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Ambalaj Komisyonu
topland›
De¤erli Okuyucu,

Bilindi¤i üzere, Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan yay›nlanm›fl olan ambalaj at›klar›n›n
kontrolüne iliflkin yönetmelik 2005 y›l›ndan beri yürürlükte. Yönetmelik, ambalajl› ürün piya-
saya sürenleri, ambalaj üreticilerini, sat›fl noktalar›n›, belediyeleri, tüketicileri, at›k toplayan,
ay›ran, geri dönüfltüren firmalar› ilgilendiriyor. 2005’te yay›nlanan yönetmelik 2007 ve 2008 y›llar›nda de¤iflikli¤e u¤rad›. 2007
y›l›nda yap›lan de¤iflikliklerin amac› sorumlu taraflar›n belirginlefltirilmesi ve uygulamada ortaya ç›kan sorunlara çözüm geti-
rilmesiydi. 2008’de yap›lan de¤ifliklikle denetim ve yapt›r›mlar›n etkinlefltirilebilmesi ve yayg›nlaflt›r›labilmesi için Çevre ve Or-
man Bakanl›¤› merkez teflkilat›n›n baz› görev ve yetkilerinin il çevre ve orman müdürlüklerine devredilmesine olanak tan›nd›.

Çevre ve Orman Bakanl›¤› yap›lmakta olan çal›flmalar› ve uygulamalar› de¤erlendirmek üzere may›s ay›nda Ambalaj Ko-
misyonu’nu toplad›. Yönetmeli¤e göre Ambalaj Komisyonu, bakanl›¤›n uygun görece¤i yetkilendirilmifl kurulufllar, ambalaj
üreticileri, piyasaya sürenler, büyükflehir belediyeleri, il belediyeleri, ilçe belediyeleri, lisansl› toplama ve geri dönüflüm tesisle-
ri, sat›fl noktalar› ve ilgili di¤er sektörlerin yetkili temsilcilerinden olufluyor.

May›s ay›nda toplanan Ambalaj Komisyonu on konuyla ilgili alt komisyonlar oluflturulmas›na; alt komisyon çal›flmalar›n›n 2009
y›l› sonuna kadar sürmesine ve y›lsonunda alt komisyonlarca haz›rlanacak raporlar›n tekrar toplanacak Ambalaj Komisyo-
nu’nda de¤erlendirilmesine karar verdi.  Alt komisyon bafll›klar› flöyle:
1 no.lu alt komisyon: Piyasaya sürenlerin kay›t alt›na al›nmas›
2 no.lu alt komisyon: Belediyelerin rolü, yükümlülükleri, ikili sözleflmelerin güçlendirilmesi
3 no.lu alt komisyon: Kaynakta ayr› toplaman›n maliyetleri, üretici sorumlulu¤una ifllerlik kazand›rmak, belgelendirme, ekono-
mik araçlar
4 no.lu alt komisyon: Yetkilendirilmifl kuruluflun kriterleri ve fonksiyonu
5 no.lu alt komisyon: Sanayi kaynakl› ambalaj at›¤› ile konut kaynakl› ambalaj at›¤›n›n toplama sisteminin ayr›lmas›
6 no.lu alt komisyon: Depozito uygulamas›
7 no.lu alt komisyon: Tafl›ma amaçl› kullan›lan al›flverifl pofletlerinin kullan›lmas›n›n azalt›lmas›
8 no.lu alt komisyon: Standartlar, a¤›r metal konsantrasyonu
9 no.lu alt komisyon: E¤itim ve bilgilendirme
10 no.lu alt komisyon: ‹flaretlemenin zorunlulu¤u
ÇEVKO Vakf› olarak Ambalaj Komisyonu’nda ve alt komisyonlarda etkin olarak yer almaktay›z.  Bu konudaki ayr›nt›l› haberi-
mizi dergimizin bu say›s›nda bulabilirsiniz. Komisyon çal›flmalar› ile ilgili geliflmeleri sizlerle dergimizin sonraki say›lar›nda da pay-
laflmay› sürdürece¤iz.

ÇEVKO Vakf›’n›n 18. ola¤an Genel Kurulu may›s ay›nda ‹stanbul’da topland›. Genel kurulumuzun önemli gündem maddesi
vak›f senedinin de¤iflen koflullar dikkate al›narak yeniden düzenlenmesiydi.  

Dergimizin bu say›s›nda ÇEVKO Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan› Sn. Okyar Yayalar ve Bursa Büyükflehir Belediye Baflkan› Sn. Re-
cep Altepe’yle yapt›¤›m›z söyleflilere yer veriyoruz. ÇEVKO DÖNÜfiÜM’ün haz›rlanmas›nda eme¤i geçenlere teflekkür ediyor,
bir sonraki say›da tekrar birlikte olmay› ümit ediyorum. 

Sayg›lar›mla,
Mete ‹mer
ÇEVKO Vakf› Genel Sekreteri
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ÇEVKO Vakf› Yönetim Kurulu
Baflkan› Okyar Yayalar; 
“ÇEVKO art›k bir marka olmufltur.”

Edirne Ya¤ Sanayi ve ÇEVKO Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan› 
Okyar Yayalar ile kariyeri, Edirne Ya¤’daki çal›flmalar› ve ÇEVKO
Vakf›’n›n geliflimi hakk›nda yapt›¤›m›z röportaj› sizlerle paylafl›yoruz.

Lütfen bizlere k›saca kendinizden ve ka-
riyerinizden bahseder misiniz?
‹TÜ’den mezun olduktan sonra  Anka-
ra’da Elektrik ‹flleri Etüd ‹daresi’ne girdim.
Asl›nda giriflimin bir özelli¤i var ve bunu
birçok yerde söylüyorum. Beni ifle Turgut
Özal ald›. Tabii o zaman Merhum Özal,
Elektrik Etüt’te Genel Müdür yard›mc›s›y-
d›. O zaman biz kendisinin Baflbakan ya
da Cumhurbaflkan› olaca¤›n› bilmiyor-
duk. Güzel bir tesadüf oldu. 
Elektrik Etüd bir okul gibidir. Oras› sayesin-
de ‹ngiltere’de iki y›l iktisat okudum. Daha
sonra Devlet Planlama Teflkilat›’na geç-
tim. Burada yaklafl›k 4.5 y›l çal›flt›m. Enerji
sektörü uzman› olarak enerji sektörüne
bak›yordum. Daha sonra da Türkiye Elek-
trik Kurumu’na Genel Müdür Muavini ola-
rak tayin  oldum. ‹ki y›la yak›n TEK’te çal›fl-
t›m. Bir hükümet de¤iflikli¤inde Enerji Ba-
kanl›¤›’na müflavir oldum. 
Bu s›rada Edirne Ya¤ kurulmufltu. Ailemin
Edirne’de birine ihtiyac› vard›. Müflavir ol-
duktan sonra da söyleyecek bir fley kal-

mad› ve mecburen devletten ayr›larak
Edirne Ya¤ Sanayi’ne Genel Müdür ola-
rak geldim. 1980 y›l›ndan beri Edirne
Ya¤’day›m. fiu anda da Yönetim Kurulu
Baflkan› olarak görev yap›yorum. 

D›flar›dan bakacak olursan›z, size göre
Okyar Yayalar nas›l bir patrondur/yöne-
ticidir?
Ben kendimi patron saym›yorum. Önce
yöneticiyim, patronlu¤um sonradan oldu.
Asl›nda yönetici olarak bafllad›m, yöneti-
ci patron olarak devam ettim. Çok ortak-
l› bir aile flirketinin bafl›na yönetici olarak
geldim. Kendimi hiçbir zaman patron gibi
hissetmedim. Zaten huy olarak, davran›fl
olarak da hiçbir zaman patron havas›n-
da de¤ildim. D›flardan görenlere göre
söylenen en iyi özelli¤im, insan iliiflkilerin-
deki baflar›md›r. Gerek üstlerle, gerek ast-
larla olan iliflkilerim her zaman fevkalade
yumuflak ve düzeylidir. Çok s›cakt›r ama
laubali de¤ildir, samimiyimdir. Kimsenin
arkas›ndan bir fley söylemem, gerekti¤in-
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de gerekini yüzüne söylerim ve bunu sa-
mimi söylerim. ‹kna edici bir flekilde söyle-
rim ve do¤ruyu söylerim. Birçok insan› ifle
ald›¤›m gibi birçok insan› da iflten ç›kar-
d›m ama hiçbiri ile darg›n ayr›lmad›m.
Onlarda ikna oldular ki bu yüzden dar›l-
mad›lar.  
Her iflte uzun soluklu dururum, bu biraz
ÇEVKO Vakf›’ndaki duruflumdan da belli.
Uzun süredir Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› ya-
p›yorum. Ayn› fley flirkette de, di¤er baz›
derneklerde de geçerli. Türkiye’de bitkisel
ya¤ sektörünün önemli ve bütün üretici
firmalar›n› bünyesinde toplayan Bitkisel
Ya¤ Sanayicileri Derne¤i’nde de 22 y›l
Yönetim Kurulu Üyeli¤i yapt›m. Bugüne
kadar benim kadar uzun yapan yok. 
Yönetici olarak, çal›flanlar›ma bir sorum-
luluk veririm, ifli paylafl›r›m, yetki veririm.
Yetki konusunda hiç çekincem yoktur.
Tan›flt›¤›m insanlara güvenirim ama çü-
rük bir fley ç›karsa da benimle bir iliflkisi
kalmaz. O zaman da  çok h›zl› bir flekilde
oradan ayr›l›r›m. Böyle bir huyum var. 

Edirne Ya¤’› kurarken ve markalaflma sü-
reci boyunca yaflad›¤›n›z zorluklar neler
oldu?
Edirne Ya¤, Olin markas›n› ‹stanbul’daki
bir firmadan ald›. Ben Edirne Ya¤’a geldi-
¤imde Olin markas› al›nal› yaklafl›k 1-2 y›l
kadar bir zaman olmufltu. Asl›nda Olin, ta-
n›nan bir markayd›. 1978-79 y›llar›nda ya-
flanan ya¤ krizinden sonra Türkiye’deki
markalar biraz yerine oturmufltu. 
Ben Genel Müdür olarak Edirne Ya¤’da
göreve bafllad›ktan sonra markaya ciddi
önem verdik. O dönemlerde tek televiz-
yon kanal› vard›. O kanalda reklam kam-
panyas› bafllatt›k. Ayr›ca yine televizyon
yard›m›yla çekilifller yaparak, araba ve
çeflitli hediyeler verdik. Böylece marka-
n›n bilinirli¤i artm›fl oldu, yeniden kendi
eski de¤erine getirdik. Tabii bunun yan›n-
da bir taraftan fabrikalar› da daha bir
modern hale getirmemiz laz›md›. Fabrika
nispeten eski teknolojiydi; teknolojiyi ye-
niledik.  
Zorluklar nelerdi derseniz, finansman bü-
yük bir sorundu. Bu finansman zorluklar›
içerisinde tesisi yeniledik , modernlefltirdik,

kapasitesini artt›rd›k. O zamanlar için çok
ciddi yat›r›m yapt›k. 

Edirne Ya¤’›n sosyal sorumluluk projele-
rinden bahseder misiniz?
Edirne Ya¤, ismi üstünde, Edirne’de kuru-
lu bir fabrika. 1970’lerde Edirne’de, veri-
len teflvik belgeleriyle a¤›rl›kl› olarak teks-
til olmak üzere birçok sanayi tesisi kurul-
mufltur. Ancak bunlar zamanla yaflaya-
mad›. Edirne Ya¤, ayn› dönem teflvikler-
de istifade ederek Edirneliler’in kurdu¤u
ve bugünlere kadar gelen tek tesistir. O
bak›mdan Edirne Ya¤’›n Edirne’ye çok
borcu vard›r. Edirne’ye yap›lacak her iflte
Edirne Ya¤ bir katk›da bulunur. 
Son dönemde bunlar›n en önemlisi Edir-
nespor’dur. Edirnespor ikinci ligde bir se-
ne oynad› ama devam edemedi. Bunun
üzerine basketbola yöneldik Olin ismiyle
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Edirnespor’a destek verdik . Olin Edirnes-
por ikinci ligde oynuyor ve baflar› grafi¤i
her geçen gün art›yor. 

1993 y›l›ndan itibaren ÇEVKO Vakf› Yöne-
tim Kurulu Baflkan› olarak ÇEVKO Vak-
f›’n›n geliflimini anlatabilir misiniz? 
ÇEVKO’nun geliflimini anlatmak birkaç
sayfaya s›¤acak gibi de¤il. ÇEVKO Vak-
f›’na çok emek verdik. 1993’ten beri Yö-
netim Kurulu Baflkan›’y›m. Yönetim kurul-
lar› fevkalade iyi ve destekleyici insanlar-
dan kuruluydu. Ambalaj at›klar›n›n geri
toplanmas›, ambalaj at›klar›n›n de¤erlen-
dirilmesi  iflinin bilincindeydiler. Zaten ÇEV-
KO Vakf› bildi¤iniz gibi gönüllü olarak ku-
ruldu. Yönetmelikteki de¤iflikliklerle  sonra-
dan giderek  çok daha önem kazand›.
Ancak ilk y›llar kat›l›m arts›n diye özellikle
kurucular d›fl›ndaki üretici flirketlere bu iflin
önemini anlatmakta çok u¤raflt›k. Az say›-
da kurucu üye ile bafllayan vakf›n flu
andaki üye say›s› 59’dur.  Tek yönlü am-
balajla üretim yapan flirketlerin büyük ço-
¤unlu¤u vakf›n üyesi oldu. Bu arada
Çevre ve Orman Bakanl›¤›’na da her y›l
yurtd›fl›ndan uzmanlar getirerek destekte
bulunduk. Bugün ÇEVKO art›k  bir marka
olmufl durumdad›r. Umut ediyorum ki Tür-
kiye Avrupa Birli¤i direktiflerinde belirtilen
hedefleri tutturacak hale gelecektir.

2005 y›l›nda Ambalaj ve Ambalaj At›klar›
Yönetmeli¤i’nin yay›nlanmas› için ülke-
miz ve ÇEVKO Vakf› aç›s›ndan önemi ne
olmufltur?  
Bir yönetmelik zaten vard›. Biz bu yönet-
meli¤e uygun olarak y›llarca çal›flt›k. Dai-
ma o yönetmeli¤in verdi¤i hedeflerin üs-
tünde toplama yapt›rd›k. Eski yönetmelik
kayna¤›nda ayr› toplamay› çok öne ç›-
karmamas›na  ra¤men biz özellikle kay-
na¤›nda ayr› toplama için çok fedakar-
l›klar yapt›k. ‹lk  y›llarda Bak›rköy Belediye-
si ile birlikte bir ay›rma tesisi kurduk. Ata-
köy bölgesinde bir model olarak evlerde
ayr› toplama iflini yapt›k. Fakat de¤iflen
belediye baflkan›n›  bir türlü ikna edeme-
yiflimizden dolay› afla¤› yukar› iki y›l süren
bu iflbirli¤imiz maalesef durdu. Her ne ka-
dar biz ayr› toplama çal›flmalar›n› kendi

bafl›m›za, o zamanki parayla ayda 500
milyon personel paras› vererek yürüttüy-
sek de, sonunda belediye sahip ç›kmad›-
¤› için maalesef devam› olmad›. 2005 y›-
l›nda yay›nlanan “Ambalaj ve Ambalaj
At›klar›n›n Kontrolü Yönetmeli¤i” ile kay-
na¤›nda ayr› toplama, gönüllülükten ç›-
karak ciddi bir flekilde yönetmeli¤e girdi.
Dolay›s›yla belediyelere de sorumluluk
yüklendi¤i için flimdi iflimiz biraz daha ko-
laylaflt›. Kolay derken belediyelerle daha
kolay anlaflma imkan› bulabiliyoruz. Ç›ka-
r›lan bu yönetmelik, belediyeleri de dev-
reye soktu¤u için ÇEVKO Vakf›’n›n kay-
na¤›nda ayr› toplama faaliyetlerinin ge-
liflmesine çok yard›mc› olmufl oluyor. 

Ekonomik krizin, hem kendi sektörünüze
hem de geri kazan›m sektörüne olan et-
kilerini de¤erlendirebilir misiniz?
Tabii ki etkilenmememiz mümkün de¤il,
hepimiz etkileniyoruz. Biz ana g›da mad-
desi satt›¤›m›z için ihracata yönelik çal›-
flan flirketlere göre nispeten durumumuz
iyi. Kriz talep daralmas›na neden oldu.
Karlar müthifl düfltü. Hatta nakit ak›fl›n›
artt›rmak için zarar›na sat›fl durumlar› ol-
du. fiirketler daha çok rekabet etmeye
bafllad›. Bu da bir taraftan flirketleri zede-
ledi, erozyona u¤ratt›. ÇEVKO  Vakf› ola-
rak krizin flu anda bize çok  fazla  bir etki-
si yok. Ancak talep düflece¤i için  bu se-
ne ambalaj kullan›m› muhtemelen azala-
cakt›r. 

ÇEVKO Vakf›’n›n önümüzdeki y›llarda
Türkiye’deki at›k yönetimi konusunda üst-
lenece¤i rolün nas›l olmas› gerekti¤ini
düflünüyorsunuz? 
Türkiye’nin flu andaki önündeki hedefi
AB’ye girmektir. Dolay›s›yla ÇEVKO Vak-
f›’n›n en önemli rolü, AB direktiflerine uy-
gun bir flekilde flirketlerin sorumlulu¤unu
üstüne tam al›p, at›klar›n kayna¤›nda
toplanmas› için belediyelerle ve bakanl›k-
la gerekli koordinasyon sa¤layarak, direk-
tife uygun bir flekilde hedeflere ulaflmas›-
d›r. Bizim yönetmeli¤imizin de henüz AB
direktifine uymayan noktalar›n›n de¤ifl-
mesi gerekmektedir.
RÖPORTAJ: Berkan Tunçludemir - Kaan Arda
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fiiflli Çevre Platformu 
“Entegre At›k Yönetimine
Avrupa Yaklafl›m›” projesi

fiiflli Belediyesi taraf›ndan, Almanya’n›n Hannover Belediyesi ortakl›¤›nda
Eylül 2008’den beri yürütülmekte olan Entegre At›k Yönetimine Avrupa
Yaklafl›m› projesi kapsam›nda “AB-Türkiye ‹liflkilerinde Yerel Yönetimler
ve At›k Yönetimi” konulu Uluslararas› proje kapan›fl konferans› 
23-24 Ekim 2009 tarihlerinde ‹stanbul’da gerçeklefltirilecek.

GÜNCEL

Nihai amac› bireylerin ve topluluklar›n
çevreye bilinç d›fl› verdikleri zarar›n en aza
indirilmesi ve söz konusu süreçte kal›c› çö-
zümler gelifltirilmesine f›rsat tan›yan kat›l›m-
c› uygulamalar›n hayata geçirilmesi olan
projenin özel amac› Türkiye'nin AB ile mü-
zakere sürecinde yerel yönetimler baflta
olmak üzere Avrupa Birli¤i’nde ve Türki-
ye’de faaliyet gösteren kurum ve kurulufl-
lar›n özellikle entegre at›k yönetimi ve çev-
re konusunda iflbirli¤i imkanlar›n›n gelifltiril-
mesini ve deneyim paylafl›m›n›n gerçek-
lefltirilmesidir.

Proje kapsam›nda sürdürülebilir flehircilik
anlay›fl›n›n bir parças› olarak entegre at›k

yönetimi sisteminin gerçeklefltirilebilmesi
için gerekli alt yap›, strateji ve iflbirli¤i im-
kanlar›n›n tart›fl›lmas› amac›yla AB-Türkiye
‹liflkilerinde Yerel Yönetimler ve At›k Yöneti-
mi Uluslararas› Konferans› düzenlenecektir. 

AB-Türkiye iliflkileri çerçevesinde gerçek bir
görüfl, deneyim ve paylafl›m platformu ha-
line gelecek konferansa yerel yönetimlerin
ve sektörde çal›flan flirket temsilcilerinin ka-
t›lmalar› bekleniyor. Konferans süresince
ayr›ca çevre teknolojileri üreten ve hizme-
ti sunan flirketler ile yerel yönetimlerin üst
düzey yöneticileri ile tan›flabilecekleri ve
çal›flmalar›n›/ürünlerini tan›tma f›rsat› bula-
bilecekleri stant alanlar› oluflturulacakt›r. 

14 Eylül 2009 tarihine kadar kat›l›m kabul
edecek olan organizasyonla ilgili ayr›nt›l›
bilgi almak için www.sislicevreplatfor-
mu.com adresini ziyaret edebilir, +90 212
274 91 11 no'lu telefonu arayabilir ya da
bilgi@sislicevreplatformu.com’a e-posta
yollayabilirsiniz.
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T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤›
Birinci Ambalaj Komisyonu
Toplant›s›

Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan organize edilen ve Ambalaj
At›klar› Kontrolü Yönetmeli¤i’nin bugüne kadar yap›lan uygulamalar›n›n
tart›fl›ld›¤›, çeflitli konularda alt komisyonlar›n oluflturuldu¤u ambalaj
komisyonunun ilk toplant›s› Ankara’da gerçeklefltirildi.

Birinci Ambalaj Komisyonu Toplant›s› Am-
balaj At›klar›n›n Kontrolü Yönetmeli¤inin 4
y›ll›k uygulamalar›n de¤erlendirilmesi ama-
c› ile 43 kurum/kuruluflun 75 uzman ve yö-
neticilerinin kat›l›m› ile Müsteflar Yard›mc›s›
Sedat KADIO⁄LU Baflkanl›¤›nda yap›lm›flt›r. 

Müsteflar Yard›mc›s› Sedat KADIO⁄LU,
Ambalaj Komisyonunun toplanma amac›-
n›, Ambalaj At›klar›n›n Kontrolü Yönetmeli-
¤i’nin dört y›ll›k uygulamas›n› ve Yönetme-
li¤in etkin uygulanmas›nda rol alan kurum
ve kurulufllar›n yapm›fl olduklar› iflbirli¤ini
genel hatlar› ile belirttikten sonra, toplant›
bafllam›flt›r.

Birinci ambalaj komisyonu toplant›s›n›n ö¤-
leye kadarki k›s›mda Ambalaj At›klar›n›n
Kontrolü Yönetmeli¤inin 4 y›ll›k uygulamas›,
uygulamada yaflanan s›k›nt›lar ve çözüm
önerileri üzerine Çevre ve Orman Bakanl›¤›
ve kurum/kurulufllar›n sunumlar› yap›lm›flt›r. 

Gündem do¤rultusunda afla¤›da belirtilen

alt komisyon gruplar›n›n oluflturulmas›na
karar verilmifltir. 

Alt komisyon-1 
Piyasaya sürenlerin kay›t alt›na al›nmas›
Komisyon baflkanl›¤›na TOBB temsilcisi Di-
lek EM‹L, komisyon raportörlü¤üne ÇEVKO
Vakf› temsilcisi Alphan ERÖZTÜRK seçilmifl-
lerdir.

Komisyonun ele alaca¤› teknik konular;
1. Çal›flma konusu do¤rultusunda komisyon
üyelerince kendi mevzuat› ile ilgili hükümle-
rin ortaya konulmas›,
2. Piyasaya sürenlerin kay›t alt›na al›nmas›n-
da çapraz kontrolü sa¤layabilecek meka-
nizmalar›n tespit edilmesi,
3. AB üyesi en az iki ülkenin kay›t alt›na al›n-
ma konusunda izlediklerinin yöntemin arafl-
t›r›lmas›,
4. Mevcut veri kay›t program› için önerilerin
belirlenmesi,
5. Ekonomik iflletmelerin tan›m›n›n netlefltiril-
mesi,
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Alt komisyon-2
Belediyelerin rolü, yükümlülükleri, 
ikili sözleflmelerin güçlendirilmesi 
Komisyon baflkanl›¤›na TÜDAM Derne¤i
temsilcisi Vedat KILIÇ, komisyon raportörlü-
¤üne ise ÇEVKO Vakf› temsilcisi Cezmi NE-
Y‹M seçilmifllerdir.

Komisyonun ele alaca¤› teknik konular;
1. Komisyonun her üyesi taraf›ndan çal›flma
konusuna iliflkin kendi mevzuat› ile ilgili hü-
kümlerin ortaya konulmas›,
2. Belediyelerin ayr› toplama konusunda da-
ha aktif olmalar›n›n ve konuya sahip ç›kma-
lar›n›n nas›l sa¤lanabilece¤i,
3. Ambalaj at›klar›n›n kaynakta ayr› toplan-
mas› konusunda yap›lacak çal›flmalar için
standart sözleflme örneklerinin haz›rlanmas›,

a. Belediye-Yetkilendirilmifl Kurulufl (‹kili
Sözleflme)

b. Yetkilendirilmifl Kurulufl- Geçici Çal›flma
‹zinli/Lisansl› Toplama Ay›rma Tesisi (‹kili

Sözleflme)
c. Belediye-Geçici Çal›flma ‹zinli/Lisansl›

Toplama Ay›rma Tesisi (‹kili Sözleflme)
d. Belediye- Geçici Çal›flma ‹zinli/Lisansl›

Toplama Ay›rma Tesisi-Yetkilendirilmifl Kurulufl
(Üçlü Sözleflme)
4. Sözleflmelerde ilgili tüm taraflar›n yükümlü-
lüklerinin neler oldu¤unun net olarak belir-
lenmesi, sözleflmenin taraflar›n›n mutab›k ka-
labilece¤i ve ç›karlar›n zedelenmeyece¤i
hükümleri içerecek konular›n tespit edilmesi, 
5. Belediyelerin bilgilendirilmesi için izlene-
cek yollar›n araflt›r›lmas›,
6. Bakanl›¤›n belediyeler üzerindeki denetim
ve yapt›r›m gücünün daha etkin hale getiril-
mesi için yap›labileceklerin araflt›r›lmas›,
7. Çevre Temizlik Vergisi ile elde edilen gelir-
lerin at›k yönetim hizmetlerine aktar›lmas›n›n
sa¤lanmas› ve ilgili tarifelerin haz›rlanmas›,
8. AB üyesi ülkelerden en az iki ülke seçilerek;
ambalaj at›klar›n›n ayr› toplanmas› konusun-
da yap›lan çal›flmalarda belediyelerin, ay›r-
ma tesislerinin ve sanayinin sorumluluklar› ve
yap›lan sözleflmelerin detaylar› araflt›r›larak
sonuç raporunda sunulmas›,
9. Bakanl›k taraf›ndan haz›rlanan tek tip Am-
balaj At›¤› Yönetim Planlar›n›n yine Bakanl›k
taraf›ndan onayland›¤› gibi, haz›rlanacak
tek tip sözleflme formatlar›n›n da Bakanl›k ta-

raf›ndan onaylanmas› ve Bakanl›¤›n onay›
olmadan feshedilememesi konusunun hu-
kuksal boyutunun araflt›r›lmas›,

Alt komisyon-3
Kaynakta ayr› toplaman›n maliyetleri, 
üretici sorumlulu¤una ifllerlik kazand›rmak,
belgelendirme, ekonomik araçlar
Komisyon baflkanl›¤›na ASD (Ambalaj Sana-
yicileri Derne¤i) Salih Zeki ÖCAL, komisyon
raportörlü¤üne ise ÇEVKO Vakf› temsilcisi
Alphan ERÖZTÜRK seçilmifllerdir.

Komisyonun ele alaca¤› teknik konular;
1. Komisyonun her üyesi taraf›ndan çal›flma
konusuna iliflkin kendi mevzuat› ile ilgili hü-
kümlerin ortaya konulmas›,
2. Ayr› toplaman›n maliyetlerinin belirlenme-
si (konut ve sanayi ayr› ayr› ve bütün olarak),
3. Maliyetlerin piyasaya süren sorumlulu¤u il-
kesi do¤rultusunda Yönetmeli¤e yans›t›lmas›,
4. Piyasaya sürenlerden istenecek belgelen-
dirme yönteminin belirlenmesi, 
5. Di¤er ekonomik araçlar›n araflt›r›lmas›,
6. AB üyesi ülkelerden en az iki ülke seçilerek
bu ülke örneklerinin incelenmesi,
7. Ambalaj üreticisinin sorumlulu¤unun de-
¤erlendirilmesi,
8. Geri kazan›m hedefleri AB ülkelerine göre
irdelenmeli,
9. Yetkilendirilmifl kurulufl ve lisansl› firmalar›n
yapaca¤› belgelendirme sisteminin de¤er-
lendirilmesi,

Alt komisyon-4
Yetkilendirilmifl kuruluflun (YK) kriterleri,
fonksiyonu
Komisyon Baflkanl›¤›na Çevre ve Orman Ba-
kanl›¤›ndan Ümit Güven ULUSOY, komisyon
raportörlü¤üne ise ÇEVKO Vakf› temsilcisi
Alphan ERÖZTÜRK ve Arçelik A.fi. temsilcisi
Tar›k KAPU seçilmifllerdir.

Komisyonun ele alaca¤› teknik konular;
1. En az iki AB üyesi ülkelerdeki yetkilendiril-
mifl kurulufllar›n ölçütlerinin belirlenmesi, ülke-
mizdeki yetkilendirilmifl kurulufllar›n ölçütleri
ile karfl›laflt›r›lmas›,
2. En az iki AB üyesi ülkelerdeki yetkilendirilmifl
kuruluflun görev ve sorumluluklar›n›n belirle-
nerek ülkemizdeki yetkilendirilmifl kuruluflun



8

görev ve sorumluluklar› ile karfl›laflt›r›lmas›,
3. Komisyonun üyeleri, yetkilendirilmifl kuru-
lufllar›n denetimleri nas›l yap›laca¤› konusun-
da kendi kurumunun mevzuat› ile ilgili hü-
kümlerini belirlemeleri,
4. Yetkilendirilmifl kuruluflun ölçütlerinin belir-
lenmesi,
5. Yetkilendirilmifl kuruluflun belediyelerle
olan iflbirli¤inin tan›mlanmas›, detaylar›n›n
belirlenmesi,
6. Yetkilendirilmifl kuruluflun piyasaya süren-
lerden alaca¤› ücretlerin belirlenmesine ilifl-
kin tespitlerin ve önerilerin yap›lmas›, ücretle-
rin hangi ölçütlere göre al›nmas› gerekti¤inin
belirlenmesi,
7. Yetkilendirilmifl kurulufl taraf›ndan kaynak-
ta ayr› toplamaya yap›lacak maddi katk›n›n
(belediye/lisansl› iflletmeye) kime ve nas›l ya-
p›laca¤›n›n belirlenmesi,
8. Piyasaya sürenler için alternatiflerin belir-
lenmesi,
9. Bakanl›¤›n yetkilendirilmifl kurulufllar üzerin-
deki denetim, onay, mekanizmas›n›n belir-
lenmesi,
10. Yetkilendirilmifl kurulufllar›n fiyatlar› belirle-
me kriterlerinin incelenmesi,
11. Yetkilendirilmifl kurulufllarda al›nan izinle-
rin yenilenme süreçlerinin belirlenmesi

Alt komisyon-5
Sanayi kaynakl› ambalaj at›¤› ile konut
kaynakl› ambalaj at›¤›n›n toplama 
sisteminin ayr›lmas›
Komisyon baflkanl›¤›na MESS temsilcisi Talat
YÜKSEL, komisyon raportörlü¤üne ise T‹SK
temsilcisi Ulafl YILDIZ seçilmifllerdir.

Komisyonun ele alaca¤› teknik konular;
1. Mevcut durumun tespit edilerek, sanayi
ve evsel kaynakl› ambalaj at›klar›n›n birlikte
toplanmas›nda ve sat›fl noktalar› ile sanayi-
den bedelsiz al›nmas›nda yaflanan s›k›nt›la-
r›n somut örneklerle belirlenmesi,
2. Ortak tan›mlar ve ifadeler kullan›lmas› için
Yönetmelik tan›mlar›n›n gözden geçirilmesi,
3. Mevcut sistemin avantaj ve dezavantajla-
r›n›n belirlenmesi,
4. Sanayi ve evsel kaynakl› ambalaj at›klar›-
n›n toplama sisteminin ayr›lmas›n›n Yönet-
meli¤e ve mevcut toplama sistemine etkile-
rinin neler olaca¤› tespit edilmesi,

Alt komisyon-6
Depozito uygulamas›
Komisyon baflkanl›¤›na ÇEVKO Vakf› temsil-
cisi Cezmi NEY‹M, komisyon raportörlü¤üne
ise Ambalaj Sanayicileri Derne¤i temsilcisi ‹l-
kay KIRAN seçilmifllerdir.

Komisyonun ele alaca¤› teknik konular;
1. Depozito uygulamas›n›n bulundu¤u 3 AB
üyesi ülke seçilerek uygulaman›n ayr›nt›lar›-
n›n araflt›r›lmas›,
2. Depozito uygulamas›n› teflvik edici yön-
temlerinin belirlenmesi,
3. Depozito uygulanacak ambalaj türlerinin,
hacimlerinin, ürün gruplar›n›n belirlenmesi,
4. Ambalaj at›klar›n›n toplama maliyetleri-
nin, depozito ve mevcut sistem ile toplan-
mas›n›n maliyetlerinin karfl›laflt›r›lmas›,
5. Her iki toplama sisteminde de avantaj ve
dezavantajlar›n belirlenmesi,
6. Depozito uygulamas›n›n zorunlu hale geti-
rilmesinin mevcut sisteme etkilerinin belirlen-
mesi,
7. Depozito sisteminde örnek toplama mo-
dellerinin önerilmesi,
8. Depozito uygulamas›nda taraflar›n yü-
kümlülüklerin belirlenmesi
9. Depozito uygulamas›nda iflletme için he-
def tutturulmas›n›n gerekip gerekmedi¤inin
di¤er ülke uygulamalar›ndan yola ç›k›larak
araflt›r›lmas›, Direktifin incelenmesi,
10. Depozito yönetimini kullanan iflletmelerin
tespit edilmesi,
11. Depozitolu ürünler konusunda tüketici
davran›fllar›n›n incelenmesi,

Alt komisyon-7
Poflet kullan›m›n›n 
azalt›lmas›
Komisyon baflkanl›¤›na ÇEVKO Vakf› temsil-
cisi Alphan ERÖZTÜRK, komisyon raportörlü-
¤üne ise SEPA temsilcisi Asl›han ARIKAN se-
çilmifllerdir.

Komisyonun ele alaca¤› teknik konular;
1. AB üyesi ülkelerdeki plastik poflet kullan›-
m›n›n azalt›lmas› yönünde uygulanan mev-
zuat›n ve yap›lan çal›flmalar›n incelenmesi,
2. Ülke içinde tüketilen plastik poflet miktar›-
n›n belirlenmesi,
3. Plastik Poflet kullan›m›n› azaltmak amac›y-
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la uygulanacak yöntemlerin belirlenmesi,
4. Plastik poflet kullan›m›n›n azalt›lmas› için
yap›lmas› gereken bilinçlendirme çal›flmala-
r›n›n belirlenmesi,
5. Plastik poflet kullan›m›n› azaltmak için al-
ternatiflerin belirlenmesi,
6. Plastik poflet’in ambalaj olup olamad›¤›
konusunda çal›flmalar›n yap›lmas›, AB üyesi
ülkelerdeki uygulamalar›n incelenmesi,

Alt komisyon-8
Standartlar, a¤›r metal konsantrasyonu
Komisyon baflkanl›¤›na T. fiifle Cam A.fi. yet-
kilisi Dilek BOLCAN, komisyon raportörlü¤üne
ise ÇEVKO Vakf› temsilcisi Özgür fiAKI seçil-
mifllerdir.

Komisyonun ele alaca¤› teknik konular;
1. Komisyon üyelerince, ambalaj konusunda
AB Mevzuat› ve uluslararas› standartlar aç›-
s›ndan ulusal mevzuat›m›z›n de¤erlendiril-
mesi, uyum ve sürdürülebilirlik çal›flmalar›n›n
nas›l devam ettirilece¤i,
2. Komisyonun her üyesi çal›flma konusuna
iliflkin kendi mevzuat› ile ilgili hükümleri orta-
ya koymal›d›r. Bu mevzuatlarda, ambalajlar-
da a¤›r metal konsantrasyonu aç›s›ndan
çapraz kontrolü sa¤layabilecek de¤ifliklikle-
rin neler oldu¤u tespit edilmelidir.
3. AB üyesi ülkelerden en az iki ülke seçilerek
ambalajlarda a¤›r metal konsantrasyonu
konusunda nas›l bir yol izlediklerinin araflt›r›la-
rak sonuç raporunda sunulmas› gerekmek-
tedir.
4. Ambalajlarda a¤›r metal konsantrasyon-
lar› nas›l tespit edilmektedir?
5. Bu testleri uygulayabilecek ve numune
kabul edebilecek uluslar aras› kabul görmüfl
laboratuarlar mevcut mudur? 
6. Türkiye’de ve üye ülkelerde ambalaj mal-
zemelerinde a¤›r metal konsantrasyonu aç›-
s›ndan izlenebilirlik ve piyasa gözetimi nas›l
sa¤lanmaktad›r?
7. Geri dönüflüm süreci ile ilgili ambalaj ve
a¤›r metal konsantrasyonu standartlar›n›n
belirlenerek incelenmesi.

Alt komisyon-9 
E¤itim ve bilgilendirme
Komisyon baflkanl›¤›na ÇEVKO Vakf› temsil-
cisi Dilek ÖZCANLI, komisyon raportörlü¤üne

ise ASD (Ambalaj Sanayicileri Derne¤i) tem-
silcisi ‹lkay KIRAN seçilmifllerdir.

Komisyonun ele alaca¤› teknik konular;
1. Komisyon üyelerinin çal›flma konusu do¤-
rultusunda kurum mevzuat›nda yer alan gö-
rev ve yetkilerinin belirlenmesinde ‹lkö¤retim
Müfredat Program›na konulabilmesi ile ilgili
bilgi verilmesi,
2. Bugüne kadar üyelerce yap›lan çal›flma-
lar›n belirlenmesi,
3. AB üyesi ülkelerden en az iki ülke seçilerek;
ambalaj at›klar›n›n ayr› toplanmas› konusun-
da yap›lan çal›flmalarda e¤itim konusunda
izlenen yöntem ve materyallerin araflt›r›larak
ülkemiz için örnek olabilecek modelin sonuç
raporunda sunulmas›,
4. Ambalaj at›klar›n›n kaynakta ayr› toplan-
mas› konusunda bas›n ve yay›n organlar›n-
dan beklentilerin belirlenmesi,
5. ‹lgili kurumlarla yap›lacak çal›flmalar,
6. E¤itim konular›n›n belirlenmesi,
7. E¤itim yöntemlerinin belirlenmesi,
8. E¤itim materyallerinin belirlenmesi,
9. E¤itim maliyetlerinin kimler ve ne flekilde
karfl›lanaca¤›n›n belirlenmesi,
10. TV programc›lar› ile görüflmeler yap›larak
diziler içerisinde ambalaj at›klar›na yer veri-
lebilirli¤inin araflt›r›lmas›.

Alt komisyon-10
‹flaretlemenin zorunlulu¤u 
Komisyon baflkanl›¤›na ÇEVKO temsilcisi
Alphan ERÖZTÜRK, komisyon raportörlü¤ü-
ne ise ASD temsilcisi Asl›han ARIKAN seçil-
mifllerdir.

Komisyonun ele alaca¤› teknik konular;
1. Konu do¤rultusunda AB direktifinin ve ilgili
Komisyon Karar›n›n incelenmesi,
2. ‹flaretlemenin gereklili¤inin belirlenmesi,
3. ‹flaretlemede teknik engellerin belirlenmesi,
4. ‹flaretlenmeden muaf tutulacak ambalaj
türlerinin belirlenmesi,
5. AB üyesi ülkelerden en az iki ülke seçilerek;
ambalajlar›n iflaretlenmesi sisteminin ince-
lenmesi ve sonuç raporunda sunulmas›,
6. ‹flaretleme geçifl sürelerinin belirlenmesi,
7. ‹flaretleme konusunda taraflar›n (ambalaj
üreticileri, piyasaya sürenler, vatandafllar
vs.) bilgilendirilmesi. 



Vak›f ve dernekler, 
ambalaj at›klar›n›n yönetimi
için bir araya geldi

Yetkilendirilmifl Kurulufl ÇEVKO Vakf› ile sektörel dernek ve 
organizasyonlar iflbirli¤inde gerçeklefltirilen, Türkiye’de ambalaj
at›klar›n›n yönetimiyle ilgili yaflanan sorunlar›n ve çözüm çal›flmalar
önerilerinin ele al›nd›¤› toplant› ‹stanbul Centrum’da gerçekleflti.

28.4.2009’da ‹stanbul, Centrum’da,
20.5.2009‘da Çevre ve Orman Bakanl›¤›
taraf›ndan toplant›ya ça¤r›lan Ambalaj
Komisyonu öncesinde geliflmeleri de¤er-
lendirmek amac› ile sektörel organizas-
yonlar›n ve sivil toplum örgütlerinin kat›l›m›
ile bir toplant› gerçeklefltirilmifltir.  
2005’te yürürlü¤e giren Ambalaj ve Am-
balaj At›klar›n›n Kontrolü Yönetmeli¤i’nde
24.6.2007 tarihinde yap›lan de¤iflikler son-
ras›nda, yeni ad› ile “Ambalaj At›klar›n›n
Kontrolü Yönetmeli¤i”nin uygulanmas›n-
da, daha önceki yönetmelikte de dikkat
çekilen konulara ek olarak çeflitli sorunlar
söz konusu olmufltur.
Yaflanmakta olan sorunlara dikkat çeke-
bilmek, daha genifl bir platformda tart›fl-
mak ve ortak çözüm önerileri gelifltirebil-
mek amac› ile sektörel organizasyonlar ve
sivil toplum örgütlerinin bir araya geldi¤i
toplant›da sorunlar; “Hukuksal ve Yönet-
sel”, “Mali” ve “Teknik” olarak gruplanm›fl
ve her bir grup için ayr› ayr› çözüm öneri-
leri gelifltirilerek, tart›fl›lm›flt›r. Bu toplant› so-

10



11

GÜNCEL

nucunda haz›rlanan ayr›nt›l› rapor
16.7.2008’de Çevre ve Orman Bakanl›¤›,
Çevre Yönetimi Genel Müdürlü¤ü’ne
gönderilmifltir. 
Uygulamadan kaynaklanan öncelikli hu-
kuksal ve yönetsel sorunlar›n çözümüne
yönelik olarak Ambalaj At›klar›n›n Kontrolü
Yönetmeli¤i’nin baz› hükümlerinde de¤i-
fliklik yap›lmas›yla ilgili öneri gelifltirilmek
üzere bir araya gelen TOBB Sektör Meclis-
leri, Türkiye G›da Dernekleri Federasyonu

(TGDF), TÜS‹AD ve ÇEVKO Vakf› yetkilileri
bir çal›flma grubu oluflturmufltur.  
Daha önceki toplant›larda haz›rlanm›fl gö-
rüfller ayr›nt›l› olarak ele al›narak de¤erlen-
dirilmifl ve yeni baz› görüfllerin eklenmesi ile
birlikte önceki metinlerin, toplant›ya kat›-
lanlar aç›s›ndan, Türkiye’de ambalaj at›k-
lar›n›n yönetimi konusunda yaflanan s›k›nt›-
lar ve çözüm önerileri hakk›nda üzerinde
uzlafl›lm›fl ortak metinler olarak kabul edil-
mesi düflüncesi a¤›rl›k kazanm›flt›r.

“Türkiye’de Ambalaj At›klar›n›n Kontrolü” De¤erlendirme 
Toplant›s› - Kat›l›mc› Listesi

SIRA NO KURUM ADI

1 ANADOLU CAM SAN. A.fi.

2 ANADOLU EFES B‹RACILIK VE MALT SANAY‹‹ A.fi.

3 ASD- Ambalaj Sanayicileri Derne¤i

4 BOSAD- Boya Sanayicileri Derne¤i

5 CROWN BEVCAN TÜRK‹YE AMBALAJ SAN. VE T‹C. A.fi.

6 ÇEVKO- Çevre Koruma Ve Ambalaj At›klar› De¤erlendirme Vakf›

7 DANONE-T‹KVEfiL‹ GIDA VE ‹ÇECEK SAN. VE T‹C. A.fi.

8 ‹STANBUL SANAY‹ ODASI

9 ‹STANBUL T‹CARET ODASI

10 K‹PLAS- Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii ‹flverenleri Sendikas›

11 KTMD- Kozmetik Ve Tuvalet Müstahzarlar› Üreticileri Derne¤i

12 MASUDER- Maden Suyu Üreticileri Derne¤i

13 MEYED- Meyve Suyu Endüstrisi Derne¤i

14 OTOMOT‹V SANAY‹C‹LER‹ DERNE⁄‹

15 PETDER- Petrol Sanayi Derne¤i

16 PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY‹‹ A.fi.

17 SDSD- SABUN VE DETERJAN SANAY‹C‹LER‹ DENE⁄‹

18 SENEM ÇAPA MARKETING COMMUNICATIONS

19 T.fi‹fiE VE CAM FABR‹KALAR‹ A.fi.

20 T‹SK- Türkiye ‹flveren Sendikalar› Konfederasyonu

21 TKSD- Türkiye Kimya Sanayicileri Derne¤i

22 TOBB- Türkiye ‹çecek Sanayi Meclisi

23 TÜG‹S-Türkiye G›da Sanayi ‹flverenleri Sendikas›

24 TÜRK TUBORG B‹RA VE MALT SAN. A.fi.

25 ÜLKER B‹SKÜV‹ SANAY‹ A.fi.

26 YILDIZ HOLD‹NG A.fi.
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Dow Türkiye, ISO 500’de 320. s›rada yer ald›
Dow Chemical’›n Do¤u Avrupa Geliflim ve Büyüme Bölgesi’ne
ba¤l› olarak 38 y›ld›r ülkemizde faaliyet gösteren Dow Türkiye, ‹s-
tanbul Sanayi Odas›’n›n (‹SO) “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuru-
luflu 2008 Y›l› Raporu”nda 320. s›rada yer ald›. 2008 y›l›nda 600 mil-
yon dolar› aflan cirosuyla Türk kimya sektörünün devlerinden biri
olan Dow Türkiye, son 15 y›lda 15 kat büyüme göstererek Türki-
ye’nin en h›zl› büyüyen yabanc› flirketleri aras›nda bulunuyor. 

Çocuklar Big-Tang
kahramanlar› ile
maceraya doydu
Toz içecek pazar›n›n lideri TANG, çocukla-
r›n hayal güçleri ve macera tutkular›n›, on-
lar›n çevre bilincine kavuflmalar›na yard›m-
c› olacak bir yenili¤e imza att›. TANG’in ya-
ratt›¤› çevreci kahramanlar› çocuklara
özel bir gösteriyle tan›tan Tang, internet si-
tesi www.bigtang.net’i de interaktif oyun-
lar›n yer alaca¤› biçimde kurgulad›. Dolp-
hinarium’da sempatik oyuncu Hale Cane-
ro¤lu’nun sunuculu¤unda gerçekleflen or-
ganizasyonda yunuslar gösterileri ile tüm
çocuklar› büyüledi. ‹lk defa BIG-TANG kah-
ramanlar› ile tan›flan çocuklar, birlikte
oyunlara kat›larak hediyeler kazand›lar.

Ekol Ofset çevresel 
etkinliklerini sürdürüyor

Çevre yönetiminde sürekli geliflim sürecin-
de kararl›l›k göstermekte olan EKOL OFSET
A.fi., çevrenin korunmas›na katk›da bulun-
mak için, üretmekte oldu¤u karton amba-
lajlar›n tasar›m prosesinde, üretim prosesin-
de ve  söz konusu ambalajlar›n kullan›m›na
iliflkin aflamalarda, çevre dostu malzeme-
lerin tedarik edilmesini ve kullan›lmas›n› ön-
celik olarak belirlemifltir. Bu do¤rultuda
EKOL OFSET A.fi.’de, geri dönüflüme uygun
olacak flekilde karton ambalaj üretimi ger-
çeklefltirilir.
EKOL OFSET A.fi.’de ilgili faaliyetler, en az
at›k üretecek flekilde gerçeklefltirilir. Bu kap-
samda oluflan çeflitli at›klar›m›z (ka¤›t-kar-
ton at›klar›, evsel at›klar, t›bbi at›klar, at›k pil-
ler-bataryalar, bitkisel at›k ya¤lar ve di¤er)
konu ile ilgili lisansa sahip yetkili firmalara
teslim edilir. Piyasaya sürdü¤ümüz at›klar›n,
“Ambalaj At›klar›n›n Kontrolü Yönetmeli¤i”
uyar›nca ilgili geri kazan›m gerekliliklerinin
yerine getirilmesini sa¤lamak amac› ile yet-
kilendirilmifl kurulufl olan ÇEVKO ile 2005 y›-
l›nda sözleflme imzalanm›fl ve söz konusu
sözleflme günümüze kadar yinelenmifltir.

Migros, Poflet Kullan›m›n› Azalt›yor

Do¤ada çözünebilir pofletleri ilk kez Türk tü-
keticisi ile buluflturan ve uygulaman›n ilk so-
nuçlar›na göre poflet kullan›m›nda azalma
gözlemleyen Migros, tamamlay›c› nitelikteki
ikinci uygulamas› olan bez çantalarla müfl-
terisine yeni bir çevreci seçenek daha sunu-
yor. “Çevreyi Korumak Benim Elimde” yaz›l›
ve müflterilerin al›flverifllerinde defalarca kul-
lanabilecekleri bez çantalarla Migros, keyifli bir al›flverifl ortam› yarat-
may› ve çevre bilincinin artt›r›lmas›na katk›s›n› sürdürmeyi hedefliyor. 
Bez çantalar krem zemin üzerine, köklerinin üzerinde yükselen ve yeflil
sap› ile bir a¤aç formunu tamamlayan tasar›m›yla Migros ma¤azalar›n-
da yer al›yor. Migros’un kurumsal rengi turuncu ile yeflil ve kahverengi
gibi do¤ay› yans›tan tüm renkler c›v›l c›v›l bir görüntü sunuyor. 
Van Valili¤i’nin hayata geçirdi¤i projeye tam destek verecek olan Mig-
ros Ticaret A.fi., 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde  start verilen çevreci
kampanya çerçevesinde yeni tasarlad›¤› bez çantalar› ücretsiz olarak
Vanl› tüketicinin kullan›m›na sunarak, do¤ada eriyen pofletlere tamam-
lay›c› olarak getirdi¤i bez çantalar ile çevre için çok yönlü bir yaklafl›m
benimsedi¤inin alt›n› çiziyor.
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JTI çal›flanlar›ndan gelece¤imize 21 bin fidan

JTI Türkiye çal›flanlar›n›n katk›lar› ile temelleri 2004 y›l›nda at›lan JTI Orma-
n›, 2009 y›l›nda ba¤›fllanan 5.000 fidanla 21.000 fidanl›k bir ormana dö-
nüfltü. ‹zmir Ayd›n Otoyolu üzerindeki farkl› alanlar›n a¤açland›r›lmas›n›
kapsayan proje, JTI’›n Cenevre’deki merkezi taraf›ndan gerçeklefltirilen
ve tüm JTI lokasyonlar›n› kapsayan, Çevre Sa¤l›k ve Güvenlik Ödülleri
Program› kapsam›nda, 36 proje aras›nda, Ekip Çal›flmas› kategorisinde
de ikinci oldu. 

Barbie’den çocuklar›-
n›n tertemiz bir dün-
yada do¤a ile iç
içe yaflamas›n› ar-
zulayan ve onlara
do¤a sevgisini kü-
çük yafllardan iti-
baren oyun-
lar eflli¤inde
afl›lamak is-
teyen anne
baba la ra
büyük sürpriz! 
Harika bir çiçe¤in içinde yaflayan, çiçek
yapra¤›ndan kanatlara sahip olan Parmak
K›z Thumbelina, geri dönüflümlü paketi, pa-
ketin üzerindeki do¤a ile ilgili mesajlar›yla
minik dostlar›na do¤a sevgisinin ve do¤ay›
koruman›n temiz bir dünya için ne kadar
önemli oldu¤unu ö¤retiyor.

At›k fiaheserler 
Türkiye’de günde yaklafl›k 65 bin ton at›k
üretiliyor ve bu miktar›n % 15-20 ’sinin geri
dönüflümü mümkünken halen düzenli de-
polama yapan belediyelerin ve geri dö-
nüflüm tesislerin say›s› oldukça az. At›k fia-
heserler Projesi’yle kat› at›klar›n sanat
eserlerine dönüfltürülmesiyle Mardin’deki
kat› at›k sorununa dikkat çekmek amaç-
lan›yor. Projeyle Mardin halk›n›n ve ö¤ren-
cilerin kat›l›m› ile yap›lacak At›k fiaheser-
ler’in Mardin’in farkl› yerlerinde sergilen-
mesiyle kat› at›klar›n geri dönüflümü konu-
sunda fark›ndal›k yaratmak hedefleniyor. 

Ad›m Ad›m Temiz Gediz
Gediz Nehri, dünyadaki en verimli 7 nehir
havzas›ndan biri. Türkiye nüfusunun büyük
bir k›sm›n›n g›da ihtiyac›n› karfl›laman›n
yan› s›ra, havza 308 bitki ve 270 kufl türüne
yaflam alan› sunuyor. Ancak, nehrih h›zla
kirlenmesi Gediz havzas›ndaki çiftçileri ve
Gediz’den beslenen tüm canl› türlerinin
sa¤l›¤›n› tehdit ediyor. “Ad›m Ad›m Temiz
Gediz” projesi, nehrin kirlenmesine yol
açan temel aktörlerin faaliyetlerini izle-
yen, raporlayan ve bunlar üzerinde bask›
oluflturan bir “Gediz Çevre ‹nsiyatifi” olufl-
turmay› amaçl›yor. 

Hayata art› katacak çevre projeleri

Coca-Cola Türkiye’deki 45. y›l›nda, Sivil Toplum Kurulufllar›, Üniversiteler, ve kamu kurumlar› ile birlikte çevre ve
toplum projeleri gerçeklefltirmek üzere Hayata Art› Vakf›’n› kurdu. fiimdiye kadar gerçeklefltirilen toplumsal yat›r›mlar›
Vak›f fiemsiyesi alt›nda uzun vadeli bak›fl aç›s›yla, daha da geniflleterek yayg›nlaflt›rmay› hedeflemektedir.
Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program› dahilindeki Hayata Art› projelerinde 2009-2010 y›l› içerisinde gerçeklefltirilecek
projelere toplam 5 milyon TL katk› sa¤lanmaktad›r.

Barbie, Parmak K›z
Thumbelina ile do¤a
sevgisi afl›l›yor
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Yükümlülü¤ünü devreden
ekonomik iflletme say›s› 
h›zla art›yor

‹l Çevre ve Orman Müdürlükleri’ne yetki devrinin ard›ndan 
yükümlülüklerini ÇEVKO Vakf› arac›l›¤› ile yerine getiren piyasaya 
sürenlerin say›s› giderek art›yor. 

Çevre ve Orman Bakanl›¤›’n›n, ‹l Çevre ve
Orman Müdürlüklerine yetkilerini devret-
mesinin ard›ndan piyasaya süren firmalara
yönelik tespit ve denetimler artm›flt›r. Bu-
nun neticesinde ÇEVKO Vakf›, il çevre ve
orman müdürlüklerine verdi¤i destek ile
birlikte ÇEVKO Vakf›na yükümlülüklerini
devreden firma say›s›nda da gözle görülür
bir art›fl meydana gelmifltir. 
2009 y›l› ikinci çeyre¤i sonu itibar› ile 903 fir-
ma yükümlülü¤ünü ÇEVKO Vakf›’na dev-
retmifltir.  2009 y›l› bütçesine göre yükümlü-
lük üstlenilmesi hedeflenen firma say›s› bak›-
m›ndan %90’l›k, tonaj bak›m›ndan %94’lük
bir gerçekleflme söz konusudur. 
Ekonomik iflletmelere yönelik, Ambalaj
At›klar›n›n Kontrolü Yönetmeli¤i’nden kay-

naklanan geri kazan›m yükümlüklerinin an-
lat›ld›¤› çok say›da toplant› düzenlenmifltir. 
Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan Am-
balaj At›klar› Kontrolü Yönetmeli¤inin uy-
gulamas›, yaflanan s›k›nt›lar ve çözüm
önerileri konusunda tüm kurum ve kurulufl-
lar›n görüfllerinin al›nd›¤› Ambalaj Komisyo-
nu ilk toplant›s›n› gerçeklefltirmifltir. Bu top-
lant›da oluflturulan çal›flma gruplar›nda et-
kin rol oynayan ÇEVKO Vakf›; depozito uy-
gulamas›, poflet kullan›m›n›n azalt›lmas›,
e¤itim ve iflaretlemenin zorunlulu¤u konu-
lar›nda komisyon baflkanl›¤›na seçilmifltir.
Yap›lacak çal›flmalar›n ambalaj at›klar›n›n
kontrolü konusunda yaflanan s›k›nt›lar›n gi-
derilmesi aç›s›ndan büyük önem tafl›mak-
tad›r. 

Üstlenilen Gerçekleflme
yükümlülük Hedeflenen oran› (%)

Firma Say›s› (adet) 903 1.000 90

Ambalaj At›¤› Miktar› (ton) 377.082 400.000 94

2009 y›l› 2.çeyrek, ÇEVKO Vakf› taraf›ndan üstlenilen yükümlülük
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Plastik pofletleri daha az 
kullan›p geri dönüfltürece¤iz

Çevre ve Orman Bakanl›¤› Ambalaj At›klar› fiube Müdürü Emine
Ayd›no¤lu, PAGEV Teknik Uzman› Funda Çetin, ÇEVKO Endüstri ‹liflkileri
Bölüm Müdürü Alphan Eröztürk ve PERDER Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› ‹hsan Biçen birer sunum yapt›¤› panelde, plastik pofletlerin
azalt›lmas›na yönelik yap›labilecek çal›flmalar› sizlerle paylafl›yoruz. 

Baz› ürünler vard›r ki onlars›z bir hayat dü-
flünmek mümkün de¤ildir. Geliflen teknolo-
jiyle birlikte al›flveriflten, eflya ve g›da sakla-
maya kadar say›s›z alanda kullan›lan plastik
pofletler, modern hayat›n vazgeçilmez ve
yerine bir fley konulmaz ihtiyaç maddelerin-
den biri oldu. 
Modern ülkelerde plastik pofletlerin alterna-
tif malzemelerden üretilen tafl›ma araçlar›-
na göre kullan›m alanlar› ve yerleri farkl›lafl›-
yor. Ayn› zamanda geri dönüflümü ve eko-
nomiye yeniden kazand›r›lmas›n›n yollar› da
art›fl gösteriyor. Günlük hayat›m›zda u¤rad›-
¤›m›z mahalle bakkal›m›zdan, süpermarket-
lere, köfledeki simitçimizden al›flverifl merkez-
lerine kadar her yerde yapt›¤›m›z al›flveriflleri
en kolay, en steril ve en çevreci yöntemle
tafl›mak için plastik pofletler en uygun çözü-
mü sunuyor.  
Hayat›m›z›n bu kadar içinde yer alan plastik
pofletlerin günümüzde çevreye zarar verip
vermedikleri s›kça tart›fl›l›yor.  Plastik pofletler
konusunda tam anlam›yla bir bilgi kirlili¤i ya-
fl›yoruz. Bu nedenle PAGEV olarak plastik

pofletlerle ilgili gerçekleri ayd›nlatmak için
geçti¤imiz günlerde vakf›m›z›n öncülü¤ün-
de Çevre Bakanl›¤› ve ÇEVKO temsilcilerini
plastik poflet üreticisi firmalar ve perakende-
cilerle bir araya getirdi¤imiz “Al›flverifl Poflet-
leri Uygulamalar› - Sorunlar ve Çözüm Öneri-



leri” konu bafll›kl› bir panel gerçeklefltirdik.
Panel, Çevre ve Orman Bakanl›¤›’n›n plastik
pofletlerle ilgili politikalar›n›n belirlenmesine
yard›mc› olmak ve sektör temsilcilerinin gö-
rüfllerini aktarmas›na olanak tan›mas› nede-
niyle son derece önemliydi. Panelde,  üretim
maliyeti ve kaynak kullan›m› aç›s›ndan alter-
natiflerine göre çok daha çevreci olan plas-
tik pofletlerin neden çevre düflman› gibi ilan
edildi¤i sorusunun cevab›n› arad›k. 
Avrupa Birli¤i ülkeleri ve dünyadaki plastik
poflet uygulamalar› hakk›nda örneklerin de
verildi¤i panelde, genel yaklafl›m plastik po-
fletlerin bilinçli bir flekilde kullan›lmas› ve tüm
ambalaj at›klar› gibi çöp olarak de¤erlendi-
rilmeyerek geri dönüflüme kazand›r›lmalar›
gerekti¤i yönünde oldu. Plastik poflet kullan›-
m›n›n azalt›lmas› amac›yla, sembolik de olsa
belli bir ücretle sat›lmas› veya vergi getirilme-
si konusu da gündeme getirildi. Tekrar kulla-
n›labilen pofletler ve biyobozunur pofletler
de alternatif çözüm önerileri aras›nda s›ra-
land›. Panelde yap›lan sunumlardan önemli
bölümlerden baz›lar› flöyleydi;
Çevre ve Orman Bakanl›¤› Ambalaj At›klar›
fiube Müdürü Emine Ayd›no¤lu, plastik po-
fletlerin yasaklanmas›n›n kesinlikle bir çözüm
olmayaca¤›n› vurgulad›. 
ÇEVKO Vakf›  Endüstri ‹liflkileri Bölüm Müdürü
Alphan Eröztürk, panelde yapt›¤› sunumda,
dünyadaki petrol kaynaklar›n›n yüzde
4’ünün plastik üretimi için kullan›ld›¤›n›, bu-
nun da sadece yüzde 3’ünden plastik poflet
üretildi¤ini belirtti.Günlük al›flverifllerimizin vaz-

geçilmezi haline gelen plastik pofletlerin, ya-
saklanmas›n›n sosyal ve ekonomik aç›dan
olumlu de¤erlendirilmedi¤ini belirten Eröz-
türk, sorunun malzeme sorunu olmad›¤›n›
,plastik yerine baflka bir malzemenin konul-
mas› halinde de sorunun devam edece¤ini,
önemli olan›n elimizdeki hammadde ya da
üründen maksimum fayda sa¤lamak oldu-
¤unun alt›n› çizdi. Eröztürk, davran›fl al›flkan-
l›klar›m›z› de¤ifltirmemiz gerekti¤ini belirterek,
sat›fl noktalar›n›n kullan›c›lar› bilinçlendirme-
lerinin önemine de dikkat çekti. 
PAGEV Teknik Uzman› Funda Çetin, yapt›¤›
sunumda, çeflitli Avrupa Birli¤i ülkelerindeki
plastik poflet uygulamalar› konusunda ör-
nekler vererek, Avrupa Birli¤i ülkelerinin hiç-
birinde plastik pofletlerin yasaklanmas›n›n
mümkün olmad›¤›n›, bu giriflimlerin tümünün
AB Komisyonu taraf›ndan, AB anlaflmas›na
ve Ambalaj Direktifi’ne ayk›r› oldu¤u gerek-
çesiyle reddedildi¤ini belirtti. Çetin ayr›ca,
plastik pofletlerin yasaklanmas›n›n bir çözüm
olmad›¤›n› da belirterek, “Plastik pofletlerin
parayla sat›ld›¤› veya yasakland›¤› tüm ül-
kelerde istisnas›z baflka tür plastik pofletlerin
kullan›m›n›n ayn› oranda artt›¤› ve toplam
malzeme kullan›m›n›n gerilemedi¤i görül-
müfltür” dedi. 
PERDER (‹stanbul Perakendeciler Derne¤i)
Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› ve Biçen
Marketleri Sahibi ‹hsan Biçen de insanlar›n
plastik poflet kullan›m› konusunda bilinçlen-
melerinin önemine dikkat çekti. 
Panelde, plastik pofletler konusunda tüm ta-
raflara büyük görevler düfltü¤ünün alt› çizildi.
Kat›l›mc›lar, insanlar›n plastik poflet tüketim
al›flkanl›klar›n› de¤ifltirmeleri gerekti¤i konu-
sunda birleflti. Plastik pofletleri bilinçli ,tekrar
kullanarak ve geri dönüfltürerek çevremizi kir-
lilikten koruyabilece¤imiz vurguland›.
Vakf›m›z, her platformda plastiklerle ilgili ger-
çekleri, yap›lm›fl bilimsel araflt›rmalarla orta-
ya koymak için çal›fl›yor, çal›flmaya da de-
vam edecek. Bu do¤rultuda Çevre ve Or-
man Bakanl›¤›’nda Ambalaj Komisyonu’nda
görev alan vakf›m›z, plastik pofletlerle ilgili
önümüzdeki günlerde bakanl›¤›n yapaca¤›
çal›flmalarda da aktif olarak çal›flmalar yürü-
tecek. 
YAZI: Selçuk Aksoy - PAGEV (Türk Plastik Sanayicileri Arafl-

t›rma, Gelifltirme ve E¤itim Vakf›) Yönetim Kurulu Baflkan›
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REW 2009 Fuar›
geri kazan›m platformu

Türkiye’nin tek uluslararas› çevre teknolojileri fuar› olan REW ‹STANBUL,
Uluslararas› Geri Dönüflüm, Çevre Teknolojileri ve At›k Yönetimi Fuar› 
5. kez kap›lar›n› ziyaretçilere açt›.

SANAY‹ SORUMLULU⁄U

ÇEVKO Vakf›, sektör ile ilgili geliflme ve ye-
niliklerin ulusal ve uluslararas› dernekler,
belediyeler, belediye birlikleri, akademis-
yenler ve sanayi kurulufllar› ile bulufltu¤u
platformda, etraf›nda ambalaj at›klar›n›n
geri kazan›m› hakk›nda bilgiler bulunan
“Yeflil Nokta” iflareti fleklindeki stand›yla
yerini ald›. 

Ziyaretçileri bilgilendirici filmlerin izletildi¤i,
broflürlerin da¤›t›ld›¤› ÇEVKO Vakf› stan-
d›nda, çocuklar› kitaplar ve broflürlerle
karfl›layan Çevreci Kedi ÇEVK‹ büyük ilgi
ile karfl›laflt›. ÇEVKO Vakf›’n›n çocuklar için
tasarlay›p hayata geçirdi¤i Çevreci Kedi
ÇEVK‹, REW 2009’un maskotu olarak zihin-
lere kaz›nd›.

Yan aktiviteler ve uluslararas› seminer
programlar› ile renklenen fuarda ÇEVKO
Vakf› Yerel Yönetimler Bölüm Müdürü Cez-
mi Neyim’in panelist olarak kat›ld›¤› “Am-
balaj Yönetmeli¤inde Karfl›lafl›lan Sorunlar
ve Çözüm Önerileri” adl› bir de panel dü-

zenlendi. Sektörden genifl kat›l›m bulan
panelde Cezmi Neyim, kendisine yönelti-
len sorular› yan›tlad› ve çözüm yollar›n› vur-
gulad›.
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Kaynakta ayr› toplama
uygulamalar›nda
belediyelerin rolü

2009 y›l›n›n ilk alt› ayl›k döneminde yerel yönetimlerle iflbirli¤i içinde yürütülen mevcut çal›flmalar yayg›nlaflarak
devam ettirilmifl, bunun yan›nda yeni belediyelerle de sözleflmeler yap›larak uygulama kapsam›na al›nm›flt›r. Ka-
radeniz bölgesinde belediyelerin ambalaj at›klar› konusunda duyarl›l›klar›n›n artmas› ve bu bölgelerde  lisansl› fir-
malar›n da olmas›yla ambalaj at›klar› ile ilgili öncü uygulamalar ortaya ç›km›flt›r.. Samsun iline ba¤l› Çarflamba,
Bafra ve ‹lkad›m ilçe belediyeleri ambalaj at›klar›n›n kayna¤›nda ayr› toplanmas› uygulamalar›na bafllamak üze-
re harekete geçmifltir. 

Bu kapsamda Karadeniz bölgesindeki bu belediyelerle sözleflme yapmak kaç›n›lmaz olmufltur. Karadeniz bölge-
si d›fl›nda yeni sözleflme yap›lan di¤er belediyeler sayfalar›m›zda da yer verdi¤imiz, Afyonkarahisar Belediyesi,
Antalya Döflemealt› Belediyesi ve yaz aylar›nda milyonlar› bulan nüfusu ile Bodrum ve Çeflme Belediyeleridir.

Ambalaj At›klar›n›n Kontrolü Yönetmeli¤i’nin 27/4 maddesinde “Kaynakta ayr› toplama çal›flmalar›n›n belediye-
ler taraf›ndan do¤rudan yap›lamamas› durumunda bu at›klar, belediyelerce bedel talep edilmeksizin lisanl›/ge-
çici çal›flma izinli toplama ay›rma tesislerinde toplatt›r›l›r ve ekonomiye kazand›r›l›r.” denilmektedir. Yönetmeli¤e
ra¤men yaflanan  s›k›nt›lar T.C Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan fark edildi¤i için Ambalaj Komisyonu Alt Ça-
l›flma Gruplar›ndan birisinde bu konu tart›fl›lmaya ve çözüm aranmaya bafllanm›flt›r. Buradaki temel s›k›nt› taraf-
lar aras›nda yap›lan sözleflmelerin kal›c› olamamas›d›r. Özellikle belediyeler bu iflbirli¤i sözleflmelerini rahatl›kla
fesh edebilmekte ve firma de¤iflikli¤ine gidebilmektedir. Bunun sonucunda o bölgede yat›r›m yapm›fl lisansl› fir-
malar ciddi oranda maddi zarar görmekte dolay›s›yla mevcut uygulamalar kötü yönde etkilenmekte, hatta dur-
ma noktas›na gelmektedir. Bu problemin çözümü için Belediye-Yetkilendirilmifl Kurulufl-Lisansl› Firma ve Belediye-
Lisansl› Firma aras›ndaki sözleflmelerin tüm taraflar›n haklar›n› koruyacak flekilde, uzun süreli olarak haz›rlanmas›
gerekmektedir. 

Yukar›da bahsetti¤im konular›n Ambalaj Komisyonu alt çal›flma gruplar›nda yap›lacak görüflmeler ve tart›flma-
lardan sonra T.C Çevre ve Orman Bakanl›¤›’n›n katk›lar›yla  çözülece¤ine inanmaktay›z.

Cezmi Neyim
ÇEVKO Vakf›
Yerel Yönetimler Bölüm Müdürü
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ÇEVKO Vakf› yurt çap›nda
yayg›nlaflmaya devam ediyor

ÇEVKO Vakf›, 2009’un ilk 6 ayl›k döneminde yeni belediyeler ile iflbirli¤i
yapmaya devam ederek yurt çap›nda yayg›nlafl›yor. Samsun Bafra,
Çarflamba, ‹lkad›m Belediyeleri, ‹zmir Çeflme Belediyesi, Mu¤la Bodrum
Belediyesi, Antalya Döflemealt› Belediyesi gibi yeni iflbirli¤i yap›lan
belediyeler ve çal›flmalar ile ilgili detayl› bilgileri sizlerle paylafl›yoruz. 

YEREL YÖNET‹MLER VE L‹SANSLI ‹fiLETMELER ‹LE ‹fiB‹RL‹⁄‹

Karadeniz Bölgesi’nde ambalaj at›klar› 
kaynakta ayr› toplan›yor
Çarflamba ‹lçe Belediyesi, ÇEVKO Vakf› ve
Çorlu Ambalaj firmas› aras›nda sözleflmeler
imzaland›. Belediye ve ÇEVKO iflbirli¤inde
Ambalaj At›klar› Yönetim Plan› haz›rlanarak, k›-
sa sürede ambalaj at›klar›n›n kayna¤›nda ayr›
toplanmas›na bafllanacak.
Bafra Belediyesi, ÇEVKO Vakf› ve Göze Hurda-
c›l›k aras›nda yap›lan üçlü iflbirli¤i protokolü
imzalanarak, Bafra Belediyesi Ambalaj At›kla-
r›n›n Kayna¤›nda Ayr› Toplanmas› uygulamas›-
n›n ilk ad›m› at›ld›. K›sa süre içinde Ambalaj
At›klar› Yönetim Plan› haz›rlanarak, etkin, sü-
rekli ve verimli bir toplama sistemi hayata ge-
çirilecektir.
Samsun ili ‹lkad›m ‹lçe Belediyesi ambalaj at›k-
lar›n›n kayna¤›nda ayr› toplanmas› uygulama-
lar›na ÇEVKO Vakf›, Çorlu Ambalaj ile sözlefl-
meler imzalayarak bafllad›. Ambalaj At›klar›
Yönetim Plan› haz›rlanmaya baflland›. 
Karadeniz Bölgesinde bafllat›lan bu uygula-
malar›n bölgenin tamam›na h›zla yay›lmas›
amaçlanmaktad›r. 

Antalya’da Döflemealt› Belediyesi de 
kayna¤›nda ayr› toplama uygulamalar›na 
kat›ld›
29 Mart yerel seçimleri sonras›nda Antalya
merkezde bulunan Döflemealt› Belediyesi de
yeni ilçe olan belediyeler aras›na kat›ld›. Döfle-
mealt› Belediyesi s›n›rlar› içinde 5.000 konut ve
yaklafl›k 20.000 kiflilik nüfus bulunmaktad›r. 
Döflemealt› Belediyesi- ÇEVKO ve lisansl› Berat
Temizlik A.fi. firmas› ile sözleflmelerin imzalan-



mas›n›n ard›ndan, ambalaj at›klar› yönetim
plan› haz›rlanarak T.C Çevre Orman Bakanl›-
¤›’na sunularak onayland›. Yönetim plan› kap-
sam›nda ilk uygulama bölgesi olarak 3.000 ko-
nutu ve yaklafl›k 12.000 kifliyi kapsayan bir alan
seçildi. Belediye taraf›ndan tahsis edilen 9
adet billboard›n giydirmeleriyle uygulama
halka duyuruldu. Bilgilendirme faaliyetlerinde
kullan›lmak üzere 8.000 adet geri kazan›m
broflürü, 1.000 adet geri kazan›m afifli haz›rlan-
d›. Ayr›ca ambalaj at›klar›n›n kayna¤›nda ayr›
toplanmas›nda kullan›lmak üzere geri kaza-
n›m kumbaras› ve iç mekan geri kazan›m ku-
tular›n›n sevkiyat› bölgeye yap›ld›. 

Konyaalt› Belediyesi s›n›rlar› geniflledi
29 Mart yerel seçimleri sonras›nda Antalya
Konyaalt› Belediyesi s›n›rlar›, Beldibi bölgesinin
de ba¤lanmas›yla önemli oranda geniflledi.
Böylece 2 y›ld›r baflar›l› bir flekilde sürdürülen
ve Konyaalt› Belediyesinin tamam›na yayg›n-
laflm›fl olan “Kayna¤›nda Ayr› Toplama Uygu-
lamas›”n›n Beldibi’ni de kapsayacak flekilde
geniflletilmesi gündeme geldi. 
Konyaalt› Belediyesi, ÇEVKO Vakf› ve Ak-Sa
Ka¤›t Ambalaj firmas›n›n ortak çal›flmalar› ile
Beldibi bölgesi çok h›zl› bir flekilde Kayna¤›nda
Ayr› Toplama Uygulamas›na dahil edildi. 10
adet 4 gözlü geri kazan›m kumbaras› otellerin
ve konutlar›n yo¤un bulundu¤u ana cadde
üzerine yerlefltirildi. Toplaman›n sa¤l›kl› yap›la-
bilmesi amac›yla anlaflmal› bulunan lisansl› Ak-
Sa Ka¤›t Ambalaj firmas› biri s›k›flt›rmal› olmak
üzere 2 adet toplama arac›n› kullanmaya de-

vam ediyor. Kullan›lan bu araçlar›n giydirme-
leri ÇEVKO Vakf› taraf›ndan yap›ld›.

Çeflme’de geri kazan›m faaliyetleri bafllad›
‹zmir’in turistik merkezlerden biri olan Çeflme
Belediyesi s›n›rlar›n› kapsayan ambalaj at›klar›-
n›n kayna¤›nda ayr› toplanmas› uygulamalar›
bafllad›. Çeflme Belediyesi Kayna¤›nda Ayr›
Toplama Uygulamas› Çeflme Belediyesi, ÇEV-
KO Vakf›, Atkasan ve Yekesan firmalar› ile iflbir-
li¤i içinde sürdürülmektedir.
Haziran ay› içinde onaylanan Ambalaj At›klar›
Yönetim Plan›’na göre sürdürülen çal›flmalar
kapsam›nda, 8 kiflilik bir ekip ile 6 gün süreli ka-
p› kap› bilgilendirme faaliyeti yap›lmas› plan-
lanmaktad›r. Bu kapsamda 8.600 konuta ve
yaklafl›k (yazl›k) 87.600 kifliye ulafl›laca¤› düflü-
nülmektedir. Çeflme Belediyesi Kayna¤›nda
Ayr› Toplama Uygulamas› kapsam›nda topla-
ma arac› ÇEVKO Vakf› taraf›ndan giydirilmifl
toplama yap›lmaya bafllanm›flt›r.

Turizm bölgesi Bodrum’da ambalaj at›klar› 
geri kazan›lacak
Türkiye’nin en önemli turistik bölgelerinden bi-
risi olan Bodrum, ambalaj at›klar›n›n kayna¤›n-
da ayr› toplanmas› konusunda çal›flmalara
bafllad›. Bu amaçla Bodrum Belediyesi, ÇEV-
KO Vakf› ve ambalaj at›klar›n›n toplanmas› ve
ayr›lmas› konusunda, Çevre ve Orman Bakan-
l›¤›’ndan lisans alm›fl BOD-ÇEV Bodrum Çevre
Ambalaj At›¤› Toplama Ay›rma ve Nakliye fir-
mas› aras›nda iflbirli¤i sözleflmesi imzaland›. 
Bodrum ilçesinde toplam 16.800 konut ve
35.000 yerleflik nüfus bulunmaktad›r. Yaz ayla-
r›nda bölgede nüfus yüksek oranlarda art›fllar
göstermektedir. Dolay›s›yla ilçede bulunan
284 turistik tesis ilk aflamada bilgilendirilerek
kayna¤›nda ayr› toplama uygulamas› kapsa-
m›na al›nacakt›r. Bu tesislere ÇEVKO Vakf› ta-
raf›ndan haz›rlanan ambalaj at›¤› biriktirme
kumbaralar›ndan yerlefltirilecek ve d›fl yüzeyi
özel olarak giydirilmifl 4 adet ambalaj at›¤›
toplama arac› ile bu at›klar toplanacakt›r. 
Çevre ve Orman Bakanl›¤›’ndan onayl› Bod-
rum Belediyesi Yönetim Plan›’na göre ilk afla-
ma bölgesi olarak belirlenen 6 mahallede
8.200 konutta ambalaj at›klar›n›n kayna¤›nda
ayr› toplanmas› uygulamas›na bafllanacakt›r.
Böylece ilk aflamada 17.400 kiflilik bir nüfus
kapsama al›nm›fl olacakt›r. 2010 y›l›n›n sonuna
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kadar da tüm Bodrum’da yayg›nlafl›larak am-
balaj at›klar› kayna¤›nda ayr› toplanmas›
planlanmaktad›r.

Afyonkarahisar Belediyeler Birli¤i ambalaj 
at›klar›n› kayna¤›nda ayr› toplayacak
Afyonkarahisar Belediyesi ve 71 belediyenin
üye oldu¤u Afyonkarahisar ‹li Çevre Hizmetleri
Birli¤i, ÇEVKO Vakf› ve ambalaj at›klar›n›n top-
lanmas› ve ayr›lmas› konusunda, T.C Çevre ve
Orman Bakanl›¤›’ndan geçici çal›flma izni al-
m›fl Bilal Gültekin ile Afyon Ça¤dafl Geri Dönü-
flüm firmalar› aras›nda ambalaj at›klar›n›n kay-
nakta ayr› toplanmas› amac›yla iflbirli¤i sözlefl-
mesi imzaland›. 
Afyonkarahisar’da gerçeklefltirilecek geri ka-
zan›m çal›flmas›n›n aflamalar› ve uygulanacak
toplama yöntemleri gibi konular›n belirtildi¤i
“Afyonkarahisar ‹li Çevre Hizmetleri Birli¤i Am-
balaj At›klar› Yönetim Plan›” belediye, lisansl›
firmalar ve ÇEVKO Vakf› iflbirli¤i ile haz›rlana-
rak bakanl›k taraf›ndan onayland›. Bu yöne-
tim plan›na göre ilk aflama bölgesi olarak be-
lirlenen 4 mahallede 12.980 konutta ambalaj
at›klar›n›n kayna¤›nda ayr› toplanmas› çal›fl-
malar›na bafllanacakt›r.

Adapazar› Belediyesi kayna¤›nda ayr› 
toplama uygulamas› yayg›nlaflt›
2008’de Adapazar› Belediyesi, ÇEVKO Vakf›
ve Tanr›kulu Geri Dönüflüm firmas› aras›nda
imzalanan sözleflme ile bafllayan Adapazar›
Belediyesi Kayna¤›nda Ayr› Toplama Uygula-
mas› baflar› ile devam etmektedir. 2009 May›s
ay›nda yap›lan bilgilendirme çal›flmalar› ile fie-
ker Mahallesinde bulunan 5.000 konutluk alan
uygulamaya dahil edildi. Böylece uygulama-
ya kat›lan toplam konut say›s› 25.000’e ve yak-
lafl›k toplam nüfus 54.000’e ulaflt›.       

Ayd›n’da tan›t›m ve bilgilendirme faaliyetleri
Ayd›n Belediyesi, ÇEVKO Vakf› ve Polikay fir-
mas› iflbirli¤inde sürdürülen kayna¤›nda ayr›
toplama faaliyetleri yayg›nlaflarak devam et-
mektedir. Ayd›n Belediyesi s›n›rlar› içinde top-
lam 24 mahalle bulunmakta ve 67.700 konut-
ta 168.300 kifli yaflamaktad›r. Yönetim plan›
do¤rultusunda, 4 aflamal› bir yayg›nlaflma pla-
n› içinde bölgenin tamam›na ulafl›lmas› plan-
lanmaktad›r. Haziran ay› içinde yap›lan, 8 kifli-
lik bir bilgilendirme ekibinin 12 gün süre ile ça-

l›flt›¤› bilgilendirme faaliyeti sonucunda, 5 ma-
hallede 20.300 konuta ve 53.300 kifliye ulafl›ld›. 

Bursa Nilüfer Belediyesi’nde bilgilendirme 
çal›flmalar› haziran ay›nda gerçeklefltirildi
Bursa Nilüfer Belediyesi ve ÇEVKO Vakf› aras›n-
daki iflbirli¤i, 2 lisansl› firman›n kat›l›m›yla imza-
lanan sözleflmelerle resmen bafllat›ld›. Nilüfer il-
çesinde ambalaj at›klar›n› toplayan Çevre ve
Orman Bakanl›¤›’ndan lisansl› ‹timat Ltd. fiti. ve
Baks Ambalaj Ltd. fiti. firmalar› ilçedeki çal›fl-
malar›n› belediyenin koordinatörlü¤ünde de-
vam ettiriyor. ‹lçede Nilüfer Belediyesi Amba-
laj At›klar› Yönetim Plan›’na göre belirlenen 9
mahallede Haziran ay› içerisinde konut sakin-
lerine yönelik bilgilendirme çal›flmalar› yap›ld›.
Bu bilgilendirmede yaklafl›k 10.000 konutta
30.000 kifliye ulafl›ld›. Bilgilendirme sonras›nda
Nilüfer ilçesinde devam eden ambalaj at›kla-
r›n›n kayna¤›nda ayr› toplama projesi yaklafl›k
55.000 konut ve 223.000 kifliye ulaflt›. 

‹negöl Belediyesi’nde bilgilendirme 
çal›flmas› yap›ld›
‹negöl Belediyesi, ÇEVKO Vakf› ve Er-Ka Ka¤›t
aras›nda ambalaj at›klar›n›n kaynakta ayr›
toplanmas› ve geri kazan›m› konusunda iflbirli-
¤i sözleflmesi imzaland›. Bu sözleflmenin imza-
lanmas›n›n ard›ndan ilk aflama bölgesinde bil-
gilendirme çal›flmas› yap›lmas›na karar verildi.
Buna göre 6 mahallede gerçeklefltirilen tan›-
t›m-bilgilendirme çal›flmas› sonucu 8.700 konut
ve 40.400 kifliye ulafl›ld›. Önümüzdeki dönem-
de ‹negöl ilçesinde bilgilendirme çal›flmalar›
di¤er mahallelerde de devam edecek.

Avc›lar Belediyesi kayna¤›nda ayr› toplama 
uygulamalar›n›n kapsam› geniflletildi
Avc›lar Belediyesi, ÇEVKO Vakf› ve Obal›lar
Ka¤›t firmas› iflbirli¤i ile imzalanan sözleflme
kapsam›nda Avc›lar ilçesinde yaklafl›k 3.000
konutta devam eden kayna¤›nda ayr› topla-
ma uygulamalar› yönetim plan› do¤rultusun-
da 21.400 konutta yap›lan bilgilendirmeyle
geniflletildi. Böylece Avc›lar ilçesinde 24.400
konut ve 66.000 kiflilik nüfus uygulama kapsa-
m›na al›nd›. Ayr›ca bölgede toplama çal›flma-
lar›nda kullan›lan 2 adet ambalaj at›¤› topla-
ma arac› ÇEVKO Vakf› tasar›m›yla giydirildi. Bil-
gilendirme sonras›nda, bölgeye ambalaj  at›-
¤› biriktirme kumbaralar› yerlefltirildi. 



“Ambalaj at›klar›n›n
kayna¤›nda ayr› toplama 
miktar›n›n artmas› için gereken
en önemli çal›flma; e¤itimdir.”

Bursa Büyükflehir Belediye Baflkan› Recep Altepe ile yapm›fl oldu¤umuz
röportajda, Bursa ilinde ambalaj at›klar›n›n kayna¤›nda ayr› toplanmas›
konusunda yap›lan çal›flmalar› ve projenin süreklili¤i için dikkat edilmesi
gereken noktalar› sizlerle paylafl›yoruz.

‹linizde ambalaj at›klar›n›n kayna¤›nda ayr›
toplanmas› ve geri kazan›lmas› alan›nda yü-
rütülen çal›flmalar ve hizmetler hakk›nda bilgi
verebilir misiniz?
Kentimizde ilk olarak gönüllü uygulamalarla
bafllat›lan ve 30.07.2004 tarih ve 25538 say›l›
resmi gazetede yay›nlanarak yürürlü¤e giren
ve 24.06.2007 tarih ve 26562 say›l› resmi gaze-
tede yay›nlanarak yürürlü¤e giren yönetmelik-
le de¤ifliklik yap›lan Ambalaj At›klar›n›n Kontro-
lü Yönetmeli¤i gere¤i, yasal bir zorunluluk hali-
ne gelen ambalaj at›klar›n›n ayr› toplanarak
de¤erlendirilmesi çal›flmas›, Büyükflehir Beledi-
yemiz s›n›rlar› içerisinde 1995 y›l›ndan beri sür-
dürülmektedir. Söz konusu yönetmelik , Büyük-
flehir belediyelerine koordinasyon, ‹lçe ve ‹lk
Kademe belediyelerine ise geçici çal›flma izni
veya lisans alm›fl toplama ay›rma tesisleri ile
birlikte çal›flarak ambalaj at›klar› yönetim pla-
n› yapma yetkisi verilmifltir. 
Bu do¤rultuda cam, ka¤›t - karton, metal ve
plastik gibi ambalaj at›klar› ev, iflyeri, ticaret-
hane, kamu kurum ve kurulufllar›, okul, sanayi
vb yerlerden ilgili belediyelerin anlaflmal› ol-
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duklar› lisansl› firmalar taraf›ndan toplanmak-
tad›r. Kap›dan kap›ya pofletle toplama sistemi
uygulanan kentimizde sistemi desteklemek
üzere muhtelif yerlere geri kazan›m kumbara-
s›, karton kutu, üç ayakl› sehpa ve konteyner
yerlefltirilmifltir.

Kayna¤›nda ayr› toplanarak geri kazan›m
sektörüne sevk edilen ambalaj at›¤› miktar›
nedir? Bu miktar›n artmas›na yönelik yapma-
y› düflündü¤ünüz çal›flmalar nelerdir?
1997 – 2008 y›llar› aras›nda toplam 47.024,58
ton ambalaj at›¤› ayr› toplanarak ekonomiye
geri kazand›r›lm›flt›r. 1997 y›l›nda ayda 29 ton
ambalaj at›¤› toplan›rken her y›l artt›r›larak
2008 y›l›nda bu rakam 1408 ton/ay de¤erine
ulaflm›flt›r. Proje uygulama oran›; nüfusa göre
% 35,6 – at›k miktar›na göre % 25,79 de¤erleri-
ne ulaflm›flt›r. 
Ambalaj at›klar›n›n kayna¤›nda ayr› toplama
miktar›n›n artmas› için yap›lmas› gereken en
önemli çal›flma e¤itimdir. Bu alanda koordi-
nasyon görevimiz kapsam›nda gerekli e¤itim
çal›flmalar› yap›lmaktad›r. 

Geri kazan›m konusunda vatandafllar›m›z›n
yeterince bilinçli oldu¤unu düflünüyor musu-
nuz? Vatandafllar›n bu konuya ilgisi nas›l, ne-
ler yap›lmaktad›r? Sizin bu alanda vatandafl-
lar›n bilincini artt›rmaya yönelik faaliyetleriniz
nelerdir? 
Belediyemizce geri kazan›m ve çevre konu-
sunda bilinç düzeyinin artt›r›lmas›na yönelik
çal›flmalar yap›lmaktad›r. Yönetmeli¤in yay›n-
lanmas›n› takiben 14.10.2004 tarihinde ilçe
belediyelerimize, 04.10.2005 tarihinde sat›fl
noktalar›ndan belli bafll› büyük al›flverifl mer-
kezlerine yönelik olarak Ambalaj At›klar›n›n
Kontrolü Yönetmeli¤i Bilgilendirme toplant›lar›
düzenlenmifltir. Ayr›ca al›flverifl merkezleri, has-
taneler gibi kurulufllar da toplama sistemine
dahil edilmifllerdir. Yine kaynakta ayr› topla-
ma, geri kazan›m projesini tan›tmak, projeye
kat›l›mlar› artt›rabilmek amac›yla projeye da-
hil olan veya olmayan bölgelerde,  gerçek-
lefltirilen etkinliklerde bilgilendirme faaliyetleri
düzenlenmifl, anket çal›flmalar› yap›lm›fl, bro-
flürler da¤›t›lm›flt›r. 
2006 y›l›nda, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ne-
deniyle geri kazan›m projesinin etkinli¤inin art-
t›r›labilmesi ve konu ile ilgili olumlu al›flkanl›kla-

r›n ö¤renciler aras›nda oluflturulabilmesi ama-
c›yla Osmangazi ‹lçe s›n›rlar›ndaki ilkö¤retim
okullar› aras›nda Çevko Vakf›’n›n deste¤i ile “
At›¤›n Yeniden Do¤uflu “isimli bir yar›flma dü-
zenlenmifltir. Ayn› etkinlik nedeniyle Bursa As
Merkez’de Kalder Derne¤i taraf›ndan amba-
laj at›klar› konusunda sanayiye yönelik bir e¤i-
tim semineri de yap›lm›flt›r.

Okullarda çevre sorunlar› ve ambalaj at›klar›-
n›n kayna¤›nda ayr› toplanmas› konusunda
e¤itimleriniz var m›? Çal›flma yap›lan okullar
ve ulafl›lan ö¤renci say›s› hakk›nda bilgi vere-
bilir misiniz? 
Projenin bafllang›c›ndan beri her yeni e¤itim
döneminde okullarda e¤itim programlar› dü-
zenlenmektedir. Bu kapsamda 1997-1999
e¤itim ö¤retim döneminde okullar Botanik
Park’ta toplanarak hem çevre gezisi yap-
m›fllar, hem de geri kazan›m konusunda bil-
gilendirilmifllerdir. 1998 y›l›ndan beri de her
e¤itim-ö¤retim döneminde Milli E¤itim Mü-
dürlü¤ü izniyle okullarda genel çevre ve geri
kazan›m projeleri ile ilgili e¤itim çal›flmalar›
düzenlenmektedir. E¤itimler video kaset ve
powerpoint sunusu yapmak suretiyle uygu-
lanmaktad›r. 2006 y›l›nda s›n›rlar›m›za yeni ek-
lenen ilçe ve belde okullar›ndaki ö¤rencilere
yönelik olarak e¤itim program›m›z sürdürül-
müfltür. 2007-2008 ö¤retim y›l›nda Mudanya
‹lçesi’nin tüm okullar›nda ve kentimizin muh-
telif bölgelerindeki okullarda da e¤itim prog-
ram›m›z uygulanm›flt›r. Her e¤itim sonras›nda
yap›lan anketlerde ve okul yönetimleri tara-
f›ndan iletilen görüfllerde, e¤itimlerin ö¤renci-
lerin çevre al›flkanl›klar› üzerinde sa¤lad›¤›
olumlu de¤iflikler bildirilmektedir. 

Sistemin yayg›nlaflt›r›lmas› için yap›lan çal›fl-
malar›n›z var m›? 
Tam baflar›n›n elde edilebilmesi için çal›flmala-
r›n yayg›nlaflt›r›lmas›, e¤itim çal›flmalar›n›n artt›-
r›lmas› gerekmektedir. 

Bursa’da gelecek dönemde gerçeklefltirmeyi
düflündü¤ünüz geri kazan›m projeleriniz ne-
lerdir?
Büyükflehir Belediyemiz’in koordinasyon göre-
vi kapsam›nda geri dönüflüm çal›flmalar›n› ve
bununla birlikte e¤itim organizasyonlar›n› kent
geneline yaymak hedeflerimiz aras›ndad›r.
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5 Haziran 
Dünya Çevre Günü’nü
coflkuyla kutlad›k...

1972 y›l›nda ‹sveç’in Stockholm kentinde yap›lan Birleflmifl Milletler Konferans›’nda al›nan bir kararla 5 Haziran,
Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmesinden itibaren, bu günü tüm dünyada Dünya Çevre Haftas› olarak kut-
lamaktay›z. 

Bu y›l Dünya Çevre Günü’nde, Çevre ve Orman Bakan›m›z Say›n Veysel Ero¤lu’nun da ‹stanbul’da olmas› nede-
niyle Haziran ay›ndaki yo¤unlu¤umuz artt›.

5 Haziran günü ‹stanbul, Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezinde, T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤›, Çevre Koruma ve
Ambalaj At›klar› De¤erlendirme Vakf› (ÇEVKO), Akümülatör ve Geri Kazan›m Sanayicileri Derne¤i (AKÜDER), Albi-
yobir Alternatif Enerji ve Biyodizel Üreticileri Birli¤i Derne¤i (ALB‹YOB‹R), Lastik Sanayicileri Derne¤i (LASDER), Petrol
Sanayicileri Derne¤i (PETDER), Tafl›nabilir Pil Üreticileri ve ‹thalatç›lar› Derne¤i (TAP) , Tüm Akü ‹thalatç›lar› ve Üreti-
cileri Derne¤i (TÜMAKÜDER) aras›nda “At›klar›n Kayna¤›nda Ayr› Toplanmas› (AKAT)“ Platformu imzaland›. ‹yi niyet
protokolü olarak adland›r›lan bu platform, Türkiye genelinde bütün at›klar›n çevreye ve insana olas› zararlar›n› yok
etmek ve at›klar› de¤erlendirme yoluyla ekonomiye ve tabiata yararl› olacak flekilde geri kazanmak ve geri dö-
nüflümü sa¤lamay› amaçl›yor.

‹lk kez bakanl›k çat›s› alt›nda toplanan AKAT Platformu üyeleri, at›klar›n ayr› toplanmas›na yönelik, ülke çap›nda
e¤itim ve bilinçlendirme çal›flmalar›n› iflbirli¤i içerisinde yapacak, güçlerini birlefltirecektir.

Çevre haftas› boyunca tüm etkinliklere çevreci kedimiz Çevki ile kat›ld›k ve özellikle çocuklardan büyük bir ilgi
gördük, bu ilginin etkisiyle Çevki’nin baflrol oynad›¤› tiyatro oyunu yapmak üzere haz›rl›klara girifltik.

Çevko Vakf› olarak sanata verdi¤imiz de¤eri ve bu bilinci, çocuklara da hissettirmek için, Kültür Bakanl›¤›’ndan
ödül alm›fl olan “Benim Güzel Pabuçlar›m” adl› müzikli çocuk oyununu Dünya Çevre Günü etkinliklerinde sergilet-
tik. Haliç, Galata köprüsü üzerinde oynanan, Tiyatro Yeniden taraf›ndan sergilenen oyun,  küçük izleyicilerden
tam not ald›.

2009-2010 e¤itim y›l›nda e¤itim setimizle birlikte, Çevki’li yeni tiyatro oyunumuzun müjdesini de sizlere vermek için
sab›rs›zlan›yoruz.

Dilek Özcanl›
ÇEVKO Vakf›
‹letiflim ve E¤itim Müdürü
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ÇEVKO Vakf›, 
Dünya Çevre Haftas› etkinlikleri

ÇEVKO Vakf›, Haziran ay›n›n ilk günlerinden itibaren çevresel etkinlikler
düzenleyerek, Dünya Çevre Günü’nü bir festival coflkusu ile kutlad›.
Etkinliklere kat›lanlara e¤itim kitaplar›, flapka ve t-shirtler da¤›t›ld›, tiyatro
oyunu oynand› ve çocuklar ilk defa çevreci kedi Çevki ile tan›flt›. 

Kad›köy Belediyesi - ÇEVKO Vakf›
Çevre Festivali
Kad›köy Belediyesi ve ÇEVKO Vakf›, or-
taklafla düzenlemifl oldu¤u etkinlikte, ilk
olarak Kad›köy Belediyesi Temizlik ‹flleri
Müdürü Say›n fiule Yard›m ve TAP Derne-
¤i Genel Müdürü ‹nci Kavufltu konuflma

yapt›. 
Daha sonra ilkokul ö¤rencileri aras›nda
düzenlenen “At›k Pil Toplama Yar›flmas›”
ödül törenine geçildi. Yar›flmada birinci
olan Göztepe ‹lkö¤retim Okulu ö¤renci-
leri ödüllerini ald›. 
Ödül töreninin ard›ndan ÇEVKO Vakf›’n›n
katk›lar›yla “Sihirli Orman” adl› tiyatro
oyunu oynand›. 
ÇEVKO Vakf›, yenilenen e¤itim kitaplar›-
n›, yeni maskotu çevreci kedi ÇEVK‹’yi
ö¤rencilere tan›tt›. E¤itim kitaplar›n›n ha-
ricinde flapka ve t-shirtler ücretsiz olarak
ö¤rencilere verildi. 

ÇEVKO Vakf› - TURMEPA Deniz Temiz
Derne¤i k›y› temizli¤i
ÇEVKO Vakf›, Deniz Temiz/TURMEPA der-
ne¤i ve Kad›köy Belediyesi 1 Haziran’da
fiaflk›nbakkal sahilinde Çevre Haftas›
kapsam›nda k›y› temizli¤i düzenledi. Ka-
d›köy Belediyesi Temizlik ‹flleri Müdürü fiu-
le Yard›m, ÇEVKO Vakf› Genel Sekreteri
Mete ‹mer ve Deniz Temiz Derne¤i Baflka-
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n› Levent Ballar’›n aç›l›fl konuflmalar› ile
etkinlik bafllad›. Aç›l›fl konuflmalar› s›ras›n-
da dalg›çlar dal›fla geçti ve konuklar de-
nizin alt›ndan çekilen görüntüleri canl›
olarak izleme imkan› buldu. 
Toplama ay›rma lisansl› ALTAfi firmas›n›n
yetkilileri taraf›ndan sahildeki ambalaj
at›klar› topland›. Dalg›çlar›n ç›karm›fl ol-
du¤u ambalaj at›klar›, sahilden ç›kan
di¤er at›klar ile birlikte ALTAfi Firmas›n›n
toplama ay›rma tesisine götürüldü ve
geri dönüflüme haz›rland›.

Koç Bilgi Grubu - Yeflil Bilgi Platformu
Burgaz Ada Etkinli¤i 
Koç Bilgi Grubu’nun sosyal sorumluluk
kapsam›nda oluflturdu¤u “Yeflil Bilgi Plat-
formu”, henüz bafl›nda oldu¤umuz yaz
mevsimi ve Dünya Çevre Günü günde-
mine paralel olarak, “orman yang›nlar›-
na yönelik fark›ndal›¤› art›rmak” ve “ka-
muoyunun dikkatini çekmek” amac›yla
Burgazada’da bir etkinlik düzenledi.
Platform destekçisi olan, Türkiye’nin önde
gelen Sivil Toplum Kurulufllar› ÇEVKO, TE-
MA, DenizTemiz Derne¤i/TURMEPA ve
WWF-Türkiye’nin de kat›l›m›yla gerçekleflti.

‹stanbul ‹l Çevre ve Orman Müdürlü¤ü
Erguvan Ödülleri
03 Haziran 2009’da Cemal Reflit Rey Kon-
ser Salonu’nda 1500 kiflinin kat›l›m›yla “4.
ERGUVAN ÇEVRE ÖDÜLLER‹” yar›flmam›-

z›n ödül töreni yap›ld›. 
‹stanbul ‹li genelindeki ilkö¤retim ve orta-
ö¤retim okullardan; 
• Resim dal›nda 951,
• Foto¤raf dal›nda 342,
• Karikatür dal›nda 251,
• Afifl-Slogan dal›nda 130,
• En Çevreci Okullar dal›nda 24 adet
eser kay›t alt›na al›nm›flt›r. 
Ödül töreninde 1, 2 ve 3’üncülük ödülü
haricinde Teflvik Ödülü de verildi. Birinci
seçilen Tuzla Barbaros ‹.Ö.O.’nun dosyas›
Bakanl›¤a ‹stanbul birincisi olarak gönde-
rildi.
ÇEVKO Vakf› ad›na Ekonomik ‹flletmeler
Müdürü Alphan Eröztürk plaket ald›. 

Pendik Belediyesi Pendik’i Temiz Tut
Etkinli¤i 
5 Haziran’da yap›lan “Pendik’i Temiz Tut”
etkinli¤ine yaklafl›k 1500 kifli kat›ld›. 
Etkinlik sayg› duruflu ve çelenk töreninin
ard›ndan kortej eflli¤inde belirlenen gü-
zergah üzerine yürüyüfl yap›ld›ktan sonra
k›y› temizli¤i ile bafllad›. K›y› temizli¤inin
ard›ndan K›z›lay Kamp Alan›nda etkinlik-
ler yap›ld›. 
ÇEVKO Vakf›, ö¤rencilere okul kitab›,
broflür, not defteri ve kalem gibi e¤itim
malzemeleri da¤›tt›, ayr›ca kamp alan›n-
da bulunan kat›l›mc›lara geri kazan›m
pofletleri de verildi. 

Bak›rköy Belediyesi Dünya Çevre Günü
Etkinli¤i, Özgürlük Park›
Bak›rköy Belediyesi, Dünya Çevre Gü-
nü’nü Özgürlük Meydan›’nda yap›lan et-
kinlikler ile kutlad›. Bak›rköy Belediye Bafl-

‹stanbul ‹l
Çevre ve

Orman
Müdürü

Mehmet
Emin

Birp›nar
(Sa¤da)
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kan Yard›mc›s› Yervant Özuzun’un konufl-
mas› ile bafllayan etkinlik, ‹lçe Milli E¤itim
Müdürü Hüseyin Özcan ve Bak›rköy Kay-
makam› Dursun Ali fiahin’in günün anlam
ve önemini belirten konuflmalar›n›n ard›n-
dan, okullar›n gösterileri ile devam etti. 
Yaklafl›k 300 ö¤rencinin bulundu¤u prog-
ramda, etkinlik boyunca ÇEVKO Vakf›-
’n›n stand›nda broflür da¤›t›m› yap›ld›. 
Etkinlik öncesinde ise kat›l›m sa¤layan
ö¤rencilere flapka ve t-shirtler da¤›t›ld›.
Özgürlük Meydan› çevresine plastik geri
kazan›m kumbaralar› yerlefltirildi.
fienlikköy ‹lkö¤retim Okulu Bando Ekibi ile
sahile do¤ru Çevre Yürüflü yap›ld›ktan
sonra etkinlik sonra erdi.

T.C. Çevre Ve Orman Bakanl›¤› Dünya
Çevre Günü Etkinli¤i, Sütlüce, Haliç
Çevre ve Orman Bakanl›¤›’n›n Dünya
Çevre Günü dolay›s› ile Sütlüce Eski Ga-
lata Köprüsü üzerinde gerçeklefltirdi¤i et-
kinli¤e; Çevre ve Orman Bakanl›¤›, ‹stan-
bul ‹l Çevre ve Orman Müdürlü¤ü, ‹stan-
bul Büyükflehir Belediyesi, Çevre Mühen-
disleri Odas›, çeflitli Sivil Toplum Örgütleri
ve e¤itim kurumlar›n›n stantlar› ile kat›l›m
gösterdi. 
Etkinlik öncesinde Sütlüce Kültür ve Kon-
gre Merkezinde, Çevre ve Orman Bakan›
Veysel Ero¤lu ve ‹stanbul Büyükflehir Bele-
diye Baflkan› Kadir Topbafl konuflma yap-
t›.
Etkinlik boyunca ÇEVKO Vakf› stand›n-
dan flapka, t-shirt, broflür, çevre ile ilgili
CD da¤›t›ld›. ÇEVKO Vakf›’n›n deste¤i ile
Tiyatro Yeniden grubu taraf›ndan oyna-

nan, ödüllü çocuk oyunu “Benim Güzel
Pabuçlar›m” etkinlik alan›ndaki çocuklar›
hem e¤lendirdi hem de çevresel konula-
ra dikkat çekti.
“Çevreci Kedi ÇEVK‹” de fuar alan›n da
çocuklara flapka, t-shirt da¤›tt›, onlarla
bol bol foto¤raf çektirerek, çevreyi koru-
mam›z gerekti¤ini hat›rlatacak an›lar ka-
zand›rd›. 

Tetra Pak - WWF Türkiye Çevre fienli¤i,
Sütlüce Koç Müzesi 
Tetra Pak’›n WWF Türkiye (Do¤al Hayat›
Koruma Vakf›) ile ev sahipli¤i yapt›¤›
Çevre fienli¤inde, Tetra Pak içecek kar-
tonlar›ndan yap›lan gemilerle Aroma, P›-
nar Süt, Dimes, Tamek, Aynes ve Kay Süt
firmalar›ndan ekipler yar›fl yapt›. Tetra
Pak Türkiye Çevre Müdürü Ferid Ekmekci-
o¤lu geri dönüflümün önemini vurgulad›-
¤› konuflmas›nda, Tetra Pak olarak am-
balaj at›klar›n›n %41’ini geri dönüfltürül-
mesini sa¤lad›klar›n› söyledi. 
ANKAfi firmas› taraf›ndan etkinlik alan›na
yerlefltirilen küçük bir makine ile içecek
kartonlar›n›n nas›l geri dönüfltürüldü¤ü
ad›m ad›m  kat›l›mc›lar taraf›ndan ilgi ile
izlendi. 
ÇEVKO Vakf›’n›n da kat›l›m gösterdi¤i et-
kinlikte, çocuklara ÇEVK‹ taraf›ndan bro-
flür dergi, t-shirt ve flapka da¤›t›ld›. 
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E¤iticilerin
e¤itimi
Adapazar›’›nda
yap›ld›

ÇEVKO Vakf›, ö¤retmenler vas›tas› ile genel çevre konular›nda 
ö¤rencilere daha genifl ve detayl› bilgi verebilmek üzere özel olarak
haz›rlam›fl oldu¤u “‹lkö¤retim E¤itim Seti” ile e¤iticilerin e¤itimine bafllad›.

ÇEVKO Vakf›,  çevre, ambalaj at›klar› ve geri
dönüflüm ile ilgili konularda ö¤rencilere verdi-
¤i e¤itimlerle çevre bilincinin artmas›n› sa¤la-
maktad›r. Bugüne kadar verdi¤i e¤itimler ile
binlerce ö¤renciye ulaflan ÇEVKO Vakf›, bu
misyonunu baflar›yla yerine getirmektedir.
Çok daha fazla say›da ilkö¤retim ö¤rencisine
ulaflmay› hedefleyen ÇEVKO Vakf›, ö¤rencile-
rin birinci a¤›z olarak kendi s›n›f ö¤retmenlerin-

den çevre  ile ilgili bilgiler almas›n›n çok daha
yararl› olaca¤›n› düflünmektedir. 
Bu amaçla ÇEVKO Vakf›, ö¤retmenler vas›ta-
s› ile genel çevre konular›nda ö¤rencilere
daha genifl ve detayl› bilgi verebilmek üzere
“‹lkö¤retim E¤itim Seti”ni e¤itimcilere
haz›rlad›. ‹lkö¤retim E¤itim Seti’nin içerisinde,
ö¤retmenlerin ö¤rencilerine kolayl›kla çevre-
sel konularda bilgi verebilece¤i el kitab›, birer
adet ö¤renci kitab›, ÇEVK‹ ile Geri Kazan›m
adl› sunumun ve tan›t›m filminin yer ald›¤› CD,
yönetmelik ve çevre kanunu, ayr›ca kat›l›m
gösteren ö¤retmenler için sertifika bulun-
maktad›r. 
“Gelecek ‹çin Geri Dönüflüm” slogan›yla yo-
la ç›kan “E¤iticinin E¤itimi” program›, ilk ola-
rak Adapazar›’nda e¤iticilerle bulufltu. ÇEV-
KO Vakf› ve Adapazar› Belediyesi iflbirli¤iyle
organize edilen toplant›ya, 19 okuldan 32
e¤itici kat›ld›. Çevre sorunlar›n›n ve özellikle
geri kazan›m konusunun ifllendi¤i e¤itim seti-
nin tan›t›lmas›n›n ard›ndan, ö¤rencilerine ak-
tar›rken ihtiyaç duyacaklar› bilgiler e¤iticilerle
paylafl›ld›.
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Çevre Haftas›’nda 
Çevre Koleji Anaokullar› aras› 
2. geri dönüflüm etkinli¤i

Çevre Koleji taraf›ndan geçti¤imiz y›l ilki düzenlenen Anaokullar› Aras›
Geri Dönüflüm Etkinli¤i, minik ö¤rencilerin çevre projelerini bir kez daha
sergilemesine f›rsat verdi.

TÜKET‹C‹LERLE EL ELE

Çevre Koleji’nin düzenledi¤i 2. Geri Dönüflüm
Etkinli¤ine ‹stanbul genelinden çok say›da
anaokulu ve yaklafl›k 100 ö¤renci kat›ld›. 2.
Anaokullar› Aras› Geri Dönüflüm Etkinli¤i’nde
çevreci kimli¤iyle tan›nan sanatç› Ediz Hun da
vard›. Minik ö¤rencilerin bir buçuk saat gibi k›-
sa bir sürede gerçeklefltirdikleri büyük projeleri
hayranl›kla izleyen sanatç›, ortaya ç›kan çal›fl-
malar karfl›s›nda flaflk›nl›¤›n› gizleyemedi.
Biz Art›k Çöp De¤iliz
“Biz Art›k Çöp De¤iliz.” slogan›yla gerçeklefltiri-
len geri dönüflüm etkinli¤inde çocuklar yar›fl-
ma öncesinde kendilerine verilen rulo, kutu,
kumafl, pul, boncuk, ip vb. art›k materyallerle
birbirinden ilginç ürünler haz›rlad›lar. 
Eserler akademisyenler ve çevreci kurulufllar
taraf›ndan de¤erlendirildi.
Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan destek-
lenen, ana sponsorlu¤unu REI Recycling’in
gerçeklefltirdi¤i, TÜMAKÜDER, TÜDAM, P‹LSAN,
ÇEVKO, TAP ve Bic’in sponsor olarak yer ald›¤›
etkinlikte ayr›ca “Çevre konusunda ne yap-
mal›, nereden bafllamal›?” konulu bir de semi-
ner düzenlendi. Seminere konuflmac› olarak

Çevre ve Orman Bakanl›¤› temsilcisi Cem Fer-
da Tunçer, ÇEVKO ‹letiflim Müdürü Dilek Öz-
canl› ve TÜDAM Baflkan› Ekrem Demircio¤lu
kat›ld›. Seminerin ard›ndan ö¤rencilerin haz›r-
lad›¤› projeler de¤erlendirildi. Tüm ö¤rencilerin
madalya ve plaketle ödüllendirildi¤i yar›flma-
da birincili¤i Pembe Panter Anaokulu, ikincili¤i
Papatya Anaokulu, üçüncülü¤ü ise Sare fia-
fak Anaokulu kazand›.
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Biyoplastikler, 
gerçekten do¤a dostu mu?

Petrol rezervlerinin azalmas›, yüksek petrol fiyatlar› ve artan sera gazlar›n›n
etkisi nedeni ile gelifltirilen teknolojilerden biri olan biyo-plastik, do¤a
bozunabilme özellikleri nedeni ile do¤a dostu olarak tan›mlanmaktad›r.
PRO-EUROPE taraf›ndan yay›nlanan bu temel bilgilerle biyoplastiklerin
gerçekten do¤a dostu olup olmad›¤› sorusuna yan›t bulabilirsiniz. 

Biyo-bazl› plastiklerin, biyo-bozunur ve
kompostlanabilen plastiklerden fark›
Biyoplastik terimi genel olarak de¤iflik plas-
tik çeflitleri için kullan›lmaktad›r. Biyoplastik

genellikle 2 çeflite ayr›lmaktad›r. Bunlar;
• Niteli¤ine göre; yenilenebilir kaynaklar-
dan yap›lan plastikler (m›s›r, niflasta, vb.)
• Ömrünü tamamlamas›na göre; biyolojik
parçalanabilirler veya kompostlanabilir
plastikler.
Nitelik ve ömrünü tamamlamas›na göre 2
çeflidi bulunan biyoplastikler, birbirlerine
kar›flt›r›lmamal›d›r. Biyolojik çözünebilir
plastikler niteliklerine göre di¤erlerinden
ayr›l›r.
• Biyo-bazl› plastikler her zaman biyo-çö-
zünür de¤ildir.
• Biyolojik çözünür plastikler ise her zaman
yenilenebilen kaynaklardan yap›lmaz.
Geleneksel olarak petrol bazl› plastikler de
biyo-bozunabilirdir.

Biyo-bazl› plastik, yenilenebilir kaynaklar-
dan türetilmifl bir plastiktir; biyokütle, jeolo-
jik biçimlerin içine gömülmüfl veya fosil ya-
k›ta dönüflmüfl maddelerin d›fl›nda, bir
maddenin biyolojik olarak meydana gel-
mesidir. Hannover üniversitesine göre, 300
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çeflit biyoplastik bulunmaktad›r. Örne¤in;
biyo-bazl› plastikler m›s›r, fleker pancar›, ni-
flastadan yap›labilir. Birçok biyo-bazl› plas-
tikler ayn› zamanda önemli miktarda pet-
rol içerirler. Genelde %50, hatta bazen
%80’e kadar bu oran ç›kmaktad›r.

Biyo-çözünür ve kompostlanabilen plas-
tiklerin aras›ndaki farklar
• Biyo-bozunabilir  plastikler, mikro-orga-
nizmalar›n ve enzimlerin (mantar ve bak-
teriler gibi) faaliyetleri sonucu bozunmak-
tad›r. Mikro-organizmalar taraf›ndan orga-
nik yap›lar›n mineralisazyonu biyoplastikle-
rin karbon dioksit, metan, su ve biyo-kütle-
ye dönüflmesini sa¤lamaktad›r.
• Kompostlar, kompostlama ifllemi s›ras›n-
daki biyolojik süreç sonucu bozunmakta-
d›r. Bozunma sonucunda karbon dioksit,
su ve biyo-kütle aç›¤a ç›kmaktad›r. Zehirli
bir etkisi olmamakta ve EN13432   standar-
d›na uymaktad›r.
Her biyo-bozunabilir materyalin de kom-
postlanabilir olmad›¤› ayr›ca belirtilmelidir.

Biyo-bozunabilir ve oxo-bozunabilir plas-
tikler aras›ndaki farklar
Genellikle UV ›fl›nlar› ve oksijen faaliyetleri
sonucu çözünebilen plastiklere verilen
isimdir. Bu materyal çöp probleminin art-
mas›na, at›k depo alanlar›nda bozunma-
maya ve özellikle k›y› yaflam› için büyük bir
tehlike arz etmektedir.

Evde ve endüstrüde kompostlanabilirli¤in
farklar›
Kompostlamak için endüstriyel proses ge-
rektiren plastikler ile evde kompostlanabi-
len plastikler aras›nda bir tan›m›n yap›lma-
s›na ihtiyaç duyulmaktad›r.
Etkin ve faydal› biyo-bozunma için mikro-
organizmalar›n aktivitesini sa¤layabilecek
miktarlarda ›s›, s›cakl›k, su ve oksijen gerek-
mektedir. Bir ürünün kompostlanabilir ol-
du¤u uluslararas› EN1432 standard›nda
belirtilmifl ancak baz› özel durumlarda
kompostlama sistemi içerisinde buluflmas›
gerekmektedir. Bu özel durumlar ev kom-
postlamas› ile endüstride farkl›l›k göster-
mektedir. EN13432 standard›n›n endüstri-
de yap›lan kompostlama flartlar›na uygun

oldu¤unu gösteren ürünler ev kompostla-
mas› için uygun de¤ildir.

Yanl›fl anlamalar ve eksikler
Biyo-çözünürlük çöp sorununu çözme-
mektedir. Biyolojik çözünme e¤er gerekli
flartlar sa¤lanmaz ise çok yavafl gerçekle-
flecektir ve bu çözünme y›llar sürebilir. Da-
has› plastikler tüketiciler taraf›ndan “bozu-
nuyor ve yok oluyor” fleklinde bir alg› yara-
taca¤›ndan çöp sorununu artt›racak po-
tansiyele sahiptir. Bu nedenden dolay› bi-
yo-bozunur maddeler tüketicilere tavsiye
edilirken çok dikkatli davran›lmas› gerek-
mektedir.  
Çantalar, kaplar, tablalar, filmler, flifleler
vb. üzerine bas›lan “biyo-bozunur”, “evde
kompostlanabilir”,”kompostlanabilir”,”bo-
zunur” ve hatta “biyoambalajlar” gibi am-
balajlamay› tan›mlayan farkl› etiketler se-
bebiyle tüketiciler zihin kar›fl›kl›¤› yaflamak-
tad›r. Tüketiciler bu etiketlere olumlu ola-
rak bakmaktad›rlar, fakat birço¤u onlar›n
gerçek anlamlar›n› göz ard› etmekte, bun-
lar› ne flekilde ay›rmalar› gerekti¤ini ve
bunlara uygulanacak sürdürülebilir at›k
yönetimi seçeneklerinin hangileri oldu¤u-
nu bilmemektedir.
Burada, sürdürülebilirlikleri kadar hem eti-
ketler, hem de ayr›flt›rma talimatlar›yla ilgi-
li belli bir bilgilendirme çal›flmas›na ihtiyaç
vard›r. Bu yeni materyalleri kullanmakta
olan materyal üreticiler ve perakendeciler
bunlar› at›k önlenmesi ve geri dönüflümle
ilgili önceki e¤itim çabalar›n zarar görme-
mesi için güvenilir ve efl güdümlü bir tutum
içerisinde sunma sorumlulu¤undad›rlar. 
KAYNAK: Pro-Europe  ÇEV‹REN: Berkan Tunçludemir
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ÇEVKO VAKFI ÜYELER‹

AK GIDA SAN. VE T‹C. A.fi.

AMWAY TÜRK‹YE LTD. 

ANA GIDA ‹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 

DANIfiMANLIK SAN. VE T‹C. 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 GRANÜL 

‹MALAT SANAY‹ T‹CARET LTD. fiT‹.

JOHNSON JOHNSON SIHH‹ MALZEME 

SAN. VE T‹C. 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. VE T‹C. A.fi.

LOREAL 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 TÜRK 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. A.fi.

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‹ 

SAN. VE T‹C. A.fi.

REXAM PAKETLEME SAN. VE T‹C. A.fi.

ROCHE MÜSTAHZARLARI SAN. A.fi.

ROTOPAK MATBAACILIK AMBALAJ 

SAN. VE T‹C. A.fi.

S.S. TAR‹fi PAMUK VE YA⁄LI TOHUMLAR 

TARIM SATIfi KOOP. B‹RL‹⁄‹  

SARTEN AMBALAJ SAN. VE T‹C. A.fi. 

PETPAK FABR‹KASI

SHELL&TURCAS PETROL A.fi.

TAMEK GIDA VE KONSANTRE 

SAN. VE T‹C. A.fi.

TAT KONSERVE SAN. A.fi.

TETRA PAK MAK‹NA T‹C. VE 

SERV‹S LTD.fiT‹.

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.






