¤›n› düflünüyoruz. 



ISO 15270/2008 Standard›
yay›nland›

ISO 15270: Plastikler – Plastik At›klar›n Geri
Kazan›m ve Geri Dönüflüm K›lavuzu, plastik
hammadde üreticileri ve uluslararas› endüstri
firmalar› taraf›ndan kullan›lmas› uygun
olacakt›r. Yeni yay›nlanm›fl olan standart,
plastik geri kazan›m› ve geri dönüflümü ile
ilgili ortaya ç›kan küresel pazara yard›mc›
olacakt›r.

 ISO 15270:2008;

• Plastik geri kazan›m› ve geri dönüflümü ile
ilgili küresel boyutta sürdürülebilir altyap›n›n,
• Geri kazan›lm›fl plastik materyaller ve
bunlar› kullanan üreticiler için sürdürülebilir
pazar›n yarat›lmas›na yard›mc› olacakt›r.

Genel olarak, plastik geri kazan›m teknolojileri
iki s›n›fa ayr›labilir:

Madde geri kazan›m›: Mekanik geri
dönüflüm, kimyasal ya da hammadde geri
dönüflümü ve biyolojik veya organik geri
dönüflümüdür.

Enerji geri kazan›m›: Is›, elektrik veya buhar
enerjisi olarak plastik at›klar›n birincil fosil
kaynakl› yak›t kaynaklar›n›n yede¤i olarak
kullan›lmas›d›r.

Geri dönüflüm opsiyonlar› afla¤›daki flartlar›
karfl›layacak temellere uygun olmal›d›r:
• Çevresel etkilerin minimize edilmesine
ihtiyaç duyulmaktad›r.
• Sürdürülebilir ticari kapasite uygulamalar›n›
sa¤lamal›d›r.
• Toplama ve kalite kontrolü için uygun
sistemlere güvenli eriflim sa¤lanmal›d›r.

ISO/TC 61 Plastikler Komitesi’nden Dr.
Micheal M. Fisher, ISO 15270:2008 standard›
ile ilgili yapt›¤› de¤erlendirmesinde flunlar›
belirmifltir: “Geri kazan›lm›fl ürünler ve enerji
pazar›na eriflim önemli hale gelmifltir. Ömrünü
tamamlam›fl ürünlerin yeniden de¤er-
lendirilmesi veya ürünlerin plastik bile-
flenlerinin geri dönüflümü ile ilgili uluslararas›
ticaret flu anda mevcut olmakla beraber
ISO 15270:2008 küresel uygunlu¤u olan
de¤erli bir kaynak yaratma amac› ile geri
dönüflüm ve geri kazan›m uygulamalar›na
hakim olmak için belirli yasalar ve düzen-

lemeleri kapsamaktad›r. 

Kaynak: www.iso.org.tr, 2008
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ISO 15270/2008 Standard›, plastik geri kazan›m›na ve geri dönüflümüne

yard›mc› olacak.
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AB STANDARTLARI’NI YAKALAMAK
‹Ç‹N 30 M‹LYAR DOLAR GEREK‹YOR

Son y›llarda Türkiye’de geri dönüflüm
faaliyetleri h›z kazanm›fl olsa da, bu alanda
henüz istenen düzeye gelmifl de¤iliz. Geri
dönüflümdeki çal›flmalar›n Avrupa ülkeleriyle
k›yasland›¤›nda oldukça geç bir tarihte
bafllad›¤›na dikkat çeken ÇEVKO Çevre
Koruma ve Ambalaj At›klar› De¤erlendirme
Vakf› Endüstri ‹liflkileri Bölüm Müdürü Alphan
Eröztürk: “AB Standartlar›n› karfl›layabilmemiz
için yo¤un bir gayret göstermemiz gerekiyor.
AB Standartlar›’na uyum sa¤layabilmemiz
için de 30 milyar dolarl›k bir yat›r›ma
ihtiyac›m›z var” diyor. Vakf›n 2007 y›l›nda 502
flirketin yükümlülü¤ünü üstlendi¤ini söyleyen
Eröztürk: “Bu iflletmelerin piyasaya sürdükleri
ambalaj malzemesinin miktar› 877 bin tonu
buluyor. Biz de geçti¤imiz y›l 307 bin ton
ambalaj at›¤›n›n geri kazand›r›lmas›n›
üstlendik” diyor. Ayr›ca T.C. Çevre ve Orman
Bakanl›¤›’ndan lisans alm›fl 57 geri kazan›m
firmas›yla da iflbirli¤i yapt›klar›n› ifade eden
Eröztürk, bu iflbirli¤i sonucunda da y›l sonu
itibar›yla plastik, metal, ka¤›t/karton, cam
ve kompozit malzemelerden oluflan 375 bin
ton ambalaj at›¤›n›n geri kazan›m›n›
sa¤lad›klar›n› kaydediyor.

‹stanbul’un günlük at›¤› 14 bin ton
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Çevre Koruma
ve At›k Maddeleri De¤erlendirme Sanayi ve
Ticaret A.fi.’den (‹STAÇ) al›nan bilgiye göre
‹stanbul’da günde 14 bin ton evsel kat› at›k
olufluyor. Bunun yüzde 60’›n› organik at›klar,
yüzde 30’unu ka¤›t/karton, plastik, demir,
cam gibi geri dönüfltürülebilir at›klar, geri
kalan yüzde 10’luk k›sm›n› da tekstil, inorganik
gibi at›klar oluflturuyor. Geri dönüflüm
sektöründe faaliyet gösteren 45 flirketin
bulundu¤u ‹stanbul’da, ‹STAÇ’›n koor-
dinasyonunda ayda 2.500 ton ambalaj at›¤›
toplat›larak, geri dönüflüm sistemine dahil
ediliyor. Geri kalan at›klar›n bir k›sm› kompost
tesislerine götürülüyor, geri kalan bölümü ise
depolama alanlar›nda düzenli olarak
depolan›yor.

Platin Dergisi
01.09.2008

ÇEVKO VAKFI B‹LG‹LEND‹RME
TOPLANTILARI DEVAM ED‹YOR

ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj At›klar›
De¤erlendirme Vakf›, toptan ya da pera-
kende ambalajl› ürün sat›fl› gerçeklefltiren
firma temsilcilerine yönelik bir bilgilendirme
toplant›s› düzenledi. Toplant›da Ambalaj
At›klar› Kontrolü Yönetmeli¤i’nin bu firmalara
getirdi¤i geri kazan›m yükümlülükleri ele
al›nd›. Çok say›da firma temsilcisinin yo¤un
ilgi gösterdi¤i toplant›da bir sunum yapan
ÇEVKO Vakf› Endüstri ‹liflkileri Bölüm Müdürü
Alphan Eröztürk, ambalajl› ürün satan
firmalar›n geri kazan›m zincirinde sahip
olduklar› öneme dikkat çekti. Yeni Ambalaj
At›klar›n›n Kontrolü Yönetmeli¤i’nde “Toplant›
ve/veya perakende olarak ambalajl›
ürünlerin sat›fl›n› yapan, 200 m2’den büyük
kapal› alana sahip ma¤aza, market,
süpermarket, hipermarket ve benzeri sat›fl
yerleri” sat›fl noktas› olarak tan›mlan›yor. Sat›fl
noktalar›n›n bakanl›ktan kod numaras›
almam›fl olan piyasaya süren iflletmeleri tespit
ederek Çevre ve Orman Bakanl›¤›’na bildir-
meleri, kod numaras› almam›fl iflletmelerin
ürünlerini satmamalar›n› ve bu konuda
yetkilendirilmifl kurulufllarla iflbirli¤i yapmalar›
gerekiyor.

Hürses Gazetesi

15.09.2008

BASINDAN



28

ÇEVKO VAKFI ÜYELER‹

ADM YA⁄ SANAY‹ VE T‹C. A.fi.

AK GIDA SAN. VE T‹C. A.fi.

AMWAY TÜRK‹YE LTD.

ANA GIDA OTOMOT‹V VE ‹HT‹YAÇ

MADDELER‹ SAN. VE T‹C. A.fi.

ANADOLU CAM SAN. A.fi.

ANADOLU EFES B‹RACILIK VE

MALT SANAY‹‹ A.fi.

ARTENIUS TURKPET K‹MYEV‹ MADDELER VE

PET AMBALAJ MALZEMELER‹ SANAY‹ A.fi.

BERICAP KAPAK SAN. LTD. fiT‹.

BESLER GIDA VE K‹MYA SAN. VE T‹C. A.fi.

BP PETROLLER‹ A.fi.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI

T‹CARET MERKEZ‹ A.fi.

COCA-COLA MEfiRUBAT PAZARLAMA VE

DANIfiMANLIK H‹Z. A.fi.

COCA-COLA ‹ÇECEK A.fi.

CROWN BEVCAN TÜRK‹YE AMBALAJ

SAN. VE T‹C. A.fi.

DANONE HAYAT ‹ÇECEK VE GIDA

SAN. VE T‹C. A.fi.

DANONE T‹KVEfiL‹ GIDA VE ‹ÇECEK

SAN. VE T‹C. A.fi.

DELLA GIDA SAN. VE T‹C. A.fi.

ECZACIBAfiI BEIERSDORF KOZMET‹K

ÜRÜNLER‹ SAN. VE T‹C. A.fi.

ED‹RNE YA⁄ SAN. VE T‹C. A.fi.

EL‹F PLAST‹K AMBALAJ SAN. VE T‹C. A.fi.

EMEK YA⁄ SAN. A.fi.

ERBAK-ULUDA⁄ MEfiRUBAT VE GIDA SAN. A.fi.

ET‹ GIDA SAN. VE T‹C. A.fi.

FATSU DO⁄AL KAYNAK SULARI SAN. VE T‹C. A.fi.

HAYAT K‹MYA SAN. A.fi.

HÜR PLAST‹K GER‹ DÖNÜfiÜM VE GRANÜR ‹MALAT
SAN. T‹C. LTD. fiT‹.

JOHNSON & JOHNSON SIHH‹ MALZEME

SANAY‹‹ VE LTD. fiT‹.

KAFKAS PASTA fiEKERLEME SAN. VE T‹C. A.fi.

KAYSER‹ fiEKER FABR‹KASI A.fi.

KOPAfi KOZMET‹K PAZARLAMA VE SAN. A.fi.

KOROZO AMBALAJ SAN. T‹C. A.fi.

L’OREAL TÜRK‹YE KOZMET‹K SAN. VE T‹C. A.fi.

MARSAN GIDA SAN. VE T‹C. A.fi.

MARSHALL BOYA VE VERN‹K SAN. A.fi.

MEHMETLER YA⁄ SAN. VE T‹C. A.fi.

M‹GROS A.fi.

MOB‹L O‹L TÜRK A.fi.

NESTLE WATERS GIDA VE MEfiRUBAT

SAN. T‹C. A.fi.

ORIFLAME KOZMET‹K ÜRÜNLER‹ T‹C. LTD. fiT‹.

PAPIX PLAST‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹.

PEPSI COLA SERV‹S VE DA⁄ITIM LTD. fiT‹.

PFIZER ‹LAÇLARI LTD. fiT‹.

PINAR SU SAN. VE T‹C. A.fi.

PLAfi PLAST‹K AMBALAJ SAN. VE T‹C. A.fi.

PROCTER & GAMBLE TÜKET‹M

MALLARI SAN. A.fi.

RECKITT BENCKISER TEM‹ZL‹K

MALZEMELER‹ SANAY‹‹ A.fi.

REXAM PAKETLEME SAN. VE T‹C. A.fi.

ROCHE MÜSTAHZARLARI SAN. A.fi.

ROTOPAK MATBAACILIK AMBALAJ

SAN. VE T‹C. A.fi.

SARTEN AMBALAJ SAN. VE T‹C. A.fi.

PETPAK FABR‹KASI

SHELL & TURCAS PETROL A.fi.

TAMEK GIDA VE KONSANTRE SAN. T‹C. A.fi.

TAR‹fi PAMUK VE YA⁄LI TOHUMLAR TARIM

SATIfi KOOP. B‹RL‹⁄‹ PAMUKYA⁄I

 KOMB‹NASI MÜD.

TAT KONSERVE SAN. A.fi.

TETRA PAK MAK‹NA T‹C. VE SERV‹S. A.fi.

TÜRK TUBORG B‹RA VE MALT SAN. A.fi.

UNILEVER SAN. VE T‹C. TÜRK A.fi.

ÜLKER B‹SKÜV‹ SANAY‹ A.fi.

WELLA KOZMET‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹.

YUDUM GIDA SAN. VE T‹C. A.fi.






