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Değerli Okuyucular,
Bu yıl vakfımızın kuruluşunun 20.
yılı.
Vakıf Senedi’mizden 14 kurucu
şirketin adını okuduğumda geçen
süre içerisinde 13’ünün adının
veya tüzel kişiliğinin değişmiş
olduğunu görüyorum. Geçen
20 yıl süresince Vakıf üyelerinin
sayısı 58’e ulaşmış, Vakfımıza
sonradan katılan şirketlerin pek
çoğunun da unvanı veya tüzel
kişiliği değişikliğe uğramış. Mikro
veya makro ekonomik nedenlere
dayanan bu doğal değişim
sürecinde değişime direnen ve
güçlenerek adını koruyanlar ise
gerçek MARKALAR.
ÇEVKO, 20 yıl süresince adını koruyarak ve yapısını
kurumsallaştırarak markalaştı.
ÇEVKO markasının anlamı; günümüzde binin üzerindeki ekonomik
işletme için geri kazanım yükümlülüğünü devredebileceği
YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞ;
Yüzlerce belediye için ambalaj atıklarının ayrı toplanması
konusunda işbirliği yapabileceği bir UZMAN VAKIF;
Yüzlerce lisanslı toplama - ayırma firması için güvenebileceği
MADDİ DESTEK;
Yüzbinlerce tüketici, çocuk ve genç için ise GERİ DÖNÜŞÜM.
20 yıllık süre içinde ÇEVKO’nun kurumsallaşarak marka haline
gelmesinde emeği geçen Yönetim ve Yürütme Kurulları’nda
görev almış yöneticilerimize, çalışanlarımıza, Belediye Başkan
ve yetkililerine, Çevre ve Orman Bakanlığı yetkililerine şükran ve
minnetlerimizi sunuyoruz.
Dergimizin bu sayısında Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Daire Başkanı Sn. Mahir Erdem,
Ataşehir Belediye Başkanı Sn. Battal İlgezdi, Vakıf üyelerimizden
CARREFOURSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.’den Sn.
Merter Özay ile yaptığımız söyleşilere yer verdik.
Bu sayımızda, 2011’in ilk çeyreğinde sözleşmeli olduğumuz
piyasaya süren işletmeler için düzenlediğimiz ÇİP (ÇEVKO İletişim
Portalı) toplantıları hakkında bilgileri; yerel yönetimlerin ve lisanslı
firmaların ÇEVKO hakkındaki memnuniyet ve algısını ölçmek
üzere GFK’ya yaptırdığımız araştırma sonuçlarını; Antalya 2011
Atık Sempozyumu’nda Sanayi Sorumluluğu’nu işlediğimiz sunum
özetimizi bulabilirsiniz.
Saygılarımla,
Mete İmer
ÇEVKO Vakfı
Genel Sekreteri
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Değerli Okuyucularımız,
10. sayımızda arka kapak içi
ilanı yanlış basılmış ve bazı
okuyucularımıza bu hatalı baskı
gönderilmiştir. Takip eden
gönderimlerde ilan değiştirilerek hata
telafi edilmiştir. Bu hatalı baskıyı alan
okuyucularımızdan özür dileriz.
ÇEVKO Vakfı
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GÜNDEM

“Atık
toplama
yaşam
tarzı haline
gelmeli.”
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ
DAİRE BAŞKANI AHMET MAHİR ERDEM,
BAKANLIK ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLEN
ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE’NİN GERİ DÖNÜŞÜM
DÜNYASINDAKİ KONUMUNU ANLATIYOR.
RÖPORTAJ: Emrah Sarıiz

Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde Atık Yönetimi konusunda
yürüttüğünüz çalışmalar nelerdir?

Anayasamızda yer alan “sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama
hakkı” çevre politikalarımızın esasını oluşturuyor. Atık yönetimi
konusundaki çalışmalar; belediye atıkları, ambalaj atıkları, tehlikeli,
tehlikesiz ve özel atıklar olmak üzere beş ana başlık altında
yürütülüyor. Bu çalışmalar evsel, tıbbi, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların
minimizasyonu, kaynağında ayrı toplanması, ara depolanması, gerekli
olduğu durumda atıklar için transfer istasyonlarının kurulması,
atıkların taşınması, geri kazanılması, bertarafı, geri kazanım ve
bertaraf tesislerinin işletilmesi ile kapatma, kapatma sonrası bakım,
izleme-kontrol süreçlerini içeriyor. Bu atıklardan evsel atıklar ile tıbbi
atıkların yönetimiyle ilgili yükümlülükler belediyeler tarafından yerine
getirilirken, aralarında ambalaj atıkları, atık yağlar, pil ve aküler
ile kullanım ömrü dolmuş lastiklerin bulunduğu atık gruplarının
toplanması, geri kazanılması ve bertarafları ile ilgili yükümlülüklerin
üretici sorumluluğu ilkesi kapsamında yerine getirilmesi gerekiyor.
Atık Yönetimi konusunda Türkiye’nin konumu nedir?

2004 yılında yürürlüğe giren atık yönetimine ilişkin mevzuat sektörel
yatırıma ivme kazandırdı, ekonomik anlamda dinamik, güçlü bir
yapının oluşmasının yanı sıra küresel anlamda önemli bir iş hacmi
ve ekonomik değer sundu. Türkiye ulusal atık yönetim planlaması,
06 • ÇEVKO DÖNÜŞÜM •

hedefleri ve mevzuatın getirdiği sorumluluklar gereği hızlı bir yatırım
sürecine girdi. AB Uyum sürecinde, geçtiğimiz yıl açılan ‘Çevre Faslı’
çerçevesinde, başta katı atık olmak üzere çevre teknolojileri alanında
yapılan önemli yatırımlar sürdürülebilir atık yönetimini mümkün
kılıyor. Atık yönetimindeki ve teknolojilerdeki gelişmeler ile enerji
kullanımı ve düzenli depolama tesislerinden kaynaklanan gazların
önlenmesine bağlı olarak standartlar da gelişiyor.
Türkiye’de toplanan atıklar diğer ülkelere oranla ne seviyede?

2010 yılında dünyada üretilen atık miktarı 2,7 milyar tondur. Bildiğiniz
gibi ülkemizde AB uyumlaştırma çalışmaları kapsamında Atıkların
Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Bu yönetmelik
ile AB-27 ülkelerinde artış oranlarını ileriki yıllarda ülkemizde de
görmek mümkün olacak.
AB-27 ülkelerindeki 2006 yılı üretilen atık miktarı 2,877 milyar
ton, 2008’de ise 2,615 milyar tondu. Türkiye verileri ise 2006’da
46 milyon ton, 2008’de 64 milyon tonu gösteriyor. EUROSTAT
verilerine bakılacak olursa AB ülkelerinde 2008 yılında üretilen
atık miktarlarının çoğunluğunun Almanya, Fransa, Macaristan
ve İngiltere’den kaynaklandığı görülüyor. Ülkemizde üretilen atık
miktarı ise AB-27 ülkeleri atık miktarının %2,4’ünü oluşturuyor. Bu
değer ülkelerin gelişmişlik oranları ve atık kompozisyonuna göre
değişiklik gösterebilmektedir.

Yurt çapında toplanan atıkların geri dönüştürülmesi faaliyetleri
hakkında bilgi verir misiniz?

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile ambalaj atıklarının diğer
atıklarla karışmadan kaynağında ayrı toplanması ve organize bir
yapı içerisinde geri kazanım sürecinin gerçekleştirilmesi esas alındı.
Ambalaj üreticisinden, ürünlerini ambalajlı olarak piyasaya sürenlere,
ambalaj atıklarını toplayan ve geri dönüştüren işletmelerden,
belediyelere ve vatandaşlara kadar ilgili tüm taraflara sorumluluk
ve yükümlülük verilerek bir sistem kuruldu. Bakanlığımızdan lisans
almış 241 ambalaj atığı toplama ayırma tesisi, 188 geri dönüşüm
tesisi bulunuyor. Ayrıca bugüne kadar 283 belediyenin ambalaj atığı
yönetim planı Bakanlığımızca onaylanmış olup, bu belediyelerde
kaynağında ayrı toplama çalışmaları da etkin bir şekilde devam
ediyor. Bakanlığımızca ambalaj atıkları ile ilgili bir veri kayıt sistemi
oluşturuldu. Sistemde bulunan bütün paydaşlar veri girişi yapıyor
ve bu veriler Yıllık Ambalaj Bülteni olarak yayınlanıyor. 2008 yılı
Ambalaj Bültenine göre 2008 yılında ülkemizde 2.318 ton ambalaj
atığı toplatılarak geri kazanımı yapıldı. 2009 yılında, 148 bin ton cam
ambalaj toplandı, 148 milyon litre petrol tasarrufu sağlandı. 2009
yılında, 2.780 ton kağıt/karton ambalaj toplanarak, 47.260 ağacın
kesilmesi önlendi.
Atık yönetimi konusunda vatandaşlarımızdan beklentileriniz
nelerdir?

Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasının pilot
çalışmalardan çıkarılarak yaşam tarzı haline getirilmesi çok önemli.
Özellikle bu konuda vatandaşlara da büyük görevler düşüyor.
Öncelikle sisteme inanmalı, benimsemeli, katılım sağlanmalı.
Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplama çalışmalarının
geliştirilebilmesi ve yaygınlaştırılması için en önemli etken eğitim.
Bu amaçla uygulamanın her aşaması için belediyeler tarafından,
sanayici tarafından ve bütün paydaşlar tarafından ayrı ayrı
eğitim programları düzenlenmeli, tüketicilere hem uygulamanın
başlangıcında tanıtıcı bilgiler hem de uygulama devam ederken
yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verilmeli ve eğitimin sürekliliği
sağlanmalı.
Sektörün sorunları nelerdir?

Ambalaj atık yönetimindeki en önemli sorun, ürünlerini ambalajlı
olarak piyasaya süren işletmelerin sayısının çok düşük olması. bu
durum kaynakta ayrı toplama çalışmalarına aktarılacak maddi ve
ayni destekleri de sınırlandırıyor. Sanayi bölgelerinde oluşan ambalaj
atıkları ile konut bölgelerinde oluşan ambalaj atıkları aynı sistemle
toplanarak belediyenin sistemine veriliyor. Özellikle OSB, sanayici
ve alışveriş merkezleri bu ambalajların belediyenin toplama sistemi
dışında ayrı bir sistemle toplanmasını talep ediyor. Bu nedenle
de belediyeler, toplama faaliyetini yürüten işletmeler, OSB’ler ve
sanayiciler arasında anlaşmazlıklar ortaya çıkıyor. Ayrıca, lisanslı
işletmelerin lisans almak için bir belediye ile sözleşme yapma
zorunluluğu da belediyeleri ve toplama ayırma tesislerini karşı
karşıya getiriyor.
2011 yılında atık yönetimi konusunda hangi projeleri
yürütüyorsunuz ve hedefleriniz arasında neler var?

Hedeflerimiz arasında atık yönetim planlarının sürekliliğini sağlamak;
atık envanterinin oluşturulması amacıyla elektronik veri tabanı
sisteminin kullanımını yaygınlaştırmak ve sürekliliğini sağlamak;
üretim aşamasında atık oluşumunu minimize eden teknolojilerin
kullanılmasını teşvik etmek; taraf olunan uluslararası çevre
sözleşmelerinin uygulanmasını sağlamak; atıkların azaltılması, meri
mevzuata uygun geri kazanım ve bertarafı gibi konularda, eğitim ve
seminerlerle atık üreticilerini ve kamuyu bilinçlendirmek yer alıyor.

Atıkların
geri kazanımı
kapsamında
yürütülen
çalışmalar ve
gelinen aşamalar:
• Belediye atıklarının yönetimi konusunda 1991 yılından
itibaren mevzuat-uygulama, AB ve uluslararası kuruluşlar
nezdinde kalıcı düzenleme ve çalışmalar gerçekleştiriliyor.
• 2003 yılına kadar 15 olan katı atık düzenli depolama tesisi
sayısı 2011 yılı ilk çeyreği itibariyle 59’a ulaştı.
• Bakanlığın yaptığı çalışmalar sonucunda 2011 yılı 1.
çeyreği itibariyle atıkların %49’unun mevzuata uygun
şekilde bertarafı sağlandı.
• Kayıt altına alınan ambalaj üreticisi ve piyasaya süren
işletme sayısı 2003 yılında 350 iken bu sayı 2011 yılına
gelindiğinde 10.228’e ulaştı.
• Kurulan ayrı toplama sistemi içerisinde bulunan
belediyeler tarafından ambalaj atıklarının nasıl, ne zaman
ve ne şekilde toplanacağını belirten ambalaj atığı yönetim
planları hazırlanıyor ve 2008 yılından bu yana Bakanlık
tarafından onaylanıyor.
• 2003 yılında lisans uygulamasına başlandı. 2003 yılında
28 olan lisanslı tesis sayısı, 2011 yılı itibariyle 421’e
yükseldi.
• Bakanlık tarafından 2010 yılı “tıbbi atıklar için çözüm
yılı” olarak belirlendi. Bu çerçevede yapılan çalışmalar
neticesinde tıbbi atık sorununa çözüm getirilen il sayısı 54’e
ulaştı ve mevcut tıbbi atığın yaklaşık %40’ı sterilize edilerek
zararız hale getirildi. Ayrıca 10 ilde de tıbbi atık sterilizasyon
tesisi inşaatı tamamlandı. Bu tesislerin faaliyete geçmesi
ile birlikte bu rakamın 64’e ulaşması bekleniyor. Son durum
itibarı ile ülke genelinde yaklaşık 34 milyon kişiye hizmet
ediliyor.
• Atık yağ geri kazanımı konusunda toplam kapasitesi
120.000 ton/yıl olan 22 tesise lisans verildi.
• Kullanılmış kızartmalık yağların etkin bir şekilde
toplanabilmesi için değişik illerde kurulan 28 adet geçici
depolama alanı ve 169 adet lisanslı bitkisel atık yağ taşıma
aracı bulunuyor.
• Atık elektrikli ve elektronik eşyaların işlenmesi ile ilgili
faaliyet gösteren 13 firmanın toplam kapasitesi 2010 yılı
için 76.600 ton/yıl olarak belirlendi.
• Türkiye genelinde 2010 yılında 414 ton
pil toplandı.
• Bakanlıktan lisans almış olan tehlikeli
atık geri kazanım tesisi sayısı 210, beraber
yakma tesisi sayısı 30, gazlaştırma/yakma
tesisi sayısı 4, düzenli depolama tesisi
sayısı 5’e yükseldi.
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2011 Atık Yönetimi
Sempozyumu
16-21 Nisan tarihleri arasında
Antalya’da yapıldı.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN
DÜZENLENEN SEMPOZYUMA ÇEVKO VAKFI DA KATILDI.
08 • ÇEVKO DÖNÜŞÜM •
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EVKO Vakfı’nın da katılım gösterdiği 2011
Atık Yönetimi Sempozyumu, Manavgat’ın
Side beldesinde gerçekleştirildi. 5 gün süren
sempozyuma kamudan 190, özel sektörden
420 katılımcı ve 17 üniversiteden 40’ın üzerinde
akademisyen katıldı. Sempozyumun açılış
töreninde konuşan Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı Prof.
Dr. Lütfi Akça, sempozyumun atık yönetimi konusunda yaşanan
sıkıntıların ve çözüm önerilerinin masaya yatırılması, 2003
yılından günümüze kadar yapılan çalışmaların değerlendirilmesi
amacıyla düzenlendiğini belirtti. Akça, Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğü’nün atık yönetimi konusunda yaptığı çalışmalarda
temel hedefin atık miktarını en aza indirerek Anayasa’da yer alan
“sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı”nın gereğini yerine
getirmek olduğunu ifade etti. Beş günlük sempozyum boyunca 8
farklı kategoride düzenlenen oturumlar ile atık yönetimi konusu
tüm detaylarıyla incelendi ve sempozyum sonunda bir sonuç
bildirgesi hazırlandı. Ambalaj atıklarının yönetimi oturumunda;
ÇEVKO Vakfı Genel Müdürü Mete İmer “Ambalaj Atığı
Yönetiminde Sanayi Sorumluluğu”, Yerel Yönetimler Bölüm
Müdürü Cezmi Neyim “Belgeleme Sorumluluğu” ve Ekonomik
İşletmeler Bölüm Müdürü Alphan Eröztürk ise “Piyasaya
Sürenlerin Kayıt Altına Alınması” konularında sunum yaptı.
AMBALAJ ATIĞI YÖNETİMİNDE SANAYİ SORUMLULUĞU,
METE İMER SUNUMU
Mete İmer, sunumunda ambalaj atığı yönetiminde sanayi
sorumluluğu konusunda, uzun süreli uluslararası deneyimlerden
çıkan sonuçlar üzerinde durdu. Tüketicinin korunması,
genişletilmiş üretici sorumluluğu ve modelleri ve Avrupa
Birliği Ambalaj Direktifi hakkında bilgi veren İmer sunumunu,
yetkilendirilmiş kuruluşların sistemdeki yeri ve yetkilendirilmiş
kuruluş olarak ÇEVKO; kuruluşu, çalışmaları, 20. yılında geldiği
nokta hakkında bilgiler vererek sürdürdü. Son olarak ise,
uluslararası deneyimlerden çıkan sonuçları öneri niteliğinde
özetleyerek konuşmasını tamamladı.

sempozyumda yapılan konuşmalarda,
yönetmeliklerin önemine dikkat çekildi.
• ÇEVKO DÖNÜŞÜM • 09
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GENİŞLETİLMİŞ ÜRETİCİ SORUMLULUĞU
Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu; ürünlerin yaşam döngüsü
sürecinde oluşan çevreyle ilgili maliyetlerin ürünlerin pazar
fiyatlarına dâhil edilmesini teşvik etmek için tasarlanmış
bir strateji. Bu çevre politikasında üreticinin sorumluluğu,
bir ürünün yaşam döngüsünde tüketiciler sonrası evreye
genişliyor. Bunun sonucunda, sorumluluk kısmen ya da
tamamen üreticiye ait ve üreticiler, ürünlerini tasarlarken
çevresel etkileri de dikkate almak durumundalar. Bu politika
kapsamında ilk uygulama 1991 yılında yürürlüğe giren Ambalaj
Mevzuatı ile Almanya’da başladı ve farklı şekillerde Fransa ve
Japonya’da uygulandı.
ORTAK İLKE, FARKLI MODELLER…
Almanya, Avusturya gibi ülkelerin kullandığı Dual (İkilikçi)
Model, toplama, ayırma ve geri dönüşüm sorumluluğunu
tümüyle sanayiye devrediyor. Yerel yönetimlerin bu toplama
sürecine etkisi sınırlı ya da hiç yok.
Fransa, İspanya veya Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde ise
Paylaşımcı Model kullanılıyor. Bu modelde, sanayi ve yerel
yönetimler sorumluluğu aralarında paylaşıyor. Toplama
yöntemi hakkında ise ortak bir anlaşmaya varılmış durumda.
İngiltere’de ise Takas Edilebilir Kredi Notları Modeli tercih
ediliyor. Bu modelde, sanayi ile yerel düzeydeki toplama
birimleri arasında herhangi bir bağlantı yok.
AVRUPA BİRLİĞİ AMBALAJ DİREKTİFİ
94/62/EC Sayılı AB Ambalaj Direktifi, ulusal yönetmelikleri
uyumlu kılmayı, ambalaj atıklarının çevresel etkilerini önlemeyi
ya da azaltmayı, iç pazarın çalışmasını temin etmeyi, ticaret
ve rekabet düzeninin bozulmasına veya kısıtlanmasına
yönelik engelleri ortadan kaldırmayı hedefliyor. Tüm AB üyesi
devletler, genel ilkeleri kullanarak Ambalaj Direktifi’ni kendi

Uluslararası
deneyimlerden
çıkan sonuçlar
• Ambalaj atığı önemli bir konudur.
• Sorumluluk altındaki sanayi koluyla yakından
ilgilenmeli ve proaktif olmalıdır.
• Tüm paydaşlar ortak bir hedef ve o hedefe
nasıl ulaşılacağı konusunda uzlaşabilmelidir.
• Yasal düzenlemeler;
• atık yönetiminin tümünü içermeli,
• gerçekçi ve uygulanabilir olmalı,
• geri kazanım sisteminin yerel
koşullara uyum sağlamasına imkân
verecek derecede esnek olmalıdır.
• Hükümet uygulamaları izlemeli ve
denetlemelidir.
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ÇEVRE VE yönetmelik sorunlarına odaklanan
sempozyuma ilgi büyüktü.

ulusal düzenlemelerine almak ve uygulamak konusunda
zorunlu olmakla birlikte nasıl uygulanacağı konusunda
özgürlüğe sahipler. Yeniden düzenlenen Ambalaj Direktifine
göre 2015 yılına kadar geri kazanım oranlarının minimum
%60, geri kazanım hedeflerinin ise %55-80 arasında olması
gerekiyor. Malzemelerin geri dönüşümü; camda minimum
%60, kâğıt/kartonda minimum %60, metalde minimum %50,
plastikte minimum %22,5, ahşapta minimum % 15 olmalı.
AB Ambalaj Direktifi’ne göre üye devletin yetkili kamu
otoriteleriyle ekonomik sektörler arasında yapılan resmi
anlaşmaya “gönüllü anlaşma” deniyor. Artan sorumluluklar,
şirketlerin ayrı ayrı hareketleri için zamanın kısıtlı olması,
güçlü tek ses gereksinimi, bilgi eksikliği, resmi mercilerle
eşgüdüm sağlanması ve farklı öncelikler gibi nedenler “gönüllü
anlaşma” tanımını karşılayacak Yetkilendirilmiş Geri Kazanım
Kuruluşu ihtiyacını ortaya çıkarmış durumda.
TÜRKİYE’DE SANAYİ SORUMLULUĞU VE ÇEVKO VAKFI
Türkiye’de ilk defa 1991 yılında Katı Atık Kontrolü Yönetmeliği
yayınlandı ve bazı ambalaj atıkları konusunda sanayinin
(üreticinin) sorumluluğu gündeme geldi.
1991 yılında Türkiye’nin önde gelen 14 sanayi kuruluşu,
ambalaj atıkları ile ilgili sanayi sorumluluğunu yerine getirmek
üzere bir araya geldi ve ÇEVKO Vakfı’nı kurdu.
2005 yılında Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği yayınlandı
ve ÇEVKO Vakfı T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından
yetkilendirilmiş kuruluş ilan edildi. ÇEVKO Vakfı faaliyetlerine,
2007 yılında yenilenen yönetmelikte belirlenen hükümler
çerçevesinde devam ediyor.
ÇEVKO Vakfı 1991’den bu yana geri dönüşüm sanayinin
kurulmasında aktif rol oynadı, belediyelerle kaynağında
ayrı toplama projeleri üreterek bunların Türkiye genelinde
yaygınlaşması için çalışmalarda bulundu. Okullarda
öğrencilere ve öğretmenlere yönelik eğitimler düzenleyerek,
geleceğin tüketicileri olan çocukları bilinçlendirme çalışmaları
yürüttü, bakanlıkla birlikte geri kazanım kotalarının
belirlenmesi konusunda yasal altyapı çalışmalarına katkıda
bulundu. ÇEVKO Vakfı 1991’den bu yana geri dönüşüm
sanayinin gelişmesinde önemli rol oynadı.

ENDÜSTRİ
İLİŞKİLERİ

• ÇEVKO Vakfı olarak 20. yaşımızı kutladığımız 2011’de
üyelerimizi Çevko İletişim Portalı ÇİP ile tanıştırmaktan
gurur duyuyoruz. İlerleyen sayfalarda hakkında
geniş bilgi bulabileceğiniz ÇİP, Ekonomik İşletmeler
Toplantısı’nın da gündemindeydi.
• Röportaj sayfalarımızda ise Carrefour Sabancı Ticaret
Merkezi A.Ş.’den Sn. Merter Özay konuğumuz.

ENDUSTRI.indd 1

6/29/11 7:02:14 PM

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
Gelişen uygulamalar ve
ÇEVKO İletişim Portalı
20. yılımız ile birlikte sizlere çevko iletişim
portalı çip’i takdim etmekten gurur ve mutluluk
duyuyoruz.

Alphan Eröztürk
Endüstri İlişkileri Bölüm Müdürü

A

mbalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği sonrasında
Yetkilendirilmiş Kuruluş olarak yükümlülüğünü
kısmen ya da tamamen üstlendiğimiz kurumlara
ek olarak, iletişim içinde olduğumuz kurumların
sayısında da ciddi bir artış söz konusu. Bakanlık
sistemi dışında olan ve konu hakkında bilgisi olmayan çok sayıda
firma var. Bu firmaları araştırmak ve onlarla iletişime geçmek,
ÇEVKO olarak oldukça emek harcadığımız bir konu. Firmaların
iletişim bilgilerine ulaşmak, doğru kişilerle iletişime geçmek çok
zaman gerektirdiği gibi etkin bir takip sağlamak da büyük önem
taşıyor.
Biz de ÇEVKO olarak iletişimde olduğumuz firmalarla daha etkin
bir takip mekanizması kurmak, daha verimli hizmet verebilmek
ve bizimle iletişime geçmek isteyen, yükümlüğünü ÇEVKO
aracılığıyla yerine getirmek isteyen firmalara kolaylık sağlamak
amacı ile 2011 yılı itibarı ile ÇEVKO İletişim Portalı ÇİP’i sizlerin
hizmetine sunduk. Bu portal sayesinde aramızda iletişimi
sağlarken döküman gönderimini de en aza indirgiyor, kağıt ve
kargo kaynaklı doğal kaynak kullanımını sınırlamış oluyoruz. Yakın
bir tarihte, sistem lisanslı firmaların da kullanımına açılarak daha
da geniş bir kitleye hizmet vermeye başlayacak.

Yeni Yönetmelik ve getirdikleri

Geçtiğimiz yılın sonunda görüşe açılan yönetmelik taslağı,
bu yıl içinde resmiyet kazanacak. Yönetmeliğin bazı konulara
değişikler getireceği kesin. Örneğin ambalaj atıklarının “bedelsiz”
olarak verilmesi gibi son derece tartışmalı olan bir konu büyük
ölçüde çözülmüş gibi. Ancak bu çözümde bazı sektörlerin
yine kapsam dışında bırakılmış olması, konunun bir süre daha
gündemde kalacağını gösteriyor. Taraflara getirilen mali denetim,
ambalaj kapsamındaki değişiklikler, değişen bildirim formatı,
belgelendirme ile ilgili konular taslağın tartışmalı noktaları
olacak gibi görünüyor. Taslağın getirdiği unutulmaması gereken
konulardan biri de, “önleme”. “Önleme” konusu artık ambalaj
üreticileri için de piyasaya sürenler için de ön planda olacak.

yılda gerek sanayi kuruluşlarının gerekse yerel yönetimlerin bu
uygulamalara katılımını sağlamak oldukça güçtü. Bu düşünce ile
kurulan ÇEVKO Vakfı ülkenin önde gelen sanayi kuruluşlarını bir
çatı altında toplayarak yerel yönetimler ile kaynakta ayrı toplama
uygulamalarını hayata geçirmiştir. 2005 öncesine bakıldığında
geniş katılımlı, verimli tüm geri kazanım uygulamalarının
neredeyse tamamının ÇEVKO – Yerel Yönetim işbirliğinde
gerçekleştiğini görüyoruz.
2005 yılında yürürlüğe giren “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği” ile taraflar ve sorumluluklar daha net
tariflenmiş ve 14 yıllık emekler sonucunu vermiş, Türkiye’de
sağlıklı bir geri kazanım sistemi hayata geçirilmeye başlanmıştır.
Sanayi, yerel yönetim katılımının artırılması, toplama ve
geri kazanım tesislerinin lisanslandırılması azımsanacak
başarılar değildir. Sorunları olsa da artık konuşabileceğimiz,
tartışabileceğimiz rakamlar da ortaya çıkmaya başlamıştır. En
önemlisi konu artık kamuoyunun da ilgisini çekmiş, onların da
gündemine dâhil olabilmiştir.
Bugün gelinen noktada, tarafların iyi niyetli yaklaşımları ile tüm
sorunlar çözülebilecektir. Yeter ki yönetmeliğin tüm tarafları
bugüne hangi aşamalardan geçilerek gelindiğini unutmasın,
birbirlerinin karşı taraf olmadığını, aynı amaç için farklı noktalarda
çalışan paydaşlar olduklarını hatırlasın.
ÇEVKO’nun olduğu kadar Türkiye’nin de ambalaj atıkları için
sağlıklı bir sistemine sahip olma tohumlarının atılmasının 20. yılı
hepimize kutlu olsun.

Üçüncü, beşinci değil 20. yıl…

Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile 2005’ten
bu yana daha da gündeme gelmesine rağmen, ambalaj atıkları
geri kazanımı ve ayrı toplama uygulamaları, Katı Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği’nin yayınlandığı ve ÇEVKO’nun da
kurulduğu 1991 yılından beri sürdürülen uygulamalar. Şüphesiz
1991’de söz konusu yönetmelik, ambalaj atıkları özelinde
olmadığından tüm tarafları ve sorumlulukları belirli bir detayın
ötesinde tariflemiyor, belirli yükümlülükler “gönüllülük” esası
çerçevesinde kalıyordu. Bu nedenle 2005 yılı öncesinde geçen 14
12 • ÇEVKO DÖNÜŞÜM •
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		 Devri
başlıyor
ÇEVKO’nun yeni iletişim portalı ÇİP
SÖZLEŞMELİ FİRMALARIN daha geniş
bilgi sahibi olması ve ÇEVKO’yla daha
kolay iletişime geçmesine yardımcı
oluyor.

S

on Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde
de belirtildiği gibi, Piyasaya Süren İşletmeler için
tanımlanan yükümlülükler, kısmen veya tamamen
Yetkilendirilmiş Kuruluşlar’a devretme olanağı
tanıyor. ÇEVKO Vakfı da bir Yetkilendirilmiş
Kuruluş olarak 2011 yılı yükümlülükleriyle ilgili Piyasaya Süren
İşletmeler’e daha iyi ve hızlı hizmet verebilmek adına ÇEVKO
İletişim Portalı yani ÇİP adını verdiği bir internet sitesi oluşturdu.
ÇİP üzerinden; ÇEVKO ile sözleşme imzalama, imzalanan
sözleşmeyi indirebilme, sözleşmelerde revizyon talebinde
bulunma ve devredilen tonajları ve bedeli inceleme fırsatı
bulunabiliyor. Ayrıca iletişim bilgileri de internet üzerinden
güncellenebiliyor ve kurumlara ait yetkilerin eklenmesi de
sağlanıyor. Sözleşmeli firmayla ilgili işlemleri takip eden ÇEVKO
sorumlusunun kim olduğu öğrenilip, kendisi ile kolayca iletişime
geçilebiliyor.
2011 yılı itibariyle, Ambalaj Atığı Hizmet Sözleşmesi ile geri
kazanım yükümlülükleri kısmen veya tamamen ÇEVKO Vakfı’na
devredilebilir ve Sözleşme İşlemleri ile ÇEVKO’ya devredilmek
istenen tonaj bilgisi ÇİP üzerinden gerçekleştirilebilir.
Cip.cevko.org.tr/cevko
• ÇEVKO DÖNÜŞÜM • 13
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“DOĞAYI
KORUMAK
ELİMİZDE”
CarrefourSA Kurumsal İlişkiler ve
Hukuk Direktörü Merter ÖZAY, firmanın
geri dönüşüm çalışmalarını ve ÇEVKO ile
işbirliklerini paylaşıyor.
röportaj: Emrah sarıiz

CarrefourSA olarak çevre politikanız nedir? Okuyucularımıza
yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz?

CarrefourSA olarak hem sosyal sorumluluk projelerine hem
de çevreyi koruma adına yapılan her çalışmaya oldukça
önem veriyoruz. 2008 yılında tanıtımını yaptığımız ve plastik
poşet yerine kullanılabilecek tekrar kullanılabilir çantaların
satışına tüm mağazalarımızda devam ediyor, kasalarda
yaptığımız bilgilendirmelerle tekrar kullanılabilir çantaların
müşterilerimizce kullanımı teşvik ediyoruz. Aynı zamanda satışa
sunduğumuz bu çevre dostu çantaları, eskimesi, yırtılması ve
kullanılamaz hale gelmesi durumunda yenileriyle ücretsiz olarak
değiştiriyoruz. Bu uygulama ile tekrar kullanılabilir çantaların
kullanımını müşterilerimize herhangi bir ek masraf çıkarmadan
alışkanlık haline getirmeyi amaçlıyoruz.
Tekrar kullanımı teşvik etmek ve müşterilerimizin bu
doğrultudaki farklı ihtiyaçlarını karşılamak adına alternatif doğa
dostu çantaları da bu yıl müşterilerimizin beğenisine sunduk.
Rahat kullanım adına tekerlekli taşıma çantaları ile katlanabilir
çantalar gibi ürünlere de portföyümüzde yer verdik.
Tekrar kullanıma teşviklerimizin yanı sıra ‘’Doğayı Korumak
Elimizde’’ sloganımızla sunduğumuz ve perakende sektöründe ilk
defa CarrefourSA tarafından kullanılan biyobozunur poşetlerle
de geri dönüşümü destekliyoruz. Biyobozunur torbalar hiç ağaç
kesilmeden üretilmiş olup, biyobozunur katkı maddesi içerdiği
için doğada tamamen çözünebiliyor. Ayrıca, poşetlerin raf ömrü
ve kullanım sürecindeki kalite ve performansı ısı, ışık ve fiziksel
yük gibi dış etmenlerden de etkilenmiyor.
Bu uygulamalar ile birlikte hedefimiz doğa dostu ve yeniden
kullanılabilir torba uygulamalarıyla, doğaya zarar veren, çevreyi
kirleten poşetlerin kullanımını azaltmayı hatta sunduğumuz
alternatiflerle zamanla tamamen ortadan kaldırmayı sağlamak.
Ayrıca ÇEVKO, İl Çevre ve Orman Müdürlükleri ve ilgili
belediyelerimizle ortak geri dönüşüm çalışmalarımıza devam
ediyoruz.
Çevre konusunda halkımızı bilinçlendirme amacıyla
CarrefourSA ne tip girişimlerde bulunuyor?

Yürürlükteki “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”
kapsamında ambalaj atıklarının geri kazanılması amacıyla,

carrefoursa mağazalarında bulunan çevko
standları müşterilerin geri dönüşünüm
konusunda bilinçlendirilmesine yardımcı oluyor.

mağazalarımızda oluşan ambalaj atıklarını kaynağında ayrı
biriktiriyor, mağazlarımızda da müşterilerimizin görebileceği
yerlere iç mekân kumbaraları koyarak geri dönüşüme katkıda
bulunmayı amaçlıyoruz.
Aynı zamanda ÇEVKO ile iş birliğimiz sonucunda CarrefourSA
Maltepe Park Alışveriş Merkezi’nde bir geri kazanım durağı
oluşturduk. Diğer alışveriş merkezlerimizde de aynı uygulamayı
yakın zamanda hayata geçirmeyi planlıyoruz.
Ambalaj atıklarının geri dönüşümü ve plastik poşet kullanımının
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Yeşil Alışveriş Projesi Kapsamında
gerçekleştirilen aktiviteler ile
tüketicilere ulaşıldı.

azaltılması konusunda mağaza içi bilgilendirmelerimiz iç
mekân görselleriyle sağlanıyor; ulusal kataloglarımızda da
bilinçlendirme çalışmalarımıza görsel uygulamalarımızla destek
veriyoruz.
Her yıl Çevre Haftası’nda mağazalarınızda yaptığınız çevre
projeleri ve başarılı olanlara verdiğiniz ÇEVKO Yeşil Nokta
plaketinden bahseder misiniz?

ÇEVKO işbirliği ile her sene Çevre Haftası’nda düzenlediğimiz
Yeşil Nokta Ödülleri ile en çevreci mağaza uygulamalarımızı
ödüllendiriyoruz. Bu ödüller, personellerimizi ve mağalazarımızı
çevre konusunda projeler üretmeye motive ederken, aynı
zamanda var olduğumuz bölgelerde çevreyi korumaya yönelik
faaliyetlerimize katkıda bulunuyor.
Çevre ile ilgili olan her projenin sürdürülebilir olması inancını
devam ettirirken, yaşadığımız bu çevrenin korunması gerektiğine
de gönülden inanıyoruz. Duyarlı personellerimizle bu tip çevreci
projeleri desteklemeye devam ederek, çevreye katkımızı
sürdüreceğiz.
Çevre sağlığı açısından değerlendirildiğinde, CarrefourSA
Türkiye ekolojik tarım uygulamalarını anlatır mısınız?

CarrefourSA güvencesi ile ilk kez 2003 yılında başlattığımız
“Doğa Tat Carrefour” projemiz kapsamında, kontrollü tarım
metodlarıyla yetiştirilmiş %100 sağlıklı meyve ve sebzeleri

müşterilerimizle buluşturuyoruz. Üretimden tüketime kadar
her aşaması kontrollü tarımsal üretimi kapsayan ve Doğa Tat
Carrefour standartlarına (Doğaya saygı, Her aşamada kontrol,
Doğallık ve Lezzet) uygun üretilen bu ürünler, toprak ve su
kaynakları ile havayı kirletmeden çevre, bitki, hayvan ve insan
sağlığını koruyor. Doğa Tat Carrefour ürünleri üretim zincirinin
farklı etaplarında bağımsız kuruluşlar tarafından kontrol ediliyor
ve ürünlerin üretim süreci kalite mühendislerimiz tarafından
dikkatle takip ediliyor.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın bu konudaki çalışmalarının yanı
sıra tarım ürünlerinin izlenebilirliği konusunda müşterilerimizin
günden güne artan bilinci ve hassasiyeti bizim de bu projedeki
yatırımlarımızı hızlandıran itici güç oldu. Şu anda, Doğa Tat
Carrefour projesi kapsamında meyve, sebze, balık ve pastaekmek reyonları altında toplamda 37 ürün CarrefourSA
mağazalarında müşterilerin beğenisine sunuluyor. Ürün sayısının
önümüzdeki aylarda artırarak 45’e çıkarmayı hedefliyoruz.
2011 yılında çevre konusunda hangi projeleri
gerçekleştirmeyi hedefliyorsunuz?

Ambalaj atıklarının geri dönüşümü ve plastik poşet kullanımının
azaltılması konularında bilinçlendirme çalışmalarımız devam
edecek. Doğa Tat Carrefour projesi kapsamında kontrollü tarım
metodlarıyla yetiştirilmiş ürünlerimizin portföyünü de artırmayı
amaçlıyoruz.
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ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

ÇEVKO Vakfı
Ekonomik
İşletmeler
Toplantısı
ÇEVKO’nun ekonomik
işletmelerle buluştuğu
toplantıda yönetmelik HAKKINDA
BİLGİLENDİRME YAPILDI VE ÇEVKO’NUN
YENİ İLETİŞİM PORTALI TANITILDI.

Ç

evko Vakfı, 7-11 Şubat 2011 tarihleri arasında Kartal
Titanic Hotel’de Ekonomik İşletmeler Toplantısı
düzenledi.
Ekonomik işletmelerin eğitimi, yönetmelikler
hakkında bilgilendirme ve ÇEVKO Vakfı çalışmaları
ile ilgili bilgi vermek amacında olan toplantıya
çok sayıda ekonomik işletme katıldı. Toplantı, Ambalaj Atıkları
Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki tanımlar, taraflara ilişkin
bilgi ve yükümlülükler, Ek-5 bildirimi, ÇEVKO Vakfı çalışmalarının
paylaşıldığı sunum ile başladı.
Mevcut yönetmelik ile değişiklik taslağı arasındaki farkları ortaya
koyan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik Taslağı
konulu sunumu ise ÇEVKO’nun Ekonomik İşletmeler ile iletişimini
kolaylaştıracak olan ÇİP ÇEVKO İletişim Portalı’nın tanıtım ve
kullanım bilgileri izledi.
ekonomik işletmEler toplantısında çevko’nun
uygulamaları ve yönetmelik üzerinde duruldu.

16 • ÇEVKO DÖNÜŞÜM •

ENDUSTRI.indd 6

6/29/11 7:02:34 PM

ATIK
YÖNETİMİ

• GFK Türkiye ile ortaklaşa yürütülen araştırmada, ambalaj atığı
geri dönüşümü konusunda en çok çalışılmak istenen kurumun
ÇEVKO olduğu ortaya çıktı.
• ÇEVKO’nun da işbirliği içinde olduğu belediyelerden
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, tüm belediye ve yerel
yönetimleri geri dönüşüme çağırıyor.
• Zeytinburnu Belediyesi’nin geri dönüşüm projesi hız kesmeden
devam ediyor.

ATIK YÖNETİMİ
Nice 20 yıllara
1991 YILINDA KURULAN ÇEVKO VAKFI BU YIL 20. YAŞINA
GİRDİ. GEÇEN ONCA SENE HEM VAKIF OLARAK BİZİ HEM
DE ÜLKEMİZİ GERİ DÖNÜŞÜM KONUSUNDA HER DAİM
İLERİYE TAŞIDI.

CEZMİ NEYİM
ÇEVKO VAKFI YEREL YÖNETİMLER BÖLÜM MÜDÜRÜ

G

eçmişe doğru bir yolculuk yaptığımızda Ambalaj
Atıklarının Ayrı Toplanması konusunda yapılan
çalışmalar, emekler, elde edilen gelişmelerle
ilgili uzun uzun konuşabiliriz. Ancak, akla en çok
çekilen sıkıntılar ve yaşanan zorluklar geliyor.
Özellikle kuruluşumuzun ilk yıllarında konunun ülkemiz için
oldukça yeni olması, bilgi eksiklikleri, bize zorluk yaşatan
noktaların başında geliyordu. 20 yılımızın ilk 14 yılında ağırlıklı
olarak gönüllü esasa dayanan faaliyetlerimiz, 2005 yılından
itibaren “Yetkilendirilmiş Kuruluş” kimliğimizle gönüllülükten
çıkıp daha profesyonel bir yapıya kavuştu.
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin yürürlüğe
girmesiyle Piyasaya Süren Firmaların yükümlülükleri
üstlenilmeye başlandı. İlk yıl 246 firmanın 166.821 ton
yükümlülüğü üstlenildi. 2010 yılında üstlenilen yükümlülük
miktarı ise 396.948 tona, firma sayısı ise 1.255’e ulaştı.
2005 yılında Marmaris Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi
ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile sözleşme yapılarak,
yönetmeliğe uygun “Kaynakta Ayrı Toplama” çalışmalarına
başladık. 2010 yılı sonu itibari ile sözleşmeli belediye sayısında
96’ya ulaştık.
2005 yılı sonunda bilgilendirme faaliyetleri sonucunda ayrı
toplama kapsamına alınan nüfus yaklaşık 800.000 iken, 2010
yılı sonunda bu sayı 11.130.000 kişiye ulaştı. Bu dönemde
toplam 3.220.902 konuta bilgilendirme yapıldı.
Kaynakta Ayrı Toplama Uygulamalarının daha verimli ve
etkin olması ve konut sakinlerinin uygulamalara katılımının
artmasına yardımcı olması amacıyla Kumbara, Konteyner gibi
ayni destekler de sağlanıyor. 2005 yılından bu yana ÇEVKO,
1m3 hacminde kumbaralardan 7.783 adet, 3m3 hacmindeki
kumbaralardan 1.569 adet, iç mekân kutularından 183.734 adet
ve cam kumbaralarından ise 3.512 adet dağıttı. 2005 yılında 3
lisanslı firma ile sözleşme yapılmışken, 2010 yılı sonunda bu
rakam 72’ye ulaştı.
6 yılda gerçekleşen bu gelişmeler, önümüzdeki yıllara daha
cesaretle ve özgüvenle bakmamızı sağlıyor. Artık ülkemizde
ambalaj atıkları ayrı toplanmaya başlanmış ve bu süreçte
büyük mesafeler alınmıştır. Bu dönemde elde edilen tecrübe
ve bilgi birikimi önemli kazançlarımızdandır. 6 yıl içinde ÇEVKO
tarafından üstlenilen toplam yükümlülük 1.892.562 ton olup, bu
miktarda ambalaj atığının geri kazanımının çevresel kazançları
ise en önemli kazancımızdır.
Bugüne kadar işbirliği içinde çalıştığımız tüm Belediye, Belediye
Birlikleri ve Lisanslı Firmalara tekrar teşekkür ederim.
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Zeytinburnu Belediyesi
Geri Dönüşüm Projesi
ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ ÇEVRE EĞİTİM VE
UYGULAMA PROJESİ KAPSAMINDA, ÇEVRE
BİLİNCİ VE GERİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR
SEMİNER VERİLDİ.

Z

eytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Temizlik
İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü çevre eğitim
seminerine; Zeytinburnu Kaymakamı Mustafa
Dündar, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın,
Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı İlyaz Saka,
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü Sezgin Öndem, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Yakup Hayırlıoğlu da katılım gösterdi.
Zeytinburnu Belediyesi, proje kapsamında her ay 400 ton çöpü
ekonomiye kazandırarak yılda 750 bin TL kazanıyor. Hayırlıoğlu’nun
açılış konuşması ile başlayan seminerde Zeytinburnu’nda 2007
yılında başlayan geri dönüşüm projesi dahilinde Stockholm
Belediyesi ile kurulan işbirliği üzerinde duruldu. “Türkiye’de en
iddialı belediyelerden biriyiz. Ülkemiz bu konuda ciddi mesafeler
kat etti ama gidilecek daha çok yolumuz var. Hedefimiz %100’ü
yakalamak.” diyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Geri
Dönüşüm Projesi’nde %20 oranında mesafe kat ettiklerini belirtti.
Seminerde; Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Prof Dr.
M. Talha Gönüllü “çevre bilinci”, ÇEVKO Vakfı Yerel Yönetimler
Bölüm Müdürü Cezmi Neyim ise ‘geri dönüşüm’ üzerine sunum
gerçekleştirdi.
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ÇEVKO 2010
Belediyeler ve
Lisanslı Firmalar Algı
Araştırması
ÇEVKO’nun GFK Türkiye ile yürüttüğü araştırma sonuçlarına göre belediyeler
ve lisanslı firmalar “ÇEVKO ile işbirliğine devam” diyor.

Ç

EVKO Vakfı, dünyanın en büyük araştırma
şirketlerinden biri olan GFK Türkiye tarafından 2010
Kasım – Aralık döneminde işbirliği içerisinde olduğu
“Lisanslı Firmalar” ve “Belediyeler” ile gerçekleştirilen
araştırma sonuçlarına göre “çalışmaktan memnun
olunan ve gelecekte de en çok çalışılmak istenen
kuruluş” oldu. Araştırma Türkiye çapında, Ankara, Bursa, İstanbul,
Eskişehir, Manisa, Samsun, Bilecik, Bolu, Gaziantep, İzmir, Konya
ve Yalova olmak üzere 12 ilde, 31 belediye, 32 lisanslı firma
ve 9 potansiyel belediyeden ilgili bölüm ve kişilerin katılımıyla
gerçekleştirildi.
GÜVEN VEREN VE GELECEKTE DE ÇALIŞILMAK İSTENEN
BİR VAKIF
Araştırma sonuçları, ÇEVKO Vakfı ile çalışan Lisanslı Firmalar ve
Yerel Yönetimlerin kendilerine kattığı değerin farkında olduklarını ve
ÇEVKO ile çalışmaktan memnun olduklarını gösteriyor. Araştırmaya
katılan belediyeler nezdinde ÇEVKO Vakfı ile çalışmaktan duyulan
memnuniyet %84 oranında iken lisanslı firmalarda bu oran % 100’e
yükseliyor. Araştırmaya katılan firma ve belediyeler, ÇEVKO’nun
güvenilir yönetim anlayışı, iyi ve kaliteli hizmet veren, çözüm odaklı
bir kuruluş olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, ÇEVKO’nun alanında işini
iyi bilen, profesyonel, kapsamlı bilgiye sahip çalışanlara sahip olması
gibi özellikleri ile de çok önemli bir tercih nedeni olduğunu belirtiyor.
Katılımcılar, tüm kurumsal performansı ve ayrıcalıklı özellikleri ile
ÇEVKO Vakfı’nı, kendilerine güven veren ve gelecekte de çalışmak
istedikleri bir kurum olarak nitelendiriyor.
NEDEN ÇEVKO VAKFI?

Belediyeler:

Belediyeler; ambalaj atıklarının toplanmasını, çalışmaların sistemli
ve düzgün işlemesini, verilen eğitimleri, yapılan bilgilendirmeleri
ve malzeme desteği sağlanmasını ÇEVKO Vakfı ile çalışmanın
avantajları olarak gördüklerini dile getirdiler.
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ÇEVKO ile çalışmanın avantajları

%

Atıkların toplanması

22,58

İşler düzgün ilerliyor

22,58

Eğitim desteği

16,13

Bilgilendirme yapması

16,13

Diğer

22,58

Lisansli Firmalar:

Ankete katılan lisanslı firmalar ise yapılan malzeme yardımlarını,
belgelendirme hizmetini, maddi destek sağlanmasını ve yapılan
bilgilendirme çalışmalarını, ÇEVKO Vakfı ile çalışmanın avantajları
olarak gördüklerini belirttiler.
ÇEVKO ile çalışmanın avantajları

%

Malzeme yardımı yapması

34,4

Belgelendirme hizmeti avantajlı

21,9

Maddi destek sağlaması

21,9

Bilgilendirme yapması

18,8

Diğer

3

BELEDİYELER, PROFESYONEL BİR GERİ KAZANIM İÇİN
“ÇEVKO” DİYOR
Potansiyel Belediyelere yönelik araştırmadan çıkan sonuca
göre; belediyeler, ambalaj atıkları geri kazanımı konusunda,
çalışmalarını şu anda kendi imkânlarıyla gerçekleştiriyor. Ancak
önümüzdeki dönemde bu süreci profesyonelce gerçekleştirmek
için ÇEVKO Vakfı ile işbirliği yapmak istiyor. ÇEVKO Vakfı,
Belediyeler ve Lisanslı Firmalar nezdinde yapılan algı araştırması
sonuçlarına göre hizmet kalitesini daha iyiye götürmek adına
iyileştirme alanlarını belirlemiş ve çalışmalarına başlamış
bulunuyor.

SÖZLEŞME SONRASI gelecekte de
çevko ile çalışma isteği

23

13

7

Fikrim yok

Hayır

71

88

ÇEVKO’DAN GENEL MEMNUNİYET DURUMU

Memnun
değilim
Hiç
memnunum
değilim
Memnunum

%

%
Yerel Yönetimler

Lisanslı Firmalar

31

32

Baz

25

29
59

Biraz memnunum
Çok memnunum

Evet

16

48

7
Yerel Yönetimler

16
Lisanslı Firmalar

Baz: Tüm görüşülenler
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“İNSAN
SAĞLIĞI HER
ŞEYDEN
ÖNCE
GELMELİ”
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi,
tüm belediye ve yerel yönetimleri geri
dönüşüme çağırıyor.
röportaj: Emrah sarıiz
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Her sene Çevre Haftası’nda ilköğretim okulları için
düzenlenen şölenlerde ambalaj atıklarından maket, puzzle
yarışmaları ve çevre konulu tiyatrolar düzenleNİYOR.

Ataşehir Belediyesi bünyesinde hangi çevre hizmetlerini
veriyorsunuz?

Kentlerin yönetiminden sorumlu olan belediyelerin temel görevi
kirliliği kontrol ederek, doğal kaynakların tahribatını önlemek
ve topluma sağlıklı bir çevre sunmak. Biz de bu amaçlar
doğrultusunda Nisan 2009’da Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü’nü faaliyete geçirdik. Belediyemiz, sınırları içerisinde
oluşan ambalaj atıklarını, bitkisel atık yağları, atık pilleri,
elektronik atıkları, ömrünü tamamlamış lastikleri topluyor ve
geri dönüştürerek ekonomiye katkı sağlıyor.
Yine ilçemizde oluşan tıbbi atıklar ve evsel atıklar da Temizlik
İşleri Müdürlüğümüz tarafından toplanıyor. Su, toprak ve hava
kirliliğinin önlenmesi; çevresel gürültünün değerlendirilmesi;
inşaat çalışma saatlerinin denetimi ve çevre bilincini geliştirme

faaliyetlerini kesintisiz yerine getiriyoruz. Hafriyat toprağı ve
inşaat atıkları taşıma ve kabul belgesi verilmesi gibi konular da
çevre duyarlılığı göstererek yürüttüğümüz faaliyetler.
ÇEVKO ile nasıl bir işbirliği içindesiniz?

Belediyemiz Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
çerçevesinde ÇEVKO ile Nisan 2009’da bir protokole imza
attı. Bu kapsamda, ÇEVKO ve bir lisanslı firma işbirliği
ile “Ambalaj Atıkları Yönetim Planı” hazırlandı. Bu plan
doğrultusunda, ambalaj atıklarını ilçemizde ayrı toplayarak,
ekonomiye kazandırıyoruz. İlçemizdeki konutları tek tek
dolaşarak, ambalaj atıklarının neler olduğunu ve kaynakta
ayrı toplamanın faydalarını anlatıyoruz. Konut ve işyerlerine
ambalaj atıklarını toplayabilecekleri poşetler dağıtıyoruz.
Söz konusu bilgilendirme çalışmalarını 17 mahallemizden
9’unda tamamladık. Toplamda 87.300 konuta ulaştık. Yine
ÇEVKO işbirliği ile ilköğretim okullarında “Eğiticilerin Eğitimi”
seminerlerini gerçekleştirdik. Seminerde eğitimcilerimizi,
geri kazanım konusunda detaylı olarak bilgilendirdik. Yani
eğitmenler aracılığıyla çocuklara ulaştık. Ayrıca 42 ilköğretim
okulundan çok sayıda öğrenciyi, ambalaj atıkları ayrıştırma
tesislerine götürdük. Çocuklar bu teknik gezilerle ambalaj
atıklarının geri dönüşüme gitmeden önce hangi aşamalardan
geçtiği konusunda bilgiler edindiler.
Çevre konusunda halkımızı bilinçlendirme amacıyla
belediyeniz bünyesinde hangi çalışmalar yürütüyor?

“Ataşehir Tane Tane Kapak Topluyor, Adım
Adım Engelleri Aşıyor” sloganlı kampanyalar
düzenleyerek HALK BİLİNÇLENDİRİLİYOR.

Toplumun bütün kesimlerini çevre konusunda bilinçlendirmek,
olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri kazandırmak ve
sorunların çözümünde bireylerin aktif katılımlarını sağlamak
temel hedefimiz. Bu amaçla site yönetimleri, konut sakinleri,
işyerleri, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları, ilk ve
orta öğretim öğrencilerine yönelik eğitim ve bilgilendirme
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faaliyetleri yürütüyoruz. Kampanyalar düzenliyor, bilgilendirici
broşürler dağıtıyoruz. Her sene Çevre Haftası’nda ilköğretim
okulları için düzenlenen şölenlerde ambalaj atıklarından maket,
puzzle yarışmaları ve çevre konulu tiyatrolar düzenliyoruz. Yine
çevrenin korunmasına ve geri dönüşüme dikkat çeken “Ataşehir
Tane Tane Kapak Topluyor, Adım Adım Engelleri Aşıyor”
ve “Kutu Kutu Bisiklet” sloganlı kampanyalar düzenleyerek
çocukları ve aileleri farklı yollarla bilinçlendirmeyi sağlıyoruz.
Haziran ayında II. Çevre Şöleni gerçekleştirildi. Şölen
bünyesinde ne gibi etkinlikler yapıldı? Halkın katkısı ne
derecede oldu?

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz tarafından organize
edilen şölen kapsamında ilköğretim okullarında ve liselerde
geri dönüşüm malzemelerinden maket yarışmaları yapıldı.
İlköğretim öğrencilerine yönelik Çevreci Kedi Çevki adlı tiyatro
oyunu sergilendi. Ayrıca evlerdeki bitkisel atık yağlar hakkında
bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Çocukların ve vatandaşın
getirdiği evsel atık yağlar toplandı.
Geçtiğimiz yıl plastik kapak kampanyanız yurtdışından da
büyük ilgi görmüş ve başarılı olmuştu...

‘’Ataşehir Tane Tane Kapak Topluyor, Adım Adım Engelleri
Aşıyor’’ sloganıyla başlattığımız bu kampanya, doğada 400 yıl
gibi uzun bir sürede yok olan plastik kapakları geri dönüşüme
kazandırmakla çevresel bir proje, kapaklardan sağlanan gelirle
engelli vatandaşlarımıza umut olmak adına sosyal bir proje
özelliği taşıyordu. Projemizde toplanan 85 ton kapak 500
tekerlekli sandalyeye dönüştü. Yurtiçi ve yurtdışından büyük
destek gören kampanyamız Galatasaray Üniversitesi tarafından
da 2010 yılı en önemli sosyal sorumluluk projesi ödülünü aldı.
“670 Metal Kutu Getir, Bisikleti Götür” kampanyanız da Nisan
ayından beri devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl mavi plastik kapakları tekerlekli sandalyeye
dönüştürdük. Bu sene ise metal kutuları bisiklete
dönüştürüyoruz. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz
tarafından yürütülen “Kutu Kutu Bisiklet” sloganlı kampanya
ile geri dönüşüm tesisinde işlendiğinde, 1 adet bisikletin metal
aksamını oluşturan 670 adet metal kutu toplanıyor ve bisiklet
oluyor. Amacımız hem geri dönüşümün önemini anlatmak, hem
de bisikleti olmayan çocuklara bisiklet kazandırmak. Kalan
maliyeti Ataşehirlilere çevre bilincini aşılamayı hedefleyen
belediyemiz ile ÇEVKO birlikte karşılıyor. Bu kampanyada 670
metal içecek kutusu toplayan ilk 1000 kişiye bisiklet verilecek.
200 kişi bisiklet sahibi olmaya hak kazandı.
Buradan okurlarımıza hangi mesajı vermek istersiniz?

Yapılan araştırmalar dünyadaki mevcut çevre kirliliğinin
%50’sinin son 35 yılda meydana geldiğini ortaya koyuyor. Yani
tehlike büyüyor ve yerel yönetimlere her zamankinden fazla
sorumluluk düşüyor. Ben, küçük büyük tüm belediyelerin
çevre ve insan sağlığını her şeyin önünde tutan bir anlayışla
hareket etmeleri gerektiğini, çevre bilincinin ve duyarlılığının
geliştirilmesi için aralıksız çaba vermenin zorunlu olduğunu
önemle vurgulamak isterim.
Genç bir belediye olmanıza rağmen kısa zamanda ses
getiren projeleri hayata geçirdiniz. Yeni projeleriniz var mı?

Yakın zamanda yapılacak çalışmalarımızda elektronik atıkların
geri dönüşümü ile ilgili projeleri hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
www.atasehir.bel.tr
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Çevre Yönetimi Kapsamında
yürütülen Çalışmalar
• Konutlarda olduğu gibi işletmeleri de atıkların türüne
göre nasıl toplanması gerektiği konusunda bilgilendirme
çalışmaları yürütülüyor. Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği doğrultusunda site yönetimlerine, iş
merkezlerine, alışveriş merkezlerine tebligatlar yaparak,
ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplamaları ve
belediyenin toplama sistemine vermeleri sağlanıyor.
• Lokantalar ve yemekhane olarak faaliyet gösteren
işyerlerine lisanslı firma tarafından özel olarak hazırlanmış
“bitkisel atık yağ biriktirme” bidonları dağıtılıyor ve bu
firmaya teslim edilmesi konusunda tebligatta bulunuluyor.
• Atık yağ oluşturan oto servislerinden çıkan yağların
tek yetkili kuruluş olan PETDER tarafından alınması
sağlanıyor.
• Süpermarket ve alışveriş merkezi gibi fazla miktarda
ambalaj atığı oluşturan işyerlerinde ise oluşan ambalaj
atıklarının lisanslı firmalara verilmesi sağlanıyor.
• Elektronik atık konusunda da işletmeler belediyemizi
arıyor ve elektronik atık belediye tarafından toplanıyor.
Farklı meslek gruplarından teknik eleman ve zabıta
memurlarından oluşan ekipler her gün ilçe sınırları içinde
mobil olarak çevre denetim işlemini yürütüyor.
• Yapılan uyarılara uymayan kişi
ve işletmelere, Çevresel Gürültü
Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliğinde belirtilen çalışma
saatlerine uymayan inşaatlara 2872 sayılı
çevre kanunu çerçevesinde idari yaptırım
uygulanıyor.

TÜKETİCİ
BİLİNÇLENDİRME
ÇALIŞMALARI

• Çevreci Kedi ÇEVKİ, çocukları eğlendirerek
bilinçlendirmeye devam ediyor.
• ÇEVKO’nun Anadolu Cam ve Maltepe Belediyesi ile
yürüttüğü ‘Cam Yeniden Cam’ projesi başladı.
• ‘Eğiticilerin Eğitimi’ uygulamalarına Samsun’dan İlkadım
ilçesi de dâhil olurken Didim’de ‘Çevre Müfettişleri Projesi’
ile öğrenciler ve halk bilinçlendiriliyor.
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TÜKETC
İ İ BİLİNÇLENDİRME
2011 yılında
20. yılımızı kutluyoruz.
20 yıldır sürdürdüğümüz yoğun geri dönüşüm
çalışmalarımızın başarılı sonuçlarını bu sene de görmeye
devam ediyoruz.

Dilek Özcanlı Uslu
ÇEVKO Vakfı İletişim, Eğitim Müdürü

B

iletişim@cevko.org.tr

u yıl bizim için ayrı bir önem taşıyor çünkü 2011,
vakfımızın kuruluşunun 20. yılı. Logolarımıza 20. yıl
ibaresini eklerken bile mutlu olduk ve gururlandık.
2011 yılına girerken TSE’den aldığımız Kalite ve
Çevre Belgeleri ile ayrıcalığımızı bir kez daha ortaya
koymanın gururunu yaşadık.
Bundan 20 yıl önce “Kendimizi Türkiye’de çevrenin korunması,
toplumsal gelişim ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla
sürdürülebilir bir geri kazanım sistemini sanayinin öncülüğünde
geliştirmeye adıyoruz.” vizyonu ile yola çıkan ÇEVKO Vakfı daha
uzun yıllar liderliğini koruyacağa benziyor.
2011 yılında faliyetlerimiz sürecek. Eğitimlerimiz ve Çevreci
Kedi ÇEVKİ adlı tiyatro oyunumuzla geri dönüşümü eğlenerek
öğretmeye devam edeceğiz. Sokakların en çevreci kedisi ÇEVKİ
bizimle birlikte öğretmen ve öğrencilerimize ulaşacak ve çok
yakın bir zamanda kendine ait bir web sitesi olacak.
Eğiticinin Eğitimi Programı kapsamında dağıttığımız okul
kitapları da bundan böyle bu web sitemizde sizlere sunulacak.
ÇEVKO Çocuk Sitesi’nin İnteraktif Oyunlar, Eğitime Başla,
Öğretmen Odası gibi başlıkları ile 2011-2012 öğretim yılında
eğitimlerimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.

ÇEVKO Vakfı’nın etkinlik ve fotoğraflarını Facebook, Twitter gibi
sosyal paylaşım sitelerinde duyurmaya başladık. Bu sayfalara
girerek vakfımızın çalışmalarını yakından takip edebilir,
yorumlarda bulunabilirsiniz.
Bu yıl eğitim projeleri kapsamında gönüllü eğitmenlerle
çalışmak bizim için yeni bir deneyim oldu. Anadolu Cam
ile birlikte oluşturduğumuz “Cam Yeniden Cam” adlı çevre
eğitimlerimizde 19 gönüllü eğitimci ile çalıştık. Her biri değişik
meslek grubundan olan arkadaşlarımız ÇEVKO Vakfı’nda
aldıkları eğitimin ardından ilkokullarda gerçekleştirdikleri
eğitimlerle çalışmalarımıza destek oldular, eğitimlerimize
değer kattılar. Kendilerine buradan bir kez daha teşekkür etmek
istiyorum. Gelecekte gönüllü sayımızı artırarak çevre ve ambalaj
atıkları ile ilgili eğitimlerimizle daha çok öğrenciye ulaşmayı
hedefliyoruz.
“Gelecek Çocuklarımızdır.” Bunun için geleceğimiz olan
çocuklarımızı geri dönüşüm konusunda bilinçlendiriyoruz ve
bilinçlendirmeye devam edeceğiz.
Geri dönüşüm gelecek için en büyük yatırımdır. Bunun bilinciyle
20 yıldır olduğu gibi yine “Sürdürülebilir bir yaşam için geri
dönüşüm”e yatırım yapmaya devam ediyoruz.
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Çevreci Kedi
ÇEVKİ iş başında
ÇEVKO’NUN MASKOTU ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ
BİR KEZ DAHA ÇOCUKLARLA BULUŞTU.
ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ’NİN MACERALARINI
ANLATAN TİYATRO OYUNU, TEPE NAUTıLUS’DA
SERGİLENDİ.

Ç

EVKO Vakfı, tüketicilerin ve özellikle ilköğretim
çağındaki çocukların çevrenin korunması ve geri
kazanım konularında bilinçlenmesi için çalışmalarını
sürdürüyor.
Geleceğimiz olan çocuklarımıza çevre bilinci aşılamak,
ambalaj atıkları ve geri dönüşümün önemini anlatmak üzere
tiyatronun eğlendirirken öğreten ifade gücünden yararlanan
ÇEVKO, Çevreci Kedi ÇEVKİ adlı oyunu ile 6 Şubat Pazar günü
Tepe Nautilus AVM’de idi.
Tiyatro etkinliğine yaklaşık 100 çocuk aileleri ile birlikte katılırken,
oyun öncesinde Çevreci Kedi ÇEVKİ, alışveriş merkezini gezerek,
çocukların arasına karıştı. Çocuklara balon ve ambalaj atıklarının
geri dönüşümü konusunda bilgilendirici broşürler dağıttı.

tiyatro oyunlarını izleyen çocuklar, geri
dönüşüm konusunda giderek daha da
bilinçleniyor.

Sabiha Gökçen
Havalimanı
Personel Eğitimleri
sürüyor
‘UÇMAYI SEVİYORUM GERİ DÖNÜŞÜMÜ
DESTEKLİYORUM’ PROJESİ
KAPSAMINDA SABiHA GÖKÇEN
HAVALİMANI PERSONELİ ÇEVKO VAKFI
EĞİTİMLERİnE KATILDI.
Dünya Düşük Maliyetli Havayolları Kongresi (World Low
Coast Airlies Congress) tarafından ‘Dünyanın En İyi
Havalimanı’ seçilen İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası
Havalimanı’nda ÇEVKO Vakfı tarafından düzenlenen
personel eğitimleri devam ediyor.
“Sürdürülebilir bir yaşam için geri dönüşüm” yaklaşımı
ile 20 yıldır faaliyet gösteren ÇEVKO Vakfı’nın yürüttüğü
“Uçmayı Seviyorum Geri Dönüşümü Destekliyorum”
projesi kapsamında, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası
Havalimanı’nın konferans salonunda gerçekleşen
eğitimler ÇEVKO Vakfı Eğitim Uzmanı Hayri Dağlı
tarafından verildi. 22-23 Mart 2011 tarihlerinde
düzenlenen eğitimlere toplam 269 personel katıldı.
Havalimanı ziyaretçileri ve çalışanlarını, geri dönüşümün
önemi konusunda bilinçlendirmeyi hedefleyen proje
kapsamında, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda daha
önce de personele yönelik eğitim ve geri dönüşümle
ilgili görsel malzeme desteği verilmişti ve
verilmeye de devam ediyor. Mart ayında
düzenlenen eğitimde ise katılımcı personele
geri kazanımın önemi anlatılırken hava
limanlarında nasıl bir geri kazanım sistemi
işlediğinden bahsedildi.
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“Cam Yeniden Cam”
Eğitim Projesi
ŞİŞECAM TOPLULUĞU’NUN CAM AMBALAJ GRUBU ŞİRKETİ OLAN ANADOLU CAM, ÇEVKO
VAKFI VE MALTEPE BELEDİYESİ İLE BİRLİKTE YENİ EĞİTİM PROJESİ OLAN ‘CAM YENİDEN CAM’
PROJESİ’Nİ BAŞLATTI.

A

nadolu Cam’ın cam ambalaj kullanımı ve camın
geri dönüştürülmesini destekleyen ‘Cam Yeniden
Cam Projesi’ eğitimleri, Maltepe Belediyesi ve
ÇEVKO Vakfı’nın işbirliği ile ilk etapta pilot bölge
olarak belirlenen Maltepe’de 10 farklı okulda
2.000 ilköğretim öğrencisine ulaştı. 2011 yılı sonuna kadar
toplam 15 bin öğrenciye ulaşmayı hedefleyen eğitim projesi,
gelecek nesillere çevre bilincinin ve cam geri dönüşümünün
aktarılması, camın hem çevre hem de sağlık açısından ne kadar
doğru bir ambalaj olduğunun anlatılması adına hayata geçirildi.
Eğitim projesinin ilk adımı Maltepe Kadir Has İlköğretim
Okulu’nda atıldı. Maltepe’den başlayarak İstanbul geneline
dağılacak, ardından diğer illerde de devam edecek olan eğitim
çerçevesinde öğrencilere cam ambalajın geri dönüşümü ve
özellikleri, cam ambalaj geri dönüşümünün artırılması için nasıl
çalışmaların yapılabileceği gösterilecek. Proje kapsamında
gerçekleştirilen eğitimlerin ardından site ve konut bölgelerine
cam ambalaj kumbaraları yerleştirilerek tüketicilerin bu alanda

ANADOLU CAM
Anadolu Cam, Şişecam Topluluğu’nun Ambalaj grubuna
bağlı cam ambalaj üreten bir kuruluş. Şu anda üç ülkede,
dokuz üretim tesisi ile faaliyet gösteren Anadolu Cam,
yurtiçindeki faaliyetlerini İstanbul, Mersin ve Bursa
Yenişehir’deki fabrikalarında yürütüyor. Yurtdışında ise
Gürcistan ve Rusya pazarlarında faaliyet gösteriyor.
Ulaştığı büyüklük yüzdeleri ile Avrupa’nın
önde gelen cam ambalaj üreticileri
arasında yer alıyor. Üyesi olduğu
FEVE’nin düzenlediği kampanyalara ve
araştırmalara destek veriyor.
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bilinçlendirilmesi ve kaynağında ayrı toplamaya yönlendirilmesi
de sağlanacak. Maltepe ilçesinde ise mevcut kumbara sayısının
10 katına çıkarılması hedefleniyor.
“AMACIMIZ AVRUPA YÜZDELERİNE ULAŞMAK OLMALI”
Kadir Has İlköğretim Okulu’ndaki açılışa Şişecam Cam Ambalaj
Grup Başkanı Ekrem Barlas, Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı
Mehmet Bingöl ve ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer
katıldı. Proje hakkında değerlendirmede bulunan Şişecam Cam
Ambalaj Grup Başkanı Ekrem Barlas, Şişecam olarak cam
geri dönüşümüne önem verdiklerini ve desteklediklerini ifade
etti. “Bunu çok önemli bir görev olarak görüyoruz. Çünkü geri
dönüşüm sağlıklı ve doğal bir çevreye kavuşmamıza yardımcı
olur” diyen Barlas, Anadolu Cam’ın üyesi olduğu FEVE aracılığı
ile Avrupa’da tüketicileri bilinçlendirmek adına önemli çalışmalar
yapıldığını söyledi. Cam ambalaj atığı toplamada Avrupa’nın çok
gerisinde olduğumuzu söyleyen Barlas, “Avrupa’da 2009 yılı
cam ambalaj atığı toplama oranı ortalaması % 67. Amacımız,
camın % 100 geri dönüşebilen tek ambalaj malzemesi olduğunu
anlatmak, gelecek nesillere çevre bilincini aşılamak ve böylelikle
Türkiye’deki geri dönüşüm miktarını Avrupa’ya yakın seviyelere
taşımaktır.” dedi.
ÇEVKO Vakfı ve Şişecam’ın belirlediği, eğitmenlik tecrübesine
sahip 15 gönüllü ise etkinliklerde ve eğitimlerde aktif rol
alıyor. Proje kapsamına alınan okullara dağıtılan geri kazanım
kumbaralarının toplanması Maltepe Belediyesi tarafından takip
ediliyor.
17 Nisan 2011 tarihinde; aralarında üniversite öğrencileri,
öğretmenler, mühendislerin bulunduğu proje gönüllüleri ÇEVKO
Vakfı binasında yapılan ve teorik eğitimin yanı sıra Şişecam
fabrika ziyaretini de kapsayan eğitmen eğitimine katıldılar. 25
Nisan – 30 Mayıs tarihleri arasında ise, Maltepe’deki okulları
ziyaret ederek, yaklaşık 2 saat süren geri dönüşüm sunumları
yaptılar. Okulların kapanması ile birlikte gönüllüler ÇEVKO
Vakfı’nın diğer geri dönüşüm etkinliklerinde ve eğitimlerde görev
almaya devam edecekler.

çevko vakfı binasında gönüllü eğitimleri
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TÜKETC
İ İ BİLİNÇLENDİRME
Samsun İlkadım’da
“Gelecek İçin Geri
Dönüşüm”
ÇEVKO’nun ‘eğiticinin eğitimi’
uygulamaları KAPSAMINDA
VERİLEN EĞİTİMLERİNE İLKADIM
ilçesi DE KATILDI.

Ç

EVKO, 2009-2010 öğretim yılında 17
ilde 969 okuldan 1.817 öğretmen ve
492.164 öğrenciye ulaştı. 2011 eğitim
yılının ilk çalışması ise Samsun’un
İlkadım ilçesinde gerçekleşti.
“Gelecek İçin Geri Dönüşüm” konferansına
Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Melih
Erdem, İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı
Burhan Taş, Başkan Danışmanı Musa Demircan,
İlkadım Belediyesi Çevre Koruma Müdürü Ragıp
Çakır, İlkadım ilçesinde bulunan 57 okuldan
114 öğretmen ve çok sayıda dinleyici katılım
gösterdi. Konferansta, proje kapsamında amacın
ambalaj atıklarının çöp olmadığı, her birinin geri
dönüşebilen doğal birer kaynak olduğu, eğiticiler
aracılığı ile öğrencilere aktarılması gerektiğinin
üzerinde duruldu. Eğitime katılan öğretmenlere,
Eğiticinin Eğitimi El Kitabı, ilköğretim öğrencileri
için özel hazırlanmış eğitim kitapları, tanıtım
filmi, içerisinde eğitim sunumu olan bir CD ile
sertifikadan oluşan “Eğiticinin Eğitimi Seti” hediye
edildi.

Didim’de Gönüllü
Çevre Müfettişleri
Projesi
Çocuklar ve Didim Halkına Yönelik
Bilinçlendirme Eğitimleri sürüyor.
Didim’de daha temiz bir çevre için halkı ve öğrencileri
bilinçlendirmeyi amaçlayan “Gönüllü Çevre
Müfettişleri” projesi kapsamında yer alan eğitimler,
Didim Belediyesi, Didim Kent Konseyi, Didim
Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ÇEVKO
Vakfı işbirliği ile 25 Mart‘ta Didim Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
İki oturum halinde gerçekleşen eğitimler ilk oturumda
öğrencilere, ikinci oturumda ise yetişkinlere yönelik
düzenlendi. Eğitimler, ÇEVKO Vakfı Eğitim Uzmanı Hayri
Dağlı tarafından verildi. Didim’de ilköğretim düzeyindeki
okullardan öğrencilerin katıldığı sabah oturumunda,
çocuklara yönelik “ÇEVKİ ile Geri Kazanım” sunumu
yapıldı. Ardından öğrencilere eğitim sertifikaları
dağıtıldı. Didim halkına ve belediye çalışanlarına yönelik
ikinci oturumda ise katılımcılara çevre ve geri kazanım
konusunda detaylı bilgi aktarıldı.
Eğitime katılıp sertifika alan gönüllüler,
Didim’de temiz bir çevre için
çalışacak, çevre etkinliklerinde görev
alacak ve insanları çevre konusunda
bilinçlendirecekler.
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• Malta’nın Yetkili Geri Kazanım Kuruluşu GreenPak.
• 2011’in ilk yarısı iki önemli fuara sahne oldu:
İPAF 2011 ve REW 2011.
• Ambalajın Ay Yıldızları Yarışması sonlanırken,
PAGEV Tasarım Ödülleri’ne katılım sürüyor.
• Sürdürülebilirlik Akademisi ilk dersini verdi.
• Kadıköy Belediyesi poşet yasağının 1. yılını kutluyor.
• ÇEVKO çalışanları İlk Yardım ve Acil Durum
eğitimleri ile artık daha donanımlı.

HABERLER

Malta, GreenPak
ile daha temiz

malta’nın yetkili geri kazanım kuruluşu greenpak, bu güzel akdeniz ülkesini temiz
tutmak için var gücüyle çalışıyor.

P

RO-Europe üyesi kuruluşlar Avrupa Birliği’nin çevreyi
koruma adına aldığı kararları ve hedefleri uygulamak
için bulundukları ülkelerde çalışmalarına devam
ediyor. ÇEVKO’nun da güvenilir bir üyesi olduğu bu
sistem atıkların toplanması, ayrıştırılması ve geri
dönüşümü için izlenecek çalışmaları yönetiyor, ülke çapında
evlere ve fabrikalara ait her çeşit ambalaj atığının toplanmasını
takip ediyor.
Malta’da Kasım 2004 tarihinde kurulan GreenPak, ProEurope’un bir parçası olarak atık geri dönüşümü için çalışmaya
başladı. GreenPak’ın amacı, Malta’da bulunan üreticilerin,
ithalatçıların ve ticaretle uğraşanların çevresel ve yasal
yükümlülüklerini yerine getirmelerine destek olmak. GreenPak,
aynı zamanda Avrupa Birliği’nden atık geri dönüşümü
konusunda gelen direktiflerin uygulanmasına da yardımcı
oluyor.
Malta’da bulunan ambalaj firmaları ve ambalajlanmış ürünlerle
iş yapan marketlerin hepsi GreenPak üyesi olabiliyor. Katılımcı
firma ‘Lisans ve Uyum Katılımı Anlaşması’nı imzaladıktan
sonra, katılım ücretini ödemeyip ve paketleme bildirgesinin
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onaylayarak tam bir GreenPak üyesi oluyor.
GreenPak’ın verdiği eğitimler ve girişimciliği sayesinde en büyük
başarılarından biri, devletin ve endüstriyel firmaların “Üretici
Sorumluluğu Prensibi”’ni kabul etmesi oldu. Yerel otoritelerle
sıcak ilişkiler içerisinde olması, koyulan hedeflerde kolay
ilerlenmesine de önayak oluyor. Malta Otelleri ve Restoranları
Birliği ve Malta Ticaret, İşletme ve Sanayi Odası tarafından
aldığı destekle de otellere, yemek ve eğlence şirketlerine geri
dönüşümlü ürünlerin geri kazanımı ve ayrıştırılmasında yardımcı
oluyor. GreenPak’ın önümüzdeki yıllarda gerçekleştirmeyi
planladığı en büyük hedeflerinden biri; Malta Ticaret Odası, yerel
konseyler ve yerel yönetimler ile birlikte yaptıkları çalışmaları
daha da genişletmek ve Avrupa Birliği’ne Uygunluk Şeması’nı
olabilecek en ekonomik şekilde sağlamak.
“YEŞİL NOKTA”
GreenPak üyesi olan firmalar ürettikleri malın ya da
ambalajların üzerine “Green Dot” yani “Yeşil Nokta” amblemi
koyarak o ürünün kullanıldıktan sonra geri dönüşüme uygun
olarak değerlendirilebileceğini vurguluyor. Eğitim çalışmalarının

bir parçası olan Yeşil Nokta uygulaması, üye üreticiler için yasal
bir zorunluluk değil ama çevreyi korumak için daha hassas
davranan tüketicilerin dikkatini daha hızlı çekiyor.
AMBALAJLARIN SİRKÜLASYONU
GreenPak, kuruluşunun hemen ardından özellikle ambalaj
üreticileri ve ithalatçıları için geçerli olan bir “Ambalaj Kurtarma
Programı” yayınladı. Programın koşulları ve koşullara uyma
konusundaki yasal düzenlemeler 2005’te onaylandı ve 2009’da
bugünki halini aldı. Ocak 2010 verilerine göre GreenPak’ın
sisteme kayıtlı 309 üyesi bulunuyor. 2006’dan bu yana
operasyonlarına aralıksız devam ederken işyerlerinden ve
evlerden 10 milyon kilogramın üzerinde ambalaj atığı topladı.

GREENPAK YILSONU ATIK GERİ
KAZANIM VE GERİ DÖNÜŞÜM
HEDEFLERİ
Geçerlilik Süresi

31 Aralık 2011
31 Aralık 2012
31 Aralık 2013

Toplam Geri
Kazanım Hedefi

%56		
%58		
%60		

EĞİTİM ÇALIŞMALARI VE ORGANİZASYONLAR
GreenPak, 2009’da amacı çevreyle ilgili konulara dikkat
çekmek olan ‘Earth Garden’ yani ‘Dünya Bahçesi’ festivaline
tek başına sponsor olarak Malta’nın yeşillenmesinde doğru
adımlar atılıp atılmadığı üzerine paneller düzenledi. Malta ve
Gozo adalarında 300 gönüllüyle beraber bir günlüğüne deniz
yatağı temizliği organize etti. Belirlenmiş marketlerdeki “Yeşil
Nokta” amblemli ürünlere halkın dikkatini çekebilmek için eğitim
kampanyaları düzenledi. Pek çok yerel konsey, otel, yemek ve
eğlence firmasıyla ambalaj ve geri dönüştürülebilir atıkların
ayrıştırılması ve toplanması konusunda anlaşmalar yaptı ve
firmaların genel işleyişinde köklü değişiklikler yarattı.
GreenPak’ın 2009 verilerine göre; geri dönüştürülen plastikler
pek çok farklı parçanın üretiminde kullanıldı, geri dönüştürülen
kartonlarla 14 bin ağaç kurtarıldı ve geri dönüştürülen metalle
de 22 bin bisiklet yapımı gerçekleştirildi. Ayrıca 6 milyon cam
şişe de işlenip yeniden kullanılabilir hale getirildi.

Toplam Geri
Dönüşüm Hedefi

%51
%53
%55

* 2004 yılında Malta yasalarında yer bulan Atık Yönetimi
ve Ambalaj Atığı Yönetmeliği’ne göre önümüzdeki birkaç
yılsonunda ulaşılması hedeflenen geri kazanım ve geri
dönüşüm yüzdeleri.
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REW İstanbul 2011
HAZİRAn AYINDA DÜZENLENEN REW 2011, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAŞAM İÇİN ÇEVRE
TEKNOLOJİLERİNİ GÖRMEK isteyenlerin ilgisini çekti.

T

ürkiye’nin en büyük uluslararası etkinliklerinden biri
olan REW İstanbul; sanayiciler, yerel yönetimler,
yatırımcılar, ulusal ve uluslararası sektörel basın
temsilcileri ile akademisyenleri, geri dönüşüm, katı atık,
su ve atık su, atık gaz ve yeşil enerji ile ilgili teknolojiler,
ürün ve hizmetler ile buluşturdu. ÇEVKO Vakfı’nın da katılım
gösterdiği fuar bu sene yurtdışından tedarikçileri, yatırımcı ve
sanayicileri 8 – 11 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da bir araya
getirdi. Fuara paralel olarak; Çevre ve Orman Bakanlığı yetkilileri,
KOSGEB, OSBÜK ve sektör derneklerinin katılımlarıyla sektörü
doğrudan ilgilendiren konularda panel ve konferanslar düzenledi.
Daha yaşanabilir bir dünya yaratmak adına, AB Uyum sürecinde,
Aralık 2009’da açılan ‘Çevre Faslı’ ile Türkiye’de daha da ivme
kazanan çevre teknolojileri sektörü; kaynakların verimli kullanımı,
atık yönetimi, geri dönüşüm, geri kazanım ve yenilenebilir enerji
alanlarında teknolojik birçok gelişme sağlarken, yarattığı istihdamla
da ülke ekonomisine bir canlanma getiriyor.
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rew istanbul fuarının
katılımcıları arasında çevko
vakfı da vardı.

2011 Ambalaj
Ay Yıldızları
Yarışması
sonuçlandı
Sürdürülebilir
Programlar
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AKADEMİSİ’NİN İLK
PROGRAMINDA ‘YEŞİL BÜYÜME’ İNCELENDİ.
Sürdürülebilirlik Akademisi, 29 Mart tarihindeki ilk
programında Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği
(GYİAD) ve Birleşmiş Milletler Gelişim Programı
(UNDP)’ndan uzman isimleri konuşmacı olarak ağırladı.
Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği (BÜMED)’nin
ev sahipliğinde gerçekleşen programın ana başlıkları
düşük karbon ekonomisine yerel geçiş, enerji verimliliği,
sürdürülebilir kalkınma, düşük karbon ekonomisinde çevre
politikaları, yeşil iş ve yeşil büyüme oldu.
Sürdürülebilirlik Akademisi programına destek veren
GYİAD Başkanı Pınar Eczacıbaşı, konuşmasında
sürdürülebilirliğin iş süreçlerine dahil edilmesinin önemine
değinirken, şirketlerin en önemli sermayesinin doğal
kaynaklar ve insan olduğuna dikkat çekti. UNDP Çevre ve
Sürdürülebilir Kalkınma Programı Yöneticisi Dr.Katalin
Zaim ise üretim ve tüketimde alışkanlıkların değiştirilmesi
için doğru politika araçlarının belirlenmesi gerektiğini
belirtirken iş dünyasının rolünü vurguladı
ve sürdürülebilir kalkınma, düşük
karbonlu büyüme, yeşil büyüme ve yeşil
işin önemini paylaştı.
Sürdürülebilirlik Akademisi
ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.
surdurulebilirlikakademisi.com adresinden
ulaşabilirsiniz.

AMBALAJ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
(ASD) TARAFINDAN BU YIL
İKİNCİSİ DÜZENLENEN AMBALAJ
AY YILDIZLARI YARIŞMASI’NIN
SONUÇLARI BELLİ OLDU.

T

ürk firmaları Dünya Ambalaj Örgütü
(WPO) tarafından yetkinliği tanınan
yarışmaya yurtiçinde ve yurtdışında
üretmiş oldukları ve piyasaya
sürdükleri toplam 109 proje ve ürün
ile başvurdu.
Katılımcı firmalar; içecek, gıda, sağlık ve
güzellik ürünleri, ev-otomotiv-ofis araç
gereçleri ve ihtiyaç malzemeleri, diğer gıda
dışı ürün ambalajları, endüstriyel ve taşıma
ambalajları, ambalaj malzemeleri, satış noktası
sergileme, sunum ve muhafaza ürünleri,
fleksibıl ambalajlar ve grafik tasarım olarak 10
farklı kategoride yarıştı.
Her proje; orijinal ürün, yazılı rapor, ürün
resim ve tanıtımlarını içeren jüri kataloğu ve
sunumlarına göre değerlendirildi. Yarışmanın
ilk aşamasında genel sıralamada jüri üyelerinin
oyları ile belirlenen projeler “Yetkinlik 2011”
ödülüne layık görüldü. Bu ödülü kazanan
projeler Dünya Ambalaj Örgütü’nün düzenlediği
wordStar ve diğer uluslararası yarışmalara
katılmaya da hak kazandılar.
Kazanan projeler ve detaylı bilgi için;
www.ambalajyarismasi.com
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Kadıköy poşet
yasağının 1. yılı
GEÇEN SENE MART AYINDA BELEDİYE
SINIRLARI İÇERİSİNE PLASTİK POŞET
YASAĞI GETİREN KADIKÖY BELEDİYESİ,
BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARINA
DEVAM EDİYOR.

Ç

evre kirliliğinin en büyük kaynağı olan plastik poşet
kullanımını geçen yıl yasaklayan Kadıköy Belediyesi,
bir yılda ortalama 49 milyon 500 bin adet
plastik poşet tasarrufuna imza attı. Şubat ayında
kampanyanın birinci yılını kutlayan Kadıköylüler file
ve bez poşet kullanımını artırarak atmosfere sera gazı salınımını
azalttı.
Kadıköy’de her gün toplanan 610 ton çöpün büyük bir kısmını
plastik poşetlerin oluşturduğu öğrenildiğinde geçen yıl
başlatılan kampanya ile 5.500 işletmeye tebligat yapıldı, 16 bin
adet çevre dostu file ve torba dağıtıldı. Kadıköylüleri çevreye
büyük zarar veren plastik torbalar konusunda bilinçlendirme
çalışması da yapan Kadıköy Belediyesi, kampanya boyunca
31 okulda 5.200 öğrenci ile 205 öğretmene plastik torbaların
zararları konusunda eğitim verdi. Kampanya ile Kadıköy’deki
işletmeler, çarşı ve pazarlarda da plastik poşetler yerine fileler,
kese kâğıtları, çevre dostu torbaların kullanılması yaygınlaştı.
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İPAF 2011
İstanbul’da
İZMİR’DEN İSTANBUL’A TAŞINAN
TÜRKİYE’NİN EN GENİŞ KAPSAMLI
FUARI YURTDIŞINDAN DA
OLDUKÇA TALEP GÖRÜYOR.

T

am 13 yıldır İzmir’de düzenlenen
Plastik & Ambalaj Teknolojileri
ve Ürünleri Fuarı İPAF, 2011
yılında İstanbul Fuar Merkezi’nde
düzenlendi. 2-5 Haziran tarihleri
arasında gerçekleşen İPAF, uluslararası
kapsamda Türkiye’de yapılan en önemli sektör
fuarları arasında yer alıyor. İPAF Fuarı, 2011
yılında Türkiye’de gerçekleşen en büyük plastik
ve ambalaj fuarlarından biri olma özelliğinin
yanı sıra hem katılımcı firma açısından hem
de ziyaretçi açısından yüksek bir uluslararası
katılıma sahip.
Fuarın İstanbul’a taşınması ile birlikte başta
Avrupa olmak üzere Ortadoğu, Orta Asya,
Güney Asya, Afrika, Avrupa gibi pek çok
bölgeden ve Türkiye’nin dört bir yanından
gelen alıcılara Rusya, İran ve Hindistan’dan da
katılımcılar gelmeye başlayacak.
En son ürün tasarım ve teknolojilerini sunan
fuar, ambalaj ve plastik sektörlerini aynı çatı
altında topluyor. Genel plastik parça üreticileri,
beyaz eşya plastikleri, otomotiv plastikleri,
gıda, kozmetik, kimya, boya, deterjan, beyaz
eşya, tekstil, madeni eşya, plastik işleme
makineleri, hammadde, kalıp, ambalajlama,
dolum, baskı makineleri, her türlü ambalaj
malzemesi, otomasyon sistemleri ve destek
ekipmanları konusunda da eksiksiz bir fuar
olma özelliğini taşıyor.

PAGEV en iyi
projeyi arıyor
BİLİNÇLİ ÜRETİLDİĞİNDE VE
TÜKETİLDİĞİNDE EN ÇEVRECİ
ÜRÜN OLAN PLASTİK, TASARIM VE
TEKNOLOJİ İLE BİRLEŞİYOR.
Sürdürülebilir çevre politikalarının desteklenmesini
ve toplumun plastik ürünlerle ilgili bilinçlenmesini
sağlamak için çalışmalar yürüten Türk Plastik
Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı
(PAGEV), yedi senedir düzenlediği PAGEV Plastik
Teknoloji Ödülleri’ni 2011’de de dağıtmaya devam
ediyor.
Yarışma; çevre ve enerji, ürün ve tasarım, teknoloji,
plastiklerin geri dönüşümü ve öğrenci alanı olmak üzere
toplam beş dalda yapılacak. Son başvuru tarihi 30
Eylül 2011 olan yarışmanın birincileri, dünyanın ikinci
büyük plastik fuarı olan ChinaPlast 2012 Plastik ve
Kauçuk Fuarı’na, ulaşım ve konaklama dahil hiçbir ücret
ödemeden katılma, isterlerse stand açma şansına sahip
olacak. Her alanda Mansiyon Ödülü verilecek olan bu
yarışmada, bu yıl ilk defa Jüri Özel Ödülü de olacak.
PAGEV Plastik Teknolojisi ve Tasarım Ödülleri
Yarışması başvuruları, PAGEV Yönetmenler Kurulu’nun
yarışma ile ilgili komite üyelerinden oluşan ve
gerektiğinde plastik sektöründe uzmanlığa sahip,
akademisyen, araştırmacı, sanayici ve
profesyonellerden de destek alınarak
genişletilebilecek en az 7 kişilik bir jüri
heyeti tarafından değerlendirilecek.
Yarışmaya sponsor olan firmaların
vermeye hak kazanacağı Sponsor Firma
Ödülleri de bu yılın ilklerinden olacak.
PETKİM, yarışmada dereceye giren
öğrencilere fabrika gezisi olanağı sunacak.

İPAF’IN bundan böyle İSTANBUL’DA
DÜZENLENECEK OLMASI
ULUSLARARASI KATILIMI ARTIRACAK.
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ÇEVKO İlk Yardım ve
Acil Durum Eğitimleri
ÇEVKO ÇALIŞANLARI, KALİTE
VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
ÇALIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE,
İLK YARDIM VE ACİL DURUM
EĞİTİMLERİ ALDI.

A

rtı Sağlık Çevre Kalite Danışmanlık
tarafından 3-4 Aralık 2010 tarihinde
ÇEVKO’da verilen “İlk Yardım
Eğitimi” 15 Ocak 2011’de Üsküdar
Devlet Hastanesi Konferans Salonu’nda
tekrarlanarak yazılı ve uygulamalı sınav yapıldı.
Amacı acil durum öncesinde hassasiyet analizi
çalışmasını, zarar azaltma faaliyetlerini ve
hazırlıkların planlanmasını; acil durum sırasında
yapılacak müdahaleleri, acil durum sonrasında
toparlanma çalışmalarını yönetecek bir ekip
yetiştirilmesi olan eğitim sonunda Acil Durum
Başkanı ve Başkan Yardımcısı’nın yanı sıra
Söndürme Ekibi, Kurtarma Ekibi, İlkyardım
Ekibi oluşturuldu. ÇEVKO çalışanlarına işyerinde
ve günlük yaşamda karşılaşabilecekleri ani
hastalanma ya da yaralanma durumlarına
müdahale etme ve gerektiğinde temel yaşam
desteği sağlayabilme bilgi ve becerileri
kazandırıldı. Sınav sonucunda İlkyardım
Ekibi’nin hepsi ‘İlkyardımcı Kimliği’ almaya
hak kazandı. ÇEVKO çalışanları, 26 Aralık 2010
tarihinde Artı Sağlık Çevre Kalite Danışmanlık
tarafından İzmit’te verilen Hafif Arama
Kurtarma ve Yangın Eğitimlerini de başarıyla
tamamlamıştı.
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AMBALAJ ATIKLARIYLA İLGİLİ
GERİ KAZANIM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜZÜ
ÇEVKO’YA DEVREDEREK
YERİNE GETİREBİLİRSİNİZ
İster kendi markanızla, ister ithal ederek iç piyasaya ürün verin.
Siz bir piyasaya sürensiniz ve ürün ambalajlarınızın geri kazanımı ile ilgili
yasal yükümlülükleriniz var.
Siz de “Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği”nden kaynaklanan
yükümlülüklerinizi T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından
yetkilendirilmiş kuruluş ÇEVKO Vakfı İktisadi İşletmesi’ne
devrederek yerine getirebilirsiniz.
ÇEVKO VAKFI
Ücretsiz Danışma Hattı

0800 261 64 10

Cenap Şahabettin Sok. No: 94 Koşuyolu 34718, Kadıköy, İstanbul
Tel: (0216) 428 78 90 - 94 (4 Hat) Faks: (0216) 428 78 95
www.cevko.org.tr

