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AB’de Kurulan
“Genişletilmiş Üretici
Sorumluluğu Örgütü”nde
ÇEVKO Vakfı Yönetimde
METE İMER

ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri

Değerli Okuyucular,
ÇEVKO Vakfı’nın önemli bir misyonu da ambalaj
atıklarının yönetimi ile ilgili dünyadaki gelişmeler ve
iyi uygulamalar konusunda bilgi edinmek; bu bilgileri
ülkemizdeki karar alıcılar ve ilgili taraflarla paylaşmaktır. Bu
nedenle Vakfımız kurulduğu günden itibaren kendi alanıyla
ilgili uluslararası kuruluşlarla verimli ilişkiler geliştirmiş, PRO
EUROPE’a üye olarak Yeşil Nokta’yı kullanan ve kullandıran
kurumlar arasında yer almıştır.
Bu yıl içinde, Brüksel’de EXPRA adında yeni bir kar
amacı gütmeyen örgüt kuruldu. Ambalaj atıklarının
“Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu” çerçevesinde
yönetilmesini savunan ve çalışmalarında bu ilkeyi uygulayan
18 ülkeden 18 kuruluş tarafından oluşturulan EXPRA’nın
tam üyeleri arasında Vakfımız da yer aldı. ÇEVKO Vakfı
Geçtiğimiz ay içinde de EXPRA Yönetim Kurulu üyeliğine
seçildi. Bundan 5-10 yıl önce ÇEVKO’nun AB kökenli bir
uluslararası organizasyonda yönetim kurulu üyeliği bir
yana, tam üye olması dahi Türkiye’nin AB üyesi olmayışı
gerekçesiyle mümkün olmamıştı. Bu nedenle ÇEVKO’nun
EXPRA’ya yönetim kurulu üyesi seçilişi hem Vakfımız adına
kıvanç vericidir, hem de ÇEVKO’nun kurumsal yetkinliğinin
Avrupalı kurumlar tarafından tescili anlamına gelmektedir.
EXPRA’ya göre:
n Herhangi bir ülkede “Genişletilmiş Üretici
Sorumluluğu”nun yerine getirilmesinde ilgili otoritelerden
yetki alacak kurum, yükümlülük sahibi ekonomik işletmeler
tarafından yönetilmelidir.
n Yetki alacak kurum, kar amacı gütmeyen veya karı
üyeleri arasında dağıtmayacak bir yapı olmalıdır.
n Atık yönetim şirketlerinin ve yatırımcıların sistemdeki
rolü yetkilendirilmiş kuruluşların rolünden ayrılmalıdır.
n Ambalaj atıkları yönetimiyle ilgili belirgin bir yasal
çerçevenin yürürlükte olması ve yasal düzenlemelerin
güçlü bir şekilde uygulanması kamu otoritesi tarafından
sağlanmalıdır.
n “Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu”nu yerine
getirecek yetkilendirilmiş kuruluşlarla yerel yönetimlerin
işbirliği başarı için olmazsa-olmaz bir koşuldur.
n Atık yönetimindeki oyuncular arasında yaratılacak

rekabet ortamı, yükümlülüklerin verimli, şeffaf ve tüm
sorumlular tarafından eşit şekilde yerine getirilmesini
sağlar nitelikte olmalıdır.
n Sanayinin sahibi olduğu yetkilendirilmiş kuruluşların
yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kuracakları
finansman sistemi sürdürülebilir olmalı; sisteme kayıtlı
her bir piyasaya sürenin finansal katkısı, piyasaya sürdüğü
miktarla orantılı olarak maliyetlerin hakça paylaşılmasına
dayanmalıdır.
n “Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu”nu yerine
getirmek üzere sanayi tarafından kurulup yönetilen kurum,
kamu hizmetini görev edinmeli, hizmet alımlarında şeffaf ve
ayrımcılık yapmayan bir satın alma politikası izlemelidir.
n Yükümlülük altındaki şirketlerin ürün ve ambalajlarının
çevre performanslarını geliştirmeleri, atık önleme ve
ambalaj optimizasyonu konularında onlara öneri ve bilgi
sağlayarak yardımcı olmalıdır.
EXPRA hakkında daha fazla bilgiye ve EXPRA Genel
Müdürü Sn. Joachim Quoden’den aldığımız yazıya
dergimizin bu sayısında yer ayırdık. Bundan sonraki
sayılarımızda da EXPRA’yla ilgili bilgileri sizinle paylaşmayı
sürdüreceğiz.
ÇEVKO Vakfı olarak, Ankara’da, 26.9.2013’te, “AB’de
Ambalaj Atığı Yönetim Sistemleri” başlıklı uluslararası bir
kongre düzenledik. Yüksek katılımlı bu kongre hakkındaki
ayrıntılı bilgilere ÇEVKO DÖNÜŞÜM’ün bu sayısının
“Gündem” bölümünde yer veriyoruz.
Her sayıda olduğu gibi, ÇEVKO DÖNÜŞÜM’ün bu
sayısında da “Endüstri İlişkileri”, “Atık Yönetimi” ve “Tüketici
Bilinçlendirme” çalışmalarımız hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Dergimizin bu sayısında, ayrıca, T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Sn. Mehmet Emin
Birpınar, Şişli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürü Sn. Esra Bozyazı Daylan ile yapılan
röportajlar ve Marmara Belediyeler Birliği
Çevre Yönetim Merkezi Direktörü Sn.
Aynur Acar’dan aldığımız yazı yer
aldı. Kendilerine teşekkür ediyorum.
Şimdiden yeni yılınızı kutlar,
saygılar sunarım.

2 | ÇEVKO DÖNÜŞÜM

YÖNETİM
İmtiyaz Sahibi

GÜNDEM
2013’ten gelecek nesillere ÇEVKO...................................................................... 4
Birpınar: Sanayinin çevre ve geri dönüşüm
adına çok güzel işler yapacağına inanıyoruz..................................................7
Daha yeşil bir Türkiye için........................................................................................10
Hazır ambalaj sektörü İstanbul’da buluştu................................................... 16

ÇEVKO Vakfı adına
ÇEVKO Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Okyar Yayalar

Genel Yayın Koordinatörü ve
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer

Genel Yayın Yönetmeni

ÇEVKO Vakfı Kurumsal İletişim ve Eğitim Müdürü Dilek Özcanlı Uslu

Yazı İşleri Sorumlusu

ÇEVKO Vakfı Kurumsal İletişim Uzmanı Ayşegül Duran

Yönetim Yeri

ÇEVKO Vakfı: Cenap Şahabettin Sokak No: 94 Koşuyolu 34718
Kadıköy / İstanbul • Telefon: (0216) 428 78 90 Faks: (0216) 428 78 95
cevko@cevko.org.tr • www.cevko.org.tr

Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Birliği: EXPRA.....................................18

YAPIM-YAYIN

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

Nar Çiçeği

ÇEVKO-L’OREAL işbirliğiyle İstanbul’da
çevre temizliği etkinliği düzenlendi.................................................................. 22
Çöpler Çiçek Olsun..................................................................................................... 24
Çevre için el ele............................................................................................................. 26
ATIK YÖNETİMİ
Çevre teknolojileri sektörünün lokomotifi....................................................27
Şişli’de ambalaj atığı konusunda
tüm konutlar bilgilendirildi..................................................................................... 28
Beykoz’da sıfır atık..................................................................................................... 31

Mutluköy Sitesi 1948. Sokak No:13
Ümitköy- Ankara • Tel: 0312 325 06 05

Yayın Koordinatörü

Ahmet Dirican / diricanahmet@hotmail.com

Görsel Yönetmen ve Tasarım

Ünal Turakoğlu / unal.turakoglu@hotmail.com

BASKI
Pasifik Ofset Ldt. Şti.
Cihangir Mahallesi Güvercin Caddesi No: 3/1 Baha İş Merkezi
A Blok Kat: 2 34310 Haramidere Avcılar-İstanul
Tel: 0212 412 17 77
Baskı Yeri ve Tarihi: İstanbul, Aralık 2013
Yayın Türü: Yerel süreli yayın
Yayın Periyodu: 6 Aylık
Derginin dili: Türkçe / Derginin konusu: Çevre
ISSN No: 2146-0469

Aynur Acar / Atıkların kaynağında ayrı toplanması ambalaj
atıklarının geri dönüşümü ve depozitonun önemi.................................. 32
TÜKETİCİ BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

4

Dönüşüm İyi Gelecek... Hepimize....,.................................................................34
Çevki, Çevre Haftası’nda işbaşında.................................................................. 36

36

Dilek Özcanlı Uslu / Bizim çocukluğumuzda ne çevre bilinci vardı
ne de çevreyi korumak için çalışan sivil toplum kuruluşları...............38
Harikalar yarattılar..................................................................................................... 39
Öğretmenlere çevre eğitimi.................................................................................40
HABERLER
Atık yönetimine İstanbul imzası..........................................................................41
Doç. Dr. Bestamin Özkaya / Ambalaj atıklarının
yönetiminde yaşam döngüsü analizi.............................................................. 42
İş dünyasında değişim zamanı............................................................................44

42

Sürdürülebilir markalara yön veren liderler İstanbul’da buluştu.....45
Avrupa Birliği’nde ‘Atığa Son’ yönetmelikleri.............................................46
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın akıllı
mobil uygulaması hizmette...................................................................................47
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ile şirketlerin
performansları hesaplanacak.............................................................................48
Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki ilk
Türk şirketi: Anadolu Efes......................................................................................48

45

4 | ÇEVKO DÖNÜŞÜM

2013’ten
gelecek
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ÇEVKO
2013 yılını değerlendiren
ÇEVKO Yönetim Kurulu
Başkanı Okyar Yayalar,
“Resme biraz daha
gerçekçi bakmak
durumundayız” diyerek
çözüm önerilerini sıraladı:
1

Atık üretici fert ya da ticari işletmeler ile ilgili teşvik ve yaptırımlar olmalı. Yetkilendirilmiş
Kuruluşların yapacağı eğitim çalışmaları atık üreticilerini sisteme çekmek için yeterli olmayacaktır.

2
3

Belediyeler sistemin işleyebilmesi için işbirliği yapmalılar.

4

Sokak toplayıcılarının sisteme bir şekilde dahil edilmesi doğru olacaktır.

Lisanslı toplayıcıların seçim ve kontrol mekanizmaları doğru şekilde belirlenmeli.

Y

ayalar, ÇEVKO’nun kurulduğu 1991 yılından beri defalarca AB ülkeleri uzmanlarının katıldığı toplantılar düzenlediklerini, Bakanlık uzmanları ile birlikte birçok ülkedeki uygulamaları yerinde gördüklerini belirterek, “Hepimiz geriye
bakıp kendimize bir ders çıkarmalıyız” çağrısında bulundu. “Çünkü bir gerçek var ki bizi üzüyor” diyen Yayalar, yapılan çalışmaları şöyle özetledi:
“Türkiye’de öyle veya böyle 1991
yılında toplama işi gündeme geldi ve kendi çapında bir başlangıç oldu. Bugün AB
üyesi olan bazı ülkelerden biz daha önce bu

işe başladık. 1995 de zamanın Bakırköy Belediye Başkanı Sayın Ali
Talip Özdemir’in desteği ile Bakırköy’de ilk ayırma tesisini kurduk.
Aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesince Mamak’ta tahsis
edilen bir yerde bir ayırma tesis daha kurduk. Ancak bu tesisi çalıştırmak mümkün olmadı. Bakırköy’de Belediye ile el ele yaklaşık iki
yıl çalıştırdık. Ataköy bölgesinde ‘kaynağında ayrı toplama’ başlamıştı ve devam ediyordu. Sırada Yeşilyurt bölgesi vardı. Ancak seçimlerle gelen yeni Başkan toplama konusunda aynı anlayışta değildi ki desteği kesti; o zamanki kısıtlı imkânlarımızla toplama ve
ayırmayı ancak iki yıl kadar sürdürebildik. ÇEVKO olarak ilk çalışmalarımızı daha çok Türkiye için en uygun çözümü aramak ve bir taraftan da tüketicide ayrı toplama bilincinin oluşmasına yoğunlaş-
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tırdık. Bu amaçla zamanın Çevre Bakanı Sayın Doğancan Akyürek’in
başkanlığında Daire Başkanı, Şube Müdürü ve uzmanlarından oluşan bir heyetle İspanya ve Fransa’daki uygulamaları yerinde tetkik
etme fırsatını yakaladık. 1995-2008 arası yaklaşık her yıl yabancı uzmanların katıldığı konferans, çalıştay ve toplantılar gerçekleştirdik. Bunların bazıları doğrudan Belediye yöneticilerini bilgilendirmek amacı ile yapıldı. ÇEVKO, kurum olarak Avrupa Birliği üyelerinin
kurduğu ve ‘yeşil nokta’ sembolünün sahibi Pro Europe’a üye oldu.
Ataköy projesine destekle başlayan bilinçlendirme çalışmalarımız, değişik alanlarda uygulamaya koyduğumuz çeşitli
etkinliklerle yoğun bir şekilde devam etti. Örneğin 1994
yazında, zamanın Çevre Bakanı Sayın Rıza Akçalı’nın
Antalya’nın Konya altı plajında bizzat katılarak başlattığı ‘başka Antalya yok’ projesi ilk yıllarda gerçekleştirdiğimiz önemli bir etkinlik idi. Ancak yine Belediye
başkanı ve ekibinin desteğinden mahrum olan proje
iki yıl devam edebildi.”

Okullardaki eğitim devam etmeli
Yayalar, ÇEVKO’nun ilk yıllarda mütevazı bütçelerle başlattığı ‘okul
projeleri’nin kesilmeden ve artan
sayılarla devam ettiğini, okulların çevre konularından sorumlu öğretmenlerini eğitip
internetin de yardımıyla çok
daha büyük sayıda öğrenciye ulaştıklarını anlattı. Değişik zamanlarda ÇEVKO üyesi
kuruluşlarla yürüttüklerini ortak projelerden örnekler veren
Yayalar, “Bunların en son örneği Anadolu Cam ile birlikte gerçekleştirmekte olduğumuz, cam
ambalaj projesi projesi-

dir. Proje kapsamında bugüne kadar çeşitli 15 ilçe belediye sınırlarında 1540 adet cam kumbarası yerleştirilmiştir” dedi.

Belediyelerle işbirliği yapılmalı
Yayalar, ÇEVKO’nun ‘yetkilendirilmiş kuruluş’ statüsüne girdiği
2005 yılından itibaren yoğun bir çalışma temposu ile tüm sanayi kuruluşlarını bilgilendirme faaliyetini sürdürdüğünü belirterek, 2009 yılında yayınlanan yönetmeliğin belediyelerle ortak çalışma zorunluluğu getirdiğini hatırlattı. ÇEVKO Başkanı, başlangıçtan beri
toplama tarafında belediyelerle işbirliğinin sürdüğünü belirterek şu bilgileri verdi:
“Öte yandan yönetmeliklerin tanımladığı bir de lisanslı toplayıcı ve geri dönüşümcüler var. Ülke geneline yayılmış çok sayıda lisanslı toplama firması ile kontrollü olarak çalışmalarımız sürüyor. Yönetmelik gereği
bilindiği üzere bütün sorumluluk ‘piyasaya süren’ firmalara yüklenmiş durumda. Piyasaya süren veya marka sahibi firmalar sorumluluklarını bir yetkilendirilmiş kuruluşa devredebilecekleri gibi bir lisanslı firma ile çalışarak
kendileri de yerine getirebiliyorlar.”
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“Yetkilendirilmiş kuruluş olarak yönetmeliğin öngördüğü
bütün görevleri yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz.
Yapmaya elbet devam edeceğiz. Aksamalar için bir mazeret aramak
gibi niyetim yok. Ancak, resme biraz daha gerçekçi bakmak durumundayız.
Yönetmeliğin öngördüğü yapı içerisinde yer alan kurumlardan sadece
yetkilendirmiş kuruluş için yaptırım öngörülüyor. Atık üretici fertler veya ticari
üniteler için bir yaptırım veya teşvik bulunmuyor. Sadece yetkilendirilmiş
kuruluşların yapacağı eğitim çalışmaları ile bunun çözülmesi mümkün
değil. Belediyeler için keza bir yaptırım yok. Ambalaj atıklarının
çöpe gitmesini önlememiz şart. İşbirliği yapmak belediyelerin
inisiyatifine kalmış durumda. Lisanslı toplayıcıların seçimi
Belediyelerce yapılıyor ama doğru çalışan bir kontrol
mekanizması bulunmuyor. Tabii konuya baştan itibaren
fevkalade olumlu yaklaşan çok iyi çalışan belediyelerimiz
de var. Bu arada kaçınılmaz bir gerçek de sokak
toplayıcılarının etkinliğidir. Bu ülkemizin bir
gerçeğidir.

Türkiye’nin
önde gelen
14 şirketinin
kurucusu
olduğu ÇEVKO
Vakfı’nın
üstlendiği
görevin
bilincinde
olduğunu
vurgulayan
Yayalar,
“Bakanlığımızın
öngördüğü
yapı içerisinde,
ülke genelinde
ambalaj
atıklarının geri
toplanması ve
ekonomiye geri
kazandırılması
için eğitim
dâhil bütün
görevleri yerine
getirmekte
kararlıyız” dedi.

ÇEVKO Yeşil Nokta Ödülleri
Sahiplerini Arıyor...
22 yıldır artan heyecan ve kararlılıkla Türkiye’ de sağlıklı, ekonomik ve sürdürülebilir bir geri kazanım
sistemi oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren ÇEVKO Vakfı, 2002 yılında PRO – EUROPE üyeliği ile
uluslararası “Yeşil Nokta” markasının Türkiye’deki kullanım hakkını elde etmiştir. Yeşil Nokta, bugün
31 ülkede, 170.000’den fazla firma ve 460 milyar adet ambalaj üzerinde kullanılmaktadır.
Her geçen gün ülkemizde de büyüyen ve güçlenen Yeşil Nokta ailesi üyelerinin sürdürülebilir geri
kazanım çalışmalarını kamuoyuna duyurmak için Yeşil Nokta üyeleri arasından, aşağıda belirtilen
kriterleri en yüksek oranda sağlayan firmalarımıza 2014 yılı Haziran ayı içerisinde yer alan Çevre
haftasında Yeşil Nokta Ödülleri verilecektir.
Sadece ÇEVKO ile Marka Alt Lisans Sözleşmesi olan firmalar arasında yapılacak Yeşil Nokta Ödülleri
değerlendirme kriterlerimiz şunlardır:
Atıkların Azaltılması
Çevre Yönetim Sisteminin Uygulanması
Çevre İle İlgili Sosyal Sorumluluk Projelerinin Gerçekleştirilmesi
Ambalaj Tasarımlarında Önleme Çalışmaları
Karbon Ayak İzinin Azaltılması
Sürdürülebilirlik İle İlgili Çalışmalar

Yeşil Nokta Ödülleri değerlendirme takvimi:
Başvuru

: 01 Ocak – 31 Mart 2014

Ön Eleme

: 01 Nisan – 20 Nisan 2014

Kısa Listenin Değerlendirilmesi : 21 Nisan – 25 Mayıs 2014
Seçim

: 06 Mayıs – 31 Mayıs 2014

Başvurularınızı 31 Mart 2014 tarihine kadar www.cevko.org.tr
sitemizdeki Yeşil Nokta Ödülleri Başvuru Formu’nu doldurarak
ekleri ile birlikte Vakfımıza gönderebilirsiniz.
Yeşil Nokta Ödülleri 2014 yılı Çevre Haftası’nda düzenlenecek bir
gala yemeği ile basın önünde sahiplerine takdim edilecektir.
Yeşil Nokta Ödülleri’ne ilgi ve katılımlarınızı bekliyoruz.

ÇEVKO DÖNÜŞÜM | 7

MÜSTEŞAR YARDIMCISI
PROF. DR. MEHMET
EMİN BİRPINAR İLE ÇOK
ÖZEL BİR RÖPORTAJ

Sanayinin çevre
ve geri dönüşüm
adına çok güzel
işler yapacağına
inanıyoruz
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevreden
sorumlu Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr.
Mehmet Emin Birpınar, ambalajın bir
atık olmadığını ve ekonomiye kesinlikle
kazandırılması gerektiğini vurgulayarak,
“Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı
toplamayı başarmamız gerekiyor” dedi.
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Ç

evre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO)
İletişim ve Eğitim Müdürü Dilek Özcanlı Uslu’nun sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Birpınar, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı
toplanması için tüm vatandaşlara, özellikle öğrencilere ve ev hanımlarına büyük görev düştüğünün altını çizdi. Toplumda yaşayan herkesin bunu iyi algılaması gerektiğini ifade eden Müsteşar Yardımcısı
Prof. Dr. Birpınar şunları söyledi:
“Bizim de ambalaj atığının nerede, nasıl toplanacağının önünü açmamız gerekiyor. ÇEVKO Vakfı’nın uzun yıllardır yaptığı tüketici bilinçlendirme ve belediye çalışmalarına ek olarak, önümüzdeki
süreçte Avrupa örneklerinde olduğu gibi ambalaj atıklarını geri dönüştüren, toplayan makineleri şehirlerin önemli yerlerine alıp, havaalanlarına, vatandaşların sık kullandıkları kalabalık yerlere, meydanlara koymamız gerektiğini düşünüyorum. Türkiye’de ambalaj atıklarını
geri dönüştüren şirketlerin bunlara yatırım yapmaya hazır olduğunu, bu firmaların bu işlerden para kazandığını biliyoruz. Bu şirketler
bakanlığımıza müracaat edip, gönüllü olarak pet şişeleri, alüminyum
kutuları toplamak için bu makineleri almak istediklerini ve ekonomiye geri kazandırmak istediklerini söylüyorlar.
Biz de bakanlık olarak elimizden geldiğince bunlara yardımcı olmak istiyoruz ve yeni yaptığımız yönetmelikte de özellikle bu tip
özendirme projelerine yer veriyoruz. Vatandaşın içtiği süt kutusunu,
alüminyum kutusunu, su şişesini ve ya pet şişeyi atabileceği yerlerin
olması, cihazların, makinelerin Avrupa’da olduğu gibi bizde de olması

gerektiğine inanıyorum.”
Ambalaj atıklarının toplanması konusunda ÇEVKO’nun çalışmalarından övgüyle söz eden ve bakanlık olarak ÇEVKO’ya destek olacaklarını anlatan Prof. Dr. Birpınar şöyle devam etti:
“Bunun için ÇEVKO’nun da bu konuda yardımcı olacağını, bunun
özendirilmesi için bu konuda yatırım yapmasını, hatta pilot bölgelerde ÇEVKO’nun bu cihazları alıp koymasının önünü açacağız. Bu çalışmaların belediye ile işbirliği içinde yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

Sanayinin güzel işler yapacağına inanıyoruz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın da ambalaj atıklarının ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılması uygulamasına çok
destek verdiğini anlatan Prof. Dr. Birpınar, şunları söyledi:
“Sayın Bakanımızın bu cihazların yaygınlaşmasını, insanların bu
konuda eğitilmesini, ambalaj atıklarını çöpe atmadan geri dönüşüm
kutularına veya makinelere atılması şeklinde ciddi önerileri var. Onun
için de bakanlığımızın bahçesine bunlardan koyduk. Kuru ve ıslak, yani
camların ayrı toplanması, plastiklerin ayrı toplanması, organik atıkların ayrı toplanması noktasında bunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Yeni
yönetmelikte de bu konuya yer verdik. Ambalaj atıklarının ayrı toplanıp geri dönüştürülerek Türkiye ekonomisine kazandırılması, organik atıkların ayrı toplanması ve gübre olmasının önünün açılması için
çalışıyoruz. Türkiye’deki sanayinin özellikle çevre ve geri dönüşüm
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adına çok güzel işler yapacağına inanıyoruz. Bu konuda yatırım yapanların ileride daha fazla para kazanacağını düşünüyoruz.”
Müsteşar Yardımcısı Birpınar, ambalaj atıklarının ayrı toplanması konusunda yatırım yapacak
şirketlerin de gönüllü olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:
“Para talepleri de yok. Her biri 17-20 bin Euro
olan bu cihazları alıp, orada toplanacak atıkların kendilerine ait olmasını istiyorlar. Çünkü en büyük sıkıntı şu anda atık bulamıyorlar. Yani geri dönüştürülmüş
atıkları dünyaya satıyoruz, ihraç ediyoruz. Türk ekonomisi açısından bence çok önemli bir şey. Dolayısıyla bizim bunun önünü açacak, mümkün olduğunca çöpe
ambalajın gitmesini engelleyecek şekilde çalışmalar yapmamız lazım. Özellikle sanayinin kurduğu ÇEVKO Vakfı üyelerine de bu konuda büyük iş düşüyor. Ne kadar çok ambalaj atığı çöpe gitmezse o kadar çok başarılı oluruz.
Belediyeler ve lisanslı toplama ayırma firmaları ve
ÇEVKO’nun işbirliği ile zaten ambalaj atıklarının
ayrı toplanmasını sağlanıyor. Piyasada ortaya
çıkan diğer ambalaj atıklarının da maksimum
düzeyde geri dönüşümünü sağlamak bizim
hedefimiz.”

Piyasada
ortaya çıkan
diğer ambalaj
atıklarının da
maksimum
düzeyde geri
dönüşümünü
sağlamak
bizim
hedefimiz.”

ÇEVKO BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Prof. Dr. Birpınar, ÇEVKO’nun
çalışmalarından övgüyle
söz ederken şunları söyledi:
“Bakanlığımızın ilk yetkilendirilmiş
kuruluşu olan ÇEVKO’nun geri
dönüşüm konusunda ulusal
ve uluslararası yapmış olduğu
kongreleri çok önemsiyor, bakanlık
olarak destekliyoruz. Uluslararası
Yeşil Nokta örgütünün Türkiye
temsilcisi olan ÇEVKO, özellikle
uluslararası boyutlarda yaptığı
kongreler ile geri dönüşüm
konusunda Avrupa uygulamalarını
ülkemizde tartışma fırsatını
sağlıyor. Neticede dünyadaki diğer
örnekleri, firmaların, mühendislerin,
belediye temsilcilerinin ve
insanların görmesini sağlıyor,
onlara önderlik ediyor. Eğitim
misyonu da olan ÇEVKO’ya bu
konuda çok teşekkür ediyoruz.”
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DAHA
YEŞiL BiR
TÜRKiYE

iÇiN

ÇEVKO Vakfı’nın T.C. Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı
desteğiyle, 26 Eylül 2013
tarihinde, Congresium
Ankara - ATO Uluslararası
Kongre ve Sergi Sarayı’nda
düzenlediği “AB’de Ambalaj
Atığı Toplama Sistemleri
Kongresi”, uluslararası
katılımcılarla
gerçekleşti.

A

mbalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri kazanımı için sanayi, yerel yönetim ve tüketicilerin katkı ve katılımları ile sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin kurulması için faaliyet gösteren Çevre Koruma ve Ambalaj
Atıkları Değerlendirme Vakfı’nın (ÇEVKO), T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği ile düzenlediği “AB’de Ambalaj Atığı Yönetim Sistemleri” konulu uluslararası
kongrede, ‘daha yeşil bir Türkiye’ hedefiyle ambalaj atıklarının toplanması ve geri
dönüşümü modelleri tartışıldı. Congresium Ankara Kongre ve Sergi Sarayı’nda
düzenlenen kongrede, ünlü sunucu Ayşenur Yazıcı’nın çağrısıyla kürsüye gelen uzman konuşmacılar sunumlarında, Türkiye ve AB’deki ambalaj atığı toplama
yöntemleri, kullanılan ekonomik modeller ve ilgili tüm raporlamalar ile iyi uygulama örneklerini aktardılar. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde “Çevre Müzakereleri” başlığı altında ele aldığı atık yönetimi konusunun en temel noktalarından birini oluşturan ambalaj atıkları yönetimini tüm detaylarıyla ele alan ve
uluslararası düzeyde katılımın olduğu kongre, kalabalık bir davetli grubu tarafından
izlendi. ÇEVKO’nun değişen yaşam standartları ve tüketim alışkanlıkları ile her
geçen gün çok daha fazla oluşan ambalaj atıklarının çevresel ve ekonomik değeri
açısından geri kazanımının önemine dikkat çekmek için düzenlediği kongre, Türkiye ve AB’deki sistem ve uygulama örneklerini ortaya koydu.
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YENİ ÇÖZÜMLER
Kongrede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Atık Yönetimi Daire Başkanı Zeki Terzioğlu,
“Türkiye’de Ambalaj Atığı Yönetimi” konusunda
yapılan çalışmaları ve yeni projeleri anlattı.
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Avrupa Birliği örnekleri

Ladislav Trylc

Kongreye Çek Cumhuriyeti’nden katılan Ekokom CEO’su Zbyněk Kozel ile
Belçika’dan gelen Fost Plus Operasyon Grup Müdürü Lieven Capon, “Alternatif
Ambalaj Atığı Yönetim Sistemleri”ni aktardılar. “Ambalaj Atığı Yönetim Sistemlerinde Ekonomik Enstrümanlar” başlığı altında, NedVang CEO’su Dick Zwaveling
ile EXPRA Genel Müdürü Joachim Quoden sunumlarını yaptılar. “Ambalaj Atıkları Yönetim Sistemleri; Raporlama ve Belgelendirme” başlığı altında yapılan sunumlarda ise, Çek Cumhuriyeti Çevre Bakanlığından kongreye katılan Ladislav
Trylc, Romanya-EcoROM pazarlama ve Satış Direktörü Marius Cristian Brinzea
ile İspanya’dan ECOEMBES kurucu CEO’su Melchor Ordóñez Sainz yürüttükleri çalışmaları aktardılar.

Dick Zwaveling

ÇÖZÜMLER YUVARLAK MASADA
ÇEVKO, “AB’de Ambalaj Atığı Toplama Sistemleri Kongresi”nde ayrıca, Marmara Üniversitesi, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Barış Çallı’nın moderatörlüğünü yaptığı yuvarlak masa
toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan kongre konuşmacıları hem soru-

ları cevapladılar hem de ambalaj atığı toplama sistemleri konusunu uzun
uzun tartışıp karşılıklı bilgi-fikir-deneyimlerini paylaştılar; çözüm önerilerini sundular. Kongre, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel
Müdürü Mehmet Baş’ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Üyelerimiz stant
açıp destek verdi
Kongre fuaye alanında ÇEVKO Vakfı
üyelerinden Anadolu Cam, Artenius
Türkpet, Uludağ ve Tetra Pak, stand
açarak destek verdiler.
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‘Yeşil Nokta’ gökyüzüne
ÇEVKO kongresinde, artık geleneksel
hale gelen “ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Çevreci
Basın Ödülleri” de sahiplerini buldu. Kongrede, çevreye duyarlı habercilik anlayışına sahip, ambalaj atıklarının çevresel ve ekonomik
değeri açısından geri kazanımının önemine
dikkat çeken yayınlar yapan medya kuruluşları ödüllendirildi. Milliyet, DHA, CNN Türk,
NTV Radyo, Zaman.com.tr, Yeni Asır Gazetesi, Habertürk ve Olay TV’ye yaptıkları başarılı çevreci haberler ve habercilik yaklaşımları ile başarı ödülleri verildi. Milliyet
gazetesinin ödülünü, bu yıl, Adana’da Hava
Oyunları Festivali’nde gösteri yaparken kullandığı “Pitts” tipi uçağının yere çakılması
sonrası kaybettiğimiz; gazetecilik ve havacılığı tutkuyla birleştiren “Gökyüzü muhabiri” Murat Öztürk’ün eşi Nilgün Öztürk verdi. Gökyüzü Muhabiri’nin eşi Nilgün Öztürk
ödülü eşi adına vermenin kendisini çok mutlu ettiğini, eşinin çevreci kimliğiyle ve yaptığı

başarılı haberlerle gurur duyduğunu belirterek, ailesini onurlandıran ÇEVKO’ya teşekkür etti.

KUŞBAKIŞIYLA BİZİ İZLİYOR
Öztürk, ödülü verdikten sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Türkiye’nin ‘Gökyüzü muhabiri’ olarak kabul edilen ve çevreci haberleri ile tanınan eşim Murat Öztürk
adına bu anlamlı ödülü vermekten onur duyuyorum. Gazetecilik mesleğini gökyüzüne taşıyan ve bu tutkusunu yaptığı haberlere yansıtan eşim, ilk özel pilotaj okulu Top Air’i
kurarak profesyonel ve amatör yüzlerce pilot
yetiştirdi. Her zaman çevre konularında duyarlı oldu, yaptığı haberlerde çevreye verilen
zararlara dikkat çekmeye çalıştı. Eminim şimdi yine o gökyüzünde ve kuşbakışıyla bizleri
izliyor ve mutluluk duyuyordur. Bu ödülle bizi
onurlandıran ÇEVKO Vakfı’na; eşim, ailem ve
kendi adıma çok teşekkür ediyorum.”

KONGRE MEDYADA DA GENİŞ YANKI BULDU
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Kongre sonuç raporu
ÇEVKO’nun düzenlediği “AB’de Ambalaj Atığı Yönetim Sistemleri Uluslararası
Kongresinin ardından yayınlanan sonuç bildirgesinde, ambalaj atıklarının verimli
şekilde toplanması, finansal modeller, raporlama ve dokümantasyon konusunda
AB ülkelerindeki örneklere yer verildi ve Türkiye konusunda önerilerde bulunuldu.

KONGRE SONUÇ VE DEĞERLENDİRME RAPORU ŞÖYLE:

Ambalaj Atıklarının Etkin ve Verimli
Bir Sistemde Toplanması
l Ülkemizdeki sistem, yerel yönetimlerin ambalaj atıklarını,
hazırladıkları “Ambalaj Atıkları Yönetim Planları “ doğrultusunda
diğer atıklardan ayrı toplaması ve gerekli finansman ihtiyacının
da “Kirleten Öder” prensibi çerçevesinde karşılanması esasına
dayanmaktadır.
l Bu yaklaşım temelde Avrupa Birliği’ndeki uygulamalara
benzerlik göstermekle birlikte;
l Belçika’da sadece “geri dönüşüm” açısından uygun olan
ambalaj atıkları ayrı toplanmaktadır. Yakma için daha uygun
olanlar için ayrı bir toplama sistemi söz konusu değildir.
l Belçika’da toplama sıklığı, Türkiye’deki
uygulamalardan büyük farklılık göstermektedir.
Ülkemizde tüm ambalaj atıkları kapı kapı
haftada bir, hatta bazı bölgelerde
daha da sık toplanırken, Belçika’da
cam ambalaj atıkları sadece

konteynerlere atılmakta, kağıt/karton ambalaj atıkları ayda
bir, plastik/metal ambalaj atıkları ise onbeş günde bir evlerden
toplanmaktadır. Bu husus, maliyetlerin optimizasyonu anlamında
büyük önem taşımaktadır.
l Tüm ülke örneklerinden anlaşıldığı üzere, toplamayı
yaygınlaştırmayı ve etkinleştirmeyi hedeflerken, maksimizasyona
değil, optimizasyona odaklanmak daha uygun olmaktadır.
l Benzer şekilde, toplama için yapılan sözleşmelerin
standardizasyonu verimlilik takibi açısından önemlidir. Yurtdışı
uygulamalarda ortaya konan bu husus, ülkemizde de benzer
şekilde uygulanmakta olup, geliştirilmelidir.

Ambalaj Atıklarının Yönetiminde Finansal Modeller
l Joachim Quoden’ in sunumunda da belirtildiği üzere, Avrupa
genelinde Direktifin uygulanmasında benimsenen temel prensip,
Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu yani EPR’ dır. Avrupa’daki 30’u
aşkın ülke faaliyetlerini bu prensip çerçevesinde geliştirmiştir.
l Sistemin temelinde “üreticilerin” yer alması, tüm örneklerde
de ifade edildiği gibi, tek sorumlu tarafın da “üretici” olduğu
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anlamına gelmemektedir. Kanun yapıcı, yerel yönetim, atık
yönetim firmaların sistemin ayrılmaz bir parçasıdır ve herkes
üzerine düşeni yapmalıdır.
l Ambalaj atıklarının ayrı toplanması sistemi, toplama ve
ayrıma maliyetlerinin standart ekonomilerde elde edilen atık
gelirinden geneli itibarı ile daha az olması, başka bir deyişle
sistemin “Eksi Değer Zinciri” oluşturması nedeni ile tek başına
uygulanabilir bir sistem değildir.
l Yasal olarak vergilendirme ile bertaraf maliyetlerinin
artırılması düşünülebilir ancak tek başına bu yaklaşım tüketicilere
çok yüksek ek bir yük getirecek ve “eksi değer”in artmasına
neden olacaktır. Bu nedenle, birçok farklı modelin birlikte
değerlendirildiği modeller, en uygun çözümleri sağlamaktadır.
( Depolama vergisi, tüketiciler için attığın kadar öde prensibi ve
sanayi için de EPR). Bu yaklaşım Avrupa Komisyonu’nun yaptığı
kapsamlı çalışmada da benzer şekilde ifade edilmektedir.
l Farklı yöntemlere ilişkin en güzel örneklerinden biri
Hollanda’da söz konusu olmuştur. Farklı modeller denenmiş,
vergi ile başlayan süreç EPR ile devam etmiş, bir motivasyon
amacı ile konan depozito uygulaması da ulaşılan verim sonucunda
kaldırılma aşamasına gelmiştir. Bu anlamda, Avrupa Birliği’ndeki
uygulamaları, geçirdikleri aşamaları değerlendirmek, bunlardan
sonuçlar çıkarmanın önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.
l Benzer bir süreç Çek Cumhuriyeti’nde de yaşanmıştır.
Öncelikle “Toplamanın Desteklenmesi Mekanizması” denemiş
ancak elde edilen sonuçlar doğrultusunda “Negatif Maliyetlerin
Desteklenmesi Mekanizması” na geçilmiştir. Bu şekilde,
l Malzeme fiyat dalgalanmalarından daha az etkilenme
sağlanmış
l Maliyetler üzerinde daha fazla kontrol sağlanmıştır.
l Depozito, Avrupa genelinde bazı ülkelerde uygulanmakta
olup, bazılarında ise zaman içinde terk edilme aşamasına
gelinmiştir. Gerek uygulama verimleri, gerekse de diğer
yöntemlerin 5 katına varan maliyetler, böyle bir uygulamanın
tek başına bir çözüm olamayacağını, sadece tüketiciler
nezdinde bir farkındalık sağlamak adına fayda sağlayabileceğini
göstermektedir.

Raporlama ve Dokümantasyon
l Tüm ülke uygulamalarına baktığımızda “raporlama ve
dokümantasyon” dendiğinde, Türkiye’deki uygulamadan farklı
olarak, toplamaya ilişkin belgelerin raporlanmasından ziyade
yükümlülüklerin doğru ve verimli bir şekilde bildirilmesine önem
verildiği görülmektedir.
l Her ne kadar ülke uygulamalarında farklı bildirim detayları
söz konusu ise de çeşitli sunumlarda da görüldüğü gibi ülkelerin
yaptıkları raporlamalarda ana malzeme grupları esas alınmıştır.
l Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Hollanda, Çek Cumhuriyeti gibi
ülkelerde temsil ettikleri firmalar adına bildirim yapabilmektedirler.
l Yetkilendirilmiş Kuruluşlara, bildirimlerin ve belgelerin
kontrolü amacı ile birçok yetki verilmiştir. Hatta Çek
Cumhuriyeti’nde piyasaya süren firmalar, bakanlığa olduğu gibi
yetkilendirilmiş kuruluşlara da kaydolabilmektedir. Başka bir
deyişle firmalar, yükümlülüklerini kendileri yerine getirecekse
doğrudan bakanlığa, yetkilendirilmiş kuruluş üzerinden
yerine getireceklerse de, yetkilendirilmiş kuruluşa bildirim
yapmaktadırlar. Bu şekilde Hollanda’da 400.000 ‘in üzerinde
firmanın yükü bakanlığın üzerinden yetkilendirilmiş kuruluşun
üzerine kaydırılmıştır.
l Romanya’da ilgili tüm tarafların denetimine yönelik bir
yapı kurulmuş olup, tüm sistemin güvenliği bu yapı tarafından
sağlanmaktadır. Ajans benzeri böyle bir yapı, ülkemiz için de faydalı
olacaktır.
l Geri kazanım hedef yaklaşımının, AB Direktifi ile uyumlu
şekilde olması, sağlıklı bir altyapı gelişimini sağlıyor olması nedeni
ile son derece önemlidir.
l İspanya örneğinde olduğu gibi, Avrupa Komisyon’una
yapılan ülke raporlamalarında ana malzeme grupları esas
alınmaktadır.

Tanıtım, Eğitim, Bilgilendirme
l Tüm ülkelerde, seçilen toplama ve finansal yöntem ne
olursa olsun, tüketicilerin doğru bilgilerle, belirli bir sistem dâhilinde
bilgilendirilmesinin, sistemin sürekliliğinin sağlanması adına
kaçınılmaz olduğu vurgulanmıştır.
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HAZIR AMBALAJ SEKTÖRÜ İSTANBUL’DA BULUŞTU

Geleceği şekillendir
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
düzenlenen “Uluslararası İstanbul Hazır Ambalajlı
Mamul Kongre ve Sergisi” yerli ve yabancı hazır
ambalaj sektörünü İstanbul’da buluşturdu.

5

-6 Aralık 2013 tarihlerinde İstanbul’da
The Green Park Hotel Pendik Kongre
Merkezi’nde yapılan kongrede, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yanı sıra Gıda Tarım
ve Hayvancılık, Çevre ve Şehircilik, Sağlık Gümrük ve Ticaret bakanlıklarına ek olarak, sivil toplum örgütleri ve sektörün önde gelen firmalarının hazır ambalaj konusundaki sunumlarına yer
verildi. ÇEVKO Vakfı’nın da standlı katılım sağladığı ICPP Kongre ve Sergisinde firmalar ürünlerini
ve hizmetlerini tanıtma fırsatı buldu. Mevzuattan
pazarlama yönetimlerine, çevreye etkilerinden
geri dönüşüme kadar hazır ambalajlarla ilgili her
konunun tartışıldığı kongrenin açılışında konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün,
“Piyasaya güven duyulmasına zarar verecek unsurlara müsaade edemeyiz” dedi.
Ergün, Türkiye ekonomisinin son yıllarda
başarılı bir grafik ortaya koyduğunu, ambalaj
sektörünün de bu açıdan kendini gözden

geçirmesi gerektiğini belirtti. Bakan Ergün,
hazır ambalajların, sadece ürünleri koruyan,
taşınmasını ve raflarda beklemesini sağlayan
ürünler olarak görülmemesi gerektiğini
vurgulayarak, şunları söyledi:
“Ürünle ilgili bilgilerin ve içeriğin paylaşıldığı
hazır ambalajlar günümüzde pazarlamanın
da önemli unsurları haline gelmiştir. Hazır
ambalajların piyasa denetimi ve gözetimi
açısından da önemli bir rolü var. Hazır ambalaj,
kalite konusunda güven unsuru haline gelmeli.
Ambalaj sektörü bu konuda titiz davranmalı.
Biz bakanlık olarak bu konuları yakından takip
ediyoruz. Avrupa Birliği (AB) mevzuatıyla bu
konuları uyumlu hale getirdik. AB süreciyle
uyumlu hale getirdik. Hazır ambalaj konusu
Bakanlığımızın üzerinde büyük bir titizlikle
durduğu konuların başında geliyor
Türkiye Gıda Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem
Planı’nın hazırlık çalışmalarına başladık. Bu strateji
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belgesindeki önemli başlıklardan biri de hazır ambalaj
konusu olacaktır. Hazır ambalajlanmış gıda ve gıda
dışı ürünlere yönelik bu yıl 2 bin 763 ürünü denetledik
ve aykırı bulduğumuz 379 ürün hakkında gerekli yasal
işlem yaptık.”
Ergün, milli geliri 2 trilyon dolara, ihracatı 500 milyar
dolara yükseltme ve dünyanın ilk 10 ekonomisinden
biri olma hedefine doğru yürüyen bir ülkede yatırımın,
üretimin, ihracatın yanında iç tüketimin de artacağını
belirterek, her açıdan bu üretim ve tüketim artışında
cevap üretecek yapılar oluşturmak gerektiğine dikkat
çekti. Hazır ambalajların, sadece mamulleri koruyan,
bunların taşınmasını ve raflarda beklemesini sağlayan
ürünler olarak görülmemesi gerektiğini belirten Bakan
Ergün, şöyle devam etti:
“Ben ambalaj üreticisi olsam birisinin kötü
mamulünü benim ambalajımla kaplamasını istemem.
Çok iyi bir üretici olsam en iyi ambalaj üreticisini seçerim.
Ambalaj üreticileri ile ambalajlanacak ürün üreticilerinin
bu yaklaşım içinde hareket ederek birbirlerini motive
etmeleri lazım.”
Ambalaj mamullerinin Ar-Ge yoluyla geliştirilmesi,
ambalaj atıklarının yönetilmesi ve bu ürünlerin
toplum sağlığına uygun hazırlanması konularının
da önem taşıdığını vurgulayan Ergün, bu konularla
ilgili inovasyon yapmak, Ar-Ge projeleri geliştirmek
isteyenlere Bakanlık, KOSGEB ve TÜBİTAK
desteklerinden yararlanmaları çağrısında bulundu.
Ergün, Türkiye’de son yıllarda ambalaj tasarımında
ihtisaslaşan firma sayısında artış olsa da bu konuda bir
açık bulunduğunu ve ambalaj tasarımı konusunda yeni
girişimcilere ihtiyaç olduğunu ifade etti.
Kongre, sektörde bulunan tüm paydaşların
sorunlarının tartışıldığı ve çözümlerin önerildiği, gelişen
teknolojilerle ilgili bilgi alışverişinde bulunulduğu ve
kamu- özel sektör işbirliğinin sağlandığı bir platform
oldu. ICPP Kongre ve Sergisinde Çevre Yönetimi
Genel Müdür Yardımcısı Murat Ersin Şahin’in oturum
başkanlığını yaptığı “Ambalajda Geri Dönüşüm, Hazır
Ambalajlı Ürünler ve Tüketiciler” konulu oturumda
Çevko Vakfı Kamu ve Dışilişkiler Müdürü Alphan
Eröztürk, “Ambalaj-Ambalaj Atıkları İlişkisinde
Sürdürülebilirlik Yaklaşımı” konulu bir sunum yaptı.
Sunumunda en iyi ambalajın olmayan ambalaj değil, en
iyi atığın olmayan atık olduğunu vurgulayan Eröztürk,
şunları söyledi:
“Bir ürünün üretiminden tüketimine harcanan
enerjinin çoğunu üretim, evde depolama ve pişirme
oluşturuyor. Ürünün yaşam döngüsünde hiç ambalaj
kullanmasak dahi yapacağımız enerji tasarrufu yüzde
5.4. İşte bu sebeple ‘Ambalaj gerekli midir, değil midir?
Sorusuna odaklanmak yerine ambalaj atıklarının doğru
şekilde yönetilmesi üzerine çalışmamız gerekir.”
Eröztürk, ambalaj atıkları yönetim sistemine
taraf olan tüm paydaşların yükümlülüklerini yerine
getirmeleri gerektiğinin altını çizerek, sözlerini
“Sistemde 80 bin ekonomik işletmenin kayıtlı olması
gerekirken ancak 20 bininin kayıtlı olduğunu ve
bunların da ancak 3 bin 500’ünün yükümlülüğünü tam
olarak yerine getirdiğini görüyoruz. Sistemin layığıyla
çalışabilmesi için tüm firmaların yükümlülüklerini yerine
getirmesi gerekiyor ki bu ambalajın aslında sorun
olmadığını kanıtlayalım” diyerek bitirdi.

Kongrede firmalar
sergi salonunda
ürünlerini ve
hizmetlerini
tanıtma fırsatı,
katılımcılar da
stantları gezme
ve bilgi alma
imkânı buldu.
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Sürdürülebilir üretici
sorumluluğu için güç
birliğine gitmek
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E

XPRA Genel Müdürü Joachim Quoden, “EXPRA
üyelerinin tümü aynı kaygıyı paylaşıyor” diye başlıyor
sözlerine. “Üyeler, geçtiğimiz iki yıl içerisinde evsel
ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesi konusunda sistem son
derece iyi sonuçlar vermiş olduğu halde Genişletilmiş Üretici
Sorumluluğu’nun (EPR) verimli bir biçimde işlemesini baltalayan
bazı evrimler meydana geldiğini görüyorlar” diyor.
Şu anda EXPRA’ya üye 17 kuruluş mevcut. Bunların tümü
de Türkiye merkezli ÇEVKO Vakfı gibi evsel ambalaj atıklarının
toplanmasına, ayrıştırılmasına ve geri dönüştürülmesine yönelik
sistemler işleten kuruluşlar. Hâlihazırda Fost Plus EXPRA
başkanlığını da yürütüyor.
Tüm EXPRA üyeleri, EPR Manifestosu’ndaki on ilkenin
arkasında sağlam bir duruş sergiliyor. Bu ilkeler; üreticiler, yetkili
makamlar ve vatandaşlardan oluşan tüm paydaşlar açısından
faydalı olan sürdürülebilir bir üretici sorumluluğu sistemini
güvence altına alıyor. Joachim Quoden, konuya ilişkin şu bilgileri
veriyor:
“EXPRA üyeleri kâr amacı gütmeme prensibiyle çalışır, tüm
vatandaşlara yüksek kaliteli bir atık toplama hizmeti sunmak
için yatırım yapar ve şirketlerin ambalajlarını daha sürdürülebilir
kılmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda dönüşüm sistemlerinin
üretici şirketlerin kendilerine ait olması gerektiğine, atık yönetimi
şirketleri ya da yatırım şirketleri tarafından yönetilmemesi
gerektiğine inanırlar. Ek olarak, taraflardan her birinin sistem
içinde kesin ve açık biçimde belirlenmiş bir rol oynadığı
net bir sorumluluk çerçevesi yaratmayı hedeflerler.
EXPRA üyeleri ayrıca bir dizi kesin koşula uymakla
yükümlüdür. Diğer sorumluluklarının yanında, toplayıp
işledikleri materyaller için güvenilir ve şeffaf veriler
sağlayabilmeleri gerekir.”
EXPRA üyeleri uzmanlık ve iyi uygulama
paylaşımında bulunur; bu da, diğer avantajların
yanında, onların toplama sistemlerini yerel ihtiyaçlara
göre optimize edebilmelerini sağlar. Ayrıca, ambalaj
malzemelerinin sürdürülebilir yönetimini canlandıran ve
destekleyen yasal girişimler yaratmak için çaba gösterirler.
Bunların yanı sıra, EXPRA Avrupa’da ambalaj atıklarının
seçilerek toplanmasına ve yeniden dönüştürülmesine ilişkin
güvenilir ve karşılaştırılabilir veriler üzerine çalışma yapmak
isteğindedir.
Bu yeni birlik, Avrupa’daki tüm Yeşil Nokta kuruluşlarını
kapsayan genel birlik PRO EUROPE ile hiçbir şekilde rekabet
içerisinde değildir. Joachim Quoden bu hususu “PRO
EUROPE, temel faaliyet alanı olan Yeşil Nokta (Green
Dot) logosunun desteklenmesine ve korunmasına
odaklanmaya devam edecek. Bu iki kuruluş tam
anlamıyla birbirini tamamlar niteliktedir. Çoğu
EXPRA üyesi aynı zamanda PRO EUROPE
üyesidir ve öyle kalmaya da devam edecektir”
diyerek vurguluyor.

Bu yılın başlarında
ÇEVKO Vakfı,
EXPRA’nın
(Genişletilmiş Üretici
Sorumluluğu Birliği)
kuruluşuna müdahil
oldu. EXPRA oluşumu,
sürdürülebilir ve verimli
üretici sorumluluğu
için ÇEVKO Vakfı ile
birlikte Avrupa’nın her
yanından 17 kuruluşu
bir araya getiriyor.

Expra Genel
Müdürü
Joachim Quoden
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Genişletilmiş
Üretici
Sorumluluğu
Birliği

S

anayi yükümlülüğünde olan ambalaj atıklarının
geri kazanımı konusunda şemsiye organizasyon
olan EXPRA (EXTENDED PRODUCER
RESPONSIBILITY ALLIANCE – Genişletilmiş Üretici
Sorumluluğu Birliği), 2013 yılında kurulmuş, kar amacı
gütmeyen bir organizasyondur. EXPRA’nın kuruluş
amacı, üyesi olan piyasaya sürenler tarafından veya
adına kurulan ve işletilen, ambalaj atıkları geri kazanım
kuruluşlarını temsil eden yetkili bir ses ve ortak politika
platformu olmaktır.
Üretici Sorumluluğu modeli birçok ülkede, Avrupa
Birliği ve diğer ulusal politika hedeflerinden biridir.
Tüm dünyada 30’dan fazla ülkede sanayi, üretici
sorumluluğunu evsel atıkların toplanması ve geri

kazanımını sağlamak için bir ekonomik araç olarak
kullanıyor. Bugün bu amaca yönelik çalışan EXPRA’ya
üye on yedi ülke bulunmaktadır: Belçika, Bulgaristan,
Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan,
İtalya, İsrail, Lüksemburg, Makedonya, Malta, Hollanda,
Norveç, Romanya, Slovakya, İspanya ve ayrıca ÇEVKO
Vakfı’nın temsil ettiği Türkiye.
2002 yılında PRO-EUROPE üyeliği ile uluslararası
“Yeşil Nokta” markasının Türkiye’deki kullanım hakkını
elde eden ÇEVKO Vakfı, EXPRA üyeliği ile Avrupalı geri
kazanım kuruluşlarının bilgi ve deneyimlerini aktarmak,
genişletilmiş üretici sorumluluğu modelini Türkiye’de
geliştirmek ve bu konuda sanayiyi temsil etmek için
çalışmalarını sürdürmektedir.

EXPRA çalışma grupları toplantısı Brüksel’de yapıldı

Aralarında ÇEVKO Vakfı’nın da bulunduğu EXPRA üyelerinin bir araya geldiği çalışma grupları toplantısı, 23 Ekim’de Brüksel’de Fost Plus
evsahipliğinde gerçekleştirildi. EXPRA’nın organizasyonu ve yönetim kurulu üyelerinin belirlendiği toplantıda, 2014-2015 Stratejileri, üyelik/giriş
kriterleri, EXPRA’nın vizyon ve misyonunu üzerinde duruldu. Önleme, raporlama, teknik konular gibi önemli konu başlıklarının seçildiği ve bunlarla
ilgili çalışma gruplarının oluşturulduğu toplantı, grupların iş sonuçlarını değerlendirmek üzere tekrar bir araya gelme kararı ile sonlandırıldı.
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Expra ve ÇEVKO
ALPHAN ERÖZTÜRK

Kamu Ve Dış İlişkiler Müdürü

Avrupa’nın önde gelen
geri kazanım örgütlerinin
ambalaj atıklarının
sürdürülebilir yönetimi
amacı ile genişletilmiş üretici
sorumluluğu prensipleri
çerçevesinde bir araya
gelerek kurdukları, Extended
Producer Responsibility
Alliance, EXPRA’ya da bu
nedenlerle katıldık.

A

mbalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği’nin
sekizinci yılının sonuna
yaklaşıyoruz. 2005’te başlayan
bu süreçte üç kez mevzuat
değişikliği oldu. Bir kez ilgili
bakanlık, iki kez ilgili bakan
değişti. Bakanlık merkez
ve il teşkilatındaki personel
değişikliğini takip etmek ise güç.
Diğer taraftan ambalaj atıklarının
ayrı toplanması konusunda katedilen
yola da haksızlık etmemek lazım.
Bu süreçte kaynağında ayrı toplama
çalışmalarında ciddi gelişmeler olduğu da
bir gerçek. Ancak herkesin kabul edeceği
gibi, hali hazırda çözülmesi gereken konular ve
gidilecek daha çok yol var. Bu noktada sorunların doğru tespiti,
sürdürülebilir çözümlerin üretilmesi için konusunda uzman, uzun
soluklu bir idari altyapının mevcudiyeti büyük önem taşıyor. O
nedenle konu ile ilgili tüm paydaşların hedeflediği, sürdürülebilir
ve yaygın bir sistem kurabilmek için öncelikle ilgili tüm kamu
kurumlarında belirli bir sürdürülebilirlik sağlamak gerekiyor.
Tabii bu sorunlar ilk defa ve sadece ülkemizde yaşanmıyor.
Yönetmeliğimize esas teşkil eden direktifin uygulandığı tüm
ülkelerde benzer sorunlar yaşanmış, yaşanmakta…
Bu nedenle, Türkiye’nin ilk ve en eski yetkilendirilmiş kuruluşu
olarak, Avrupa’daki tüm bu tecrübenin temsil edildiği sektörel
organizasyonlarda aktif rol almaya büyük önem veriyoruz.
Ambalaj ve geri kazanım ilişkisinin dünyadaki belki en büyük
ifadesi olan Yeşil Nokta’nın Türkiye’deki tek temsilcisi olarak,
markanın temsil ettiği bilgi birikiminden en yüksek seviyede
destek alıyoruz.

Avrupa’nın önde gelen geri kazanım örgütlerinin ambalaj
atıklarının sürdürülebilir yönetimi amacı ile genişletilmiş üretici
sorumluluğu prensipleri çerçevesinde bir araya gelerek kurdukları,
Extended Producer Responsibility Alliance, EXPRA’ya da bu
nedenlerle katıldık. Bu yapı içerisinde kurulan uzmanlık çalışma
gruplarında da aktif görev alarak, gerek Avrupa genelinde edinilen
tecrübelerden faydalanmayı gerekse de geleceği şekillendirmeye
yönelk yapılan çalışmalarda ülkemizi aktif olarak layığı ile temsil
etmeyi hedefliyoruz.
Yurtdışı iletişim ağımızın bir diğer ayağı olan International Solid
Waste Association, ISWA üyeliğimiz ile de ülkemizdeki çalışmalara
Avrupa dışındaki uygulamaları da dikkate alarak destek vermek ve
geliştirilecek çözümlere de katkı sağlamak amacındayız.
Önümüzdeki dönemde ülkemizde de Avrupa Birliği’nde de bir
çok mevzut değişikliği gündemde. Bu nedenle yoğun yönetmelik,
tebliğ çalışmaları bizleri bekliyor. Umarız hali hazırda yaşanan
sıkıntıların çözümünde faydaları olur…
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ÇEVKO-L’oreal
işbirliğiyle İstanbul’da çevre
temizliği etkinliği düzenlendi

ÇEVKO Vakfı üyesi L’oreal
Türkiye’nin Citizen Day
(Vatandaşlık Günü)
etkinlikleri kapsamında 24-25
Haziran tarihlerinde L’oreal
çalışanları ile çevre temizliği
etkinlikleri gerçekleştirildi.

Ç

EVKO Vakfı üyesi Loreal Türkiye’nin Citizen Day
(Vatandaşlık Günü) etkinlikleri kapsamında 24-25
Haziran tarihlerinde L’oreal çalışanları ile çevre temizliği
etkinlikleri gerçekleştirildi. 24 Haziran’da Avcılar Firuzköy göl
kenarında ve 25 Haziran’da Kartal Aydos Ormanında yaklaşık
350 çalışanın katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte 3 tona yakın
ambalaj atığı toplandı. L’oreal Türkiye Genel Müdürü
Claude Rumpler, L’oreal Türkiye’den yönetim
kurulu üyemiz Fügen Soykut ,ÇEVKO Vakfı
çalışanlarının katıldığı etkinliklerde
renkli görüntüler yaşandı. Kartal
Belediye Başkanı Altınok Öz,
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü
Dilek Mete; Avcılar Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü
Abdurrahman Bölükbaş ve belediyelerin
çevre koruma müdürlüğü ekipleri de
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NELER YAPILDI?
Etkinliklerde
toplanan 3 tona
yakın ambalaj
atığının; 2.040 kg’ı
Avcılar, 870 kg’ı ise
Kartal’dan toplandı.
Toplanan miktar ile
sağlanan çevresel
tasarruf ise şöyle;
19 ağacın kesilmesi önlendi
0,441 m3 fosil yakıt
tasarrufu sağlandı.
30 ton su tasarrufu sağlandı.
Sera gazı salınımında 3 ton
CO2lik azalma sağlandı.
17 m3 depolama
alanı elde edildi

Etkinliklere gönüllü katılan
L’oreal çalışanlarına, desteklerini
esirgemeyen Avcılar ve Kartal
Belediyeleri ile Obalılar ve Altaş
firmalarına sonsuz teşekkürler…
alanlarda L’oreal çalışanlarına destek verdiler. Çevre temizliği
sonrası en çok ambalaj atığı toplayan 4 çalışana L’oreal
tarafından çeşitli hediyeler verildi. Tüm çalışanlara da ÇEVKO
tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Kartal Aydos
ormanı temizliğine ÇEVKİ ve ambalaj atığı dostları da katıldı.
Ambalaj atıkları konusunda Loreal çalışanlarını bilgilendiren
atıklar ve ÇEVKİ, sonrasında çalışanlar ile birlikte atık topladı.
Etkinliklere gönüllü katılan L’oreal çalışanlarına, desteklerini
esirgemeyen Avcılar ve Kartal Belediyeleri ile Obalılar ve
Altaş firmalarına sonsuz teşekkürler…
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Unilever, Ataşehir
Belediyesi ve
ÇEVKO işbirliğinde

Çöpler
ÇİÇEK
oluyor
Ataşehir Belediyesi, Unilever, İTÜ ve
ÇEVKO’nun işbirliğiyle KentPlus 3352.
Ada’da hayata geçirilen Çöpler Çiçek
Olsun projesinin “Ekim Töreni”, 27
Ekim Pazar günü KentPlus’ta yapıldı.

A

taşehir Belediye Başkan Yardımcı Hüseyin HIŞMAN , Belediye Başkan Yardımcısı Namık SÜRMEN ve birim müdürleri ile proje ortakları Unilever, İTÜ ve KentPlus site sakinlerinin ve vakfımız adına Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Yaşar
Nadir ATİLLA ile Tamer Güler, Eyyüp Yılmaz, Hande Sifoğlu Ünver,
Senem Yay ve Ayşegül Duran’ın katıldığı törende, dönüşümden
elde edilen gübrelerle sitede özel çiçek ekimi gerçekleştirildi.
Projeye site sakinlerine yönelik hazırlanan bir bilgilendirme
toplantısı ile start verildi. Barbaros Mahallesi KenPlus Sitesi
Anfi Tiyatro’da düzenlenen seminerde, site sakinlerine evsel
atıkları ayrıştırmanın önemi ve çevreye olan olumlu etkisini
detaylarıyla anlatıldı. Bireylerin çevresel etkilerini en aza indirmek
için ipuçlarının paylaşıldığı seminerde “Çöpler Çiçek Olsun”
kampanyasının ayrıntıları konuşuldu.
Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürü
Ayten Kartal, Unilever Koordinatörü Özgür
İnce ve ÇEVKO yetkilisi Hande Sifoğlu
Ünver’in konuşmacı olarak katıldığı
seminerde; KentPlus sakinlerine
evsel atıkları ayrıştırmanın çevreye
katkıları görsel animasyonlar
eşliğinde aktarıldı.
Haziran – Ekim dönemi boyunca
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devam eden proje dâhilinde KentPlus’ta oluşan
ambalaj atıklarının (kâğıt, karton, plastik,
kompozit, metal, cam), atık pillerin, bitkisel atık
yağların ve elektronik atıkların kaynağında ayrı
toplanması, geri dönüştürülerek yeniden ham
madde olarak kullanılması, böylece doğaya
vereceği zararların minimuma indirgenmesi
sağlandı. Proje kapsamında KentPlus’taki evsel
atıkların organik kısmı İTÜ tarafından tasarlanan
kompost makinesinde gübre haline getirildi ve
gübreler ekim töreninde KentPlus 3352. Ada’nın
bahçesinde kullanılarak çiçeklere hayat verdi.
Proje kapsamında KentPlus’ta bir ayda tam 8
ton yani 8000 kg ambalaj atığı oluştuğu, bu atığın
% 56’sının kağıt olduğu görüldü. Bir ayda meydana
gelen yaklaşık 4,5 ton kağıt atığı ile yaklaşık
2,5 ton plastik atığın ayrıştırılmasıyla beraber
KentPlus sakinleri bir ayda 76 adet yetişkin
ağacı kesilmekten kurtardı, 1 arabanın temelli
olarak trafikten çekilmesine eşdeğer oranda
karbondioksit salımını azalttı. Bir ay boyunca
ayrıştırılan metal atıklarla 73 bin 600 litre su
tasarrufu sağlandı.
Proje kapsamında desteğimiz için Yönetim
Kurulu Başkan Vekilimiz Sn. Atilla’ya Ataşehir
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü
Ayten Kartal tarafından bir plaket hediye edildi.
Günün anlam ve önemi hakkında kısa bir
konuşma yapan Sn. Atilla , ÇEVKO’nun 22 yıldır,
daha önceleri çöp olarak değerlendirilen ambalaj
atıklarının birer ekonomik değer olduğu ve
sanayiye ucuz hammadde olacağının bilinciyle
hareket ettiğini ve toplumda sürdürülebilir
bir çevre bilincinin oluşması için çalışmalarını
sürdürdüğünü ifade etti. Sözlerine vakfımız
çalışmalarının ekonomik ve çevresel faydalarına
değinerek devam eden Atilla, Çöpler Çiçek Olsun
projesine destek veren tüm taraflara teşekkür
ederek konuşmasını bitirdi.
Ekim şölenine katılan çevreci kedimiz ÇEVKİ
de çocukların ilgi ve sevgisi ile karşılaştı. Bol bol
fotoğraf çektirdi.

26 | ÇEVKO DÖNÜŞÜM

Çevre için el ele
ÇEVKO Vakfı, Türkiye genelinde düzenlediği
bilgilendirme toplantıları ile Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ve ekonomik işletmeleri buluşturdu

Ç

EVKO Vakfı, her yıl ekonomik işletmelere yönelik olarak düzenlediği bilgilendirme toplantılarına 2013’te
İstanbul’dan başlangıç yaptı. 21 Kasım’da
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde gerçekleştirilen “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Uygulamaları” toplantısına
100’ün üzerinde ekonomik işletme katıldı.
İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da gerçekleştirilen toplantılarla da 500’ün üzerinden
ekonomik işletmeye ulaşıldı.
Toplantının açılışında konuşan yapan
ÇEVKO Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yaşar Nadir Atilla, ÇEVKO’nun geçtiğimiz yıl geri kazanımını belgelendirdiği 400
bin ton ambalaj atığının çevresel ve ekonomik faydalarına değinerek ÇEVKO’nun gerçekleştirdiği eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını aktardı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın düzenlenen bilgilendirme toplantılarına desteğine teşekkür eden Atilla, “Bakanlığımızdan talebimiz, sistemde yer almayan
firmaların sisteme katılmasını sağlamaları ve sistemin finanse edilmesi konusunda yaşanan en
büyük sıkıntılardan
biri olan haksız
rekabetin ortadan
kaldırılması
için gerekli denetim ve yaptırımları uygulama-

larıdır” dedi.
Toplantıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Belediye ve Ambalaj Atıkları Şubesi Çevre Mühendisi Aylin Çiçek; Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği, yeni gelişmeler, tarafların sorumlulukları ve uygulamada yaşanan sıkıntıları aktardı. Çiçek sunumunda
“Sistemde yer alan tüm paydaşların kaynakta ayrı toplama çalışmalarına gereken
önemi vermeleri, yükümlülüklerini yerine
getirmeleri ve toplumda bilinç yaratmaları
konusunda yapılan çalışmalara destek vermeleri gerekiyor. Mevzuat iyileştirme çalışmaları 2005 yılından beri devam ediyor.
Biz bakanlık olarak ekonomik işletmelerin
ve diğer paydaşların uygulamadaki sıkıntıları konusunda duyarlıyız. Yaşanan sıkıntıları bizlerle paylaşın” diye konuştu.
ÇEVKO Vakfı Endüstri İlişkileri ve Atık
Yönetimi uzmanları, ekonomik işletmelerin
yükümlülük devri, gerçekleştirilmesi süreci, bu süreçte belediye ve lisanslı firma sorumlulukları ile bakanlığımızın Atık Ambalaj Sistemi ve ÇEVKO İletişim Portalı (ÇİP)
sistemi uygulamalarını anlattılar. Toplantının sonunda yer alan soru-cevap bölümünde ağırlıklı olarak 2013 itibariyle geri
kazanım hedefi yüzde 5 olarak konan ahşap ambalaj atıkları konuşuldu. Toplantılara sektörün önemli yayınlarından Recycling
Industry dergisi de stand açarak ve yayınlarını ekonomik işletmeler ile paylaşarak
destek verdi.

İkincisi 28 Kasımda İzmir’de
düzenlenen “Ambalaj
Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği Uygulamaları”
toplantıları, 12 Aralık’ta
Ankara ve 19 Aralık’ta
Bursa’da düzenlendi.
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Çevre teknolojileri
sektörünün lokomotifi

5 ülkeden 360 firma; geri dönüşüm,
atık yönetimi ve çevre teknolojilerine
dair son yeniliklerini İstanbul’da sergiledi. 13 – 16 Haziran tarihleri arasında 9’uncusu düzenlenen fuarı tam 57 farklı ülkeden
9 bin 196 profesyonel ziyaret etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın katkılarıyla, İFO Fuarcılık tarafından 9’uncusu düzenlenen, ÇEVKO Vakfı olarak bizlerin de
katılımcısı olduğumuz uluslararası çevre buluşması, “REW İSTANBUL” milyarlarca dolarlık pazar hacmine sahip çevre teknolojileri sektörünün Türkiye’deki lokomotifi halini
aldı. Fuar, katılımcı sayısı bazında geçen yıla
göre yüzde 10 büyümeyle kapılarını kapattı. REW İstanbul 2013’te 25 ülkeden 360 firma yer alırken, yurt içi ve yurt dışından toplam 9 bin196 profesyonel fuarı gezdi. Çevre
gündemine yön veren etkinliklerin yanı sıra
global ölçekteki yeni yatırım ve işbirliklerine
de ev sahipliği yapan REW İstanbul’a bu yıl,
Ekonomi Bakanlığı’nın destekleriyle 9 ülkeden alım heyeti geldi.
2014 Yerel Seçimleri öncesinde en yeni
çevre teknolojilerinin bir arada sergilendiği
son organizasyon olmasından ötürü özellikle Marmara Bölgesi’ndeki yoğun kent nüfusuna sahip yerel yönetimlerin fuara ilgisi yoğundu. Balkanlar, K.Afrika, Orta Doğu
ve BDT ülkelerinin yer aldığı dev bir pazara hâkim olan REW İstanbul, önümüzdeki yıl 10. Yılını kutlayacak. Katı atık, atık gaz,
su ve atık su ile yeşil enerji konularındaki en
yeni teknolojilere, çevre gündemine yön veren etkinliklere ve uluslararası ticaret anlaşmalarına ev sahipliği yapan REW İstanbul
2013 sona erdi. Türkiye’nin yanı sıra Almanya, ABD, İtalya, Çin gibi farklı kıtalardaki toplam 25 ülken 360 firmanın katıldığı ve adeta
bir çevre teknolojileri zirvesi halini alan fuarı, 4 gün boyunca aralarında İran, Yemen, Romanya, Bulgaristan, Libya ve Irak’ın da olduğu toplam 57 ülkeden 9 bin 196 profesyonel
ziyaret etti. Yerel yönetim temsilcilerinin
yanı sıra, sanayiciler ve yeni yatırım fırsatları
araştıran iş adamları, REW İstanbul 2013’ün
ziyaretçi profilinde öne çıkan gruplar oldu.
Yerel yönetimlerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda, Marmara Belediyeler Birliği “örnek
çevre projelerini” tanıttı…
2014 Yerel Seçimleri öncesindeki son
çevre teknolojileri buluşması olmasından
ötürü REW İstanbul, bu yıl önemli sayıda ye-

9. Geri Dönüşüm, Çevre
Teknolojileri ve Atık
Yönetimi Fuarı, çevre
gündemine yön veren
etkinliklerin yanı sıra
global ölçekteki yeni
yatırım ve işbirliklerine de
ev sahipliği yaptı. Sonraki
buluşma Haziran 2014’te.

rel yönetim temsilcisini ağırladı. Çevre sorumluluğu bulunan yerel yönetimlerin, atık
su ve arıtma, geri dönüşüm ve atık yönetimi konularında son teknolojileri bir arada
bulduğu fuarda, Marmara Belediyeler Birliği
üyesi il ve ilçe belediyeleri çevre konulu “Örnek Belediyecilik Projelerini” tanıttı. Paralel etkinlikler kapsamında, çevre gündemleri
tartışıldı. REW İstanbul, bu yıl da geri dönüşüm, atık yönetimi ve çevre ile ilgili gündemlerin uluslararası ölçekte tartışıldığı bir zirve
halini aldı. Fuar süresince Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Marmara Belediyeler Birliği, İş Güvenliği Uzmanları Derneği (İSGDER), TÜDAM
Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneği, Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi KAKAD
ile ISWA (Uluslararası Katı Atık Birliği), kendi alanlarında panel ve çalıştaylar gerçekleştirdi.
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Şişli’de ambalaj
atığı konusunda
tüm konutlar
bilgilendirildi

Çevre kirliliği ve
ambalaj atıklarının
geri kazandırılması
konusunda “Geri
Dönüştür, Geleceği
Değiştir” sloganıyla
projeler yürüten
ve çevre alanında
aldığı ödüllerle
dikkati çeken Şişli
Belediyesi Çevre
Koruma ve Kontrol
Müdürü Dr. Esra
Bozyazı Daylan,
sorularımızı
yanıtlarken
geleceğe yönelik
umut verici diye
konuştu.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
n Doğma büyüme Şişliliyim. İstanbul
Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliğinden
mezunum. Doktor Çevre Mühendisiyim.
Çevrede yüksek lisans ve Meteoroloji’de
doktora yaptım. Hollanda’da ITC adında
Uluslararası bir okulda Coğrafi Bilgi
Sistemleri konusunda bir masterım daha
var. Onun için Coğrafi Bilgi Sistemleri
(GIS ) ile özellikle ilgileniyorum. Acil
yardım ve şehir rehberi var. Bunu çevre
için de uygulayabiliriz. Biz haritada cam
konteynerların yerini gösterip nereye
konteyner konulabileceğini
saptıyoruz. Aynı
uygulama Ambalaj
atıkları içinde
yapılacak. Restoranlar
ve AVM‘lerin yoğun
olduğu bölgeler
hangi sokakta
ise ona göre
konteyner

yerleştirimi yapıyoruz. Mesela Fulya’da
oturan bir vatandaş nerede konteyner
olduğunu görebilecek. Aslında Kent Bilgi
sistemi her belediyede vardır ama daha
ziyade vergi için kullanılıyor. Emlak vergisi,
çevre vergisi tahsili arttırmak için bu sistem
belediyelere girdi. Burada en önemli olan
konu, verinin güncellenmesidir. 1992 yılında
Şişli Belediyesinde Çevre Koruma
Kontrol Müdürlüğü’nün
kurucusuyum.
Çoğu belediyede çevre
koruma müdürlüğü vardı.
Fakat 2003’de çıkan norm
kadro uygulaması ile
olması zorunlu
müdürlüklerin
içinde çevre
müdürlüğü
yer
almadığı
için birçok
belediye
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Çevre Koruma Müdürlüğü’nü kapadı. Biz Şişli Belediyesi olarak Çevre
Koruma Müdürlüğümüzü kaldırmadık. Zaten başkanımız da çevre
konusunda çok duyarlı olduğundan bu yola gitmedi.
Faaliyetleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
n Çevre Müdürlüğü olarak Çevre Kanunu kapsamında Çevre
Bakanlığı’nın çıkardığı tüm yönetmeliklerin irdelenmesi, denetim
yetkisi verildiyse denetlenmesi ve uygulanması yönünde çalışıyoruz.
Yönetmeliklerde yetki İl Müdürlüğü’nün ama kadronuz, aracınız ve
yeterliliğiniz varsa bakanlık, belediyelere de yetki devri yapıyor.
Mesela gürültü ile ilgili yetki devri aldık. Herhangi bir şikâyet
durumunda gidiyoruz, cihazımız var ölçüyoruz ve ceza-i yaptırım
uyguluyoruz. Ambalaj ile ilgili de bakanlıktan yetki belgesi almaya
çalıştık. Bunu birkaç kez talep etmemize rağmen olumsuz yanıt aldık.
Bu durumda ambalajın sorumluluğu belediyelerde olmasına
rağmen yetkimiz olmadığı için yaptırım da uygulayamıyoruz. Özellikle
vatandaşlardan AVM’lerle ilgili şikayetler geliyor. Sadece AVM’yi
uyarmakla önlem alabiliyoruz. Ya da Çevre İl Müdürlüğü’ne haber
verip onların denetlemesini bekliyoruz. Bu da uzun bir süreç alıyor.
Yeni yönetmelikte de yer alan “sanayi işletmesi kapsamında yer
alan piyasaya sürenlerin ambalaj atığını satar” ibaresine belediyeler
olarak itiraz ettik. Yeni yönetmelikte yer alan ‘bedelsiz’ konusunda
da Marmara Belediyeler Birliği ile birlikte Bakanlığa dava açtık.
Bedelsiz uygulaması ile sanayiden aldığımız atık miktarında ciddi bir
düşüş oldu. Şişli’de çok sanayi yok ama mesela bir Tuzla Belediyesi
olumsuz etkilendi.
Çevre konusunda yaşadığınız sıkıntılar neler?
n Yönetmelikle birlikte atığın tanımı da değişti, kapının dışına
konursa atıktır, konulmazsa değildir gibi. Biz zaten vatandaşa
‘kapının dışına koymayın’ diyoruz, çünkü bu ülkede sokak toplayıcıları
diye bir sorun var. Kapıya konulanı onlar alıyorlar. Hâlbuki biz
evlerden ve ya konteynırlardan toplama yapıyoruz.

Hafriyatlarla ilgili çalışmalarımıza gelince; hafriyat, inşaat
atıkları ile ilgili bir yönetmeliğimiz var. Çevre kirliliği yaratılmaması
için molozların, hafriyat atıklarının uygun yere taşınması ile ilgili
denetlemeler yapıyoruz.Onun ceza-i işlemlerinin yetkisi Anakent’te,
biz tutanak yapıp Anakente gönderiyoruz. Atık pillerin toplanması
ile ilgili yetkilendirilmiş kuruluş TAP ile; atık motor yağları ile ilgili de
PETDER ile çalışmalarımız var.
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Bitkisel atık yağları da topluyoruz. Elektronik atıklar ile ilgili
2009 yılından beri Exit Com ile çalışmalarımız vardı.O zaman daha
yönetmelik bile yoktu. Şimdi yönetmelik çıktı ancak yönetmeliklerde
de soru işaretleri var. Henüz bir yetkilendirilmiş kuruluş yok ancak
belediyeden plan isteniyor. Biz yine de üzerimize düşeni yaptık ve
planı hazırladık. Lastiklerle ilgili LASDER ile çalışıyoruz ve sürekli
takip ediyoruz. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde
tıbbi atık da topluyoruz. 2 tane aracımız var ve kendi işçilerimizle
toplamayı gerçekleştiriyoruz. Evinizde biriken tarihi geçmiş ilaçlar
için Aile Sağlığı Merkezleri’ne kutular koyduk. Atmak istediğiniz
ilaçları oraya atabilirsiniz. Biz belediye olarak oradan düzenli olarak
toplama yapıyoruz. Çevre Bakanlığının çıkardığı her yönetmeliği takip
ediyoruz. Çevre Koruma Müdürlüğü’nün yanı sıra Afet Yönetimi de
bana bağlı, müdürlük olarak işçilerimizle birlikte 25 kişilik bir ekibiz.
Ambalaj atığı konusunda Şişli’ne neler yapıyorsunuz?
n Şişli halkının ambalaj atıkları konusunda biraz daha eğitime
ihtiyacı var. Konteynırlardan fazla sayıda evsel atık çıkıyor.
Konteynır koymadığımız zaman da halktan tepki alıyoruz.
Konteynır olmayan yerlerde özellikle ağaç diplerine çok fazla
sayıda çöp atılıyor. Cam konteynır modellerimizi Anadolu Cam
ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde şişe şeklinde değiştirdik.
Konteynır şişe şeklinde olunca halkımız bunlara da çok sayıda pet
şişe atmaya başladı, hâlbuki sadece cam atık toplanması gerekiyor
yeşil olan konteynırlarda. Dolayısıyla bilinçlendirme ve eğitim
çalışmalarının arttırılması gerekiyor. Okullarda eğitimler yapıyoruz.
Her yıl okullar arası yarışma yaparak en çok atık toplayan okula

hediyeler veriyoruz. Pillerle ilgili TAP derneği ayrıca İstanbul
genelinde yarışmalar yapıyor, bunda da gururla söyleyebilirim
ki her yıl Şişli okulları dereceye giriyor. Apartmanlarda kapı kapı
gezerek bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Ambalaj atıkları ile ilgili
ÇEVKO Vakfı ile işbirliği yapıyoruz. Bilgilendirme çalışmaları her
yıl tekrarlanarak devam ediyor. Şişli Belediyesinde yönetim planı
kapsamındaki tüm konutlar bilgilendirildi. Şimdi tekrarlıyoruz. Şu
anda 9 adet ambalaj atığı toplama aracımız var, bir de ring sefere
çıkan 10. aracımız var, daha çok AVM’lerden çıkan atıkları topluyor.
Yurtdışında ürettiğin atıkla orantılı olarak vergi alınıyor. Bizde
öyle değil. Biz çevre vergisi belirlerken emlak vergisini baz alarak
belirledik. Çevre temizlik vergisinin esas amacı tamamen evsel
atıkların ayrı toplanması, bertarafı idi. Ama o belediyenin direkt
geliri kaydedildi. Hâlbuki biz çevre vergisini ayrı toplama çalışmaları,
bertaraf tesisleri ile ilgili çalışmalarda kullanıyoruz. Yurtdışındaki
gibi vergiyi atıkla orantılı olarak tahsil etmemiz gerekiyor.
Yurtdışında getirme merkezleri var. Vatandaş atığını getirme
merkezine getirdiğinde vergi ödemiyor, o yüzden atıkları aracının
bagajına yükleyip onca yolu gidiyor. Bizim sistemde “gördüğünü
topla” var. Kaldırımda bir çekyat da görebilirsin, mecburen gidip
alıyorsun. Hâlbuki yurtdışında belediyeni arıyorsun ve belediye
gelip alırsa ücretini verir, kendin götürürsün ücretsiz bırakırsın.
Belediye olarak çevre konusunda iletişime önem veriyoruz.
Sosyal medyada özellikle Facebook sayfamızda bütün çalışmaları
paylaşıyoruz. Ayrıca çevre konusunda bilboardlarımızı aktif
kullanıyoruz.

Şişli Belediyesi 2012-2013 Ambalaj Atık Verileri
AY

2012
2012 CAM
2012 TOPLAM
AMBALAJ (Kg) TOPLANAN (Kg) TOPLANAN (Kg)

2012
HEDEF (Kg)

Ocak

508.52

87.94

596.46

543

Şubat

480.46

64.84

545.30

543

Mart

491.62

80.64

572.26

543

Nisan

458.94

61.30

520.24

543

Mayıs

453.66

63.08

516.74

543

Haziran

447.86

79.78

527.64

543

Temmuz

451.18

117.60

568.78

543

Ağustos

391.65

98.88

490.53

543

Eylül

445.38

101.10

546.48

543

Ekim

490.92

103.96

594.88

543

Kasım

500.64

101.00

601.64

543

Aralık

520.62

95.00

615.62

543

6696.57

AY

Çevre kirliliği
yaratılmaması için
molozların,hafriyat
atıklarının uygun
yere taşınması ile
ilgili denetlemeler
yapıyoruz.Onun
ceza-i işlemlerinin
yetkisi Anakent’te,
biz tutanak
yapıp Anakente
gönderiyoruz.

2013 CAM
2013 TOPLAM
2013
AMBALAJ (Kg) TOPLANAN (Kg) TOPLANAN (Kg)

2013
HEDEF (Kg)

Ocak

538.59

63.22

601.81

678

Şubat

469.14

69.72

538.86

678

Mart

496.88

73.40

570.28

678

Nisan

471.28

91.32

562.60

678

Mayıs

482.22

132.02

614.24

678

Haziran

428.40

136.04

564.44

678

Temmuz

447.36

141.92

589.28

678

Ağustos

368.42

134.78

503.20

678

Eylül

438.80

131.14

569.94

678

Ekim

678

Kasım

678

Aralık

678
8.136 Kg.
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ÇEVKO Vakfı ile
işbirliği içerisinde
“Ambalaj
atıklarının
geri kazanımı”
uygulamalarını
başarıyla yürüten
Beykoz Belediyesi
‘Sıfır atık’ projesi
ile dikkatleri
üzerine çekti

Beykoz’da sıfır atık
B

eykoz’da kurulan Atık Yönetim
Merkezi’nde organik atıkların yerinde dönüşümü ve yönetimi gerçekleştiriliyor. “Sıfır Atık” sloganıyla başlatılan
geri dönüşüm projesiyle meyve, sebze ve
yemek atıkları çöp olarak değil, doğaya faydalı kompost malzeme olarak toprakla buluşuyor. Gelecek nesillere daha temiz bir
dünya bırakmak, sürdürülebilir çevre, ekonomiye katkı sağlamak ve ilçe sakinleri arasında çevre bilincini geliştirmek için harekete geçen Beykoz Belediyesi kurduğu “Atık

Yönetim Merkezi”nde organik atıkları yerinde dönüştürüyor. Meyve ve sebze atıklarını çöpe değil merkeze götüren ilçe sakinleri,
burada kendi ürettikleri kompost malzemeyle balkon ve bahçelerinde çiçek ve sebze yetiştiriyorlar.
Türkiye’de ilk kez Beykoz’da kullanılan kompost makinesi çevreye hiçbir rahatsızlık ve koku vermeden sebze, meyve,
yemek, yaprak gibi atıkları verimli bir toprağa dönüştürüyor. İlçe sakinleri tarafından merkeze getirilen ambalaj atıklar, cam,
pil, atık yağ ve elektronik atıklar ise burada
ayrı konteynerlerde toplanarak geri dönüşüm için yetkili firma ve merkezlere gönderiliyor. Merkezde aylık 4 bin 50 kg ambalaj
atığı toplanırken 950 kg organik atık da işlenerek komposta dönüşüyor.
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Atıkların kaynağında
ayrı toplanması
ambalaj atıklarının
geri dönüşümü ve
depozitonun önemi
AYNUR ACAR

D

Marmara Belediyeler Birliği Çevre Yönetim Merkezi Direktörü

oğayı ve çevreyi korumak ve dolaylı olarak iklimi korumak için
yapabileceğimiz çok şey var aslında. Doğayı korumak ve iklim değişikliği ile mücadele etmek için fazla çaba harcamaya
da gerek yok. Günlük yaşantımızda yapacağımız ufak tefek değişiklikler doğada büyük iyileştirmelere neden olacaktır.
Çevre kirliliği, küresel ısınma, ozon tabakasının incelmesi gibi ilk
bakışta birbiri ile alakası yokmuş gibi görünen sorunlar, bir zincirin
halkaları şeklinde birbirine bağlıdır ve tüm bu sorunların aslında tek
bir kaynağı var, o da İNSAN. İnsanlar hep daha iyi yaşamak için doğayı ve kaynakları aşırı zorluyor ve hızla tüketiyorlar. Bunun önlenmesi
ve yavaşlatılması da yine biz insanların elinde.
Şöyle bir irdeleyecek olursak; Küresel ısınma nedeniyle mevsimler yer değiştiriyor, atmosferdeki olumsuz değişimler ve iklim şartları, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine neden oluyor.
Dünyamız son yüzyılda önüne geçilemeyen çevre sorunlarıyla
yüzyüze kalmış ve doğal dengesi bozulmuştur. Bu bozulma çok yakında ciddi susuzluk, kuraklık, mevsim anormallikleri ve salgın hastalıkların yayılması gibi büyük sorunları beraberinde getirecektir. Çevrede bulunan tüm unsurlar birbiriyle bir zinciri oluşturmaktadır. Bu
zincirin halkalarında meydana gelen kopmalar doğal dengeyi etkileyip tümüyle bozulmasına sebep olacaktır.
Ülkemizde de oldukça gecikmiş olan çevre çalışmaları son senelerde biraz hareketlenmekle beraber, artık daha somut adımların
atılması gerektiği bir yol ayırımına gelmiştir. Bu çerçevede tüm dünya ülkeleri ile beraber Türkiye olarak bizlere de yani bu ülkede yaşayan 75 milyon vatandaşımıza da büyük sorumluluklar düşmektedir.
Bu sorumlulukları bir “VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU” olarak görerek hareket etmemiz gerekmektedir. Bu sorumluluğu yaşadığımız
dünyaya, çevremize ve en değerli varlığımız çocuklarımızın geleceği
için duymalıyız ve yerine getirmeliyiz.
Küresel ısınma ve diğer ekolojik sorunların önlenmesi için devletler, şirketler, kamu kurumları ve bireyler olarak hepimize sorumluluklar düşmektedir, yapabileceklerimiz hususunda. Öncelikle
Devletlerin küresel ısınma ve iklim değişikliğini önlemek için atacağı adımlar, şirketlerin, kamu kurumlarının ya da biz bireylerin alacağı
önlemlerden çok daha etkili olacaktır.
Devletler, öncelikle iklim değişikliği ile mücadele ve iklim
değişikliğine uyum politikalarını net bir şekilde oluşturmalıdır. Türkiye “İDEP-İklim Değişikliği Eylem
Planı”nı hazırladı. Bu eylem planının amacı, iklim değişikliğine neden olan sera
gazı salımlarını azaltma çalışmalarını sistemli olarak uygulamaktır. Gerek
sanayi tesislerinde, gerek kamu kurumlarında ve esas olan biz bireylerin nelere dikkat etmesi gerektiği ve ne tür tedbirler

alması gerektiği hususunda. Bu eylem planları ayrı ayrı tayin edilmeli
ve disiplinli bir şekilde uygulamaya ve takibe konulmalıdır. En önemlisi de denetlenmelidir.
Kısacası, bu ülkede yaşayan her bir bireye düşen vatandaşlık sorumlulukları, ülke kalkınmasıyla birlikte refah seviyemizin yükselmesini, yer altı kaynaklarımızın korunarak daha uzun ömürlü tüketilmesini ve daha sağlıklı bir çevrede yaşanmasını sağlayacaktır.
Çevre sorunlarının her birinin temelinde çevre kirliliği ve bilinçsizlik yatmaktadır. Bu sorunları minimize edebilmek için onlarca başlıktan topluma en yakın olan ATIK YÖNETİMİ’ni hep birlikte çözmeye çalışabiliriz.

PEKİ NELER YAPMALIYIZ?
Öncelikle şehirlerimizin çevresindeki metan gazı üreterek atmosferi olumsuz etkileyen vahşi çöp döküm alanlarını ortadan kaldırmak ve bu çöp dağlarının yeniden oluşmasını engellemek, çöpü
azaltmak, hatta “SIFIR ÇÖP” üretmek için yapılması gereken çalışmaları gerçekleştirirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı
Kanun, Yönetmelik ve tebliğlerleri dikkate alarak ÇÖPÜN KAYNAĞINDA AYRIŞTIRILMASI’nı vatandaşa sade bir dille anlatmalıyız.

ARTIK ÇÖPLERİ KARIŞIK ATMAMALIYIZ !
Çöpün, günümüz ismiyle Atıkların, Kaynağında Ayrıştırılması; özellikle tüm okullarda,
evlerde (mutfakta), işyerlerinde
(tüm dükkan, mağaza, büro vb),
hastanelerde (tüm klinik, poliklinik, muayenehane, hastaneler
vb), alışveriş merkezlerinde (süpermarket, hipermarket, büyük
alışveriş merkezleri vb), lokanta ve restoranlarda (tüm yemek yenilen yerlerde, fastfood büfeleri
v.b.), fabrikalarda (her türlü üretimin yapıldığı ve çöp üreten tüm fabrika ve işyerleri vb) ve organize sanayi bölgelerinde disiplinli bir şekilde sağlanmalıdır.
Sağlığımız ve geleceğimiz için çevre bilinci içerisinde hareket etmemiz gerektiğini benimseyip, bu mevzuatları topluma bir “Çevre Seferberliği” kapsamında anlatmalıyız. Unutmamalıyız ki, çevre alt yapısında çöpü kaynağında ayrıştırmanın ve geri dönüşümün
önemi çok büyüktür. Burada başarılı olunduğu takdirde, devamındaki tüm çevre sorunlarını daha
kolay çözeriz. Kentlilik ve çevre bilincine sahip her bir bireyin
kaynağında ayrıştırmayı gerçek
anlamda YAŞAM TARZI haline
getirmesi gerekmektedir.
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Dünya nüfusu dikkat çekici bir şekilde artarken yaşam standartları da her geçen gün değişiyor ve yükseliyor. Doğal olarak yoğun tüketime cevap vermek isteyen sanayi firmaları da Dünya kaynaklarını hızla tüketiyor. Bu sebepten dolayı kaynakların verimliliğini
sürdürülebilir kılmak ve ekonomiyi ayakta tutmak için kaynak tasarrufuna giderek israfı önlemek zorundayız.
Ülkemiz yer altı kaynaklarının ömrünü uzatmak ve temiz hammadde sağlamak için tüketilen ve kullanılan her türlü ürünün ambalajını ülke ekonomisine kazandırmak için Dünyanın birçok ülkesinde
atıkların kaynağında ayrıştırılması teşvik edilmekte ve geri dönüşüm
desteklenmektedir. Bu geri dönüşüm aynı zamanda ambalaj atıklarını depozito (geri dönüşüm otomatları) makinaları kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
Geri dönüşüm döngüsünü incelerseniz, Türkiye de halen geniş
çaplı döngü uygulanmakta ve yüksek nakliye-lojistik maliyetleriyle de geri dönüşüme hammadde sağlanmaktadır. Oysa dar döngüyü
incelediğinizde Depozito makinaları ile hem lojistik maliyeti düşecek,
hem kurulan tesislerin bir çoğuna ihtiyaç olmayacak ve yer tasarrufu sağlanacak, hemde sanayiye TEMİZ ATIK toplayarak TEMİZ HAMMADDE sağlanmış olacaktır.
Aynı zamanda bu depozito makinaları ile geri kazanılan ambalaj
atıklarından, yer altı kaynaklarıyla yeni üretilen bir ambalajda kullanılan elektrikten %60-95 arası ve sudan %65-95 arası tasarruf sağlandığı gibi üretim esnasında atmosfere saldığı Karbondan da %7095 gibi ciddi oranlarda tasarruf edilmektedir. Tasarruf tablosunu
inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda temiz toplanan ambalaj atıkları temiz
hammadde olacağından, geri dönüşüme, sanayiciye ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır.
TASARRUF TABLOSU

Yeni üretim ile geri dönüşüme gönderilen atıklar
arasında elde edilen tasarruf oranları… !

Akıllı Konteyner
Depozito sistemi ile Ambalaj atıklarını geri dönüşüme ve ekonomiye kazandırmak ve üretim maliyetlerini düşürmek için dünyanın bir çok ülkesinde kullanılmış içecek ambalajları depozito makinaları ile toplanmakta ve geri kazanılmaktadır. Çünkü nakliye ve lojistik
maliyetlerinde %50 tasarruf sağlamaktadır. Ayrıca Kaynak Verimliliğini sağlamakla beraber atıkları değerli kılmaktadır.
Marmara Belediyeler Birliği Çevre Yönetim Merkezi’nin desteklediği ve AR-GE çalışmaları İSBAK A.Ş. tarafından sosyal sorumluluk
projesi olarak gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk ve tek %100 Türk Mühendisliği ve %100 yerli sanayide üretilen Depozito Makinası “AKILLI
KONTEYNER” Türk Patent Enstitüsünce tescillenmiştir. Çok yakın bir
zamanda tüm Market, AVM, okul, otopark, sinema-tiyatro, tren ve
metro istasyonları ve daha bir çok kapalı mekana yerleştirilecek ve
ödüllendirme sistemiyle çalışmaya başlayacaktır.
Makinalara tanımlanan ambalaj atıkları, barkod tarama sistemiy-

le makinalara kabul edilecek, hacmi küçültülerek, makinanın içinde
depolanacaktır. Karşılığında ise ödüllendirme fişi verecektir. Makinaya programlanmış ve tanımlanmış ambalajın özelliğine göre değer
biçilecek ve karşılığında toplu taşım fişi, sinema-tiyatro indirim fişi,
belediye sosyal tesislerinde yemek indirimi, belediye otoparklarında
indirim fişi gibi geri dönüşümü teşvik edecek ödüller verecektir.

Yerli Depozito Makinası :

ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

www.akillikonteyner.net
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Ünlüler
çevre
için
ele
ele
verdi
DÖNÜŞÜM iYi

GELECEK...
HEPiMiZE...
ÇEVKO’nun ‘Dünya
Çevre Günü’nde
gerçekleştirdiği
projede bir araya
gelen ünlüler, halkı
bilinçlendirmek için
‘Ambalaj Atıkları
Çöp Değildir’, ‘Geri
Dönüşüm Gelecek
İçin Yatırımdır, ‘Geri
Dönüşüm Hammadde
Kaynağıdır’
mesajları verdi.
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EVKO Vakfı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında tüketicileri
bilinçlendirmek adına TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte TV ve
radyo için kamu spotları hazırladı. Müzik dünyasının tanınmış isimlerinin
gönüllü olarak destek verdiği kampanyada Gripin, Cahit Berkay, Yeşim
Salkım, Halil Sezai, Burhan Şeşen, Reyhan Karaca ve Zeliha Sunal yer aldı.
Kampanyanın radyo spotlarını ise Yekta Kopan gönüllü olarak seslendirdi.
Hazırlanan 44 saniyelik TV kampanya spotları, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının desteği ile 1 Haziran-31 Temmuz tarihleri arasından ulusal ve
tematik televizyon kanallarından 2.424 kez yayımlandı. ÇEVKO – yerel
yönetimler işbirliğinde Osmangazi, Yıldırım, İnegöl, Konak, Karşıyaka,
Kadıköy, Ataşehir, Silivri, Tepebaşı ve Gölbaşı belediyelerinin desteği ile
çevre haftasında 137 reklam panosunda kampanya görselleri yer aldı.
ÇEVKO, basında ve sosyal medyada da başarıyla yer alan “ Dönüşüm İyi
Gelecek Hepimize” kampanyasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteği ile
önümüzdeki yıl da gerçekleştirmeyi planlıyor.
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Çevki, Çevre Haft
ÇEVKO Vakfı’nın çevreye duyarlı ve çevre konusunda bilinçli
nesiller yaratmak için çalışan çevreci kedisi ÇEVKİ ve çocuk
tiyatrosu her yıl olduğu gibi bu yıl da 5 Haziran Dünya Çevre
Günü ve Çevre Haftası etkinliklerinde çocukların ilgi odağı oldu.
Çevreci kedimiz ÇEVKi, zaman zaman tiyatro ekibiyle, zaman
zaman da yalnız olarak çocuklarla ve aileleriyle buluştu.

İşte ÇEVKO’da çevre haftasından kısa kısa…

Çevre haftası kapsamında Çevreci Kedi Çevki Geri Dönüşüm Yolunda adlı müzikli çocuk oyunumuz
10 belediye ile işbirliği içerisinde İstanbul, Ankara, Afyon ve Manisa’da sahnelendi.
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ası’nda iş başında
Kartal Belediyesi Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında 5 Haziran’da düzenlen etkinliklere
katıldık. Kartal Kent Meydanından Hasan Ali Yücel Kültür Merkezine yürüyüş ile başlayan etkinlik,
ritim grubu gösterileri, çocukların atıktan elbise defilesi ve ödül töreni ile devam etti.
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Bakırköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 5 Haziran Çevre
Günü ve Haftası nedeniyle Bakırköy Botanik Park’ta düzenlenen kahvaltı ve etkinliklere
katılan ilköğretim okulu öğrencileri parkta gönüllerince bir gün yaşadılar. Bakırköy Belediye
Başkanı Ateş Ünal Erzen’in de katıldığı programda çocuklar kedimiz ÇEVKİ’yi de çok
sevdiler. Etkinliğe katılan çocuklara eğitim kitabı ve kalem hediye ettik.
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Bizim çocukluğumuzda
ne çevre bilinci vardı
ne de çevreyi korumak
için çalışan sivil
toplum kuruluşları...
DİLEK ÖZCANLI USLU

B

KURUMSAL İLETİŞİM VE EĞİTİM MÜDÜRÜ / iletisim@cevko.org.tr

ugün bir araştırma yapsanız, yasal düzenlemeyi kimse bilmez ama herkes çevrecidir. Gidin piknik yerlerine plajlara etrafta bir sürü naylon poşet, pet şişe görürsünüz. Sonra da
pet şişenin zararlarından bahseden konuşmalar yaparsınız. Halbuki o pet şişeyi de oraya atan biz değil miyiz? Şimdi burada kabahatli olan pet şişe mi? Yoksa onu oraya atan bizlerde mi?
“Ben tek başıma ne yapabilirim ki? Devlet çalışsın,sanayi ambalajını toplatsın, ÇEVKO atık kumbarası koydurup bilinçlendirme
çalışmaları yapsın, belediyeleri bu işi önceliklerine alsın “ diyebilirsiniz, haklısınız da ama evdeki insan çöpünü ambalaj atıklarından
ayırmazsa ,ne yapılsa boş..
Çöpleri ayırdınız, işiniz bitti mi? Bitmedi. Birey olarak yapabileceğiniz daha çok şey var. Çoğumuz evde televizyonunu kumandasından kapatıyor yani Stand –By tuşu yanık bırakıp çıkıyoruz evden. Oysa televizyonu komple kapatırsak
enerji tasarrufu sağlamış olacağız. Mesela evinizdeki buzdolabının güneş gören yerde olup olmadığına hiç dikkat ettiniz mi?
Çoğunuzun yanıtının hayır olduğunu tahmin ediyorum. Hepiniz biliyorsunuz ki buzdolabının işi soğutmak, güneşin işi ise ısıtmak. Güneş gören yerdeki

buzdolabı daha çok elektrik harcar. Onu ordan alıp, güneş olmayan
bir yere koymanız bile bireysel olarak enerji tasarrufu sağlamanızı sağlar. Bireysel örneklerden devam edelim;hepimiz büyük şehirlerdeki trafikten şikayet ediyoruz ancak toplu taşıma araçlarını da
kullanmıyoruz. 4 çeker bir araç trafiğe çıktığında havaya ortalama 6
bin 330 kilogram karbon salıyor ama toplu taşıma kullananın saldığı karbon sadece 292 kilogram. Ambalaj atıklarının geri dönüşümü
ülke ekonomimiz açısından son derece önemli fayda sağlıyor. Ambalaj atıklarını belediyelerimizin ambalaj atığı araçlarına ve ya mahallelerimize konmuş konteynırlara atsak hayat hepimiz için daha
farklı olacak.
Geri dönüştürülmesine katkıda bulunduğumuz her şey, bu
dünya için bir şanstır. Bireysel olarak sadece birkaç dakika uğraşarak bu sürece katkı verelim. Dünya; savaşlar sürerken döşenmiş sonra da toprak altında bırakılmış mayın sorununu Lady Dıana
kampanyaya destek verince fark etti. İstanbul’un göbeğinde unutulmuş mayın gibi bir sorun yaşamazsınız ama geri dönüşüm yapan ve yapmayan bir şehrin farkını mutlaka anlarsınız.
Geri dönüşüm konusunda bu yıl kamu spotu kampanyamıza destek veren sanatçılarımız; Gripin, Cahit Berkay, Yeşim Salkım,
Burhan Şeşen, Reyhan Karaca, Zeliha Sunal ve Halil Sezai’ye çok
teşekkür ediyorum. 2014 yılında atıklar temiz bir geleceğe, hayalleriniz gerçeğe dönüşsün.
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Harikalar yarattılar
Geleceğin Modacılarını Keşfeden “Dream Style
Tasarım Yarışması”nda tasarımcılar, eskimiş
ve atık malzemelerden harikalar yarattılar…

Yarışmada
CONSTRUCTION isimli
tasarımıyla Begüm
Oğuz birinci olurken
SİYAH ORPHEUS
isimli tasarımıyla
Kardelen Çetin ikinci,
SUPER WOMEN isimli
tasarımıyla da Cemile
Meryem Özlem Şimşek
üçüncülük elde etti

“Bu terlik bir işe yaramaz… Bu elbiseyi
artık giyemem… Ayakkabım eskidi… Eski
çorap ve dergilerden çanta yapabilir miyim?
Doğaya verilen zararı nasıl azaltabilirim?”
gibi soruların yanıtlarını, Dream Style
Tasarım Yarışmasına katılan tasarımcılar
verdi.
ÇEVKO Vakfı ve Marmara Park
Alışveriş Merkezi işbirliğiyle düzenlenen
4’üncü Dream Style Tasarım Yarışmasının
büyük finalinde, gelecekte ünlü bir
modacı olma hayali kuran 30 tasarımcı
ter döktü. Banu Noyan Organizasyon
Ofisi tarafından gerçekleşen yarışmanın
sunuculuğunu Deniz Akkaya üstlendi.
Adaylar, atık malzemelerin geri dönüşümle
kazandırılması konusunda toplum bilinci
yaratmak üzere, tema olarak “doğa ve geri
dönüşüm konseptini” içeren çalışmalarıyla
büyük beğeni topladı.
Yarışmanın büyük final jürisinde,
Koreograf Banu Noyan, Moda Fotoğrafçısı
Mehmet Turgut, Moda Tasarımcıları Tanju
Babacan, Neslihan Yargıcı, Styling Hande
Yüce, İstanbul Aydın Üniversitesi Moda
Tasarım Program Başkanı Nihal Bolkol, ,
İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarım
Bölüm Başkanı Cevza Candan, Mimar Sinan
Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü Öğretim
Görevlisi Piraye Yüksel, Sanatçı Zeliha
Sunal yer aldı.
Atık malzemelerle
yaptığı çalışmalarla
adından sıkça
söz ettiren
Zeliha Sunal
şarkılarıyla
organizasyona
renk kattı.
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Öğretmenlere
çevre eğitimi
ÇEVKO Vakfı, TAP ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İşbirliğinde Nisan-Mayıs aylarında düzenlenen eğitimler ile İstanbul’da 613 ilk kademe
öğretmenine çevre eğitimi verildi. ÇEVKO Vakfı tarafından ambalaj atıklarının geri kazanımı, TAP Derneği tarafından pil atıkları ve bakanlıkça da mevzuat ve uygulamalar, belediyelere düşen yükümlülükler hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı eğitimlerde, katılımcılara öğrencilerine aktarabilmeleri için eğitim
setleri dağıtıldı ve kendilerine sertifika verildi. Kadıköy, Maltepe, Üsküdar, Kartal, Pendik, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Sarıyer, Avcılar, Bakırköy, Bağcılar, Güngören ve Zeytinburnu olarak 14 ilçede ev sahipliği yapan belediyelere teşekkür
plaketi takdim edildi.
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Atık yönetimine
İstanbul imzası
Dünya belediye başkanlarını
buluşturan İstanbul Uluslararası
Katı Atık, Su ve Atık Su Kongresi
yapıldı. 31 şehrin belediye başkanı
ve temsilcisi, 46 ülkeden 1000’in
üzerinde yerli ve yabancı katılımcı,
İstanbul’un atık yönetimindeki
başarılarını, atık yönetiminde son
teknolojik gelişmeler ile çevre
ve sağlık için doğru atık yönetimi
uygulamalarını dinledi.

S

ürdürülebilir katı atık, su ve atık su yönetimini sağlamak amacıyla düzenlenen İstanbul Uluslararası Katı Atık Su ve Atıksu
Kongresi Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Kongrenin açılışına Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri Adem Baştürk katıldı. Açılış töreninin ardından Atık
Yönetimi Fuar Sergisi gezildi.
Açılış konuşmalarının ortak mesajı “İstanbul’un son yıllarda
adından söz ettiren alt ve üst yapı yatırımlarının en önemli ayaklarından olan atık yönetiminde dünyaya örnek bir şehir konumunda
bulunması ve özellikle son 10 yılda edindiği bilgi birikimini ve tecrübeyi dünyaya aktaracak niteliğe ulaşması” oldu.
Küresel değişiklikler karşısında sürdürülebilir katı atık yönetimi
stratejilerini geliştirmeyi hedefleyen “İstanbul Katı Atık Mutabakatı”,
dünyanın farklı bölgelerinden gelen 31 şehrin belediye başkanları ve
temsilcilerinin görüşüne sunuldu.
Teknik oturumların ve akademik sunumların yanı sıra uygulamalı
eğitimlere ve fuar sergisine de yer verilen Kongre’nin en önemli oturumu, çevre, katı atık, su ve atık su konularında daha
fazla siyasi desteğin sağlanması için düzenlenen Dünya Belediye Başkanları Toplantısı oldu.
Almanya, Hollanda, Avusturya, Irak, Tunus, Libya, Sudan, Pakistan gibi ülkelerden
katılan belediye başkanları toplantısında
küresel değişiklikler karşısında sürdürülebilir
katı atık yönetimi stratejilerini geliştirmeyi hedefleyen “İstanbul Katı Atık Mutabakatı” imzaya sunuldu.
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Ambalaj atıklarının
yönetiminde yaşam
döngü analizi
DOÇ. DR. BESTAMİN ÖZKAYA

Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

ÇEVKO Vakfı ve Yıldız
Teknik Üniversitesi
işbirliğiyle hayata
geçirilecek Yaşam
Döngü Analizi çalışması
ile mevcut sistemdeki
ambalaj atıklarının yaşam
döngüleri ve maliyetleri
hesaplanarak, sistemin
ekonomik ve çevresel
verimliliği ortaya konacak.

G

elişmekte olan ülkelerde en yaygın kullanıma
sahip atık bertaraf seçeneği düzenli depolama
tesisleridir. Avrupa Birliği Direktifleri çerçevesinde
yayınlanan yönetmeliklerde depolama tesislerine
gelen atık miktarlarının kademeli olarak azaltılması
hedeflenmektedir. Bu da geri kazanım ve geri dönüşüm
sistemlerinin önemini her geçen gün arttırmaktadır.
Bu bağlamda ambalaj atıklarının yönetimi de, entegre
atık yönetimi içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir.
Özellikle sosyo-ekonomik düzeyi yüksek ve nüfusun
yoğun olduğu büyükşehirlerde oluşan ambalaj atıklarının
doğru ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi ekonomiye
ve çevreye büyük oranda katkı sağlamaktadır.
Toplumsal duyarlılığın artması, atık yönetim süreçlerinde
kararların çevresel boyutlarının da öncelikli olarak
değerlendirilmesine sağlamıştır. Buna ilave olarak sosyal
bilincin artmasıyla uygulanan atık yönetim sistemlerinde
doğal kaynakların kullanımı ve bu sistemlerin toplum
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tarafından ekonomik olarak karşılanabilirliği de önem
kazanmaktadır. Bu gibi faktörlerin ön plana çıkması karar
verme süreci esnasında Yaşam Döngüsü Analizi gibi çeşitli
çevresel etki değerlendirme araçlarının kullanımını gün
geçtikçe yaygınlaştırmaktadır.
Yaşam döngüsü analizi, ürünlerin veya hizmetin
“beşikten mezara” olarak tanımlanan yaşam sürecini
anlamak ve karşılaştırmak için kullanılan ISO tarafından
standartlaştırılmış bir çevresel yönetim aracıdır. Atık
Yönetiminde yaşam döngüsü analizinde “beşik” maddenin
tüketici tarafından değersiz olarak tanımlanan, atıldığı anı;
“mezar” ise atığın inert halini temsil etmektedir. Ambalaj
atıklarında yaşam döngüsünün son noktasında 2 seçenek
vardır. Bunlar materyal geri dönüşümünü de içeren geri
kazanım veya depolamadır. Bir ambalaj atığının yaşam
döngüsünde, atığın kaynağından toplanıp ayırma tesislerine
getirilmesi, geri dönüşüm tesislerine transferi ve tesislerde
uygulanan geri dönüşüm basamakları bulunmaktadır. Her
bir basamağın verimli çalışması, sistemin toplam verimini
etkilemektedir. Dolayısıyla her basamağın çevresel
ve ekonomik analizi sürdürülebilir bir yönetim sistemi
uygulanması açısından oldukça önemlidir.
Yaşam döngüsü analizi çevresel olarak en üstün
olanı belirleyemez ancak uygulanacak süreçlerin
karşılaştırılmasına imkan tanır. Bu bağlamda yaşam döngüsü

analizi, söz konusu üretim ya da hizmet için uygulanabilecek
çeşitli alternatiflerin kıyaslanması ve bu modifikasyonların yol
açacağı çevresel etkilerin ortaya konmasını sağlayarak, karar
verme sürecine katkıda bulunmaktadır. Ambalaj atıklarının
yönetiminde çevresel etkilerin değerlendirilmesine ek olarak,
sistem maliyetinin de analiz edilmesi gereklidir. Bu sisteme
de yaşam döngüsü maliyetlendirmesi denir. Atık yönetim
sisteminin yaşam döngüsü analizi ile benzer sistem sınırları
içerisinde ekonomik olarak değerlendirilmesi büyük oranda
avantaj sağlamaktadır.
ÇEVKO ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nin ortaklaşa
yürüteceği bu çalışma kapsamında; uygulanmakta olan
mevcut ambalaj atıkları yönetim sisteminin yaşam döngüsü
analizi ve yaşam döngüsü maliyetlendirmesi yapılarak,
sistemin çevresel ve ekonomik verimliliğinin ortaya konması
hedeflenmektedir. Buna ilave olarak, yapılan çalışma
sonucunda AB Direktifleri doğrultusunda hazırlanan
Yönetmeliklere uygun, çevre dostu ve sürdürülebilir
ambalaj atıkları yönetim sistemi alternatifleri belirlenmesi
planlanmaktadır. Çalışma kapsamında, verilere bağlı olarak
ambalaj atıkları yönetiminde toplama, taşıma ve geri kazanma
basamaklarında il/ilçe bazında uygulanabilecek en uygun
teknikler belirlenerek sistemin verimini düşüren basamaklar
tespit edilecek ve bu basamaklar için en uygun senaryoların
belirlenecektir.
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İş dünyasında
değişim zamanı

Yeşil İş Konferansı’na katılan Kalkınma Bakanı Dr. Cevdet Yılmaz, “Büyümek ve
çevreyi korumak arasında tercih yapamayız, maharet ikisini birden başarmak” dedi

T

ürkiye’nin en güçlü sürdürülebilir iş platformu olarak kabul
edilen Yeşil İş-Green Business, ‘Değişim Zamanı’ temasıyla iş dünyasını buluşturdu. Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından gerçekleştirilen konferans, iki gün boyunca 100’ün üzerinde yerli
ve yabancı konuşmacı, 40’ın üzerinde oturum, 80’in üzerinde çözüm
ortağına ev sahipliği yaptı. Konferansın açılışında konuşan Kalkınma
Bakanı Dr. Cevdet Yılmaz, “Hem bugünkü hem de gelecek nesillere hizmet edebilmek için büyüme ve çevre koruma arasındaki dengeyi sağlamalıyız” dedi. Bakan Yılmaz, ekonomi ve büyümeyi bir tarafa koyarak çevrenin korunamayacağını, gelişmekte olan ülkelerin
dengeyi sağlamak adına büyümesi gerektiğini belirterek, “Büyümek
ve çevreyi korumak arasında tercih yapamayız, maharet ikisini birden başarmak” dedi.

Kalkanma Bakanı
Dr. Cevdet Yılmaz

10. Kalkınma Planı’nda sürdürülebilirlik öncelikli
2014-2018 dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planı’nı da bu anlayışla hayata geçirdiklerini vurgulayan Bakan Yılmaz, şöyle devam
etti: “Bu planda ilk kez ‘nitelikli insan, güçlü toplum’ diyerek plana
başladık. Yenilikçi üretim anlayışıyla istikrarlı yüksek büyüme sağlamayı hedefliyoruz. Bilgi temelli bir büyüme stratejisi benimsiyoruz. Nitelikli insanı ve sermayeyi yetiştiremeyen, koruyamayan ülkeler geride kalacak.”

Uluslararası büyük şirketlere çağrı
Yılmaz, Türkiye’nin Ar-Ge’nin GSMH içindeki payını yüzde 3’ler
seviyesine çıkarması, bunun içinde özel sektörün payının yüzde
60’lar civarında olması gerektiğini belirterek Türkiye’de faaliyet gösteren büyük şirketlere şu çağrıda bulundu: “Şirketler genellikle ArGe’ye, girişimciliğe destek olmayı tercih etmiyorlar. Çünkü bu orta ve
uzun vadede kazandıracak bir iş… Oysa girişimciliği özel sektör geliştirmeli. Biz devlet olarak Ar-Ge’nin payını yüzde 5’lere bile çıkarsak
yenilikçiliği, girişimciliği desteklemek konusunda özel sektöre büyük
görev düşüyor.”

“Sürdürülebilir iş modellerini benimsemeliyiz”
Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sungur Bursa, nesiller arası sorumluluğun ihmal edilemeyeceğini vurgulayarak, “Sürdürülebilir iş modellerini benimsemeliyiz.
Çünkü bugün, gelecek nesillerin sofralarından bir şeyler çalar durumdayız. Artık ülkemizde de sürdürülebilir iş modellerinin, tüketime dayalı iş
modellerinin yerini alacağına inanıyorum” diye konuştu.
Yeşil İş Konferansı’na Stratejik Çözüm Ortağı olarak destek veren Schneider Electric Türkiye’nin Genel Müdürü
Bora Tuncer, sürdürülebilir dünya için iş dün-

yası liderlerine büyük görev düştüğünü, kamu, özel sektör ve sivil toplumun birlikteliğinin her zamankine ve her konuya oranla çok
daha fazla önem taşıdığını vurguladı.
‘İş Dünyasının Yeni Parametreleri’ başlığı altında yapılan oturumun moderatörlüğünü üstlenen The Guardian Sustainable Business
Genel Yayın Yönetmeni Jo Confino, “Tüm şirketler bir adım geri çekilerek geleceğe bakmak zorunda. Korkularımızla yüzleşmeli, fakat
fırsatları değerlendirmeliyiz” dedi.
P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu da sürdürülebilirliği bir engel değil iş fırsatı olarak gördüklerini belirterek, “Şirketler sürdürülebilirliği kültürlerinin bir parçası olarak
benimsemeli” dedi.
BASF Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika, BASF Türk CEO’su
Volker Hammes doğal kaynakların bu şekilde tüketilmeye devam
edilmesi halinde 2050 yılında 3 dünya gerekeceğine vurgu yaptı. Hammes, “Üretim ve tüketim şekillerini değiştirmeliyiz” diye konuştu.
Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Başkan Yardımcısı Zeki Şafak
Ozan ise sürdürülebilirlik için farkındalık yaratmanın önemine dikkat çekti.

ÇEVKO DÖNÜŞÜM | 45

Sürdürülebilir markalara yön
veren liderler İstanbul’da buluştu
İstanbul, dünyanın en ilham verici küresel sürdürülebilir marka liderleri buluşmasına ev sahipliği yaptı

İ

stanbul, dünyanın en ilham verici küresel sürdürülebilir marka liderleri buluşmasına ev sahipliği yaptı. Dünyanın en
güçlü pazarlama liderleri, sürdürülebilir gelecek için yaptıkları uygulamaları ve fikirlerini; Rio, Londra ve San Diego’dan sonra ilk kez
İstanbul’da Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından gerçekleştirilen SustainableBrands
Istanbul ’13 ‘da paylaştılar.
“Dünyayı geleceğini düşünen markalarla yeniliyoruz” sloganıyla düzenlenen konferansta, yarını şekillendirecek markaların
bugünkü iş stratejileri ve geleceğe bakışları konuşuldu. ABD’de yeni iş modellerine geçişte 6 yıldan bugüne şirketlerin referans
noktası olan Sustainable Brands‘in Sürdürülebilirlik Akademisi ile yaptığı işbirliği ile artık her yıl Istanbul’da da gerçekleştirilecek
olan ‘Sustainable Brands Istanbul’un ilki, 1617 Mayıs tarihlerinde küresel sürdürülebilir
marka liderlerini buluşturdu.

Konferansta; marka stratejileri, iletişim
stratejileri, tasarımda global pazar trendleri,
yenilikçi araştırmalar ve inovasyon çalışmaları masaya yatırıldı.

Daha sürdürülebilir bir dünya için
Dünyanın en güçlü pazarlama liderlerinden ve ‘Pazarlama Gurusu’ olarak anılan Unilever Pazarlama Kıdemli Başkan Yardımcısı
MarcMathieu, “Markalar olarak büyümemiz
ancak farklılaşarak büyümemiz gerekiyor.
Bu doğrultuda sürdürülebilir tüketim üzerine kurulmuş yeni iş modellerine ihtiyacımız
var’ dedi. Dünyanın lider kimya şirketi BASF
Kurumsal Marka Yönetimi Başkan Yardımcısı Baerbel Arnold Mauer ise ‘Tüketici ürünleri için kimya yaratma’ başlıklı bir sunumunda,
“Sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratma misyonumuz, tüm iş süreçlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bir yandan kendi üretimimizdeki emisyonları azaltırken, diğer yandan
müşterilerimizin de kendi karbon ayak izlerini azaltmalarına yardımcı oluyoruz” dedi.

Sürdürülebilir gelecek yaratmak
Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi Semra Sevinç de başlattıkları sivil inisiyatifin uluslararası global network’ün
parçası olmasından duydukları memnuniyeti
paylaştı. Konferansta, 800 CEO’nun dünyanın en iyi 10 pazarlama kitabından biri seçtiği
We First’ün yazarı Simon Mainwaring, ‘Markalar ve tüketiciler nasıl sürdürülebilir gelecek yaratır?’ başlıklı konuşmasında markaların ve tüketicilerin sürdürülebilir bir gelecek
yaratmadaki önemli rolüne değindi.
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AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ‘ATIĞA
SON’ YÖNETMELİKLERİ
Dr. Eng. Mihai Florin Şolea

Eco-Rom, Romanya

A

tığa Son (End of Waste – EoW) kavramı ilk olarak 2005 yılında, atık önleme ve geri dönüşümüne dair AB Tematik
stratejisiyle yaratılmıştır. AB Atık Çerçeve Direktifi, geri kazanılmış bazı atıkların (atık rejimiyle ilgili olarak bkz. 211/2011 sayılı Kanun’da Ek No. 3), Avrupa Birliği tarafından oluşturulmuş “ End of
Waste” kriterlerini karşılamaları durumunda “atık” statüsünden çıkmalarını öngörüyor.

Demir, Çelik, Alüminyum ve Cam
ambalajlar atık olmaktan çıkıyor
Demir, çelik, alüminyum ve cam atıklarının atık olmaması için
karşılaması gereken kriterler; bu materyallerin endüstrinin teknik
gerekliliklerine, güncel kanunlara ve ürün yönetmeliklerine uygun bir
geri kazanım işleminden geçmesini, bunun yanı sıra çevre ya da insan sağlığı üzerinde zararlı etkilerinin olmamasını gerektiriyor. Bu
tür atıkların üreticisi “atığın sahibi” olarak tanımlanmaktadır ve bu
tür atıkları ilk defa, artık atık kabul edilmeyen “metal/cam kırığı atığı” olarak başka bir şahsa devredebilecektir. Bu üreticinin iki yönetmelik grubunda belirtilen kriterlerin karşılandığını kanıtlamak için bir
kalite yönetim sistemi ve uygun bir yönetim sistemi yürütmesi gerekmektedir. Bu atıkların her taşınma durumunda, üretici iki spesifik
yönetmelik grubunda ayrıntılarıyla açıklanan modellere göre bir uygunluk beyanı, (elektronik de olabilir), yayınlamak zorundadır. Bu yönetmelikler şunlardır:
l 9 Ekim 2011 itibariyle yürürlüğe girmiş, metal atıklara (demir,
çelik ve alüminyum) ilişkin 333/2011 sayılı (AB) Yönetmeliği;
l 11 Haziran 2013 itibariyle yürürlüğe girmiş, cam kırıklarına ilişkin 1179/2012 sayılı (AB) Yönetmeliği.
765/2008 sayılı (AT) yönetmeliğine uygun olarak ruhsatlanmış
bir uygunluk değerlendirme kurumu ya da 1221.2009 sayılı (AT) yönetmeliğinde yer alan tanıma göre başka bir çevre kurumu; kalite
yönetim sistemi veya atık yönetim sisteminin belirlenmiş kriterlere uygun olup olmadığını kontrol eder.

niden eriterek cam imalatında doğrudan kullanma standardına uygun olmalıdır;
l Demir ve çelik atık için toplam steril miktarı, ağırlığının %2’si
veya altındadır;
l Toplam yabancı madde miktarı ağırlığının %5’i veya altındadır
ya da sünme* %90 veya üstündedir (alüminyum atık için);
l Cam dışı bileşenlerin içeriği (cam kırıklarında) şöyle olmalıdır:
• demirli metaller ≤ 50 ppm;
• demir dışı metaller ≤ 60 ppm;
• organik olmayan metal dışı maddeler (cam değil):
• 1mm’den büyük cam kırıkları için ≤ 100 ppm;
• 1mm veya daha küçük cam kırıkları için ≤ 1500 ppm;
• organik maddeler ≤ 2000 ppm.
Bu atıklar 2008/98/EC Direktifi, Ek no. 3’te
listelenen tehlikeli özelliklerin hiçbirini
göstermemelidir.
Dolayısıyla atığa son, hesaba
katılan atık türlerinin işleme aşamasına vararak ona bir kullanım
değeri kazandırdığı ve artık
atık olmaktan çıktığını ortaya koyar. Bazı endüstriler, bu
materyalleri gitgide daha çok
kullanacak, böylece kaynaklarını verimli bir şekilde kullanan bir
Avrupa ekonomisine doğru ilerleyecektir.

Kaynak Haline Getirilecek, “Atık”
Kategorisinden Çıkacak Malzemelerin
Karşılaması Gereken Kriterler
l Atık, müşteri ya da sanayinin özellikleri göre
ya da demir ve çelik atık üreticileri tarafından metal üretiminde doğrudan kullanma veya geri
kazanarak/ yeniden eritilerek kullanma standardına göre sınıflandırılır;
l Cam kırıkları,
müşteri ya da sanayinin
özellikleri göre ya da kırıkları cam imalat tesislerinde ye-

*Sönme: sürekli strese maruz kalan materyalin yavaş deformasyonu
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
akıllı mobil uygulaması hizmette
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın geliştirdiği
‘Mobil Çevre ve Şehircilik’
uygulaması yayına girdi

Ç

evre ve Şehircilik Bakanlığı’nın akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar için geliştirdiği Çevre ve Şehircilik uygulaması vatandaşların kullanımı için devreye girdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ihalelerinin yanı sıra güncel
duyuru ve haberlerinin yer aldığı mobil uygulama sayesinde sosyal devlet anlayışının da geliştirilmesi hedefleniyor.
Uygulamaya Android işletim sistemine sahip cihazlar için Google Play Store’dan, IOS işletim sistemine sahip cihazlar için App Store’dan
erişilebilecek. Bu uygulamayla, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’nın güncel duyuru ve haberleri, mevzuatları, ihaleleri, iletişim bilgileri ile egzoz emisyon istasyonları ve
taşra teşkilatının harita tabanlı yol
tarif bilgilerine ulaşılabiliyor.
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İMKB’de şirketlere
sürdürülebilir çevre ve ekonomi
alanında karne verilecek

Dow Jones Sürdürülebilirlik
Endeksi’ndeki ilk Türk şirketi
BIST Sürdürülebilirlik
Endeksi ile şirketlerin
performansları
hesaplanacak
BORSA İstanbul, şirketlerin çevresel, sosyal ve
kurumsal yönetim konularındaki performanslarını
baz alan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nin hesaplanması amacıyla Ethical Investment Research Services
Limited (EIRIS) ile işbirliği anlaşması imzaladı. İlk aşamada BIST 30 şirketleri değerlemeye tabi tutulacak.
EIRIS, Borsa İstanbul şirketlerini uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlemeye tabi tutacak ve belirlenen eşiği aşan şirketlerin payları BIST
Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dâhil edilecek. 2014 yılı
başından itibaren hesaplanmaya başlanacak endeksle, ilk aşamada BIST 30 şirketleri değerlemeye
tabi tutulacak. Mayıs-Temmuz aylarında yapılacak
ikinci değerlemeye BİST 50 endeksi şirketlerinin dâhil
edilmesi, sonrasında kapsamın daha da genişletilmesi hedefleniyor.
Endeks, şirketlerin, küresel ısınma, doğal kaynakların tükenmesi, su kaynaklarının azalması, sağlık,
güvenlik, istihdam gibi sürdürülebilirliğe ilişkin meselelere nasıl yaklaştıklarını ortaya koyacak, yaptıkları faaliyetlerin ve aldıkları kararların bağımsız bir gözle
değerlendirilmesini sağlayacak.
Endeks, şirketlere kurumsal sürdürülebilirlik performanslarını yerel ve küresel anlamda karşılaştırma imkânı verecektir 25 yılı aşkın bir süredir çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında uzmanlaşmış,
küresel ölçekte 100’den fazla varlık sahibi, yöneticisi ve endeks hesaplayıcıya hizmet
veren Londra merkezli bağımsız
araştırma şirketi Ethical Investment Research
Services Limited (EIRIS), FTSE ile Johannesburg Borsası ve Meksika
Borsası’na sürdürülebilirlik
değerlemesi hizmeti sunuyor.

D

ünyanın en büyük firmalarının ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlere göre finansal performansını takip eden Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI) yer alan ilk Türk firması Çevko Vakfı üyesi Anadolu Efes oldu. DJSI 2013 Gelişmekte Olan
Pazarlar Kategorisi’nde yer alan Anadolu Efes, birçok farklı sürdürülebilirlik ölçütünde başarılı performans sergiledi. Su tüketimi, enerji ve
emisyon yönetimi, ambalajlama, ürün sorumluluğu, değer zincirinin
geliştirilmesi, yetenek yönetimi, operasyonel güvenilirlik ve toplumsal gelişim alanlarında performansını daha da geliştirmeyi hedefleyen
Anadolu Efes, sürdürülebilirlik çalışmalarını ‘Pozitif Etki Planı’ adı altında
yürütüyor. Plan dahilinde yürütülen sistematik çalışmalar sonucunda Anadolu Efes, dünya ölçeğindeki sürdürülebilirlik odaklı lider şirketler arasında yer alan ilk Türk şirketi oldu. Geleneksel finansal analizlere sürdürülebilirlik kriterlerinin entegre edilmesiyle şirketlerin yönetim
kalitesi ve gelecek performans potansiyellerinin daha doğru değerlendirilebileceği mantığıyla oluşturulan DJSI, kalıcı değer yaratan yatırım
olanaklarına yönlendirdiği için yatırımcılar tarafından yakından takip
ediliyor. Endekste inovasyon, tedarik zinciri yönetimi, iklim stratejisi ve
paydaş ilişkileri gibi birçok farklı sürdürülebilirlik kriteri yer alıyor.
Anadolu Efes Bira Grubu Başkanı Alejandro Jimenez konuya ilişkin
şunları söyledi:
“Kalite ve operasyonel performansta mükemmelliği yakalamayı hedeflerken sürdürülebilirlik önceliklerini de dikkate alarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Pozitif Etki Planımız ile birçok başarıya imza attık.
Başarılı performansımızı artırarak sürdüreceğimize ve belirlediğimiz
tüm sürdürülebilirlik taahhütlerimizi yerine getirerek gelecek hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.” Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi (DJSI), küresel ölçekte uygulanan ilk sürdürülebilirlik indeksi
çalışmasıdır. 1999 yılında faaliyete başlayan DJSI, dünya çapında önde
gelen şirketlerin yönetim kaliteleri ve potansiyel gelecek performanslarını, geleneksel finansal analizlere sürdürülebilirlik kriterini de entegre ederek değerlendiriyor. Bu sayede yatırımcıları, kalıcı değer yaratabilecek yatırım fırsatlarını belirleyebilmek için daha çok ve daha doğru
bilgiye dayalı yatırım kararlarına yönlendiriyor.

