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KALİTE
VE
ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Türkiye’de çevrenin korunması, kaynak israfının önlenmesi,
ekonomiye katkı amacıyla, ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda uzmanlaşmış,
Türkiye’nin lider kurumu kimliğiyle, müşterilerine/paydaşlarına ve topluma,
güvenilir ve kaliteli hizmet sağlamak.
Geri kazanım bilincini yaygınlaştırmak için sanayi kuruluşlarına,
yerel yönetimlere, lisanslı firmalara ve çalışanlarına eğitimler vermek.
Tüketicilere, gençlere ve çocuklara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak.
İlgili yasal düzenlemelere, Avrupa kuruluşu PRO Europe’un
temsilcisi olarak kullandığı Yeşil Nokta işaretinin ve sisteminin gereklerine ve
diğer şartlarına uymak.
Yönetim sistemlerinin etkinliğini sürekli iyileştirmek amacıyla,
yönetim sistemi şartlarına uyarak hedefler belirlemek,
bu hedefleri gözden geçirmek ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

MART 2011
Yönetim Kurulu Başkanı
Okyar YAYALAR

25. YILIMIZI
KUTLUYORUZ
METE İMER

ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri

Değerli Okuyucular,
ÇEVKO Vakfı, yerli bir sivil inisiyatif olarak, ambalaj
atıklarının geri kazanımında sanayi sorumluluğunun
yerine getirilmesi amacıyla 25 yıl önce yola çıktı.
Geçen çeyrek yüzyıllık sürede, dünyada ve ülkemizde
çevre sorunlarının giderek ağırlaştığına, sorunlara
çözüm üretilmesinde sivil toplumun rolünün arttığına
ve çevreyle ilgili yasal düzenlemelerin önem
kazandığına tanık olduk. ÇEVKO Vakfı, bu süreçte,
çeşitli paydaşlarla geliştirdiği işbirliklerinde öne çıkan
uzman, yansız ve çözüm üretmeye yönelik yapısıyla
yer aldı. Dergimizin Gündem bölümünü Yönetim Kurulu
Başkanımızın değerlendirmelerini bulacağınız bu
konuya ayırdık.
ÇEVKO Vakfı İktisadi İşletmesi Türkiye’de ambalaj
atıklarının geri kazanımı konusunda, sanayi
yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla, Bakanlık
tarafından yetkilendirilmiş ilk kuruluş olarak 11 yıldır
ekonomik işletmelere hizmet vermektedir.
Hizmet verdiğimiz müşterilerimizin memnuniyetini
ölçmek için düzenli olarak algı çalışmaları yaptırıyoruz.
Son yaptırdığımız algı çalışması sonuçlarına dergimizin
Endüstri İlişkileri bölümünde yer verdik. Bu bölümde
ayrıca işbirliği içinde olduğumuz şirketlerden bazılarının
“sürdürülebilir bir çevre” için yapmakta olduğu örnek
çalışmalarla ilgili haberleri bulabilirsiniz.
25 yıllık geçmişimize baktığımızda, ekonomik bir
değer oluşturan ambalaj atıklarının daha fazla, daha
yaygın, kaynağında ve kayıt altında toplanması başlıca
çabamız olmuştur. Belediyelerimiz ve lisanslı toplamaayırma firmaları bu konuda işbirliği içinde olduğumuz
paydaşlarımızdır. Atıkların daha verimli toplanması
için paydaşlarımızla birlikte projeler geliştiriyoruz.

Başta cam ambalajlar olmak üzere otel, restoran ve
kafelerden çıkan atıklara yönelik olarak geliştirdiğimiz
HoReCa projesi ile ilgili bilgiler için Atık Yönetimi
bölümüne bakmanızı öneririz.
ÇEVKO Vakfı olarak 2016’ın ilk yarısında
gerçekleştirdiğimiz eğitim ve tüketici bilgilendirme
çalışmalarımızın özetini bu sayımızda da sizinle
paylaşıyoruz. 25 yıl öncesiyle karşılaştırıldığında,
tüketicilerimizdeki geri kazanım bilincinin gelişimi
konusunda elimizde yeterli veri olmamakla birlikte,
bu konuda sürdürülen çabaların ne yazık ki yeterli
olmadığını hissediyor; ilgili tüm kurum ve şirketleri
işbirliğine davet ediyoruz.
Dergimizin Uluslararası İlişkiler ve Dünyadan
Haberler bölümünde üyesi olduğumuz EXPRA
(Extended Producer Responsibility Alliance)
Örgütü’nün çalışmalarını ve dünyada iklim değişikliği
ile mücadelede bir dönüm noktası olan Paris
Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi konusunu ele aldık.
İlgiyle okuyacağınızı umuyoruz.
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 markadır.
ÇEVKO Vakfı olarak 2016 yılında da Yeşil Nokta
Sanayi Ödülleri veriyoruz. Ödül törenimiz
1 Aralık 2016 tarihinde gerçekleşecektir.
ÇEVKO DÖNÜŞÜM’ü sizlere
sunmaktan mutluluk duyuyor,
derginin hazırlanmasında
emeği geçenlere teşekkür
ediyorum.
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ÇEVKO
VAKFI

Çeyrek asırdır
geri dönüşümde
öncüyüz
OKYAR YAYALAR
ÇEVKO Vakfı olarak 1 Kasım 2016 itibarıyla 25 yılı
geride bıraktık.
1991 yılında kurulduğumuzda nüfusu 56 milyon olan
Türkiye’de henüz çevre ile ilgili bir bakanlık dahi yokken
tamamen gönüllülük esası ile çıktığımız yolda, bize eşlik
eden kurucu üyelerimizi takdir ve şükranla anmamak
mümkün değil.
Kurucu üyelerimizin de hatırlayacağı gibi, o yıllarda
birkaç ufak pilot proje ile geri dönüşüm çalışmalarına
başlamıştık. Tamamen kendi imkanlarımızla İstanbul
Bakırköy’de kurduğumuz ayırma tesisimizde dönemin
Bakırköy Belediye Başkanı Sayın Ali Talip Özdemir’in
de desteği ile uzun yıllar çalıştık. Bugün ise her yıl 500
bin tonun üzerinde ambalaj atığının geri kazanımını
sağlıyoruz.
1992 yılından beri Yönetim Kurulu Başkanlığını
sürdürdüğüm ÇEVKO Vakfı bugün 49 üyesi, 161 belediye,
59 lisanslı firma ve ve işbirliği içinde olduğu 1700’ü aşkın
ekonomik işletme ile Türkiye çapında büyük bir kurum
haline gelmiş bulunuyor.

Gü
nd
em

Ambalaj atıklarının ekonomiye geri
kazandırılması ve çevreye olan
etkilerinin önlenmesi amacıyla
kurulmuş ilk girişim olan
vakfımız, uzun yıllar tek kurum
olarak görevini sürdürmüştür.
ÇEVKO’yu daha sonraki yıllarda
kurulan diğer yetkilendirilmiş
kuruluşlardan ayıran önemli bir özellik

ÇEVKO Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

ise Avrupa Birliği üyelerinin kurduğu ve ambalajların
üzerinde yeralan “YEŞİL NOKTA” sembolünün sahibi
PRO-EUROPE’a, sürdürülebilir atık yönetimini dünya
çapında teşvik etmek ve geliştirmek için çalışan ISWA’ya,
sanayi yükümlülüğünde olan ambalaj ve ambalaj
atıklarının geri kazanımı konusunda faaliyet gösteren
EXPRA’ya üye olmasıdır.
Üyesi olduğumuz bu mesleki organizasyonlar kanalı
ile elde ettiğimiz tecrübelerimizi; ülkemizdeki mevzuat
hazırlama çalışmalarında, sistemin iyileştirilmesi amacı
ile getirdiğimiz önerilerde kullanıyor, Türkiye’deki tüm
başarılı uygulamaların da Avrupa genelinde bilinirliğini
sağlıyoruz.
ÇEVKO Vakfı olarak 2009 yılından bu yana, T.C. Millî
Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri işbirliğinde ve
birlikte çalışma yürüttüğümüz belediyelerin de
desteğiyle, öğretmenlere yönelik “Eğiticilerin
Eğitimi Seminerleri” düzenliyoruz. Bu eğitimler
kapsamında bugüne kadar 6.700 öğretmene
ulaştık.
ÇEVKO çocuk tiyatromuz, sergilediği
“Dönüşüm İyi Gelecek” isimli yeni oyunuyla
2016 yılının ilk yarısında yapılan 15 gösterimde,
toplam 6.350 öğrenciye ulaşmıştı.
Halka yönelik gerçekleştirdiğimiz alışveriş
merkezi etkinliklerinden, tüm Türkiye televizyonlarında
yayımlanan kamu spotlarına; paydaşlarımız için
düzenlediğimiz uluslararası kongre ve seminerlerden,
çalışan eğitimlerine kadar düzenlediğimiz eğitim,
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bilinçlendirme ve tanıtım faaliyetlerimize devam
edeceğiz.
Türkiye’de sürdürülebilir ve sağlıklı bir geri kazanım
sisteminin tam olarak oturması için katetmemiz gereken
daha çok yolumuz var. Türkiye genelinde tüm halka
yaygınlaşmış, yükümlülüğü olan piyasaya sürenlerin
finansal katkısıyla sağlam, yerel yönetimlerin sahip
çıktığı, güçlü altyapı ve mevzuat ile desteklenen,
halkın günlük yaşamının parçası haline getirdiği bir geri
kazanım sisteminin oluşturulması ortak amacımız…
Çeyrek asırdır kendimizi
Türkiye’de çevrenin korunması,
toplumsal gelişim ve
ekonomiye katkı
sağlamak amacıyla
çalışmaya adadık.
Yetkilendirilmiş
Kuruluş ilan
edildiğimiz
2005
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Okyar Yayalar
KO
Chairman of ÇEV

yılından bugüne kadar 4,5 milyon ton ambalaj atığının
geri kazanımını sağladık. Birkaç belediye iş birliği ile
başladığımız çalışmalar bugün, Türkiye genelinde
yaygınlaşan ve her geçen gün güçlenen bir sistem haline
geldi. Bu vizyonumuzu yerine getirmemizde desteklerini
esirgemeyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.

Okyar Yayalar
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Dünden Bugüne
1991

l 1 Kasım 1991’de ÇEVKO Vakfı resmen tescil edildi.
l Salih Zeki Öcal, Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.
l ÇEVKO Vakfı logosu belirlendi.
l Çevre Bakanlığı kuruldu
l Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği yayımlandı.

1992

l ÇEVKO Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak Prof. Dr. Ali Beba seçildi.
l Bakırköy Belediyesi işbirliği ilk kaynakta ayrı toplama çalışmaları
başladı.

l İlk toplama ayırma tesisi kuruldu: Bakırköy Belediyesi
Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi

1993

l ÇEVKO Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak
Okyar Yayalar seçildi.

1994

2012

l AB’de 94/62/EC sayılı Ambalajlama ve Ambalaj
Atıklarına İlişkin Direktif yürürlüğe girdi.

1996
2003

2010

l ÇEVKO Vakfı İktisadi İşletmesi kuruldu.

l Pro-Europe’a üye olundu ve Yeşil Nokta markası Türkiye’de
kullanılmaya başlandı.

l Çevre ve Orman Bakanlığı kuruldu.

2004
2005

l Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği yayımlandı.

l ÇEVKO, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş Kuruluş
ilan edildi.

2003

l 245 ekonomik işletmenin 188.169 ton geri kazanım
yükümlülüğü üstlenildi.
l 990.200 kişilik nüfusa yaygınlaşıldı.

2006

l 400 ekonomik işletmenin
271.715 ton geri kazanım
yükümlülüğü üstlenildi.
l 1.760.200 kişilik nüfusa
yaygınlaşıldı.

1996
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ÇEVKO Vakfı
2007

l Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği yeniden yayımlandı.

l 502 ekonomik işletmenin 307.218
ton geri kazanım yükümlülüğü
üstlenildi.
l 3.196.200 kişilik nüfusa yaygınlaşıldı.

2008
2016

l 788 işletmenin 367.476 ton geri
kazanım yükümlülüğü üstlenildi.

l 5.123.598 kişilik nüfusa yaygınlaşıldı.

2009

l Gelecek için Geri dönüşüm Projesi
kapsamında eğitici eğitimleri
verilmeye başlandı.
l 991 ekonomik işletmenin 392.229
ton geri kazanım yükümlülüğü
üstlenildi.
l 7.119.780 kişilik nüfusa yaygınlaşıldı.

2010

l ISWA (International Solid Waste
Association)’a üye olundu.

l ISO 9001:2008 Kalite Yönetim

2007

Sistemi ve ISO 14001:2005 Çevre
Yönetim Sistemi belgeleri alındı.
l Çevreci Kedi Çevki çocuk tiyatrosu
oluşturuldu ve sahnelenmeye
başlandı.
l 1255 ekonomik işletmenin 396.948
ton geri kazanım yükümlülüğü
üstlenildi.
l 11.235.224 kişilik nüfusa yaygınlaşıldı.

2011

l Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kuruldu.
l Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği yeniden yayımlandı.

l ÇEVKO 20. Yıl Zirvesi: “Değişen
Dünya, Kirlenen Çevre, Artan Sanayi
Sorumluluğu” düzenlendi.
l Yeşil Nokta Basın Ödülleri

1991

verilmeye başlandı.

l ÇEVKO Çocuk e-öğrenme sitesi
yayın hayatına başladı.

l 1308 ekonomik işletmenin 399.259
ton geri kazanım yükümlülüğü
üstlenildi.
l 13.366.441 kişilik nüfusa yaygınlaşıldı.

2012

l ÇEVKO Modeli, Rio+20 Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Konferansı’nda Türkiye’yi temsil eden
en iyi uygulamalardan biri oldu.
l 1509 ekonomik işletmenin 391.943
ton geri kazanım yükümlülüğü
üstlenildi.
l 17.170.178 kişilik nüfusa yaygınlaşıldı.

2013

l EXPRA (Extended Producer
Responsibility Alliance-Genişletilmiş
Üretici Sorumluluğu Birliği) üyesi
olundu.
l AB’de Ambalaj Atığı Yönetim
Sistemleri Uluslararası Kongresi
düzenlendi.
l 1664 ekonomik işletmenin 496.986
ton geri kazanım yükümlülüğü
üstlenildi.
l 17.886.102 kişilik nüfusa yaygınlaşıldı.

2014

l Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri verilmeye
başlandı.

l 1759 ekonomik işletmenin 545.617
ton geri kazanım yükümlülüğü
üstlenildi.
l 21.442.839 kişilik nüfusa
yaygınlaşıldı.

2015

l Belediye Atıklarının Yönetimi:
Toplamada Yöntem, Rol ve
Sorumluluklar Uluslararası Kongresi
düzenlendi.
l 1790 ekonomik işletmenin 571.470
ton geri kazanım yükümlülüğü
üstlenildi.
l 23.235.359 kişilik nüfusa
yaygınlaşıldı.
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25 yıldır aynı heyecan ve özveriyle
Türkiye’de sürdürülebilir bir geri
kazanım sistemi için çalışıyoruz.
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Destekleyen herkese teşekkürler…
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25.YIL MESAJLARI
ÇEVKO Vakfı’nın 25. yıldönümü nedeniyle işbirliği
yaptığı belediyelerden kutlama mesajları geldi.

ALTINDAĞ
BELEDİYESİ

ARİFİYE
BELEDİYESİ

Altındağ adına
başarılar dilerim

ÇEVKO kutsal
bir görev üstlendi

Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak 2010
yılında ÇEVKO işbirliği ile başlatmış olduğumuz “Geleceğe DEĞER
katıyoruz – Temiz Altındağ Temiz Gelecek” projesi kapsamında,
geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması
ve geri dönüşümü konusunda ilçemiz okulları, gençlik merkezleri,
kadın kültür merkezleri, muhtarlıklar, diğer kurum ve kuruluşlarda
ortaklaşa düzenlediğimiz, tiyatro gösterileri, eğitim çalışmaları
ile mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz kapı kapı bilgilendirme
etkinlikleri Türkiye’nin En Temiz
İlçesi ve En Çevreci Belediyesi
olmamıza katkı sağlamaktadır.
Çalışmalarımıza destek olan
ÇEVKO Vakfı’nın, 25. Yılını
kutlar; çevre, temizlik ve
geri dönüşüm konularında
toplumda bilincini geliştirme,
ilçemiz Altındağ ve ülkemize
çevresel ve ekonomik fayda
sağlama konusundaki
çalışmalarında başarılar
dilerim.
Ali ŞEN
Temizlik İşleri Müdürü

ATAŞEHİR
BELEDİYESİ

Ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda
ÇEVKO Vakfı’nın üstlendiği ve sürdürdüğü görevin çok
kutsal olduğuna inanıyorum. Geri dönüşümün çevreye,
doğaya, tüm canlılara ve ekonomiye olan katkıları göz
ardı edilemez bir boyuttadır. Atık üreticilerinin kaynakta
ayrıştırma faaliyetine olan desteği ise ancak eğitim
ve bilinçlendirme çalışmalarıyla gelişebilmektedir.
Her geçen gün artan bu olumlu bilincin geliştirilmesi
noktasında
ÇEVKO Vakfı’nın
bu güne kadar
sürdürdüğü eğitim
ve bilinçlendirme
çalışmalarını arttırarak
sürdürmesini
arzu ediyorum ve
“Eğitim, Eğitim,
Eğitim” ile başarının
katlanarak artacağına
inanıyorum.
Adnan Ağırman
Başkan Yardımcısı

Çevre deyince akla ÇEVKO gelir

Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma
ve Kontrol Müdürlüğü olarak 2009
yılından itibaren ambalaj atıklarının
kaynağında ayrı toplama çalışmalarına
başlamıştır. Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği doğrultusunda Lisanslı firma ve
yetkilendirilmiş kuruluş ÇEVKO ile sözleşme
imzalanarak, Atık Yönetim Planı hazırlanmış
ve Bakanlık tarafından onaylanmıştır.
Ambalaj Atıklarının kaynağında ayrı
toplama çalışmaları kapsamında
ÇEVKO ile birlikte kapı
kapı bilgilendirme
çalışmaları yapılarak, 167.602
konuta ulaşılmış ve ilçemizde
bulunan 17 mahallede yaygınlaştırma
çalışmaları tamamlanmıştır. 2009
yılından itibaren her yıl ÇEVKO ile birlikte

ilçemizde bulunan okullarda verilen eğiticilerin
eğitimi ile birlikte geri dönüşüm konusunda
daha çok öğrenciye ulaşılması hedeflenmiştir.
Ataşehir Belediyesi olarak ÇEVKO ile birlikte
ambalaj atıklarının kaynağında daha verimli
toplanması amacıyla, rutin çalışmaların
dışında farkındalık yaratan ve örnek teşkil
eden projelerin altına birlikte imza attık.
Ataşehir Belediyesi olarak çevre ile ilgili bir
proje yapmaya karar verdiğimizde, aklımıza
ilk proje ortağı olarak ÇEVKO gelir. ÇEVKO, 25
yıl önce çıktığı bu yolda her gün biraz daha
büyüyerek, ülkemizin geri dönüşüm konusunda
ilerlemesine öncülük etmeye devam etmektedir. Geri dönüşüm
gibi zor bir çalışmada, yollarımız kesişmiş, güçlerimiz birleşmiştir.
Her daim bizi destekleyen ve yanı başımızda olan ÇEVKO‘yu
seviyoruz. Nice birlikte başarı dolu yıllara...
Ayten Kartal / Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü

Beraber nice
25 senelere

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından
yayınlanarak yürürlüğe giren
“Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği”nde belirtilen
hususlarda, üzerimize düşen tüm görev ve
sorumlulukları yerine getirmek adına 2009 yılında
Yetkilendirilmiş Kuruluş ÇEVKO Vakfı ve lisanslı
firma arasında “Bodrum Belediyesi Mücavir Alanları
içinde Ambalaj Atıklarının
Kaynağında Ayrı Toplanması,
Taşınması ve Ayrıştırılması
Sözleşmesi” imzalanmıştır. Daha
temiz ve yeşil bir Bodrum için
7 yıldır beraber çalışmaktayız.
Daha yaşanabilir bir Türkiye için
çalışmaları 7 yıldır omuz omuza
gerçekleştirmekteyiz. Geri
dönüşüm faaliyetleri noktasında
ne kadar çok emek verdiğinizin
en büyük şahitleri biziz. Geri
dönüşüme kazandırılan ambalaj
atıklarının vatanımız, milletimiz ve gelecekteki
nesiller için kazanılması gereken bir mücevher olarak
gördüğünüzün de farkındayız. Çalışmalarınızın
aynı hassasiyet ve gayretle devamını diler, nice 25
senelerde çalışmanızı dileriz. Ambalaj Atıkları Çöp
Değildir! Atma! Geri Dönüşüme Yolla!
MEMDUH BÖLÜK/Temizlik işleri Müdür Vekili

BODRUM
BELEDİYESİ

ÇEVKO
öncülük ediyor
“ÇEVKO ile 03.01.2013
tarihinden bu yana çalışmaktayız.
İlçemiz sınırlarında oluşan
ambalaj atıklarının geri
dönüşümüne gerek ekipman
gerekse bilgi paylaşımı anlamında desteklerini
her zaman hissetmekle
birlikte ambalaj atıklarının geri
dönüşümü projesi kapsamında
sorumluluklarını eksiksiz yerine
getirmiştir. Başta öğrenciler olmak
üzere ilçe halkına da projenin
tanıtımının sağlanmasına yönelik
broşürlerin dağıtımı, bilgilendirme
çalışmalarının yapılması, tiyatro
gösterimleri ile ihtiyaç duyulan
noktalara konteyner ve/veya
kumbara temini konusunda da
atık üreticilerinde oluşturulmaya
çalışılan geri kazanımı bilinci açısından ön ayak
olmuştur. Ambalaj atıklarının geri kazanımının
önemiyle ilgili oluşturulmaya çalışılan bu algıya 25
yıllık desteklerinden dolayı tebrik eder, artarak
devam etmesini temenni ederiz.”
Sancak Zengin / Temizlik İşleri Müdürü

ÇAYIROVA
BELEDİYESİ

ÇANKAYA
BELEDİYESİ
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25 yıl başarınızın göstergesi
Çankaya Belediyesi olarak ÇEVKO
Vakfı ile birlikte 2006 yılında başlattığımız
“Ambalaj Atıkları Geri Kazanım Projesi”
kapsamında ambalaj atıklarının
kaynağında ayrı toplanmasını, ayrılmasını,
geri dönüşümünü ve geri kazanımını
sağlamak amacıyla; yürütülen eğitim ve
bilinçlendirme çalışmalarına verilen destek
ve Belediyemiz ile koordinasyonun düzgün
bir şekilde yürütülmesinden dolayı
teşekkür eder, başarılı çalışmalarınızın
göstergesi niteliğindeki 25. yılınızı kutlarız.
Rıza AKÇORA / Çevre Koruma
ve Kontrol Müdürü

Teşekkür ediyoruz

EDREMİT
BELEDİYESİ

Edremit Belediyesi ile ÇEVKO Vakfı
çalışmaları 2014 yılı itibariyle başlamıştır.
Edremit Belediyesi olarak ÇEVKO ile yaptığımız
sözleşme gereği ÇEVKO’nun bölgemize
göndermiş olduğu şişe cam kumbaraları ile
kullanılmış cam ambalajları kaynağında evsel
atıklardan ve diğer ambalaj atıklarından ayrı
toplanılması sağlanmış olup, model bir toplama
sistemi oluşturulmuştur.
ÇEVKO’nun kullanılmış cam ambalajlarının
kaynağında toplanması ve ekolojik dengenin
korunmasına, cam atıklarının tekrar ekonomiye
kazandırılmasına yönelik yaptığı çalışmalarından
dolayı teşekkür ediyorum.
İsmail Hakkı AKKOYUN
Temizlik İşleri Müdürü

ÇEVKO’nun yanındayız
Çalışmalarınızın devamını dileyerek, insanımızın
daha fazla bilinçlenmesini sağlamak amacıyla projeler ve
teşvikler geliştirmenizi, kapsayıcı ve anlaşılır (her yaşa hitap
edecek) şekilde çalışmalar yapmanızı, özellikle
eğitim kurumlarımızda geri dönüşümün öneminin
ülke ekonomisine sağlayacağı katkıları örneklerle
ve farkındalık yaratacak şekilde anlatmanızı talep
etmekteyiz. Bu konuda Etimesgut Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak ÇEVKO’nun yanında
olacağımızı bildiririz.
2010 yılından bu yana ÇEVKO Ankara Atık
Yönetimi Şefi Murat Körük ile istişare ederek,
birlikte çalışarak; geri dönüşümün önemini, ülke
ekonomisine sağladığı katkıları, seminerler vererek,
bilgilendirmeler yaparak, eğitici eğitimleri vererek,
insanlarımızın bilinçlenmesini sağlamaktayız.
ÇEVKO’ya ve Murat Bey’e katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Ertuğrul Mustafa KARANINOĞLU / Temizlik İşleri Müdürü

ETİMESGUT
BELEDİYESİ
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TEPEBAŞI
BELEDİYESİ

Başarılı çalışmaların devamını dileriz
2009-2011 yılları arasında,
ÇEVKO’nun desteği ile “Ambalaj
Atıklarının Kaynakta Ayrı Toplama
Sistemimizi” bütün merkez
mahallelerimizde tanıttık. Toplamda
51 mahallemizde 95 bin konuttan,
210 bin kişiye ambalaj atıkları
hakkında yüz yüze bilgilendirildi.
Bilgilendirme ve bilinçlendirme
çalışmalarımız ilerleyen yıllarda da
devam etti. 15 binin üzerinde ambalaj
atığı toplama ekipmanı desteği
sağlandı.
2014 yılında çocuklara yönelik
tiyatro gösterisi olan “Çevreci Kedi
ÇEVKİ” ile 500 çocuğumuza çevre
bilinci aşılandı ve geri dönüşümün
önemine dikkat çekildi.
2014 yılında “Ambalaj atığını

getir, konsere katıl!” sloganıyla
gerçekleşen Gripin konserinde
5 tonun üzerinde ambalaj atığı
toplanarak, geri dönüşüme dikkat
çekildi.
Ülkemiz için enerji kaynaklarının
korunması, kaynağında ayırma ve
geri dönüşüm konusunda toplumsal
bilinçlenme ve ekonomiye de
katkı sağlamak amacıyla ambalaj
atıklarıyla ilgili bütüncül yönetimsel
yaklaşım içeren bir model
uygulanmalıdır. Bu model içerisindeki
ayaklardan biri ve ülkemizdeki en
önemli yetkilendirilmiş kuruluş olan
ÇEVKO’nun 25. yılını kutlar, başarılı
çalışmalarının devamını dilerim.
Bahri AĞAOĞLU / Çevre Koruma
ve Kontrol Müdürü

GÖLBAŞI
BELEDİYESİ

ÇEVKO ile daha
iyi bir çevre için

Gölbaşı belediyesi
olarak ÇEVKO ile uzun
yıllardır çalışmaktayız.
Gölbaşı halkı, ambalaj
atıklarının kaynağında
ayrı toplanması yoluyla
ÇEVKO ailesiyle beraber
daha temiz bir Gölbaşı
için yıllardır bizlere destek
oluyor. Bilinç düzeyinin
artması için Gölbaşı’nda
çevre etkinlikleri, tiyatro,
öğrencilere eğitim verilmesi,
sosyal etkinlikler yapıyoruz.
Her yıl Dünya Çevre
Günü’nde düzenli olarak
ÇEVKO işbirliği ile belediyemizde etkinlikler düzenliyoruz.
ÇEVKO ile birlikte gelecek kuşaklara daha iyi bir çevre
bırakmak için çalışıyoruz.
Gölbaşı Belediyesi olarak; güzel bir gelecek ve
daha iyi bir yaşam için geri dönüşüm konusunda
ilçemizdeki çalışmalarımıza devam ederek
ÇEVKO’nun vizyonunu gerçekleştirmesinde
destek olma gayretinde olacağız.
Emeği geçen herkese
teşekkürlerimizi sunarım.
PEHLÜL ERASLAN
Temizlik İşleri Müdürü

Nice 25 yıllara

KADIKÖY
BELEDİYESİ

Türkiye’de ambalaj atıkları konusunda geri
dönüşümünün tarihi çok uzun yıllara dayanmamakla birlikte
Kadıköy Belediyesi, ilçede yaşayan bu konuda duyarlı gönüllülerin
desteği ile 2000 yılından beri Kadıköy’de geri dönüşüm
çalışmaları yürütmektedir.
ÇEVKO Vakfı ile ortak
çalışmalarımız tüm bu yıllar
boyunca devam etmiştir ve
oldukça eskidir diyebiliriz.
ÇEVKO önemli bir çalışma
ortağı olarak yanımızda ve
bize destek olmaya devam
etmektedir. Kadıköy Belediyesi
olarak, süregelen atık yönetim
sistemimizi çağın gerektirdiği
modern seviyeye çıkarmak için
yeni yöntemler uygularken ve
kumbaralı sisteme geçerken
yine ÇEVKO’dan bilgilendirme
çalışmaları için önemli
destekler alıyoruz. Bunun
yanı sıra, her sene Çevre Haftası etkinliklerimizde de özellikle
ilçemiz öğrencilerine (çocuklarımıza) yönelik düzenlediğimiz
etkinliklerde ÇEVKO ile ortaklaşa çalışmaktayız. ÇEVKO’ya nice
25 yıllarda başarılar dilerken, ülkemizde tüm üreticilerin her türlü
sorumluluklarını yerine getirdiği ve geri dönüşüm maliyetlerine
katıldığı, toplama sisteminde Belediyelerin tek başına
bırakılmadığı, daha katılımcı ve bütüncül bir atık yönetim sistemi
kurulması en büyük dileğimizdir.
Aynur Şule Sümer / Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü

Birlikte daha güzel
işler başaracağız
2009 yılından beri ÇEVKO ile
yaptığımız çalışmalar ilçemizde
ambalaj atıklarının toplanması
konusunda materyal, kutu,
konteyner ve poşet konusunda
destek sağlamaktadır. Ayrıca
çevre günü ve yaptığımız
çeşitli etkinliklerde bize destek
sağlamaktadır.
ÇEVKO’ya ilerleyen
zamanda daha verimli ve
güzel çalışmalarının devamını
dilerim. Birlikte daha güzel işler
başaracağımıza inanıyorum.
Ambalaj atığının toplanması
konusunda yaptıkları özverili
çalışmaların artarak devam
etmesini diliyorum. Bizim için,
ÇEVKO’nun yaptığımız çalışmalara
desteği önemli. Bu desteklerin
sürdürülebilir olmasını temenni
ediyor, nice 25 yıllar diliyorum
Dilek Kars / Çevre Koruma
ve Kontrol Müdürü

KARTAL
BELEDİYESİ

Bilgilendirme
ve farkındalık
ÇEVKO ile 2011 yılından
itibaren çalışmaya başladık,
bu süreçte ambalaj atıklarının
kaynağında ayrı toplanması için
hanelere ve işyerlerine ÇEVKO’nun
da desteğiyle el broşürleri dağıtarak vatandaşlarımızı
bilgilendirmeye çalıştık.
Yine hane ve işyerlerine
25 bin adet iç mekan
kutuları, 100 adet pet şişe
toplama aparatı ve 50
adet dış mekan kutusu
dağıtılarak ambalaj atığını
kaynağından ayrı toplamaya
çalışmaktayız. Ayrıca
hedefimiz ev hanımları,
ilköğretim okulu öğrencileri
ve sınıf öğretmenleri olduğu
için buralara yönelik eğitim
çalışmalarını birlikte yaparak
bilgilendirme çalışmalarımız
ile farkındalık yaratmaya
çalıştık. Önümüzdeki
dönemde ÇEVKO’nun toplumu bilgilendirmek
amacıyla güzel yayın üzerinde ilan ve reklam
yapmasının faydalı olacağını düşünmekteyim.
YAŞAR ARSLANBUĞA
Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürü

KONAK
BELEDİYESİ

KAZAN
BELEDİYESİ

ÇEVKO DÖNÜŞÜM | 13

25 yılınız kutlu olsun
Hızla gelişen dünyamızda atıklar, çevre
kirliliği ve ekolojik tahribat ile her ülkenin
dolayısıyla dünya sorunu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Buna karşın ekosistemin kendini
yenileme kapasitesi her geçen gün daha da
yetersiz kalarak doğal denge bozulmaktadır.
Bugün artık kirletmeden kullanmak ve
korumak zorundayız. Ve dünyamız kirlenecek
kadar küçük, temizlenemeyecek kadar
büyüktür. Gelecek nesillerimize daha
yaşanabilir bir çevre bırakabilmek adına
yapmış olduğunuz çalışmalarda başarılar diler
25. yılınızı kutlarım.
Hasan YILMAZ / Temizlik İşleri Müdürü

Daha temiz bir çevre için
SELÇUKLU
BELEDİYESİ

298.368 kişi olan 26 mahallede
ÇEVKO ile 2015 yılından beri SELKAP
kapsamında ambalaj atıkları toplama
çalışmaları yapıyoruz. ÇEVKO ambalaj
atığı toplama çalışmalarının düzenliliğini
sağlamak ve halkı bilinçlendirmek adına,
konteyner, iç mekân kutusu, broşür ve afiş
destekleri sağlamaktadır. Ayrıca ilçemizde
ÇEVKO tarafından 3600 konuta kapıda yüz
yüze eğitim çalışmaları yapılmıştır.
Daha temiz ve yaşanabilir bir Türkiye
için, çevreyi ve enerjiyi koruyan, kaynağında
ayırma ve geri dönüşüm konusunda toplumsal
bilinçlenme ve ekonomiye katkı sağlayan, çevre denildiğinde akla ilk gelen
ÇEVKO; bu güzel çalışmalarla dolu 25. yılınız için sizleri kutlarız…
İSMAİL CAN / Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürü

Gelecekte daha
büyük adımlar için
2006 yılından itibaren birlikte
çalıştığımız ÇEVKO Vakfı ile
ambalaj atıklarının geri dönüşüme
kazandırılması için bilgilendirme
çalışmalarının yanı sıra gerekli olan
toplama ekipmanı desteği alarak
gelecek nesillere daha yaşanabilir bir
çevre bırakmak için işbirliği çalışmaları
yapmaktayız. Çevre konularında
geçmişimiz üzerine düşünüp gelecek
için daha büyük adımlar atmak üzere,
ambalaj atıklarının daha planlı bir şekilde
yönetilmesi için nice 25 yıllarda birlikte
çalışma temennisiyle başarılarınızın
devamını dileriz.
RESUL AK / Temizlik İşleri Müdürü

PENDİK
BELEDİYESİ

PAMUKOVA
BELEDİYESİ
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ÇEVKO lokomotif görevi üstlendi
Ambalaj atıklarının geri kazanımı
sayesinde doğal kaynaklarımız korunmuş ve bu
bağlamda ülke ve dünya ekonomisine büyük
bir artı değer katılmış oluyor. Çöplük alanlarda
yok olmayıp, doğayı kirleten bu malzemelerin
geri kazanımını memnuniyetle sürdürüyoruz.
Bu çalışmalar kapsamında, düzenli olarak
eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını devam
ettiren Biosun Pamukova Tesisimiz tarafından,
haftada iki gün olacak şekilde, tüm hane ve
işyerlerimizden ambalaj atıkları kaynakta ayrı
olarak toplanıyor. Her toplama günü ambalaj
atıkları için özel ürettirdiği poşetleri yine Biosun
Pamukova Tesisimiz kapı kapı dağıtıyor. Kamu
ve özel işyerlerimizde ortaya çıkan ambalaj
atıkları da yine haftada iki gün olacak şekilde, iç
mekan kutuları ve konteynırlar ile düzenli olarak toplanıyor.
ÇEVKO Vakfı ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda

SİNCAN
BELEDİYESİ

kurulduğu günden beri ülkemiz için
lokomotif görevini üstlenmiştir. Avrupa
Birliği Uyum Sürecinde ülke olarak atılmış
belki de en önemli adımlardan biri geri
kazanım çalışmalarının yönetmelik ve
tebliğlerle geliştirilip, ilerletilmesi yönünde
olmuştur. Bu alanda ükemiz için geçilen
her zorlu yolda ÇEVKO Vakfı’nın izlerini
görmek mümkün. ÇEVKO Vakfı’nın
çalışmalarını arttırarak devam ettirmesini
temenni ediyorum. İnsanlık var olduğu
sürece atık üretiminin de devam edeceği
bir gerçek ve bu atıkların büyük bir bölümü
geri kazanılabilir nitelikte. Daha temiz, daha
yaşanabilir bir dünya için geri kazanımı
destekleyelim ve bu yönde yapılan
çalışmalara katkı sağlayalım.
Nuri Öztürk / Başkan Yardımcısı

Katkılarınız artarak sürsün

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ambalaj
atıkları kontrolü yönetmeliği çerçevesinde
yetkilendirilmiş kuruluş olan ÇEVKO Vakfı ile
çalışmalarımız 01.06.2010 tarihinde 1.etap
şeklinde başladı. Hâlihazırda 506.183 kişilik
yerleşik nüfuslu 57 mahallede ambalaj
atıklarını kaynağında ayrı topluyoruz. 75
adet anaokulu, ilkokul ve ortaokulda 6
yıl içerisinde yaklaşık 50 bin öğrenciye
geri dönüşüm semineri, tiyatro ve çeşitli
etkinliklerle bilgilendirme yaptık. Esnaf
ve konutlara broşür ve afişler dağıtılarak
bilgilendirme çalışmaları yaptık. 650 adet dış

mekân geri dönüşüm kumbarası ve 25.000
adet iç mekân geri dönüşüm kutusu ile 6
yılda 53.407.032 kilogram ambalaj atığı
topladık. İki lisanslı firma ve 4 araçla saha
çalışmaları sürdürülmektedir.
İlçemizde yürütülen çalışmalarda
özverili desteklerinden ötürü teşekkür
ediyor, çevremize ve geri dönüşüm
projelerine yaptığı önemli katkılarının artarak
devam etmesi temennisi ile ÇEVKO Vakfı’nın
25.yılını kutluyorum.
Ali Osman KESİKBAŞ
Temizlik İşleri Müdürü

Vatandaşlarımız adına teşekkürler
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
doğrultusunda belediyemiz ve ÇEVKO Vakfı
ortaklaşa “Ambalaj Atıkları Yönetim Planı”
hazırlamış, planın Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca
onaylanması sağlanmış, Ocak 2015’ten itibaren
ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına
yönelik uygulamanın geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması amacı ile yaklaşık
30.600 konutta; tüm ilk ve
ortaokullarından katılan
eğitimci öğretmenlere
bilgilendirmeler yapılmış,
kentin belli noktalarına kilitli geri
dönüşüm konteyneri ve cam kumbaraları
yerleştirilmiştir. 2015 yılı içerisinde ilçemiz

ŞEHZADELER
BELEDİYESİ

sınırları içerisinde yaklaşık
1000 ton ambalaj atığı
kaynağından ayrı toplanarak
ülke ekonomisine kazandırılmıştır.
ÇEVKO Vakfının, Türkiye ölçeğinde
gerçekleştirdiği birçok belediyenin
ambalaj atıklarının kaynağında ayrı
toplanması ve ekonomiye kazandırılması
uygulamalarında, vizyonu ve 25 yıllık
deneyimi ile büyük katkılarda bulunduğu
gibi yeni kurulan belediyemize düşen
önemli görevlerin de farkında olarak,
vakfınızca tarafımıza verdiği tüm destek ve katkılardan dolayı
kurumumuz ve vatandaşlarımız adına teşekkürlerimizi bildiririz.
Jülide Çakır / Temizlik İşleri Müdürü

YENİMAHALLE
BELEDİYESİ

Uzun yıllar
birlikte yeni
başarılara
ÇEVKO işbirliği ile 2012 yılında Ambalaj
Atıkları Geri Kazanım Projesini yürütmeye
başladık. Bu kapsamda 2015 yılında 415
bin kişiye ulaşarak yılsonunda toplam
32.646 ton ambalaj atığının geri kazanımını
sağladık. ÇEVKO’nun desteği ve lisanslı
firmamızın yardımlarıyla 2015 yılında Turgut
Özal Mahallesi’nde 14.181 hanede ve 763
işyerinde anket ve kapıdan bilgilendirme
çalışması yapıldı.
Ayrıca; 56 mahallemizde 250
noktaya büyük ve küçük cam kumbaralar
yerleştirerek cam atıklarının evsel atıklardan
ayrı toplanmasını sağladık. Anadolu Cam
ile yeni yapılan protokol ile eksik olan cam
kumbara sayısı
artırılarak daha fazla
cam atık toplanması
sağlanacaktır.
Her yıl eğitim
öğretim döneminde
okullarda geri
dönüşüm eğitimi
vererek özellikle
ilkokul seviyesinde
öğrencilerimize geri
dönüşüm bilincini
aşılamaya gayret
ediyoruz. 2015
yılında yaklaşık 15 bin
öğrencimize ambalaj
atıklarının toplanması
ve geri dönüşümü konusunda eğitim
verilmiş ve eğitim verilen okullara 1300 adet
iç mekân geri dönüşüm kutusu yerleştirildi.
Ambalaj atıklarının henüz evden
çıkmadan kaynağında ayrıştırılarak ayrı
ayrı biriktirilmesinin, oluşacak evsel
atık hacminde azalmaya sebep olurken
geri kazanılan ambalaj atığı oranını da
artıracaktır. Bu kapsamda halkımızın ilgisi
ve desteği lisanslı firmalarımız ve ÇEVKO
işbirliği ile bu yıl ambalaj atıklarının daha
sistemli ve sağlıklı bir şekilde kaynağında
ayrı toplayarak evsel atık oranını azaltıp
ambalaj atığı oranını artırmak istiyoruz.
ÇEVKO’nun 25. yılını kutlarken uzun yıllar
birlikte çevre adına yeni başarılara imza
atmayı diliyoruz.
Murat ÇİÇEK / Temizlik İşleri Müdürü

TUZLA
BELEDİYESİ
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Halkımız çalışmalarınızı
beğeni ile karşılıyor
ÇEVKO ve lisanslı
firma ile 28.06.2013
tarihinde imzaladığımız
üçlü protokol bakanlık
onayını aldıktan
sonra Ambalaj Atıkları
Yönetimi Uygulama
Planımız kapsamında
yetkilendirilmiş kuruluş
olan ÇEVKO Vakfı
ile çalışmalarımıza
başladık. İlçemizde
Ambalaj atıkları
yönetimi kapsamında
yürütmüş olduğumuz faaliyetler için
ÇEVKO Vakfı’ndan ayni destek ve
eğitim faaliyetlerimizde de personel
desteği almaktayız. Yaptığı tiyatro
etkinlikleri, kukla gösterileri ve
hane bilgilendirmeleri konusunda
çalışmalarından memnun olduğumuz
yetkilendirilmiş kuruluşun faaliyetleri,
ilçe halkımız tarafından da beğeni ile
karşılanmaktadır. Bilgilendirmeler
sonucunda artan talepler nedeni

ile almış olduğumuz
ayni desteklerde artış
beklemekle beraber,
kâğıt konteyner/
kumbara boyutları ve
şekillerinin hızlı boşaltıma
uygun ve estetik
görünümlü ekipmanlara
dönüştürülmesi için
yapılacak çalışmalar
ile ilçemizde daha
verimli bir ambalaj atık
yönetimi sağlanacağını
düşünmekte, ayrıca
atık toplama araçlarında yapılabilecek
yenilikleri yetkilendirilmiş kuruluşların
öncülüğünde gerçekleşeceğini
düşünmekteyiz. 25. yılında ÇEVKO
Vakfı’na çevreye göstermiş olduğu
duyarlılıktan dolayı atıkların geri
kazanımı konusunda vermiş olduğu
desteğe belediyemiz adına teşekkür
ediyorum.
Süleyman Çetinkaya
Temizlik İşleri Müdürü

25 yıldır birlikte
dönüştürüyoruz
Osmangazi’de Kaynakta
Ayırım Geri Kazanım Projesi ilk
olarak Büyükşehir Belediyesi
koordinatörlüğünde 1996 yılı Şubat
ayında ÇEVKO Vakfı işbirliğince
başlatılmıştır. Projede, büyükşehir
belediyesi koordinatörlüğü, belediyemiz
ambalaj atıklarının toplanması ve
taşınmasını, ÇEVKO Vakfı ise eğitim ve
teknik destek rollerini üstlenmişlerdir.
Belediyemiz ve ÇEVKO Vakfı
2008 yılından bu yana çalışmalarına
hız kesmeden devam etmektedir.
Osmangazi Belediyesi sınırları içerisinde
bulunan 136 mahallenin tamamı mevcut
toplama programında yer almakta olup,
toplama sistemi haftada bir gün kapıdan
kapıya, poşetle, karışık toplama şeklinde
lisanslı firma marifetiyle yapılmaktadır.
Projenin yaygınlaştırılabilmesi için
gerekli olan en ekonomik sistemi
tespit etmek üzere fizibilite etüdü
hazırlanarak, şehirde gelecek yıllarda

hayata geçirilecek bırakma merkezleri
ile desteklenecek bir kapıdan kapıya
toplama modeli benimsenmiştir.
Ülkemizi seviyoruz, 25 yıldır birlikte
dönüştürüyoruz.
Memiş MEMİŞ
Temizlik İşleri Müdürü

OSMANGAZİ
BELEDİYESİ
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2016 Yılında Sanayi
Yükümlülüğü
Üstlenmede
Yetkilendirilmiş
Kuruluş Olarak
Rolümüz…
TAMER GÜLER

süren firmalar genelde nisan-mayıs aylarında yetkilendirilmiş
kuruluşlar ile sözleşme süreçlerini tamamlarlardı. bu sene gecikilen
her an ne yazık ki kapasitenin daralmasına ve piyasaya süren firmalar
için özellikle bazı kritik malzemelerde sıkıntı yaşamaları anlamına
gelebilecek.
Her yıl çalışmış olduğumuz piyasaya süren firmalara düzenli
olarak bağımsız bir kuruluşça yaptırmış olduğumuz müşteri
memnuniyeti anketimizde çıkan sonuçlarda 2014 yılında % 91, 2015
yılında % 92 olan ÇEVKO Vakfı’nın tanınma oranının bu sene % 99’a
yükselmiş olduğunu gördük. Bu durum bizi fazlasıyla memnun etti.
Ancak artık üzerimize bu orandan geri düşmemek gibi ciddi bir
sorumluluk yüklendiğinin de farkındayız. Bu yüzden tüm çabamızı
ve enerjimizi bu yönde harcamaya devam edeceğiz. Tabi ki tanınma
gibi memnuniyet skalasının da bu sene % 95’e yükselmiş olması bizi
fazlasıyla gururlandırdı.

2016 Yılı Müşteri Memnuniyeti Değerlendirme Anketi

Baz: 94

2

016 Yılının yarısını geride bıraktık. Bu yılın ilk çeyreğine T.C
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın; piyasaya süren firmalar,
lisanslı firmalar, belediyeler ve yetkilendirilmiş kuruluşlar gibi
tüm paydaşların elektronik ortamda kullanmış olduğu Ambalaj Bilgi
Sistemi’nde yapmış olduğu yenileme damgasını vurdu diyebiliriz.
2015 yılının Aralık ayında devreye alınan yeni sistem birçok
kullanım kolaylığı getirse de paydaşların yeni sisteme alışmalarının
ve sistemde yaşanan ufak tefek aksaklıkların neticesinde
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğince “Şubat Sonu” olarak
belirlenmiş olan piyasaya süren bildirim yapma süresi, önce nisan
ayı sonuna daha sonra da Haziran ayı sonuna ertelendi. Tabi
çeşitli nedenlerden ötürü bildirimlerini yapamayan piyasaya süren
firmalar bu bildirimlerinin sonucunda oluşacak yükümlülüklerini de
yetkilendirilmiş kuruluşlara devretmekte oldukça geciktiler. normal
şartlarda şubat ayı sonunda bildirimlerini tamamlayan piyasaya

ÇEVKO Vakfı İktisadi İşletmesi Endüstri İlişkileri ve İş Geliştirme Müdürü
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yetkilendirilmiş kuruluş olarak Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülüklerimizden biri olan
yönetmeliğin 12. Maddesinin f)- fıkrasına,
“Elektronik yazılım programına kaydı olmayan ekonomik
işletmeleri tespit ekmekle ve il çevre ve şehircilik müdürlüklerine
bildirmekle”
İstinaden, Türkiye’nin en önemli sektörlerinin nabzını tutan
dernekler ve birlikler ile yazışmalar yaparak ve özellikle Türkiye’nin
küçük ve büyük satış noktalarında market araştırmaları yaptırarak
sisteme kaydı olmayan firmaları tespit etmeye çalıştık. Çıkan
sonuçlara göre İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri ile gerekli
yazışmalar yapıldı.
Sisteme dahil olmayan firmaların sisteme kazandırılması
kadar sisteme dahil olan ancak yurt içinde piyasaya sürdüğü
ürünlerin ambalajlarının toplamı yıllık üç bin kilogram ve
üç bin kilogramın altında kalan işletmelerin de
belgeleme yükümlülüğünden muaf olmasını
kaldırmaya yönelik çalışmaların izleri T.C. Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği taslağında
kendini gösterdi. Yeni yönetmelik yayınlandığında bu
miktarın kaldırıldığını veya düşürüldüğünü görebileceğiz.
Bu da sisteme daha fazla piyasaya süren firmanın
katılması ve sistemin finansal olarak desteklenmesi
anlamına geliyor. Sistemin gelişmesi için olumlu rol
oynayacağı inancındayız.
Sistemin gelişmesinin piyasaya süren firmaların
ödediği paralar ile sağlandığı yadsınamaz bir gerçek.
Peki, bu nasıl gerçekleşiyor biraz onu konuşmak
gerekiyor;
Piyasaya süren firmalar Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği’nin
18. maddesindeki
belgelendirme
yükümlülüklerinin haricinde
aslında 11. maddesinde de
belirtilen sistemin gelişimine
katkıda bulunmak amacı ile
eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
eğitimlerin sürekliliğini sağlamak ve
maliyetlerini karşılamak, Ambalaj

atıklarının yönetim planına uygun olarak dağıtılacak poşet, kumbara,
konteyner, iç mekan kutusu gibi toplama ekipmanlarını temin etmek
ve bunlarla ilgili maliyetleri karşılamak gibi yükümlülüklerini de
yapmış oldukları sözleşme ile yetkilendirilmiş kuruluşa devrediyorlar.
Bu sözleşme karşılığında ödemiş oldukları bedeller aslında
yukarıdaki maliyetlerin karşılanması ve kaynağında ayrı toplamayı
desteklemek amacıyla ödenmekte. Dolayısıyla belgelendirme işlemi
için piyasaya süren firmaların
ödediği her kuruş yine
sistemin gelişmesi için sisteme
aktarılmaktadır.
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ÇEVKO VAKFI İktisadi İşletmesi
olarak yılın ilk altı ayında, piyasaya
süren firmalarla 476.930 ton
karşılığı hizmet sözleşmesi
yaparak yükümlülük üstlendik.
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11. Maddesi’nin 2. Fıkrası’nın C/3 Bendi’nde belirtildiği gibi
“Yükümlülüklerin yerine getirilmesinde, yetkilendirilmiş kuruluş ve
yetkilendirilmiş kuruluşa üye olan piyasaya sürenler müteselsilen
sorumludurlar.”
Bu kısa bilgilendirmelerin haricinde, ÇEVKO Vakfı İktisadi
İşletmesi olarak, yılın ilk altı ayını değerlendirdiğimizde piyasaya
süren firmalarla 476.930 ton karşılığı hizmet sözleşmesi yaparak
yükümlülük üstlendiğimizi söyleyebiliriz. 2015’ in aynı dönemi ile
karşılaştırdığımızda (448.956 ton) üstlenilen yükümlülük miktarının
% 6,5 kadar artış göstermiş olduğunun da altını çizmek gerekir.
Malzeme bazında oransal dağılıma baktığımız zaman ise %41,21
kâğıt/karton, %26,20 plastik, %21,47 cam, %6,39 metal, %3,42
kompozit ve %1,31 ahşap olarak şekillendiğini görüyoruz.
2016 yılında yetkilendirilmiş kuruluş sayısı 4’e yükselmişken,
gelen bu başarılı artışın altında, ÇEVKO’nun 2012 yılında başlayan
yeniden yapılanması sonucu işinde uzman kadrosu ve yöneticileriyle
beraber işe dört elle sarılması gelmektedir.
Ekibimle birlikte sizlere daha iyi, kaliteli ve sorunsuz hizmet
vermek dileğiyle...

Malzeme grupları bazında
onaylı tonaj dağıtılı (Ton)

Yetkilendirilmiş kuruluş olarak Atık Yönetim Planı’na dahil
olduğumuz ve kaynağında ayrı toplama yapılacak belediye ile yapılan
Toplama Sözleşmesi ve toplamayı yapacak olan Lisanslı Toplama
Ayırma Firması ve belediye ile de üçlü olarak yapılan Belgelendirme
Sözleşmesi gereğince toplama yapılacak olan bölgede kapı kapı
bilgilendirme çalışmalarının maliyetleri, bu belediyelerin uhdesinde
olacak kumbara, konteyner, iç mekan kutusu, poşet gibi toplama
ekipmanlarının maliyetleri ile düzenlenen eğitimler, okullarda yapılan
faaliyetler, eğiticilerin eğitimleri ve yıl boyunca ulusal kanallarda 90
gün boyunca yayınlanması gereken kamu spotlarının tüm maliyetleri
piyasaya süren firmaların yetkilendirilmiş kuruluşlar ile imzaladığı
sözleşme ile devrettikleri yükümlülük miktarı karşılığında, ton başına
ödedikleri paraların içerisinden karşılanmaktadır.
Dolayısıyla, yetkilendirilmiş kuruluştan alınan hizmetin
karşılığı sadece belgelendirme bedeli değildir. Piyasaya süren
firmaların yetkilendirilmiş kuruluşlar ile sözleşme yaparken
sadece belgelendirme fiyatının ucuz olmasına değil, faaliyetlerin de
karşılandığına emin olacak şekilde sorgulama yapmalarının önemi
büyüktür. Çünkü Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin

Üstlenilen Yükümlülük Miktarı (2015-2016 Temmuz Ayı Karşılaştırması)
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“Daha İyi Bir Yaşam İçin” Sürdürülebilirliğe Tam Destek

Karbon Ayak İzini
yüzde 11 oranında azalttı
Çevre bilinciyle hareket ederek, doğa
üzerindeki etkisini her yıl daha da
azaltmayı hedefleyen Pınar, 2015
yılında sürdürülebilirlik alanında
gerçekleştirdiği çalışmalarla karbon
ayak izini yüzde 11 oranında azalttı.

P

ınar, çevresel sürdürülebilirlik alanında, iklim değişikliği ile
mücadele kapsamında, 2020 yılına kadar karbon ayak
izini yüzde 15 oranında azaltmayı hedefliyor. Pınar Süt
Karbon Şeffaflık Projesi (Carbone Disclosure Project) - CDP
İklim Değişikliği Programı’na gönüllü olarak yanıt veren şirketler
arasında ilk sırada yer alırken, Pınar Su ambalaj ağırlıklarını yüzde
23 azaltarak atık seviyesini ve daha az mazotla daha fazla yük
taşınması suretiyle karbon salımını azalttı.
Sürdürülebilirlik odağında gerçekleştirdiği faaliyetleri,
şeffaflık ilkesi kapsamında 2009 yılından bu yana
raporlayan Pınar, su ayak izinin azaltılması konusunda
da çalışmalar yürütüyor. Proje kapsamında su ayak izi
hesaplamaları için çalışanlarına eğitimler veren Pınar,
Su Verimlilik ve Risk Değerlendirme Raporu’nu da
hazırladı. Çalışmalar kapsamında, Pınar Et fabrika
genelinde, 2015 yılında bir önceki yıla göre ton ürün
başına su tüketimini yüzde 10,3 oranında azalttı.
Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, üretim
modelleriyle sürdürülebilirliği tüm ekosisteme ve değer
zincirine yaymayı hedeflediklerini belirterek şu bilgileri verdi:
“Sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında önem
verdiğimiz bir diğer konu da enerji verimliliği.
Özellikle ürünlerimizin üretim aşamasında enerji
tasarrufuna büyük önem veriyoruz. Pınar Et
fabrikamız genelinde doğal gaz tüketiminde birim
ton başına yüzde 6,5 tasarruf sağlarken, Pınar
Su Aydın-Bozdoğan Madran tesisimizde hat
verimliliğini yüzde 6,2 oranında iyileştirdik. Pınar
Su ile ayrıca Isparta-Eğirdir Akçaağaç tesisimizde
yüzde 8 oranında enerji tasarrufu sağladık.”

Pınar Çocuk Tiyatrosu, 3 milyondan
fazla çocuğa ulaştı
Pınar’ın sanat, spor ve eğitim alanlarında topluma
değer katan projeler gerçekleştirdiğini belirten
Mehmet Aktaş sözlerine şöyle devam etti:
“Daha iyi bir yaşam
yaklaşımımızla 1987 yılından bu
yana Pınar Çocuk Tiyatrosu ile
ülkemizin dört bir yanında 3 milyondan
fazla çocuğa ulaştık. Aynı zamanda
1981 yılından beri Pınar Resim Yarışmamız
ile çocukların resim sanatına ve güzel
sanatlara ilgisini artırmak için çalışmalarımızı

sürdürüyoruz. Uzun yıllardır sürdürdüğümüz bu
çalışmalarla; 2015 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu
ile “Avrupa Yılın Sosyal Sorumluluk Programı”
kategorisinde Gümüş Stevie Ödülü’ne, Pınar Resim
Yarışması ile de “Yılın İletişim Kampanyası – Medya
İlişkileri” kategorisinde Bronz Stevie Ödülü’ne layık
görüldük.”

Pınar, sağlıklı beslenme, çevre ve
spor alanlarında fark yaratıyor
Bir yandan da sağlıklı beslenme, çevre ve spor konularında projelere
imza attığını belirten Aktaş, “Eğlenerek Hareket Edelim, Sağlıklı
Beslenelim” projesiyle çocuklara küçük yaşlarda sağlıklı beslenme
ve hareketli yaşam bilinci kazandırmayı amaçladıklarını, Pınar Süt
ile de “Küçük Şeyler Doğayı Yeniler” projesine de destek vererek,
İzmir’de toplam 13 okulda 6 bine yakın öğrenciye çevre eğitimi
verilmesine katkı sağladıklarını söyledi. Aktaş, bunun yanı sıra her
yıl bine yakın çocuğun Pınar sponsorluğunda Çiğli Selçuk Yaşar
Tesisleri’nde spor yapma olanağından yararlandığını belirtti.

ÇEVKO DÖNÜŞÜM | 21

‘Sudan
Geçir, Geri
Dönüştür,
Yeniden
Hayal Et’
Unilever’in, banyo
malzemelerinin geri
dönüşümü için hazırladığı
“Sudan Geçir, Geri
Dönüştür, Yeniden Hayal Et”
kampanyası ABD’de sosyal
medyada 620 milyondan
fazla erişim sağladı.

U

nilever Amerika’nın, banyoda kullanılan malzemelerin
geri dönüşümü konusunda farkındalık yaratmak
amacıyla hazırladığı kısa videolar sosyal medya
mecralarında toplam 620 milyondan fazla erişim aldı ve
2016 CSR Ödülleri’nin sahibi oldu. Çevreyi korumak amacıyla
Amerikalıların yaptığı pek çok şey olduğu ancak nüfusun
büyük çoğunluğunun çok basit bir işlemin yapacağı etkinin
farkında olmadığı gerçeğinden hareketle dünyanın en büyük
ambalajlı tüketici ürünleri şirketlerinden biri olan Unilever
Amerika ilginç bir kampanya başlattı.
Banyoda geri dönüşüm konusunda Amerikalıları eğitmek
ve banyo “boşlarını” geri dönüştürmeye teşvik ederek marka
farkındalığı oluşturmak amacıyla Unilever’in isteğiyle Weber

17 milyon kez izlendi
Hem interaktiviteyi güçlendiren hem de tüketicileri güzellik için
kullandıkları ambalaj atıklarının neye dönüşebileceğini düşünmeye
yönelten sosyal medya kampanyası için hazırlanan vine’lar kısa
sürede 17 milyondan fazla izlendi 250 binden fazla beğeni ve binlerce
yorum aldı. Kampanyaya sosyal medya mecralarında toplam 620
milyondan fazla erişim sağlandı.
Kampanya için hazırlanan vine’lar şu adreslerden izlenebiliyor:
http://tinyurl.com/houtr2q
http://tinyurl.com/gvqr3c8

Shandwick ajansı, “Sudan Geçir. Geri Dönüştür. Yeniden Hayal
Et.” kampanyası hazırladı.
Sosyal medyada geri dönüşüm sohbetini hızlandırmak için
Vine sihirbazları Zach King ve Megan Cignoli ile altı saniyelik
ilginç kısa videolar oluşturuldu. Tüketicilerde davranış
değişikliğini teşvik etmek için de, katılımları ödüllendirdi .

22 | ÇEVKO DÖNÜŞÜM

Nestlé Waters Türkiye
son 6 yılda 1.3 milyar
litre su tasarrufu yaptı
Dünyada genelinde 130 ülkede faaliyet gösteren Nestlé
Waters, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde suyun insan
yaşamı üzerindeki etkisi, ekolojik denge için önemi
ve su kaynaklarının korunmasına yönelik, farkındalığı
artırmak için çeşitli faaliyetler yürütüyor.

Ç

EVKO Vakfı üyesi Nestlé
Waters, Türkiye de bu
kapsamda hem su ve
elektrik tüketimini azaltmak
hem de bu konuda farkındalığı
artırmak için önemli yatırımlar ve
ciddi çalışmalar gerçekleştiriyor.
Nestlé Waters Türkiye Genel Müdürü
Serdar Seyhanlı, kaynaklarının tamamı
Uludağ’da olan tek su üreticisi olarak Uludağ’ın doğal yapısının
korunması, kaynakların sürekliliğinin sağlanmasına büyük önem
verdiklerini belirterek, “Bu nedenle fabrikamızdaki çalışmalarımızda
su tüketimimizi azaltmaya odaklanıyoruz. Örneğin 2009 - 2015
yılları arasında yapılan geliştirme çalışmaları ile su verimliliği
yükseltildi. Su tüketimi yüzde 22 oranında azaltılarak 1,3 milyar litre
su tasarrufu yapıldı” dedi. Nestlé Waters Türkiye, bir diğer projesi
“hafifletilmiş ambalaj kullanımı projesi” ile de son beş yıl içinde
elektrik tüketiminde yüzde 50, ambalaj tüketiminde ise yüzde
35 tasarruf sağladığı gibi 100 bin kişilik bir şehrin bir yıllık elektrik
ihtiyacı kadar enerji tasarrufu sağlamış oldu.

Dünya su günü etkinlikleri
Nestlé Waters her yıl dünyanın dört bir yanında dünya su gününü
kutlamak için çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Bunlardan en
önemlisi gönüllü çalışan eğitmenler tarafından suyun önemi
hakkında çeşitli eğitimlerin verildiği WET Project. 2015 yılında 30
ülkede bin gönüllü çalışanının katılımıyla yaklaşık 25 bin çocuk bu
etkinliklere katılarak eğitim aldı.
Nestlé Waters Türkiye de 3 yıldır olduğu gibi bu yıl da
Doğa Okulları işbirliğiyle çocuklara su hakkında önemli bilgiler
aktaracakları eğitimler verecek. Geçtiğimiz yıl bu etkinliklerde
Nestlé Waters Türkiye çalışanı 35 gönüllü eğitmen yaklaşık
200 çocuğun katıldığı etkinliklerde eğitim vermiş
ve 1.000 kişiye erişim sağlayarak Dünya Su
Günü’nün önemini anlatmıştı.

su kaynakları
düşündüğümüzden az
Dünyada suyun kullanım alanı endüstri,
tarım ve evlerde kişisel kullanım olmak
üzere üç ana başlık altında toplanıyor. UNESCO

verilerine göre, 2000 yılında 1975
km3/yıl olan su tüketim oranının
2050 yılında yüzde 27 artarak 2511
km3/yıl olması bekleniyor. Dünyadaki
toplam su miktarı 1,4 milyar km3. Bu
suların yüzde 97,5’u okyanuslarda ve
denizlerde tuzlu su olarak, yüzde 2,5’u ise
nehir ve göllerde tatlı su olarak bulunuyor. Tatlı
su kaynaklarının yüzde 90’ı ise kutuplarda ve yeraltında
bulunuyor. Bu verilere baktığımızda suyun doğru kullanımının ne
kadar önemli olduğunu görüyoruz.
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Cappy’den sürdürülebilir
ambalajlamada önemli adım!
Cappy, Tetra Pak işbirliğiyle
içecek sektöründe bir ilki
hayata geçiriyor.

C

appy, ürünlerini FSC™ Orman Yönetim
Konseyi tarafından sertifikalandırılmış
ormanlarda yetiştirilen ağaçlardan
üretilen karton kutularda satışa sunuyor.
FSC™, ağaçların hasadının ormanın biyolojik
çeşitliliğine, üretkenliğine ve ekolojik süreçlere
zarar vermeyecek şekilde yapılmasını sağlayan
sürdürülebilir yöntemleri destekliyor.

İçeçek sektöründe bir ilk
Coca-Cola Türkiye Gazsız İçecekler Genel
Müdürü Can Arcasoy, Cappy ve Tetra Pak
arasında gerçekleşen işbirliğinin Türkiye’de içecek
sektöründe bir ilk olduğunu vurgulayarak şu bilgileri
verdi:
“Şirket olarak, iş yapış biçimimizin merkezine
sürdürülebilirliği alıyoruz. Biliyoruz ki, yaptığımız
iş, ancak ve ancak içinde yaşadığımız toplum
ve çevre sürdürülebilir olduğu takdirde var
olabilir. Sürdürülebilir ambalajlama konusu da
sürdürülebilirlik faaliyetlerimizin içinde önemli bir yer
tutuyor. Bu kapsamda FSC™ etiketine sahip Cappy
kutularıyla tüketicileri en yüksek kaliteye sahip
ürünlerle buluşturuyoruz. Cappy olarak Tetra Pak
ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğinin sektör açısından
örnek teşkil etmesini diliyoruz.”

Sürdürülebilir ambalajlama
Forest Stewardship Council (Orman Yönetim
Konseyi) FSC™, dünya ormanlarının sorumlu
biçimde yönetilmesini teşvik etmek için 1993
yılında kurulmuş bağımsız ve kar amacı gütmeyen
uluslararası bir sivil toplum kuruluşu. FSCTM,
ormanların çevresel açıdan uygun, sosyal olarak
faydalı ve ekonomik olarak tutarlı biçimde
yönetilmesini teşvik ediyor. FSC dünyanın dört
bir tarafından gelen paydaşların buluştuğu ve çok
paydaşlı süreçler sayesinde orman yönetimi için
gerekli sosyal ve çevresel kriterler belirleniyor
ve bu temel prensipler dünya genelinde FSC
sertifikasyonu ile hayata geçiriliyor.
FSC™ onaylı ormanlarda yetiştirilen ağaçlar,
dünyada mobilya, matbaa, kağıt ve kağıt ürünleri
gibi kaynağı ağaç olan ürünlerin imalatında
kullanılıyor. FSC™ etiketi, gıda ve içecek
sektöründe ise kartonlarda kullanılan selüloz liflerin
FSC™ kriterlerine uygun ormanlardan veya kontrol
altındaki kaynaklardan üretildiğinin garantisi oluyor.
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Ambalaj atıklarının
kaynağında ayrı
toplanmasında
ÇEVKO’nun rolü
EYYÜP YILMAZ

ÇEVKO Vakfı İktisadi İşletmesi Atık Yönetimi Müdürü

T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, 07.12.2015 tarihinde
yeni Ambalaj Bilgi Sistemi’ni
tüm paydaşların kullanımına
açtı. Yeni sistemin kullanıma
açılması ile bazı değişiklikleri
de beraberinde getirdi. Örneğin;
daha önce kâğıt üzerinde
hazırlanan yönetim planlarının
artık belediyeler tarafından
sistem üzerinden oluşturulması,
lisanslı firmaların bildirim
yaparken söz konusu belgeleri
(fatura) sistemden taraması,
bildirimlerin il müdürlükleri
tarafından teslim alındıktan
sonra belgeleme sürecine
başlanması gibi.

Ç

yöAtık
ne
tim
i

59
LİSANSLI
FİRMA

EVKO Vakfı olarak,
belediyelerimize sistem üzerinden
yönetim planlarının hazırlanması
konusunda gerekli desteği verdiğimiz
gibi, lisanslı firmalarımıza da belgelerin
sistem üzerinden bildirimi ve onayı
ile ilgili bilgilendirmeler yapılmaktadır.
Bununla birlikte sürecin önemli bir ayağını
oluşturan il müdürlükleri ile de gerekli
görüşmeler sürmektedir. Her
alanda olduğu gibi, alışma
evresinde yaşanması
muhtemel sıkıntılar, yeni
sisteme geçiş evresinde
de yaşansa da belediyeler
ve lisanslı firmalar ile olan
işbirliğimiz neticesinde,
2016 yılının ilk yarısında
piyasaya sürenlerden
476.930 ton’luk yükümlülük
üstlenildi.

161
BELEDİYE

476.930
TON
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Hedeflerimize ulaşmak için
kapasite yaratmaya devam ediyoruz
Yükümlülüklerin yerine getirilmesi
konusunda piyasaya sürenlerin taleplerine
kimi zaman yetişemediğimiz zamanlar
olmuyor değil. İşte tam da bu noktada
ÇEVKO Vakfı olarak, kapasite sıkıntısı
yaşanan malzemeler ile ilgili kapasite
yaratmak için, yeni projeler geliştiriyor, geri
dönüşüm yapan firmalara lisans aldırmak
için gerekli çalışmalarda bulunuyoruz.
Örneğin; cam ambalaj atıklarının kaynağında
ayrı toplanması konusunda geliştirdiğimiz
HORECA projesi ile birlikte cam ambalaj
atıklarının belgelendirilmesinde önemli bir
yol kat edilmiştir. Yine özellikle 31.12.2014
tarihinden itibaren satıldığı yerlere lisans
şartının istenmesi ile kapasite daralması
yaşanan metal ambalaj atıkları ile ilgili, birçok
metal geri dönüşüm tesisi ile görüşmeler
yapılmış ve lisans alması sağlanmıştır.

Belediyeler ile yapmış olduğumuz işbirliği ile
daha fazla konuta ve tüketiciye ulaşıyoruz
Atık Yönetim Planına dahil olduğumuz belediyelerin
sınırları içerisinde gerçekleştirmiş olduğumuz kapı kapı
bilgilendirmeler kapsamında bugüne kadar 23.807.691 kişiye
ulaşılmış ve 7.498.102 konutun kapısı çalınmıştır. 2016 yılı
sonunda 25.542.530 kişiye ulaşmayı hedefliyoruz.
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HER YÖNÜYLE

ÇEVKO Vakfı olarak,
toplanması ve geri
dönüşümünde en çok sıkıntı
yaşanan ambalaj malzemesi
olan cam için 2014 yılında
başlattığımız, halen büyük
bir heyecan ve özveriyle
çalışmalarına devam
ettiğimiz HORECA Projesini
bu sayımızda inceledik

HORECA

BRIEF
summary

In this issue, we will
take a closer look at the
HORECA Project that got underway in
2015 for glass, the packaging material
that is associated with the greatest
challenges, and for which we have been
working with great enthusiasm and
devotion ever since. Within the scope
of this ongoing project, we have been
involved in a multitude of activities that
includedesigning and manufacturing
novel collection equipment, fostering
our collaboration with municipalities to
boost up the amount of glass packaging
collection, and providing training to
hotels, restaurants, and cafés. We
would like to extend our thanks to our
stakeholders for their generous support
in making this project more successful
and reaching out to broader masses.

ÇEVKO VERİLERİYLE A’DAN Z’YE HORECA
yöAtık
ne

tim

l HORECA projesi ile ambalaj atıklarının toplanılmasında
yeni bir modelin ortaya çıkması hedefleniyor. Projeye,
toplanmasında en çok sorun yaşanan cam ambalajlar ile
başlandı.
l Cam ambalaj tüketiminin en yoğun şekilde maden
suyu sektöründe. Ardından alkollü içecekler ile alkolsüz
içecekler ve doğal kaynak suyu sektörü geliyor.

i

l HORECA projesine tüketimin en yoğun olduğu
Ege ve Marmara bölgelerinde başlandı.
l En fazla tüketimin olduğu iller ise İstanbul, Antalya ,
İzmir ve Ankara şeklinde sıralanıyor.

COĞRAFİ BÖLGE
Akdeniz
Doğu Anadolu
Ege
Güneydoğu Anadolu
İç Anadolu
Karadeniz
Marmara

CAM SATIŞ
ORANI (%)
17,5
2,0
20,5
1,8
13,0
8,3
36,9
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Türkiye genelinde
HORECA uygulamaları
l İZMİR VE AYDIN: Horeca ile ilgili ilk
çalışmalar İzmir ilinde Konak belediyesi sınırları
içinde gece toplama ekipleri kurarak, içkili
mekanlardan saat 20:00-04:00 arası cam
toplama yaparak başlamıştır. Bu çalışmaların
ardından Karşıyaka, Bornova ve Buca
ilçelerinde gece toplaması ile çalışmalar devam
etmiştir. Daha sonra Seferihisar ve Kuşadası
ilçelerinde 5 yıldızlı oteller ve tatil köyleri ile
çalışmalar gelişerek devam etmiştir. Karşıyaka
Belediyesi Meclis Kararı ile Cam Ambalaj
Atıklarının Çöpe Atılması Haziran 2015’te
yasaklanmıştır.
l İSTANBUL: İstanbul ilinde 4 ilçede
(Kadıköy Belediyesi, Şişli Belediyesi, Ataşehir
Belediyesi ve Bağcılar Belediyesi) ile
müştereken Horeca projesi yürütülmektedir.
Projede Özen Cam firması ile müştereken
bir çalışma yapılmaktadır. Proje kapsamında
ilçelerde bulunan kafeterya, otel ve restoranlara
dağıtılan toplama ekipmanlarında (konteyner,
poşet vb.) biriktirilen cam şişeler (ambalaj
atığı camlar) düzenlenen toplama planı
doğrultusunda toplama araçları ve toplama
personeli tarafından işletmelerin kapanış
saatlerine yakın, gece 22:00-02:00 aralığında
toplanmaktadır. Kadıköy Belediyesi dahilinde
toplamda yaklaşık 100 işletme, Ataşehir
Belediyesinde yaklaşık 60 işletme ile,
Bağcılar Belediyesinde yaklaşık 70 işletme
ve Şişli Belediyesinde yaklaşık 65 işletme ile
proje çalışmaları sürdürülmektedir. İşletme
ihtiyaçları doğrultusunda ekipman olarak

konteyner veya kova dağıtılmıştır. Yine toplama
araç ve personeli tarafından poşetler ile cam
ambalaj atıkları kaynağında toplanılmaktadır.
Toplama işlemi için kapalı kasa tipi kamyonetler
kullanılmaktadır.
l MUĞLA: Muğla ilinin Bodrum 2015 ve
Fethiye ilçelerinde 2016 yılında HORECA
projeleri başlatılmıştır. Bodrum da 50 adet 1 m3
lük toplama ekipmanı, Fethiye de ise 100 adet 1
m3 lük ve 20 adet 27 m3 lük toplama ekipmanı
ile toplama yapılmaktadır. Söz konusu
ekipmanlar 5 yıldızlı oteller ile 1.Sınıf Tatil
köylerine bırakılmış durumdadır. Ekipmanların
bırakıldığı otellere, cam ambalaj atıklarını
diğer atıklardan ayrı toplanması konusunda
eğitim verilmiştir. Çalışmaların artarak devam
ettirilmesi planlanmaktadır.
l KOCAELİ: Kocaeli ilinde faaliyet gösteren
Cam Kırığı firması ile de HORECA projeleri
yapılmaktadır. Bu firma ile Pendik ilçesinde
Horeca projesine devam etmektedir. Proje
kapsamında Pendik ilçesi sınırlarında bulunan
Crown Plaza Otel, Green Park Otel, Miracle Otel
ve Divan otel ve Pendik Marina’da bulunan
64 işletme ile çalışılmaktadır. Bu kapsamda
özel olarak tasarlanan konteyner ve diğer
ekipmanlar otel ve işletmelere dağıtılmış ve
işletmelerden gelen talep doğrultusunda
istenilen günde toplama işlemi vinçli araçlarla
ve firma personeli tarafından yapılmaktadır.
Önümüzdeki süreçte Pendik Via Port ile de
çalışmalara başlanılacaktır.
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Muzaffer Pınarbaşı
Cam Şişe İşletmeleri

n Bir de sizden dinleyelim, nedir HORECA?
HORECA; yiyecek ve içecek sektöründe
hizmet veren kuruluşları tanımlayan genel bir
addır. Bu ad Hotel/Restaurant/Café (veya
Hotel/Restaurant/Caterer, veya Hotel/
Restaurant/Canteen) kelimelerinin başlangıç
hecelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur.
n Proje neden cam ambalaj atıkları
özelinde oluşturuldu?
Cam ambalaj atıklarının diğer atıklara
göre bir farkı bulunmaktadır. Toplama yapan
firmalar için çok cazibesi yoktur. Hem diğer
malzemelerden ağırdır, hem de fiyat olarak
düşüktür. Hacim olarak büyük olduğundan
satış noktalarında birikmesi de zordur.
Bu sebeple; yaygın bir toplama ağı olması
gerekmektedir. Ayrıca fiyat olarak da çok düşük
bir ekonomik değere sahip olduğu için yapılan
çalışmaların ekonomik ve sürdürülebilir olması
gerekmektedir.
Zaten cam ambalaj atığının toplanılması
ile ilgili olarak temel baskı ve sorun, bu
konulardan çıkmaktadır. Mevcut sorunların
çözümü için yöntemlerin ve ihtiyaçların tespit
edilerek, uygulanması gereken bir dizi sürecin
yönetilmesi gerekmektedir.

ÇEVKO Vakfı Atık Yönetim Uzmanı
Mehmet Şentürk ve Muzaffer
Pınarbaşı Cam Şişe İşletmeleri
Sahibi Muzaffer Pınarbaşı.

ÇEVKO DÖNÜŞÜM | 29

n Cam ambalaj özelinde izlenmesi gereken yol
haritasını nasıl belirlediniz?
Öncelikle toplamaya yönelik belli bir program
çıkardık. Bu program şu detayları içeriyor;
• Cam ambalaj atığının toplanmasını arttırıcı
çalışmalar
• Cam ambalaj atığının toplanması ile ilgili “Saha
Yönetim Bilgi Sistemi” kurulması ve geliştirilmesi
çalışmaları
• Toplanan cam ambalaj atıklarının geri kazanım
sürecinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili
çalışmalar
n Cam ambalaj atığı toplama miktarını arttırmak
için ne gibi çalışmalar yapıldı?
Bunun için öncelikle ekipman sayısını arttırarak,
toplama araçlarının ve ekipmanların tiplerini geliştirdik.
Bu toplama kapsamında çalışma yapacağımız belediye
sayısını arttırmak için uğraşlar verdik. Gece yarısı
toplama yapılması için ekipler kurduk. Yerel Yönetimler
ile sürdürülen tüm ilişkileri, ÇEVKO Vakfı aracılığı
ile geliştirerek belediyelere camın çöpe atılmasını
yasaklamaları için uygulama başlatmalarını sağladık.
n Toplama ekipman ve tiplerinin iyileştirilmesi için
neler yapıldı?
Cam ambalaj atığının toplatılması için; toplama
ekipmanlarının yaygın ve yoğun olarak sahaya
yerleştirilmesi ve düzenli olarak toplanmasının
sağlanması gerekmektedir. Eğer yaygın ve yoğun
olarak toplama ekipmanı konulamaz ise, cam ambalaj
atıkları çöpün içine karışmakta ve çöp depolama
alanlarına gitmektedir. Yine cam ambalaj atıkları, diğer
ambalaj atıkları ile birlikte karışık olarak toplandığı
takdirde, kırılarak diğer ambalaj atığı kalitesini
bozmaktadır. En uygun yol; cam ambalaj atıklarının
diğer atıklardan ayrı olarak toplanmasıdır.
Cam ambalaj atığının diğer ambalaj atıklarından ayrı
olarak toplanması için sağlanan ekipman Anadolu Cam
Sanayi A.Ş tarafından tedarik edilmektedir.
Bu yıl pilot bölge olarak seçilen Ege Bölgesinde
Anadolu Cam tarafından sağlanan kumbara miktarı
2015 sonu itibariyle yaklaşık 2.000 adede yükselmiştir.
Anadolu Cam tarafından temin edilen şişe
görünümlü kumbaralar genel olarak cam ambalaj
atıklarının birer birer atılmasını sağlayacak şekilde
tasarlanmıştır.

Hidrolik 6 m3’lük
cam toplama aracı

27 m3 lük cam
toplama ekipmanları
Kancalı vinçli
27 m3 cam
toplama aracı
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Gece toplama
çalışmaları

TOPLAMA
AY

MİKTARI

(Konak Belediyesi Gece Toplama Proje Çalışmalarında
Aylık Cam Ambalaj Atığı Toplama Miktarları )

( KG /AY)
ŞUBAT 2014

30,480

MART 2014

42,860

NİSAN 2014

55,720

MAYIS 2014

62,880

HAZİRAN 2014

75,880

TEMMUZ 2014

92,720

AĞUSTOS 2014

150,980

EYLÜL 2014

160,760

EKİM 2014

160,840

KASIM 2014

162,420

ARALIK 2014

171,340

TOPLAM

1.166.880

Bu çalışmalar İzmir’in Konak,
Karşıyaka, Buca ve Bornova
ilçelerinde devam etmektedir.
2016 yılı içinde Narlıdere ve
Balçova ilçeleri de gece toplama
çalışmalarına ilave edilmiştir.
l Belediyelerin cam ambalaj
atıklarının çöpe atılmasını
yasaklayan uygulamaları neler?
Cam ambalaj atıklarının
kaynağında toplanması ile ilgili
yerel yönetimler büyük destek
verdi İzmir Karşıyaka Belediyesi
Belediye Meclis Kararı ile cam
ambalaj atıklarının çöpe atılmasını
yasakladı ve bunu hayata geçirdi.
Bu yasaktan sonra
Karşıyaka’da Şişecam ve ÇEVKO
desteği ile ciddi çalışmalar
yapıldı. Karşıyaka’da kumbara
sayısı 320‘ye çıkarıldı. Harita
üzerinde yapılan bir çalışma
ile Karşıyaka’da bulunan tüm
konutlar ve işyerleri kapsam içine
alındı. Bu çalışmaların sonucunda
150 metre mesafede en az bir
cam kumbarasına ulaşılacak
şekilde yerleştirmeler yapıldı.

En çok tüketimin yapıldığı
içkili mekânlarda, gecenin ilerleyen
saatlerinde personel, cam ambalajları
cam kumbarasına tek tek atarak vakit
kaybetmek istemediği için çöpe atıyordu.
Bu yüzden gece toplama yapabilecek
özel bir ekip kurduk. Bu ekip; içkili
mekânların yoğun olduğu bölgelerde,
gece 20:00 ile 04:00 saatleri arasında
toplama yapacak, işyerleri kapatılırken
çıkan cam ambalaj atıklarının kapının
önüne bırakılmasını sağlayarak bunları
toplayacaktı.
Proje başlangıcında öncelikle
İzmir Konak Belediyesi’ne bağlı olan
içkili mekânlara, belediye tarafından
bir duyuru metni gönderildi. Gece
ekibi için alınan araç ÇEVKO Vakfı
tarafından giydirildi. ÇEVKO Vakfı

tarafından görevlendirilen kapı kapı
bilgilendirme ekibi ile belediyenin zabıta
elemanlarından oluşan ekipler Kordon
ve Kıbrıs Şehitleri bölgesinde yer alan
işyerlerini tek tek gezdi. Bilgilendirme
sırasında; toplama yapacak araç bilgileri,
toplama ekibinin cep telefon bilgileri,
toplanılacak malzemeler ve toplama
şekli gibi bilgiler paylaşıldı. Gece toplama
çalışmaları Şubat 2014 tarihinden beri
hızla devam etmektedir.
2015 yılında ise aynı bölgede
yapılan çalışmalarda yaklaşık 1.600.000
kg cam ambalaj atığı toplanması
gerçekleştirilmiştir Çalışmalar devam
ederken, gece toplamada yaşanan
sıkıntılar için aşağıdaki tabloda görülen
eylem planı Muzaffer Pınarbaşı Cam Şişe
işletmeleri tarafından hazırlandı.

Yaşanan Sorun

Yapılacak Eylem

Yapacak olan Kurum

Ayrı toplama yapmayan
işyerleri var. Bunlar,
çıkan ambalaj atıklarını
doğrudan çöpe
atmaktadır.

Belediye tarafından pilot
çalışmanın yapıldığı bölgedeki
işyerlerinden ambalaj atıklarını
çöpe atan işyerlerinin
çöpünü belediye çöp toplama
kamyonlarına almayacak.

Konak Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğü

Camı diğer atıklarla
birlikte atan işyerleri var.

Her işyerine iki adet ambalaj atığı
toplama kovası zimmetlenerek
teslim edildi. Bu kovaların birinde
cam ambalaj atıkları , diğerinde
cam dışı ambalaj atıkları ve
organik atıklar olarak üçlü
toplama yapılmaya başlanıldı.

1) ÇEVKO Vakfı ayrı toplama
kovalarının alınmasını organize
etti.

Kurallara uyan ve ambalaj atıkları
ayrı biriktiren işyerlerine asılmak
üzere Konak Belediye Başkanı
ve ÇEVKO imzalı bir sertifika
hazırlandı.

Konak Belediye Başkanı ve
ÇEVKO Genel Müdürü ve Genel
Sekreter tarafından kurallara
uyan işyerleri sahiplerine
sertifikalar dağıtılmıştır.

Kurallara uyan işyerlerine
“Çevreye Saygılı İşyeri”
Sertifikası verilmesi

yöAtık
ne
tim
i
Konak’ta Çevreye Saygılı İşyeri Sertifikaları verilirken...

2) Konak Belediyesi elemanları
her işyerine zimmetleyerek
kovaların dağıtılmasını sağladı.
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Şişecam Topluluğu’nun
HORECA çalışmaları
n Bize projeyi anlatır mısınız?
Camın en sürdürülebilir ambalaj
malzemesi olmasından hareketle
2011 yılında Türkiye’nin en kapsamlı
sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk
projelerinden biri olan ‘Cam Yeniden
Cam’ı hayata geçiren Şişecam Topluluğu,
yoğun ambalajlı ürün tüketimine sahip
işletmelerden atık cam şişe toplama
çalışmalarını kapsayan HORECA projesini
bu sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde
desteklemekte ve projenin öncü paydaşları
arasında yer almaktadır.
2014 yılında, merkezi İzmir’de bulunan
cam atık toplama ve geri dönüşüm
firması Muzaffer Pınarbaşı’nın girişimleri
ile başlayan HORECA projesi, Şişecam
Topluluğu’nun ve ÇEVKO Vakfı’nın
destekleri ile hızla yaygınlaştırılmaktadır.

n HORECA projesi kapsamında diğer
illerdeki faaliyetlerinizi anlatır mısınız?
İzmir’deki çalışmalar, Şişecam,
ÇEVKO ve çalışma kapsamındaki ilçelerde
faaliyet gösteren toplama firmaları
olan Özen Cam, Çayırova Cam Kırığı ve
Tarhan firmaları işbirliğinde 2015 yılında
İstanbul’da da uygulamaya alınmıştır.
İşletmelerde tüketilen ürünlere ait cam
ambalajların geri dönüşüm sistemine
kazandırılmasını hedefleyen bu projeye
ilk olarak Beyoğlu’ndaki Nevizade
sokağında başlanmıştır. İşletmelere,
belediye tarafından cam ambalajların ayrı
toplanmasına ilişkin bir tebligat gönderilmiş
ve bu sayede biriktirilip toplanan cam
ambalaj atıklarının, çöp sahalarına değil
geri dönüşüm tesislerine nakledilip
değerlendirilmesi sağlanmıştır.

Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü Volkan Aydeniz

n İstanbul’daki çalışmalar konusunda bilgi verir misiniz?
Beyoğlu’nda yapılan çalışmalar, 2016’da, Kadıköy, Ataşehir,
Şişli ve Pendik ilçelerinde de yürürlüğe alınmıştır. Bu kapsamda
yapılan çalışmalar şu şekilde özetlenebilir:
• Kadıköy’de Tarihi Çarşı’da da poşet ve çeşitli ölçülerdeki
konteynerler ile toplama çalışmaları yapılmaktadır.
• Ataşehir ilçesi sınırları içerindeki AVM ve otellerin
HORECA projesine dahil olmaları konusunda da çalışmalara
başlanmıştır. Otellerdeki eğitimler ÇEVKO Vakfı tarafından
gerçekleştirilmektedir.
• Ataşehir ve Pendik Belediyeleri sınırlarındaki AVM’lerde
işleyen mevcut ambalaj atığı biriktirme sisteminde cama
yönelik bir geliştirme hayata geçirilmiş, yemek katlarındaki
gezici toplama araçlarına bir aparat ilavesi ile cam ambalajın
ayrı olarak toplanmasına başlanmıştır. Pendik Marina’da da
sistem çalışmakta ve verim sürekli takip edilmektedir.
n HORECA projesinin yaygınlaştırılması için hedefler
nelerdir?
Şu an restoranların cam atıkları, ayrı poşetlerde
biriktirmesiyle sürdürülen HORECA projesinin toplu şişe
atmaya uygun konteynerlerin devreye girmesiyle önemli bir
ivme kazanması beklenmektedir. Şişecam Topluluğu’nun
üretimine başlamak üzere olduğu yüksek hacimli özel cam
kumbarasının da hizmete alınmasıyla toplanan atığın
artırılacağı öngörülmektedir.
Şirketimizin, paydaşlarla birlikte
başlattığı “Cam Dostu İşletme”
konseptinin de HORECA
çalışmalarının zenginleştirilmesi
ve işletmeler açısından bir
teşvik unsuru teşkil etmesi
beklenmektedir.
Şişecam Topluluğu olarak

yöAtık
ne
tim
i

ambalajlı ürün tüketiminin önemli bir kısmının gerçekleştiği
işletmelerdeki uygulamaların, büyükşehirler ve tatil
yöreleri öncelikli olmak üzere ülke geneline yayılmasını arzu
etmekteyiz.
Bu hedef doğrultusunda işletmelere konu ile ilgili eğitim
verilerek, operasyon hakkındaki farkındalığın artırılmasına
çalışılmaktadır. İşletmelere broşür ve cama özel poşet
dağıtılmakta, biriktirilen cam ambalaj atıkları 22:00 – 05:00
saatleri arasında toplatılmaktadır.
Ayrıca, 2016’nın Haziran ayında İzmir’de Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın düzenlediği Turizm Haftası’ndaki sempozyumda
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HORECA tipi kumbara katılımcılara tanıtmıştır. İzmir ve
çevresindeki otel, restoran ve eğlence işletmeleri katılım
gösterdiği organizasyonda konu ile ilgili sunuşlar yapılmış,
sempozyumun sonunda soru-cevap şeklinde bir oturum
gerçekleştirilmiştir. HORECA tipi kumbaranın öncelikle
İzmir ve Aydın’da hizmete sunulması, sonrasında turistik

işletmelerin yoğun olduğu illerde yaygınlaştırılması
planlanmaktadır. Şişecam olarak bu yöntemin toplanan
cam ambalaj atığı miktarında önemli bir artış getireceğine
inancımız tamdır. Altyapıya vermekte olduğumuz bu
desteklerin, ulusal çaptaki güçlü bir iletişim stratejisiyle
sisteme büyük ivme kazandıracağı öngörülmektedir.

HORECA için ÇEVKO Vakfı’ndan
yoğun eğitim desteği sürüyor
2014 yılında İzmir’de başlayan, cam
ambalaj atıklarının daha çok ortaya çıktığı
otel, restoran ve kafeteryalarda yürütülen
HORECA projesiyle, sağlıklı bir şekilde
geri dönüşüme sevk edilebilmesinin
yanı sıra cam ambalajların toplama
miktarının da arttırılması amaçlanıyor.
Şişecam - ÇEVKO Vakfı ortaklığında,
ilgili belediyeler ve lisanslı toplama
ayırma tesisleri desteğiyle yürütülen
çalışmalar sonucunda, cam ambalajlar
atıklarının toplanma oranlarının, bu yıl % 30
arttırılması hesaplanıyor. 2016 senesinde
Pendik’te Miracle, Crowne Plaza, Divan
Otel, Green Park, Kadıköy’de Double Tree
by Hilton Kalamış, Wyndham Kalamış,
Hotel Suadiye, Hilton Kozyatağı, Byotell
Kozyatağı ve Ataşehir bölgesinde yapılan
eğitimlerde yaklaşık 485 otel çalışanına
konuyla ilgili eğitimler verildi. Proje
kapsamında otellere iç mekân-dış mekân
toplama ekipmanları da dağıtıldı.

34 | ÇEVKO DÖNÜŞÜM

“Günümüzde çöp
diye bir şey yok,
hedefimiz sıfır atık”
ÇEVKO Vakfı ile Mayıs 2016’da sözleşme imzalayan Fethiye Belediyesi, 7 ayda
2700 ton karışık ambalaj atığı toplamayı başardı. Akdeniz’in şirin ilçelerinden
Fethiye’nin Belediye Başkanı Behçet Saatcı ile projelerini ve hedeflerini konuştuk:

l Fethiye Belediyesinde çevre
yönetimi kapsamında yapılan
çalışmalardan bahseder misiniz?
Fethiye Belediyesi olarak daha
yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre için,
her türlü çevreci faaliyetin içerisindeyiz.
Bu konuda yaptığımız çalışmalarda başarılı
olabilmek için faaliyetlerimizin sürdürülebilir
olması için çabalıyoruz, özellikle ambalaj
atıklarının geri kazanıma kazandırılması ve
bu atıkların kaynağında ayrı toplanmasına
büyük önem veriyoruz. Fethiye Belediyesi
olarak tüm atıkların geri kazanımı bizim içim
çok önemli.
Örneğin; atık bitkisel ve madeni/
motor yağlarının geri kazanımı, e-atıkların
geri kazanımı, ömrünü tamamlamış
lastiklerin geri kazanımı, atık pillerin geri
kazanımı, tehlikeli atıkların geri kazanımı
ve bertaraftı gibi birçok çevresel
faaliyeti gerçekleştiriyoruz.
Tüm bunları gelecek
nesillerimize daha
yaşanabilir
ve sağlıklı
bir dünya
bırakabilmek
için yapıyoruz ve
yapmaya devam
edeceğiz.

yöAtık
ne
tim
i

l ÇEVKO Vakfı ile ne zamandan beri
işbirliği içerisindesiniz? Bu işbirliğinizden
kısaca bahseder misiniz?
ÇEVKO ile 06 Mayıs 2016 tarihinde
sözleşme imzaladık ve resmi olarak
çalışmaya başladık. Yapılan sözleşmeler
doğrultusunda Ambalaj atıklarının
kaynağında ayrı toplanması işini bir adım
daha ileri taşıyarak cam atıkların ayrı
toplanması için çalışmalar başlatıldı. Bu
kapsamda üretici ve yetkili kuruluşlarında
desteği ile toplama sistemine cam
konteyner ve kumbaralar dahil
edildi bu sayede cam atıklar
kaynağında ayrı toplanmaya
başlandı.
l Atıkların kaynağında
ayrı toplanması için
belediyeniz nasıl bir
yol izliyor? 2016 yılı
içerisinde kaynağında ayrı
toplanarak geri dönüşüme
kazandırılan ambalaj atığı
miktarı nedir?
Ambalaj atıklarının
kaynağında ayrı
toplanması işini
belediyemiz lisanslı
firma Kahrıman Tecer
Kaydem Plastik
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aracılığı ile yürütmektedir. Ambalaj
Atıkları Yönetim Planı hazırlanmış
olup bu yönetim planı doğrultusunda
çalışmalar yürütülmektedir.
2016 yılının ilk 7 ayında 2700 ton
karışık ambalaj atığı toplanmıştır.
Bunun yanında yetkili kuruluş ÇEVKO, cam
üreticisi Anadolu Şişecam A.Ş, cam işleme
tesisi olan Muzaffer Pınarbaşı firması ve
Kahrıman Tecer Kaydem plastik lisanslı
toplama firması ile birlikte yapılan çalışmada
2016 yılının temmuz ve ağustos aylarında
300 ton cam ambalaj atığı toplanmıştır.
l Eğitim ve bilinçlendirme etkinlikleri
düzenliyor musunuz ya da projeleriniz var
mı? Fethiye halkı projelere nasıl yaklaşıyor?
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fethiye
Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek
Yüksekokulu ile birlikte düzenlediğimiz
eğitim programı ile ilçemizdeki okul öncesi
ve ilköğretim öğrencilerin tamamına her yıl
eğitim veriliyor. Çevre koruma ve kontrol
müdürlüğümüzde çalışan personeller

tarafından haftanın belirli günleri okullara
gidilerek sınıflarda çocuklarımıza geri
dönüşüm ve çevre bilici hakkında sunumlar
yapıyoruz.
Özellikle eğitim ve bilinçlendirme
çalışmalarımızın sonucu olarak bu
faaliyetlerin davranışa çevrilmesini için küçük
yaş grubundaki çocuklarımızı hedef alıyoruz.
İş ortaklarımız ve belediyemiz sahada
sürekli bu faaliyeti gerçekleştirmekte olup
üniversite öğrencileri ile de bilinçlendirme
faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz. Örneğin
kapı kapı bilgilendirmeler yapıyor, broşürler
dağıtıyoruz.
Bizim en büyük avantajımız halkımızın
içerisinde duyarlı vatandaşlarımız olması
ve çevreci projelere katılım ve yoğun ilginin
olmasıdır.

l Sanayi, özel sektör ve
sivil toplum kuruluşlarından
geri kazanım alanında nasıl
beklentileriniz var?
Geri kazanım alanında
bize destek olan sivil toplum
kuruluşlarımız var ama tüm STK’ların bu
konularda faaliyetlerde bulunmasını isteriz.
Sanayici ve turizmci yatırımcılarında
bu konularda yatırım yapmalarını ve
belediyemizin hazırladığı Ambalaj Atıkları
Yönetim Planına destek olmalarını bekleriz.
l İleriye dönük projeleriniz ve çevre
yönetimi anlamında hedefleriniz neler?
İleriye dönük hedefimiz sıfır atık! Bunu
nasıl yaparız onun gayreti içerisindeyiz.
Biliyorsunuz günümüz çağında çöp diye bir
şey yok artık bunların tamamı geri dönüşüm
ve enerji hammaddesi olarak gözüküyor.
Ülke olarak ciddi manada enerji kaynaklarına
ihtiyacımız olduğu biliyoruz. Bu çerçevede
üstümüze düşeni en iyi şekilde yapmak için
çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir.

Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması
çalışmalarını belediyemiz, lisanslı firma Kahrıman Tecer
Kaydem Plastik aracılığı ile yürütmektedir. Ambalaj
Atıkları Yönetim Planı hazırlanmış olup, bu yönetim planı
doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir.
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Biz hayatı seviyoruz,
siz de sevin...
Geri dönüşüme
destek verin!
DİLEK ÖZCANLI USLU

D

önüşüm mutfakta başlar…
Dönüşüm’ün mimarları da ev
hanımlarıdır . Ambalaj atıklarını
ayrı topladığınız bir mutfakta çöp olmaz.
Çöp hacim olarak küçük olduğu
için dolduramazsınız çöp
kovasını.
Oysa ambalaj atıkları öyle mi?
Pet şişesi var, konservesi var, süt
kutuları var, yoğurt kapları var
ve başlı başına ayrı toplanması
gereken cam ambalajlar var.
Biz de bu noktada Zahide
Yetiş’in mutfağından ev hanımlarına
seslendik. Siz de bu yıl kamu
spotlarımızda gönüllü yer alan ve hanımların
çok severek izlediği sevgili Zahide Yetiş’in
mesajlarına kulak verin, hatta dediklerini
uygulayın. Mutfaklarınıza çöp kutusu dışında iki
kutu daha koyarak işe başlayabilirsiniz mesela.
Birine kağıt, karton, plastik, metal ve kompozit atıklarını,
diğerine ise cam ambalaj atıklarını atabilirsiniz. Üç kutu koyacak
yeriniz yoksa ambalaj atıklarını ayıracağınız bir kutu koymanız
yeterli olur. Cam ambalaj atıklarını da ayrı bir torbada biriktirerek
mahallenizde ve ya size en yakın cam konteynırına atabilirsiniz.
Mutfakta çevreci olmak sizin elinizde.
Aslında biraz el beceriniz varsa ambalaj
atıklarından evinizde kullanabileceğiniz harika
ürünler yapabilirsiniz.. Sepetler, kalemlikler,
süpürgeler, lambalar, kutular, sehpalar
ve saksılar... Hepsine ihtiyacımız var ve
hepsini satın alarak ediniyoruz.
Fikir vermesi açısından 2 yıldır
ÇEVKO Vakfı ile çalışan ve geri
dönüşüm konusunda
değerli katkılar
sunan sanatçımız
Zeliha Sunal’ın
Youtube’da açtığı
HandCraft TV kanalına bir
göz atmanızı öneririz.
Geri dönüşüm sayesinde , enerji

ÇEVKO Vakfı Kurumsal İletişim Müdürü
tasarrufu sağlayabileceğiniz
gibi, atıkların geri dönüşüme
göndererek onların defalarca
kullanılmasını sağlayabilirsiniz..
Her şeyden önemlisi kağıt ve karton
atıkların geri dönüşümüyle
oksijen kaynağımız
ağaçların hayatını kurtarmış
olursunuz. Ambalaj
atıklarının geri dönüşümü
ile hammadde kullanımını
azaltarak, doğal
kaynaklarımız korunuyor.
Böylelikle hem ekonomiye,
hem de çevreye katkıda
bulunmuş olursunuz.
ÇEVKO Vakfı’nın yaptığı kamu
spotları, bilgilendirmeler, eğitimler
kısacası tüketici bilinçlendirme
çalışmaları ile geri dönüşüm konusunda bilinç
artarken, diğer tarafta nüfusun artması ile birlikte
tüketim oranları da artıyor. Tüketim alışkanlıklarınızı
değiştirerek, daha az ambalajlı ürünler kullanarak, ambalajları
değerlendirip tekrar kullanarak, geri dönüşüme katkı
sağlayabilirsiniz. Günümüzde ekonomik kaynakların
tasarrufunu geri dönüşümle sağlamayı ne kadar başarırsak
Türkiye’nin hem çevre hem ekonomi adına o kadar daha
aydınlık bir geleceği olacağına inanıyorum.
25 yıl önce ÇEVKO hayata geçtiğinde
geri dönüşüm kavramı ilk kez
duyulmaya başlandı. Atıkların
kaynağında, çöpe karışmadan
belediyeler ve lisanslı tesisler
tarafından toplanması, kurulan geri
dönüşüm sisteminin çevre ve insan
sağlığını dikkate alan ve verimli bir
sistem olması büyük önem taşıyor.
Bu yıl, Kasım 2016’da ÇEVKO’nun
25. yılını paydaşlarımızla birlikte
kutlayacağız. Bize inanarak, çevreye
değerli katkılarını sağlamaya devam
eden geri dönüşüme destek veren herkese
minnettarız.

Sevilen sunucu
Zahide Yetiş çevre
bilinci aşılayacak
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ÇEVKO Vakfı’nın T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı işbirliği ile hazırladığı; ekranların
sevilen sunucusu Zahide Yetiş’in
yer aldığı, ünlü yönetmen Kemal
Başbuğ’un çektiği kamu spotu
filmi, geniş bir gösterim
listesi ile TV kanallarında
izleyiciye
ulaşacak.

2

5 yıldır daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre için
çalışan ÇEVKO Vakfı, kaynağında ayırma ve geri
dönüşüm bilincini yaygınlaştırmak üzere, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde yeni bir kamu spotu
filmi yaptı. Ülkemizdeki değişen tüketim alışkanlıkları,
nüfus artışı ile ambalajlı ürün kullanımı artıyor. Çevresel
ve ekonomik boyutuyla her geçen gün daha çok daha
önem kazanan kaynağında ayırma alışkanlığı evlerden
başlıyor. Özellikle ev hanımlarına geri dönüşüm konusunda
farkındalık kazandırmayı hedefleyen kamu spotunu ünlü
yönetmen Kemal Başbuğ çekti.

bu kez ayırma alışkanlığını
arttırmaya ‘yetiş’ecek!

BRIEF
summary

The Much Loved
Presenter Zahide
Yetiş Will Serve
Environmental
om
Consciousness fr
Her Kitchen!

ÇEVKO’nun yeni kamu spotu filminde rol alan, ekranların
sevilen sunucusu Zahide Yetiş, ambalaj atıklarının evlerin
mutfağından başladığına değiniyor. Zahide Yetiş, “Ben
Hayatı Seviyorum, Siz de Sevin; Geri Dönüşüme Destek
Verin” diyerek; çevre bilincini geliştirmeye, ülkemize
çevresel ve ekonomik fayda sağlamaya yıl boyunca dikkat
çekiyor. Çekimleri Haziran ayında tamamlanan kamu
spotu filmi; Zahide Yetiş’in mutfakta ambalaj atıklarını,
cam atıkların ve organik atıkların ayrı kutulara atılmasının
önemine dikkat çekmesiyle başlıyor.
Evsel, organik atıkları ayrı; cam ambalaj
atıklarını ayrı, diğer plastik-metal-kağıtkarton/kompozit atıkları ise ayrı bir şekilde
ÇEVKO amblemli kutulara atan Zahide Yetiş,
kamu spotu filminin sonunda ise “Ben Hayatı
Seviyorum, Siz de Sevin; Geri Dönüşüme
Destek Verin” çağrısında bulunuyor.
ÇEVKO’nun Zahide Yetiş’li yeni kamu spotu
filmini sosyal medya hesaplarında ve www.cevko.
org.tr internet sitesinde ve çok yakında tüm ulusal tv
kanallarında izleyebilirsiniz.
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ÇEVKO VAKFI
TÜRKİYE’YE
YAKLAŞIK 1.9
MİLYAR TL
KAZANDIRDI
B

u yıl 154 belediye, 62 lisanslı firma ile yaptığı işbirlikleri
ile yaklaşık 24 milyon nüfusa ulaşan ÇEVKO Vakfı;
kaynağında ayrı toplamanın geliştirilebilmesi için verdiği
kumbara, konteyner, iç mekân kutuları, ayırma poşetleri destekleri
ile toplanan ambalaj atıkları miktarını artırdı. Bu atıkların geri
dönüşüme kazandırılmasıyla çevresel değerler korunurken; enerji
ve kaynak kullanımında sağlanan tasarruf ile ülke ekonomisi de,
toplam 1.855.000.000 TL kazandı.

ÇEVKO Vakfı, yeşil bir dünyaya destek
veren çalışmalarını sürdürecek!

Türkiye’de çevrenin korunması,
toplumsal gelişim ve ekonomiye
katkı sağlamak amacıyla
sürdürülebilir bir geri kazanım
sistemini 25 yıldır sanayinin
öncülüğünde geliştirmeye
yönelik çalışmalar
yapan ÇEVKO
Vakfı, 2015’de
de ülkemize önemli
boyutta çevresel ve
ekonomik fayda sağladı.

ÇEVKO Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Okyar Yayalar; cam, metal,
plastik, kâğıt-karton, kompozit ve ahşap malzemelerden üretilen
tüm ambalaj atıklarının teknik ve ekonomik açıdan defalarca
geri kazanımının mümkün olduğunu belirterek, yürüttükleri
geri kazanım çalışmalarıyla 2015 yılında sağladıkları çevresel ve
ekonomik faydaların boyutlarını şöyle değerlendirdi:
“2015 yılında yaptığımız geri kazanım çalışmaları sonucunda,
tasarruf edilen fosil yakıt, su ve enerjinin yanında geri dönüşüme
sevk edilen malzemelerin ekonomik değeri ve depolama
sahalarının maliyetlerindeki azalmayı içeren katkılarla, ülkemize
toplam 1.855.000.000 TL kazandırmış olduk. Toplumumuzun
çoğunluğunun kaynağında ayırma alışkanlığı edinmesi ve geri
dönüşüm kültürünün oluşmasıyla bu rakamları artırmak çok
mümkün… Yeter ki, bu faydaları görelim, gözetelim. Örneğin,
plastik ambalaj atıklarının geri dönüşümü sonucunda elyaf içeren
tekstil ürünleri, atık su boruları, mobilya yan ürünleri, marley
vb. malzemeler üretilmekte; bu ürünlerin üretiminde, özgün
hammaddeden üretimlerine kıyasla, petrol ve elektrik enerjisinden
tasarruf edilmektedir. Tüm ambalaj atıklarının geri kazanımı çevre
kirliliğinin önlenmesi yanında, önemli ölçüde hammadde, enerji
ve su tasarrufuna katkıda bulunmakta, sera gazı salımlarının
azalmasına yardımcı olmaktadır. 25 yıldır tüm bu faydaları gözeten
ÇEVKO Vakfı olarak, geri dönüşüm ile ülkemize çevresel, ekonomik
katkılar sağlamayı, yeşil bir dünyaya destek vermeyi hedefleyerek
2016 yılında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”
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2015 yılında
ÇEVKO’nun
yaptığı geri
kazanım
çalışmalarının
çevresel yararları
l 4 milyon ağacın kesilmesi
önlendi. Bu, yaklaşık 80.000
dönümlük orman arazisine eşdeğer
l 125.000.000 litre benzin
tasarrufu sağlandı. Bu yaklaşık 2,8
milyon araç deposu kadar benzin
tasarrufu demek…
l 6.200.704 m3 su tasarrufu
sağlandı. Yaklaşık 100.000 kişinin
yıllık su tüketimi ayrıca Aydın ilinin
yaklaşık 36 günlük su ihtiyacı
demek…
l 3.417.792 m3 depolama sahası
hacminde tasarruf sağlandı. Bu,
1367 adet olimpik yüzme havuzu
büyüklüğünde depolama alanı
tasarrufu demek…
l 274.016 ton CO2 eşdeğeri sera
gazı salımında azalma sağlandı. Bu
bir uçağın dünyanın çevresini 13.700
kez kez dönmesi sonucunda oluşan
emisyonun sıfırlanması demek…
l 2.465.793 MW.Saat elektrik
tasarrufu sağlandı. Bu, 893.400
ailenin yıllık elektrik tüketimi ayrıca
Türkiye’de meskenlerde kullanılan
yıllık elektrik miktarının %10’u
demek…

TOPLAM
TASARRUF:
1.855.000.000 TL
TOTAL SAVINGS = TRY 1,855,000,000

3.417.792
m3
depolama sahası hacmi

2015 YILSONU
DOĞAL KAYNAK,
ENERJİ VE
DEPOLAMA
ALANI
TASARRUF ÖZETİ

4.016.433
adet ağaç
800.000 dönümlük
orman arazisi

4,016,433
trees
20,000 acres
of forestland

125.638.144
litre benzin tasarrufu
2.8 milyon araç deposu kadar
benzin tasarrufu

125,638,144

liters savings in gas
Equal to gas savings of
2.8 million fuel tanks

2.465.793 kw/saat elektrik tasarrufu
893.000 ailenin yıllık
elektrik tüketimi
Türkiye’de meskenlerde
kullanılan yıllık elektrik
miktarının % 10’u.

1.367 adet olimpik yüzme havuzu
büyüklüğünde depolama alanı tasarrufu

3,417,792 m3 landfill space

Landfill space savings equal to 1,367 Olympic-size swimming pools

274.016 ton CO2 eşdeğerinde
sera gazı salımının azaltılması

Bir uçağın dünyanın çevresini 13.700 kez dönmesi
sonucu ortaya çıkan sera gazı salımına eşdeğer

274,016

tons of CO2-equivalent reduction
in greenhouse gas emissions
Equivalent to greenhouse gas
emissions generated by an
airplane circumnavigating the
globe 13,700 times

2,465,793

thousand kWh of energy savings*
Energy use of 893,000 households in a year
10% of annual residential energy
consumption in Turkey

6.200.704 m3 su
Yaklaşık 100.000 bin
kişinin yıllık su tüketimi.
Aydın ilinin yaklaşık 36
günlük su ihtiyacı.

6,200,704 m3 water

Annual water consumption of nearly 100,000 people. Almost 36-day water requirement of the Turkish province of Aydin
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Çevre Haftası’nda
ÇEVKO ile Geri
Dönüşüm Seferberliği
Türkiye’de çevrenin, enerji kaynaklarının korunması, kaynağında ayrı toplama ve geri dönüşüm
konularında toplumsal bilinçlenme ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla 25 yıldır sanayinin
öncülüğünde çalışmalarını gerçekleştiren ÇEVKO Vakfı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve
Haftası kapsamında, belediyelerle işbirliği içerisinde pek çok etkinlik gerçekleştirdi.
BRIEF
summary

Recycling Mobilization
with ÇEVKO within the
Environment Week

for 25
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Gaziantep 9 times and viewed by 3,65

Ç

evreci Kedi ÇEVKİ’nin de
katıldığı etkinliklerde,
özellikle çocuklar ambalaj
atıklarının değerlendirilebilir
birer kaynak olduğu ve geri
dönüşümün önemi konusunda
bilgilendirildi. Haziran ayının ilk
haftasında yoğun bir tempo ile
gerçekleştirilen ve İstanbul’dan
Bursa’ya, İzmir’den Muğla
ve Antalya’ya, Ankara’dan

Eskişehir’e kadar toplam 35
belediyenin düzenlediği çevre
haftası etkinlikleri ile on binlerce
kişiye ulaşıldı.
Yenilenen ve büyük
beğeniyle karşılanan ÇEVKO’nun
yeni tiyatro oyunu “Dönüşüm
İyi Gelecek” ise İstanbul, İzmir,
Kocaeli ve Gaziantep’te toplam 9
kez sahnelenerek 3.650 öğrenci
tarafından izlendi.

Çevre Haftası Etkinliklerinden Kısa Kısa…

Kadıköy’de Çevre Haftası coşkuyla kutlandı
Kadıköy Belediyesi, Dünya Çevre Haftası kapsamında 1-3
Haziran tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutladı. 1 Haziran’da
Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Dönüşüm İyi
Gelecek” tiyatro oyununun ardından 3 Haziran Cuma günü
düzenlenen törenle 2016 Çevre Ödülleri sahiplerine verildi.
Elektronik atık toplama, atık pil toplama yarışmalarında başarılı
olan okullar ile organik atıkların ayrıştırılmasını amaçlayan
Esencan projesinde başarılı olan okullar ödüllendirildi. En fazla
atık yağ toplayan muhtarlıklara, en fazla atık cam toplayan
işletmelere, Ambalaj Atıkları ve Erenköy Projesi Mahalleliler ve
Çalışma Ortaklarına plaket ve fidan sertifikaları verildi.

Çiğli Kıyıları
pırıl pırıl

Çevre haftası nedeniyle dünyada ve ülkemizde
yaşanan çevre kirliliğine dikkat çekmek için
Çiğli Belediyesi, Çiğli Homa Dalyanı’nda temizlik
kampanyası başlattı. 1 Haziran’da Sasalı’da bulunan
Homa Dalyanı kıyıları, başta Çiğli Belediye Başkanı
Hasan Arslan olmak üzere, meclis üyeleri, gönüllü
gruplar ve vatandaşlardan oluşan 150 kişilik ekip
tarafından pırıl pırıl yapıldı. ÇEVKO Vakfının sevimli
maskotu Çevreci Kedi ÇEVKİ de temizlik harekâtına
destek verdi. Bir kısmı Çiğli’de bulunan Gediz Deltası
içinde kalan İzmir Kuş Cenneti ve Homa Dalyanı
kıyılarında, Başkan Hasan Arslan öncülüğünde
temizlik kampanyası başlatıldı. Çiğli Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından,
çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan
kampanyada, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve
Mektebim Koleji öğrencileri, Ege Orman Vakfı ve
Temiz Deniz Derneği üyeleri, CHP İlçe, kadın ve
gençlik kolları yönetimi ile üyeleri, belediye meclis
üyeleri ve gönüllü vatandaşlar yer aldı.

ÇEVKO DÖNÜŞÜM | 41

7. Çevre Şöleni ve
Maket Yarışması
Ataşehir Belediyesi’nin bu yıl
7’incisini gerçekleştirdiği Çevre
Şöleni etkinlikleri kapsamında 26
Mayıs Perşembe günü Ataşehir
Belediye Binası Konferans
Salonu’nda yapılan etkinliklerde
“Maket Yarışması” ve “Ataşehir’in
En Yeşil Okulu Yarışması”nda ödül
alan okullar açıklandı. ÇEVKO Vakfı
Genel Sekreteri Mete İmer’in de katıldığı ödül töreninde çevreci
kedi ÇEVKİ ve ambalaj atığı maskot arkadaşları da çocuklarla
bir aradaydı. ÇEVKO Vakfı’nın da jürisinde olduğu maket
yarışmasına katılan çevreci minikleri, en çevreci okul seçilen
okullarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, çevreye olan
hassasiyetlerinden ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Botanik Park’ta
Çevre Günü
kutlamaları
Şeffaf Mutfak,
Güvenli Gıda Festivali
Botanik Park’ta Dünya Çevre Günü Kutlamaları
Bakırköy Belediyesi tarafından çevre bilincinin
pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen Dünya Çevre
Günü etkinlikleri, 3 Haziran 2016-Cuma günü
Bakırköy Belediyesi Botanik Park’ında yapıldı.
Etkinliğe Bakırköy Kaymakamlığı’nın desteğiyle
Bakırköy ilçesindeki okullardan binlerce öğrenci
katıldı. Dünya Çevre Günü etkinliklerinde; kahvaltının
ardından, okulların dans gösterileri, çevre konulu
kukla gösterisi de sergilendi Ayrıca çevreci kedi
Çevki de program boyunca çocuklara eşlik etti.

Çekmeköy Belediyesi tarafından 28 Mayıs’ta, bu yıl ilk kez
düzenlenen Şeffaf Mutfak, Güvenli Gıda Festivali’ne katılan
ÇEVKO Vakfı; Çevreci Kedi ÇEVKİ ile birlikte stant açarak
Çekmeköylülere geri dönüşümün önemini anlattı. Çekmeköy
Belediyesi ve Sealed Air’in iş birimi Diversey Care iş birliği
ile düzenlenen Şeffaf Mutfak Güvenli Gıda Festivali’nde; ünlü
şeflerden yemek gösterileri, sağlıklı ve güvenli gıdalara dair
ipuçları, geleneksel lezzetler, ünlü şefler ve gurmelerle sohbet
programları gün boyunca devam etti. Festivalde, uzun süren
eğitim ve denetim dönemini tamamlayarak Şeffaf Mutfak
Bayrağı almaya hak kazanan işletmelere de bayrakları ve
sertifikaları teslim edildi.
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Aydos Ormanı Çevre
Şenliği’ne sahne oldu
Çevre ve geri dönüşüm konusunda ödüllü projelere imza atan
Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün öncülüğündeki
Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Dünya
Çevre Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutladı. Aydos Mesire
Yeri; Dünya Çevre Günü kapsamında çevre temalı tiyatro,
mini konser, pandomim ve dans gösterileri, orman temizliği
ve çeşitli yarışmalarla çevre şenliğine sahne oldu. Festival
havasında geçen etkinliğe; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı
Dr. Turgut Mermertaş, Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, Kartal Kent Konseyi Başkanı
Demet Songurtekin ile çevreci vatandaşlar katıldı. Çocukların
gönüllerince eğlendiği ve çevre bilincinin öneminin vurgulandığı
etkinlikte çuval yarışması, halat çekme yarışması, penaltı atma
yarışması ile Aydos Ormanı’nı temizleme yarışması düzenlendi.
Etkinlikte ayrıca, bütün bir yıl boyunca yapılan elektronik
atık toplama yarışması, ambalaj atığı toplama yarışması, atık
pil toplama yarışmasında dereceye gidenler de açıklanarak
ödülleri verildi. Etkinliğe katılan çocuklar, Çevreci Kedi ÇEVKİ
ile eğlenceli zaman geçirdiler. “ÇEVKİ Çok Yaşa” sloganlarıyla
dans eden çocuklar geri dönüşüm hakkında bilgilendirici
malzemeler de aldılar.

Öğrenciler
yeşil bir
çevre için
yürüdü
Sancaktepe
Belediyesi, Dünya Çevre
Günü dolayısıyla çevre
duyarlılığını arttırmak
amacıyla 1 Haziran’da bir
yürüyüş düzenledi. Yeşil
bir çevre için yürüyen
öğrenciler ellerinde
dövizlerle çevre bilincine
dikkat çekti. Yürüyüşe
Sancaktepe Belediye
Başkanı İsmail Erdem
de katıldı. Samandıra
Kültür Merkezi önünden başlayan yürüyüş, Meydan
Park’a kadar devam etti. Meydan Park’ta son bulan
yürüyüşün ardından çevre içerikli programlar yapıldı.
Meydan Park’ta ambalaj atıkları, cam ambalaj
atıkları, atık pil ile bitkisel ve madeni atıklarının
toplanması konusunda yapılan çalışmalar hakkında
katılımcılar bilgilendirildi. Çevreci Kedi ÇEVKİ ve
ÇEVKO tanıtım ekibi Sancaktepelilere bilgilendirici
malzemeler dağıtarak geri dönüşümün önemi
hakkında bilgiler verdi.

İzmir’de Çevre Sektörü
Buluşma Günleri
ÇEVKO, 2-3 Haziran’da İzmir İl
Müdürlüğünce düzenlenen Çevre Sektörü
Buluşma Günleri’ne stant açarak katıldı.
Çevre Sektörüne hizmet edenler ile hizmet
alanların bir araya geldiği etkinlik Tepekule
Kongre ve İş Merkezinde gerçekleştirildi.
Vakıflar, laboratuvarlar, üniversiteler,
sivil toplum örgütleri, çevre korumayı
üretiminde binalarında yerleştirmiş olan
firmaların (Ör. TAV Hava Limanları, Bosch,
Siemens, Cemer Kent Ekipmanları, İzaydaş,
Çevre Referans Laboratuvarı, TÜBİTAK,
Süreko, EBSO, Boğaziçi Üniversitesi,
Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi
gibi 40 kuruluş) katıldığı fuarda Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın “süper kent
projesi” de tanıtıldı. Çevre başlığı
altında geri dönüşüm geri kazanım,
yeniden kullanım konuları ile yeşil bina
yeşil üretim konularının konuşulduğu,
irdelendiği panellerinde gerçekleştirildiği
etkinlik Cem Seymen ile “doğa” konulu
söyleşi ile sona erdi.

Kuğulu Park’ta
çevre şenliği
Çankaya Belediyesi 5 Haziran “Dünya Çevre
Günü”nde Ahlatlıbel ve Kuğulupark’ta çevre
duyarlılığını artırma amacı taşıyan etkinlikler
düzenledi. Kuğulupark’ta kurulan stantlarda Çankaya
Belediyesi’nin hazırladığı “Çevre Kitapları Sergisi”nin
yanı sıra atık yağ, pil, plastik, kâğıt gibi malzemelerin
geri dönüşüme gönderilmesinin önemini anlatan
broşürler dağıtıldı. ÇEVKO’nun “Bez Çanta Boyama”,
TEMA’nın “Sürdürülebilir Yaşam için Doğanın Parçası
Ol” stantlarının yanı sıra Ankaralı yazar Nazlı Eray’ın
kitaplarını imzaladığı, Cin Ali Yayıncılık ve Yapı Kredi
Yayınları’nın yer aldığı etkinlikte, Atılım Üniversitesi
öğrencilerinin fotoğraf sergisi, minyatür çiçek atölyesi,
çocukların yüzünü boyama atölyesi de Ankaralıların
özel bir gün geçirmesini sağladı.
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ÇEVKO’DAN KESİNTİSİZ EĞİTİM

ÇEVKO Vakfı’nın eğitim çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, UNDP’nin yürüttüğü, Suriyeli sığınmacıların
bulunduğu kamplardaki yetişkinlere yönelik eğitimleri verecek çalışanlara da eğitici eğitimi verildi.

Ç

EVKO Vakfı 2009 yılından
bu yana, T.C. Milli Eğitim
Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri
işbirliğinde ve birlikte çalışma
yürüttüğü belediyelerin de
desteğiyle, öğretmenlere yönelik
olarak Eğiticilerin Eğitimi Seminerleri
düzenliyor. Bu seminerler kapsamında
bugüne kadar 6.601 öğretmene
ulaşıldı. 2016 yılının ilk yarısında,
İstanbul’un Sancaktepe, Tekirdağ’ın
Çorlu, Antalya’nın Alanya, Serik,
Konyaaltı ve Manavgat ilçelerinde
Eğiticinin Eğitimi Seminerleri
düzenlendi ve bu seminerlerde toplam
606 öğretmene eğitim verildi.
ÇEVKO Vakfı’nın düzenlediği
projeler kapsamında, öğrencilere
eğitim verecek TEGV gönüllülerine,

AKÇANSA ile birlikte yürütülen
“Yarını Dönüştüren Çocuklar” projesi
gönüllülerine ve UNDP’nin yürüttüğü,
Suriyeli sığınmacıların bulunduğu
kamplardaki yetişkinlere yönelik
eğitimleri verecek çalışanlara da Eğitici
Eğitimi verildi. Bu eğitimlerde yer
alan toplam 48 kişi, ÇEVKO Vakfı’nın
ortak projeleri kapsamında, çevre ve
geri dönüşüm konularında eğitimler
verecek.
Bu yılın ilk yarısında, ÇEVKO Vakfı
üyelerinden AKÇANSA ile beraber
gerçekleştirilen “Yarını Dönüştüren
Çocuklar” projesi kapsamında 1.100
öğrenciye, Mondi Tire Kutsan ile birlikte
gerçekleştirilen “Kutu Kutu Pense”
projesi kapsamında ise 300 öğrenciye
ulaşıldı. ÇEVKO Vakfı Tiyatro ekibi de

bu yıl, “Dönüşüm İyi Gelecek” isimli
yeni oyunuyla seyircilerin karşısına
çıktı. 2016 ilk yarısında yapılan 15
gösterimde, toplam 6.350 öğrenciye
ulaşıldı.
2016 yılı ilk yarısında eğiticilerin
eğitimi projesi, çocuklara yönelik
eğitici tiyatro oyunu, eğitim projeleri,
ÇEVKO ÇOCUK internet sitesi ve
okullarda öğrencilere doğrudan verilen
eğitimlerle, toplam 37.847 öğrenciye
ulaşılmıştır.
ÇEVKO Vakfı’nın, Şişe Cam A.Ş.
ile birlikte yürüttüğü HORECA projesi
kapsamında ise toplam 19 otelde
485 personele ulaşıldı. Piyasaya
Sürenlere yönelik olarak yapılan çevre
eğitimlerinde ise 501 çalışana eğitim
verildi.
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ISWA Dünya
Kongresi’nden
izlenimler
19

ALPHAN ERÖZTÜRK

-21 Eylül 2016 tarihleri arasında Sırbistan’ın NoviSad
şehrinde, Dünya Katı Atık Birliği ISWA’nın Dünya Kongresi
gerçekleştirildi. Öncelikle bir STK olarak ülkemizden sadece
ÇEVKO Vakfı’nın yaptığı sunum ve konuşmalarla bu kongrede yer
almasından büyük bir gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Oturum
programlarının hazırlanmasından yönetimine, ülkemizi temsilen
sunumlar yapmaktan tartışmalara katılmaya kadar birçok aşamada
ÇEVKO Vakfı, aktif olarak kongrede yer almış ve sorumluluklarını
büyük bir başarı ile yerine getirmiştir.
Kongre açılışında, bir devir teslime de sahiplik yaptı. David Newman
ISWA Başkanlığı görevini yeni dönemde Antonis Mavropoulos’a
devretti. Mavropoulos, görevi devralması sonrası ilk konuşmasındaki
“It is about people, not waste. - Konu, atıklar ile değil, insanlar…”
gibi ifadeleri ile önümüzdeki dönemde daha tüketici odaklı, insanlara
dokunan çalışmalara ağırlık vereceğinin sinyallerini verdi.
72 ülkeden 1300’ün üzerinde katılımcı ile bugüne kadar
düzenlenen en geniş katılımlı ISWA Dünya Kongresi olan kongrede,
atık konusu birçok farklı boyutu ile alındı. (Kongre sunumları www.
iswa2016.org adresinden paylaşılacak.)
Gerek ÇEVKO, gerekse de aktif üyesi bulunduğumuz EXPRA’nın
aktif katılımları ile yer aldığı kongrede özellikle önemli bulduğumuz
oturumlar “Depozito“ , “İyi Yönetişim”, “Davranış Değişimi” ve
“Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (GÜS)” oturumları idi. Özellikle
OECD’den Peter Börkey’in güncellenmiş “GÜS Kılavuzu” nu ilk
defa kamuoyu ile paylaştığı GÜS oturumu konferansta öne çıkan

ÇEVKO Vakfı Kamu ve Dış İlişkiler Müdürü
oturumlardan oldu.
ISWA Dünya Kongreleri içerisinde ilk defa resmi program dâhilinde
yer verilen “Kayıtdışı Sektör” oturumu, ÇEVKO’nun aktif olarak yer
aldığı bir diğer oturumdu. İki günde 4 oturum olarak 15’in üzerinde
konuşmacı ve geniş bir dinleyici kitlesi ile gerçekleştirilen oturumda,
Sırbistan, Makedonya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Fransa, İtalya
ve Kolombiya gibi çeşitli ülkelerinden kayıt içi ve kayıt dışı sektör
temsilcileri söz alarak, ülkelerindeki durum hakkında bilgi verdiler. Bu
noktada gerek ÇEVKO olarak bizim, gerekse de söz alan diğer resmi
organizasyon temsilcilerinin vurguladığı ortak nokta, işletmelerin
kayıt dışı kalarak mevcudiyetlerini daha fazla koruyamayacakları idi. Bir
diğer öne çıkan husus ise, atık yönetimi konusunda belirli bir altyapısı
olan ve yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca atıklarını yöneten
ülkelerindeki durum ile atık yönetimi konusunda oldukça geride
olan üçüncü dünya ülkelerindeki durumun bir kabul edilemeyeceği
idi. Düzenli depolama alanı olmayan, evsel nitelikli atıklarını toplama
konusunda bir sistem kuramamış ülkeler ile Türkiye gibi bu konularda
oldukça ileride olan ülkelerin kayıt dışı sektörüne bakışının farklı olduğu
vurgulanarak, bu konuda gelişmiş ülkeler için üçüncü dünya ülkelerinin
örnek olamayacağı ifade edildi.
Tartışmalar sırasında gerek sokak toplayıcılarının gerekse de
diğer kayıt dışı sektör yöneticilerinin ifadeleri değerlendirildiğinde
çözümünün ortak bir anlayış geliştirerek sağlanabileceği konusu açıklık
kazandı. Kayıtdışı sektör temsilcileri mevcut düzenlerini korumakta
ısrar etmez, yasa koyucular gerekli teşvik ve uyum düzenlemelerini
yapar, yerel yönetimler de bu doğrultuda çalışırlarsa, tüm taraflar için
kazançlı olacak bir çözüm üretmek mümkün. Sokak toplayıcılarının
bilgi birikimi, tecrübe ve işgünü azımsamadan kazanmak, onların
da mevcut düzeni korumak için direnmemesi herkesin
hayrına. Kongre genelinde dinlediğimiz tüm sunumlarda
ve konuşmalarda dikkatimi çeken bir diğer husus
da, ülkemizin birçok konuda tüm sunum
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yapan ülkelerden iyi durumda olmasına rağmen hem o konuda
yeterince veri üretememiş, hem de ilgili kurum ve kuruluşlarca
temsil edilmiyor olması idi. Türkiye gibi, yapacak çok işi olduğu
kadar, başarmış olduğu birçok işi de olan gibi bir ülkenin
sağlıklı veri üretmesi ve yapılan çalışmaları bu tür akademik
ortamlarda paylaşması gerekiyor. Bu şekilde hem ülkemizin
imajının güçlenmesine hem de bulunduğumuz
noktaya gelememiş birçok ülke için model ülke
konumuna gelmesine katkı sağlayabiliriz.
Ülkemizde ise bizlerin doğal olarak öncelikle
takip ettiğimiz konu, Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği taslağı. Beraberinde bir çok
farklı uygulama getireceği anlaşılan yeni
yönetmeliğin, sektörün görüşü alınarak,
makul bir takvim içerisinde yürürlüğe
girmesini bekliyoruz.
Bu noktada göz ardı edilmemesi
gereken konu ise, bu değişikliklere neden
ihtiyaç duyulduğu. Gerçekten yazılanlarda
bir sorun mu var, yoksa biz yazılanları
uygulatmakta mı sorun yaşıyoruz?
Piyasaya sürenlerin hepsini kayıt altına
alıp belgelendirme yapmasını, belediyelerin
kaynağında yarı toplama faaliyetlerine başlamasını,
atık üreticilerinin atıklarını ayrı biriktirmesini mevzuat
eksikliğinden ötürü mü yoksa denetim ve yaptırım
uygulayamadığımız için mi sağlayamadık?
Yeni yönetmelik, ne değişiklik getirirse getirsin, o
yeni kuralların uygulanmasını gerektirecek ve biz onları da
uygulatamazsak, yeni bir yönetmelik çalışmasına ihtiyaç
duyulacak. Bugün başarılı ülkeler olarak karşımıza çıkan ülkelerin
başarısının, kurdukları sistemler kadar onları uygulatmadaki
kararlılıklarına bağlı olduğunu göz ardı etmemek gerek.
Bu vesile ile denetim ve yaptırımlardan sorumlu olacak,
Çevre Ajansı benzeri bir yapının kurularak bu eksikliğin
giderilmesine ilişkin önerimizi bir kez daha yineler, yeni
yönetmeliğin tüm paydaşlar ve ülkemiz için hayırlı olasını dilerim.
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yeni Döngüsel
Ekonomi teklifi ve atık
hedeflerinin gözden
geçirilmesine ilişkin ilk
görüşlerini açıkladı
“Geri dönüşümü
artırmak için
iddialı ve uzun
vadeli hedeflerin
hem ekonomik,
hem de çevresel
bakımdan
gerçekçi ve
gerekçeli olması
gerekir “
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G

enişletilmiş Üretici Sorumluluğu Birliği (EXPRA) uzun
zamandır beklenen Döngüsel Ekonomi Paketini
memnuniyetle karşılamaktadır. Avrupa Komisyonu’nun,
Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (GÜS) programlarının verimli
bir atık yönetimi sürecinin önemli bir parçasını oluşturduğu ve
doğru çerçeve uygulandığı sürece, potansiyellerinin hayata
geçirilebileceğine dair kabulünü teyit etmekten memnunuz.
Bu kabul, gözden geçirilen AB atık mevzuatına GÜS programları
için birtakım şartlar olarak yansımış, böylelikle GÜS’ün döngüsel bir
ekonomiye geçişte oynaması gereken ana rol pekiştirilmiştir.
EXPRA ayrıca yeni atık yönetimi hedeflerinin gerçekçi olması ve
güvenilir istatistiklere dayandırılması gerektiğini vurgulamaktadır.
Bu yüzden hedeflerin gözden geçirilmesinin temelinde verilerin
uyumlaştırılması olmalıdır. Yeni hükümlere ilişkin ilk görüşlerimiz
aşağıda daha ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

AB Atık Direktiflerinde GÜS için asgari
şartlar belirlenmesi esastır
l GÜS, Üye Devletlerin daha sürdürülebilir atık yönetimine
geçmelerine yardımcı olan önemli bir araçtır. GÜS’ün AB çapında
farklı şekillerde uygulandığı düşünülecek olursa, GÜS ilkesinin
uygun bir şekilde AB atık mevzuatına dahil edilmesi ve GÜS
programları için katı ve açık asgari şartların belirlenmesi önem
kazanmaktadır.
Önerilen ortak GÜS şartları muhtemelen üreticiler, Üretici
Sorumluluğu Örgütleri (PRO) ve atık yönetimi zincirindeki diğer
oyuncular için eşit şartlar sağlayacaktır.
l Öte yandan EXPRA, özellikle çeşitli GÜS
oyuncularının rol ve sorumluluklarıyla ilgili kriterlerin
güçlendirilmesini talep etmektedir.

Paydaşların mali yükümlülükleri konusunda EXPRA, her bir paydaşın
ancak kendi görev ve etki alanına giren maliyetlerden sorumlu
tutulabileceğini hatırlatır. Bu maliyetler ayrıca ulusal düzeydeki atık
yönetimi operasyonlarının kendilerine has özelliklerini yansıtmalıdır.
Buna ek olarak GÜS şartları, ambalaj sektörü için kilit Direktif
konumunda olan Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifinde (AAAD)
ifade edilmelidir. Ambalaj, çeşitli sektörlerden çok sayıda şirketin dahil
olduğu ve yoğun bir atık yönetimi altyapısı gerektiren karmaşık bir
atık akışıdır; dolayısıyla, buna uygun bir şekilde kendi Direktifi içinde
ele alınmalıdır.
l Son olarak, Birlik, bir GÜS bilgi alış verişi platformunun
kurulmasını hararetle desteklemektedir. Böyle bir girişim kuşkusuz
AB çapında en iyi uygulamaların tespit edilmesine ve bazı Üye
Devletlerin karşılaştığı zorlukların anlaşılmasına katkıda bulunacaktır.
EXPRA, bu alandaki 20 yılı aşkın deneyimiyle, bu platformun parçası
olmaktan çok memnun olacaktır.
Yeni atık hedef seviyelerinin temelinde güvenilir veriler yer
almalı ve bu hedefler gerekçeli ve teknik olarak mümkün olmalıdır
l Halihazırda, AB istatistiklerinin AB’deki ambalaj geri dönüşüm
tablosunu tam olarak kıyaslanabilir ve güvenilir bir şekilde sunmadığı
hatırlanmalıdır. EXPRA’nın yaptığı bir çalışma, 2006-2012 arasında
veri tutarsızlıklarının ve uyuşmazlıkların, Üye Devletlerin ambalaj
atığı hedeflerine gerçekten ulaştığını iddia etmek için çok erken
olduğunu düşündürecek kadar büyük olduğunu göstermektedir.
EXPRA bu yüzden Üye Devletlerin Avrupa Komisyonu’na
sundukları raporların niteliklerini seviye olarak hizalamak amacıyla
önerilen önlemleri memnuniyetle karşılamaktadır. Bu şekilde
gelecekte en maliyet etkin çözümleri belirlemek kolaylaşacaktır. Öte
yandan mevcut durumda, önerilen atık hedef seviyeleri daha fazla

EXPRA, ambalaj
atıklarında
bulunan bazı belli
maddeler için ifade
edilen hedeflerin
Atık Çerçeve
Direktifindekine
benzer bir
yaklaşımla
belirlenmesini
tavsiye etmektedir
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inceleme gerektirmektedir.
l EXPRA, geri dönüşümü artırmak için iddialı, uzun vadeli
hedefler konması ihtiyacına katılmakla birlikte, bu hedeflerin
hem ekonomik, hem de çevresel bakımdan gerçekçi ve gerekçeli
olması gerektiği görüşündedir. EXPRA’nın kendi araştırmalarından
çıkan sonuç, geri dönüşüm için optimal ve maksimum seviyelerin
belirlenebileceği yönündedir. Teknolojik gelişmeler de bu
seviyeleri etkileyecektir.
l EXPRA ayrıca atık hedefleri altında “yeniden
kullanım için hazırlık” ve geri dönüşüm
operasyonlarının birleştirilmesinin,
hedeflerin hesaplanmasını daha da
karmaşık hale getireceğinin altını
çizmektedir. Bu, Üye Devletler arasında
sonuçların karşılaştırılabilir olmasını
daha belirgin bir şekilde engelleyecektir.
Bu süreçlerin ne içerdiği ve hedeflerin

aslında nasıl hesaplanması gerektiği konusunda farklı yorumlar
bulunmaktadır.
l Sonuç olarak, özellikle istatistiklerin karşılaştırılabilir
olmamasından kaynaklanan belirsizliğin ve homojen bir raporlama
yönteminin üye devletlerin halihazırda raporladığı geri dönüşüm
rakamlarına yapacağı ön görülemez etki dikkate alınacak olursa,
EXPRA, ambalaj atıklarında bulunan bazı belli maddeler için ifade
edilen hedeflerin Atık Çerçeve Direktifi’ndekine benzer bir yaklaşımla
belirlenmesini tavsiye etmektedir. Çerçeve Direktif hedeflere uyum
konusunda istisnai muamele seçenekleri yoluyla ulusal şartları
dikkate almaktadır. Bu şekilde mevcut eksikliklere özel çözümler
bulunmasına yardım edilirken, uygulama da güçlendirilebilir.
l Son olarak, EXPRA, geri dönüşüm ölçümü için, geri
dönüşümün hesaplanmasındaki farklı yöntemler dikkate alınarak
belirlenen seçenekleri memnuniyetle karşılamaktadır. Bazı teknik
konuların açıklığa kavuşturulması gerekse de, çaba, izleme ve
uygulamaya yönlendirilerek, nitelikli geri dönüşüm sağlanmalıdır.
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NEDİR?
Yeşil Nokta ilk olarak 1990/1991 yıllarında Almanya’da, Yeşil
Nokta Sistemi olarak adlandırılan 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.

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.



170.000’den fazla
kuruluş ambalajları
üzerinde Yeşil
Nokta markasını
kullanıyor.



Çoğunluğu AB
üyesi 31 ülkede
geçerli.



Yeşil Nokta’nın
kullanıldığı ambalaj
miktarı yıllık 460
milyar adede
ulaştı.



Yeşil Nokta
sistemi 300
milyon tüketiciyi
kapsıyor.

PRO Europe, kar
amacı gütmeksizin, bu
ülkelerin geri kazanım
sistemlerine, her
ülkeden bir sistem
olmak üzere, Yeşil
Nokta lisansı kullanım
hakkını veriyor.

ÇEVKO Vakfı, 2003 yılından beri
Yeşil Nokta markasının Türkiye’deki
tek temsilcisidir ve bugün 1.000’i
aşkın firmanın Yeşil Nokta
kullanımını sağlamaktadır.
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ECOPACK BULGARİSTAN:

YEŞİL OSCAR

Bulgaristan, her yıl ekonominin tüm
sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleri
arasında çevreye duyarlılığı ödüllendirmek
için ulusal çapta en yeşil şirketleri belirliyor.

Bulgaristan Halkla İlişkiler Derneği de her yıl düzenlenen PR PRIZ yarışmasının
“yeşil iletişim ve kentsel çevreler” kategorisinde ECOPACK BULGARİSTAN’a
“Ekolabirint” kampanyası için birincilik ve “Çevre kahramanı olun, ayrı
toplamayı evde öğrenin” kampanyası için ikincilik ödülü verdi.

Bulgaristan, her yıl ekonominin tüm sektörlerinde
faaliyet gösteren şirketleri arasında çevreye duyarlılığı
ödüllendirmek için ulusal çapta en yeşil şirketleri belirliyor.
“Bulgaristan’ın En Yeşil Şirketleri” ülkedeki duyarlı işletmelerin
simgesi. Bulgaristan’da faaliyet gösteren küçük ve büyük
şirketler, çevre göstergelerinde değişiklik yaptıklarını ve işlerini
çevreye duyarlı bir şekilde geliştirdiklerini gösterip kanıtlıyor.
‘Yeşil’ hedeflere ulaşmayı ve kurumsal stratejileri dikkate
alan Bulgaristan’a özel bu çalışmada, ülke ekonomisinin tüm
sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler “yeşil” politikalarını ve
mesajlarını on üç kategori altında sunuyor.
ECOPACK Bulgaria Ltd. “geri dönüşüm sektörü, atık
yönetimi” kategorisinde birinci gelerek “Yeşil Oscar” ödülünü aldı.

PAKOMAK EKO-OKUL
PROJESİ: TEMİZ ÇEVRE,
TEMİZ OKUL, TEMİZ ELLER
Makedonya’da herkesin yaşam kalitesi için çalışan
Pakomak, toplum için kalıcı iyileştirmeler, verimlilik ve
sürdürülebilir fayda sağlayan basit önlemleri uygulamaya
koyuyor. Sloganı “Temiz çevre, temiz okul, temiz eller” olan
ve 2012 Eylül ayından bu yana her yıl devam eden eko-okul
projesi bunlardan sadece birisi. 66 ilkokuldan 43.500’ün
üzerinde öğrenci, okullarının ihtiyacı olan sıvı sabun
karşılığında yıl boyunca plastik şişe topladılar ve bu sürede
ambalaj atıklarını seçme, malzemelerin doğadaki bozunum
süreleri, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji hakkında bilgi
sahibi olarak ambalaj atıklarını doğru yönlendirmenin
sağlayacağı faydaları gördüler. 2014/2015 öğretim
yılında öğrenciler 1.500.000 adet pet şişe,
yani 37.400 kilogram plastik ambalaj
topladılar. Toplanan ambalaj atığının
bu kadar yüksek miktarda olması
çocukların günümüzün getirdiği
güçlükleri anladıklarını, çevreyi
ve doğayı en az etkileyecek şekilde
yaşamayı öğrendiklerini gösteriyor.
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Geri Dönüşüm
Panayırı’na
büyük ilgi
İspanya’da Ecoembes, bu
yıl da geri dönüştürülmüş
malzemelerden yapılan ürünlerin
satıldığı bir panayır düzenledi.

Yeşil Nokta
Kıbrıs’tan
farkındalık
artırma
kampanyası:

Panayır için Madrid’de bulunan
Santa Barbara Palace seçildi.
2.000’den fazla ziyaretçi, panayırda
yer alan çevreye duyarlı seçkin
firmaların sergilediği ürünlerle
dekorasyon, takı ve modadaki son
trendleri deneyimleme fırsatı buldu.
Ziyaretçiler aynı zamanda geri
dönüştürülmüş malzemelerden
müzik aleti yapımından evde sabun
yapımı ve bira tadımına uzanan,
herkese hitap eden çalıştaylara
katıldılar.
Ecoembes ayrıca, 17 Mayıs Dünya
Geri Dönüşüm Günü kapsamında

Yeniden
Düşün

Bir farkındalık artırma kampanyası aracılığıyla
Kıbrıs’ta atık azaltımı, yeniden kullanım ve geri
dönüşümü tanıtmayı hedefleyen Yeşil Nokta Kıbrıs,
Avrupa Life+ Programı “Yeniden Düşün – Azalt,
Yeniden Kullan, Geri Dönüştür” programının ana
ortaklarından biridir.
Haziran 2014’te başlayıp Nisan 2017’de sona
erecek olan programın toplam bütçesi yaklaşık 2
milyon Euro. Proje ortakları arasında Kıbrıs Yayın
Kurumu, Kıbrıs Haber Ajansı, Çevre Bakanlığı, Kıbrıs
Pedagoji Enstitüsü ve Fost Plus Belçika yer alıyor.
TV ve radyo kampanyaları ile belgeseller,
sosyal medya, yazılı basın, festivaller, çalıştaylar ve
en iyi 3R (azalt, yeniden kullan ve geri dönüştür)
uygulamalarına yönelik kılavuzlarla farkındalık
yaratmak ve halkın yanı sıra hedeflenen kitleyi
bilgilendirmek programın ana hedefi. Program
hakkında daha fazla bilgi almak için www.rethink.
com.cy, Facebook: liferethink ve YouTube: Rethink
Campaign adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Ecoembes’in 2015 yılı hane
ambalaj istatistiklerini
açıkladığı etkinliğe ülke çapında
faaliyet gösteren büyük İspanyol
basın kuruluşlarından ekonomi
uzmanı 29 gazeteci katıldı.
Ecoembes, basın toplantısında
depozitolu ambalaj, para iadeleri
ve geri dönüşler konusundaki
pozisyonlarını da anlattı.

İspanya için 2015 yılı hane ambalaj
istatistiklerini açıkladı. Buna göre,
İspanyolların geri dönüştürdüğü
ambalaj miktarı 2014’e göre
% 3,3 artarak 1.300.339 tona ulaştı.
Bu rakam Ecoembes’in yönettiği
ambalajın % 74,8’ine karşılık
geliyor. Vatandaşların hassasiyeti
ve hükümetle şirketlerin işbirliği
sayesinde 1,2 milyon ton CO2’in
atmosfere salınımını engellemek
suretiyle çevreye etkiyi azaltılırken
bunun Madrid’deki araçların
% 25,88’inin trafikten çekilmesine
denk geldiği belirtiliyor.

52 | ÇEVKO DÖNÜŞÜM

Paris
Anlaşması
NE ZAMAN
YÜRÜRLÜĞE
GİRECEK?
METE İMER

H

atırlanacağı üzere, 12 Aralık 2015’te, Paris’te, iklim değişikliği
konusunda düzenlenen Birleşmiş Milletler 21. Taraflar
Konferansı’nda aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 195 ülke
Paris Anlaşması üzerinde uzlaşmıştı.
Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 175 Taraf’ın üst düzey
temsilcileri 22 Nisan 2016’da, New York’taki BM Genel Genel
Merkezi’nde Paris Anlaşması’na imza koydular. Bu durum, çığır açan
anlaşmanın kısa sürede devletler tarafından onaylanacağı yönündeki

ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri
umutları arttırmıştır.
Paris Anlaşması’nın kabulü ve yürürlüğe girmesiyle ilgili
hükümlerini anımsayacak olursak:
“Madde 20
1. Bu Anlaşma imzaya açılacak ve devletlerin veya bölgesel
ekonomik entegrasyon örgütlerinin uygun bulma, kabul veya
onamasına tabi olacaktır. Anlaşma New York’taki Birleşmiş
Milletler Genel Merkezi’nde 22 Nisan 2016’dan 21 Nisan 2017’ye

Aralarında Rusya,
Hindistan, Japonya,
Suudi Arabistan ve Yeni
Zellanda’nın bulunduğu
diğer ülkelerden
Paris Anlaşması’nı
onaylayacakları
yönünde olumlu
sinyaller alınmıştır.
Eğer bu ülkelerin
bazıları Anlaşma’yı
bu yıl içinde
onaylarlarsa,
Anlaşma’nın
bu yıl içinde
yürürlüğe
girmesi
mümkün
olacaktır.
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kadar imzaya açık kalacaktır. Ondan sonra, bu
Anlaşma, imzaya kapandığı günü takip eden gün
katılıma açılacaktır. Uygun bulma, kabul veya
onama belgeleri Yediemin’e emanet edilecektir.
2. Üyedevletlerinin herhangi birisi Taraf olmaksızın
bu Anlaşma’ya Taraf olan herhangi bir bölgesel
ekonomik entegrasyon örgütü, bu Anlaşma altındaki
tüm yükümlülüklerden sorumlu olacaktır. Bir veya
daha fazla üye devletin Anlaşma’ya Taraf olduğu
bölgesel ekonomik entegrasyon örgütlerinin varlığı
durumunda ise, örgüt ve onun üye devletleri,
bu Anlaşma altındaki yükümlülüklerin yerine
getirilmesinde, kendilerine düşen sorumluluklar
hakkında aralarında karar vereceklerdir. O
durumlarda, örgüt ve onun üye devletleri, bu
Anlaşma altındaki haklarını aynı zamanda
kullanamayacaklardır.
3. Bölgesel ekonomik entegrasyon örgütleri, uygun
bulma, kabul, onama veya katılım belgelerinde bu
Anlaşma’yı ilgilendiren konulardaki görev, yetki ve
yetkinliklerinin kapsamını beyan edeceklerdir.
Madde 21
1.
Bu Anlaşma, toplam küresel sera gazı
salımlarının en az tahmini olarak yüzde 55’ni
oluşturan, Konvansiyon’a üye en az 55 Taraf’ın
uygun bulma, kabul, onama veya katılım
belgelerini teslim ettikleri günden sonraki
otuzuncu günde yürürlüğe girecektir.
2.
Bu Madde’nin 1. fıkrasıyla sınırlı
kalmak kaydıyla, “toplam küresel sera gazı
salımları”, bu Anlaşma’nın Konvansiyon’un
Tarafları tarafından benimsendiği gün veya
öncesinde bildirilen en güncel miktarlar,
anlamına gelmektedir.
3.
Bu Anlaşma’yı uygun bulan, kabul
eden veya onaylayan ya da bu Madde’nin 1.
fıkrasında belirtilen koşulların sağlanmasından
sonra katılım sağlayan her bir devlet veya
bölgesel ekonomik entegrasyon örgütü için bu
Anlaşma, o ilgili devlet veya bölgesel ekonomik
entegrasyon örgütünün uygun bulma, kabul, onama
veya katılım belgesini teslim etmesinden sonra
otuzuncu günde yürürlüğe girecektir.
4. Bu Madde’nin 1. fıkrasının amaçları bakımından, bir
bölgesel ekonomik entegrasyon örgütü tarafından
teslim edilen herhangi bir belge, o örgütün üye
devletleri tarafından teslim edilen belgelere ek
olarak sayılmayacaktır.

26 Temmuz
2016 itibarıyla,
Peru’nun da
onaylamasıyla,
Paris
Anlaşması’nı
onaylayan ülke
sayısı 20 oldu.
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•

•

Madde 26
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu Anlaşma’nın Yediemini
olacaktır.
Madde 27

Bu Anlaşma’ya rezerv konulamaz.
Madde 28
1. Bu Anlaşma’nın bir Taraf için yürürlüğe girdiği tarihten üç yıl
sonra herhangi bir tarihte, o Taraf, Yediemin’e yazılı olarak
bildirmek suretiyle, Anlaşma’dan çekilebilir.
2. Çekilme, Yediemin’in ilgili tarafın yazılı bildirimini aldığı tarihten
sonraki bir yılın sonunda ya da bildirimde belirtilen daha sonraki
bir tarihte yürürlüğe girecektir.
3. Konvansiyon’dan çekilen bir Taraf, bu Anlaşma’dan da çekilmiş
sayılacaktır.”
BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun, imza töreninden iki hafta sonra,
Washington D.C.’de, New York ve Paris’in belediye başkanları, ABD
eski Başkan Yardımcısı ve çevreci Al Gore, iş liderleri ve Amerikan

Kongresi üyeleriyle yaptığı toplantı sonrasında eyleme geçme
zamanının geldiğini bildirdi.
Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim de iklim değişikliği ile
mücadelenin her geçen gün daha zorlaşması nedeniyle kaybedecek
zamanımız kalmadığını belirttikten sonra yüksek sıcaklık rekorlarının
artık yeni norm haline geldiğini ve her bakıldığında durumun
düşünülenden daha kötü olduğunun ortaya çıktığını sözlerine ekledi.
Doktor Kim, ekonomik büyümenin şimdiden iklim değişikliğinden
etkilenmeye başladığını ve yalnızca su yetersizliği nedeniyle bazı
bölgelerde % 6 düşüş yaşandığını bildirdi.
26 Temmuz 2016 itibarıyla, Peru’nun da onaylamasıyla, Paris
Anlaşması’nı onaylayan ülke sayısı 20 oldu. Kamerun, Brezilya, İran
ve Ukrayna’nın da Anlaşma’ya katılmasının beklendiği, aralarında Çin,
ABD, Meksika, Kanada ve Avustralya’nın da bulunduğu 23 ülkenin
daha Anlaşma’yı onaylayacaklarını kamuoyu önünde taahhüt ettikleri
bildirildi.
Ülkelerin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne onaylarını
sunabilmeleri için ulusal anayasalarına ve yasalarına göre kendi iç
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onay süreçlerini tamamlamaları gerekiyor.
Kamerun, Somali’yi izleyen ikinci Afrika ülkesi olarak, 10 Haziran’da
Ulusal Meclisi’nden geçirdikten sonra onamasını BM’ye sundu.
Brezilya’da Anlaşma’nın Senato’da görüşülerek onaylanması,
sonrasında kanun hükmünde kararname çıkarılması ve Devlet Başkanı
tarafından ilan edilmesi gerekiyor. Bu sürecin bu yıl içinde bitmesinin
Anlaşma’nın yürürlüğe girmesi bakımından büyük bir adım olacağı,
çünkü Brezilya’nın dünyanın yedinci büyük kirleticisi olarak küresel
salımların % 2,48’inden sorumlu olduğu belirtiliyor.
İran’ın başkanlığını Cumhurbaşkanı’nın yaptığı Bakanlar
Kurulu’nun 13 Temmuz’da Anlaşma’yı onayladığı; şimdi sıranın yasama
organının onayına geldiği bildirildi. İran küresel salımların % 1,3’ünden
sorumludur.
Küresel salımların % 1,04’ünü atmosfere veren Ukrayna, Paris
Anlaşması’nı onayladı. Ukrayna’nın onay belgelerini BM’ye teslim
etmesi bekleniyor.
Paris Anlaşması’nın 21. maddesinde Anlaşma’nın toplam küresel
sera gazı salımlarının tahmini olarak en az yüzde 55’ni oluşturan en

az 55 Taraf’ın onaylamasından otuz gün sonra yürürlüğe gireceği
bildirilmiştir. 1 Ağustos 2016 itibarıyla, Anlaşma’yı onaylayan 20 ülke,
önceki paragraflarda sözü geçen 4 ülke ve Anlaşma’yı onaylayacağı
taahhüdünde bulunan 23 Taraf dikkate alındığında, Taraf sayısı
bakımından 8, toplam küresel salım miktarı bakımından en az yüzde
55’e ulaşmak için yüzde 1,05 (*) eksik kalmaktadır.
Aralarında Rusya, Hindistan, Japonya, Suudi Arabistan ve
Yeni Zellanda’nın bulunduğu diğer ülkelerden Paris Anlaşması’nı
onaylayacakları yönünde olumlu sinyaller alınmıştır. Eğer bu ülkelerin
bazıları Anlaşma’yı bu yıl içinde onaylarlarsa, Anlaşma’nın bu yıl içinde
yürürlüğe girmesi mümkün olacaktır.
Paris Anlaşması’na katılan Taraflar’ın güncel olarak izlenmesini
sağlamak amacıyla World Resources Institute (WRI) tarafından “Paris
Agreement Tracker” adlı bir yazılım geliştirilmiştir.
“Paris Agreement Tracker”e ulaşılabilecek adres:
https://cait.wri.org/indc/#/ratification
Beklentimiz, Türkiye’nin de Paris Anlaşması ile ilgili onay sürecini
bu yıl içinde tamamlamasıdır.

"Yeşil Nokta
Sanayi Ödülleri"
için geri sayım başladı!

ÇEVKO Vakfı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Türkiye’de
Yeşil Nokta markasını kullanan firmalar arasında sürdürülebilirliğe
katkı sağlayanların katılabildiği “Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri 2016”
sonuçlandı.
Ambalaj Tasarımında Kaynak Azaltarak Önleme Uygulamaları,
Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları ve Çevre Konulu Sosyal
Sorumluluk Uygulamaları kategorilerinde küçük ve orta ölçekli
işletmeler ile büyük ölçekli işletmeler sınıflarında gerçekleştirilen
başvurular, Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri jürisi tarafından titizlikle
değerlendirildi ve ödül alacak projeler belli oldu.
Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri 1 Aralık’ta Grand Wyndham Levent’te
yapılacak ödül töreni ile sahiplerini bulacak.

www.yesilnoktaodulleri.org

ÇEVKO Vakfı Üyeleri
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
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.
İNCİ MOBİLYA MALZEMELERİ SAN. VE TİC. 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.
MEY ALKOLLÜ İÇKİLER SAN. VE TİC. 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.

