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2015 Yeşil Nokta Sanayi 
Ödülleri Sahiplerini buldu

Atıklar, temiz bir 
geleceğe dönüşsün





Değerli Okuyucular,

ÇEVKO Vakfı olarak 2015 yılında da, geçen yıllarda olduğu 
gibi, bir yandan Yetkilendirilmiş Kuruluşumuz sanayinin ambalaj 
atıkları ile ilgili geri kazanım yükümlülüklerini yerine getirirken, 
diğer yandan da uluslararası etkinlikler düzenledik; önemli 
uluslararası çevresel etkinliklerde yer aldık.   

Her yıl önemli bir bütçe ayırdığımız uluslararası etkinliklerin 
iki amacı var: Birincisi, sınır tanımayan çevresel olay ve 
gelişmelere karşı sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için 
gerekli olan uluslararası işbirliğinin arttırılmasına, önemi gittikçe 
daha çok anlaşılan sivil toplumun bir temsilcisi olarak katkıda 
bulunmak. İkincisi, bilgi paylaşımı: Atık yönetimi konusundaki 
uluslararası iyi örneklerin ülkemizdeki çalışmaların iyileştirilmesi 
için yetkililerle ve toplumla paylaşılmasını sağlamak.

2015’in Mayıs ayında, İstanbul’da, Atıkların Ayrı Toplanması 
Çalışmalarına Sokak Toplayıcılarının Etkileri başlıklı uluslararası 
bir seminer düzenledik.  Seminerde Balkan ülkelerinden 
Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya ve Türkiye’nin 
yanı sıra Brezilya’dan CEMPRE adlı sivil toplum kuruluşunun 
çalışmaları sunuldu.  Düzenlenen panelde konuyla ilgili çözüm 
önerileri tartışıldı.  Bir yandan kaynakta ayrı toplamanın, 
denetim, yaptırım ve farkındalık yaratarak etkinleştirilmesi, 
diğer yandan ise sokak toplayıcılarının sistemle bütünleşmesi 
konusunda pilot projelere başlanması üzerinde duruldu.  
Entegrasyonla ilgili Brezilya modeli hakkında bilgi edinildi.  
Her ülkenin kendi gerçeklerine uygun çözümleri yaşama 
geçirmesinin ve uluslararası düzeyde bilgi paylaşımı ve işbirliğini 
sürdürmenin önemi vurgulandı. 

Üyesi ve kurucusu olduğumuz uluslararası kuruluş 
EXPRA’nın çalışma grubu toplantılarının bazıları bu yıl 
İstanbul’da Vakfımızın ev sahipliğinde gerçekleşti.  Başkanlığını 
ÇEVKO’nun yapmakta olduğu EXPRA Genişlemiş Üretici 
Sorumluluğu Çalışma Grubu’nun Mayıs 2015’teki İstanbul 
toplantısına grubun Bulgar, Çek, İspanyol, Belçikalı ve Makedon 
üyeleri katıldı.  Temmuz 2015’te, İstanbul’da düzenlenen EXPRA 
Veri ve Raporlama Çalışma Grubu toplantısında ise ÇEVKO’nun 
yanı sıra Çek, Hollanda, Norveç ve İspanya’nın yetkilendirilmiş 
kuruluş temsilcileri yer aldı; toplantı sonrasında İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin Kömürcüoda Düzenli Depolama 
Sahası’nda bulunan atıktan türetilmiş yakıt üreten Recydia tesisi 
ziyaret edildi.

İki yılda bir düzenlediğimiz ÇEVKO Vakfı Uluslararası 
Kongresi bu yıl Ekim ayında, Ankara’da, Belediye Atıklarının 
Yönetimi: Toplamada Yöntem, Rol ve Sorumluluklar başlığı 
altında, 400’den fazla kişinin katılımıyla gerçekleşti. Kongreye 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, Türkiye Belediyeler 
Birliği’nden, ISWA, CEMR, ACR+, Londra, Paris ve Porto 
Belediyeleri’nden yetkililer konuşmacı olarak katıldılar.  
Kongrenin önümüzdeki dönemde ülkemizde atık yönetiminin 
geliştirilmesinde katkı sağlayacağını umuyoruz.      

2015 yılının son ayında yaşanan önemli gelişmelerden 
birisi, AB Komisyonu’nun, 2 Aralık 2015 tarihinde, AB Konseyi 
ve Parlamentosu’na görüşülmek üzere gönderdiği Döngüsel 
Ekonomi Paketi’dir.  Anılacağı üzere, 2014’te Komisyon’ca 
hazırlanarak Konsey ve Parlamento’da görüşmeye açılan 
aynı adlı benzer bir paket, Komisyon tarafından “daha iddialı” 
bir paket hazırlanacağı gerekçesiyle geri çekilmişti.  EXPRA 
aracılığıyla paketin yeniden hazırlandığı geçtiğimiz yıl boyunca 
sanayinin görüşleri Komisyon’a iletildi.  AB Komisyonu, 2 
Aralık’ta, yeni hazırlanan paketin içinde, atık ile ilgili yürürlükteki 
yasal düzenlemelerde yapılacak değişiklik önerileri ve kapsamlı 
bir Eylem Planı olduğunu açıkladı.    

2015’in çevreyle ilgili en önemli gelişmesi, 12 Aralık 
2015’te, Paris’te, İklim Değişikliği konusunda düzenlenen 
Birleşmiş Milletler 21. Taraflar Konferansı’nda aralarında 
Türkiye’nin de bulunduğu 195 ülke tarafından imzalanan 
Paris Anlaşması’dır.  Biz de ÇEVKO Vakfı olarak anlaşma 
sürecinde Türkiye Delegasyonu’nda yer aldık.  Küresel ortalama 
sıcaklık artışının endüstri öncesi düzeylere göre 2 C’nin 
altında tutulması ve artışın 1,5 C ile sınırlandırılması için gerekli 
çabaların gösterilmesini hedef koyan Paris Anlaşması’nın işlerlik 
kazanmasını ve insanlığın geleceği için bu hedefe ulaşılmasını 
gönülden diliyor; bunun için hepimize görev düştüğünü 
vurgulamak istiyoruz.  

ÇEVKO Vakfı olarak 2015 yılında da Yeşil Nokta Sanayi 
Ödülleri verdik.  Ürünlerin ambalajları üzerinde yer alan 
Yeşil Nokta, genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamında, 
bir ekonomik işletmenin geri kazanım sistemine mali katkı 
sağladığını ifade eden, Türkiye’de temsilciliğini ÇEVKO’nun 
yaptığı tescilli, uluslararası bir marka.  15 Aralık 2015’te, 
İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz ödül töreninde AKÇANSA, 
BOYNER, TETRA PAK, FRİTO LAY, NESTLE WATERS, 
PROCTER AND GAMBLE ve UNİLEVER, 2015 
Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri’nin sahibi 
oldular. 

İlgiyle okuyacağınızı umduğumuz 
bir ÇEVKO DÖNÜŞÜM’ü daha sizlere 
sunmaktan mutluluk duyuyor, derginin 
hazırlanmasında emeği geçenlere ve 
yazılarıyla dergimizi zenginleştiren konuk 
yazarlarımıza teşekkür ediyorum.  

2015, Uluslararası 
gelişme ve etkinliklerle 

dolu bir yıl
METE İMER ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri
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ÇEVKO Vakfı olarak, 
25 yıldır sürdürülebilir bir geri kazanım sistemini 
sanayinin öncülüğünde geliştirmek için çalışıyoruz.

Ambalaj atıklarının geri dönüşümü sayesinde 
karbon salımını azaltmamız ve geleceğimiz 
olan çocuklarımıza yaşayabilecekleri 
iyi bir düiyi bir dünya bırakmamız mümkün.

Yaşanabilir bir dünya için...

www.cevko.org.tr

ÇEVKO Vakfı tarafından ambalaj atıkları ile ilgili 
geri kazanım çalışmalarının karbon salımının 
azaltılmasına olan etkileri özel bir program ile 
artık ölçülebilecek!

ÇEVKO faaliyetleri sonucu, 2014 yılında geri 
kazanımı sağlanan ambalaj atıkları sayesinde
270.105 ton CO2 eşdeğerinde sera gazı 
salımında azalma olmuştur.



ÇEVKO “YEŞİL 
NOKTA SANAYİ 

ÖDÜLLERİ 
2015” 

SAHİPLERİNİ 
BULDU TÜRKİYE’NİN 

YEŞiL NOKTALARI

ÇEVKO Vakfı tarafından; Yeşil Nokta 
markasını kullanan ve sürdürülebilir 

hayata katkılarıyla öne çıkan Türkiye’nin 
önde gelen yerli ve uluslararası firmaları 

arasında bu yıl ikincisi düzenlenen “Yeşil 
Nokta Sanayi Ödülleri” sahiplerini buldu.
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25 yıldır daha temiz, yaşanabilir bir dünya için çalışan ve 
uluslararası “Yeşil Nokta” markasının Türkiye’deki kullanım 
hakkına sahip olan ÇEVKO Vakfı ile Yeşil Nokta marka 

sözleşmesi olan firmaların katılabildiği “Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri” 
bu yılki sahiplerini buldu.

Türkiye’de, sayıları gittikçe artan “Yeşil Nokta” üyelerinin 
geri kazanım konusunda yasal sorumluluklarının ötesinde 
gerçekleştirdikleri örnek çalışmaları kamuoyuna duyurup, benzer 
çalışmalar yürüten firmaları da özendirerek teşvik etmeyi hedefleyen 

“Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri”nde, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da, 
Nestle’den Tetrapak’a, P&G’den Frito Lay’e, Unilever’den Boyner ve 
Akçansa’ya, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen şirketleri yarıştı.

Ödüller, Atık Yönetimi ve Uygulamaları, Çevre Konulu Sosyal 
Sorumluluk Uygulamaları, Ambalaj Tasarımında Kaynak Azaltarak 
Önleme Uygulamaları kategorilerinde; Küçük ve Orta Ölçekli İşletme 
ve Büyük Ölçekli İşletme olmak üzere 2 ayrı sınıfta verildi.

İstanbul Levent, Wyndham Grand Hotel’de, 15 Aralık’ta 
düzenlenen ödül töreninde sunuculuğu Toprak Sergen yaptı.

ÇEVKO Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Okyar Yayalar, 
törende yaptığı konuşmada; Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri’nin 
ikincisini, Geleneksel Yeşil Nokta Basın Ödülleri’nin de 
dördüncüsünü düzenlediklerini, geri dönüşüm, gelecek nesillere 
daha yaşanabilir bir dünya için çeyrek asırdır çalıştıklarını 
vurguladı. Yayalar, “Tek dileğimiz; bu ödüllerin, gelecekte başka 
firmalar için de ışık olması, daha fazla firma için örnek teşkil 
etmesi… Yeşil Nokta markasını kullanan ve sürdürülebilir hayata 
katkılarıyla öne çıkan firmalarımıza, çevre konusuna dikkat 
çeken basın yayın organlarına teşekkür ediyorum” dedi.

“YEŞİl NOKTA SANAYİ ÖDÜllERİ 2015” jÜRİSİ
Törende, “Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri 2015” jüri üyelerine 
teşekkür plaketlerini ÇEVKO Genel Müdürü Yaşar Nadir Atilla 

sundu.
l Yıldız Teknik Üniversitesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. 

Bestamin Özkaya’nın başkanlığındaki jüride şu isimler görev 
aldı:

l Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı Aysen 
Kömürcü,

l Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Emre Günal,
l İSO (İstanbul Sanayi Odası) Çevre ve Enerji Şube Müdürü 

Erbil Büyükbay,
l ASD (Ambalaj Sanayicileri Derneği) Genel Sekreteri 

Aslıhan Arıkan,
l SKD (İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği) 

Genel Sekreteri Konca Çalkıvık,
l ÇEVKO Kamu ve Dış İlişkiler Müdürü Alphan Eröztürk

ÇEVKO daha yaşanabilir 
bir dünya için çalışıyor

“Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri” finalinde, Melis&Cenk Sökmen ikilisi sunduğu caz 
dinletisi ile konuklara keyifli anlar yaşattı.

YEŞİL NOKTA JÜRİSİ
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İmer, Yeşil Nokta markasının ‘bir işletmenin ambalaj atıklarıyla 
ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiğinin göstergesi’ olduğunu 
vurgulayarak, çevre duyarlılığı artan tüketicilerin satın aldıkları 

ürünlerin ambalajlarının üzerinde bu işareti aramaya 
başladıklarını anlattı. Türkiye’de Yeşil Nokta’nın 

kullanımının gönüllülük esasına dayalı olduğunu 
aktaran İmer, “Ekolojik dengeler 

konusunda endişeleri olan dünyadaki 
tüketiciler, süreçlerinde çevresel 

yükümlülüklerini yerine getiren 
firmaların ürünlerini almak istiyorlar” dedi. 

Yeşil Nokta’nın Türkiye’deki kullanımı ile ilgili 
alt lisans verme hakkının ÇEVKO Vakfı’na ait 

olduğunu belirten İmer, ÇEVKO olarak Türkiye’de Yeşil Nokta’nın 
iletişimini güçlendirmek üzere tüketiciler, satış noktaları ve 
ekonomik işletmelerle birlikte çalıştıklarını anlattı. Geçen yıldan 
başlamak üzere, ekonomik işletmelere yönelik olarak, Yeşil Nokta 
Sanayi Ödülleri vermeyi kararlaştırdıklarını anlatan İmer, şunları 
söyledi:

“Bizler, Yeşil Nokta işaretinin doğru kullanımını Türkiye’de 
daha çok duyurmak ve daha fazla firmanın bu markayı edinmesini 
sağlamak istiyoruz. İki yıldır düzenlediğimiz Yeşil Nokta Sanayi 
Ödülleri ile hem bu yönde yasal yükümlülüklerini yerine 
getirmenin ötesinde sorumluluk alan firmaları takdir etmek 
hem de daha fazla firmayı Yeşil Nokta markasını kullanmaya 
özendirmek amacını taşıyoruz.”
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Yeşil Nokta’nın marka 
önemi ve prestiji

ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer yaptığı sunumda Yeşil Nokta 
markasının yurtdışı ve Türkiye’deki kullanımı ile ilgili bilgi verdi.
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2015 YıLı YEŞİL NOKTA SANAYİ 
ÖDÜLLERİ’Nİ KAzANANLAR

Akçansa, “Yarını Dönüştüren Çocuklar ve Biyoçeşitlilik” çalışmalarıyla Çevre 
Konulu Sosyal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları Kategorisi

Boyner “İyiliğe Dönüştür” projesiyle, Çevre Konulu Sosyal 
Sosyal Sorumluluk Uygulamaları Kategorisi

Tetra Pak, “Küçük Şeyler Doğayı Yeniler” 
projesiyle Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk 

Uygulamaları Kategorisi

 Frito Lay / Atık Yönetimi Sistemi ve 
Uygulamaları ve Ambalaj Tasarımında 

Kaynak Azaltarak Önleme kategorilerinde

Nestle Waters / 
Ambalaj Tasarımında 

Kaynak Azaltarak 
Önleme Kategorisi

Unilever, Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları Kategorisi

Procter& 
Gamble, Atık 

Yönetim Sistemi 
ve Uygulamaları 

Kategorisi

 ÇEVKO DÖNÜŞÜM | 7



8 | ÇEVKO DÖNÜŞÜM

YEŞİL NOKTA TEŞVİK 
ÖDÜLÜ KAzANANLAR

Zorlu Tekstil / Atık Yönetim Sistemi 
ve Uygulamaları Kategorisi

 Fruko Meşrubat / Atık 
Yönetim Sistemi ve 

Uygulamaları Kategorisi

Perfetti Van 
Melle / Atık 

Yönetim 
Sistemi ve 

Uygulamaları 
Kategorisi

Mondi Tire 
Kutsan / Ambalaj 

Tasarımında 
Kaynak Azaltarak 
Önleme Kategorisi

Viking Temizlik ve 
Kozmetik Ürünleri / 

“Atık Yönetim Sistemi 
ve Uygulamaları 

Kategorisi”

Coca-Cola 
Meşrubat / Çevre 

Konulu Sosyal 
Sorumluluk 

Uygulamaları 
Kategorisi
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TEŞEKKÜR BELgESİ ALAN FİRMALAR

Çelikel Alüminyum / 
Atık Yönetim Sistemi ve 
Uygulamaları Kategorisi

Coca-Cola Meşrubat 
/ Ambalaj Tasarımında 

Kaynak Azaltarak Önleme 
Kategorisi

Doğadan / Ambalaj Tasarımında Kaynak 
Azaltarak Önleme Kategorisi

  Erek Doğal Kaynak Suyu / Ambalaj 
Tasarımında Kaynak Azaltarak 

Önleme Kategorisi
Mondi Tire 

Kutsan / Çevre 
Konulu Sosyal 

Sorumluluk 
Uygulamaları 

Kategorisi

Viking Temizlik ve 
Kozmetik Ürünleri 

/ Çevre Konulu 
Sosyal Sorumluluk 

Uygulamaları Kategorisi

 Zorluteks Tekstil 
/ Çevre Konulu 

Sosyal Sorumluluk 
Uygulamaları 

Kategorisi

Pınar Su / Ambalaj Tasarımında Kaynak 
Azaltarak Önleme Kategorisi

Perfetti Van Melle / Çevre Konulu Sosyal 
Sorumluluk Uygulamaları Kategorisi

 Elif Plastik / Ambalaj Tasarımında 
Kaynak Azaltarak Önleme Kategorisi
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YEŞİL NOKTA BASıN ÖDÜLLERİ
Bu yıl 4’ncüsü düzenlenen “Geleneksel Yeşil Nokta Basın Ödülleri”nde, 2015 yılı boyunca 
çevreye duyarlılık gösteren haberlere öncelik veren basın-yayın kuruluşları ödüllendirildi.

Ayrıca, çevre haberlerine gösterdikleri hassasiyet ve Yeşil Nokta 
Ödül Töreni’ne yayın olarak verdikleri destek ve katkılarından dolayı 

BloombergHT de, ÇEVKO Yeşil Nokta özel ödülü aldı.

 TV kategorisinde Habertürk TV, Dergi dalında EKO IQ 

Haber Ajansı dalında / Anadolu Ajansı Radyo dalında Best FM,

Gazete dalında Milliyet

  İnternet haber dalında 
haberler.com
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N E D İ R ?

 
Çoğunluğu AB 

üyesi 31 ülkede 
geçerli.

 
170.000’den fazla 

kuruluş ambalajları 
üzerinde Yeşil 

Nokta markasını 
kullanıyor.

Yeşil 
Nokta ilk olarak 

1990/1991 yıllarında 
Almanya’da, Yeşil Nokta Sistemi 

olarak adlandırılan ambalaj atıklarının 
kaynağında ayrı toplama sistemine giren 
ambalajların belirlenmesi için kullanılmaya 

başlandı. Yeşil Nokta işaretinin Avrupa 
ve çevresindeki ülkelerde kullanımını 

sağlamak için 1995 yılında “Packaging 
Recovery Organization 

Europe – PRO 
Europe” 
kuruldu. 

PRO 
Europe, kar 

amacı gütmeksizin, 
bu ülkelerin geri kazanım 
sistemlerine, her ülkeden 

bir sistem olmak üzere, 
Yeşil Nokta lisansı 
kullanım hakkını 

veriyor. 

Sanayi 
sorumluluğunu 

simgeleyen, uluslararası 
bir model haline gelen Yeşil 

Nokta, o ambalajlı ürünü piyasaya 
süren ekonomik işletmenin 

ambalaj atıklarının geri kazanımı 
ile ilgili yasal yükümlülüklerini 

yerine getirdiği anlamına 
geliyor. 

 
Yeşil Nokta’nın 

kullanıldığı ambalaj 
miktarı yıllık 460 

milyar adede 
ulaştı.

 

Yeşil Nokta 
sistemi 300 

milyon tüketiciyi 
kapsıyor.

YEŞİL 
NOKTA

ÇEVKO Vakfı, 2003 yılında PRO-Europe’la yaptığı 
sözleşme ile uluslararası “Yeşil Nokta” markasının 

Türkiye’deki kullanım hakkını elde etti.
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Akçansa olarak tüm faaliyetlerimizi çevre ve toplumu 

gözeterek yerine getiriyor, içinde bulunduğumuz 

toplumun yaşam kalitesini yükselterek daha güvenli 

ve refah dolu bir yarın oluşturulmasına katkı sağlamak 

amacıyla çalışıyoruz. Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri 

Yarışması’nda çevre duyarlılığımızı ortaya 

koyduğumuz Yarınları Dönüştüren 

Çocuklar ve Biyoçeşitlilik projeleriyle 

Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk 

Uygulamaları kategorisinde Yeşil 

Nokta Sanayi Ödülü’nü aldık.

“YARıNlARı DÖNÜŞTÜREN 

ÇOcUKlAR” PROjESİYlE 3000 

ÖğRENcİYE UlAŞılDı

ÇEVKO Vakfı ve Büyükçekmece Belediyesi 

işbirliğiyle ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik 

düzenlenen “Yarınları Dönüştüren Çocuklar” projesiyle 

çocuklara, atıkları kaynağında ayırma, geri dönüşüm ve 

atıktan enerji elde etme gibi sürdürülebilir bir dünyaya 

katkı sağlamak için kaynakları bilinçli kullanma yöntemleri 

hakkında bilgiler veriyoruz. 24 Akçansa gönüllüsünün bire 

bir verdiği eğitimlerle 2015 yılında 15 okulda 3000’e yakın 

öğrenciye ulaştık. 

Şirketin ortaklarından Heidelberg Cement tarafından 

düzenlenen Biyoçeşitlilik Proje Yarışması’nı 2014 yılında 

ilk kez Türkiye’de gerçekleştirerek, maden sahalarında 

biyolojik çeşitliliğin artırılmasını hedefledik. 

Projenin amacı; maden sahalarında üretim devam 

ederken ve faaliyet sonrası arazilerin ve doğal yabani 

hayatın yaratıcı, farklı ve inovatif projelerle tekrar 

doğaya kazandırılması, bu alanlarda biyolojik çeşitliliğinin 

arttırılması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Türkiye’de, sayıları gittikçe artan “Yeşil Nokta” 
üyelerinin geri kazanım konusunda yasal 

sorumluluklarının ötesinde gerçekleştirdikleri 
örnek çalışmaları kamuoyuna duyurup, benzer 
çalışmalar yürüten firmaları da özendirerek 

teşvik etmeyi hedefleyen “Yeşil Nokta Sanayi 
Ödülleri”ni kazanan firmalar, hangi projelerle 
ödül aldıklarını ve bundan sonraki hedeflerini 

ÇEVKO DÖNÜŞÜM’e anlattı.

ÖDÜL 
GETİREN 

PROJELER

Maden sahaları yeniden 

doğal hayata kazandırılıyor 

Çevre Konulu Sosyal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları Kategorisi/ 2015 Yeşil Nokta Sanayi Ödülü
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Boyner ve YKM mağazalarında hayata geçirdiğimiz İyiliğe 

Dönüştür projesi, kullanılmayan tekstil ürünlerinin yeniden 

değerlendirilmesini amaçlıyor. Projede, mağazalarımızda 

ve şirket merkez ofislerimizde toplanan kıyafetler “yeniden 

kullanılabilir, hammaddesine ayrıştırılabilir, enerjiye 

dönüştürülebilir” olarak gruplandırılarak ekonomiye ve yeniden 

kullanıma kazandırılıyor.

İYİlİğE DÖNÜŞTÜR PROjESİ İlE 50 TON GİYSİ

Toplanan ürünlerden ihtiyaç sahiplerine verilecek 

giysiler ayrıştırıldıktan sonra kermes satışları ve hammadde 

dönüşümünden elde edilen gelir de proje ortağımız Lokman 

Hekim Sağlık Vakfı’nın öğrenci 

burs fonuna aktarılıyor. Kasım 2014 tarihinde başlattığımız 

proje ile bugüne kadar 3.440 koli yani tam 50 ton giysi toplandı. 

Toplanan giysiler ayrıştırılarak 4.769 parça kıyafet ihtiyaç 

sahiplerine ulaştırıldı. Kullanıma uygun olmayan giysilerin 26.8 

tonu ipliğe, 4.1 tonu ise enerjiye dönüştürüldü. Kermes satışları 

ve hammadde dönüşümünden elde edilen gelir ile bu yıl 14 Tıp 

Fakültesi öğrencisine burs verildi.

İyiliğe Dönüştür projesinin bir yıllık sonuçlarından 

memnunuz. Bu projemizle ÇEVKO’nun Yeşil Nokta Sanayi 

Ödülleri’nde Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk Projesi 

kategorisinde ödüle layık görülmek bizi onurlandırdı. Ancak 

gidilecek daha çok yolumuz olduğunun da farkındayız. Tüm 

müşterilerimizi kullanılmayan giysilerini Boyner ve YKM 

mağazalarına getirmeye çağırıyoruz. Bu bir iyilik hareketi, 

katılın birlikte büyütelim!

Ambalaj Tasarımında Kaynak Azaltarak Önleme Uygulamaları

Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları

PepsiCo, toplum ve gezegenimiz için geleceğe daha sağlıklı yatırımlar yaparak sürdürülebilir büyümeyi sağlama anlamına gelen “Fayda Gözeten Performans” bakış açısıyla küresel bir yiyecek ve içecek firması olarak, lezzetli ve besin değeri arttırılmış yiyecekler ve içeceklerden oluşan bir portföy oluşturarak, enerji, su ve ambalaj kullanımını azaltmaya yönelik yenilikçi yöntemler ile hem satış hem de nakliye ambalaj kullanımında kayda değer azaltmalar sağlamıştır. Cips Paketlerinin Yapıştırma alanlarının Azaltılması Projesi ile piyasaya sürülen satış ambalajı 

miktarında 1.627 ton azalma olmuştur. Depozitolu Koli uygulaması ile bitmiş ürünü piyasaya sürdüğümüz kolilerimiz bayii ve satış noktalarından toplanarak Koli Temizleme işinin gerçekleştirildiği depolarda temizlenerek tekrar kullanımı sağlanmaktadır, bu sayede koli kaynaklı ambalaj atığı miktarı 2/3 oranında azaltılmıştır. Project Gold – Phase II Projesi ile paket boyutları düşen gramaja uygun bir şekilde pazarlama ve satış ekiplerinin ortak kararları ile küçültülerek 2,5 milyon m2 (110.00 kg) OPP) daha az  OPP tüketimi sağlanmıştır. 

Kullanılmayan giysilerle 

Tıp öğrencilerine burs

Atık Yönetimi 
Sistemi ve 

Uygulamaları 
ve Ambalaj 

Tasarımında 
Kaynak Azaltarak 

Önleme 
kategorilerinde/ 
2015 Yeşil Nokta 

Sanayi Ödülü

Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk 
Projesi Kategorisi/ 2015 Yeşil Nokta Sanayi Ödülü

PepsiCo olarak, “Fayda Gözeten Performans” adını verdiğimiz vizyonu gerçekleştirmek için; yaptıklarımızla toplumda olumlu bir etki bırakırken aynı zamanda iş ve finansal açıdan da başarı elde etme konusunda kararlıyız. 2007 yılında TÜBİTAK Teşviki ile Kocaeli Fabrikamızda, 2010 yılında Tarsus Fabrikamızda kurulan Katı Atık Tesislerimizde (OWM) üretim ıskartası organik atıklardan biyogaz elde edilmektedir, böylece çıkan organik atıklarımızla Fabrikalarımızn toplam tükettiği 

enerjinin 1/3’ü karşılanmaktadır.  Katı Atık Tesislerindeki fazla çamur sistemden çekilerek çamur susuzlaştırma ünitesine gönderilir, dekantör yardımı ile susuzlaştırılan çamur Organomineral Gübre üretimi için KOMPOST Tesisine gönderilir, patates bitkisinin ihtiyacı olan mineraller ilave edilerek Organomineral gübre elde edilir, böylelikle atığımızdan üretimde kullanılan patates için “Naturalis” isimli gübre elde edilip “sıfır atık” hedefine ulaşılmıştır.



Nestlé Waters Türkiye, 2009 yılından bu yana sürdürdüğü 
“Hafifletilmiş Ambalaj Kullanımı” projesi ile bu yıl ÇEVKO 
tarafından ikincisi düzenlenen, Türkiye ve dünyanın önde gelen 
şirketlerinin yarıştığı Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri Yarışması’nda 
Ambalaj Tasarımında Kaynak Azaltılarak Önleme Uygulamaları 
kategorisinde ödüle layık görüldü.Nestlé Waters Türkiye, beş yılda 7,7 milyon TL yatırım 

yaptığı “hafifletilmiş ambalaj kullanımı projesi” ile Uludağ 
fabrikasındaki hammadde kullanımını, sera gazı salınımını 
ve enerji tüketimini azaltmayı amaçlıyor. Bu proje ile Nestlé 
Waters Türkiye, son beş yıl içinde elektrik tüketiminde 
%50, ambalaj tüketiminde ise %35 tasarruf sağladı.  Toplam 
88.716.724 Kwh enerji tasarrufu yaparak 100 bin kişilik bir 
şehrin bir yıllık elektrik ihtiyacı kadar enerji tasarrufu sağlamış 
oldu. 

5 yıldır sürdürmekte oldukları ve başarılı sonuçlar elde 
ettikleri bu proje ile ödül almaktan büyük mutluluk duyduklarını 
belirten Nestlé Waters Türkiye Pazarlama Direktörü Tolga 
Ünvan, “Nestle Waters olarak çevresel sürdürülebilirlik 
en önem verdiğimiz alanlardan biri. Türkiye’de yüksek 
hacimlerde preform kullanan şirketlerden biri olarak hafifletilmiş 

ambalaj çalışmalarına liderlik ediyoruz.  Proje ile sektördeki 
iş ortaklarımızı da kalıp ve proses yatırımlarını yapmaları için 
teşvik ettik. Markamızı gururlandıran bu girişim sadece bizim 
değil, üzerinde yaşadığımız Dünya ve doğa için de büyük önem 
taşıyor. Çevreyi korumak ve karbon ayak izimizi azaltmak için 
çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.194 BİN AğAÇ KURTARılDıProje kapsamında proses optimizasyonu ve dizayn 

değişikliği gibi yöntemler kullanarak hammaddelerin ağırlığı 
azaltılırken, şişe tasarımından kapak tasarımına kadar üretilen 
ambalajların birçok noktası önemli testlerden geçirilerek 
değiştirildi. Proje ile ambalaj tüketimi ve enerji tüketimi gibi 
alanlarda önemli tasarruflar elde edilirken, azaltılan sera gazı 
salınımları sayesinde 194.500 ağaç kurtarıldı. Yaptığı yatırım ile 
beş yılda toplam 35 milyon TL kazanç elde eden Nestlé Waters, 
hafifletilmiş ambalaj ve enerji tasarrufu projeleri ile Türkiye’de 
ambalaj kullanımı ve enerji tüketimi tasarrufu konusunda 
liderliği elinde bulunduruyor.

100 bin  kişilik şehrin bir yıllık 
elektrik ihtiyacı kadar tasarruf 

Küçük Şeyler Doğayı 
Yeniler’, 50 bin 
öğrenciye ulaştı

Tetra Pak olarak, ilk kez 2014’te ÇEVKO tarafından 

gerçekleştirilen, Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri Yarışması’nda, 

ilköğretim öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiğimiz ‘Küçük 

Şeyler Doğayı Yeniler’ projemizle, Çevre Konulu Sosyal 

Sorumluluk Uygulamaları kategorisinde, Büyük Ölçekli 

İşletme sınıfında Yeşil Nokta Sanayi Ödülü’nün sahibi 

olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.  Misyonumuz 

doğrultusunda öncelik verdiğimiz, Milli Eğitim Bakanlığı 

himayesinde 11 yıldır sürdürdüğümüz ve bugüne 

kadar yaklaşık 1.150.000 ilköğretim öğrencisine 

ulaştığımız çevre konulu ‘Küçük Şeyler 

Doğayı Yeniler’ projemizi, 2015’te de 50 

bin öğrenciye anlattık. İçeriğini öğrenciler 

açısından öğrenmeyi kolaylaştırıcı ve eğlenceli hale 

gelecek şekilde geliştirdiğimiz projemizde, öğrencilere süt ve 

meyve suyu  ambalajlarının nasıl geri dönüştüğünü 3 istasyondan oluşan geri 

dönüşüm setiyle uygulamalı olarak anlatıyoruz. Geri dönüşümün faydalarını 

vurgulayıp; evlerinde, okullarında, ambalaj atıklarını ayrı biriktirmelerinin geri 

dönüşüm zincirini başlatan önemli bir adım olduğunu söylüyoruz. 

Ambalaj Tasarımında Kaynak Azaltılarak Önleme Uygulamaları Kategorisi  / 2015 Yeşil Nokta Sanayi Ödülü

Çevre  Konulu Sosyal Sorumluluk Uygulamaları Kategorisi/ 2015 Yeşil Nokta Sanayi Ödülü
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P&G, bugün ve gelecekte herkes için 

daha iyi bir yaşam oluşturmayı amaçlayan ve 

dünyada 178 yıldır faaliyet gösteren bir şirket 

olarak,  Türkiye’de de iki ayrı lokasyondaki üç 

üretim tesisinde yerel yönetmeliklerin yanı sıra 

Global Çevre Programı’nı uygulayarak üretimden 

tüketime her aşamada çevresel etkileri en aza 

indirmeyi hedefliyor. 

P&G, 2020 sürdürülebilirlik vizyonu “zero waste 

to landfill” (depolamaya gönderilen atıkların sıfırlanması) 

ve yüzde 100 geri dönüşüm hedefi doğrultusunda üretim 

tesislerinde atık yönetim programını uyguluyor. Global Çevre 

Programı kapsamında çevreye duyarlı ürünler üretmek, üretim 

yaparken tükettiği kaynakları en aza indirmek ve nihai ürün 

nakliyatı sırasında karbondioksit (CO2) salımını minimuma 

düşürmek için çalışan P&G, üretim tesislerinde enerji kullanımı, 

su tüketimi, CO2 salımını ve bertaraf edilen atık miktarının 

azaltımı konularında projeler geliştiriyor. Atık kaynaklarını 

kontrol altında tutarak fabrikadan çıkan atık miktarının 

azaltılmasını sağlamak hedefiyle P&G, son 4 yılda Gebze ve 

Şekerpınar üretim tesislerinde toplamda enerji tüketimini 

yüzde 17, toplam karbon salımını yüzde 13 ve bertaraf edilen 

atık miktarını ise yüzde 63 oranında azalttı. P&G Türkiye yaptığı 

bu çalışmalar ile PRO Europe (Packaging 

Recovery Organization 

Europe) 
tarafından 

desteklenen 

ÇEVKO “Yeşil 

Nokta Sanayi 

Ödülleri”nde Atık 

Yönetim Sistemi ve 

Uygulamaları alanında 

Sanayi Ödülü’nün sahibi 

oldu.  2020 global hedefleri 

kapsamında çalışmalarını sürdüren 

P&G Türkiye bu hedefler doğrultusunda, Kasım 2015 itibariyle 

de üretim tesislerinde katı atık depolama alanlarına üretim 

kaynaklı ‘sıfır atık’ gönderme hedefini gerçekleştirdi. 

Çöplük alanlarına 
hiçbir katı atık 
göndermiyoruz

Unilever olarak, pozitif sosyal etkimizi artırırken, diğer taraftan büyüme sürecimizi çevresel etkimizden ayırmayı hedefleyerek; gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak amacıyla 5 yıl önce iş planımızı ve büyüme hedeflerimizi sürdürülebilir bir çerçevede yeniden tasarladık. 
‘Çöplüğe sıfır atık’ hedefi, Unilever’in “Sürdürülebilir Yaşam Planı” kapsamında gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği hedeflerinden bir tanesidir. Bu hedef, Global Unilever fabrikaları için 2015 yılı olmasına rağmen, Unilever Türkiye olarak, biz bu hedefe 2 yıl önce, yani 2013 yılında ulaştık.Atık Yönetimi hedefimize uygun olarak, Türkiye’deki tüm işletmelerimizde (8 üretim tesisimiz ve dağıtım depomuz), 2013 yılından bu yana ‘çöplüğe sıfır atık’ statüsünde üretim yapıyoruz. Tesislerimizde ortaya çıkan katı atıkları kaynağında ayırarak geri dönüşmelerini sağlıyoruz veya enerji olarak geri 

kazanıyoruz. Sonuçta, çöplük alanlarına hiçbir katı atık göndermiyoruz.

Depolamaya 
gönderilen atıklar 

sıfırlanıyor

Atık Yönetim 
Sistemi Uygulamaları Kategorisi / 2015 Yeşil Nokta Sanayi Ödülü

Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları Kategorisi/ 2015 Yeşil Nokta Sanayi Ödülü
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Günümüzde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de her geçen gün atık miktarı artmaktadır. Doğal 
kaynaklarımızın korunması, iklim değişikliği gibi 

önem arz eden çevresel birtakım faktörlerin elemine 
edilmesi veya etkilerinin azaltılması, kaynaklarımızın daha 
akılcı kullanılmasının sağlanması için sürdürülebilir atık 
yönetimi üzerinde durulması gereken önemli konular 
arasında yer almaktadır.  Bu hususta, Avrupa Birliği’nin 
birçok politika geliştirerek “geri dönüştüren bir Avrupa 
Topluluğu” oluşturma eğiliminde olduğu görülmektedir. AB 
uyum yasaları çerçevesinde ülkemizde ilgili AB mevzuatı 
uyumlaştırılmakta ve ülkemizin durumu da göz önüne 
alınarak uygulamalar gerçekleştirilmektedir. 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizde 
yıllık ortalama 26 milyon ton evsel katı atık oluşmaktadır. 
Sanayi, tarım, inşaat ve yıkıntı atıkları da dâhil edildiğinde bu 
değer oldukça büyümektedir. Oluşan bu atıkların herhangi 
bir işleme tabi tutulmadan doğrudan depolama sahalarında 
bertaraf edilmesi düşünüldüğünde kaba bir hesapla her yıl 
yüzlerce futbol sahası büyüklüğündeki depolama alanına 
ihtiyaç duyulacaktır. Aynı şekilde, bu atıkların toplanması, 

taşınması ve/veya depolanması gibi 
yönetimsel faaliyetler de ilave maliyetler 
doğuracaktır.

Dolayısıyla, gerek depolama 
alanlarımız gerekse de hammadde ve 

doğal kaynaklarımızın sınırlı olması, atığın istenilmeyen, 
gözden uzak tutulması gereken bir materyalden ziyade 
değerlendirilebilir ekonomik bir araç olarak göz önünde 
bulundurulmasını zorunlu kılmaktadır. 

Ülkemizin atık yönetim stratejisinin en önemli 
ilkelerinden birisini hiç kuşkusuz “atıkların geri kazanılması” 
oluşturmaktadır. Başta Çevre Kanunu olmak üzere çevre 
mevzuatını oluşturan bütün hukuki düzenlemelerde; 
atıkların tekrar kullanılması, materyal ve enerji olarak geri 
kazanılması öncelikli yönetim prensiplerinden biri olarak ele 
alınmış; geri kazanım faaliyetleri teşvik edilmiş; geri kazanım 
tesislerinin teknik ve idari yeterliliklerinin arttırılması 
amacıyla kriterler oluşturulmuştur.

Tüm dünyada üstünde özellikle durulan bir husus olan 
geri dönüşüm/kazanımın çevresel, ekonomik ve sosyal 
birçok faydası bulunmaktadır. Bu faydaların başında hiç 
kuşkusuz doğal kaynakların korunması yer almaktadır. 
Bunun yanında, enerji ve hammadde tasarrufu ile 
birlikte maliyetlerin azaltılması, daha yeni teknolojilerin 
uygulanabilirliğinin sağlanması gibi katkılardan da söz 
edebiliriz. Atıkların işlenmesi noktasında, istihdam da 
sağlanan ana faydalardan biri olarak görülebilir. Zira atıkların 
işlenmeden doğrudan depolama sahalarına gönderilmesi 
halinde depolama sahası yönetiminde çok az sayıda 
personelin istihdam edilmesi ancak sağlanabiliyorken 
bunların işlenerek tekrar ekonomiye geri kazandırılması 
daha geniş iş imkânları sunabilmektedir. 

Bakanlığımız politikaları çerçevesinde yürütülen 
çalışmalar neticesinde geçtiğimiz yıl geri dönüşüm 

Sürdürülebilir 
atık yönetimi

MUHAMMET ECEL T.c. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Yönetimi Genel Müdürü
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T.c. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Yönetimi Genel Müdürü

ile birlikte ekonomimize 3 milyar TL katkı 
sağlandığını belirtebiliriz. Bu çalışmalar ayrıca 

doğrudan 60 bin kişiye de istihdam olanağı 
sunmuştur. 

Öte yandan, her bir atığın kendine özgü 
karakteristik yapısı vardır. Herhangi bir atıktan 

en üst seviyede verim almak için o atığın 
kendi grubu içerisinde, mümkün mertebe 

diğer atıklarla etkileşime girmeden ayrı 
toplanması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Değerlendirilebilir atıkların kaynakta ayrı 
toplanması konusunda ise en önemli husus 
kuşkusuz yeterli altyapının oluşturulmasıdır. 
Bu konuda özellikle hanelerde ve kamusal 
alanlarda yeterli sayıda ve kapasitede kumbara 
ve konteynerlerin bulundurulması, eğitim 
ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, 

toplama verimliliğin artırılması ve buna ilişkin 
maliyetlerin karşılanması noktasında 

ise ÇEVKO gibi Bakanlığımızca 
yetki verilen kuruluşlara büyük 
görevler düşmektedir. 

Bakanlığımızca, 
değerlendirebilir atıkların türleri 

özelinde, örneğin, ambalaj atıkları, atık pil ve 
aküler, atık yağlar, bitkisel atık yağlar, atık 
elektrikli ve elektronik eşyalar, tehlikesiz 
atıklar, biyobozunur atıklar gibi mevzuat 
düzenlemeleri yapılmış ve uygulamaya 
konulmuştur. 

Hazırlanan ve uygulamaya 
konulan bütün bu mevzuat 

ile amacımız 

vatandaşımızın sağlıklı ve nezih bir çevrede 
yaşamasını temin edip, depolama sahalarına 
giden atığın miktarını azaltmak, atığı istenmeyen 
bir yapıdan ziyade değerlendirilebilir bir yapıda, 
döngüsel ekonomi kavramı altında ele alarak atık 
sektörünü büyük bir sektör haline getirmektir.  
Aynı şekilde, bu hususun vatandaşların, tüm 
kurum ve kuruluşların da içinde olduğu bir 
politika haline getirilmesi amacıyla Ulusal 
Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı 
hazırlanarak çalışmalara başlanmıştır. 

Ülkemiz için de büyük öneme sahip bu 
kavramların politika olarak karşımıza çıkmasının 
her kesime fayda sağlayacağı aşikârdır. Bu 
noktadan hareketle, 2017 sonuna kadar 
planlanan eylemlerin harekete geçirileceği 
Ulusal Geri Dönüşüm Strateji ve Eylem Planı 
kapsamında yapılacak çalışmaların hassasiyetle 
ele alınması ve gerçekleştirilmesi ülkemiz 
geri dönüşüm sektörü için büyük önem 
taşımaktadır. Bunun sadece kurumlarımız 
nezdinde değil vatandaşlarımız nezdinde de 
kabul görmesi; dönüşen, geri dönüştüren ve 
bunu bir yaşam tarzı haline getiren ülke olmamızı 
kolaylaştıracaktır. 

Tüm dünyada üstünde özellikle durulan bir husus olan 
geri dönüşüm/kazanımın çevresel, ekonomik ve sosyal 

birçok faydası bulunmaktadır. Bu faydaların başında hiç 
kuşkusuz doğal kaynakların korunması yer almaktadır.
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Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz Piyasaya Süren Firmaları 
bilgilendirme toplantılarımızı bu sene ekim ve kasım aylarında 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın da katılımlarıyla 5 ayrı 

şehirde düzenledik. İzmir’ de başladığımız toplantı maratonumuz 
sırasıyla Ankara, Bursa, İstanbul ve Adana ile devam etti. 

Her yıl yaptığımız sunum formatımızı değiştirerek ÇEVKO 
bünyesindeki tüm bölümlerin kendi faaliyetlerini anlattığı ve Eğitim 
Şefimiz Murat ANAÇ’ ın da moderatörlüğü ile destek verdiği bu seneki 
toplantılarımız, toplantı sonrasında katılım gösteren firmalardan 
aldığımız geri bildirimlerde de görüldüğü üzere oldukça faydalı ve verimli 
bulunmuştur. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da her şehir için 
farklı bir personel görevlendirmiş ve bu sayede katılımcıların ÇEVKO 
uygulamalarının yanı sıra Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 
ve yenilenen Atık Ambalaj Veri Kayıt Sistemi hakkında da bilgi sahibi 
olmaları sağlanmıştır.  Bütün toplantılarımız aynı formatta hazırlanmış 
olup daha çok kişiye ve firmaya ulaşmak için farklı günlerde farklı 
şehirlerde düzenlenmiştir. 

Toplantılarımızda önce benim yaptığım kısa bir açılış konuşmasının 
ardından, öncelikle ÇEVKO Vakfının Yetkilendirilmiş Kuruluş olarak 
Piyasaya Sürenlerden ne şekilde yükümlülük üstlendiği konusunu 
bu işin bir numaralı sorumlusu olan Endüstri İlişkileri ve İş Geliştirme 
bölümümüz adına Endüstri İlişkileri ve İş Geliştirme Şefimiz sevgili 
Hande Sifoğlu ÜNVER kısa bir sunum ile anlatmış, daha sonra üstlenilen 
bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinde önemli yer tutan belediye 
ve lisanslı toplama ayırma firmaları ile ortak yürütülen Atık Yönetimi 
çalışmalarını ise yine İstanbul Merkez Atık Yönetimi Şefimiz sevgili 
Senem Zıvarık YAY katılanlarla paylaşmıştır.

Belgelendirme yükümlülüklerinin tamamlanabilmesi ve 167 belediye 
- 62 lisanslı firmayla birlikte işbirliği yürütülerek geri kazanımı sağlanan 
malzemelerin belgelerinin 2.000’ e yakın Piyasaya Süren firmaya 
dağıtılabilmesi ciddi bir teknolojik altyapı gerektirmektedir. Atık Ambalaj 
Veri Kayıt Sistemi ile ÇEVKO İletişim Portalının (ÇİP) ortak şekilde 
kullanılarak tüm bu işlemlerin hatasız, hızlı ve güvenilir bir şekilde nasıl 
yapıldığı ise bu işlemlerin mimarı Bilgi İşlem Müdürümüz sevgili Kaan 
AKYOLCULAR tarafından yalın ve anlaşılır bir şekilde anlatılmıştır.

Aslında Yetkilendirilmiş Kuruluş olarak bizimle sözleşme 
imzalayan piyasaya sürenler bu sözleşme ile sadece 

belgelendirme yükümlülüklerini devretmiyorlar bize… 
Ambalaj Atıklarının yönetimi konusunda eğitim 

faaliyetlerini düzenlemek, düzenlenen 
eğitim faaliyetlerine katılmak, eğitimin 

sürekliliğini sağlamak ve maliyetlerini 
karşılamak, Ambalaj Atıkları Yönetim 

Planlarına uygun olarak dağıtılacak olan 
poşet, kumbara, konteynır, iç mekan kutusu 

gibi toplama ekipmanlarını belediyelere temin 
etmek veya bunlarla ilgili maliyetleri karşılamakla 

ilgili yükümlülüklerini de devrediyorlar. 
Bu yükümlülüklerin en önemli kısımlarını oluşturan eğitim 

faaliyetleri ile ambalaj atığı yönetimine ilişkin duyarlılığı geliştirmek 
üzere sosyal sorumluluk projeleri yapmak, farkındalık yaratmak ve 
bunlarla ilgili bakanlık desteğiyle kamu spotları hazırlamak gibi tüm 
konular ise ÇEVKO Vakfının Eğitim ve Kurumsal İletişim bölümlerince 
gerçekleştirilmektedir. 

Bu konularda yapılan çalışmalar ise Eğitim Şefimiz sevgili Murat 
ANAÇ ile Kurumsal İletişim Müdürümüz Dilek Özcanlı USLU tarafından 
katılımcılara aktarılmıştır.  Ayrıca RTÜK onayı ile ulusal kanallarda tüm 
yıl boyunca yayınlanan ve Emel Sayın’ ın gönüllü olarak yer aldığı “Cam 
değerlidir!…” kamu spotumuz ile CNN Türk’te Güven İslamoğlu tarafından 
ÇEVKO desteği ile hazırlanarak yayınlanan ve Jurassic Land’de Ambalaj 
Atığının geri dönüşüm kutusuna atılması temalı Yeşil Doğa programı 
katılımcılara izletilmiştir. Tüm bunların ardından ise T.C Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı adına toplantımızı onurlandıran Bakanlık yetkilileri de birer 
sunum yapıp Ambalaj Atıkları mevzuatı ve aralık ayında kullanılmaya 
başlanacak olan Yeni Atık Ambalaj Veri Kayıt Sistemi hakkında 
katılımcılara bilgiler vermişlerdir.

İZMİR’ deki toplantımız 14 Ekim 2015 tarihinde İzmir Ticaret 
Borsasında gerçekleşti. Bakanlığımız adına Ambalaj Atıklarının Yönetimi 
Şube Müdürü Sayın Aylin ÇİÇEK bu toplantımızı onurlandırmıştır. 
Toplantıya, piyasaya sürenler, danışman firmalar ve İl Müdürlüklerinden 
dahil olmak üzere toplam 50 kişi katılmıştır.

ANKARA’ daki toplantımız 21 Ekim 2015 tarihinde TOBB İkiz Kuleler’ 
de gerçekleşmiş ve Bakanlığımız adına Çevre ve Şehircilik Uzmanı Sayın 
Şule YETKİN katılım göstermiş olup, piyasaya  
sürenler, danışman firmalar ve İl Müdürlüklerimizden toplam 45 kişi 
katılmıştır.

BURSA’ daki toplantımız 4 Kasım 2015 tarihinde Bursa Hilton 
Otel’inde gerçekleşmiş ve Bakanlığımız adına Çevre Mühendisi Sayın 
Demirhan KÜÇÜK katılım göstermiş olup, piyasaya sürenler, danışman 
firmalar ve İl Müdürlüklerimizden de toplam 57 kişi katılmıştır.

İSTANBUL’ daki toplantımız 9 Kasım 2015 tarihinde İSO Odakule’ de 
gerçekleşmiş ve Bakanlığımız adına Çevre ve Şehircilik Uzmanı Sayın 
Ersin GÜRTEPE katılım göstermiş olup, piyasaya sürenler, danışman 
firmalar ve İl Müdürlüklerimizden de toplam 87 kişi katılmıştır.

ADANA’ daki toplantımız ise 19 Kasım 2015 tarihinde Adana Büyük 
Şehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleşmiş ve Bakanlığımız 
adına Ambalaj Atıklarının Yönetimi Şube Müdürü Sayın Aylin ÇİÇEK bu 
toplantımızı onurlandırmıştır. Toplantımıza, piyasaya sürenler, danışman 
firmalar ve İl Müdürlüklerinden toplam 168 kişi katılmıştır. Amacımız tabii 
ki önümüzdeki yıllarda bu toplantılarımızı daha farklı şehirlere taşıyıp 
çok daha fazla piyasaya sürene ulaşmak. Bunun için de ekip olarak 2016 
yılında elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza emin olabilirsiniz. 

Önümüzdeki yıllarda da sizlere daha iyi, kaliteli ve sorunsuz hizmet 
vermek dileğiyle...

Ekim ve kasım 
aylarında beş şehirde 

piyasaya süren firmalar 
ile buluştuk

TAMER GÜLER ÇEVKO Vakfı İktisadi İşletmesi Endüstri İlişkileri ve İş Geliştirme Müdürü 
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Coca-Cola Avrasya ve Afrika Grubu 
tarafından düzenlenen Sürdürülebilirlik 
Ödülleri’nin 6’ncısı İstanbul’da 

düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 
Uluslararası jürinin yaptığı değerlendirme 
sonucunda Coca-Cola İçecek, sürdürülebilirlik 
alanında gerçekleştirdiği örnek çalışmalar 
nedeniyle, 84 ülkedeki şişeleyiciler arasında, 
“En Başarılı Şişeleyici” seçilerek, büyük 
ödülü kazandı. Coca-Cola İçecek ayrıca, aktif 
yaşam kategorisinde “Mükemmellik” ödülüne, 
Coca-Cola İçecek İzmir fabrikası ise çevre 
kategorisinde dördüncü kez “En İyi Performans 
Gösteren Fabrika” ödülüne layık görüldü.

Anadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu 
Türkiye, Ortadoğu, Orta Asya ve Pakistan’da 
10 ülkede 23 fabrika ve 10 bini aşkın çalışanıyla 
faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek (CCİ), Coca-
Cola Avrasya ve Afrika Grubu Sürdürülebilirlik 
Ödülleri’nde 3 ödüle birden layık bulundu.  

Coca-Cola Avrasya ve Afrika Grubu’nun 
2009 yılından beri, 84 ülkedeki şişeleyici 
ortaklarının sürdürülebilirlik alanındaki 
başarılarını teşvik etmek amacıyla verdiği 
Sürdürülebilirlik Ödüllerinin bu yılki kazananları, 
İstanbul’da düzenlenen törenle açıklandı. 

MÜKEMMEllİK ÖDÜlÜ
Coca-Cola İçecek, büyük ödülü kazanarak, 
“En Başarılı Şişeleyici” seçildi. Büyük ödülü 
üçüncü kez kazanarak büyük bir başarıya 
imza atan Coca-Cola İçecek, bu yıl ayrıca 
gençleri spora yönlendiren programları ile aktif 
yaşam kategorisinde “Mükemmelik” ödülü 
ve Coca-Cola İçecek İzmir fabrikası ile çevre 
kategorisinde dördüncü kez “En İyi Performans 
Gösteren Fabrika” ödüllerini kazandı. 

Türkiye operasyonunun başarısına ek olarak 
Coca-Cola İçecek’in Azerbaycan ve Kazakistan 
operasyonları da En İyi Şişeleme Operasyonu 
Büyük Ödülü için ilk 10’a kalan finalist ülkeler 
arasında yer aldı. 

DAhA İYİ SONUÇlAR İÇİN 
ÇAlıŞMAYA DEVAM 

Büyük ödülü kazanan Coca-Cola İçecek 
Türkiye Genel Müdürü Lisani Cenk Atasayan, 
ekip olarak büyük ödülü 3. kez kazanmaktan 
büyük gurur duyduklarını ifade etti. Atasayan, 
şunları söyledi: 

“İşimizin geleceğinin toplumun refahına 
ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğine bağlı 
olduğunu biliyoruz. Böyle bir ödülü 3. kez 
kazanmak büyük bir gurur ve mutluluk veriyor 
ama aynı zamanda başarıyı devam ettirmek için 
omuzlarımıza büyük bir sorumluluk da yüklüyor. 
Uzun yıllardır suyu ve enerjiyi en verimli 
kullanan operasyonlardan biriyiz. Topluma katkı 
yapan vakıflara son 5 yılda 22 milyon TL katkıda 
bulunduk. Doğal kaynakları sorumlu kullanmaya, 
çalışanlarımıza adil bir çalışma ortamı yaratmaya 
ve içinde bulunduğumuz topluma katkı 
sağlamaya devam edeceğiz.”

jÜRİDE KİMlER YER AlDı?
Coca-Cola Avrasya ve Afrika Grubu 

Sürdürülebilirlik Ödülleri’ni seçen jüri arasında 
BM Habitat, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP), Doğal Hayatı Koruma Vakfı 
(WWF), Dünya Çevre ve Teknoloji Vakfı (GETF) 
gibi uluslararası kuruluşların yanı sıra, Beyrut 
Amerikan Üniversitesi, Lomonosov Moskova 
Eyalet Üniversitesi ve üst düzey Coca-Cola 
yöneticileri yer aldı.

84 ülke arasından üst üste 3. kez 
‘En Başarılı Şişeleyici’ seçildi

KISA KISA...
Coca-Cola sisteminde 
satış hacmine göre altıncı 
sırada yer alan Coca-Cola 
İçecek A.Ş. (CCİ), The Coca-
Cola Company (TCCC) 
markalarından oluşan 
gazlı ve gazsız içeceklerin 
üretim, satış ve dağıtımını 
gerçekleştiriyor. CCİ Türkiye, 
Pakistan, Kazakistan, 
Azerbaycan, Kırgızistan, 
Türkmenistan, Ürdün, Irak, 
Suriye ve Tacikistan’da 10 bin 
çalışanı ile faaliyet gösteriyor.

CCİ 23 fabrikası ile 370 
milyonu aşan tüketiciye 
gazlı içeceklerin yanı sıra 
meyve suyu, su, enerji ve 
sporcu içecekleri, buzlu çay 
ve çaydan oluşan gazsız 
içecekler kategorisinde de 
zengin bir ürün portföyü 
sunuyor.

CCİ’nin hisseleri Borsa 
İstanbul’da (BIST) “CCOLA.
IS”, Amerikan depo 
sertifikaları (ADR) ABD’de 
tezgahüstü piyasalarda 
“COLAY”,  Eurobond’u İrlanda 
Borsası’nda “CCOLAT” 
sembolleriyle ile işlem 
görüyor. 
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“Daha güzel evler, daha güzel 
hayatlar” sloganıyla çevreye duyarlı proje 
ve yatırımlara devam eden ve çevre bilincini 
şirket politikasının merkezine yerleştiren 
Koçtaş, yürüttüğü ve destek verdiği 
projelerle doğal kaynakların kullanımını 
azaltan stratejileri hayata geçiriyor. Anel 
Doğa işbirliğiyle mağazalarında oluşturduğu 
elektronik atık toplama noktalarında 
kullanım süreleri dolmuş tüm elektronik 
ürünleri ücret talep etmeden geri 
dönüştüren Koçtaş, 6. ayını tamamlayan 
projeyle bugüne kadar 17,10 ton elektronik 
atığın geri dönüşümünü sağladı, 39,57 ton 
tehlikeli atığı da imha etti. Böylelikle hem atık 
malzemelerin çevreye saçılmasının önüne 
geçildi, hem de elektronik malzemelerdeki 
insan ve çevre sağlığını tehdit eden unsurlar 
bertaraf edildi. Şirketin Çevre Koruma 
ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı 
(ÇEVKO) ile 2011 yılından bu yana birlikte 
yürüttüğü “Atık Ambalaj Geri Dönüşüm 
Projesi” kapsamında ise tüm Koçtaş 

mağazalarına atık kutuları yerleştirildi. 
Ayrıca projenin başarısı ve etki alanını 
artırmak için tüm Koçtaş çalışanlarına 
eğitimler verildi.

66 BİN 572 AğAÇ 
KURTARılDı
Projenin sağladığı fayda ile 66 
bin 572 ağacın kesilmesi önlendi. 
Ayrıca 6 binin üzerinde ailenin yıllık 
elektrik tüketimine denk gelen bir 
tasarruf sağlandı. ÇEVKO Vakfı ile 
yapılan işbirliğiyle 4 futbol sahası 
büyüklüğünde depolama alanı 
kullanımı kazanılırken, 581 ailenin 
yıllık tüketimine denk gelen su 
tasarrufu gerçekleşti.

Koçtaş, çevreye duyarlı 
yatırımları ve işbirlikleriyle; doğanın 
korunmasına ve çalışmalarına 
devam ettiği sürdürülebilir 
üretim ile ülke ekonomisine katkı 
sağlamaya devam edecek.

‘Çevreye İyi gelecek’ 
Projelere İmza Atıyor
Koçtaş’ın Anel Doğa işbirliğiyle Türkiye genelindeki 
mağazalarında oluşturduğu atık toplama noktaları  
sayesinde ilk 6 ayda 17,10 ton elektronik atık geri  
dönüştürülürken 39,57 ton tehlikeli atık da imha edildi.
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2014 yılında altıncı kez Dow Jones Sürdürülebilirlik 
Endeksi’nde sağlık sektöründe dünya lideri seçilen 
Roche Türkiye, yayımladığı rapor ile sağlık sektörünün 

sürdürülebilirlik liderliğini hedefliyor.  Roche İlaç’ın, “Hastalar 
için Yenilik”, “Etik ve Sorumlu Şirket”, “Mükemmel Çalışma 
Ortamı” ve “Topluma Katkı ve Çevreyi Koruma” ana konularında 
gerçekleştirdiği bazı faaliyetler şöyle: 

hASTAlAR İÇİN YENİlİK
İhtiyacı olan herkesin ilaç ve tedaviye ulaşması gerektiği hedefiyle 
Roche İlaç’ın 2014 boyunca 439 merkezde yürüttüğü 75 klinik 
çalışmasından 757 hasta faydalandı. Roche’un dünya genelinde 
tedavi edilen hasta sayısı ise 36 milyona ulaştı. Türkiye’deki 
araştırmacı sayısını artırarak ilaç geliştirme çalışmalarına katkı 
sağlamak amacıyla, 8 yılda 32 şehirde 1200’ün üzerinde araştırmacı 
hekim katılımıyla 26 eğitim toplantısı gerçekleştirdi. “İleri Klinik 
Çalışmalar Okulu”nda 175 klinik araştırmacının katılımıyla 4 kez “İleri 
İyi Klinik Uygulamalar Eğitim Toplantıları” düzenledi. 

ETİK VE SORUMlU ŞİRKET
Roche Türkiye, saha çalışanlarına etik ve uyum konusunda 
düzenli eğitimler verdi. Sürdürülebilir tedarik zinciri kapsamında 
uygulamalar geliştiren Roche Türkiye, gelenekselleşen Tedarikçi 
Günü’nü, 55 tedarikçi ve 100 iş ortağının katılımı ile kutladı. 

MÜKEMMEl ÇAlıŞMA ORTAMı
Roche İlaç, “Çalışmak İçin En Mükemmel Yer” hedefi ile çalışanlarına 

16 bin 126 saat iç ve dış eğitim, 50 saat kişi başı eğitim ve 
192,5 saat koçluk eğitimi verdi.  Türkiye’nin en iyi işverenleri 
araştırmasında 7. sırada yer alan Roche İlaç, “Yaşam Boyu 
Öğrenme” Özel Ödülüne layık görüldü. 2013 yılında kurulan Koçluk 
Programından 120 danışan faydalandı. Sağlıklı yaşam konusunda 
bilinçlendirmek amacıyla sağlıklı yaşam, önleyici uygulamalar, 
duygusal sağlık, iyi yaşam kaynakları gibi ana başlıklarda 1 hafta 
boyunca 592 çalışan katılımı ile toplam 20 aktivite düzenlendi. 

Roche Diagnostik, 2014 yılında bir yıl içerisinde 25.569 
başvuru ve yüzde 99,83 cevaplama oranıyla Kariyer.net “İnsana 
Saygı” ödülünü almaya hak kazandı. Çalışma ortamını daha 
güvenli hale getirme hedefiyle Roche İlaç’ta kişi başı 4.22, Roche 
Diagnostik’te ise 13,8 saat eğitim gerçekleştirildi. 

TOPlUMA KATKı VE ÇEVREYİ KORUMA
Kaynakların verimli kullanımı hedefiyle Roche İlaç’ta, teknik 
düzenlemeler ve çalışan bilincini artırmasıyla 2009 yılına göre 
toplam enerji tüketiminde yüzde 49, kişi başı enerji tüketiminde 
yüzde 17, araç filosu enerji tüketiminde 46, sera gazı emisyonunda 
ise yüzde 60 azalma sağlandı. Ege Orman Vakfı ortaklığı ile toplam 
33 bin 750 ağaçlık 5 orman doğaya kazandırıldı. 2013 yılından bu 
yana WWF Dünya Saati Elçiliği görevini sürdüren Roche İlaç Türkiye 
de “Yeşil Ofis” unvanını alan ilk ilaç şirketi oldu.  UNICEF’in çocuk 
gelişimi kampanyalarına katkı sağlayan Roche çalışanlarının ihtiyaç 
sahibi çocuklara destek olmak için gerçekleştirdiği “Roche Çocuklar 
İçin Yürüyor” projesi, Türkiye ve Malavi’de ihtiyacı olan çocuklara 6 
yıldır destek olmaya devam ediyor. 

Roche’un ‘2014 
Kurumsal 

Sorumluluk 
Raporu’ Yayımlandı

Roche’un uzun vadeli sürdürülebilirlik çalışmalarını kapsamlı olarak aktaran 
‘2014 Kurumsal Sorumluluk Raporu’ Diagnostik işbirliğiyle yayımlandı.
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Procter & Gamble Kumaş Bakımı 
Bölümünün iş planı ile en önemli 
markaları olan Ariel, Dash, Lenor ve 
Unstoppables için kullanılan 230 milyon 
şişe için yaklaşık yüzde 50 oranında 
“Post Consumer Recyclate, PCR, 
Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş 
malzeme” (geri dönüşümlü plastik) 
kullanarak ambalajlarını gözden 
geçirmeyi planlıyor. Bu malzemeyi 
kullanarak üretilen ilk P&G şişelerinin 
2016 başında satışa sunulması 
bekleniyor.   PCR kullanılarak 

üretilmesi hedeflenen 230 milyon şişe, uç 
uca eklendiği takdirde Kuzey Kutbundan 
Güney Kutbuna kadar olan mesafeye 
eşit. Şirket küresel tedarikçilerini de kendi 
ambalajlarında PCR kullanmaya davet 
ediyor.  

Bu girişim sonucunda  P&G Kumaş 
Bakımı Bölümünün kullanacağı geri 
dönüşümlü malzeme miktarının 3.800 ton/
yıl artması bekleniyor. Şirket gelecekte 
ürün ve ambalajlarının tamamı için 
yenilenebilir ve geri dönüşümlü malzemeler 
kullanmayı hedefliyor.

Ambalajlarında ‘Geri 
Dönüştürülmüş Malzeme 

Kullanımı’nı yüzde 50’ye çıkaracak

Hedef yeni yılda ‘gerişi 
dönüşümlü’ şişe… 

Merkezi ABD’de bulunan, özellikle kimyevi tüketici ürünleri üreten, Procter & 
Gamble,Türkiye pazarına 1987 yılında girdi. P&G, 550 milyon dolarlık yatırımıyla 
Türkiye’de, deterjan, şampuan, diş macunu, hazır çocuk bezi, hijyenik ped ve 
çamaşır suyu tesisleri ve dağıtım merkezleri ile faaliyetlerini sürdürüyor. 

550 milyon $’lık yatırım

 ÇEVKO DÖNÜŞÜM | 23



Törende, Brisa’nın “sürdürülebilirlik alanındaki şeffaflığı ve 
raporlama çalışmalarını, işlerinde güven sağlamaya ve 
büyümeye yönelik bir araç olarak mükemmel bir şekilde 

kullanması” nedeniyle ödüle layık bulunduğu belirtildi.
Tüm faaliyetlerinin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerini 

2012 yılından beri kamuoyuyla paylaşan Brisa, yolculuğun 
geleceğini tasarlama vizyonu doğrultusunda stratejik bir araç 
olarak gördüğü sürdürülebilirlik raporlarını hazırlarken önceliklerini 
çeşitli paydaşlarının görüşlerini alarak belirliyor.  

Rapor, şirketin sürdürülebilirlikle ilgili konularda 2014 
yılı içindeki performansını şeffaf bir şekilde paylaşırken, 
sürdürülebilirlik çalışmalarının dış denetimden başarılı bir şekilde 
geçmiş olduğunu belgeliyor.

Ödüle layık bulunan 2014 Sürdürülebilirlik Raporu, Küresel 
Raporlama Hareketi’nin (Global Reporting Initiative/
GRI) G4 raporlama standardına 
uygun olarak 
(comprehensive) 
kapsamlı seviyede 
hazırlandı.

Brisa Genel 
Müdürü Yiğit Gürçay, 
sürdürülebilirlik anlayışını 
kurumsal kimliğin 
ayrılmaz bir parçası olarak 
gördüklerini, ayrıca Kasım 2015 
- Ekim 2016 döneminde Borsa 
İstanbul’un Sürdürülebilirlik 
Endeksi’nde yer almaya hak 
kazandıklarını da vurguladı. 
Gürçay şunları söyledi:

“Sürdürülebilirliğin bir 
tercih değil, gelecek nesillere 
karşı büyük bir sorumluluk 
olduğu yaklaşımıyla hareket 
ediyoruz. Bugünkü ihtiyaçların 

karşılanabildiği bir dünyayı bizden sonraki nesillere bırakma 
borcumuz var. Her gün yaptıklarımızı tekrarlayarak, hiçbir 
şeyi değiştiremeyeceğimizi biliyoruz. Günlük işlerimizi ve 
faaliyetlerimizi yaparken, bu anlayışı benimseyip, içten ve 
kalpten bir inanç ve güç duymamız, vicdanımızı rahat ettiren 
işlere imza atıyor olmamız gerekiyor. Bu noktada tedarik 
zinciriyle el ele vermek büyük değer taşıyor. İş ortaklarımızla bu 
konudaki işbirliğini ve farkındalığı artırmak için çalışmaya devam 
edeceğiz. Şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir yönetim anlayışı 
ile paydaşlarımızın beklenti ve görüşlerini performansımızın 
geliştirilmesinde önemli bir bileşen olarak değerlendiriyoruz. 
Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda bize destek veren tüm 
paydaşlarımıza teşekkür ediyor, hep birlikte hayata güzel izler 
bırakmayı diliyorum.”

Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, vizyonlarını şu 
cümlelerle özetledi: “Sabancı Topluluğu olarak, ‘sürdürülebilir 
bir dünya’ odaklı büyüme hedeflerimize gönülden bağlıyız. 
Türkiye’de ve faaliyet göstermekte olduğumuz tüm 
coğrafyalarda, topluma karşı taşıdığımız sosyal ve çevresel 
sorumlulukların bilinciyle her gün daha iyisini başarmak için 
çalışıyoruz.”

ULUSLARARASı ÖDÜL KAzANDı
Brisa, 2014 Sürdürülebilirlik Raporu, İngiltere’de faaliyet gösteren Ethical Corporation 
tarafından verilen “En İyi B2B Sürdürülebilirlik Raporu” ödülüne layık görüldü. Ödül, 

200’e yakın liderin katılımıyla düzenlenen 6. Sorumlu İş Dünyası Ödülleri töreninde verildi. 
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Uzun soluklu Avrupa Birliği yürüyüşümüzün önemli mihenk 
taşlarından birisi 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında 
Kanun’un (Rekabet Kanunu) 1994 yılının Aralık ayında 

yürürlüğe girmesi ve bu mevzuatı uygulamakla görevli Rekabet 
Kurumu’nun Kasım 1997’de faaliyete başlamasıdır. Türk iş hayatına 
çok önemli kurallar getiren Rekabet Kanunu esas itibariyle tüm mal 
ve hizmet piyasalarını kapsar. 

Mevzuatın genel uygulama sistematiği içerisindeki ilk 
basamağın ise “ilgili ürün pazarı”nın tanımlanması olduğu 
söylenebilir. İlgili ürün pazarının tespiti, inceleme konusu teşebbüs 
ve ürüne hangi diğer ürün/teşebbüslerin ne ölçüde rekabetçi baskı 
uyguladığının ortaya konulmasıyla ilgilidir.  İlgili ürün pazarı, 2010/4 
sayılı “Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve 
Devralmalar Hakkında Tebliğ”in ekinde yer alan Bildirim Formu’nun 
5. maddesinde, “tüketicinin gözünde fiyatları, kullanım amaçları ve 
nitelikleri bakımından birbiriyle değiştirilebilir veya ikame edilebilir 
olarak kabul edilen bütün mal veya hizmetlerden oluşan pazar” 
şeklinde tanımlanmaktadır. 

İlgili ürün pazarının tanımlanmasında daha çok talep yanlı 
(tüketici tarafından) bakış açısı ön plana çıkar. Öte yandan, talep 
yönünden ikame edilemeyen birçok mal ya da hizmet, arz açısından 
değerlendirildiğinde ikame edilebilir. Bu nedenle, ilgili mal ya da 
hizmet piyasasının değerlendirilmesi yapılırken, konu hem talep hem 
de arz ikamesi açısından ele alınabilir. Arz ikamesinde önemli olan, 
sağlayıcıların kısa sürede ve kayda değer oranda batık maliyete 
katlanmadan söz konusu ürünün üretimine geçebiliyor olmalarıdır. 

Rekabet Kurulu kararlarına bakıldığında, ilgili ürün 
pazarının genel içerikli tanımlardan, çok daha 
dar nitelikli pazar tanımlarına kadar geniş 
bir perspektifi içerdiği görülür. Rekabet 
Kurulu’nun bir fast food restoranı ile ilgili 
kararında; markanın restoranlarında 
belli özelliklere sahip et ürünlerinin 
kullanılmasını zorunlu kılması ve söz 
konusu et ürünlerini üretme hakkını 
yalnızca bir et üreticisine 
tanıması nedeniyle 
ilgili ürün 

pazarı “Fast Food markasının restoranlarında kullanılan et pazarı” 
olarak belirlenmiştir. Kurul’un bir bilgisayar ve ekipmanları markası 
ile ilgili kararında ise ilgili pazar, “ilgili markalı yazıcıların satış sonrası 
servis hizmetleri, ilgili markalı yazıcılarda kullanılan yedek parça ve 
sarf malzemeleri piyasası” olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlama 
yapılırken, söz konusu bilgisayar ve ekipmanları markasını taşıyan 
yazıcıların yedek parçasının sadece kendisi tarafından üretiliyor 
olması, ileri teknoloji ile üretilen bu parçaların üretimi için yüksek 
başlangıç maliyeti gerekmesi gibi etkenler dikkate alınmıştır. 
Bir gazlı içecek firması kararında ise, yapılan ampirik çalışmalar 
sonucunda tüketiciler bakımından gazlı alkolsüz içecekler 
grubunu oluşturan, kola, sade ve meyveli gazozlar arasındaki 
ikamenin önemli derecede bulunması nedeniyle ilgili ürün pazarı 
“gazlı alkolsüz içecekler” şeklinde tanımlanmıştır. Kararda ayrıca, 
kola pazarının diğer gazlı içeceklerden ayrı bir pazar olarak ele 
alınamayacağı vurgulanmaktadır. Söz konusu karar, ilgili pazarın 
belirlenmesinde oldukça kapsamlı ampirik çalışmaların yapıldığı ve 
pazar tespitinin bu bulgular çerçevesinde şekillendirildiği az sayıdaki 
örneklerdendir. Bir ambalaj üreticisi ile ilgili kararında ise ilgili ürün 
pazarı “cam ev eşyası” ve “cam ambalaj” şeklinde tanımlanmıştır. 
Kararda, bu sonuca ulaşılırken incelenen teşebbüs olan firmanın 
konumu itibariyle ilgili pazarın cam ambalaj olarak ele alınması 
gerektiği, bunun yanısıra şikayetin konusu itibariyle ise pazarın cam 
ev eşyasından teşekkül ettiği belirtilmektedir.

Yukarıda sıralanan örnek pazarlar düşünüldüğünde geniş bir 
yelpazenin söz konusu olduğu anlaşılır. Aslında ne kadar çeşitte 

ekonomik faaliyet varsa o ölçüde farklı ilgili ürün pazarı 
tanımlanabileceğini söylemek mümkündür. Çok 
fazla göz önünde olmasa da, kullanılan ambalajların 
geri kazanım alanı da ekonomik bir faaliyet içermesi 

bağlamında ilgili ürün pazarı tanımına ve Rekabet Kurumu 
incelemelerine konu olabilecektir. Nitekim Rekabet 

Kurulu’nun 11.11.2009 tarih ve 09-54/1298-329 
sayılı kararında, “ambalaj atıklarının toplanması ve 

ayrıştırılması hizmetleri pazarı” ve “yetkilendirilmiş 
kuruluş hizmetleri pazarı” olmak üzere iki ayrı ilgili 

ürün pazarı tespiti yapılmıştır.   

Rekabet hukukunda 
ilgili ürün pazarları

DR. AYDIN ÖZTUNALI M y d a s  D a n ı ş m a n l ı k
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24.08 2011 tarihinde yayımlanan Ambalaj 
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre; piyasaya 
ambalajlı ürün süren firmalar, piyasaya sürdükleri 
ambalajların belli miktarını toplamak/toplatmak 
zorundadırlar. Yönetmeliğe göre; 2015 yılında % 
48 olarak belirlenen oran, 2016’da %52’ye, 2020 
yılında ise % 60’a ulaşacaktır. 

ÇEVKO, yaklaşık 10 yıldır Türkiye’nin ilk 
Yetkilendirilmiş Kuruluşu olarak yükümlülüğünü 
üstlendiği piyasaya sürenler adına bu görevi 
başarı ile yerine getirmektedir. Ancak, piyasaya 
süren firmaların ürünleri için kullandıkları 
ambalajların kaynağında ayrı toplanıp geri 
dönüştürülmesinde önemli sıkıntılar vardır. 
Bu ambalajlardan, temini için ÇEVKO olarak 
harcadığımız zaman ve para,  göz önüne 
alındığında cam, geri dönüşümünde en fazla 
sıkıntı yaşadığımız ambalaj türü olarak öne 
çıkmaktadır. Son 10 yıl içinde çalıştığımız 
belediyelerin sınırları içinde bulunan yaklaşık 
22 milyon kişiye, ambalajların kaynağında ayrı 
toplanması konusunda bilgilendirme yapmamıza 
karşın 2014 yılı içinde ancak 99 bin 256 ton 
camın geri dönüşümünü belgeleyebildik. 2014 
yılında yaklaşık olarak 1 milyon ton(**) cam 
ambalajın pazara sürüldüğü dikkate alınırsa; 
bizim belgelendirdiğimiz atık cam miktarının 
o yıl geçerli olan % 48’lik yükümlük miktarının 
çok altında kaldığını( %10) söyleyebiliriz. ÇEVKO dışındaki öteki 

iki yetkilendirilmiş kuruluşun belgelediği cam ambalaj 
miktarlarını da hesaba katarsak bu oran ancak %14-

15’ler seviyesine çıkar.

 Atık cam ambalaj, fiziksel özelliği 
(kırılabilir) ve düşük fiyatı nedeniyle; 

hemen hemen her sokakta 
rastladığımız sokak toplayıcılarının bile 

ilgisini çekmemektedir. Kaynağında ayrı 
toplama çalışmalarının pahalı bir yöntem 

olması, ayrıca Anadolu Cam Sanayi’nin 

belediyelere verdiği cam kumbaraların istenilen 
verimliliği sağlayamaması, ÇEVKO olarak bizi yeni 
arayışlara yöneltti.

Bu yılın başında ülkemizde cam ambalajlı 
ürünlerin en çok nerelerde tüketildiği konusunda 
bir araştırma yaptık. Araştırmanın amacı; ‘’daha 
az toplama maliyeti ile daha fazla cam ambalaj 
atığını, öteki ambalaj malzemelerine ve evsel 
atıklara karıştırmadan nasıl toplayabiliriz’’ sorusuna 
yanıt aramaktı. Araştırmanın sonucunda cam 
ambalajlı ürünlerin çok büyük bir bölümünün hotel, 
restoran, bar ve cafelerde (HORECA) tüketildiğini 
gördük. Ayrıca bu araştırma ile HORECA’lara ve 
onların yakınlarına konulacak konteynerlerin 
HORECA’ların özelliğine göre yeniden tasarlanması, 
bunlar için özel üretilmiş kamyonların kullanılması, 
çalışanlarının eğitilmesi gerekliliği ortaya çıktı. Söz 
gelimi; içkili bir restoranın yanı başında bulunan 
cam kumbarasına, restorandan çıkan cam ambalaj 
atıklarının tek tek atılması zaman kaybına yol açtığı 
için kumbaralara atılmayıp doğrudan evsel atıklara 
karıştırıldığını saptadık.

TÜRKİYE’DE YılDA KAÇ TON cAM 
AMBAlAj TÜKETİlİYOR?
Evlerde tüketilen gıda ürünlerinde, ilaç sektöründe 
ve kozmetikte kullanılan cam ambalajları bu 
hesaplamanın dışında tutarsak, 2014 yılında 

üretilmiş yaklaşık 790 bin ton cam ambalajın ağırlıklı olarak alkollü 
ve alkolsüz içecek sektöründe kullanıldığını söyleyebiliriz.

Özellikle cam ambalajda satılan maden suyunun yaklaşık  % 
30-35’inin HORECA’larda tüketildiği sonucuna vardık. Maden 
suyu için kullanılan cam ambalaj miktarı ise 2014 yılında 450 
bin ton civarındadır. Bu hesaba göre; yaklaşık 155 bin ton cam 
ambalaj atığı HORECA’lardan çıkmaktadır. Cam şişede satılan su 
için kullanılan cam ambalaj 25 bin tondur ve bunun yaklaşık %95’i 
gene HORECA’larda tüketilmektedir.

40- 45 bin ton arasında cam ambalaj kullanılan yüksek alkollü 
içeceklerin %75-80’i, 15 bin ton civarında cam ambalaj kullanan 

Cam geri 
dönüşümüne bir 
çözüm önerisi: 
HORECALAR*

YAŞAR NADİR ATİLLA ÇEVKO Vakfı İktisadi İşletmesi Genel Müdürü

Evlerde 
tüketilen gıda 
ürünlerinde, 

ilaç sektöründe 
ve kozmetikte 
kullanılan cam 
ambalajları bu 
hesaplamanın 

dışında 
tutarsak, 2014 
yılında üretilmiş 
yaklaşık 790 
bin ton cam 
ambalajın 

ağırlıklı olarak 
alkollü ve 

alkolsüz içecek 
sektöründe 
kullanıldığını 
söyleyebiliriz.
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ÇEVKO Vakfı İktisadi İşletmesi Genel Müdürü

düşük alkollü içeceklerin ise yarıdan fazlasının tüketim yeri ise yine 
HORECA’lardır.   60 bin ton civarında ambalaj kullanan gazlı içecek 
sektöründe cam ambalajın  yarıdan fazlasının tüketim yeri de 
HORECA’lardır. Yüzde 85’i depozitolu olan bira şişelerinin 
depozito dışında kalan kısmının ise, yarıdan fazlası da 
HORECA’larda tüketilmektedir. %80-85’i depozitolu 
olan bira şişelerinde kullanılan cam miktarı 130 bin 
tondur. Bunun depozito dışında kalan 20 bin tonunun 
tüketim adresi de ağırlıklı olarak HORECA’lardır. Yaklaşık 
50 bin ton cam ambalaj kullanılan süt ve meyve suyunun 
önemli bölümü ise ev tüketimidir.

Yukarıdaki rakamları incelediğimizde, piyasaya 
sürülen cam ambalajlı ürünlerin önemli bir bölümünün 
HORECA’larda tüketildiğini görüyoruz. Bu ürünlerde 
kullanılan cam ambalaj miktarı ise 250 bin ton civarındadır. 
Bu azımsanacak bir rakam değildir. İyi bir HORECA 
çalışması ile buralardan 200 bin tona yakın cam ambalaj 
atığı toplanabilir kanısındayız.

hOREcA PROjESİ
Cam ambalajların ana tüketim yerlerini belirledikten 
sonra ÇEVKO olarak İzmir ve çevresinde, iş ortağımız 
olan Muzaffer Pınarbaşı firması ile civardaki bazı 
belediyeleri de yanımıza alarak bir ‘’pilot’’çalışma 
başlattık. Öncelikle ilgili belediye sınırları içinde 
bulunan HORECA’ları belirleyip, bunların çalışanlarına 
eğitimler verdik. Amaç, tesislerden çıkan camın ayrı 
konteynerlerde toplanmasının sağlanması ve cam 
ambalaj atıklarının içine porselen ve seramik atıklarının 
karıştırılmamasıydı. Bu eğitimler sonunda Konak, 
Karşıyaka, Balçova, Buca, Güzelbahçe Belediyelerinde 
uygulama başlatıldı. Bu ilçelerin sınırları içinde olan restoranlarda 
saat 20.00 ile 04.00 arasında cam ambalaj atığı toplanmaya 
başlandı. Ayrıca bu belediyelerle işbirliği yapılarak, Anadolu 
Cam firmasından sağlanan cam kumbaralar belli bir plan 

çerçevesinde ihtiyaç olan yerlere 
yerleştirildi.

Cam ambalajlı ürün tüketiminin özellikle 
turizm mevsiminde turistik bölgelerde bulunan 

otellerde, tatil köylerinde ve ‘’beach’’lerde çok 
fazla tüketildiği gerçeğinden hareketle, gene 

İzmir’in bir başka ilçesi olan Seferihisar’daki 9 turistik 
işletmede bir pilot proje yürütülmüş, otel çalışanları 

eğitilmiş, işletmelere özelliklerine göre 16 ve 27 
metreküplük konteynerler konulmuş, bu konteynerlerin 

doluluk oranları uydudan izleme sistemi ile belirlenerek 
işgücü, zaman ve para kaybı en aza indirilmiştir. Bunun 

sonucunda; eğitim verdiğimiz otellerde verim, eğitimden 
önceki döneme göre ortalama %50 oranında artmış, cam 
ambalaj atıkları içindeki yabancı madde oranı da aynı  oranda 
azalmıştır. Tüm bu çalışmalar 2016 yılında 1000’den fazla otelin 
bulunduğu Antalya-Alanya kıyı şeridinde de ÇEVKO tarafından 
yapılacaktır.

SONUÇ
HORECA’larda cam ambalaj atığı projemiz beklediğimiz gibi 
başarıyla devam ediyor. Ancak bu başarının sürdürülebilir 
olması için ilgili yönetmeliğin ‘’Ambalaj atıklarının kaynağında 
ayrı toplanması, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı 
biriktirilmesi’’ başlıklı 23. Maddesi’nin, özellikle HORECA’larla 
ilgili bölümünün yeniden düzenlenmesi, ambalaj atıklarını 
ayrı biriktirmeleri konusunda zorlayıcı hükümler getirilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca bu konunun ’’doğal ortaklarından’’  biri 
olan belediyelerin de bu uygulamanın sürdürülebilir olması 
için istekli ve işbirliği içinde olmaları gereklidir.

Biz ÇEVKO Vakfı olarak 25 yıldır daha temiz bir gelecek 
için çalışıyoruz. Türkiye olarak geri dönüşüme daha çok önem 
vermeliyiz. Ekonomi için, çevre için 2016 ‘da çok büyük adımlar 

atılacağına inanıyor ve tüm ÇEVKO Dönüşüm okuyucularının 
yeni yılını kutluyorum.

(*) Hotel (HO), Retoran (RE), Cafe (CA) (**) Bu rakamlar yaklaşık olarak verilmiştir. Dış alım ve dış satıma konu olan cam ambalaj miktarları dikkate alınmamıştır.
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ÇEVKO’NUN 
“BELEDİYE 
ATIKLARININ 
YÖNETİMİ” 
KONGRESİ YOĞUN 
İLGİ GÖRDÜ

“Belediye 
Atıklarının Yönetimi: 
Toplamada 
Yöntem, Rol ve 
Sorumluluklar” 
Kongresi, 
Uluslararası 
Uzmanların  
Katılımı ile  
Önemli Bir  
Platform  
Oluşturdu 
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Türkiye’de ambalaj 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 
ÇEVKO Vakfı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ve 
Türkiye Belediyeler Birliği desteği ile “Belediye Atıklarının 
Yönetimi: Toplamada Yöntem, Rol ve Sorumluluklar” 
kongresi, 300 kişilik bir katılımla yapıldı.  Ankara Grand 
Rixos’da, 6 Ekim 2015, Salı günü, saat 09:30 ila 16:00 

saatleri arasında uluslararası katılımla gerçekleşen 
kongrede; ambalaj atıklarını toplama yükümlülüğü 
bulunan belediyelerin, bu atıkların yönetimi ile ilgili 
rol ve sorumlulukları ele alındı.  Avrupa Birliği’ne üye 
ülkelerin başarılı yöntem ve iyi uygulama örneklerinin 
aktarılmasında da önemli bir platform görevi üstlenen ve 
Londra, Paris, Brüksel, Viyana ve Porto’dan uzmanların 
katıldığı kongre büyük ilgi gördü.
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ÇEVKO Yönetim 
Kurulu Başkanı Okyar 

Yayalar’ın açılış 
konuşmasını yaptığı 

kongrede, T.C. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, 

Çevre Yönetimi 
Genel Müdürlüğü, 

Atık Yönetimi Daire 
Başkanı Ahmet Varır, 

“Belediyelerde Entegre 
Atık Yönetimi” 

konusunu sundu.

Sorunlar ve 
çözüm önerileri

Kongrede; Türkiye Belediyeler 
Birliği, Genel Sekreter Yardımcısı Recep 
Şahin “Türkiye’de Belediye Atıkları 
Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri” konulu bir sunum yaptı.

YABANcı KONUKlARDAN 
YOğUN KATılıM
Kongre, önemli yabancı konuşmacıları 
da ağırladı. Viyana’dan katılan 
International Solid Waste Association 
(ISWA) Teknik Başkanı Kata Tisza, 
“Belediye Atıkları Yönetiminde En İyi 

Uygulama Örnekleri”ni katılımcılarla 
paylaşırken, Brüksel’den kongreye 
katılan The Council of European 
Municipalities and Regions (CEMR) 
konuşmacısı Christopf Delatter’in, “Ayrı 
Toplamanın Atık Yönetimi Verimliliğine 
Etkileri” konulu sunumu katılımcılardan 
büyük ilgi gördü.  Association of 
Cities and Regions for Recycling and 
Sustainable Resource Management 
(ACR+) Genel Sekreteri Francois Bonnet 
ise konuşmasında, Avrupa’daki Belediye 
Atıkları Yönetimi konusunu ele aldı.
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‘Belediye atıkları yönetiminde 
rol ve sorumluluklar’

Kongrede ayrıca, çevre konulu TV 
programları ile öne çıkan Güven İslamoğlu’nun 
moderatörlüğünü yaptığı bir panel düzenlendi. 
“Belediye atıkları yönetiminde rol ve 
sorumluluklar” konulu toplantıda, Antony Buchan 
(Resource London), Jean-Benoît Bel (ORDIF, Paris 
Region Waste Observatory), Luis Fernandes 
(Porto – Maia Belediyesi), Christof Delatter 
(CEMR), Kata Tisza (ISWA) ve François Bonnet 
(ACR+ ) yer aldı.

SOSYAl MEDYADAN cANlı YAYıN
ÇEVKO’nun kongresi, sosyal medya 

hesaplarından da canlı olarak yayınlandı. Hem 
kongreye katılanlar hem de ÇEVKO’nun kongreye 
özel oluşturduğu web adresi ve diğer sosyal medya 
hesapları üzerinden kongreyi canlı takip edenler 
bilgi almak istedikleri konularla ilgili yönelttikleri 
sorularla bu önemli platformda yer aldılar. Belediye 
Atıklarının Yönetimi: Toplamada Yöntem, Rol ve 
Sorumluluklar Kongresi, ÇEVKO Vakfı ile çalışan 
belediyelere teşekkür seremonisi ile tamamlandı.

Detaylar ve kongreyi yeniden izlemek için www.cevkokongre.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
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OKAY TEMİz’İN 
ATıKLARLA 
YAPTıĞı 
MÜzİK 
KONgREYE 
RENK  
KATTı!
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Kongre’de 
Okay Temiz’in 
atıklarla 
yaptığı müzik 
performansına 
konuklar da 
pet şişelerle 
eşlik etti

ÇEVKO’nun “Belediye Atıkları 
Yönetimi” kongresine müzik 
performansıyla renk katan Okay 
Temiz; Londra, Paris, Brüksel, 
Viyana ve Porto’dan uzmanlar, 
Bakanlık yetkilileri ile Türkiye’den 
yetkililerin konuşmacı olduğu 
kongreye, ambalaj atıklarla yaptığı 
müzikle farklı bir boyut getirdi.

Kongreye katılan 450 kişinin 
Okay Temiz’in müziğine pet 
şişelerle eşlik etmesi ile keyifli anlar 
yaşandı. 

Okay Temiz’in ambalaj 
atıklarıyla yaptığı farklı ve özgün 
müzik, ÇEVKO’nun kongreye özel 
oluşturduğu internet adresi ile 
sosyal ağ hesaplarından da ayrıca 
canlı olarak yayınlandı ve yüzlerce 
kişi tarafından ilgiyle izlendi. 
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Pendik İlçesi Atık 
Karakterizasyon 

Çalışmaları
Pendik’te tüm atıkların yüzde 50,66’sını mutfak 

atıkları, yüzde 14,96’sını plastikler, yüzde 
10,97’sini ise kağıt ve kartonlar oluşturuyor.
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Pendik, İstanbul Anadolu yakasında yer alan ve İstanbul’un 
nüfus bakımından en kalabalık 5. büyük ilçesi konumunda. 
Pendik’te ulaşım ağının hızla gelişmesiyle 2014 yılı itibari ile 

ilçe nüfusu 663.569 kişiye ulaşmış durumda. 
İlçede, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın bulunması, İstanbul’dan 

Anadolu’ya ulaşımın en önemli basamağı olan hızlı tren ağının 
başlangıç noktası olması, otel ve kongre merkezleri, deniz yolu 
ulaşımında önemli limanlarının ve uluslararası RORO taşımacılığının 
merkezi oluşu, alışveriş merkezlerinin bulunuşu ve İstanbul’un en 
modern marinasının yer alması, Pendik’i her geçen yıl daha fazla ilgi 
odağı haline getiriyor. 

Hızlı nüfus artışı aynı zamanda ilçenin atık miktarı artışına da 
sebep oluyor ve sürdürülebilir atık yönetiminin önemini ön plana 
çıkarıyor.  Eskiden her atık çöp olarak tanımlanırken artık mutfak 
atıklarına evsel nitelikli atık, moloz atıklarına inşaat ve yıkıntı atıkları, 
evlerden çıkan kullanılmaz haldeki atık eşyalara elektronik atık gibi 
tanımlar getirilerek, her birinin toplama, taşıma ve bertaraf sistemleri 
ilgili mevzuatlar ile tanımlanıyor. Belediyeler bu doğrultuda atık 
yönetimi sisteminde her bir atık için ayrı stratejiler geliştirmek 
zorunda olduğundan, yanlış atık için yanlış yatırım yapmaktan 
kaçınıyor. 

Herhangi bir bölgenin veya kentin evsel atık miktarının ve 
niteliğinin belirlenebilmesi adına o bölgede veya şehirde katı atık 
karakterizasyonu yapılması gerekiyor. Evsel atığın miktarının ve 
niteliğinin belirlenmesi; depolama, yakma, kompost elde etme 
gibi bertaraf yöntemlerinin uygulanabilirliği ve katı atık yönetim 
sisteminin oluşturulmasında kilit rol oynuyor. 

Evsel katı atıkların içeriklerinin belirlenmesinde kullanılan en 
yaygın yöntem “Katı Atık Karakterizasyonu” ile maddesel grup 
analizleri. Katı atık karakterizasyonu ile oluşturulacak olan atık 
yönetimi sisteminin yani toplama, ayıklama ve geri dönüşüm 
sisteminin kurulması, düzenli depolama sahalarının ömrünün 
uzatılması ve iyileştirilmesi çalışmalarına yönelik kaynak 
oluşturuyor. 

Atık karakterizasyonu, Pendik ilçesinde birçok kez yapılmasına 
rağmen sürdürülebilir bir atık yönetimi sisteminin kurulması 
aşamasında kapsam genişletilerek, madde grup analiz metodu ile 
ilçe sınırları içerisinde bulunan 31 mahalle, 6 bölgeye ayrılıp düşük, 
orta, yüksek ve çarşı olarak 4 sosyo-ekonomik grup şeklinde 
sınıflandırıldı. Yapılan çalışmada, uluslararası alanda 
uygulanan ve kabul gören ASTM (American Society 
for Testing and Materials) D5231 “İşlenmemiş Evsel 
Katı Atıkların Kompozisyonunun Belirlenmesi için 
Standart Test Metodu” (Standard Test Method for 
Determination of the Composition of Unprocessed 
Municipal Solid Waste) gerekliliklerine uyuldu. (ASTM-
American Society for Testing Metarials).

Katı atık karakterizasyonu kapsamında yaz 
mevsiminde 1 m3’ lük sabit hacim kabında çalışma 
boyunca ortalama 152,74 kg atık numunesi incelendi 
ve biriktirme kaplarında biriktirildi. Yaz mevsimi dikkate 
alınarak yapılan çalışma sonucunda; 16 katı atık 
bileşeni bazında, sosyo-ekonomik gelir düzeyi ve çarşı 
gruplarına göre yüzdelik dağılımlar elde edildi.

Analiz sonucunda elde edilen değerlere bakıldığında 
“Mutfak Atıkları” (yemek artıkları, ekmek, sebze, 
meyve) en çok yüzdelik dilime sahip bileşen olarak 
göze çarpıyor. Genel ortalamaya bakıldığında ikinci en 
çok yüzdenin “Plastik” (tüm plastikler) atıklarda olduğu 
gözleniyor. 

Farklı türlerde ve ekonomik değerlerde plastik 
atıklar (PET, HDPE, PVC, PP, PS vb.) olmasına rağmen 
plastik atıklar tek bir kapta toplandı. Plastik atıkların 

büyük çoğunluğunu plastik poşetler, pet şişeler, plastik ambalajlar 
oluşturuyor. Yine genel ortalamada üçüncü en çok yüzdeyi “diğer 
yanabilenler” (kumaş, çocuk bezi, ayakkabı, terlik, yastık, halı, kilim, 
çanta) alıyor. 

Dördüncü sırada cam, sonra da kâğıt atıkları geliyor. Cam 
atıklarının büyük çoğunluğunu soda ve gazoz şişeleri oluşturuyor. 

Mutfak atıklarının ve organik atıkların oranının, Katı Atık 
Karakterizasyonu Analiz Metodu Kılavuzu’nda belirtilen illere ve bu 
çalışmayı yapmış bazı diğer şehirlere göre yüksek çıkması, Pendik’te 
atık yönetimi ve geri dönüşüm çalışmaları kapsamında diğer kentlere 
göre daha iyi ve önemli çalışmalar yapıldığını gösteriyor. Pendik 
Belediyesi’nin yaptığı geri dönüşüm çalışmaları, projeleri, eğitimleri 
ve vatandaşlarla geri dönüşümü anlatabilme adına yapılmış olan bire 
bir ve yüz yüze çalışmalar gün geçtikçe çalışmada ortaya çıkan geri 
dönüştürülebilir atıkların oranını çöp konteynerları içerisinde daha da 
aşağılara çekiyor. 

Ancak hemen hemen her sokakta veya cadde de karşımıza 
çıkabilen kağıt ve plastik toplayıcılarını da oranları etkilemede bu 
anlamda göz ardı etmemek gerekiyor. 

Çalışmalarda tıbbi atıklara (kanlı gaz bezi, enjektör iğnesi, 
serum) birkaç malzeme dışında pek rastlanmaması, bu konuda 
faaliyet gösteren ticari işletmelere ve ilgili yerlere gerekli uyarıların 
ve denetimlerin yapıldığını gösteriyor. Ancak tıbbi atıkların hiç 
atılmaması hususunda ilgili firmalara daha sık denetimler yapılması 
gerekiyor. 

Tehlikeli atık kapsamında uzun süredir yürütülen atık pilleri 
toplama kampanyaları sayesinde, ayrıştırma esnasında hemen 
hemen hiç pile rastlanmıyor. Pendik Belediyesi’nin atık eşyaları, 
mobilyaları ve hacimli metalleri geri dönüştürme çerçevesinde 
kurduğu Atık Eşya Merkezi’nde parçalanan mobilyaların malzemeleri 
ve parçalama sonucu ortaya çıkan metaller geri dönüşüme 
kazandırıldığı için mobilya atıklarına da rastlanmıyor. 

Katı Atık Karakterizasyon çalışmalarının yapılması ile atığın 
kompozisyonu tespit edilerek ne şekilde bir işleme tabi tutulması 
gerektiği konusunda fikir elde edilebiliyor. Bu durum geri dönüşüm 
tesislerinin kurulduğu veya kurulması planlanan bölgelerde entegre 
yönetim sistemi adına tesis planlamasının ve işletilmesinin hangi 
parametrelere dayanılarak oluşturulması gerektiği konusunda daha 
net ve kararlı adımlar atılmasını sağlıyor.

Katı atık bileşenlerinin yaz mevsimi yüzdeleri (Ort.)
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Erenköy 
geleceğine 

sahip 
çıkıyor

Kadıköy Belediyesi, 
vatandaşların ambalaj 

ve cam atıklarını 
evlerinde biriktirerek, 

ortak kullanım 
alanlarına yerleştirilecek 

kumbaralara 
getirmelerinin sağlanması 

amacıyla, “Erenköy 
Atıklarını Kumbarada 
Topluyor, Geleceğine 

Sahip Çıkıyor” projesi 
başlattı. Proje kapsamında 
Erenköy Mahallesi’nde bir 
Çevre Komitesi kurulacak, 

mahalledeki ambalaj 
atık kumbara sayısı 

artırılacak, apartman 
görevlileri arasında bir 
yarışma düzenlenerek 

projeye motive olmaları 
sağlanacak. 
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“ERENkÖy Atıklarını Kumbarada Topluyor, 
Geleceğine Sahip Çıkıyor” projesi ile yine birçok 
belediyeye öncülük eden Kadıköy Belediyesi 
Çevre ve Koruma Müdürü Şule Yardım Sümer ile 
yeni projesinin ayrıntılarını konuştuk. 

n Projenizden bahsedebilir misiniz?
Ambalaj atıkları ile ilgili başlattığımız bu 

projede konumu itibarı ile pilot bölge olarak 
Erenköy Mahallesi’ni seçtik. Tüm ilçemizde 
atık toplama sistemini yenilemek; verimsiz 
toplama yapılan bölgelerde, evlerde ve 
işyerlerinde çöpten ayrı toplanacak 
ambalaj atıklarını Belediyemiz tarafından 
sokak ve caddelerde rahatlıkla 
ulaşılabilecek mesafelere yerleştirilecek 
ambalaj atıkları kumbaralarına atmalarını 
sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca ambalaj 
ve cam atığı miktarını arttırarak, elde 
edilecek kazanımın bir bölümü ile 
eğitime destek olarak bölge okullarının 
ihtiyaçlarını karşılayacağız.

n Neden böyle bir projeye 
başlamaya gerek duydunuz? Zaten 

sistemli bir şekilde toplanıyor Kadıköy 
atıkları.

Kapıdan toplama yapılan bölgelerde, 
ambalaj atıkları toplama sistemindeki 

aksaklıklar, işletme ve toplama maliyetlerinin 
yüksek olması ama buna karşılık  toplama 

oranlarının düşük olması, toplama miktarlarında 
yükselme olsa dahi bununla aynı oranda 
maliyetlerde düşüş olmaması, evlerde ve 
işyerlerinde Belediye sistemine verilmek üzere 
toplanan malzemelerin,  sokak toplayıcıları 
tarafından alınabiliyor olması açıkçası bizim bu 
konuyu tekrar düşünmemizi sağladı. 

n Projenin amacı hakkında bilgi verir misiniz?
Amacımız; halkın, geri dönüşümü mümkün 

olan ambalaj ve cam atıklarını evlerinde 
biriktirerek, ortak kullanım alanlarına 
yerleştirilecek kumbaralara getirmelerinin 
sağlanması, böylece toplama maliyetlerinin 
azaltılması, atığın oluştuğu anda bulunduğu 
ortamdan kolaylıkla uzaklaştırılması ve 

apartmanlarda oluşması muhtemel görsel kirliliğin 
önüne geçilmesi.  Getirilen atıkların kazanımının 
bir bölümüyle eğitime destek olunması.

n Proje çıktıları ve başarı ölçütleri ne olacak?
Erenköy’de başlatacağımız bu uygulama ile 

semt halkında davranış değişikliği yaratmak, 
Atık Koordinasyon Merkezi’ne gelen şikayetleri 
azaltmak, kumbaralardan toplanan ambalaj atığı 
miktarındaki artış ve karşılaştırmalı verimlilik 
analizleri başarı kriterlerimiz olacak. Projenin 
başarılı bir şekilde uygulanması için Belediyemiz 
ve yüklenici firmalar tarafından protokolle 
belirlenecek bir oranı eğitim kurumlarına destek 
için kullanacağız. Ayrıca projenin çıktılarına 
bakılarak başarılı olması durumunda ilçemizin 
diğer mahallelerinde yaygınlaştırılması ve ilçede 
mevcut toplama sisteminden kumbaralı toplama 
sistemine geçilmesi yönünde çalışmalarımıza hız 
kazandıracağız. 

n Proje aşamalarından bahseder misiniz?
Öncelikle seçtiğimiz Erenköy Mahallesi’nde 

bir durum tespiti yaptık. Buna göre;
Nüfus: 36.000, Sokak sayısı: 63 sokak & 7 

cadde, Site sayısı: 18, Mevcut kumbara: 2 (çaça), 
Mesken sayısı: 1.261, Okul sayısı: 4 (2 ilkokul, 1 lise, 
1 zihinsel engelliler okulu) , Resmi bina: 2, Benzin 
istasyonu: 1, Cami sayısı: 2 olarak belirlendi.

Erenköy Mahallesi’nde;
Cam Atıkları: Mahallede bulunan 26 adet Cam 

Kumbara ile toplanmaktadır.
Ambalaj Atıkları: Ev ve işyerlerinde kapıdan 

poşetle ve ortak alanda bulunan 2 adet 
Çaça kumbara ile toplanmaktadır. Erenköy 
Mahallesi’nde bulunan 63 sokağın, 48’inde 
toplama yapılmaktadır. 15 sokakta hiç toplama 
yapılmamaktadır. Yüklenici firma verilerine 
göre söz konusu mahallede toplama yapılan 
sokaklardaki verimlilik oranları, 22 sokakta 
%30’un altında,  17 sokakta %30-60 arası, 9 
sokakta %60’ın üzerinde.

Bu veriler doğrultusunda hazırlanan verimlilik 
haritasına göre, kumbara yerleşimlerinin 
toplamanın zayıf olduğu noktalara konulmasını 
planladık. 
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n Öncelikle projeyi isimlendirdik 
ve slogan ile destekledik. Hemen 
ardından bölge için uygun fonksiyondaki 
kumbaraları seçtik. Kumbaraların 
yerleştirileceği ortak alan tespit 
çalışmasını muhtar ile işbirliği içerisinde 
gerçekleştireceğiz.

Proje kapsamında ambalaj atıklarını 
toplayacak olan aracın giydirme 
görsellerini projeye uygun olarak 
hazırlayacağız. Aynı görselleri kumbara 
giydirmelerinde de kullanacağız. 
Görsellerde bütünlük olması şart.

Tüm bu işlemlerin ardından 
kumbaraları uygun alanlara 
yerleştireceğiz. Mahallede en uygun 
noktaya en az bir adet atık getirme 
merkezinin kurulmasını hedefliyoruz. 
Proje kapsamında, broşür, duyuru, 
afiş vb. görsellerin hazırlanarak, 
kumbaraların yerleştirileceği sokaklara, 
billboardlara asılmasını sağlayacağız. 
Halkın haberdar edilmesi için 
belediyenin tüm iletişim kaynaklarını 
kullanacağız. Mevcut sitelerde tebligat 
yaparak atık toplama sisteminin 
kurulmasını,  varsa da iyileştirilmesini 
talep edeceğiz.

Tabii ki gerek duyduğumuz takdirde 
proje ortaklarımızdan da destek 
isteyeceğiz.

n Geri dönüşüm konusunda 
çocuklar daha duyarlı, onları 
bilinçlendirerek geleceğimize yatırım 
yapmış oluyoruz aslında. Çocuklar bu 
projenin neresinde yer alacak?

Mahallede bulunan tüm okullarda 
bilgilendirme yapılacak ve çocuklar 
atölye çalışmalarına dahil edilecek. 
Kumbara giydirme tasarımları 
mahallede yaşayan öğrencilerle 
yapılabilir. Bunu bir yarışma ile organize 
edebiliriz. Tabii ki bu işin sonunda 
elde edilecek kazancın 
bir bölümü ile eğitime 
destek olmak istiyoruz.

n Yasal Altyapının hazırlanması ile 
ilgili ne gibi çalışmalarınız var?

Proje kapsamında gerçekleştirilmesi 
planlanan her türlü çalışmanın yasal 
olarak da desteklenmesi ve gelecek 
dönemlerde geri dönüşümü mümkün 
olan atıkların evsel atıklardan 
(çöplerden) ayrı olarak toplanması 
aşamasında sürdürülebilirliğin 
sağlanması için: yeni projelendirilen 
sokaklarda getirme merkezleri için yer 
ayrılması, geri dönüşümü mümkün olan 
atıklar için yerleştirilmesi planlanan 
kumbaralar için yer ayrılması, yeni 
projelendirilen ve kentsel dönüşüm ile 
yenilenen binalarda iskan komisyonunda 
atık toplama ünitelerinin tespit edilmesi, 
pilot bölge çalışmalarında sokak 
toplayıcılarının alandan uzaklaştırılması 
ve alana girişlerinin engellenmesi, yeni 
açılan işyerleri, ruhsat değişiklikleri 
aşamasında atıkların ayrı toplanması 
için gerekli bilgilendirmenin yapılması 
konularında meclis kararı alınması 
öngörüldü.

Bu işlemlerin 
ardından 

kumbaraları 
uygun alanlara 
yerleştireceğiz. 

Mahallede en 
uygun noktaya 
en az bir adet 
atık getirme 
merkezinin 
kurulmasını 
hedefliyoruz 

Kadıköy Belediyesi Çevre ve Koruma Müdürü Şule Yardım Sümer
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n Bilinçlendirme çalışmalarını yaparken nasıl bir yol 
haritası izleyeceksiniz?

Proje kapsamında en önemli bileşenlerin, proje ortakları 
ve proje uygulayıcıları; belediye, toplayıcı firma ve bu işin 
uygulayıcısı olacak apartman yönetimleri, apartman görevlileri, 
muhtarlar, gönüllü evleri ve halka en kısa sürede doğrudan 
ulaşabileceği düşünülen öğretmenler ve imamlardır. 
Bu kapsamda öncelikle tüm proje ortakları ile bir 
araya gelerek projeyi tanıtmayı, ardından da bölge 
halkının bilgilendirilmesini planlıyoruz. Atık 
toplama araçlarını billboard gibi kullanmayı 
düşünüyoruz. Bölge halkının, sivil toplum 
kuruluşlarının, muhtarlığın, gönüllü 
gruplarının projeye dahil 
edilmesi ve onlardan 
gelen bildirimlerin 
değerlendirilmesi bizim 
için çok önemli. Aynı 
zamanda bilgilendirme 
çalışmaları ile 
bilinç seviyesini 
arttırıp 
çalışmalarımızı 
sokak konserleri 
ve sosyal medya 
ile desteklemeyi 
amaçlıyoruz. 
 

n Belediyenizin hangi birimleri bu projeye dahil olacak?
Akademi Kadıköy ve Çevre Koruma ve Kontrol 

Müdürlüğü (koordinasyon görevi ile), Zabıta Müdürlüğü 
(sokak toplayıcılarının bölgeden uzaklaştırılması ve bölgeye 
alınmaması konusunda desteği ile), Yapı Kontrol ve İmar ve 
Şehircilik Müdürlükleri (yeni yapılan binalarda atık toplama 
ünite alanlarının projelerde onaylanması aşamasında), Temizlik 

İşleri Müdürlüğü (bölgede yaşanılabilecek 
olumsuzlukların giderilmesi aşamasında 
desteği ile), Basın Yayın (projenin ve 
kampanya sürecinin duyurulması 
aşamasında), Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 

(yeni işletmelerin ruhsat alım aşamasında 
atık ünitelerinin aranması aşamasında), 

Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Bölge 
halkının proje ve kampanya 

kapsamında bilgilendirilmesi 
aşamasında), Fen İşleri ve 

Kentsel Tasarım Müdürlükleri 
(yeni projelendirilen yol-

meydan çalışmalarında atık 
toplama alanlarının 
ayrılması 
aşamasında) proje 
ve kampanyaya 
destek 
sağlayacaklardır.

Proje kapsamında Erenköy Mahallesi’nde bir Çevre Komitesi 
kurulmasına karar verilmiştir. Komite ayda bir toplanacak ve sürecin 

takibini yaparak görev alacağı konuları belirleyecektir. Ayrıca 
çocuklarla yapılan etkinliklere devam edilecek, bilgilendirme ve 

farkındalık çalışması ile ilgili detaylar şekillendirilecektir.
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Güzel bir kadın hayal ettim… Tüm ihtişamı ile aynanın önünde… 
Bu kadın kim bilir kaç kez geçti aynanın karşısına bizim 
huzurumuza çıkmak için, çünkü bilir ki hep ışıl ışıl,  hep güzel 

görmek isteriz onu, tıpkı bir mücevher gibi…

Benim hayalimdeki bu kadın Emel Sayın oldu, kamera karşısına 
geçti ve gönüllü olarak vakfımızın 2015 kamu spotunda yer aldı. 
Tüm zarafeti ve mütevazılığı ile tam gün süren çekimde kendisi için 
özel tasarlanan, cam şişlerden oluşan kolyeyi 
defalarca boynuna takarak cam atıkların 
önemine değindi.

Hayalim gerçek oldu, daha da ötesi kamu 
spotu çekimini geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 
Türkiye’nin ödüllü yönetmeni Kemal Başbuğ 
üstlendi.

Hâla televizyon kanallarında gösterilen 
kamu spotumuzu umarım siz de 
beğenmişsinizdir.

Biz ambalaj atıklarına mücevher 
değeri verirken bazı kanallarda çıkan 
kamu spotlarında ambalaj atığının 
çöp olarak lanse edilmesi de bizi 
üzüyor tabii ki… Yıllardır “ambalaj 
atıkları çöp değildir, atmayın, ayırın” 
derken, tüketicilere mesajlar verip, 
okullarda sayısız eğitimler yaparken 
televizyonda bir adamın elindeki 
pet şişeyi gösterip, “çöpünüzü yere 
atmayın” demesi içimizi acıtıyor.

O elinde tuttuğu ve çöp dediği 
pet şişenin geri dönüşümünden enerji 
tasarrufu sağlandığını, doğal kaynakların 

korunduğunu hatırlatmak 
istiyorum.

Yine o çöp denilen 
pet şişelerin geri 

dönüşümünden 
sentetik elyaf 

üretildiğini 
bilmiyorlar sanırım, 

bilseler çöp demezler 
su içtikleri şişeye.

Kamuoyundaki bu yanlış anlaşmanın da bir an önce düzelmesini 
ümit ediyorum. Çünkü biz tam 25 yıldır Türkiye’de çevrenin 
korunması, toplumsal gelişim ve ekonomiye katkı sağlanması 
amacıyla sürdürülebilir bir geri kazanım sistemini, sanayinin 
öncülüğünde geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bunun 
karşılığında istediğimiz sadece 3 şey var.

l Sanayi yükümlülüklerini yerine getirsin, ambalaj atıklarını geri 
dönüşüm sistemine kazandırsın.

l Yerel yönetimler bu işin takipçisi olsun.

l Vatandaşımız da geri dönüşüm ve çevre 
konusunda daha duyarlı olsun. Ambalaj atıklarını çöpe 

atmasın.

Tabii tüm bu isteklerimizin gerçekleşmesi 
ve kamuoyuna duyurulması için de 

medyanın bize destek olması şart. 
Olanlar var tabii ki, ÇEVKO Vakfı 

olarak onları görmezden gelemeyiz, 
zaten her yıl yaptığımız Yeşil Nokta 

Basın Ödülleri ile kendilerine teşekkür 
ediyoruz. ÇEVKO Dönüşüm 
dergimizin sayfalarından bir kez 
daha TV dalında Habertürk’e, 
gazete dalında Milliyet’e, radyo 
dalında Best FM’e, dergi dalında 
EKO IQ ‘ya, Anadolu Ajansı’na ve  
www.haberler.com’a teşekkür 
ederiz.

2015 yılına 3 belediye 
toplantısı,5 piyasaya süren 
toplantısı,1 genel kurul, 1 ödül töreni, 
uluslararası bir seminer, uluslararası 
bir kongre sığdırdık. 2016 yılında 
daha yeni projelerle yine geri 
dönüşüm için çalışmalarımıza 
devam edeceğiz.

Türkiye’nin Yeşil Nokta’sı 
ÇEVKO Vakfı olarak çeyrek asırdır 

geleceğe umutla bakıyoruz. 2016 
yılında atıklarımızın temiz 

bir geleceğe dönüşmesi 
dileklerimle yeni yılınızı 
kutluyorum.

Tam 25 yıldır ambalaj 
atıklarını mücevher 
değerinde görüyoruz

DİLEK ÖZCANLI USLU ÇEVKO Vakfı Kurumsal İletişim Müdürü
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ÇEVKO Vakfı Kurumsal İletişim Müdürü

EMEL SAYIN’DAN 
‘GERİ DÖNÜŞÜM’E DESTEK
Daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre için çalışan 
ÇEVKO Vakfı, geri dönüşüm bilincini yaygınlaştırmak 
üzere her yıl hazırladığı kamu spotlarına bir 
yenisini ekleyerek 2015 yılında Emel Sayın ile klip 
tadında bir kamu spotu çekti. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı işbirliğinde hazırlanan kamu spotunun 
yönetmenliğini Kemal Başbuğ üstlendi.

Çekimlerden sonra tüm ekip bir arada…

Kemal Başbuğ titizlikle çalıştı...

Emel Sayın’ın gönüllü olarak oynadığı 
bu kamu spotunda, cam şişelerden 
hazırlanmış özel bir kolye kullanıldı. “Cam 

değerlidir, tıpkı bir mücevher gibi” sloganıyla 
yola çıkılan kamu spotunda, Emel Sayın cam 
şişelerden oluşan kolye ile geri dönüşüme olan 
duyarlılığa dikkat çekiyor. Temmuz ayı itibariyle 
ulusal TV kanallarında yer almaya başlayan Cam 
Değerlidir kamu spotu, 7 Temmuz-30 Eylül 2015 
tarihleri arasında 23 TV kanalında toplam 67.520 
saniye yayınlandı. Aynı zamanda Türkiye’nin çeşitli 
bölgelerinde belediyelerle yapılan işbirlikleri ile 
200’ü aşkın reklam panosunda yer alarak cam 
geri dönüşümü ile ilgili mesajları tüketicilere 
ulaştırdı. 
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ÇEVKO Vakfı’nın 2015 senesinde 
yaptığı eğitim çalışmalarıyla, 

yerinde eğitimlerle 1.697, 
Eğiticilerin Eğitimi seminerleriyle 

14.084, “Çevki Geri 
Dönüşüm Yolunda” oyunuyla 
7.043, Piyasaya Sürenlerle 

gerçekleştirilen ortak projelerle 
3.305 ve ÇEVKO Çocuk 

internet sitesi eğitimleriyle 
624, toplamda 

26.753 öğrenciye 
ulaşıldı.

2015 yılında 
gerçekleştirilen 

eğitim çalışmaları 
şöyle:

Eğitim 

çalışmaları 

devam 

ediyor

MONDİ Tire Kutsan ile 2014 yılında başladı-
ğımız Kutu Kutu Pense projesi, 2015 yılın-
da Mondi Tire Kutsan gönüllülerinin de ka-
tılımıyla farklı bir yapıya kavuştu. ÇEVKO 
Vakfı’nın eğitici eğitimi verdiği Mondi Tire 
Kutsan gönüllüleri İstanbul, İzmit, Tire, Karaman ve 
Adana’da verdikleri eğitimlerde 640 ilkokul ikinci sınıf öğrencisine ulaştı. Projede, yapıştırıcı kullanmadan, 
sadece katlayarak ortaya çıkan kumbaralarla öğren-
ciler tasarrufun ve geri dönüşümün önemini, uygula-
malı olarak öğrendiler. Eğitimlerde ayrıca öğrencilere 
ÇEVKO Vakfı eğitim kitapları da dağıtıldı.
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ÇEVKO Vakfının, T.C. Milli 
Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe 

Müdürlükleri onayı ve işbirliği 
içinde olduğumuz belediyelerin 

de desteğiyle, ilköğretim 
öğretmenlerine yönelik olarak 
yürüttüğü, Eğiticilerin Eğitimi 

Seminerleri 2015 yılında da 
devam etti. Yıl içerisinde 

Tekirdağ - Süleymanpaşa, 
Bursa - Osmangazi ve Nilüfer, 

Manisa - Şehzadeler, İzmir - Tire ve Konak, 
Aydın - Söke, İzmit - Gebze, İstanbul - Bakırköy 

ve Beşiktaş’ta yapılan seminerlerle 886 
eğitimciye ulaşıldı. Böylece 2009 yılından bu 

yana ulaşılan eğitimci sayısı 5.995 oldu. 
Seminere katılan öğretmenlerden, seminerde 

edindikleri bilgileri okullarındaki öğrencilere 
aktarmalarını rica ediyoruz. 2015 senesi 

içinde seminerlerimize katılan öğretmenlerimiz 
tarafından eğitim verilen 14.084 öğrencimize, 

ÇEVKO Vakfı eğitim sertifikaları gönderildi. 

Eğitimcilerin eğitimi

“Çevki Geri 
Dönüşüm 
Yolunda” tiyatro 
oyunumuz 2015 
senesinde yaptığı 
23 gösterimle 
bir sene içinde 
gerçekleştirdiği 
en yüksek 
gösterim rakamına 
ulaştı. İstanbul, 
Bursa, Tekirdağ, 
Afyon, Mersin, 
Ordu, Ankara 
ve Balıkesir’de 
işbirliği içinde 
olduğumuz çeşitli 
belediyelerin 
de desteğiyle 
gerçekleşen 
gösterimlerde 
7.043 öğrenciyle 
buluştuk. ÇEVKİ, 
2016 yılında yeni 
maceralara doğru 
yol almaya devam 
edecek. 

ÇEVKİ İLE DÖNÜŞÜM YOLUNDA
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2015 senesi çeşitli eğitim kurumlarında 
gerçekleştirdiğimiz etkinlikler açısından da 

verimli bir yıl oldu. Doğuş Üniversitesi Makine 
Fakültesi’nde ve İTÜ Çevre Mühendisliği 

Sürdürülebilir Ekosistem Günleri kapsamında 
birer sunum gerçekleştirdik ve İTÜ Tekstil 

Mühendisliği Bölümü, Çevre Kimyası dersinde 
konuk eğitimci olarak yer aldık. 9 Eylül 

Üniversitesi Çevre Araştırma ve Uygulama 
Merkezi tarafından düzenlenen, 
Çevresel Sürdürülebilirlik Proje 

Yarışması’na destek verdik. 
Kuleli Askeri Lisesi’nde, 

Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı’nda ve Hava 

Harp Okulu’nda çevre 
konferansları verildi. 

AKÇANSA ile birlikte 
gerçekleştirdiğimiz “Yarınları 
Dönüştüren Çocuklar” 
projesiyle Büyükçekmece’de 12, 
Çanakkale’de 4 olmak üzere 16 
okulda toplam 2.665 ilkokul 
dördüncü sınıf öğrencisine çevre 
eğitimi verildi. ÇEVKO Vakfı 
Eğitici Eğitimi alan AKÇANSA 
gönüllülerinin verdiği eğitimlerde 
çocuklar, atıkları kaynağında 
ayırma, geri dönüşüm ve 
atıktan enerji elde etme gibi 
sürdürülebilir bir dünyaya katkı 
sağlamak için kaynakları bilinçli 
kullanma yöntemleri hakkında 
bilinçlendirildiler. Eğitimlerin 
ardından öğrencilere kitap ve 
çeşitli hediyeler dağıtıldı. 

Yarınları dönüştüren çocuklar

Üniversitelerde konferanslar
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Çocuk eğitimlerimizi 
interaktif ve sürdürülebilir 
hale getirmek amacıyla 2011 
yılında kurulan cevkococuk.org 
internet sitemizin yenilenme 
çalışmaları tamamlandı. T.C. 
Milli Eğitim Bakanlığı ve T.C. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
işbirliğinde okullara çevre 
ve geri dönüşüm konusunda 
çevrimiçi kaynak olarak 
tanıtılacak internet sitemizin 
gerek içeriği gerekse ara 
yüzü tamamıyla yenilendi. 
Öğretmenlerimize eğitim 
çalışmalarında yardımcı olmak 
amacıyla yeni hazırladığımız 8 
animasyon filmini barındıran 
sitemizde ayrıca, çevrimiçi 
eğitimlerin bulunduğu özel bir 
bölüm de yer alıyor. Sitemizde 
ayrıca, Çevki Geri Dönüşüm 
Yolunda tiyatro oyunumuzun 
tanıtıldığı ve Atıktan Sanata 
bölümümüzü içeren Sanat 
sayfası, okullarımızdan gelen 
çevre konulu etkinliklerin, 
ÇEVKO’dan haberlerin ve 
gündemdeki çevre haberlerinin 

anlatıldığı haberler bölümü, 
ÇEVKO Vakfı tarafından yeni 
hazırlanan Boyama Oyunu 
ve Geri Dönüşüm Oyununu 
barındıracak Oyunlar bölümü 
ile öğretmenlerimiz için 
hazırlanan özel içeriklerin de 
olduğu Öğretmenler Odası 
sayfası bulunuyor. 

2015 yılında ayrıca, Viking Temizlik ve Kozmetik Ürünleri Paz. 
San. Tic. A.Ş. ve SGS Süt ve Gıda San. A.Ş. çalışanlarına çevre 
eğitimleri verildi ve ÇEVKO Vakfı HORECA Projesi kapsamında otel 
çalışanlarına yönelik eğitimler gerçekleştirildi. HORECA Eğitimleri 
2016 Mart ayından itibaren artarak devam edecek. 

Horeca eğitimleri

çevkococuk.org internet 
sitemiz yenilendi

Çevkili 
boy 

cetveli
2015 senesi tüm eğitim 
materyallerimizi yenilediğimiz 
bir yıl oldu. Eğiticilerin 
Eğitimi Seminerlerinde 
öğretmenlerimize dağıttığımız 
eğitim setlerimizin yanı sıra, 
ilkokul öğrencilerine yönelik 
olarak hazırlamış olduğumuz 
eğitim kitaplarımız içerik 
ve görsel olarak tamamıyla 
yenilendi. Bu sene küçük 
öğrenci arkadaşlarımız için 
bir de boyama kitabı ve 
Çevki’li boy cetveli hazırladık. 
2016 yılında da eğitim 
faaliyetlerimize hız kesmeden 
devam etmeyi planlıyoruz. 
2016 yılı gelişmelerinde tekrar 
birlikte olabilmek dileğiyle…

ÇEVKO Vakfı Eğitim Şefi Murat Anaç

Yeni 
tasarımı ile 

15 Şubat’ta 
yayında.
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Gelecek onların elinde
2009 yılından beri farklı eğitim yöntemleri ile yüz binlerce çocuğa ulaşan 

ÇEVKO Vakfı 2016’ya girerken yine çocuklarla keyifli bir çekim gerçekleştirdi.
Yaş grupları 4 ile 9 arasında 

değişen 12 minik çevre gönüllüsü, 
tüm gün süren çekimlerde 
ÇEVKO Vakfı’nın ambalaj atıkları 
karakterleri ile poz verdiler. 
Üzerinde çevre mesajları olan 
boylarından büyük pankartları 
büyük bir zevkle taşıdılar.

Birbirinden renkli kıyafetleri 
ile hem eğlenerek hem öğrenerek 
yapılan çekimlerin tüm görselleri 
ÇEVKO Vakfı’nın materyallerinde 

kullanılacak. Ayrıca 2016 yılı için 
hazırlanan 25. yıl takviminde minik 
çevreciler birbirinden güzel pozları 
ile yılımızı renklendirecek.

Çekimlere katılan Kuzey 
Köker, Deren Kaymaz, İpek 
Ataman, Efe Demirer, Selim Arslan, 
Zeynep Yaşamul, Akın Cebeci, 
Zeynep Ataoğlu, Anton Aras, Nazlı 
Güler, Nisa Çelikoğlu, Derin Çeti 
kardeşlerimize ve duyarlı ailelerine 
çok teşekkür ederiz.
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Basında  
ÇEVKO

ÇEVKO Vakfı çalışmaları ile ilgili yazılı basında çıkan 
toplam 846 haber ile 59.317.339
okuyucuya ulaşmıştır. Ayrıca, 27 TV programın-
da yer alınmış ya da konuk olunmuştur. Ünlü şarkı-
cı Emel Sayın, 2015 yılında ÇEVKO tarafından “Cam 
değerlidir, tıpkı bir mücevher gibi” sloganıyla hazır-
lanan kamu spotunda gönüllü olarak yer almıştır. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteği ile temmuz 
ayından itibaren tüm ulusal televizyon kanallarında 
yayınlanmaya başlamıştır. Kamu spotumuz 2015 
yılı 7 Temmuz-30 Eylül döneminde 23 TV kanalın-
da yaklaşık 67.520 sn yayınlanmıştır.  CNN Türk’te 
Güven İslamoğlu ve ekibi tarafından her biri yakla-
şık 100 saniyelik 4 farklı film olarak hazırlanan Se-
yirci Kalmayın spotları, 15 Ağustos-15 Kasım 2015 
tarihleri arasında her gün, günün değişik saatle-
rinde ve ayda en az 5 tekrar olmak üzere yayınlan-
mıştır. ‘Seyirci Kalmayın’ spotları ile kamuoyunda 
geri dönüşüm konusunda bilinç ve farkındalık ya-
ratılması amaçlanmıştır.
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Çevre Koruma ve Ambalaj 
Atıkları Değerlendirme 

Vakfı (ÇEVKO) gönüllüsü 
Televizyoncu ve Şarkıcı Zeliha 

Sunal, geri dönüşüm konusunda 
düzenlenen alışveriş merkezi 

etkinlikleri ile tüketicileri 
bilinçlendirirken müzik 

dinletileriyle eğlendirdi.

ÇEVKO’nun  
gönüllü Elçisi  

zeliha Sunal, Alışveriş 
Merkezlerinde ‘geri 
Dönüşümü’ Anlattı
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Temiz ve sürdürülebilir çevre için yaklaşık çeyrek yüzyıldır 
çalışmalar yürüten ÇEVKO Vakfı, 2015 yılında tüketicilere 
yönelik bilinçlendirme çalışmalarında ilginç etkinliklere 

imza attı. Etkinliklerde sanatçı kimliğinin yanı sıra çevreci duruşu ve 
pipetlerden saklama kutusu yapmaktan çoraplardan bulaşık süngeri 
elde etmeye kadar birçok atığın değerlendirmesi konusunda sergilediği 
ilginç çalışmalarla tanınan Zeliha Sunal aktif rol oynadı.  29 Mart’ta İzmir 
Optimum AVM, 4 Nisan’da İstanbul Maltepe Park AVM ve 20 Kasım’da 
Adana Optimum’da tüketicilerle bir araya gelen Zeliha Sunal’ı ÇEVKO 
maskotları; Çevreci Kedi ÇEVKİ ve ambalaj atığı dostları da yalnız 

bırakmadılar.  İzmir Optimum’da düzenlenen ve İzmirli çevreci kadınlar 
korosunun şarkılar söyleyerek Zeliha Sunal’a eşlik ettiği etkinliklerde renkli 
anlar yaşandı. Etkinliğin ve çevreci kadınlar korosunun görüntüleri ile viral 
bir film oluşturularak sosyal medyada paylaşım yapıldı.. AVM etkinliklerine 
katılan ziyaretçiler, ayrıca geri dönüşüme yönelik merak ettikleri soruları 
ÇEVKO yetkililerine sorup yanıt alabilme imkânı bulabildiler. 

AVM etkinliklerine katılan ziyaretçiler, 
ayrıca geri dönüşüme yönelik merak 
ettikleri soruları ÇEVKO yetkililerine 

sorup yanıt alabilme imkânı bulabildiler.

ÇEVKO Genel Sekreteri Mete İmer, 2015 yılı 
boyunca ÇEVKO’nun bilgilendirmek ve tüketicilerde 
farkındalık oluşturmak için düzenlediği etkinliklere 
katılan, Zeytinburnu Belediyesi ile yürütülen 
Evlerden Evrene Çevre Seferberliği projesine de 
destek veren, sosyal medyada, yazılı ve görsel 
basında her fırsatta geri dönüşüm ile ilgili mesajlar 
vererek geniş bir kitleye ÇEVKO’nun sesini duyuran 
Zeliha Sunal’a çalışmalarından ötürü Yeşil Nokta 
Ödül Töreni’nde teşekkür plâketi takdim etti.
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2014 yılında ÇEVKO’nun TV’ler için 
çektiği kamu spotunda oynamam 
ile başlayan beraberliğimiz, bu 

sene ÇEVKO’nun proje yüzü olarak 
destek vermemle devam etti.

Yönetim Kurulu Başkanımıza ve tüm 
ÇEVKO‘ya, zaten farkında olduğum bir 
konuyu daha da derinlemesine görmemi 
sağladıkları için çok şey borçluyum.

Biz bir buzdağının tepesini 
görüyormuşuz meğer. Ne çok şey 
tüketip ne çok şey atmışız. Her şeyin 
adına ÇÖP demişiz. Aslında onlar ÇÖP 
değil ATIK... Bunu kafama yazdım ve 
etrafımdaki herkesin de atıklarına farklı 
bakmasını sağlamaya çalışıyorum.

Bu sene konuk olduğum TV 
programlarından, röportaj verdiğim 
gazeteler ve dergilerden, özel 
ve devlet radyo kanallarından, 
sosyal medyadan, Handcraft 
TV kanalından milyonlarca 
insana ulaştım. Benimle 
konuşmaya geldiklerinde 
ambalajlardan ne kadar farklı 
şeyler yaptığımı söylüyorlar. 
Artık onların atıklara farklı 
baktıklarını görüyorum. 
Hatta bazı çalışmalarım 
müzik videolarımdan daha 
çok izlendi. Ne güzel!

Topluma hizmet için 
yaptığım çalışma yerini 
bulmuşa benziyor. Ancak halkı 
geri dönüşüme alıştırmaya 
yönelik çalışmalar yeterli değil. 
Bu, okulda çocuktan, evde ise 
anneden başlayan bir eğitimle 
çevre bilincini arttırmakla sağlanır. 
Keşke atıkların çöp olmadığından 
daha çok bahsedip, onları nasıl 
değerlendirebileceklerini daha da 

çok anlatabilseydim. Milyonlarca 
kadına erişmem tamamına 
erişiyorum anlamına gelmiyor ne 
yazık ki… Bu atıkların ekonomik 
değerinin de anlatılması lazım. 

Geçmiş yıllara göre sanayiciler 
geri dönüşüm ile ucuz hammadde 
sağlanabileceğinin farkına vardı. 
Dolayısıyla maliyetlerin de düşeceğini 
gördüler. Bu, kurumlarda AR-GE, 
teknoloji, knowhow ve denetim 
eksikliği, geri dönüşümün ek 
maaliyetlerle gelmesi, ekonomik 
krizin etkilemesi, yeterli toplama 
noktalarının olmayışı, plansız 

kentleşme, göç ve nüfus artışı 
geri dönüşüm sektörünün 

işini hiç de kolaylaştırmıyor. 
Ama ÇEVKO gibi kurumlar, 

STK’ların varlığı ve 
etkinliğinin gittikçe 

artması, teknolojinin 
de bu sektörde 
kullanılması atık 
yönetimini oldukça 
kolaylaştırmış 
durumda... Tabii ki 

tüketim arttıkça 
geri dönüşümde 

kullanılacak maddeler 
de çoğalmakta. Buna 

göre çevre ve insana 
saygılı, kaynakların etkin 

kullanıldığı, geri dönüşümün 
ise ekonominin vazgeçilmez bir 

parçası haline geldiği bir düzeni 
sağlamak bizim en temel görevimiz 

olmalı. Bir sanatçı olarak toplumdan 
aldığımız şeylerin birazını geri 
vermekle yükümlü olduğumuzu 
düşünüyorum. Umarım faydalı bir 
yıl geçirmişizdir beraberce…

Hepinize çok teşekkür ederim.

ÇEVKO ile çalışmak 
bana neler 
kazandırdı?

ZELİHA SUNAL Sanatçı / Konuk Yazar

Topluma hizmet için 
yaptığım çalışma yerini 

bulmuşa benziyor. Ancak 
halkı geri dönüşüme 
alıştırmaya yönelik 

çalışmalar yeterli değil. 
Bu, okulda çocuktan, evde 
ise anneden başlayan bir 
eğitimle çevre bilincini 
arttırmakla sağlanır.
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Sanatçı / Konuk Yazar

11.09.2015 tarihinde alınan kararla ÇEVKO Vakfı 
Yönetim Kurulu üyeliğine getirilen Ercan 
Kahraman, Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Merkez 

Kalite, Çevre ve Teknik Standartlar Müdürü olarak görev 
yapıyor.  1968 İstanbul doğumlu olan Kahraman, orta 
öğrenimini İstanbul Sultanahmet Teknik Lisesi’nde 
tamamladıktan sonra, 1990 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi’nden mezun 
oldu. 1990- 1991 yılları arasında İstanbul Üniversitesi 
İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsünde yüksek 
lisansını tamamlayan Kahraman, bu dönemlerde özellikle 
HAVAC ve Mimari Tesisat Projelerinde çalışarak katkılarda 
bulundu. 

Vatani görevini 1992-1993 yılları arasında Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı Aksaz Deniz Üssü inşaatlarında 
Yedek Subay Proje Mühendisi olarak tamamlayan 
Kahraman, askerlik yükümlülüğünün ardından profesyonel 
iş hayatına 1993-1995 yılları arasında PEG-Profilo Elektrikli 
Gereçler A.Ş. Çerkezköy Tesislerinde Ürün ve Komponent 
Mühendisi olarak başladı. 1995-1996 yılları arsında Fentek-
Feniş Teknik Ürünler A.Ş.’de Genel Müdüre bağlı özel bir 
projede Ürün Yöneticisi, ardından kısa bir süre Otokar 
A.Ş.’de Yedek Parça Yönetimi Sorumluluğunu yaptıktan 
sonra, Temmuz 1996 yılından itibaren, şu anda görev 
yaptığı Şişecam -Cam Ambalaj Grubuna bağlı Anadolu 
Cam Sanayi A.Ş.’de Müşteri Teknik Hizmetleri Uzmanı 
olarak sürdürdü. 

Bu görevin ardından, aynı grupta 2005-2014 yılları 
arasında Şişecam-Rusya Federasyonu yatırımları 
kapsamında Ruscam-Ufa Fabrikası Yatırım Projesi’ne dahil 
olan Kahraman, bu süre içinde Rusya Federasyonu’nun bu 
en büyük Cam Ambalaj Fabrikası yatırımında Kalite Şefliği, 
Kalite Müdürlüğü ve ardından Fabrika Genel Müdürlüğü 
görevini üstlendi. Buradaki çalışma döneminde bölge 
yatırımları ve tesisleri arasında yaptığı katkılar ve başarıları 
nedeniyle 2011 yılı Rusya Federasyonu Devlet Standartlar 
Enstitüsü (GOST) tarafından  “Bölge En iyi Kalite 
Yöneticisi” ödülüne layık görüldü. 2013 yılında ise Rusya 
Federasyonu’na başarılı katkılarından dolayı Ruscam-
Ufa Genel Müdürü olarak “Rusya Liyakat Nişanı” ile 
ödüllendirildi. 

2014 yılında Rusya’daki görevini 
tamamlayarak yurda dönen Kahraman 
Şişecam- Cam Ambalaj 
Grubu’ndaki mevcut görevini 
sürdürüyor.

Evli ve bir çocuk babası olan, 
seyahat etmeyi, spor ile ilgilenmeyi, 
değişik kültür ve sosyal yapıları 
incelemeyi seven Kahraman,  İngilizce 
ve Rusça biliyor. 

ÇEVKO VAKFı’NA  
YENİ YÖNETİM 

KURULU ÜYESİ ATANDı
ÇEVKO Vakfı 

Yönetim 
Kurulu’nda 

Anadolu Cam 
Sanayii A.Ş. 

temsilcisi olarak 
görev yapan 

Tuğrul Misoğlu’nun 
emekli olması ile 
boşalan Yönetim 
Kurulu üyeliğine 
Ercan Kahraman 

getirildi.
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YEŞİL BİR 
DÜNYA İÇİN 

ÇALıŞAN ÇEVKO’DAN 
YİNE BİR İLK
Ambalaj atıklarının geri dönüşüm 
çalışmalarındaki karbon ayak izi 

ÇEVKO ile ilk kez ölçülebilecek.
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Türkiye’de çevrenin korunması, toplumsal gelişim ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla, sürdürülebilir bir geri 
kazanım sistemini 25 yıldır geliştirmeye ve gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmaya yönelik çalışmalar yapan 
ÇEVKO Vakfı, yine alanında önemli bir ilke imza atıyor.

Türkiye’de ilk kez ambalaj atıkları ile ilgili geri dönüşüm çalışmalarının karbon salımına etkileri özel bir program ile artık 
ölçülebilecek. ÇEVKO Vakfı, Packaging Recovery Organization Europe’un (PRO Europe) geliştirdiği ve 25 ülkenin katılımı ile 
2015 yılı başında çalışmasını tamamladığı “Avrupa Ambalaj Atıkları Geri Kazanım Örgütleri için CO2 Raporlama Aracı”nın 
Türkiye kullanım ve uygulama hakkını aldı.

Yoğun ve önemli bir çalışma yürüterek özel verileri bu programa uyarlayan ÇEVKO, Türkiye’de ilk defa ambalaj atıklarının 
geri dönüşümü çalışmalarının karbon salımının azaltılmasına etkilerini ülkemiz özelinde ölçümleyebilecek. 

TASARRUF SAğlAYAN GERİ KAZANıM ÇAlıŞMAlARıNıN ETKİlERİ GÖRÜlEcEK’
ÇEVKO Genel Sekreteri Mete İmer, “Ülkemizde ilk defa ambalaj atıkları ile ilgili geri dönüşüm çalışmalarının karbon salımına 
etkilerini ölçebilecek olan Karbon Ayak İzi Ölçümü Programı, çevresel yararlar açısından önemli ve anlamlı bir programdır.  
Sanayi, yerel yönetim ve tüketicilerin katkı ve katılımları ile çevresel değerleri korurken, enerji ve kaynak kullanımında da 
tasarruf sağlayan geri kazanım çalışmalarının etkilerini görmek önem taşıyor” dedi. Geliştirilen program ve metodoloji ile 
ÇEVKO’un üstlendiği sorumluluğun yerine getirilmesi ile ne kadarlık bir CO2 azaltımı sağlandığının analiz edilebileceğini 
aktaran Mete İmer, “Daha doğru verilerle, Avrupa’daki geri kazanım örgütleri ile aynı yaklaşımı kullanarak yapılan 
hesaplamaların firma bazında yükümlülüklerini yerine getirildiğinde nasıl bir çevresel yarar sağladığını, C02 emisyonu 
eşdeğeri ile ortaya koyabileceğiz” diye konuştu.

‘Ülkemizde ilk 
defa ambalaj 

atıkları ile ilgili 
geri dönüşüm 
çalışmalarının 

karbon salımına 
etkilerini 

ölçebilecek olan 
Karbon Ayak 

İzi Ölçümü 
Programı, 

çevresel 
yararlar 

açısından 
önemli ve 

anlamlı bir 
programdır.’
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ANlAŞMANıN AMAcı 
Anlaşma, Konvansiyon’un uygulanmasını pekiştirerek, sürdürülebilir 
gelişmeyi ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasını dikkate alarak:

(a) Küresel ortalama sıcaklık artışının endüstri öncesi düzeylere 
göre 2 °C’nin altında tutulması ve artışın 1,5 °C ile sınırlandırılması için 
gerekli çabaların gösterilmesi,

(b) İklim değişikliğinin elverişsiz etkilerine karşı direncin artırılması; 
düşük sera gazı salımlarına geçilmesinin, gıda üretiminin tehdit 
edilmeksizin, teşvik edilmesi,

(c) Düşük sera gazı salımlarının sağlanması ve iklim değişikliğine 
karşı direnç kazanılması yönünde mali katkı akışı

yoluyla iklim değişikliği tehdidine karşı küresel tepkiyi 
güçlendirmeyi amaçlamaktadır. (Madde 2)

SAlıMlARıN AZAlTılMASı 
İklim değişikliğinin azaltılması (climate change mitigation) 

- ki bundan böyle ‘Azaltım’ olarak kısaltılacaktır 
- iklimde uzun vadede meydana gelecek 

değişikliklerin hızını ve büyüklüğünü 
sınırlayacak eylemleri içermektedir.  
Azaltım insandan kaynaklanan 

sera gazı salımlarının azaltılmasını 
ifade etmekte; karbon yutaklarının 

kapasitelerinin arttırılması, örneğin yeniden 
ormanlandırma çalışmaları da Azaltım 

kapsamına girmektedir.  Azaltım ile ilgili esas 

hükümler Anlaşma’da Madde 4’te yer almaktadır. 
Uzun vadeli sıcaklık hedefinin elde edilebilmesi için, Taraflar, 

mümkün olan en kısa sürede, sera gazı salımlarının küresel olarak 
doruk noktasına ulaşması –ki gelişmekte olan ülkeler için bu sürenin 
daha uzun olacağı kabul edilmektedir - ve ardından mevcut bilim 
çerçevesinde, hızla indirilmesini amaçlamaktadırlar.  Böylece, insandan 
kaynaklanan salımların doğal alıcı ortamlar tarafından giderilmesiyle bir 
dengenin sağlanması, bu yüzyılın ikinci yarısında mümkün olacaktır.    

Gelişmiş ülkeler ekonomi genelinde mutlak Azaltım hedefleri 
koyarak sürece öncülük etmeyi sürdürmelidirler.  Gelişmekte olan 
ülkelerin Azaltım ile ilgili çabalarına devam ederek, zaman içinde, 
ekonomi genelinde salım azaltma veya sınırlama hedeflerine geçmeleri 
özendirilir.  Azaltım konusunda gelişmekte olan ülkelere destek 
olunacaktır.  En az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada 
devletleri de düşük sera gazı salımları için özel durumlarını yansıtan 
strateji, plan ve eylem geliştirebilirler.

Tüm Taraflar, değişik ulusal koşulların ışığında, ortak fakat 
farklılaştırılmış sorumluluklarını dikkate alarak ve Madde 2’yi 
hatırlayarak, uzun vadeli düşük sera gazı salımları için strateji geliştirmeli 
ve bildirmelidir.

Anlaşma’ya Taraf olan her ülke, sera gazı salımlarının azaltılmasına 
ilişkin ulusal olarak belirleyeceği katkılarını, birbirini izleyecek şekilde, 
hazırlayacak ve duyuracaktır.  Birbirini izleyen katkılar, ilk hazırlanan 
katkıya göre, mümkün olan en yüksek azalmayı sağlayacak bir 
iyileşmeyi ortaya koyacaktır.  İlgili her Taraf, beş yılı aşmayacak süreler 
içinde bir ulusal katkısını güncelleyerek bildirecektir.

Paris 
Anlaşması

Birleşmiş Milletler 21. 
Taraflar Konferansı’nda 
iklim değişikliği 
konusunda kabul edilen 

2015’in çevreyle ilgili en önemli gelişmesi, 12 Aralık 2015’te, Paris’te, iklim değişikliği konusunda 
düzenlenen Birleşmiş Milletler 21. Taraflar Konferansı’nda aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 195 ülkenin 
üzerinde uzlaştığı Paris Anlaşması’dır. Bu yazıda, Paris Anlaşması, belirli başlıklar altında, özet olarak ve 
21. Taraflar Konferansı’nın Anlaşma’nın kabulü ve uygulanmasına ilişkin uzlaştığı eylemlerle birlikte ele 

alınmıştır.  Yazıda Paris Anlaşması için kısaca ‘Anlaşma’, Anlaşma’ya taraf olan ülke veya birlik için ‘Taraf’, 
BM İklim Değişikliği Çerçeve Konvansiyonu için ‘Konvansiyon’ kısaltmaları kullanılmıştır.  
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Taraflar Konferansı, 2025 ve 2030 yılları için BM’ye bildirilen “niyet 
edilen ulusal katkılar (INDC)”ın 2 °C senaryosunun içine düşmediğini 
ve 2030 yılında salımların 55 milyar ton düzeyine çıkacağını endişe 
ile kaydetmiştir.  Ortalama küresel sıcaklıktaki artışın 2 °C’nin altında 
kalabilmesi ve salımların 40 milyar tona indirilebilmesi için çok daha fazla 
çabanın gerektiği vurgulanmıştır.  

Taraflar Konferansı, tüm Taraflar’ı “niyet edilen ulusal katkıları”nı 
Anlaşma’yı onaylamadan önce bildirmeye davet eder.  Taraflar’dan 
ulusal katkılarını 2025’te sona eren bir zaman dilimi için sunanlar, 
2020’ye kadar yeni ulusal katkılarını bildirecek ve ondan sonra her beş 
yılda bir güncelleyeceklerdir.  Katkılarını 2030’da sona eren bir zaman 
dilimi içinde bildirenler ise 2020’de bu katkılarını güncelleyecekler ve 
ondan sonraki her beş yılda bir bunu tekrar edeceklerdir.

Taraflar Konferansı, ulusal katkıların niteliği hakkında daha fazla 
kılavuz oluşturması için ilgili çalışma grubunu görevlendirmiştir.  
Taraflar’ın sunacağı bilgiler, açık, saydam ve anlaşılır olacaktır.  Bu 
bilgiler arasında referans noktası, ölçülebilir veriler, zaman dilimleri 
ve/veya uygulama dönemleri, kapsam ve içerik, planlama süreçleri 
bulunacaktır.  İnsandan kaynaklanan sera gazı salımlarının tahmin 
edilmesi ve açıklanması için varsayımlar ve metodolojik yaklaşımlar 
bildirilecektir.  İlgili Taraf, ulusal olarak belirlediği katkısının, niçin hakça 
ve iddialı olduğunu; Madde 2’deki amacın elde edilmesine nasıl katkı 
sağlayacağını açıklamalıdır.

İKlİM DEğİŞİKlİğİNE UYUM SAğlANMASı
Ülkelerin iklim değişikliğine uyum sağlaması (climate change 

adaptation) hakkındaki esas hükümler Anlaşma’da Madde 7’de yer 
almaktadır.  İklim değişikliğine uyum sağlanması ile ilgili çabalar bundan 
böyle ‘Uyum’ olarak kısaltılacaktır.

Anlaşma ile Taraflar, Uyum kapasitesinin arttırılması, iklim 
değişikliğine karşı zayıflığın azaltılması ve direncin yükseltilmesi 
için küresel Uyum hedefi belirlerler.  Bu hedefin belirlenmesinde 
sürdürülebilir gelişmeye katkı sağlanması ve Madde 2’de sözü edilen 
sıcaklık hedefi dikkate alınır.

Uyum’un, yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası boyutlarıyla küresel 
bir çaba; iklim değişikliğine karşı insanları, canlıları ve ekosistemleri 
korumak için uzun vadeli küresel tepkiye katkı sağlayan ana bir bileşen 
olduğu kabul edilmiştir.  Bu arada, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine 
açık durumda bulunan gelişmekte olan ülkelerin ivedi gereksinimlerini 
dikkate alarak söz konusu gelişmekte olan tarafların Uyum çabaları için 
yardım ve uluslararası işbirliğinin önemi de kabul edilmiştir. 

Mevcut durumdaki Uyum gereksiniminin anlamlı ve büyük olduğu; 
daha yüksek Azaltım düzeylerinin ek Uyum gereksinimlerini aşağı 
çekebileceği ve daha büyük Uyum gereksinimlerinin daha büyük Uyum 
maliyetlerine neden olabileceği Taraflar’ca kabul edilmiştir. 

Cancun Uyum Çerçevesi dikkate alınarak, Uyum’la ilgili 
eylemlerin çoğaltılması için Taraflar arasındaki şu alanlardaki işbirliği 
güçlendirilmelidir: (a) Bilginin, iyi uygulamaların, deneyimlerin, 
alınan derslerin paylaşılması. (b) Bilgi sentezinin ve teknik yardımı 
destekleyecek kurumsal düzenlemelerin güçlendirilmesi.  (c) İklim 
hizmetlerini haber verecek ve karar vermeyi destekleyecek şekilde, 
araştırma, iklim sisteminin düzenli gözlemi ve erken uyarı sistemlerini 
içeren bilimsel bilgilerin genişletilmesi. (d) Gelişmekte olan ülkelere, 
etkili Uyum uygulamalarının, gereksinimlerinin ve önceliklerinin 
belirlenmesinde yardımcı olunması.  (e) Uyum eylemlerinin etkinliğinin 
ve kalıcılığının arttırılması. 

Anlaşmaya Taraf olan her ülke, Uyum ile ilgili planlama süreçleri 
hazırlayacak ve eylemlerin uygulanmasını sağlayacaktır.  Bu 
planlar ve eylemler; iklim değişikliğinin olası etkilerinin, ulusal olarak 
öncelikle alınacak önlemlerin, tehdit altındaki insanların, yerlerin 
ve ekosistemlerin belirlenerek değerlendirilmesi gibi bileşenleri 
içerebilecektir.  Her ülke, plan ve eylemlerini bir “Uyum iletişimi” başlığı 
altında sunacak ve düzenli olarak güncelleyecektir.  İklim değişikliğine 
Uyum’la ilgili olarak gelişmekte olan Taraf ülkelere sürekli ve artırılmış 
uluslararası destek sağlanacaktır.  

Taraflar Konferansı’nın uygulamaların bu Anlaşma’nın küresel 
hedeflerine ulaşılmasını düzenli olarak izlemesi çerçevesinde, 
gelişmekte olan ülkelerin Uyum çabaları dikkate alınacak; Uyum’la ilgili 
eylemlerin uygulanması geliştirilecek; Uyum’un ve Uyum konusunda 
verilen desteğin yeterliliği ve etkinliği gözden geçirilecektir.    

Taraflar Konferansı, Anlaşma’da yer alan Uyum ile ilgili hükümlerin 
yerine getirilebilmesi için usullerin geliştirilmesi ve gelişmekte olan Taraf 
ülkelere mali desteğin sağlanabilmesi maksadıyla ilgili komiteleri ve 
BM’ye bağlı ilgili ajansları, uluslararası, bölgesel ve ulusal kurum ve fonları 
göreve çağırmıştır.

KAYıP VE ZARAR
Kayıp ve zarar ile ilgili esas hükümler Anlaşma’da Madde 8’de yer 

almaktadır.
Anlaşma’da iklim değişikliğinin kötü etkileri sonucunda oluşacak 

kayıp ve zararın önlenmesi, en aza indirilmesi ve karşılanmasının 
önemi; kayıp ve zarar riskinin azaltılmasında sürdürülebilir kalkınmanın 
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rolü vurgulanmıştır.  “Aniden oluşan aşırı hava olayları” ile denizlerin 
yükselmesi, sıcaklıkların artışı, okyanusların asitlenmesi, buzulların 
erimesi, çölleşme, orman ve toprağın zarar görmesi, biyoçeşitliliğin 
azalmasını içeren “yavaş gelişen afetler” iklim değişikliğinin olumsuz 
etkileri olarak kabul edilmektedir.

İklim değişikliğinin etkileri sonucu oluşan Zarar ve Kayıplar için 
Varşova Uluslararası Mekanizması kullanılacak ve gerektiği takdirde 
bu mekanizma Taraflar Konferansı’nca güçlendirilecektir.  Taraflar bu 
konuda aralarındaki anlayış, eylem ve desteği arttırmalıdırlar.  

Zarar ve kayıpların önlenmesi, azaltılması ve karşılanmasına 
yönelik Taraflar arasındaki işbirliği: (a) Erken uyarı sistemleri (b) Acil 
durumlara karşı hazır olma (c) Yavaş gelişen afetler (d) Geri dönüşü 
olmayan kalıcı zarar ve kayıplara yol açan olaylar (e) Kapsamlı risk 
değerlendirmesi ve risk yönetimi (f) Risk sigortası (g) Ekonomik 
olmayan zararlar (h) Toplulukların, canlıların ve ekosistemlerin dirençliliği 
alanlarını kapsayabilecektir.

Taraflar Konferansı, Varşova Uluslararası Mekanizması Yürütme 
Kurulu’nu, risk transferi ile ilgili bir kliring odası kurmaya, ilgili diğer 
komite ve gruplarla birlikte kayıp ve zararlara ilişkin entegre yaklaşımları 
geliştirilmeye ve gelişmeleri yıllık olarak raporlamaya davet eder.

MAlİ KONUlAR 
Mali konularla ile ilgili esas hükümler Anlaşma’da Madde 9’da yer 

almaktadır.
Anlaşma’ya Taraf gelişmiş ülkeler, Anlaşma’ya Taraf gelişmekte 

olan ülkelere, hem Azaltım hem de Uyum ile ilgili konularda yardımcı 
olmak üzere, Konvansiyon altındaki yükümlülüklerinin devamı olarak, 
mali kaynak sağlayacaklardır.  Diğer Taraflar da gönüllü olarak benzer 
desteği sağlamaları konusunda cesaretlendirilir.

Gelişmiş ülkeler çeşitli kaynak, araç ve kanallardan iklim 
finansmanını harekete geçirmek üzere öncülük etmelidir.  Kamu 
fonlarının önemli rolü vurgulanmış, ülke tarafından oluşturulmuş 
stratejilerin desteklenmesini de içeren çeşitli eylemler yoluyla, 
gelişmekte olan ülkelerin gereksinim ve öncelikleri dikkate alınmak 

suretiyle, iklim finansmanının harekete geçirilebileceği belirtilmiştir.  
Mali kaynakların arttırılması hükmü Uyum ile Azaltım arasında 

bir dengenin sağlanmasını hedeflemelidir.  Bu konuda, özellikle, 
iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı savunmasız durumda 
ve kapasiteleri sınırlı olan en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan 
küçük ada devletleri gibi Taraflar’ın öncelik ve gereksinimleri dikkate 
alınmalıdır. 

Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere sağlayacakları mali 
kaynaklarla ilgili nicel ve nitel bilgileri iki yılda bir bildireceklerdir.  
Anlaşma’nın diğer Taraflar’ı da sağlayacakları kaynakla ilgili bilgileri, 
gönüllü olarak, iki yılda bir bildirebilirler.  Gelişmiş ülkeler, gelişmekte 
olan ülkelere, kamu müdahaleleri yoluyla iki yılda bir sağlayacakları 
desteğe ilişkin, Taraflar Konferansı’nca belirlenecek usullere göre, 
saydam ve tutarlı bilgi sağlayacaklardır.  

Konvansiyon’un Mali Mekanizması’nın faaliyet halindeki işletmeleri 
de dahil bu Anlaşma’ya hizmet eden kuruluşlar, gelişmekte olan 
ülkelerin, özellikle en az gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan küçük 
ada devletlerinin, mali kaynaklara etkin şekilde erişimini sağlamayı 
hedefleyeceklerdir. 

Taraflar Konferansı, gelişmiş ülkelerin, 2025 sonuna kadar, anlamlı 
ve saydam Azaltım eylemlerinin uygulanması için toplu fonların 
harekete geçirilmesi ile ilgili mevcut hedeflerini korumak niyetinde 
olduklarına hükmetmiştir.  Taraflar Konferansı, 2025’ten önce, 
gelişmekte olan ülkelerin gereksinim ve önceliklerini dikkate alarak, 
gelişmiş ülkelerin sağlayacağı yılda 100 milyar Amerikan Doları’ndan az 
olmayacak yeni bir toplu nicel hedef belirleyecektir.

Taraflar Konferansı, Yeşil İklim Fonu, Küresel Çevre İmkanı, En Az 
Gelişmiş Ülkeler Fonu ve Özel İklim Değişikliği Fonu’nun bu Anlaşma 
çerçevesinde kullanılmasına karar vermiştir.

TEKNOlOjİ GElİŞTİRME VE TRANSFERİ
Teknoloji geliştirme ve teknoloji transferi ile ilgili esas hükümler 

Anlaşma’da Madde 10’da yer almaktadır.
Taraflar, iklim değişikliğine karşı direnci arttırmak ve sera gazı 
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salımlarını azaltmak için, teknolojinin geliştirilmesi ve transferinin tam 
anlamıyla gerçekleşmesinin önemi hakkında uzun vadeli bir vizyonu 
paylaşmaktadırlar.  Bu Anlaşma’da geçen Azaltım ve Uyum eylemlerinin 
uygulanması için teknoloji geliştirme ve transferi konusunda işbirliğini 
güçlendireceklerdir.

Konvansiyon altında kurulmuş olan Teknoloji Mekanizması’ndan 
bu Anlaşma kapsamında yararlanılacaktır.  Teknoloji Mekanizması’nın 
çalışmalarına yol göstermek amacıyla bir “teknoloji çerçevesi” 
oluşturulacaktır. 

Yenilik ve buluşların hızlandırılması, teşvik edilmesi ve mümkün 
kılınması, iklim değişikliğine karşı etkin, uzun vadeli bir küresel tepki 
yaratılması, ekonomik büyüme ve sürdürülebilir gelişmeyi ilerletmek 
bakımından kritik önemdedir.  Araştırma ve geliştirmeye yönelik işbirlikçi 
yaklaşımlar ve gelişmekte olan ülkelerin özellikle teknoloji döngüsünün 
erken evresinde teknolojiye ulaşmalarının kolaylaştırılması için bu 
çabalar, hem Teknoloji Mekanizması, hem de Konvansiyon’un Mali 
Mekanizması tarafından desteklenecektir.  

Madde 10’nun uygulanabilmesi için gelişmekte olan ülkelere, 
mali destek de içinde olmak üzere, destek sağlanacaktır.  Teknoloji 
döngüsünün değişik evrelerinde teknoloji geliştirme ve transferi 
konusunda işbirliğini güçlendirme çabaları verilecek destek 
kapsamındadır.  Bu çabalarda yaklaşım Azaltım ve Uyum arasında denge 
sağlanmasına yönelik olmalıdır.  Gelişmekte olan ülkelere teknoloji 
geliştirme ve transferi konusunda verilen destek çabaları ile ilgili bilgiler 
Anlaşma’nın küresel hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının izlenmesi 
sürecinde dikkate alınacaktır.

Taraflar Konferansı ilgili kurulunu Madde 10’da belirtilen teknoloji 
çerçevesini oluşturmakla görevlendirir.  Teknoloji çerçevesi: (a) 
Bankalarca kabul edilebilir projeler hazırlanması yoluyla teknoloji 
eylem planlarının ve proje fikirlerinin yaşama geçirilmesi 
(b) Teknoloji ihtiyaç tespiti sonuçlarının uygulanabilmesi 
için genişletilmiş mali ve teknik destek sağlanması (c) 
Transfere hazır olan teknolojilerin belirlenmesi (d) 
Toplumsal ve çevresel bakımdan sağlam teknolojilerin 
geliştirilmesi ve transferi için uygun ortamlar 
yaratılması ve bunlarla ilgili engellerin kaldırılmasını 
kolaylaştırmalıdır. 

Taraflar Konferansı, Teknoloji Yürütme 
Kurulu, İklim Teknoloji Merkezi ve Ağı, Teknoloji 
Mekanizması ve Yardımcı Uygulama 
Kurulu’nu, Anlaşma’nın teknoloji geliştirme 
ve transferi ile ilgili hükümlerinin 
uygulanması, raporlanması ve düzenli 
olarak izlenmesi için göreve çağırır. 

KAPASİTE 
GElİŞTİRİlMESİ

Kapasite geliştirilmesi ile 
ilgili esas hükümler Anlaşma’da 
Madde 11’de yer almaktadır.

Bu Anlaşma çerçevesinde 
kapasite geliştirme, gelişmekte 
olan ülkelerin, özellikle en az gelişmiş 
ülkeler gibi kapasitesi en düşük olan ülkeler 
ve gelişmekte olan küçük ada devletleri gibi 
iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı 
savunmasız durumda olan ülkelerin Uyum 
ve Azaltım eylemlerini uygulamaları 
için kapasitelerinin 
ve yeteneklerinin 
geliştirilmesini 
kapsamaktadır.  Kapasite 
geliştirme, aynı zamanda, 
bu ülkelerde teknolojinin 
geliştirilmesi, yayılması 
ve yerleştirilmesini, iklim 

fonlarına ulaşımı, eğitim, öğretim ve kamuoyundaki farkındalığı ve bilginin 
saydam, zamanında ve doğru iletişimini kolaylaştırmalıdır.

Kapasite geliştirme, ulusal gereksinimlere göre ülke tarafından 
yönlendirilmelidir.  Kapasite geliştirmenin, özellikle gelişmekte olan 
ülkeler için, ülkelerce ulusal ve yerel düzeyde sahiplenilmesi teşvik 
edilmelidir.  Kapasite geliştirme önceki deneyimlerden ders çıkarılan, 
etkin, katılımcı, tüm paydaşları içeren, cinsiyete duyarlı bir süreç olmalıdır. 

Tüm Taraflar gelişmekte olan ülkelerin kapasitelerinin arttırılması için 
işbirliği yapmalıdır.  Gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelerin kapasite 
geliştirme eylemlerine desteği arttırmalıdır.

Bölgesel, ikili ve çok taraflı yaklaşımlarla bu Anlaşma’yı uygulamak 
üzere gelişmekte olan ülkelerin kapasitelerini arttıran tüm Taraflar 
kapasite geliştirmeyle ilgili önlem ve eylemlerini düzenli olarak 
bildireceklerdir.  Gelişmekte olan ülkeler de kapasite geliştirme planları, 
politikaları, eylemleri ve önlemleriyle ilgili ilerlemeleri düzenli olarak 
duyurmalıdır. 

Taraflar Konferansı, Kapasite Geliştirme için Paris Komitesi 
kurulmasına; Paris Komitesi’nin yöneteceği bir iş planının 
oluşturulmasına karar vermiştir.  2016-2020 dönemi için hazırlanacak 
iş planı şu etkinlikleri içerecektir: (a) Konvansiyon’un altındaki ve 
dışındaki kuruluşların işbirliği vasıtasıyla sinerjilerin nasıl arttırılacağının 
değerlendirilmesi; (b) Kapasite boşluklarının ve gereksinimlerinin 
belirlenerek bunların giderilmesi için önerilerde bulunulması; (c) 

Kapasite geliştirme için araç ve metodolojilerin geliştirilmesi 
ve yayılmasının teşvik edilmesi; (d) Küresel, bölgesel, 

ulusal ve yerel işbirliğinin canlandırılması; (e) Konvansiyon 
altındaki kurullar tarafından iyi uygulamaların, zorlukların, 

deneyimlerin, çıkarılan derslerin belirlenmesi ve 
toplanması; (f) Gelişmekte olan ülkelerin kapasite 

oluşturma ve korumayı nasıl sahipleneceklerinin 
araştırılması; (g) Kapasitenin ulusal, bölgesel ve 

yerel düzeylerde güçlendirilmesi için fırsatların 
belirlenmesi; (h) Konvansiyon altındaki ilgili süreç ve 

inisiyatifler arasında diyalog, eşgüdüm, işbirliği ve 
uyumun canlandırılması; (i) Sekreterliğe internet 

ağ tabanlı portalın bakımı ve geliştirilmesi için yol 
gösterilmesi.

Taraflar Konferansı, Taraflar’ı, Kapasite 
Geliştirme için Paris Komitesi’ne üyelik ile ilgili 

görüşlerini 9 Mart 2016’ya kadar sunmaya 
davet eder.  Başvurular sekreterlik tarafından 
toplanarak Yardımcı Uygulama Kurulu’nun 
44. toplantısında ele alınacaktır.

Taraflar Konferansı, Paris Komitesi’nin 
çalışmalarında, “kapasite geliştirme 
çerçevesi”nin uygulanmasının üçüncü 

kapsamlı gözden geçirme sonucundan, 
sekreterliğin gelişmekte olan ülkeler için 

hazırladığı yıllık rapordan, sekreterliğin 
Konvansiyon ve onun Kyoto Protokolü altında bu 

konuda oluşturulan kurulların çalışmalarını içeren 
raporundan, Durban Forumu hakkındaki raporlar ve 

kapasite geliştirme portalından yararlanmasına karar verir.  
Paris Komitesi’nin, yıllık teknik ilerleme raporları hazırlamasını, 

Taraflar Konferansı’nın Kasım 2019’da yapılacak 
yirmi beşinci toplantısında ilerlemeleri gözden 
geçirerek gerekli önlemleri almasını talep eder.   

Taraflar Konferansı, kapasite 
geliştirmeye katkıları açısından 
eğitim, öğretim ve halkın 
farkındalığının sağlanmasının 
önemine vurgu yaparak ilk 
toplantıda, Taraflar’ı, eğitim, halkın 
farkındalığı, halkın katılımı ve halkın 
bilgiye erişimini geliştirecek yollar 
aramaya çağırır. 
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EYlEMlERİN VE DESTEKlERİN SAYDAMlığı 
Saydamlık ile ilgili esas hükümler Anlaşma’da Madde 13’de yer 

almaktadır.
Karşılıklı güveni sağlamak ve uygulamanın etkinliğini arttırmak 

amacıyla, eylemler ve destekler için geliştirilmiş bir “saydamlık 
çerçevesi” oluşturulur.  Saydamlık çerçevesi, tarafların değişik 
kapasitelerini dikkate alacak şekilde esnek olmalı ve toplu deneyimler 
üzerine yapılandırılmalıdır.  Saydamlık çerçevesi, bu maddedeki 
hükümlerin gelişmekte olan ülkelere uygulanmasında esneklik 
sağlayacaktır.  Saydamlık çerçevesi, en az gelişmiş ülkeler ile 
gelişmekte olan küçük ada devletlerinin özel durumlarını dikkate 
alarak, müdahaleci veya cezalandırıcı değil, yardımcı ve ulusal 
egemenliğe saygılı olacak şekilde, Taraflar üzerine gereksiz yük 
getirmeden, Konvansiyon altındaki saydamlıkla ilgili düzenlemeler 
üzerine yapılandırılacaktır.  

İklim değişikliğine karşı gerçekleştirilecek eylemler için 
oluşturulacak saydamlık çerçevesiyle, Madde 2’de belirtilen hedefler 
ışığında, Taraflar’ın Madde 4’te belirtilen ulusal katkıları ve Madde 7’de 
belirtilen Uyum çabalarına ilişkin gelişmelerin açık olarak izlenmesinin 
sağlanması amaçlanmaktadır.  Bu kapsamda, iyi uygulamalar, 
öncelikler, gereksinimler ve eksiklikler de dikkate alınacak; Madde 
14’te belirtilen küresel hedeflere ulaşımın izlenmesi böylece mümkün 
olacaktır.

İklim değişikliğine karşı Madde 4, 7, 9, 10 ve 11’de belirtilen 
destekler için oluşturulacak saydamlık çerçevesiyle, destek verecek 
ve alacak ilgili Taraflar için açıklık sağlanması amaçlanmaktadır.  
Böylece, sağlanan toplam mali desteğin gözden geçirilmesi ve Madde 
14’te belirtilen küresel hedeflere ulaşımın izlenmesi mümkün olacaktır.

Her Taraf düzenli olarak şu bilgileri verecektir: (a) Ulusal envanter 
raporu ki bu rapor sera gazlarının insan menşeli salımlarına neden olan 
kaynaklar ve emilmesini sağlayan yutaklar belirtilerek, İklim Değişikliği 
hakkındaki Hükümetlerarası Panel (IPCC) tarafından kabul edilen ve 
Taraflar Konferansı’nca mutabık kalınan iyi uygulama metodolojileri 
kullanılmak suretiyle hazırlanacaktır. (b) Madde 4’te geçen ulusal 
olarak belirlenmiş katkılara ulaşılmasına ilişkin gelişmelerin izlenmesini 
sağlayacak gerekli bilgiler.  Sözleşmeye Taraf gelişmiş ülkeler, 
gelişmekte olan ülkelere verecekleri, Anlaşma’da Madde 9, 10 ve 
11’de geçen mali, teknoloji transferi ve kapasite geliştirme destekleri 
hakkında bilgi sağlamalıdır.  Taraflarca sağlanacak sözü geçen bilgiler 

bir teknik uzman denetimine tabi olacaktır.  Ek olarak, her Taraf, 
Madde 9’da belirtilen çabalarla ilgili gelişmelere ve ulusal olarak 
belirlenen katkılara ulaşılmasına yönelik kolaylaştırıcı ve çok taraflı bir 
değerlendirmeye katılacaktır. 

Teknik uzman denetimi, ilgili Taraf’ın sağladığı destek ve ulusal 
olarak belirlenen katkısının uygulanması ve elde edilmesine yönelik 
değerlendirmeyi içerecektir.  Gözden geçirmede ilgili Taraf için gelişim 
gereksinimi olan alanlar da belirlenecek ve sağlanan bilgilerin usullere, 
yöntemlere ve kılavuzlara uygunluğu değerlendirilecektir.  Denetimde 
esnekliğe özen gösterilecek; gelişmekte olan ülkelerin ulusal kapasite 
ve koşullarına dikkat edilecektir.

Her Taraf, ayrıca, iklim değişikliğinin etkileri ve Madde 7’de geçen 
Uyum çabaları ile ilgili bilgi vermelidir.

Taraflar Konferansı ilk toplantısında eylemlerin ve desteklerin 
saydamlığına ilişkin ortak usul, yöntem ve kılavuzlar benimser.  

Madde 13’ün uygulanmasında gelişmekte olan ülkelere destek 
sağlanacaktır.  Gelişmekte olan ülkeler, saydamlıkla ilgili kapasitelerinin 
gelişmesi yönünde sürekli olarak destekleneceklerdir. 

Taraflar Konferansı, Saydamlık için Kapasite Geliştirme İnisiyatifi 
oluşturulmasına karar vermiştir.  Bu inisiyatif, ulusal kurumların 
ulusal öncelikler doğrultusunda saydamlığa ilişkin etkinliklerinin 
geliştirilmesini, Madde 13’te belirtilen hükümlerin yerine getirilebilmesi 
için ilgili araç, eğitim ve yardımın sağlanmasını ve saydamlığın zaman 
içinde geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlayacaktır.  Taraflar 
Konferansı, bu konuda Küresel Çevre İmkanı’nı göreve çağırır.  

Taraflar Konferansı, Madde 13’te belirlenen bilgilerin, en az 
gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletleri dışındaki tüm 
Taraflar’ca, iki yıllık dönemlerden daha az sıklıkta olmayacak şekilde 
sağlanmasını kararlaştırmıştır. 

Taraflar Konferansı, Madde 13’te belirtilen usul, yöntem ve 
kılavuzların geliştirilmesi amacıyla Paris Anlaşması için oluşturulmuş 
olan Amaca Özel Çalışma Grubu’nu göreve çağırmış ve bu usul, yöntem 
ve kılavuzlara ilişkin esasları belirlemiştir. 

hEDEFlERE UlAŞılMASıNıN İZlENMESİ
Küresel hedeflere ulaşılmasının izlenmesine ilişkin esas 

hükümler Anlaşma’da Madde 14’te yer almaktadır.
Taraflar Konferansı, Paris Anlaşması’yla ilgili düzenli olarak 

yapacağı toplantılarda, Anlaşma’nın amacına ve uzun vadeli 
hedeflerine ulaşılmasına yönelik toplu gelişmelerin değerlendirilmesi 
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maksadıyla, Anlaşma’nın uygulanmasına ilişkin küresel envanter 
çıkaracaktır.  Kapsamlı ve kolaylaştırıcı şekilde yapılacak bu iş, 
Azaltım, Uyum, uygulama yöntemleri ve destek konularını içerecek, 
hakkaniyet ve mevcut bilim ışığında gerçekleştirilecektir. 

Taraflar Konferansı ilk “küresel envanter sayımı”nı 2023’te 
ve ondan sonra, farklı bir karara varmazsa, her beş yılda bir 
gerçekleştirecektir.

Küresel envanter sayımı sonucu hakkında Taraflar, ulusal 
olarak belirlenmiş bir tarzda, bilgilendirilecektir.  Bu çıktı, Taraflar’ın 
eylemlerini ve desteklerini Anlaşma’nın ilgili hükümlerine göre 
güncellemeleri ve geliştirmelerine, aynı zamanda, iklim değişikliği 
için uluslararası işbirliğinin güçlenmesine hizmet edecektir.  

Taraflar Konferansı, Paris Konferansı için oluşturulmuş 
Amaca Özel Çalışma Grubu’nun Madde 14’te belirtilen küresel 
envanter sayımı için girdi kaynaklarını belirlemesini; usul ve 
yöntemleri geliştirmesini; Bilimsel ve Teknolojik Danışma için 
Yardımcı Kurul’un da İklim Değişikliği hakkında Hükümetlerarası 
Panel’in değerlendirmelerinin küresel envanter sayımına nasıl bilgi 
sağlayacağı konusunda öneride bulunmasını talep eder.  

UYGUlAMANıN VE ANlAŞMAYA UYMANıN 
KOlAYlAŞTıRılMASı 

Madde 15, uygulamaların ve Taraflar’ın Anlaşma’ya 
uymalarının kolaylaştırılması için bir mekanizma öngörmektedir.

Uygulamanın kolaylaştırılması ve Anlaşma hükümlerine 
uymanın teşvik edilmesi için kurulacak mekanizma, bir komiteden 
meydana gelecektir.  Komite, uzmanlardan oluşacak; yardımcı 
olmaya yönelik; saydam; hasmane ve cezalandırıcı olmayan bir 
tarzda çalışacaktır.  Komite, ulusal yapabilirlik ve koşullara özel 
dikkat gösterecektir.  Komitenin uyacağı usul ve yöntemler, 
Taraflar Konferansı’nın Paris Anlaşması’na yönelik ilk toplantısında 
kabul edilecek ve komite, yıllık olarak, Taraflar Konferansı’na rapor 
verecektir. 

Taraflar Konferansı, Madde 15’te belirtilen komitenin, ilgili 
bilimsel, teknik, sosyo-ekonomik ve hukuk alanlarında yetkinliği 
kabul edilmiş 12 üyeden oluşmasına karar vermiştir.  Komiteye 
üyeler, Taraflar Konferansı tarafından, Birleşmiş Milletler’in her beş 
bölgesinden iki üye, en az gelişmiş ülkelerden bir üye ve gelişmekte 
olan ada devletlerinden bir üye olmak üzere, hakkaniyetli bir coğrafi 
temsil esasına göre seçilecek; seçimde cinsiyet eşitliğine dikkat 
edilecektir.

Taraflar Konferansı, Paris Konferansı için oluşturulmuş Amaca 
Özel Çalışma Grubu’nu, Madde 15’te belirtilen komitenin etkin 
çalışması için, usul ve yöntemler geliştirmekle görevlendirmiştir.

ANlAŞMANıN DİğER hÜKÜMlERİ 
Anlaşma’da Madde 16-19, Taraflar Konferansı’nın, toplantılarını 

ne şekilde yapacağı, toplantılara üye ve gözlemci olarak kimlerin 
katılabileceği, uygulama için hangi mevcut yardımcı kurulları 
çalıştırabileceği ve nasıl yeni kurullar meydana getirebileceği, 
uygulayacağı yöntemler için kurallar, sekterliği kimin yapacağı 
hakkında hükümler içermektedir. 

Madde 20’de Anlaşma’nın 22 Nisan 2016’dan 21 Nisan 2017’ye 
kadar New York’taki BM Merkezi’nde imzaya açık kalacağı; ondan 
sonra katılıma açılacağı belirtilmiştir.  Madde 21’de ise Anlaşma’nın 
toplam küresel sera gazı salımlarının tahmini olarak en az 
yüzde 55’ni oluşturan en az 55 Taraf’ın onaylaması, kabulü veya 
katılımından otuz gün sonra yürürlüğe gireceği bildirilmiştir. 

Madde 22-29, Kovansiyon’nun bazı hükümlerinin bu Anlaşma 
için de uygulanacağı, Anlaşma’nın eklerinin Anlaşma’nın parçası 
olduğu, her Taraf’ın bir oy hakkına sahip olduğu, BM Genel 
Sekreteri’nin Anlaşma’nın yediemini olduğu, Anlaşma’da hiçbir 
Taraf’ın çekincesinin bulunmadığı, isteyen Taraf’ın Anlaşma’nın 
yürürlüğe girmesinden üç yıl sonra çekilebileceği, Anlaşma’nın 
Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca metinlerinin 
aynı şekilde geçerli olduğu hakkında hükümler içermektedir.

ANlAŞMA’NıN KABUlÜ
12 Aralık 2015’te Taraflar Konferansı’nca kabul edilmesi 

kararlaştırılan Anlaşma, BM Genel Sekreteri tarafından New York’ta 
22 Nisan 2016’dan 21 Nisan 2017’ye kadar imzaya açılacaktır.  

Taraflar Konferansı, BM Genel Sekreteri’nden Taraflar’ın üst 
düzey yetkililerini 22 Nisan 2016’da Anlaşma’nın imza törenine 
davet etmesini rica eder.  Tüm Taraflar da, Anlaşma’yı, BM Genel 
Sekreteri’nin düzenleyeceği imza töreninde veya mümkün olan ilk 
fırsatta imzalamaya ve Anlaşma’nın onaylanması ile ilgili işlemeleri 
yapmaya davet edilir.

Taraflar Konferansı, Paris Anlaşması için Amaca Özel Çalışma 
Grubu’nu Anlaşma’nın yürürlüğe girmesiyle ilgili hazırlıkları yapmak, 
iş programının uygulanmasını izlemek ve Taraflar Konferansı’na 
düzenli olarak rapor vermekle görevlendirir.

2020 ÖNcESİNDE EYlEMlERİN 
ARTTıRılMASı 

Taraflar Konferansı, 2020 öncesinde iklim değişikliği ile 
mücadelede en yüksek çabanın gösterilmesini sağlamaya kesin 
kararlıdır.  Bu amaçla: 

Kyoto Protokolü’nü imzalayan tüm Taraflar, bir an önce Kyoto 
Protokolü’nün Doha Değişikliği’ni onaylamaya ve uygulamaya; 
Cancun Sözleşmeleri altında Azaltım taahhüdünde bulunmaya ve 
uygulamaya davet edilir.  

2016-2020 döneminde Azaltım ile ilgili gerçekleştirilecek teknik 
inceleme süreci genişletilecek ve güçlendirilecektir.  Aynı dönem 
içinde Uyum ile ilgili bir teknik inceleme süreci başlatılacaktır. 

Gelişmiş ülkeler, acilen ve yeterli miktarda, mali, teknoloji ve 
kapasite geliştirme desteği sağlayacaklar; Azaltım ve Uyum için 
gelişmekte olan ülkelere 2020 itibarıyla yıllık olarak sağlanacak 
toplam 100 milyar Amerikan Doları tutarında mali destek hedefine 
ulaşmak üzere acilen mali desteklerini arttıracaklar; bununla ilgili 
somut bir yol haritası hazırlayacaklardır.  

Mali kaynaklarla ilgili fırsatların belirlenmesi için Taraflar 
Konferansı’nın 22. toplantısında bir “kolaylaştırıcı diyalog” 
başlatılması kararlaştırılmıştır. 

Lima-Paris Eylem Gündemi’nin 2014 İklim Zirvesi’ni esas alan 
çalışmaları takdirle karşılanmış, 2016-2020 döneminde yapılacak 
Taraflar Konferansı toplantılarıyla bağlantılı olmak üzere, Lima-Paris 
Eylem Gündemi üzerine geliştirilecek üst düzey katılımlı bir etkinlik 
düzenlenmesine karar verilmiştir. 

Taraflar Konferansı Başkanı adına hareket etmeye yetkili, iki 
adet üst düzey “şampiyon” atanacaktır.  Şampiyonların görevi 
Taraflar’ın 2016-2020 dönemindeki çabalarının başarıya ulaşması 
için üst düzey katılımın sağlanmasını kolaylaştırmaktır.  

ANlAŞMA’YA TARAF OlMAYAN PAYDAŞlAR
Sivil toplum, özel sektör, mali kuruluşlar, şehirler, vb. diğer 

Taraf olmayan paydaşların gösterdiği çabalar memnuniyetle 
karşılanmaktadır.  Taraflar Konferansı bu paydaşları, salımların 
azaltılması ve/veya iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı 
dayanıklılığın güçlendirilmesi yönündeki çabalarını ve destek 
eylemlerini arttırmak ve bu eylemlerini açıklayarak tanıtmak 
üzere İklim Hareketi için Devlet Dışı Aktör Bölgesi Platformu (Non-
State Actor Zone for Climate Action Platform)’na katılmaya davet 
etmektedir. 

Yerel toplulukların ve yerli halkların iklim değişikliğine 
kaşı mücadelede bilgi, teknoloji ve çabalarını güçlendirmeleri 
gerektiği kabul edilmiş, Azaltım ve Uyum ile ilgili deneyimlerin ve 
en iyi uygulamaların birlikte ve bütüncül olarak paylaşılacağı bir 
platformun kurulması kararlaştırılmıştır. Salımların azaltılmasında 
“karbon fiyatlandırması” gibi araçlar yolu ile sağlanan teşviklerin 
önemli bir rolü olduğu da Taraflar Konferansı’nca kabul edilmiştir. 

Paris Anlaşması’nın işlerlik kazanmasını ve insanlığın geleceği 
için belirlenen hedeflere ulaşılmasını gönülden diliyor; bununla ilgili 
olarak hepimize görev düştüğünü vurgulamak istiyorum. 
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Dünyanın en 
büyük 50 
çöp döküm 
sahası, 64 
milyon insanın 
hayatını 
etkiliyor

60 | ÇEVKO DÖNÜŞÜM



ISWA tarafından Belçika’nın Antwerp kentinde 
düzenlenen 2015 Dünya Kongresi ve Sokak 

Toplayıcıları konulu atölye çalışmasında, 
düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde 

atık toplama ve açık çöp döküm sahalarının 
kapatılması en acil konular olarak belirlendi. 

International Solid Waste Association-ISWA (Uluslararası Katı Atık 
Derneği) tarafından düzenlenen 2015 Dünya Kongresi 7-9 Eylül 2015 
tarihleri arasında Antwerp kentinde gerçekleştirildi. 

Kongrede, atık konusunda çalışan profesyoneller, sanayiciler, dünyanın 
her yerinden, her seviyeden politika yapıcıları, araştırmacılar ve girişimciler 
bir araya gelip bu dönüşüm içinde kendi rollerini gözden geçirip tartıştılar.

ÇEVKO Vakfı Kamu ve Dış İlişkiler Müdürü Alphan Eröztürk de kongrede 
8 Eylül Salı günü düzenlenen GÜS konulu panelde EXPRA Genişletilmiş 
Üretici Sorumluğu – GÜS çalışma grubunu temsilen panelist olarak yer aldı. 

İklim konularında bir sonraki aşamanın ne olacağının tartışıldığı bir 
döneme denk gelmesi ISWA 2015 Kongresi’nin önemini artırdı. İklim, 
sera gazı emisyonları ve enerji verimliliği uzun zamandır çevre politikası 
tartışmalarında en önemli sırayı alırken buna bağlı olarak düzenlenen üst 
düzey küresel konferanslar yurttaşlar arasında farkındalığı artırdı ve bir tür 
acil eylem/tepki ihtiyacını ortaya koydu. Bu durum aynı zamanda güneş 
panelleri, elektrikli araçlar, rüzgar türbinleri gibi bir dizi temiz teknolojinin 
gelişimine vesile oldu. 

ISWA 2015 kongresinin kapanış konuşmasını ISWA2015 Dünya 
Kongresi Bilimsel Başkanı Prof. Dr. Karl Vrancken gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Vrancken, atık yönetiminin çok canlı ve heyecanlı bir grup 
insanın çalıştığı bir sektör olduğunu belirterek, kongrede yenilikçi 
teknolojiler, iyi yönetişim ve sektörün değişen rolünün tartışıldığını 
anımsattı. Son yıllarda atık yönetimi konusunda önemli gelişmeler 
kaydedildiğini, öncü örnekler ve yerleşmiş iyi uygulamalar bulunduğunu 
vurgulayan Prof. Dr. Vrancken, “Ancak nüfus yaşlandıkça ve şehirler 
büyüdükçe bir dizi önemli zorlukla karşı karşıya kalıyoruz” dedi.  

 ÇEVKO DÖNÜŞÜM | 61



l Düşük ve orta gelir 
düzeyindeki ülkelerde atık 
toplama
l Açık çöp döküm sahalarının 
kapatılması
l Atık bertarafından malzeme 
yönetimine geçiş yapılması 
gerekliliği
olarak sıralayan Prof. Dr. Karl 
Vrancken, şunları söyledi: 

“Flanders ve Antwerp 
şehri gibi Batı Dünyasının kimi 
bölgelerinde toplama oranları 
yüzde 100, geri dönüşüm 
oranları yüzde 70’e ulaşmış 
durumda. Yine de tüm dünyada 
daha fazla geri dönüşüme, 
değer katmaya ve yeniden 
kullanıma olanak sağlayacak 
atık toplama programlarını 
güçlendirmek ve ayrı toplama 
uygulamasını yerleştirmek 
gerekiyor. Gelişmekte olan 
birçok ülkede toplama oranları 
yüzde 40-60 seviyelerinde. 
Bu oranları yükseltmek için 
girişimde bulunmalıyız. Yüksek 
gelirli ülkelerden aldığımız dersleri, gelişmekte olan dünyaya 
uygulamalı ve performansı yüksek atık yönetim sistemlerine 
geçiş yapmalarına yardım etmeliyiz. Öngörülen nüfus artışıyla 
birlikte, gelişmekte olan ülkelerdeki birçok şehrin atık üretiminin 
önümüzdeki yıllarda iki katına çıkması bekleniyor.  Sektör 
yatırımları sadece atık toplama ve atık yönetim altyapısıyla 
sınırlı kalmamalı, kaynakta önlemeye de yatırım yapılmalıdır.”

SıTMADAN BİlE OlUMSUZ…
ISWA’nın mevcut açık çöp döküm sahalarının kapatılmasına 
öncelik vermek istediğini, bu önceliğin, daha yüksek gelir 
düzeyindeki ülkelerin kalkınma destek programlarına 
yansıtılması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Karl Vrancken, şöyle 
devam etti:

“Hindistan, Endonezya ve Filipinler’deki açık atık sahalarının 
yaşam beklentisine etkisi, sıtmadan bile daha olumsuzdur. 
Dünyanın en büyük 50 çöp döküm sahası, 64 milyon insanın 
hayatını etkilemektedir (bu rakam Fransa’nın nüfusuna eşittir). 
Temizlemenin maliyeti yüksek olsa da sorun karşısında âtıl 

kalmanın toplumsal maliyeti çok daha yüksektir.
Dünyanın atık yönetiminden (sorunun 

temizlenmesi) malzeme yönetimine (topluma 
işlevsel ürün ve hizmet temini) geçiş 

yapması gerekmektedir. Döngüsel 
ekonominin gelişmesini 

güçlendirmek ve desteklemek 
için ISWA ve atık yönetimi sektörü, 

değer zincirinde yer alan tüm 
aktörlerle proaktif bir ilişki kurmayı ve 

tüm oyuncuları kapsayan gerçek 
anlamda bir ekip çalışması yapmayı 
arzulamaktadır. Madencilik, 
imalat ve tüketici ürünleri üreten 
büyük şirketlere ulaşıp atığın 
önlenmesi konusundaki bilgilerimizi 
onlarla paylaşmalı ve rolümüzü 
güçlendirmeliyiz. 

Malzeme döngüsü ancak ürün, 
parça ve malzeme kalitesine daha 
fazla özen göstererek iyileştirilebilir 
ve kapanabilir. İkincil malzemeler de 
birincil malzemeler için geçerli olan 
kalite standartlarına taşınmalıdır. Bu 
durum, atık malzemelerin tasarımı, 
demontajı, toplanması, ayrılması ve 
işlenmesine yansımalıdır.”

Prof. Dr. Vrancken, kongrede 
yapılan sunumların, sürdürülebilir 
atık ve malzeme yönetim 
hizmetlerinin uygulanmasını 
destekleyecek teknolojilerin 
mevcut olduğunu gösterdiğini, bu 
teknolojileri gıda atığı, deniz çöpü, 
inşaat ve yıkım atığı, elektronik 
ve tehlikeli atıkları yönetmekte; 
enerji, ısı veya kimyasal üretmekte 

kullanmanın mümkün ve gerekli olduğunu belirtti. Prof. Dr. 
Vrancken, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Aynı zamanda gördük ki, sistematik değişiklerin tabanında 
küçük ölçekli ve yerel girişimler yatmaktadır. Atık yönetiminin 
halk sağlığı, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma üzerindeki 
etkileri, bunlarla olan sıkı ilişkisi daha etkin ve açık bir şekilde 
vurgulanmalıdır. Atık yönetimi bağımsız bir silo halinde ele 
alınamaz. Atık yönetimini siyasi gündemin daha üst sıralarına 
taşımak için aradaki bu bağları açık olarak ifade etmeliyiz. 
Birleşmiş Milletler Çevre Meclisi (UNEA) bu süreçte önemli 
bir rol oynayacaktır. Nairobi’de düzenlenecek bir sonraki 
UNEA toplantısına tüm dünyadan bakanlar katılacak ve siyasi 
farkındalık artırılacaktır. Aynı zamanda atık yönetiminin 
önemiyle ilgili bir BM kararı çıkarma hazırlıkları da devam 
etmektedir. 

Şimdi masalarımızda Global Waste Management Outlook 
(Küresel Atık Yönetimine Genel Bakış) raporu durmakta. Bu 
çalışma bize hedefli eylemin temelinde veri toplamanın yattığını 
gösterdi. Bölgesel düzeyde de benzer analizler yapmalıyız. 
ISWA bu süreci desteklemek istiyor. Ayrıca sağlam verilerin 
toplanabilmesi için sektörde daha fazla şeffaflığa gerek 
duyulduğunun da farkındayız.

Sizden ve ISWA’dan beklentim, GWMO raporunu ve bu 
konferansın sonuçlarını siyasetçiler, girişimciler, öğrenciler 
ve kamuoyuyla paylaşmanızdır.  Global Waste Management 
Outlook, bir dizi somut eylem sunmakta ve gideceğimiz yönü 
bize açıkça göstermektedir.

Kaynaklarımızın ve atığın en iyi şekilde değerlendirilmesi 
dileğiyle.”

EN ACİL KONULAR

Prof. Dr. Karl Vrancken
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Sokak toplayıcıları konulu atölye 
çalışması 7 Eylül’de Antwerp’te düzenlendi

Çözümler onlar adına değil, 
onların katılımıyla tartışılmalı

Antwerp’teki ISWA 2015 Kongresi’ne paralel olarak Springloop 
Cooperative U.A., NWMC ve DTI tarafından Avrupa Sokak Toplayıcıları 
toplantısı düzenlendi.  Toplantıya STK’lar, sokak toplayıcıları, atık 
toplayıcılar ve danışmanlık şirketlerinden 25 temsilci katıldı.

Atık toplayıcılar/geri dönüşümcüler, yerel merciler, atık yönetim 
şirketleri ve Üretici Sorumluluğu Örgütleri arasındaki ilişkilerin tartışıldığı 
toplantıya EXPRA da katıldı.  Konuyla ilgili toplumsal sorunlar İtalya’nın 
sokak toplayıcıları temsilcisi tarafından sunuldu. 

Özellikle sokak toplayıcıları açısından neyin yasal olup olmadığı hala 
net değil. Küresel Atık Toplayıcılar İttifakı’nın Avrupa’dan tek temsilcisi 
olan Fransa atık toplayıcılar birliği Ameloir’ın temsilcileri, üyelerinin yerel 
merciler ve polisle yaşadıkları sorunları anlattılar. Üyelerinin geçimlerini 
sağlaması ve başka alanlarda becerilerini geliştirecek eğitimler almaları 
için yetkililerin makul fiyatlı bir alternatif sunması gerektiğine inanıyorlar. 

EXPRA Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (GÜS) Uygulama Çalışma 
Grubu Başkanı Alphan Eröztürk sunumunda, ilgili (1991 tarihli) atık 
yönetimi mevzuatının gelişimi ve AB mevzuatına paralel olarak 2005 ve 
2007’de yapılan değişiklikleri kapsayacak şekilde, Türkiye’deki durumu 
anlattı. 

Yapılan bu değişikliklere göre, sokak toplayıcılarının çalışmalarını 
hukuki temelde sürdürebilmeleri için sokak toplayıcılarının bireysel 
değil, şirket olarak ruhsat alması gerektiğini belirten Eröztürk’ün verdiği 
bilgilere göre, Türkiye’de 30 bini İstanbul’da olmak üzere 70-75.000 
kadar atık toplayıcısının bulunduğu tahmin ediliyor. Atık toplayıcıların 
kayıtlı sisteme entegre olması için çaba gösterilmesi gerekiyor. 

Çözümlerin onlar adına değil, onların katılımıyla tartışılması 
gerektiğinin altını çizen Eröztürk, ÇEVKO’nun, STK’ların katkısıyla sokak 
toplayıcıları, yerel merciler ve STK’larla çeşitli toplantılar düzenleyerek bu 
yönde çalışmalar yaptığını anlattı.

Toplantıda ayrıca Kolombiya’da test aşaması devam eden kapsamlı 
atık izleme ve karşılaştırma sistemi dahil uygulama safhasındaki çeşitli 
projeler sunuldu. Sokak toplayıcılarının sorunları gittikçe daha büyük 
önem kazandığından, konu ISWA’nın 2016’da Novi Sad’da düzenleyeceği 
tam günlük toplantıda ele alınacak ve bu konuda geniş kapsamlı 
tartışmalar yapılacak.

Sunumu, EXPRA 
Genişletilmiş 

Üretici 
Sorumluluğu 

(GÜS) Uygulama 
Çalışma Grubu 

Başkanı Alphan 
Eröztürk yaptı.
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2015 yılının son ayında yaşanan önemli gelişmelerden 
birisi, AB Komisyonu’nun, 2 Aralık 2015 tarihinde, 
AB Konseyi ve Parlamentosu’na görüşülmek 

üzere gönderdiği Döngüsel Ekonomi Paketi’dir. Anılacağı 
üzere, 2014’te Komisyon’ca hazırlanarak Konsey ve 
Parlamento’da görüşmeye açılan aynı adlı benzer bir 
paket, Komisyon tarafından “daha iddialı” bir paket 
hazırlanacağı gerekçesiyle geri çekilmişti.  

Hazırlanan paketle ilgili olarak, ÇEVKO’nun 
da üyesi bulunduğu uluslararası kuruluş EXPRA 
aracılığıyla genişletilmiş üretici sorumluluğu ve ambalaj 
atıklarının yönetimi ilgili görüşler ve doğal olarak, ilgili 
diğer paydaşların, üye devletlerin görüş ve önerileri, 
kendilerini temsil eden kurum ve kuruluşlar tarafından, 
iki yıl boyunca, Komisyon’a iletildi.  Bu süreçte AB 
Komisyonu’nun döngüsel ekonomi ile ilgili kamuoyunun 
görüşüne başvurarak ana paydaş gruplarının görüşlerini 
içeren 1.500 yanıt aldığı açıklandı.  Bu yanıtların %45’nin 
özel sektör, %25’nin bireyler, 
%10’nun sivil toplum 
örgütleri ve %6’sının kamu 
otoritelerinden geldiği 
belirtildi.  Bu katkıların 
döngüsel ekonomi 
eylem planı ile ilgili 
hazırlık çalışmalarına 
ilham verdiği ve 
örneğin öncelikli 
sektörlerin 
seçiminde 
yansıtıldığı 
bildirildi.

AB’de 

sürdürülebilir gelişmeyi garanti altına almak için 
kaynakların daha akıllıca ve sürdürülebilir şekilde 
kullanılmasının gerekliliğine inanılıyor.  Geçmişte uygulanan 
“çizgisel” ekonomi modelinin bugünün küreselleşmiş 
dünyasında modern toplumların gereksinimlerine yanıt 
veremeyeceği; geleceğin, “al-yap-at” modeline göre inşa 
edilemeyeceği düşünülüyor.  Pek çok doğal kaynağın 
sonlu olduğu; kaynakları ekonomik ve çevresel açıdan 
sürdürülebilir bir şekilde kullanma yolunun bulunması 
gerektiğine; kaynaklarını en iyi şekilde kullanmanın iş 
dünyasının da ekonomik yararına olacağı düşünülüyor.  

Döngüsel bir ekonomide ürünlerin ve malzemelerin 
değeri mümkün olan en uzun süre boyunca korunur, atık 
ve kaynak kullanımı en aza indirilir ve bir ürün yaşamının 
sonuna ulaştığında tekrar tekrar kullanılarak yeni değer 
yaratılmak suretiyle kaynaklar ekonomi içinde tutulur.  
Komisyon’a göre bu model, Avrupa’da yeni iş olanakları 
yaratabilir, rekabet üstünlüğü 
sağlayan yenilikleri teşvik edebilir 
ve Avrupa için gurur vesilesi 
olan insanların ve çevrenin 
korunması 
için bir 
zemin 

AB Komisyonu’nun  
Yeni Döngüsel  

Ekonomi Paketi
METE İMER ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri
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ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri

oluşturabilir.  Aynı zamanda tüketiciler için de daha dayanıklı, 
para tasarrufunu ve yaşam kalitesini artıran yenilikçi 
ürünlerin ortaya çıkmasını sağlayabilir.       

AB Komisyonu, 2 Aralık’ta, yeni hazırlanan paketin içinde, 
atık ile ilgili yürürlükteki yasal düzenlemelerde yapılacak 
değişiklik önerileri ve kapsamlı bir Eylem Planı olduğunu 
açıkladı. Açıklamada, yasal değişikliklerle ilgili önerilerin, geri 
dönüşümün arttırılması ve atıkların düzenli depolanmasının 
azaltılması, atık yönetiminin iyileştirilmesi amacıyla somut 
önlemlerin alınması için uzun vadeli, net ve iddialı bir vizyon 
ortaya koyulduğu belirtildi.  Bu vizyon oluşturulurken 
üye devletlerin değişik durumlarının da dikkate alındığına 
açıklamada yer verildi.

Döngüsel Ekonomi Paketi içinde yer alan Eylem 
Planı’nın, atık yönetimi hakkında yapılacak yasal düzenleme 
değişikliklerini, “çemberin kapatılması” için önlemler 
tanımlanmak suretiyle destekleyeceği ve bu önlemlerin 
ürünün yaşamı ile ilgili tüm evreleri kapsayacağı belirtildi.  Bu 
evreler üretim, tüketim, atık yönetimi ve ikincil hammadde 
pazarını içermektedir.  Eylem planı, plastikler, gıda atıkları, 
kritik hammaddeler, inşaat ve yıkıntı, biokütle ve bio-temelli 
ürünler gibi belirli sektör veya malzeme akımları için pazar 
engellerinin ortadan kaldırılmasıyla birlikte yenilik ve yatırım 
gibi alanlarda yatay önlemleri hedefleyen eylemleri de 
kapsamaktadır.  

Geri dönüşümü kolaylaştıracak ve ürünlerin kolayca 
onarılmasını veya daha dayanıklı olmasını sağlayacak daha 
iyi ürün tasarımı esas olmalıdır.  Böylece değerli kaynaklar 
korunacak, yenilik teşvik edilecek, tüketiciler kullanımı 
daha ucuz, daha iyi ürünlere kavuşacaklardır.  Ancak 
pazardaki mevcut göstergeler bunun olmasını sağlamaya 
yeterli olmadığı için teşvikler gerekecektir.  Bu nedenle AB 
Komisyonu:

l Ekotasarım Direktifi’nin 
uygulanmasıyla ilgili bir sonraki 

çalışma planlarında ürünlerde 
onarılabilirliği, dayanıklılığı ve 

geri-dönüştürülebilirliği destekleyecektir.
l Modası kısa sürede geçecek mal üretme politikasına 

ilişkin sorunların belirlenmesi için Horizon 2020 altında 
bağımsız bir sınama programı hazırlayacaktır.

l Üreticilerin bir Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu 
sistemi altında yaptıkları mali katkıların, ürünlerin yaşam-
sonu-maliyetlerine bağlı olarak çeşitlendirilmesini 
önerecektir.  Atık ile ilgili yasal düzenlemelerde yapılması 
önerilen değişikliklerde yer alan bu hüküm, kolaylıkla geri 
dönüştürülebilen veya tekrar kullanılabilen ürünler için 
ekonomik teşvikler yaratacaktır.

l Sektörel AB ürün politikalarının ve bu politikaların 
döngüsel ekonomiye katkılarının daha açık ve kaynaşmış 
bir politika çerçevesi altında ele alınması için seçenekleri 
inceleyecektir. 

l İyileştirilecek atık düzenlemelerinde belirlenmiş tekrar 
kullanım için hazırlama eylemelerinin teşvik edilmesine 
yönelik olarak, ulusal düzeyde, ödüllendirme önerecektir.

l Yeşil Kamusal Satınalma için, yeni veya yenilenecek 
kriterlerde döngüsel ekonomi yönlerini vurgulayarak, daha 
çok Yeşil Kamusal Satınalma yapılmasını destekleyerek ve 
Komisyon’un satınalma işlemlerinde ve AB fonlarında örnek 
teşkil etmek suretiyle harekete geçecektir.

Üretim süreçleri, kaynakların daha verimli kullanılmasıyla 
ve daha az atık üretilmesiyle iyileştirilebilir.  Bu, iş fırsatları 
yaratılmasının ve yeni düşünce, ürün ve yöntemlerin 
geliştirilmesinin önünü açar;  aynı zamanda çevremizin 
korunmasına yardımcı olur.  AB Komisyonu ayrıca:

l Sanayi sektörlerinde en iyi atık yönetimi ve kaynak 
verimliliği uygulamaları hakkında rehber hazırlayacaktır.  

l Hammaddelerin geri kazanımını sağlamak için maden 
atıkları hakkında en iyi uygulamaları teşvik eden kılavuz 
yayımlayacaktır.  

l Endüstriyel sembiyozu kolaylaştırmak ve AB’de 
bu konuda haksız rekabetin önlenmesi için atıklarla ilgili 
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değişiklik yapılacak düzenlemelerde yan ürünlerle ilgili 
kurallar tanımlayacaktır. 

AB Komisyonu bunun dışında, Avrupa’da ve dünyada 
temel hammaddelerin sorumluluk içinde ve sürdürülebilir bir 
şekilde temini için ağaçların yasadışı kesilmesi, madenlerin 
ihtilaflı bölgelerden temini ve şirketlerin hükümetlere yaptığı 
ödemelerde kurumsal şeffaflık aranması örneklerinde 
olduğu gibi yasal işlemlerin uygulanmasının kararlılıkla 
sürdürüleceğini bildirmektedir.  Bu noktada hem AB içindeki 
ve dışındaki devletlerin, hem de sanayinin hammaddelerin 
sürdürülebilir temini konusunda samimiyetle işbirliği yapması 
büyük önem taşımaktadır.

AB açısından kritik hammaddeler yüksek bir ekonomik 
öneme sahip olmakla birlikte tedarikleri yüksek risk 
içermektedir.  Kritik hammaddeler günümüzün elektronik 
araçlarında kullanılmakta olup bu malzemelerin çok düşük 
oranda geri dönüştürülmesi ekonomik fırsatların yitirilmesi 
anlamını taşımaktadır.  Bu nedenle kritik hammaddelerin 
geri kazanımının arttırılması döngüsel ekonomiye geçişte 
ele alınması gereken önemli bir konudur.  AB Komisyonu 
aralarında Ekotasarım Direktifi altında elektronik araçların 
geri dönüştürülebilirliklerinin ve yüksek verimli geri 
dönüşüm standartlarının geliştirilmesinin de bulunduğu 
birtakım önlemler alacaktır.   

Atıkla ilgili düzenlemelerde yapılacak değişiklik, 
belediye atıkları ile ilgili hedefleri pekiştirmek üzere, 

ambalaj malzemeleri için yükseltilmiş hedefleri 
de kapsamaktadır.  Endüstriyel atıklarla 

ilgili yasal bir düzenleme çıkarılması 
bu atıkların çeşitliliği dikkate 

alındığında uygun yaklaşım 
olarak görünmemektedir.  

Bunun yerine, herhangi bir 
atığın yönetimi ile ilgili belirli bir 

sorunun ele alınmasında endüstriye 

yönelik “Kullanılabilir En İyi Yöntemler” başlıklı referans 
dokümanlardan yararlanmak daha uygun bir çözüm 
olacaktır.  Ayrıca, 94/62/EC ve 2008/98/EC sayılı 
AB direktifleri endüstriyel ve ticari ambalaj atıklarını 
kapsamaktadır.

Avrupa’nın her yıl potansiyel olarak geri 
dönüştürülebilecek veya tekrar kullanılabilecek 600 milyon 
ton malzemeyi atıkların içinde yitirdiği belirtilmektedir.  
Avrupa’da ailelerin ürettiği atıkların ortalamada ancak 
%40’ı geri dönüştürülmektedir; AB içinde geri dönüşüm 
oranı %80’i bulan bölgelerin yanında %5’ten az olan yerler 
de bulunmaktadır.  Atıkların kaynağa dönüştürülmesi 
kaynak verimliliğini artırmanın ve döngüsel ekonomiye 
doğru yol almanın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.  AB 
Komisyonu:

l Belediye atıklarının 2030’a kadar %65’nin geri 
dönüştürülmesi için ortak AB hedefi koyacaktır.

l Düzenli depolama sahalarına gömülen atıkların 2030’a 
kadar yüzde 10’a indirilmesi için bağlayıcı hedef koyacaktır.

l Atık yönetimi uygulamalarını geliştirmek için üye 
devletlerle çalışmalarını arttıracaktır.

l Atık tanımlarını basitleştirecek ve geliştirecek; hesap 
yöntemlerini uyumlu hale getirecektir.

l Yapısal fonların AB atık mevzuatını destekleyecek 
şekilde ve AB atık hiyerarşisine uygun olarak kullanılmasını 
sağlayacaktır.  Böylece öncelik sırası, en iyi çevresel sonuç 
dikkate alınarak, “önleme”den başlamak üzere “tekrar 
kullanıma hazırlama”, “geri dönüşüm” ve “enerji geri 
kazanımı”, en sonunda da “bertaraf” (örn. düzenli depolama) 
olacaktır.

l Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu uygulamaları için 
minimum kriterler önerecektir.  Böylece daha yeşil ürünleri 
piyasaya süren üreticiler ödüllendirilecek ve ürünlerin yaşam 
döngüleri sonunda geri kazanılması ve geri dönüştürülmesi 
teşvik edilecektir.
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Avrupa’da plastik geri dönüşümünün artırılması 
döngüsel ekonomiye geçiş için gerekli görülmektedir.  
Günümüzde plastik kullanımı artmakla birlikte geri 
dönüşüm verimliliği diğer malzemelere göre geride 
kalmaktadır.  Plastik atıkların %25’ten azı toplanarak geri 
dönüştürülmekte, %50’si ise düzenli depolama alanlarına 
gömülmektedir.  Bu sektörde yenilikçi bir yaklaşım önem 
taşımaktadır ki gıdanın daha iyi korunması, plastiklerin 
geri dönüştürülebilirliklerinin geliştirilmesi veya araçlarda 
kullanılan malzemelerin hafifletilmesi gibi konularında 
döngüsel ekonomiye katkı sağlansın.  Bu nedenle AB 
Komisyonu: 

l Döngüsel ekonomide plastikler üzerine bir strateji 
geliştirerek geri dönüştürülebilirlik, biyobozunurluk, belirli 
plastiklerde tehlikeli maddelerin varlığı ve deniz çöpü 
konularında yaşanan sorunları ele alacaktır.  

l Atıklarla ilgili gözden geçirilmiş yasal düzenleme 
tasarısında plastik ambalajların geri dönüşümü için daha 
iddialı bir hedef önerecektir.  

Döngüsel Ekonomi Paketi’nde deniz çöpünün azaltılması 
için belirli önlemler alınması gerektiği belirtilmektedir.  2030 

Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri ve deniz çöpüyle ilgili 
mevcut AB hedefi doğrultusunda atık düzenlemelerinin 
uygulanması ile deniz çöpünün en az %25 azalacağı tahmin 
edilmektedir.

AB’de inşaat ve yıkıntı atıkları yılda 500 milyon tonla en 
yüksek hacimdeki atıkları oluşturmaktadır.  Bu sektördeki 
atık yönetiminin iyileştirilmesi döngüsel ekonomi üzerinde 
çok önemli olumlu bir etki yapabilir.  Komisyon bu konuda da 
önlemler alacaktır.

AB’de de yılda yaklaşık 100 milyon ton gıdanın atık 
haline geldiği hesaplanmaktadır.  Gıda tedarik zincirinin 
tamamında; çiftlik, işleme ve üretim, satış noktaları, 
restoranlar ve evlerde heba olan gıdaların önlenmesi için AB 
Komisyonu:

l Gıda atıklarını ölçmek ve ilgili belirteçleri tanımlamak 
üzere ortak bir metodoloji geliştirecektir.

l Üye devletleri ve gıda zincirinin ilgili oyuncularını bir 
araya getirerek önlemlerin belirleneceği ve iyi uygulama 
sonuçlarının paylaşılacağı bir platform oluşturacaktır.

l Atık, gıda ve yemle ilgili AB mevzuatının 
netleştirilmesi için önlem alacaktır.

   AB Komisyonu:
l Belediye atıklarının 2030’a kadar %65’nin geri 

dönüştürülmesi için ortak AB hedefi koyacaktır.
l Düzenli depolama sahalarına gömülen atıkların 2030’a 

kadar yüzde 10’a indirilmesi için bağlayıcı hedef koyacaktır.
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l Gıdalar üzerinde kullanılan etiketlerde tarih bilgisinin 
gıda zincirindeki oyuncular tarafından uygulanması ve 
tüketiciler tarafından anlaşılması için iyileştirme yolları 
arayacaktır.

Belirli koşulları sağlayan geri dönüştürülmüş 
malzemelerin atık olmaktan çıkmasını sağlayan AB 
yasal düzenlemelerinde değişiklik yapılacaktır.  Yapılacak 
değişikliğin amacı geri dönüşüm sektöründeki işletmelerin 
işini kolaylaştırmak ve haksız rekabeti önlemektir.  AB 
genelinde yürürlükte olan cam ve bakır hurdaları ile ilgili 
atık-olmaktan-çıkma kriterleri geçerliliğini koruyacaktır.

Döngüsel Ekonomi Paketi ile atıkların kaynağa (ikincil 
hammaddelere) dönüştürülmesi teşvik edilecektir, 

çünkü günümüzde AB’de kullanılan üretim 
malzemelerinin sadece küçük bir bölümü 

ikincil hammaddelerdir.  İkincil 
hammaddelerin ekonomide 

kullanımını engelleyen, örneğin 
kompozisyonlarındaki belirsizlik gibi, 

önemli engeller bulunmaktadır.  Bu 
nedenle AB Komisyonu:

l Özellikle plastikler başta olmak 

üzere, ikincil hammaddelerle ilgili kalite standartları 
belirlemek üzere çalışma başlatacaktır.

l Organik ve atık esaslı gübrelerin kullanımını 
kolaylaştırmak için gübrelerle ilgili AB mevzuatını yeniden 
ele alacaktır.

l Suyun tekrar kullanımını kolaylaştırmak için harekete 
geçecektir; tekrar kullanılacak sular ile ilgili minimum 
gereklilikler hakkında bir düzenleme hazırlanması 
gündemdedir. 

l Kimyasallar, ürünler ve atıkla ilgili yasal 
düzenlemelerin birlikte ele alınacağı bir analiz yaptıracaktır; 
bu çalışma ürünlerdeki belirli kimyasalların izlenmesinin 
nasıl geliştirileceğini de içerecek ve böylece endüstriye geri 
dönüştürülmüş malzemelerin istikrarlı bir şekilde temini 
konusunda yardımcı olacaktır.

l Atıkların üye devletler arasında yasal olarak 
taşınması ve ulaşımını kolaylaştıracak önlemler alacaktır.

Atıklardan yakma yoluyla enerji edilmesi, atık yönetim 
hiyerarşisi dikkate alındığında, öncelikli olmamakla birlikte, 
düzenli depolamaya göre daha fazla tercih edilen bir 
yöntemdir.  Atıktan enerji elde etme çalışmaları AB enerji 
ve iklim politikaları ile sinerji yaratarak döngüsel ekonomi 
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için önemli bir rol oynayabilir.  Bu nedenle AB Komisyonu 
Enerji Birliği çerçevesi altında bir “atıktan enerji” 
inisiyatifi benimseyecektir.

Ağaç, lif, ekinler gibi doğal esaslı malzemeler pek 
çok üründe ve enerji üretiminde kullanılabilmektedir.  
Fosil esaslı yakıtlara seçenek olabilmelerinin yanında 
biyo-temelli malzemeler yenilenebilir, biyobozunabilir 
ve kompostlaştırılabilir.  Döngüsel bir ekonomide 
yenilenebilir kaynakların kullanımı yeni malzemeler, 
kimyasallar ve süreçler için yenilikçi potansiyelleri 
nedeniyle teşvik edilmelidir.  AB Komisyonu bu amaçla 
biyo-kütle kullanımını, biyo-ekonominin gelişmesini 
destekleme kararı almış; atık düzenlemeleriyle ilgili 
değişiklik önerisinde ahşap geri dönüşüm hedefi 
yükseltilmiş; biyo-atıkların ayrı toplanması getirilmiştir.

Döngüsel ekonomiye geçiş, maliyetleri azaltacak 
ve yeni iş olanakları yaratacaktır.  Atık önleme, eko-
tasarım, tekrar kullanım ve benzeri önlemlerin AB’deki 
işletmeler için yıllık cironun %8’si veya yılda 600 
milyar Avro değerinde net kazanç sağlayabileceği 
hesaplanmaktır.  Toplam sera gazı salımları da yılda 
%2-4 oranında azalacaktır.

Döngüsel ekonominin sanayinin rekabet edebilme 
gücünü artırmak için daha çok araştırmaya ve yeniliğe 
gereksinimi vardır.  Bunun için kamu ve özel sektörün 
yatırım yapması gerekmektedir.  Horizon 2020, 
COSME, Yapısal ve Yatırım Fonları, Stratejik Yatırımlar 
Fonu ve diğer AB programları bu konuda önemli destek 
enstrümanları olarak düşünülmüştür.  Özellikle, geri 
dönüşüm, onarım ve yeni ürün ve hizmet sektörlerinde 
aktif olan küçük ve orta ölçekli işletmeler kurulacak 
Avrupa Kaynak Verimliliği Mükemmeliyet Merkezi’nden 
yararlanabileceklerdir.  Horizon 2020’nin 2016-2017 
çalışma programında döngüsel ekonomi için 650 milyon 
Avro’nun üzerinde fon ayrılmıştır.  AB Komisyonu, 
Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Yatırım Danışmanlığı 
ile birlikte döngüsel ekonomiyle ilgili geliştirme 
projelerini destekleyecektir.  Döngüsel ekonominin 
özel fonları cezbeden iş fırsatları da yaratacağı 
hesaplanmaktadır. 

AB Komisyonu döngüsel ekonomi eylem planının 
gerçekleşmesini kontrol etmek için basit ve etkin 
bir izleme sistemi önerecektir.  Bu izleme sistemi 
ana hammaddelerin tedariğinin güvenliği, onarım 
ve tekrar kullanım, atık oluşumu, atık yönetimi, 
ikincil hammaddelerin AB içinde ve dışında ticareti 
gibi alanlarda belirteçleri içerecektir. Komisyon aynı 
zamanda gıda atıklarını ölçmek ve ilgili belirteçleri 
tanımlamak için ortak bir metodoloji geliştirecektir.

AB Komisyonu’nun önerdiği Döngüsel Ekonomi 
Paketi’nin AB Konseyi ve Parlamentosu’nda 
görüşüldükten sonra son şeklini alması ve üye 
devletlerin yasal düzenlemelerine girebilmesi için 
AB’nin mevcut çalışma yöntemine göre birkaç yıl 
gerekmektedir.  Bununla birlikte, Döngüsel Ekonomi 
Paketi şimdiden, dünyada iş yapma modellerinin 
yakın gelecekte kökten değişikliğe uğrayacağının, 
rekabet koşullarının kaynakların tekrar kullanım, geri 
dönüşüm ve yenilenebilirlik ilkelerine göre yeniden 
şekilleneceğinin önemli bir habercisidir.

Döngüsel ekonomiye 
geçiş, maliyetleri 

azaltacak ve yeni iş 
olanakları yaratacaktır.  

Atık önleme, eko-
tasarım, tekrar 

kullanım ve benzeri 
önlemlerin AB’deki 
işletmeler için yıllık 
cironun %8’si veya 

yılda 600 milyar 
Avro değerinde net 

kazanç sağlayabileceği 
hesaplanmaktır.  

Toplam sera gazı 
salımları da yılda %2-4 

oranında azalacaktır.
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Bir ekonomi 
ve çevre aracı 
olarak GÜS

JOACHIM QUODEN

GÜS yıllar boyunca Avrupa Birliği ve çeşitli ülkelerde belediye 
seviyesindeki ambalaj atıklarını da kapsayacak şekilde farklı atık 

akışlarında uygulandı. Şüphesiz ki bu sayede söz konusu atıkların çevre 
performansı iyileşti, örneğin atık geri dönüşüm oranları yükseldi. 

EXPRA Genel Direktörü
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EXPRA Genel Direktörü

Genişletilmiş Üretici 
Sorumluluğu (GÜS) doğru 
uygulandığında, kaynak 

yönetimi alanında güçlü bir politika 
ilkesi olabilir. Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Teşkilatı’na (OECD) göre GÜS, 
“üreticinin ürünle ilgili sorumluluğunun, 
ürünün yaşam döngüsünde tüketim 
sonrası aşamayı da kapsayacak 
şekilde genişletildiği bir çevre politikası 
yaklaşımıdır.” Buna göre, piyasaya ürün 
süren şirketler ürün yaşam döngüsünü 
tamamladıktan sonra ürünü ve ambalajını 
toplamak, ayırmak ve geri dönüşümünü 
sağlamakla yükümlüdür. Buna ek olarak 
şirketler, tasarım aşamasında ürün ve 
ambalajının kullanım sonrası bertarafını 
düşünmek zorundadır. 

GÜS yıllar boyunca Avrupa Birliği ve 
çeşitli ülkelerde belediye seviyesindeki 
ambalaj atıklarını da kapsayacak şekilde 
farklı atık akışlarında uygulandı. Şüphesiz 
ki bu sayede söz konusu atıkların çevre 
performansı iyileşti, örneğin atık geri 
dönüşüm oranları yükseldi. Ambalaj atığı sorumluluğunun vergi 
mükelleflerinden üreticiye ve sonuçta tüketicilere aktarılması, 
ürünün nihai fiyatının atık yönetim maliyetini de içermesine yol 
açmaktadır. 

GÜS programında üreticinin sorumluluğu somut, mali ve/veya 
bilgilendirmeye yönelik olabilir. OECD, dışsal çevresel maliyetlerin bu 
şekilde içselleştirilmesini, başta GÜS olmak üzere çevre politikalarının 
tasarlanmasında temel bir unsur olarak değerlendirmektedir. AB’de 
bu ilkeler resmi olarak Atık Çerçeve Direktifine girmiştir.

Her ne kadar GÜS’te üreticilerin önemli bir sorumluluğu olsa da, 
üreticiden geri dönüşümcüye ambalaj zincirindeki tüm oyuncuların 
(malzeme üreticileri, ambalaj üreticileri, dolumcular, ithalatçılar, 
perakendeciler, tüketiciler, yerel yönetimler, atık yönetimi şirketleri, 
geri dönüşümcüler ve unutmamak lazım ki yasa koyucuların) 
kendilerine has sorumlulukları bulunmaktadır. 

GÜS birçok farklı şekilde uygulanabilir. Sadece Avrupa Birliği’nde 
bile 25 üye devlet kendilerine özgü GÜS ambalaj programlarını 
uygulamaya koymuştur. Özellikle açık ve net bir mevzuatın 
uygulandığı; hükümetler, yerel yönetimler, üreticiler ve atık yönetimi 
şirketlerinin yakın işbirliğiyle yürütülen  ülkelerin programları büyük 
başarı kazanmıştır. İlgili oyuncuların sorumluluk ve yükümlülüklerinin 
açıkça tahsis edilmediği durumlarda ise GÜS aynı sonucu 
göstermemiştir.  

GÜÇlÜ BİR YASAl ÇERÇEVENİN ÖNEMİ 
Görülüyor ki, atık yönetimi alanında yasa koyucuların en önemli 
görevlerinden biri, rol ve sorumlulukları net bir şekilde tanımlayıp 
dağıtımını yapmaktır. Sisteme dahil olan oyuncuların farklı çıkarları 
olsa da işlevsel bir GÜS sistemi oluşturmak için yakın çalışırlar. 
Yasa koyucular  özellikle bu farklı oyuncuların rollerinin birbirleriyle 
çakışmasını ve çıkar çatışmaları oluşmasını engellemelidir. 

Bir başka kilit nokta ise GÜS programının hedeflerini 
gerçekleştirmek için yeterli kaynakların ayrılmasıdır. Bu 
nedenle yasal çerçevede GÜS kuruluşunun kamu hizmeti görevi 
tanımı yapılmalı, ayrıca GÜS kuruluşunun düzenli üçüncü taraf 
denetimlerine tabi olacağı ve yetkili makamlarca gözden geçirileceği 
öngörülmelidir. GÜS kuruluşunun raporladığı hacimlere dair 
veri şeffaflığı kritik öneme sahiptir. Yasa koyucular ayrıca GÜS 
kuruluşunun akreditasyon/lisans alabilmesi için net ve katı kriterler 
belirlemelidir. 

Kapsamlı bir yasal çerçeve, güçlü bir yürütme politikası ile 
desteklenmelidir. Kamu kuruluşları, denetçi şapkalarıyla, GÜS 

uygulamasının nitelikli yapılmasını 
sağlamalıdır, örneğin boşlukları 

kapatmak veya hazıra konanları takip 
etmek için uygun yürütme prosedürlerine 

başvurarak. Yasa koyucu da GÜS’ün 
uygulanması için mekanizmalar oluşturmalı 

ve sorumlu şirketler arasındaki adil rekabeti 
güçlendirmelidir. Bunun yapılabilmesi için 
örneğin izleme ve yürütmeden sorumlu bir 
kurum belirlenebilir.

Bunun yanı sıra, ulusal çerçeveye bağlı 
olarak, kalan evsel atıklar için “attığın kadar 
öde” (PAYT) sistemi gibi diğer eşlik eder 
nitelikteki ekonomik araçlar, vatandaşların 
ayırma alışkanlığı geliştirmesini teşvik edebilir. 
Öte yandan, GÜS’ün uygulanmasına sekte 
vuracağından ambalaj vergisi veya depozito 
programları gibi düzenleme ve tedbirlerin 
faydası yoktur. 

BİR GÜS PROGRAMıNıN 
İŞlETME YÖNÜ
GÜS mevzuatı uyarınca sorumlu kılınan 

şirketler, atık haline gelen ürün ve ambalajlarının 
uygun bir şekilde bertarafını sağlamalıdır. Bu nedenle bu şirketler 
ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması ve geri dönüşümünü 
finanse, organize ve koordine edecek GÜS uyum programları 
kurmalıdır.

Şirketler, bireysel nitelikteki sorumluluklarını kolektif hale 
getirmek için sektör temsilcileri tarafından fonlanan ve sorumlu 
şirketlerin geri alma yükümlülüklerinden sorumlu bir GÜS kuruluşunu 
görevlendirmelidir. Bu görev, yetkili makamlarca akreditasyon/lisans 
şeklinde verilmelidir. Topluma ve sorumlu şirketlere en düşük maliyeti 
olan, ayrıca sürdürülebilirliği, çevresel ve hukuki uyumu en yüksek 
olan yöntem budur. Gerçekten de GÜS uyum programını finanse 
eden ve GÜS kuruluşuna aktif katılan sorumlu şirketler, bu sayede 
ambalaj geri kazanımıyla ilgili işletme giderlerini koordine ve kontrol 
edebilir, giderlerini gereken en düşük düzeyde tutabilirler. 

Ayrıca sorumlu şirketler eğitim kampanyaları gibi gerekli uzun 
vadeli projelere fon ayırma konusunda anlaşmaya varabilirler. GÜS 
sistemleri, tüketici ihtiyaçlarının karşılanmasını, eğitim ve iletişim gibi 
daha üstün amaçların güdülmesini sağlamalıdır. Bu özellikle evsel 
ambalajlar için önemlidir. Bunun yanı sıra GÜS uyum programının 
uzun vadeli performansını artırmak amacıyla da fon ayrılabilir. 

BAŞARılı BİR GÜS PROGRAMıNıN ŞARTlARı  
Bir GÜS uyum programının başarısı için olduğu kadar ekonomik ve 
çevresel sürdürülebilirliği için de vazgeçilmez olan koşul, belediye/
yerel yönetimler ile sektör temsilcilerinin yer aldığı GÜS kuruluşu 
arasında karşılıklı güvene dayanan yakın bir işbirliğidir. 

Belediye/yerel yönetimlere düşen, kimi ürün/atık akışı ile 
doğrudan ilişkili olan kilit roller vardır. Örneğin yüksek hacimli 
evsel ambalaj ya da hızlı tüketim malı akışı söz konusu olduğunda, 
kapıdan kapıya toplama ve/veya toplama noktası merkezlerinin 
oluşturulması ve yönetilmesinde belediyelere büyük rol düşer. Böyle 
bir durumda, belediye/yerel yönetimler ile GÜS kuruluşu, yerel 
özellikleri dikkate alarak, ulusal ve Avrupa çapındaki gerekliliklere 
göre en uygun toplama sistemi konusunda anlaşmaya varmalıdırlar.

Belediye/yerel yönetimlere ile GÜS kuruluşu aynı zamanda yerel 
halkla iletişim ve farkındalık oluşturma programlarında, veri toplama 
ve takibinde, atık yönetimi operatörlerinin kontrol edilmesinde ve 
toplama hizmetleri ihalelerinde aktif olarak işbirliği yapmalıdır.

Bütün atık yönetim sistemlerinin işletme merkezinde atık 
yönetimi ve geri dönüşüm şirketleri bulunur. İşi yapıp sonucu alan 
onlardır. Onların etkinliği ve yenilikçiliği GÜS sisteminin ekonomik ve 
çevresel performansını da olumlu etkileyecektir. Bu açıdan, en iyi 

Uyum 
programları, 

sistemlerindeki 
ambalaj 

atıklarının 
toplanması, 
ayrılması ve 

geri kazanımını 
finanse etmek 
için üyelerinden 

gereken mali 
katkıyı toplar.
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performansı alabilmek için yeterli fon ve gerekli teşviklerin sağlanması 
kritik öneme sahiptir.  

Fakat serbest piyasa yöntemiyle işletilen bir GÜS sisteminde atık 
operatörleri ve yatırımcılarının, maksimum kar ve pazar payında artış 
elde etmeye doğal olarak meyledebileceklerini de belirtmek gerekir. Bir 
başka deyişle toplanan, ayrılan ve geri dönüşüme alınan malzemede 
ton başına en yüksek fiyat hedeflenebilir. Bu yolla piyasaya sürülen 
ambalaj miktarının artmasına ilgi duyabilirler. Bu ise atık hiyerarşisinin 
hukuki hedeflerine tamamen aykırı olmakla kalmaz, toplumun 
çıkarlarıyla da çatışır. 

Bu nedenle atık operatörleri GÜS kuruluşunun koordinasyonuna 
karışmamalı, GÜS kuruluşu da toplayıcı, ayırmacı veya geri dönüşümcü 
gibi hareket etmemelidir. Rekabet ve anti-tröst kanunlarına tam 
uygunluk sağlamak için her oyuncu kendine düşen rolü oynamalıdır.

 BİR GÜS PROGRAMıNıN MAlİ SORUMlUlUğU
Sektör temsilcilerinin fonladığı bir GÜS uyum programı kar amacı 
gütmeden işletilmelidir. Bu hukuki statü, özellikle hem aynı hem 
de farklı sektörlerden birçok şirket beraber çalıştığı için rekabet 
mevzuatına uygunluğu sağlar. 

Uyum programları, sistemlerindeki ambalaj atıklarının toplanması, 
ayrılması ve geri kazanımını finanse etmek için üyelerinden gereken 
mali katkıyı toplar. Bu fon genellikle sorumlu şirketin ambalajlı ürün 
maliyet hesabında büyük yer tutar ve bu nedenle diğer sorumlu 
şirketlere kıyasla rekabetçi konumunu etkiler. Bu yüzden bu ücretlerin 
hesaplanması da tahsilatı da adil ve şeffaf bir şekilde yapılmalıdır. Ayrıca 
GÜS’ün amaçlarına uygun olarak bu ücretler belli bir ambalajın çevre 
üzerindeki etkisini de dikkate almak zorundadır. 

Uyum programı üyelerinin, yani sorumlu sektörlerin ödemesi 
gereken ücretler, sistemdeki çeşitli ambalaj malzemelerinin maliyetine 
göre farklılaşmalıdır. Böyle bir ücret yapısı “gerçek maliyet” ilkesini 
yansıtır, bir başka deyişle, belli bir ambalajın toplanması, ayrılması ve 
geri kazanımı için gereken maliyetlere dayalıdır. GÜS prosedürlerine 
uyulması, yerli ve ithalatçı şirketler arasında ayrımcılığı engelleyeceği 
gibi büyük şirketler ile KOBİ’lerin eşit koşullara tabi olmasını 
güvence altına alır. 

GÜS’ün birçok hedefinden biri, ıskartaya çıkan ambalaj 
malzemeleriyle ilgili sorumluluğu vergi mükellefinden 
üreticiye ve nihayetinde ambalajlı malların tüketicisine 
aktarmaktır. Bu nedenle geri dönüşüm ve geri 
kazanım hedeflerini yerine getirmek üzere sorumlu 
sektöre ve onun uyum programlarına (genellikle 
belediyelerle yakın işbirliği içinde) ambalaj atıklarının 
ayrı toplanmasını organize etme görevi verilir. Bir 
uçta sorumlu sektörün üstlenmesi gereken 
maliyetlerin öbür uçta belediyeler ve 
vergi mükelleflerinin ödemesi gereken 
maliyetlere göre belirlenmesi gerektiği 
aşikardır. Bu süreçte izlenmesi gereken 
temel ilke “her paydaşın sadece 
etkileyebileceği maliyetlerden 
sorumlu olması” ilkesidir. 

Sorumlu sektörler, 
hükümetleri tarafından 
belirlenen hedeflere ulaşmak 
için tasarlanmış toplama sistemi 
dahilindeki ambalaj toplama ve 

bertaraf maliyetlerini üstlenmelidir. Bu maliyetler genel olarak, belli 
bir semtin hükümet tarafından belirlenen hedefleri tutturması için 
gereksinimlerini en iyi şekilde yansıtacak usul olan ihaleye davet 
usulüyle belirlenmelidir. Belediyeler evde toplamayı (ve ayırmayı) 
organize etmeye karar verirlerse, üstlenilecek maliyet, optimum bir 
sistemde, ulusal çapta üzerinde anlaşılan referans maliyetlere göre 
hesaplanmalıdır. 

Ayrıca, satış işlemi uyum programı tarafından yapılmayacaksa, 
toplanan ve ayrılan ambalaj atıklarından elde edilecek satış gelirlerinin 
de hesaba dahil edilmesi gerekir. 

Sorumlu sektör hükümetçe belirlenen hedeflere ulaşmak için 
vatandaşlar tarafından üstlenilen iletişim maliyetlerini de devralabilir. 
Bunu yaparken, vatandaşlara belediye atıklarını nasıl bertaraf edip 
ayırmaları gerektiği konusunda belediyelerin bilgilendirme sorumluluğu 
bulunduğunu da unutmamak gerekir. Ancak yere çöp atmayı önleme 
girişimleri ve temizleme faaliyetleri sorumlu şirketlerin (maliyetle ilgili) 
sorumlulukları içine girmez; bazı vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen 
yere çöp atma şeklindeki olumsuz davranış bir yandan eğitim 
kampanyaları diğer yandan cezai yaptırımlarla önlenmelidir.  

Belediyelerde oluşan ambalaj atıklarına gelince, uyum programları 
genellikle belediyelerle yakın işbirliği içinde ambalaj atıklarının 
toplanması ve ayrılması için gereken altyapıyı kurmak ve devam 
ettirmek zorundadır. Tüketicilerin/vatandaşların günlük bazda 
atıklarını ayırabilecekleri bir altyapıya kolay erişimleri olmadığı takdirde 
makul seviyelerde evsel atık toplamak mümkün olmayacaktır. 
Ambalaj atıklarının geri kazanımında en büyük payı evsel atıkların ayrı 
toplanmasına veren tüm EXPRA üyeleri bu deneyimi yaşar. Ayrıca 
toplanan ambalaj atıklarının doğru bir biçimde bertaraf edilmesini 
sağlamalıdırlar – hatta (özellikle) ayrılan ambalaj atıklarının eksi 
değeri olduğu zaman bile bu geçerlidir; örneğin ambalaj atıklarının geri 
dönüşümü için geri dönüşümcülere ödeme yapılması gerektiğinde. 
Bunun sonucunda uyum programlarının sağlam finansal temelleri 
olması gerektiği ortaya çıkar. 

Bu nedenle hükümetler uyum programı yürütme lisansını 
ancak güçlü bir mali yapısı olan güvenilir kuruluşlara vermelerini 

sağlayacak katı bir yetkilendirme süreci oluşturmalıdır. Herhangi 
bir sebeple programın işletilmesi kesintiye uğrarsa, en az altı 
ay boyunca işletmeye devam edilmesini sağlayacak asgari bir 
finansal teminatın belirlenmesiyle, sistemin istikrarı güvence 

altına alınabilir. Uyum programının sahiplik yapısının şeffaf olması, 
öngörülmeyen çıkar çatışmalarını engeller. Hal böyleyken uyum 

programından, uyum ve atık yönetimi işleri arasına bir nevi Çin 
Seddi çekmesi talep edilmelidir. 

Uyum programı kapsamına giren ambalaj tipi ile programın 
toplayacağı ambalaj tipi konusunda şeffaflık olması 

sağlanmalıdır.  Uyum programının yıllık raporlarında 
ilgili hükümetlerce belirlenen hedeflere nasıl ulaşıldığı 
açıklanmalı ve bu rapor bağımsız, yetkili bir üçüncü 
tarafın denetiminden geçmelidir. Son olarak, koşullara 
uyulmaması durumunda para cezasından lisansını 

almaya kadar yaptırımlar uygulanmalıdır.  
GÜS’ün uygulanması çok karmaşık bir süreçtir. 

Buna rağmen doğru kullanıldığında ambalaj gibi 
(kullanılmış) ürünlerin karmaşık tasarımı ve 

bertarafı açısından mükemmel sonuçlar 
verdiğinden, bu ilkeyi uygularken harcanan 

tüm çabalara değer niteliktedir. 

EXPRA: genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Birliği
2013’te kurulan EXPRA, kar amacı gütmeden çalışmalarını 

yürüten, sorumlu sektör tarafından fonlanan ambalaj, ambalaj 
atıkları geri kazanım ve geri dönüşüm sistemleri birliğidir. 
EXPRA, sorumlu sektör tarafından kurulan veya işletilen ambalaj 

geri kazanım ve geri dönüşüm kuruluşlarından oluşan üyelerinin 
çıkarlarını temsil eden yetkili ses ve ortak politika platformu 
olarak hareket eder.  

Daha fazla bilgi için: www.expra.eu
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AMCOR FLEXIBLES İSTANBUL AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.  
AMWAY TÜRKİYE LTD.ŞTİ. İZMİR ŞB. 

ANA GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
ANADOLU CAM SAN. A.Ş.

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. 
BERICAP KAPAK SAN. A.Ş. 

BP PETROLLERİ A.Ş. 
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

COCA-COLA MEŞRUBAT PAZARLAMA DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. A.Ş.
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

CROWN BEVCAN TÜRKİYE AMBALAJ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
EDİRNE YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş.

ELİF PLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
EMEK YAĞ SAN. A.Ş.

ERBAK ULUDAĞ İÇECEK SAN. VE TİC. A.Ş. 
ETİ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

HAYAT KİMYA SAN. A.Ş.
INDORAMA VENTURES ADANA PET SAN A.Ş.  

JOHNSON & JOHNSON SIHHİ MALZEME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
KAFKAS PASTA ŞEKERLEME SAN. VE TİC. A.Ş.

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SAN. A.Ş.
KOROZO AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

LOREAL TÜRKİYE KOZMETİK SAN. VE TİC. A.Ş.
MARSHALL BOYA VE VERNİK SAN. A.Ş.

MİGROS TİCARET A.Ş.
MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYI A.Ş.

NESTLE WATERS GIDA VE MEŞRUBAT SAN. TİC. A.Ş.
NIVEA BEIERSDORF TURKEY KOZMETİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 

ORIFLAME KOZMETİK ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ.
PAPİKS PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.

PEPSI COLA SERVİS VE DAĞITIM LTD. ŞTİ.
PINAR SU SAN. VE TİC. A.Ş.

PLAŞ PLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. 
PROCTER & GAMBLE TÜKETİM MALLARI SAN. A.Ş.

RECKITT BENCKISER TEMİZLİK MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
REXAM PAKETLEME SAN. VE TİC. A.Ş.

ROCHE MÜSTAHZARLARI SAN. A.Ş.
SARTEN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. 

SHELL&TURCAS PETROL A.Ş.
SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş.  

TAMEK GIDA VE KONSANTRE SAN. VE TİC. A.Ş.
TAT GIDA SAN. A.Ş.

TETRA PAK PAKETLEME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SAN. A.Ş.

UNILEVER SAN. VE TİC. TÜRK A.Ş.
YUDUM GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
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