
ATMOSFERDEKİ  
KARBON MİKTARI EN 

YÜKSEK DÜZEYDE!

GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜ 
LİSANSLI FİRMALARIN YENİ 
YATIRIMLARI İLE BÜYÜYOR

GERİ DÖNÜŞÜM 
SANATLA BULUŞTU

SAYI 23 - HAZİRAN 2018
ISSN NO: 2146-0469

AMBALAJ ATIKLARININ KONTR OLÜ YÖNETM
EL

İĞ
İ

 İŞLETMELERİ HAREKETE GEÇİRDİ

ÇEVKO



2018 
Yeşil Nokta Sanayi Ödüllerine 

Başvurular Tamamlandı
Katılan tüm firmalara teşekkür ediyor ve 

ödül sürecinde başarılar diliyoruz.

Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri kazananları 
29 Kasım 2018’de 
Point Hotel Barbaros’ta düzenlenecek 
ödül töreni ile açıklanacaktır.

Yeşil Nokta Nedir?
Ambalaj üzerindeki Yeşil Nokta, bu işareti kullanan firmaların geri dönüşüm sistemine mali katkı sağladığını göstermektedir. 
Türkiye’de 1.000’i aşkın firma piyasaya sürdüğü ürünlerinin ambalajında Yeşil Nokta markasını kullanıyor. 
ÇEVKO Vakfı, 2003 yılından bu yana uluslararası Yeşil Nokta işaretinin Türkiye’deki kullanım hakkına sahiptir. 



Değerli Okuyucular,

Döngüsel ekonomi yeni bir ekonomik 
yaklaşım. Odağında, atıkların 
kaynağa dönüştürülerek üretim 
sürecine katılması bulunuyor.  
Bükülmeye başlayan “üretim-
tüketim-atık yönetimi” çizgisinin 
çember haline getirilerek kapatılması 
anlamına geliyor.     

Bizi bu aşamaya, artan nüfusumuz, 
dünyanın azalan hammadde ve doğal 
kaynakları ile iklim değişikliği gibi 
çevresel baskılar getirdi. Henüz tam 
olarak buradan nasıl çıkacağımızı 
bilmiyoruz. Döngüsel ekonomi 
yaklaşımının bu sorunlara çözüm 
getirmesini umuyoruz. 

“Sürdürülebilir üretim”, “sürdürülebilir 
tüketim” ve “yukarı dönüşüm” 
süreçlerinden oluşan döngüsel 
ekonomide, üreticinin genişletilmiş 
sorumluluğu daha da öne çıkıyor.  
ÇEVKO Vakfı, Türkiye’de 1991’den beri 
“genişletilmiş üretici sorumluluğu” 
modelini önce gönüllü, daha sonra 
da yetkilendirilmiş kuruluş olarak 
uygulamakta.  Bu nedenle, ülkemizde 
döngüsel ekonomiye geçişe öncülük 
etmek istiyoruz.   

ÇEVKO DÖNÜŞÜM’ün bu sayısının 
Gündem’inde, genişletilmiş 
üretici sorumluluğu kapsamındaki 
çalışmalarımızın 2017 yılı sonuçları, 
bu çalışmaların çevresel ve ekonomik 
yararları var.  Ülke ekonomisine 
katkının, bizim hesabımıza göre 

2017 yılı için 2,6 milyar TL olduğunu 
söylemeden geçemeyeceğim. Geri 
dönüşümle ilgili ÇEVKO Vakfı’nın içinde 
olduğu çalışmaların, iklim değişikliğine 
neden olan sera gazı salımlarının 
azaltılmasındaki katkısına da Gündem 
bölümünde yer verdik. 

Dergimizin Endüstri İlişkileri 
bölümünde, 2018 yılında yürürlüğe 
giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği’nin, sanayicilerimize 
getirdiği yükümlülükleri ayrıntılı olarak 
aktarmaya çalıştık.  

Atık Yönetimi bölümünde, belediye 
çalışmalarından örneklere ve lisanslı 
firmaların yeni yatırımlarına yer verdik. 

Tüketici sayfalarında, 2017 yılı eğitim 
çalışmalarımızı, basında ÇEVKO 
hakkında çıkan haberlerden örnekleri 
ve tüketicileri ilgilendiren çeşitli 
etkinliklerimizi bulabilirsiniz.

Uluslararası İlişkiler ve Dünya’dan 
Haberler kısmında, katıldığımız 
EXPRA toplantısı, Döngüsel Ekonomi 
kapsamında düzenlediğimiz “Yeni 
Plastik Ekonomisi” çalıştayı var. 
Atmosferde artan karbon miktarı 
hakkındaki haber ve iklim değişikliği 
ile mücadelede Genişletilmiş Üretici 
Sorumluluğu modelini anlatan 
makalemiz de bu bölümde yer almakta. 

ÇEVKO DÖNÜŞÜM’ün bir sayısını daha 
sizlere sunmaktan mutluluk duyuyor, 
derginin hazırlanmasında emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum.  

Döngüsel Ekonomide  
Üretici Sorumluluğunun Önemi

METE İMER
ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri
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%3,28

1991 yılında, ülkemizin 14 büyük sanayi 
kuruluşunca, çevrenin korunması, 
ambalaj atıklarının toplanması ve  ucuz 

hammadde  olarak ülke sanayisine yeniden 
kazandırılması amacıyla kurulan ÇEVKO 
Vakfı, 2017 yılında, 168 belediye ve 68 lisanslı 
firma ile iş birliği yaparak, bin 846 firmadan 
üstlendiği 645 bin 907 ton yükümlülüğe 
karşın, 656 bin 935 ton  ambalaj atığını 
toplayıp belgelemiş ve bu miktarı da 

piyasaya sürenlere dağıtmıştır. 
Şekil 1’de de görüldüğü gibi 2017 yılında 

yükümlülüğünü üstlendiğimiz ambalaj 
malzemeleri içinde en yüksek payı yüzde 40.63 
(262 bin 428 ton) ile kağıt-karton, yüzde 27.68 
(178 bin 795 ton) ile plastik, yüzde 19.28 (124 
bin 517 ton) ile cam ambalaj almıştır. Metal 
ambalaj, ahşap ile kompozit ambalajların 
oranları ise toplam ambalaj içinde nispeten 
düşüktür, yüzde 12.37.

Orijinal hammadde yerine, ÇEVKO 
Vakfı’nın ülke ekonomisine 

kazandırdığı ambalaj atıklarından 
elde edilen hammaddelerin 
sanayide kullanılması, ülke 

ekonomisine hem maddi hem de 
çevresel faydalar sağlamıştır. 

Malzeme  Grupları Bazında  
Onaylı Tonaj Dağılımı (ton)

Şekil 1

Plastik

Metal

Kompozit

Kağıt - Karton

Cam

Ahşap

GÜNDEM
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%2,87

%19,28

40,63%

%27,68

%6,26

ÇEVKO VAKFI’NIN 
2017 ÇALIŞMALARINA 

BAKIŞ
Yaşar Nadir Atilla ÇEVKO Vakfı İktisadi İşler Genel Müdürü



2017 yılında sözleşme imzaladığımız piyasaya ambalajlı ürün süren firmaların yükümlülüğünü yerine getirmek için anlaşma yaptığımız 
168 belediye ve 68 lisanslı firma ile iş birliği yaparak 656 bin 935 ton ambalaj atığının toplanması için ayni ve maddi destekler verdik.

Şekil 2’de ise, 2011 - 2017 arasında çalıştığımız 
piyasa ambalajlı ürün süren firmaların sayısı 
yer almaktadır. 2016 yılını göz ardı edecek 
olursak, birlikte çalıştığımız piyasaya süren firma 
sayısı her yıl, istikrarlı bir şekilde artmaktadır. 
Ancak bu sayıyı ülke genelini dikkate alarak 
yorumladığımızda; belgeleme yaptığımız, başka 
bir ifade ile yükümlülüğünü üstlendiğimiz firma 
sayısının çok düşük olduğu sonucuna varabiliriz. 
Öyle ki, ürünlerinde kullandıkları ambalaj miktarı 
yılda 3 tonun altında olan firmaları bir yana 

bırakırsak; bu yönetmeliğe tabi olan firma sayısı 
50 binin üzerindedir. Bu firmalardan 25 bin 997’si 
bakanlığa bildirimde bulunmuştur. Bizimle birlikte 
diğer yetkilendirilmiş kuruluşlar ve belediyelerle 
anlaşmış olan firmaların sayısı yaklaşık olarak 5 bin 
civarındadır. Bu durumda, mevzuata göre yükümlü 
olması gereken 50 bin firmanın sadece yüzde 10’nun 
belgelendirme yaptığı sonucu ortaya çıkmaktadır.

Belgelendirme yapması gerektiği halde, bu 
yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmalar, 
belgelendirme yapıp sistemin işleyişine para 

Tabloda, 2017 yılında 1 milyon 657 bin 235 kişiye bilgilendirme yaptığımız görülmektedir. 
Bilindiği gibi, ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplanması mevzuat gereğidir. Sadece sokaklara 
konteyner ve cam kumbarası, evlere iç mekan kutusu ve naylon torba vererek ambalaj atıklarını 
etkin bir şekilde toplamak mümkün değildir. Bu konuda, muhatabınız olan kişileri (hane halkı, 
öğrenci vb.) bilgilendirip eğitmeniz sağlık bir toplama için gereklidir. İşte bu amaçla, ÇEVKO Vakfı, 
2017 yılında da ilgililere bilgilendirme çalışmalarına hız vermiş, bilgilendirdiğimiz kişi sayısı 2017 
yılı itibariyle, yetkiyi aldığımız 2005 yılından bu yana, 26 milyon 916 bin 93 kişiye ulaşmıştır. Bu 
sayı ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 33’üne ulaştığımız anlamına gelmektedir.

ÇEVKO VAKFI’NIN 2017 YILINDAKİ ÇEVRESEL FAYDALARI
Orijinal hammadde yerine, ÇEVKO Vakfı’nın ülke ekonomisine kazandırdığı ambalaj atıklarından 
elde edilen hammaddelerin sanayide kullanılması, ülke ekonomisine hem maddi hem de 
çevresel faydalar sağlamıştır. Geri kazanımını sağladığımız ambalaj atıklarının çevresel 
faydalarını ilerleyen sayfalarda okuyabilirsiniz.

SONUÇ
ÇEVKO Vakfı, ülke sanayisi ve sanayicisinin bir temsilcisi olarak kurulduğu günden bugüne, çevre 
konusundaki faaliyetlerini, sorumluluğunun bilincinde olarak, yıldan yıla artırmış ve artırmaya 
devam edecektir.

aktaran firmalar ile haksız rekabete 
girmektedirler. Bu konunun T.C. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sıkı bir 
şekilde izlenip, söz konusu firmaların 
sisteme dahil edilmeleri sağlanmalıdır. 

ÇEVKO Vakfı, yetkilendirilmiş kuruluş 
olarak görevlendirildiği 2005 yılından 2017 
sonuna kadar 5 milyon 771 bin 58 ton 
ambalaj atığını belgelendirerek hem çevreyi 
korumuş hem de Türk ekonomisine düşük 
maliyetli hammadde sağlamıştır. 
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2011 - 2017 Piyasa Süren Sayısı

Şekil 2

1.308

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.509
1.664 1.759 1.790 1.770 1.846

2017 Yılında Yapılan  
Ayni Destekler
ADI  ADEDİ   
KONTEYNER 4.856 

KUMBARA  493

iÇ MEKAN KUTUSU 109.892

TORBA  5.323.749

PET KAFESİ 1.387

BİLGİLENDİRME 1.657.235 (kişi)



ÇEVKO VAKFI’NIN GERİ KAZANIM 
ÇALIŞMALARI 2017 YILINDA  

EKONOMİYE 2,6 MİLYAR TL KATKI YAPTI
aşkın piyasaya süren kuruluşun geri 
kazanım yükümlülüklerini üstlendiklerini 
belirten ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete 
İmer, cam, metal, plastik, kağıt-karton, 
kompozit ve ahşap malzemelerden 
üretilen tüm ambalaj atıklarının, teknik 
ve ekonomik açıdan, defalarca geri 
kazanımının mümkün olduğunu belirterek, 
“Öncüsü olduğumuz sürdürülebilir geri 
dönüşüm sisteminin gelişimi için 27 
yıldır faaliyetteyiz. Türkiye’nin çeşitli 
bölgelerinde, 26 milyon kişinin yaşadığı 

ÇEVKO Vakfı, geri kazanım çalışmalarını 
27 yıldır artan bir ivmeyle sürdürüyor. 
ÇEVKO Vakfı’nın öncülüğünü yaptığı  

            sürdürülebilir geri dönüşüm sisteminin 
gelişimi ve ambalaj atıklarını kaynağında 
ayrı toplamanın artırılması hedefiyle yaptığı 
çalışmalar, 2017 yılında da sürdürülebilir 
çevre için önemli değerler ortaya koydu. Geri 
kazanım çalışmalarının, ülke ekonomisine 
olumlu katkısı ise 2,6 milyar TL düzeyinde oldu.

Yetkilendirilmiş kuruluş olarak, 
piyasaya ambalajlı ürün süren bin 800’ü 

30 ilde, 168 belediye ile iş birliği içindeyiz. 
ÇEVKO ile iş birliği içinde olan piyasaya süren 
firmaların geri kazanım yükümlüklerini 
üstleniyoruz. Sanayi adına, belediyeler, 
lisanslı ambalaj atığı toplama-ayırma, geri 
dönüşüm firmalarıyla iş birliği içerisinde 
yürüttüğümüz geri kazanım faaliyetleri 
sonucunda, fosil yakıt, su ve enerji 
kullanımında tasarruf sağlandı. Daha az 
doğal kaynak ve enerji tüketildi. Geri kazanım 
çalışmaları, ülke ekonomisine de 2 milyar 600 
milyon TL değerinde olumlu katkı yaptı” dedi.

Geri kazanım; soluduğumuz havayı ve ormanları korudu,  
su ve enerji tasarrufu sağladı.

Kağıt, karton,  
ahşap ve kompozit  

ambalaj atıklarının geri 
dönüşümüyle yaklaşık 

94 bin 
dönümlük orman  

alanına denk gelen 

4 milyon 715 bin 
adet ağaç kesilmekten 

kurtuldu. 

The recycling of packaging waste made of paper, cardboard, wood and composites saved 
4,715,000 trees, equivalent to roughly 94 thousand acres of forestland. 

GÜNDEM

8



Plastik ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile 
yaklaşık 130 milyon litre benzin tasarrufu 

sağlandı. Bu, yaklaşık 2,9 milyon aracın  
deposunu doldurmaya yetecek bir miktar. 

130 million liters of gas was saved thanks to 
the recycling of plastic packaging waste. This 
amount is enough to fill the fuel tanks of about 
2.9 million cars. 

Geri kazanımı sağlanan ambalaj atıklarıyla, 
1 milyona yakın (977 bin) ailenin yıllık 
elektrik tüketimine denk, 2,7 milyar kW.h 

elektrik tasarrufu sağlandı.  

16.985 uçağın dünyanın çevresini 
dönmesi ile ortaya çıkardığı 339 bin 
700 ton CO2 eşdeğerinde sera gazı 

salınımının önüne geçildi.  

Ambalaj atıklarının depolama sahalarına 
gömülmek yerine, geri dönüştürülmesi 

ile yaklaşık 1.457 adet olimpik yüzme 
havuzu hacminde, 3 milyon 645 bin m3 

depolama alanından tasarruf edildi.  

2.7 billion kWh electricity was saved with 
recovered packaging waste, equivalent to the 
annual electricity consumption of almost one 

million (977 thousand) families. 

Greenhouse gas emission amounting to 

339,700 tons of CO2, equivalent to the 
amount emitted by an airplane circumnavigating 

the globe 16,985 times, was prevented. 

The recycling of packaging waste instead of 

their burial in landfills, 3,645,000 m³ 
of landfill space was spared, equivalent to 

the volume of about 1,457 Olympic-size 
swimming pools. 

Geri kazanımı sağlanan kağıt-
karton/kompozit ambalaj atıkları 

ile 41 bin 505 ailenin yıllık 
su tüketimine eş değer oranda, 

yaklaşık 7,3 milyar litre su 
tasarrufu sağlandı. 

7.3 billion liters of water was 
saved through the recovery of 
packaging waste made of paper-
cardboard/composites, equivalent 
to the annual water consumption of 
41,505 families. 

9



T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 
Türkiye İklim Değişikliği 6. Bildirimi’nde, 2012 yılında, 
ülkemizdeki kirleticilerin 464 bin 221 kiloton CO2 

eşdeğerinde sera gazı saldığı; bu salımların yüzde 69’unun 
enerji sektöründen kaynaklandığı bildirilmiştir. Atık 
sektörünün bu salımlar içindeki payı ise yüzde 6’dır. Arazi 
kullanımı, arazi kullanım değişikliği ve ormancılık faaliyetleri 
de dikkate alındığında 2012’de Türkiye’den atmosfere karışan 
sera gazı salımlarının 413 bin 371 kiloton olduğu belirtilmiştir.

TÜRKİYE’DEN 
KAYNAKLANAN 

SERA GAZI SALIMLARININ 
AZALTILMASINDA 
ÇEVKO VAKFI’NIN 

ÇALIŞMALARININ KATKISI

Mete İmer ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri

464.221 kton eşdeğer CO2*

Grafik 1: Sektörlere göre seragazı salımı  
(Türkiye, 2012)

*Arazi kullanımı, arazi kullanım değişikliği ve  
ormancılık dahil edilirse, salımlar: 413.371 kton

Atık 
%6

Tarımsal Faaliyetler  
%10

Endüstriyel 
İşlemler  
ve Ürün 

Kullanımı  
%15 Enerji 

%69

Önlem Alınmamış Senaryo   
(713.093 kton CO2 eşdeğer)*

Grafik 2A. Sektörlere göre sera gazı salım projeksiyonu  
(Önlem alınmaksızın) (Türkiye, 2020)

Atık 
%4Tarımsal Faaliyetler  

%7

Endüstriyel 
İşlemler  
ve Ürün 

Kullanımı  
%13

*Arazi kullanımı, arazi kullanım değişikliği ve 
ormancılık dahil edilirse, salımlar: 672.900 kton

Enerji 
%76

Türkiye İklim Değişikliği 6. Bildirimi’nde, 2020 yılına 
kadar, sera gazı salımlarının azaltılması konusunda hiç önlem 
alınmaması halinde, 2020 yılında Türkiye’den kaynaklanan sera 
gazı salımlarının 713 bin 93 kilotona ulaşacağı; arazi kullanımı, 
arazi kullanım değişikliği ve ormancılık faaliyetleri de dahil 
edildiği takdirde, 2020 yılında salımların 672 bin 900 kiloton 
olacağı; sektörel dağılıma bakıldığında salımların yüzde 76’sının 
enerji sektöründen geleceği hesaplanmaktadır. (Bkz. Grafik 2A.)

GÜNDEM
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ÇEVKO Vakfı, 2005 yılından beri ambalaj atıklarının geri kazanılması 
konusunda yetkilendirilmiş kuruluş olarak, “sanayi sorumluluğu”nu 
yerine getirmekte; Türkiye’de bin 800’ün üzerinde şirket, 30 ilde 165 
belediye ve 30 milyon tüketici ile ambalaj atıklarının toplanması, 
ayrılması ve geri dönüşümü için iş birliği yapmaktadır. ÇEVKO Vakfı’nın 
2017 yılında geri dönüşümünü belgelediği ambalaj atığı miktarı yılda 
656 bin 935 tona ulaşmıştır.  

Ambalaj atıklarının geri dönüşümünün, iklim değişikliği ile 
mücadelede etkin bir yöntem olduğundan hareketle, sera gazı 
salımlarının azaltılmasına olan katkısını hesaplatmak üzere ÇEVKO 
Vakfı’nın da içinde yer aldığı PRO EUROPE örgütü, “CO2 Raporlama 
Aracı” adında bir program geliştirmiştir.  ÇEVKO Vakfı, 2015 yılından 
beri, bu programı kullanarak geri dönüştürülmesini sağladığı ambalaj 
atıklarını, sera gazı salımlarının azaltılmasına katkısını hesaplayarak 
ilan etmektedir. 2017 yılında, ÇEVKO Vakfı’nın geri dönüştürüldüğünü 
belgelediği ambalaj atık cins ve miktarına göre, sera gazı 
salımlarındaki azalma 339 bin 696 ton olarak hesaplanmıştır. 

Her yıl artarak devam eden ambalaj atığı toplama ve geri 
dönüşüm miktarları nedeniyle sera gazı salımlarının azaltılmasına 
olan katkı da artmaktadır. 2015-2020 yılları arasında, ÇEVKO’nun 
faaliyetleri sonucunda sera gazı salımlarındaki azalmanın 2 milyon 22 
bin tonu bulacağı tahmin edilmektedir (Bkz. Tablo 1).

Önlem Alınmış Senaryo  (669.272 kton CO2 eşdeğer)*

Grafik 2B. Sektörlere göre sera gazı salım projeksiyonu  
(Önlem alınmış) (Türkiye, 2020)

Atık 
%3Tarımsal Faaliyetler  

%8

Endüstriyel 
İşlemler  
ve Ürün 

Kullanımı  
%14

*Arazi kullanımı, arazi kullanım değişikliği ve ormancılık 
dahil edilirse, salımlar: 599.236 kton

Enerji 
%75

Türkiye İklim Değişikliği 6. Bildirimi’nde, 2020 yılında, önlem 
alınmış ve alınmamış senaryo arasındaki farka göre, atık sektöründe 
4 bin 290 kilotonluk bir azaltım öngörülmüştür.  ÇEVKO Vakfı’nın, 
2020 yılında, üstleneceği yükümlülükler nedeniyle azaltıma 
katkısının 400 kton, yani sektördeki azaltımın %9’una ulaşacağı 
tahmin edilmektedir. (Bkz. Tablo 2)

Geri dönüşümün iklim değişikliği ile mücadelede 
önemli bir araç olduğu duyurulmalı; bu kapsamda 
geri dönüşüm teşvik edilmelidir.  
Atık sektöründen kaynaklanan sera gazı salımlarının 
projeksiyonunda, geri dönüşüm çalışmalarına da yer 
verilmeli; ilgili tüm kurum ve kuruluşların bu konuda 
veri üreterek ulusal verilerin oluşturulmasına katılımı 
sağlanmalıdır.  

2015 581.676 274.000
2016 637.566 332.000
2017 656.935 339.696
2018 . .
2019 . .
2020 Tahmin: 750.000 400.000
  2.022.000
Tablo 1. ÇEVKO Vakfı Geri Dönüşümü Sonucu Salımlarda Azalma

2020 Yılı için Sera Gazı Salım Azaltım Projeksiyonu (kton CO2 eşdeğer)
  
ÇEVKO Atık Sektörü (Türkiye) 
400 4.290 %9
Tablo 2. ÇEVKO’nun Salım Azaltımına Katkısı

ÇEVKO Vakfı’nın 
geri dönüşümünü 
belgelediği atık (ton)

Sera gazı 
salımlarında azalma 
(ton CO2 eşdeğer)

Türkiye İklim Değişikliği 6. Bildirimi’nde önlemlerin 
alındığı senaryoya göre, 2020 yılında sera gazı salımlarının 
669 bin 272 kilotonda kalacağı; arazi kullanımı, arazi kullanım 
değişikliği ve ormancılık da dahil edildiğinde salımların 
599 bin 236 kiloton olacağı; sektörel olarak en büyük 
payı yüzde 75 ile enerji sektörü alırken, atık sektörünün 
23 bin 610 kilotonla salımların yüzde 3’nü oluşturacağı 
hesaplanmaktadır (Bkz. Grafik 2B).

CONTRIBUTIONS OF THE ÇEVKO FOUNDATION’S EFFORTS 
TO THE REDUCTION OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS
It has to be made publicly known that recycling is an important tool in fighting climate 
change, and, in that context, it has be encouraged. 
According to the difference between the two scenarios, one with actions taken and one 
without, in Turkey’s 6th National Communication on Climate Change, by 2020 a reduction 
of emissions from the waste sector of 4,290 kilotons is foreseen. It is estimated that the 
contribution of the ÇEVKO Foundation through the obligations it will have assumed by 
2020 will amount to 400 kilotons, i.e. 9% of the total reduction in the sector. 

11
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YENİ YAYIMLANAN AMBALAJ  
ATIKLARININ KONTROLÜ 

YÖNETMELİĞİNİN EKONOMİK 
İŞLETMELERE ETKİLERİ

Tamer Güler Endüstri İlişkileri ve İş Geliştirme Müdürü

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Yeni 
yönetmelik, sanayi sektörüne getirdiği yeni yükümlülüklerin yanında, sektördeki paydaşlara da 

sistemin gelişmesi ve sürdürülebilirlik adına çeşitli sorumluluklar yüklüyor.
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Uzun zamandır taslak aşamasında 
olan yeni “Ambalaj Atıklarının 
Kontrolü Yönetmeliği”, T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından 27 

Aralık 2017 yılında yayımlandı. 1 Ocak 2018 
tarihi ile yürürlüğe giren yeni yönetmeliğimiz, 
sanayiye “Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu” 
kapsamında yeni yükümlülükler getirdiği 
gibi birçok paydaşa da sistemin gelişmesine 
ve sürdürülebilir olmasına daha fazla fayda 
sağlamak üzere çeşitli sorumluluklar yüklüyor.  

Bu kapsamda, ambalaj üreticileri 
ambalajların tasarımı aşamasından 
başlayarak, üretim ve kullanım sonrası en 
az atık üretecek; geri dönüşümü en kolay ve 
çevreye en az zarar verecek şekilde ambalajlar 
üretmekle ve bu üretim proseslerine konu 
girdilerinde de yine yönetmelikte net olarak 
belirlenmiş oranlarda yurt içinden toplanan 
atıklardan geri dönüştürülmüş malzeme 
kullanmakla yükümlüler.  

Piyasaya sürenler ise “Genişletilmiş 
Üretici Sorumluluğu” kapsamında, piyasaya 
sürülen ürünlerin kullanımı sonucu ortaya 
çıkan ambalajlarının toplanmasına ve belirli 
hedefler doğrultusunda geri dönüştürülmesi/ 
geri kazanılmasına yönelik maliyetleri 
karşılamakla yükümlüler. Piyasaya sürenler, 
geri kazanım yükümlülüklerini yerine getirmek 
için ÇEVKO Vakfı veya başka bir yetkilendirilmiş 
kuruluşla sözleşme yapmak zorunda olacaklar 
ya da ürünlerine depozito/iade sistemi 
uygulayacaklar. Bu yönetmelik ile piyasaya 
sürenlerin yükümlülüklerini yerine getirmek 
için eski yönetmelikte bulunan belediye 
ile sözleşme yapma seçeneği kaldırılmış 
bulunmaktadır.

Yeni yönetmelikte, ekonomik işletmeleri 
ilgilendiren önemli değişikliklerden biri de 
“Piyasaya Süren” tanımının genişletilmiş 
olmasıdır. Yeni tanım; “Mesafeli Sözleşmeler 
Yönetmeliği” kapsamındaki mesafeli 
sözleşmeler ile yapılan satışlar da dahil olmak 
üzere, satış yöntemine bağlı olmaksızın, bir 
ürünü bu yönetmelik kapsamındaki ambalajlar 
ile paketleyen gerçek veya tüzel kişiyi, üretici 
tarafından doğrudan piyasaya arz edilmemesi 
durumunda ise ambalajın üzerinde adını ve/
veya ticari markasını kullanan gerçek veya 
tüzel kişiyi ve/veya ticari markasını kullanan 
gerçek veya tüzel kişiyi, üreticinin Türkiye 
dışında olması halinde ise, üretici tarafından 
yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı 
kapsamaktadır. 

Ambalaj Üreticileri: Ambalajı üretenleri ve/
veya bu ürünleri ithal edenleri,

Tedarikçiler: Kendisi ambalaj üreticisi 

olmayıp piyasaya sürenlere ambalaj tedarik 
edenler ile piyasaya sürenler adına fason 
üretim yapanları,

Satış Noktaları: Toptan ve/veya perakende 
olarak mal veya ürünlerin satışını yapan 
mağaza, market ve benzeri satış yerlerini 
tanımlamaktadır (200 m²’den büyük olma 
kriteri kaldırılmıştır). Bu tanım ile bakkal, 
kasap, büfe, küçük marketler ve pazar 
tezgahları da artık satış noktası olarak 
değerlendirilecektir.

Ayrıca piyasaya süren firmalar için 
“Ambalaj Bilgi Sistemi”ne kayıt olma 
zorunluluğu getirilmiştir. 

Bildirim zorunluluğu, miktara 
bakılmaksızın bir önceki yıl piyasaya sürdüğü, 
ithal ettiği, ihraç ettiği ürünlerin ambalajları 
için Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden her yıl 
Mart ayı sonuna kadar yapılması şeklinde 
değiştirilmiştir.

Bildirim Yükümlülükleri:
  Piyasaya sürenler : Ek-5 bildirimi 
  Ambalaj üreticileri : Ek-4 ve Ek-5 bildirimleri
  Tedarikçiler : Ek-6 bildirimleri 
  Satış noktaları : Ek-5 bildirimi  

                                                 (özel markalı ürünleri için)

Ayrıca belgelendirme için 3 bin kilogram 
olan muafiyet sınırı bin kilogram olarak 
değiştirilmiştir (1 Ocak 2019 tarihinden 
itibaren geçerli olacaktır).
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Ambalaj tanımı da yeni yönetmelik 
kapsamında birtakım değişikliklere uğramış 
bulunmaktadır. Buna göre, eski yönetmelik 
kapsamında ambalaj olarak kabul edilmeyen 
bazı malzemeler artık ambalaj olarak kabul 
edilmiş olup, bu ambalajlar için de bildirim 
yükümlülüğü getirilmiştir. Dolayısıyla, 2018 
yılında piyasaya sürülen bu malzemeler için 
de 2019 yılının Mart ayı sonuna kadar bildirim 
yapılacaktır. Bunlardan en göze çarpanları, 
ambalajlara takılan yapışkan etiketler başta 
olmak üzere, yapışkan filmler, zımbalar, çelik 
gaz tüpleri ve en çok ses getirecek olan da 
kağıt ve plastik torbalardır. 

Ülke genelinde plastik torba kullanımının, 
yıllık kişi başı kullanılan adedin 31 Aralık 2019’a 
kadar 90’ı, 31 Aralık 2025’e kadar ise 40’ı 
aşmayacak şekilde azaltılması esas kılınmıştır.

Ayrıca plastik torbaların, 1 Ocak 2019 
tarihinden itibaren mesafeli sözleşmeler ile 
yapılan satışlar da dahil olmak üzere satış 
noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye 
ücretsiz temin edilme ve ücretsiz teminine 
imkan verecek herhangi bir promosyona veya 
kampanyaya dahil edilme imkanı ortadan 
kaldırılmıştır.

Plastik torbalara uygulanacak taban 
ücret, her yıl piyasa koşulları ve ilgili 
sektör temsilcilerinden oluşan Ambalaj 
Komisyonu’nun önerisi dikkate alınarak 
Bakanlık tarafından belirlenecektir.

YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN 
DEĞİŞİKLİKLER:
Piyasaya Sürenler: Piyasaya sürülen ürünlerin 
ambalajlarının, yönetmeliğin 15. ve 16. 
maddelere uygunluğunu kontrol ederek, 
yurt içinde piyasaya sürdüğü ambalajlar için 
Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda, 

Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden uygunluk 
beyanı vermekle yükümlüdürler. 

Satış Noktaları: 200 metrekareden 
büyük kapalı alana sahip olmaları halinde, 
ambalaj atığı toplama noktaları oluşturmakla 
yükümlendirilmişlerdir.

Ayrıca plastik torba kullanımının 
azaltılması amacıyla; 5. maddenin birinci 
fıkrasının (n) bendinde belirtilen tarihten 
itibaren, plastik torbaları ücretsiz vermemekle 
ve aynı fıkranın (m) bendinde yer alan 
hedeflerin sağlanması için gerekli tedbirleri 
almakla yükümlü kılınmışlardır.

Ambalaj Üreticileri: Yurt içinde piyasaya 
arz edilecek ambalajlara ilişkin üretim 
proseslerine konu girdilerin bir kısmını, 
aşağıdaki tabloda yer alan oranlarda, yurt 
içinde toplanan atıklardan veya bu atıklardan 
elde edilen geri dönüştürülmüş malzemeden 
sağlamak zorundadırlar. Bu fıkrada belirtilen 
zorunluluklar, ithal edilen ambalajları ve 
ithal hammaddelerden üretilen ambalajları 
kapsamamaktadır. Ayrıca ambalaj üretimine 
ilişkin özel hükümlerin belirlendiği (a) bendine 
engel hususları hüküm altına alan başka 
mevzuat bulunması durumunda, ilgili mevzuat 
hükümlerine uyulur.

YILLAR

Malzemeye göre yıllık zorunluluk 
kullanım oranları (%)

Plastik Kağıt/
Karton Cam Metal

2018 4 25 12 10

2019 6 30 15 15

2020 ve 
sonrası 8 35 20 20

Plastik torbalara 
uygulanacak taban 
ücret, her yıl piyasa 
koşulları ve ilgili sektör 
temsilcilerinden oluşan 
Ambalaj Komisyonu’nun 
önerisi dikkate alınarak 
Bakanlık tarafından 
belirlenecektir.
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Geri Dönüşüm / Geri Kazanım Hedefleri ile 
İlgili Değişiklikler:

Yetkilendirilmiş kuruluşlar ve depozito/
iade sistemini uygulayan piyasaya sürenler, 
2018 yılından itibaren en az aşağıda verilen 
oranlarda malzeme bazlı geri dönüşüm 
hedeflerine ulaşılmasını sağlamakla 
yükümlüdürler.

YILLAR

Malzeme bazlı geri dönüşüm oranı (%)  
(yeniden kullanıma hazırlama dahil)

Cam Plastik Metal Kağıt/
Karton Ahşap

2018 54 54 54 54 11

2019 54 54 54 54 13

2020 ve 
sonraki 

yıllar
60 55 55 60 15

 
Geri Dönüşüm/Geri Kazanım Hedeflerine 

Ulaşılamaması:
Depozito/iade sistemi uygulayan piyasaya 

sürenler ile yetkilendirilmiş kuruluşların 19. 
maddede belirtilen hedefleri sağlayamamaları 
durumunda, eksik kalan miktar bir sonraki yıl 
için uygulanan hedeflere karşılık gelen miktara 
ilave edilir ve 2872 sayılı kanun uyarınca idari 
yaptırım uygulanır.

Bu yönetmelik ile toplanamayan miktarın 
yüzde 10 fazlasının bir sonraki yılın yükümlülük 
miktarına ilave edilmesi uygulaması 
kaldırılmıştır. 

Yetkilendirilmiş Kuruluşlar ile İlgili Yeni 
Düzenlemeler:

Zorunlu olmasa da ÇEVKO Vakfı olarak 
bizim uzun yıllardır zaten yaptırdığımız 
bir uygulama, bundan böyle yönetmelik 
kapsamına alınmış bulunmaktadır. Artık 
yetkilendirilmiş kuruluşlar faaliyetlerini iki 
yılda bir bağımsız denetim kuruluşlarına 
inceletmekle ve inceleme raporlarını Bakanlığa 
sunmakla yükümlü kılınmışlardır.   

Ayrıca ambalaj atıkları yönetim planı 
kapsamında biriktirme ekipmanları, toplama 
araçları, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları 
ile makine ve ekipman desteğinin sağlanması 
için ilk beş yıl, yıllık bütçesinin genel yönetim 
giderleri dışında kalan miktarının en az 
yüzde 25’ini, daha sonraki dönemler için ise, 
bakım, onarım, yenileme ve eğitim ihtiyaçları 
göz önünde bulundurularak, uygulamaların 
aksamadan devam etmesini sağlayacak 

şekilde belediyelere altyapı desteği sağlamak 
zorundadırlar.

Yetkilendirilmiş kuruluşun iş birliği 
yapmakla zorunlu olduğu asgari belediye 
nüfusu; ülke genelindeki toplam belediye 
nüfusu ile kendi temsiliyet payı oranının 
çarpılması ile hesaplanır. Bu hesap sonucu 
çıkacak rakam, yetkilendirilmiş kuruluşun 

üstlenebileceği yükümlülük miktarı ile 
doğrudan ilişkili olup çok ciddi bir şekilde 
kontrol edilmelidir.

Ayrıca yetkilendirilecek kuruluşların artık 
tüm ambalaj cinsleri için yetki başvurusunda 
bulunması ve temsiliyet payının her bir 
ambalaj cinsi için en az yüzde 5, toplamda ise 
en az yüzde 10 olması zorunludur.

Yetkilendirilecek kuruluşların artık tüm ambalaj cinsleri için yetki 
başvurusunda bulunması ve temsiliyet payının her bir ambalaj cinsi için en az 

yüzde 5, toplamda ise en az yüzde 10 olması zorunludur.

THE NEW REGULATION ON PACKAGING WASTE 
CONTROL IS IN FORCE 
The new “Regulation on Packaging Waste Control”, which had been a draft for long, was 
published by the Ministry of Environment and Urbanization of the Republic of Turkey on 
December 27, 2017. In force as of January 1, 2018, our new regulation not only introduces 
new obligations to the industry within the framework of the “Extended Producer 
Responsibility”, but also distributes a variety of responsibilities to many stakeholders in 
order to further help the system develop and become sustainable. 
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MARMARİS’TE GERİ KAZANIM SEFERBERLİĞİ

Marmaris Belediyesi ve ÇEVKO 
Vakfı tarafından, çevre koruma 
açısından büyük önem taşıyan geri 

dönüşüm alanında, Mustafa Müdüroğlu 
Hurdacılık ve EGEÇEV Atık Yönetimi A.Ş. iş 
birliğinde gerçekleştirilen çalışmalar, 30 
Mart 2018 Cuma günü, Belediye Başkanı M. 
Ali Acar ve ÇEVKO Vakfı İktisadi İşletmesi 
Genel Müdürü Yaşar Nadir Atilla’nın 
katılımıyla düzenlenen basın toplantısında 
ele alındı. Marmaris Belediyesi’nin 
Pukka Restaurant’ta düzenlediği basın 
kahvaltısında, çalışmalar kapsamında 
bölgede konuşlandırılan atık kumbaraları 
ve ambalaj atıklarının toplanması için 
hazırlanan araçlar da tanıtıldı.

Yeşil Marmaris’in devamlılığının 
sağlanmasının, çevrenin ve doğanın 
korunmasının, Marmaris Belediyesi’nin 
öncelikli işleri arasında ön sırada yer aldığını 
söyleyen Başkan M. Ali Acar, “Gelecek nesillere 
yaşanabilir bir Marmaris bırakmak için doğayı 
korumak ve doğal güzelliklerin yok olmasını 
engellemek, bizim en önemli görevlerimizden 
biridir. Marmaris Belediyesi olarak, bu 
bilinçle hareket edip altına imzamızı attığımız 
her projede, çocuklarımızın daha temiz 
ve daha yeşil bir çevrede yaşayabilmesini 
amaçlamaktayız. ÇEVKO Vakfı iş birliğinde, 
Marmarislilerin ve bölgedeki ekonomik 
işletmelerin ambalaj atıklarının, kaynağında 
ayrı toplanması için Mustafa Müdüroğlu 
Hurdacılık, cam ambalaj atıklarının 
toplanmasında da EGEÇEV Atık Yönetimi A.Ş. 
ile çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.

Geri kazanım konusunun, sürdürülebilir 
çevre için önemine vurgu yapan ÇEVKO 
Vakfı İktisadi İşletmesi Genel Müdürü Yaşar 
Nadir Atilla ise, vakfın bilgi birikimi ve lider 
rolüyle, ambalaj atıklarının ekonomik ve 
düzenli geri kazanımı için sanayi, yerel 
yönetim ve tüketicilerin katkı ve katılımları 
ile sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin 
gelişimine katkı yaptığını söyledi.  

1991 yılında kurulan ÇEVKO Vakfı’nın, 
ülkemizin bu alandaki ilk yetkilendirilmiş 
kuruluşu olduğunu belirten Atilla, “Temsil 
ettiğimiz üreticiler ve ekonomik işletmeler 
adına, ambalaj atıklarının, kaynağında ayrı 
toplanması için yerel yönetimler ve lisanslı 

firmalarla iş birlikleri geliştiriyoruz. Bunun 
yanı sıra, iletişim, bilinçlendirme ve eğitim 
çalışmaları düzenliyoruz. Ülkemiz ve dünya 
turizminin göz bebeği Marmaris ve çevre 
bölgesi, her yıl büyük kitleleri kendine 
çekiyor. Bu emsalsiz bölgede, Marmaris 
Belediyesi’nin konuya verdiği önem ve 
değerli katkısıyla, Mustafa Müdüroğlu 
Hurdacılık ve EGEÇEV Atık Yönetimi A.Ş. 
iş birliğinde, özellikle oteller ve kısaca 
“KaBaRe” şeklinde tabir edilen kafe, bar 
ve restoranlar nezdinde, eğitim ve iletişim 
çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Ayrıca atık 
kumbaraları ve özel nitelikli toplama araçları 
bölgede hizmet veriyor” şeklinde konuştu. 

GERİ KAZANIM İÇİN EĞİTİM, 
İLETİŞİM VE UYGUN EKİPMAN
Bölgede gerçekleştirilen çalışmalar 
kapsamında, Marmaris halkına ve bölgede 
yer alan otel ve KaBaRe işletmelerinin 
sahipleri, yöneticileri ve çalışanlarına, atık 

toplama ve geri dönüşümü konusunda 
bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Lisanslı 
firmalar adına, toplama sisteminde çalışacak 
personelle de geri dönüşümün önemi, 
turizm işletmeleri ve kamu personelleri ile 
iletişim, lojistik ve çalışma verimliliği üzerine 
oryantasyon çalışmaları gerçekleştirildi. 
Marmaris bölgesinde halkı, işletmeleri ve 
turistleri geri kazanıma ve çevre korumasına 
teşvik edici iletişim çalışmaları sürdürülüyor. 

Diğer yandan bölgede, geri kazanım 
için ambalaj atıklarının ayrı biriktirilmesi 
ve düzenli toplanması için uygun ekipman 
kullanılıyor. Bölgedeki işletmelerin ihtiyaçları 
ve turizm alanlarının özellikleri açısından 
uygun noktalara, tekerlekli kazanlar da dahil 
olmak üzere, farklı boyutlarda toplama 
kumbaraları yerleştiriliyor. Bu noktalarda 
biriktirilen atıkların, düzenli toplanması 
için vinçli kamyon, kancalı yükleyici ve dar 
alanlarda kullanıma uygun mini damperli 
kamyonet araçları kullanılıyor.

ÇEVKO Vakfı İktisadi İşletmesi Genel Müdürü Yaşar Nadir Atilla ve Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar

Türkiye’nin gözde turizm merkezi Marmaris’te, belediye ve ÇEVKO Vakfı tarafından, sürdürülebilir çevre için 
gerçekleştirilen atık toplama ve geri kazanım çalışmaları, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve ÇEVKO Vakfı 

İktisadi İşletmesi Genel Müdürü Yaşar Nadir Atilla’nın katılımıyla düzenlenen toplantıda anlatıldı.



Marmaris Belediye Başkanı, ÇEVKO Vakfı yetkilileri, Pınarbaşı ve Müdüroğlu lisanslı firmalarının yöneticileri, belediye temsilcileri ve temizlik personeli.
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RECOVERY CAMPAIGN  
IN MARMARIS 
Waste collection and recovery efforts for 
a sustainable environment by the local 
government and the ÇEVKO Foundation 
in Turkey’s popular tourist destination 
Marmaris were explained at a meeting 
with the participation of the Mayor of 
Marmaris, and ÇEVKO Foundation’s 
executives.
Adequate equipment is used in the region 
for the separate deposition and regular 
collection of packaging waste for recovery. 
Collection bins of various sizes, including 
wheeled vessels, are placed at locations 
that respond to the needs of enterprises 
in the region and the characteristics of 
touristic spots. Crane trucks, hook loaders 
and mini dump trucks suitable for use 
in confined areas are employed for the 
regular collection of waste deposited at 
these locations. 
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ÇİĞLİ BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ 
ŞERAFETTİN TAŞDEMİR  

“ÇEVREYE DUYARLILIK  
BİLİNÇLİ BİREYLERLE BAŞLAR”

Belediyenizde, kaynağında 
ayrı toplama ve geri dönüşüm 
kapsamında yürütülen 

çalışmalardan bahseder misiniz?  
Çiğli Belediye Başkanlığı olarak, 

sürdürülebilir kalkınma ilkeleri 
çerçevesinde, mevcut sistemi daha 
düzenli ve uygulanabilir bir temele 
oturtmak amacıyla, “Sıfır Atık” 
prensibini hedef aldık ve 2018 yılı Mart 
ayında çalışmalara başlayarak, ana 
hizmet binamız başta olmak üzere, 
aşamalı olarak uygulamaya geçilmesini 
planlamaktayız.

Çevre Kanunu ve 27.12.2017 tarih ve 
30283 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği’nde, ambalaj atıklarının 
kaynağında ayrı olarak toplanması esas 
alınmış olup, ayrı toplama çalışmaları, 
ambalaj atığı yönetim planı kapsamında 
yürütülmektedir. Geri dönüşüm 
zincirinin en önemli halkası, evlerden 
çıkan ambalaj atıklarının kaliteli bir 
şekilde ayrı olarak toplanmasıdır. 
Bu kapsamda Çiğli Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak 
yürüttüğümüz çalışmayla belirli günler ve 
aralıklarla, ambalaj atıkları konutlardan 
toplanmakta ve Ambalaj Atık Yönetim 
Planı kapsamında;

  Büyük alışveriş merkezlerine 
konulan büyük hacimli konteyner,

  Halkın kolayca ulaşabileceği seyyar 
atık getirme merkezleri,

  Hastanelere özel büyük hacimli 
konteyner,

  2. Ana Jet Üssü’nün konumuna özel 
konteyner,

  Sitelerimizin durumlarına göre dış 
mekân konteynerleri,

Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleri doğrultusunda, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak 
için atık toplama, geri dönüşüm ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Çiğli Belediyesi 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şerafettin Taşdemir, bu projelerini 2011 yılından bu yana ÇEVKO Vakfı desteği 
ile sürdürdüklerini ifade edip, tüm katkılarından dolayı ÇEVKO Ailesi’ne teşekkürlerini sundu.

Çocuklara yönelik, ambalaj atıkları ile ilgili “Dönüşüm İyi Gelecek” adlı tiyatro gösterimi



  Cadde ve sokaklarda halkın kolayca 
ulaşabileceği dış mekân konteyneri,

  Ayrıca iç mekân kutuları ile 
belediyemiz toplama sisteme dâhil 
edilmektedir.

Pet görünümlü biriktirme sepeti ile 
bisiklet yollarına, doğal yaşam parkına, 
üniversitelere, yurtlara, okullara ve resmi 
kurum ve kuruluşlar ile sitelere hizmet 
verilmektedir.

ÇEVKO Vakfı ile kaç yıldır çalışıyorsunuz? 
Bu iş birliğinden kısaca bahseder misiniz?
2011 yılından itibaren çalışmaktayız. Çiğli 
Belediyesi olarak, ÇEVKO Vakfı ile birlikte, 
ambalaj atığının kaynağında daha verimli 
toplanması amacıyla, rutin çalışmalar 
dışında farkındalık yaratan birbirinden 
değerli projeleri birlikte gerçekleştirdik. İş 
birliğimize projelerimizi artırarak devam 
etmekteyiz.

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması 
konusunda belediyemiz nasıl bir yol izliyor? 
Geri kazanım ambalaj atığı miktarı nedir?
Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı 
toplama çalışmalarımız, ambalaj atıkları 
yönetim planına uygun olarak, kaynağında 
ayrı toplama-ayırma faaliyeti yapan ve 
sözleşme imzaladığımız çevre lisanslı 
toplama-ayırma tesisleri olan Egeözgep 
Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tes. San. ve 
Tic. Ltd. Şti. ve EGEÇEV Atık Yönetimi A.Ş. 
isimli firmalarla gerçekleştirilmektedir. 
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15 bin litrelik Mobil Atık Getirme Merkezi 5 bin litrelik 2. Ana Jet Üssü ambalaj atığı toplama kafesi

Eğiticilerin Eğitimi Semineri



2017 yılında, 4 bin 563 ton, 2018 yılı 
ilk iki ayında ise 411 ton ambalaj atığı 
toplanmıştır.
Halkı bilinçlendirmek için ne tür 
çalışmalar yapıyorsunuz?
Başta, tüm vatandaşlarımızda 
“Yaşanılabilir Çiğli” bilincinin, 
farkındalığın oluşumu sağlanmaktır. 
Özellikle geleceğimiz olan gençlerimizin, 
doğal kaynakların sonsuza kadar 
kullanılamayacağını bilmeleri 
gerekmektedir. Bu kapsamda;

  Sasalı Kuş Cenneti’nde, Avrupa 
ülkelerinden gelen Avrupa Gönüllü 
Hizmetlileri, sivil toplum kuruluşları, özel 
sektör, devlet kurumları, belediyemizde 
gönüllük temelinde oluşturduğumuz 
gruplar, ilçemizdeki öğrenciler ve 
vatandaşlarımızın katılımları ile her yıl     
5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla, 
“kıyı temizliği” yapıyoruz. Atıkların 
toplanmasını hedefleyen bu proje ile 
çevre temizliği konusunda ilçemizde 
farkındalık yaratmak, kamuoyunda 
atıklarla ilgili toplumsal bilinci 
oluşturmak hedeflenmektedir. 

  Çiğli Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü ve ÇEVKO Vakfı’nın 
iş birliği ile yürütülen çalışmada, Çiğlili 
vatandaşlara, ambalaj atıklarının 
kaynağında ayrı toplanması ile ilgili kapı 
kapı dolaşılarak bilgilendirme çalışmaları 
yapılmaktadır.

  Çiğli Belediyesi resmi internet 
sayfamızdan sürekli olarak afiş 
ve broşürler yayımlayarak, insan 
sirkülasyonun yoğun olduğu noktalarda 
stantlar açarak, işyerlerine ve evlere 
ziyarette bulunarak yerinde bilgilendirme 
çalışmaları yapıyoruz.

Çocuklara yönelik eğitim  
çalışmalarınız var mı?
İlçemizde, halkımıza ve doğamıza 
gösterdiğimiz saygı ve sevgiden dolayı 
ürettiğimiz çevreci projeler kapsamında;

  18 Aralık 2017 tarihinde; atık piller, 
ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, cam 
atıkları ve atık elektrikli ve elektronik ev 
eşyalarının ilçemizde ayrı toplanması 
ve geri dönüşümü konularında Çiğli, 
Foça, Aliağa ve Menemen ilçelerimizdeki 
öğretmenlerimizin katıldığı “Eğiticilerin 
Eğitimi Semineri” yapılmıştır. 

  Çiğli sınırları içeresinde bulunan 
tüm ilkokul öğrencilerine, atıklarla 
ilgili ÇEVKO Vakfı’nın hazırlamış olduğu 
çizgi film sunumu izletilip sonrasında, 
atıklarla ilgili bilgiler verilmekte ve çeşitli 
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Çevre konulu resim yarışmasında dereceye giren çocuklar
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ambalaj atıkları ile ilgili ÇEVKO 
Vakfı’nın ilkokul öğrencilerine 
yönelik hazırladığı kitapçıklar 
dağıtılmaktadır.

  Çiğli sınırları içerisindeki tüm 
anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise 
öğrencileri arasında düzenlenen 
“çevre” konulu resim yarışması, 
her eğitim - öğretim döneminde 
yapılmaktadır. 

  Tüm ilkokul dördüncü ve 
beşinci sınıf öğrencilerimizin 
katılımı ile ÇEVKO Vakfı’nın ambalaj 
atıklarının geri dönüşümü konusunda 
çocukları bilinçlendirmek için 
hazırladığı müzikli çocuk “Dönüşüm 
İyi Gelecek”, gösterimi yapılmıştır.

Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, Belediye ÇAK Ekibi, dalgıç kıyafetleri ile deniz temizliği yaptı

200 litre hacimli, şişe görünümlü atık pet şişe toplama kafesi

Kapıdan halkı bilinçlendirme çalışmaları
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PENDİK BELEDİYE BAŞKANI DR. KENAN ŞAHİN
“VATANDAŞLARIN GERİ DÖNÜŞÜME  

AKTİF KATILIMINI SAĞLIYORUZ”
Belediyenizde çevre yönetimi 

kapsamında yürütülen 
çalışmalardan bahseder misiniz?

Pendik Belediyesi’nin çevre yönetimi 
esaslarını; çevre mevzuatının yanı 
sıra, başta Pendik Belediyesi Stratejik 
Eylem Planı, Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri ile Ulusal Geri Dönüşüm 
Stratejisi ve Eylem Planı olmak üzere, 
çevre yönetimine yönelik uluslararası 
sözleşmeler, standartlar, inisiyatifler ve 
ulusal mevzuat çerçevesinde belirlenen 
temel ilke ve prensipler oluşturmaktadır.   

Bu çerçevede yürütülen 
çalışmalarımızdan bazıları şöyle;
 Sıfır atık düzeyine ulaşılmasına yönelik 

çalışmaların başlatılması,
 Atıkların kaynağında ayrı toplanması 

konusunda çalışmaların yapılması,
 Çevre bilincinin toplum genelinde 

yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar 
yürütülmesi,
 Tüm çevresel bileşenler ile ilgili ayrıntılı 

saha çalışmalarının yapılması,
 Yerel yönetim faaliyet süreçlerinde 

karşılaşılabilecek çevresel ve toplumsal 
etkilerin değerlendirilmesi,
 Enerji ve su verimliliği alanında en iyi 

uygulamaların hayata geçirilmesi,
 Yeşil satın alma ve çevre dostu ürün 

uygulamalarının hayata geçirilmesi,
 İklim değişikliğiyle mücadele 

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

ÇEVKO Vakfı ile 10 yıldır çalışıyorsunuz? 
Bu iş birliğinizden kısaca söz eder 
misiniz?
İş birliği içinde olduğumuz 
bu süreçte, ambalaj 
atıklarının yönetimi 
konusunda 
belediyemize 
sağladığı 
hizmetlerle, 
ilçemizde geri 
dönüşüm 
sisteminin 
iyileştirilmesine 

katkı sağlamaktadır. 
Vakfımız, ilçemizde gerçekleştirdiğimiz 

bilinçlendirme çalışmaları ve okullarda 
gerçekleştirdiğimiz eğitim çalışmalarına 
yoğun destek vermektedir. 

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması 
konusunda belediyeniz nasıl bir yol 
izliyor? Geri kazanılan ambalaj atığı 
miktarı nedir?
Sağlıklı ve sürdürülebilir bir atık yönetim 
sistemi kapsamında, belediyemiz belirli 
günler ve aralıklarla, ambalaj atıklarını 
konutlardan, iş yerlerinden ve kamu 

2009 yılından bu yana, 
Belediye Başkanı olarak 
Pendik ilçesine hizmet sunan 
Dr. Kenan Şahin, belediye 
olarak, ambalaj atıklarının 
yönetimi konusuna oldukça 
duyarlı yaklaştıklarını ve 
halkın da işin içine aktif olarak 
dahil edilmesi için çalışmalar 
gerçekleştirdiklerini belirtiyor. 
Bu konuda, 10 yıldır ÇEVKO 
Vakfı ile beraber çalışmalar 
yaptıklarını söyleyen Şahin, 
“ÇEVKO Vakfı, ambalaj 
atıklarının yönetimi 
konusunda belediyemize 
sağladığı hizmetlerle, 
ilçemizde geri dönüşüm 
sisteminin iyileştirilmesine 
katkı sağlamaktadır” diyor.



Vatandaşların geri dönüşüm konusunda bilgilendirilmesi 
ve toplama sistemine aktif olarak katılımının sağlanması 

için sürekli olarak yeni projeler üretmekte ve saha 
ekiplerimiz aracılığıyla halka yönelik bilgilendirme 

çalışmaları yapmaktayız.

kurumlarından ayrı ayrı toplamaktadır. 
Bununla birlikte, ambalaj atıklarının yoğun 
olarak çıktığı ve ekiplerimiz tarafından 
belirlenen noktalara koyulan dış mekan 
konteynerleri, üniteleri ve iç mekan kutuları 
ile bu noktalar sisteme dahil edilmektedir. 

Ayrıca ekiplerimiz tarafından, ilçe 
genelinde haneler ziyaret edilerek geri 
dönüşümün önemi ve hangi atıkların geri 
dönüştürülebilir atıklar olduğu hakkında 
bilgilendirme çalışmaları yapılarak, ambalaj 
atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve 
geri dönüşüme dahil edilmesi konusunda 
bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. 
Toplanan ambalaj atığı miktarı, ilçemizde 
yürütülen geri dönüşüm çalışmalarıyla 
birlikte, her geçen gün artmaktadır. 2018 
yılının ilk çeyreğinde, ilçemizde yaklaşık 4 
bin ton geri dönüştürülebilir ambalaj atığı 
toplanmıştır.

Pendik halkı çevre ve geri dönüşüm 
konusunda duyarlı mı?
Mahallelerde, okullarda, işyerlerinde 
yapılan bilgilendirmeler, Pendik 
halkının duyarlılığı ile birleşince, geri 
dönüşüm rakamlarında büyük bir artış 
gerçekleştirmektedir. Geri dönüşüm ve 
altyapı çalışmalarının artması ile birlikte, 
Pendik’te geri dönüşüme olan duyarlılığın 
etkin bir biçimde artacağına inanıyoruz.  

Halkı bilinçlendirmek için ne tür  
çalışmalar yapıyorsunuz?
Vatandaşların geri dönüşüm konusunda 
bilgilendirilmesi ve toplama sistemine 
aktif olarak katılımının sağlanması için 
sürekli olarak yeni projeler üretmekte 
ve uygulamaya koymaktayız. Mobil geri 
dönüşüm aracımız, ilçe merkezinde 
ve nüfusun yoğun olduğu bölgelerde, 
halkımıza yönelik bilgilendirme çalışmaları 
yapmaktadır. Saha çalışma ekiplerimiz, 
kapı kapı dolaşarak, ev ve iş yerlerine 
geri dönüşümün önemini anlatmakta 
ve bilgilendirici broşür ve kitapçıklar 
dağıtmaktadır. Bu çalışmalarla “geri 
dönüşüm nedir, geri dönüşen malzemeler 
nerelerde kullanılır ve hangi noktalarda 
biriktirme yapılıyor?” gibi konularda 
vatandaşlara bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Çocuklara yönelik eğitim çalışmalarınız var mı?
Pendik Belediyesi, özellikle okullarda 
verdiği eğitimlerle ve dağıtılan destekleyici 
ekipmanlarla (broşür, afiş vb.), hedef 
kitlesine verimli bir şekilde ulaşmaktadır. 
Okul öncesi eğitimde ve okullarda, 
öğrencilerin geri dönüşüm konusunda 
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Tam Otomatik Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi, Pendik’te faaliyete başladı.
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aktif olarak katılabileceği proje ve 
faaliyetler düzenlenmektedir. Eğitim 
ekibimiz, hafta içi her gün, ilçemizde 
bulunan okullarımızda, öğrencilerimize 
yönelik eğitimler gerçekleştirmektedir. 
Buna ek olarak, hazırladığımız teşvik 
programları çerçevesinde, toplanan ambalaj 
atıklarının miktarına göre, okullarımız 
ödüllendirilmektedir.

Geçtiğimiz yılın sonunda, Türkiye’nin hem 
teknoloji hem de kapasite anlamında ilk 
olma özeliğine sahip Ambalaj Atığı Toplama 
- Ayırma Tesisi’ni hayata geçirdiniz.  
Tesisin faaliyetlerinden, kapasitesinden ve 

hedeflerinden söz eder misiniz?
Toplumun tüm kesimlerinde, geri 
dönüşüm bilincinin oluşturulması ve 
toplanan ambalaj atıklarının etkin biçimde 
geri dönüşüme kazandırılması amacıyla 
açılmış olan Tam Otomatik Ambalaj Atığı 
Toplama ve Ayırma Tesisi, Türkiye’de yerel 
yönetim bünyesinde açılmış ilk ve tek 
tesistir. Yüzde 100 yerli ve milli sermaye 
ile kurulan tesis, 8 ton/saat ambalaj atığı 
ayırma kapasitesine sahip olup, 3 bin m2 
alan üzerinde, bin 500 m2 kapalı sahada 
yer almaktadır. 

Tesis, teknoloji donanımı sayesinde, 
100 kişinin yapacağı işi 15 kişilik bir ekiple 

yapabilmektedir. Tam otomatik kumanda 
kontrol ünitesiyle yönetilen tesis, atıkların 
kabulünden ayrılıp balyalanmasına kadar 
tüm işlemleri kısa sürede yapan otomasyon 
ve elektronik sistemle çalışmaktadır. 

Aylık 2 bin ton ayırma yapılacağı 
öngörülen tesiste, her ay en az bin ton 
kağıt ve karton, 700 ton plastik, 200 ton 
cam ve 100 ton metal geri dönüşüme 
kazandırılacaktır. Bunun karşılığında, bir 
ayda en az 1,5 dönümlük orman arazisi 
demek olan 15 bin adet yetişkin ağaç 
kesilmekten kurtarılacak, Türkiye’yi baştan 
sona 5 bin 600 kere gidebilecek bin 4 
m3 fosil yakıt tasarrufu elde edilecek, 10 



hastalık bulaşma riskine rağmen atık 
toplamanın sürdürülmesi; bunun 
yanında güvenlik zafiyetinin oluşması 
gibi endişeler, çekçekçilerle ilgili çeşitli 
düzenlemelerin gündeme getirilmesine 
neden olmaktadır. 

Bizler de çekçekçilerin geri dönüşüm 
sistemimize fayda sağlayacak şekilde 
kontrol altına alınmasını hedeflemekteyiz. 
Çekçekçiler ve hurdacılar ile ilgili 
belediyemizin yürüteceği politikaların, katı 
atık yönetiminde bir fırsata dönüşmesi 
öngörülmektedir. Çekçekçilerin kontrol 
altına alınması ile birlikte hem daha 
sağlıklı kentsel ortamlar oluşturulabilir 
hem de ülke ekonomisine katkı 
sağlanabilir. 

Yeni yönetmelik ile ilgili düşünceleriniz 
nelerdir? Yerel yönetimlere etkilerini 
değerlendirebilir misiniz?
27 Aralık 2017 tarihinde, Resmî Gazete’de 
yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği, eski yönetmeliğe göre 
ambalaj atıklarının diğer atıklardan ayrı 
toplanması uygulamalarının daha etkin 
bir şekilde gerçekleştirilmesi amacına 
yönelik değişiklikleri içermektedir. 

Ayrıca ülke genelinde plastik torba 
kullanımının azaltılmasına yönelik 
hedefler konularak, 01 Ocak 2019 tarihi 
itibariyle, plastik torbaların tüketicilere 
ücretsiz temininin yasaklanması, 
halkın geri dönüşüm konusunda daha 
bilinçli hale gelmesini sağlayacaktır. Bir 
başka ifadeyle, “kirleten öder” prensibi 
doğrultusunda, plastik poşetlerin bedel 
ödenerek temin edilmesi olumlu bir 
gelişmedir. Yerel yönetimler açısından, 
ambalaj atıklarının diğer atıklardan 
ayrı toplanması uygulamasından 
belediyelerin sorumlu olduğu daha net 
olarak tanımlanmıştır. Bu değişiklik, 
belediyelerin görev tanımlarını daha net 
ifade etmesine olanak sağlamıştır. 

Piyasada faaliyet gösteren işletmelerin 
belediyeler ile anlaşma seçeneğinin 
kaldırılması, 100 konut ve üzeri sitelerde 
site yönetimleri tarafından, ambalaj atıkları 
için belediye toplama sistemine uygun 
ekipmanlar yerleştirilmesi yükümlülüğü 
getirilmesi, belediyelere, evsel atık toplamak 
için kullandığı araç kapasitesinin en az 
yüzde 20’si kadar ambalaj atığı toplama 
kapasitesine sahip araç bulundurması 
zorunluluğu getirilmesi, belediyeleri sanayi 
işletmelerinden daha çok, yerel halkın geri 
dönüşüm sistemine daha aktif katılmasına 
yönelik çalışmalara itmektedir. 

olimpik yüzme havuzunu doldurabilecek 
23 bin 500 m3 su tasarrufu, 30 bin 
ailenin bir aylık elektrik ihtiyacı olan 7 
milyon kilovat/saat elektrik tasarrufu 
sağlanacaktır. 

Belediye olarak hem çevresel hem de 
ekonomik kazancın sağlanması için 
çekçekçiler ve hurdacılarla iş birliğine 
gittiğinizi biliyoruz. Bu çalışma ile ilgili 
bilgi verebilir misiniz? Buna benzer 
başka çalışmalarınız olacak mı?
Son yıllarda, çekçekçilerin sayısının hızla 
artıp kontrolden çıkması; çöplerden 
hiçbir hijyen kuralına uyulmadan, 
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itibariyle, plastik 

poşetlerin tüketicilere 

ücretsiz temininin 

yasaklanması, 

halkın geri dönüşüm 

konusunda daha 

bilinçli olmasını 

sağlayacak.
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sorununun da önüne geçilmesi planlanıyor. 
Tesise gelen camların içinde bulunan taş, 
seramik, porselen gibi yabancı maddeler, 
demir ve demir dışı metallerin tamamı 
camlardan ayrılacak. Diğer yandan yeşil, 
bal rengi ve şeffaf renkli camlar da optik 
separatörler aracılığıyla renklerine göre 
ayrılacak. Tesiste çıkan ürünlerde kaliteye 
büyük önem verileceğini belirten EGEÇEV 
yönetimi, yabancı madde miktarının 
milyonda beş oranının altında kalmasını 
sağlayacağını vurguluyor. Ülkemizde 
yaklaşık 1,5 milyon ton civarı cam ambalaj 
üretimi yapıldığını söyleyen EGEÇEV, bu 
miktarın tamamının toplanabilmesi halinde, 
bu tesis gibi 10 tesisin daha ülkeye gerekli 
olduğu da ekliyor. 

2018 yılı itibariyle, Türkiye genelinde faaliyet gösteren bini aşkın 
lisanslı toplama ayırma ve geri dönüşüm tesisi bulunuyor. ÇEVKO 
Vakfı olarak biz, 2017 yıl sonu itibariyle bu firmaların 68’i ile 
çalışıyoruz.  Dönüşüm dergimizin bu sayısında iş birliği içerisinde 
olduğumuz lisanslı toplama ayırma firmalarının yeni yatırımlarına 
yer vermek ve sizlerle paylaşmak istedik.

Muzaffer Pınarbaşı İşletmeleri tarafından 
Ağustos 2017 yılında, Turgutlu’da cam geri 
dönüşüm tesisinin temelleri atıldı. Tesis, 
Türkiye, Balkanlar ve Orta Doğu’nun cam geri 
dönüşümü konusunda en büyük ve en modern 
tesisi olma misyonu ile kuruluyor. 

44 bin m²’lik bir alana yayılan cam geri 
dönüşüm tesisi, 19 bin m² kapalı alana sahip 
olacak. Tesis, tam kapasite ile çalıştığında, yıllık 
175 bin ton cam işleme hacmine sahip olacak. 
Tesisin, A ve B blokları için oturma izinleri alınıp 
saha betonlarının tamamı bitirildi. Yalnızca 
idari binada inşaat çalışmaları devam etmekte.

2018 yılının son çeyreğinde deneme 
üretimine başlaması planlanan tesisinin 
faaliyete geçmesi ile birlikte, ülkemizin cam 
geri dönüşümünde yaşadığı mevcut kalite 

GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜ, LİSANSLI 
FİRMALARIN YENİ YATIRIMLARI İLE BÜYÜYOR

Her geçen gün büyüyen ve güçlenen geri dönüşüm 
sektörünün en önemli oyuncularından biri de T.C. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisans alarak faaliyetlerine 

devam eden “Lisanslı Toplama ve Ayırma” firmaları.

EGEÇEV, Manisa



ÇEVDOSAN firması; 1989 yılında, 250 m² alanda, sektöre 
kağıt toplama amacıyla kuruldu. Bugün ise, 11 bin 500 
m²’lik alanda, tüm ambalaj malzemelerinin toplanması, 
ayrılması ve cam geri kazanımı konusunda faaliyetlerine 
devam etmektedir. 2007 yılından bu yana, T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olan tüm yönetmeliklere 
uygun bir şekilde faaliyetini yerine getirmeye devam 
eden ÇEVDOSAN, “Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği” 
gereğince Çevre ve İzin Lisansı alan ilk firmalardan biridir.

Merkezi Mersin’de olan ÇEVDOSAN, bu şehirde 
Toroslar, Akdeniz, Yenişehir, Mezitli, Erdemli, Silifke, 
Mut, Aydıncık, Anamur, Bozyazı, Gülnar, Tarsus’ta; 
Adana’da merkez, Ceyhan, İmamoğlu, Yumurtalık, 
Karataş, Karaisalı’da; Osmaniye’de merkez, Kadirli, 
Tüysüz, Toprakkale, Düziçi, Bahçe ilçelerinde; Niğde’de 
ise merkez, Bor, Çiftlik, Ulukışla, Altunhisar, Çamardı 
bölgelerinde faaliyet göstermektedir. Bu dört ayrı ilde ayrı 
işletmeye sahip olan firma, anlaşmalı olduğu 30 belediye, 
90 ambalaj atığı aracı ve 190 deneyimli personeli ile 130 
bin m²’lik alanda hizmet sunmaktadır.   

4 bin 664 m³/gün kapasite ile ambalaj atıklarının 
malzeme cinslerine göre ayrılması işlemlerine devam 
eden ÇEVDOSAN, Şişecam Çevre A.Ş. birlikteliğinde, 
cam geri kazanımı konusunda yeni bir tesisi de 
devreye almaya hazırlanıyor. 2018 yılının üçüncü 
çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanan yeni tesisin 
yükleneceği donanımla, Türkiye’de örnek bir tesis 
olması hedefleniyor.  

ÇEVDOSAN, 3 milyon nüfusa hizmet vererek, geri 
kazanım projelerinde öncü firma görevini üstlenmektedir.
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sağlayarak konutlardan kaynaklanan 
ambalaj atıklarının daha verimli şekilde 
ayrılmasına katkı sağlamaktadır. İki 
belediyenin ihtiyacını karşılayabilecek yeterli 
kapasiteye sahip tesiste, konut kaynaklı 
atıklar dışında bölgedeki üniversitelere 
de hizmet verilmektedir. Birçok kamu 
kurumunda başlatılan Sıfır Atık çalışmalarını 
da destekleyen Şallılar bu kurumların 
değerlendirilebilir atıklarını toplayarak 
ayırmaktadır. 

Geri dönüşüm alanındaki faaliyetlerine 1986 
yılında başlayan Dilaver Şallı, 2000 yılında 
Şallılar Kağıt firmasını kurmuştur.  T.C. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğu 
çevre lisansları ile faaliyetlerine devam eden 
şirketin merkezi Pendik’te olup Gebze, İzmit 
ve Düzce bölgelerindeki sanayi kuruluşlarına 
da hizmet vermektedir.

Gebze’de 24 dönüm arazi üzerinde 
kurulu olan tesisteki otomatik ayırma 
ünitesinde, belediyelerden toplanan karışık 
ambalaj atıkları cinslerine göre ayrılarak geri 
dönüşüm fabrikalarına gönderilmektedir. 
Ambalaj atığı toplama ayırma faaliyeti 
yürüten Düzce tesisinde ise, plastik atıklar 
için kurulan geri dönüşüm hattı ile polietilen 
atıkları granüle dönüştürülüp sanayiye 
hammadde sağlanmaktadır. Şallılar, 
2006 yılından beri devam ettiği toplama-
ayırma faaliyetlerine şu an Tuzla ve Gebze 
Belediyeleri ile devam etmektedir.

Şirketin, Gebze Balçık Köyü’nde faaliyet 
gösteren mevcut tesisinde başlattığı 
kapasite artışı çalışmaları devam etmektedir. 
2017 yılı Temmuz ayında faaliyete geçen 
otomatik ayırma tesisinde Gebze ve Tuzla 
Belediyelerinden toplanan ambalaj atıkları 
cinslerine göre ayrılmaktadır. Şallılar, toplam 
24 dönüm arazi üzerinde ambalaj atığı 
toplama ayırma ve tehlikesiz atık toplama 
ayırma işlemi gerçekleştirmektedir. Şirket, 
son yaptığı yatırım ile kapasite artırımı 

Şallılar Geri Dönüşüm, Gebze
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Altıntaşlar firmasının - Ankara Yenimahalle’de 
bulunan Hurdacılar Sanayi Sitesi Bölgesi’ndeki 20 
milyon liralık- yeni yatırımı ambalaj atıkları toplama 
ve ayırma tesisinin temelleri 2017 yılında atıldı.

2018 yılı içerisinde hizmete girmesi planlanan 
tesis, yıllık olarak 70 bin ton ambalaj atığı işleme 
kapasitesine sahip. Tesis, 6 bin 600 m² alanda 75 
kişilik bir ekip ile hizmet verecek. Tesis faaliyete 
geçtiğinde, ambalaj atıklarının yanı sıra tehlikesiz 
atıkların geri dönüşümü ve kıymetli evrak/zamanı 
dolmuş belge imhası yaparak birinci hamur beyaz 
kâğıt geri dönüşümünde mevcut kapasitenin 
yüzde 45 oranında artırılması hedeflenmektedir.

Firma sahibi Oğuzhan Kurtoğlu, 2019 yılının 
ikinci çeyreğinde ambalaj atıkları ilgili yeni 
yatırımların da olacağını belirterek ambalaj atığı 
cam geri dönüşüm tesisi ile ilgili, 8 milyon liralık 
yeni yatırımla çevre sektörüne hizmet vermeyi 
planladıklarını söyledi.

Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi’nin 
çevre açısından çok önemli olduğunu söyleyen 
Kurtoğlu, anlaşmalı oldukları Yenimahalle 
Belediyesi ve Kahramankazan Belediyeleri ile de 
ambalaj atıklarının kaynağında toplanmasına 
dair etkin projeler düzenleyerek geri dönüşüm 
oranlarını artırmak için çalışmalarına devam 
edeceğini söyledi.

2002 yılında küçük bir aile şirketi olarak kurulan, 
günün ihtiyaç ve teknolojik yatırımlarıyla 
büyüyen Kızılırmak Geri Dönüşüm, şu an 
Gaziantep merkezde 4 bin 800 m²’lik alana sahip 
toplama ayırma tesislerinin yanı sıra 2017 yılı 
Ağustos ayında Organize Sanayi Bölgesi’nde 6 
bin m²’lik yeni toplama- ayırma ve plastik geri 
dönüşüm tesisini de hayata geçirdi.  

Tesislerde toplanan ambalaj atıkları, yine 
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 6 bin 500 m² 
büyüklükteki plastik geri dönüşüm tesisine 
işlenmek üzere sevk edilmektedir. 

Şirketin, toplam 17 bin 300 m² alana 
yayılan entegre tesislerinde en son teknolojiye 
sahip makine, araç ve teçhizatlarla hizmet 
verilmektedir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onaylı 
Çevre Lisansı’na sahip tesiste ambalaj atıklarının 
toplanması, ayrılması ve geri dönüşümü 
yapılarak ekonomiye kazandırılmaktadır.

Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı 
toplanması kapsamında ÇEVKO Vakfı ile iş birliği 
içinde olan Kızılırmak Geri Dönüşüm, 2008 
yılında Oğuzeli Belediyesi, 2012 yılında Kilis 
Belediyesi ve 2016 yılında Şahinbey Belediyesi 
ile mücavir alan içerisinde kaynağında ayrı 
toplama projeleri başlattı. Bu belediyelerde 
ambalaj atıklarının toplanmasında, 2 sıkıştırmalı 
kamyon, 16 damperli kamyonet, 8 elektrikli 
motor ve 3 toplama bisikleti kullanılarak 
toplamda 29 araç ile etkin bir toplama sistemi 
yürütülmektedir.

Altıntaşlar Geri Dönüşüm, Ankara 

Kızılırmak Geri Dönüşüm, Gaziantep 
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1988 yılında şahıs işletmesi olarak Ali 
Akbaş tarafından kurulan Erensan, 100 
m²’lik bir alanda hurda ardiyesinin 
açılmasıyla sektördeki çalışmalarına 
başladı. 1994 yılına dek yapılan 
yatırımlar ile Mersin’deki ilk kurumsal 
tesisi Akbaşlar Kağıt’ı açan Erensan, 
kağıt balyalama presiyle faaliyet alanı 
daha da genişletti.

Yatırımlarına Antalya’da devam eden 
Erensan, 2012 yılında ortakların ayrılması 
ile yeni bir oluşuma girdi. Aynı sene içinde, 
Antalya Akdeniz Sanayi Sitesi’nde bin m² 
alanda Erensan Geri Dönüşüm A.Ş. olarak 
yeni toplama ayırma tesisi faaliyete başladı.

Sektörel bağlamda Antalya’nın her ilçesine 
hizmet vermek isteyen firma, bu amaçla 
2013 yılında Manavgat’ta 2 bin 400 m² alanda 
ikinci tesisini açtı. 2016 yılında ise Türkiye’nin 
modern tesislerinden birini kurmak amacıyla, 
Antalya’nın Altınova ilçesinde 6 bin 276 m²’lik 
tesisin temelleri atıldı. 

2017 yılında yapımı tamamlanan 
Antalya’nın ilk modern tesisi Erensan 
Geri Dönüşüm A.Ş., 120 ton/günlük Tam 
Otomatik Pres ve Ayırma Tesisi, toplamda 
dört belediye ile ambalaj atıklarının 
kaynağında ayrı toplanması ve taşınması 
projesi aracılığıyla firma; Muratpaşa, 
Kumluca, Elmalı ve Demre Belediyelerinde 
modern ambalaj atığı toplama araçlarıyla 
çalışmalara devam etmektedir.

Erensan Geri Dönüşüm, Antalya
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KE-PA Atık Toplama ve Geri Dönüşüm, T.C. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslı olarak, 
ambalaj atıklarının toplanması konusunda 
faaliyet gösteren ilk firmalardan biri. Şirket, 2010 
yılından bu yana Etimesgut Belediyesi ile iş birliği 
yürütmektedir.

Ülkemizde ambalaj atıkları konusunda 
giderek artan bilinç ve atık miktarındaki artış 
sebebiyle, faaliyetlerini geliştirmek ve genişletmek 
hedefinde olan KE-PA, 7 bin 500 m2’lik alan 
üzerinde modern bir toplama-ayırma ve geri 
dönüşüm tesisi inşaatını tamamlamak üzere.

KE-PA Atık Toplama ve 
Geri Dönüşüm, Ankara 

Kurulduğu 2010 yılından bugüne, 
sürekli kendini yenileyen, teknolojinin 
imkanlarından faydalanarak çevreye 
saygılı bir iş ahlakıyla büyümeyi 
hedefleyen ve elde ettiği geliri, geri 
kazanım hedeflerini artırmada kullanan 
Alkın Kağıtçılık Geri Dönüşüm Hizmetleri 
İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.; Ankara Mamak’ta  
atık yönetim hizmetlerine yenilerini 
eklemek için 12 dönümlük bir arazi 
üzerinde yüksek teknolojilere sahip 
ekipmanlarla entegre edilmiş bir tesis 
kurmak üzere. 
      Bu entegre tesis içerisinde bulunacak 
prosesler; ambalaj atığı toplama ve 
ayırma, tehlikesiz atıkları toplama ve 
ayırma, ambalaj atığı geri kazanımı, 
tehlikesiz atıkların geri kazanımı, kablo 
ve metal geri kazanımı, tehlikeli atıkların 
ara depolanması, bitkisel atık yağ ara 
depolanması, atık elektronik eşya işlemedir.

Entegre tesiste; hizmet sunulan 
belediyelerin atık yönetim planlarının 
sorunsuz ve tek çatı altında çözülebildiği, 
kalite ve güvene dayalı atık yönetimi hizmeti 
çalışmalarına hızla devam edilmektedir.

Ambalaj atıkları toplama-ayırma 
faaliyetinin yanı sıra plastik ve ahşap 
ambalaj geri dönüşüm ve tehlikeli atık 
geri kazanım faaliyetlerinin de yapılması 
planlanan tesisin, 2018 yılı son çeyreğinde 
faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

Alkın Geri Dönüşüm Hizmetleri, Ankara 
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Şu ara, bir plastik atık söylemi aldı başını 
gidiyor. Dağ, tepe, deniz plastikle dolmuş 
taşmış. İyi de bu plastikler kendi  

           başlarına gitmiyorlar ki oralara. Denizin 
dibini boylasın diye attığımız plastik, yüzme 
biliyor, maalesef.

Ambalaj kullanımını azaltmak bir çözüm 
ama kullandığımız ambalajı işi bittikten sonra 
geri dönüşüm kutusuna atmak, birey olarak 
yapabileceğimiz en kolay yol. Hatta kutularda 
yer açmak için pet şişeleri bükerek, küçülterek 
atmanızı öneriyoruz.

Doğaya sorumsuzca atılan plastiklerin 
önemli çevre sorunlarına yol açtığını biliyor 
olmalısınız. Öte yandan plastik ambalajlar, 
özellikle gıda sektöründe, tüketicilerin 
ürünlere sağlıklı ulaşması açısından önemli 
bir noktada bulunuyorlar. Asıl konu, plastik 
ambalajların tekrar kullanımını ve geri 
dönüşümünü sağlayabilmekte. Hedefimiz, 
doğal kaynak kullanımının en aza indirilmesi 
olmalı. ÇEVKO Vakfı, küresel toplumun çevreye 
uyumlu sürdürülebilir gelişimi yolunda, dünya 
gündeminde önemli yer tutan döngüsel 
ekonomi modelinin ülkemiz gündeminde daha 
yaygın bir yer tutması için “Döngüsel Ekonomi 
Çalıştayları” adı altında yapılan çalışmalara da 

önderlik etmeye devam edecek. 
Evet, bir tarafta tüketici bilinçlendirme 

çalışmaları ile geri dönüşüm konusunda bilinç 
artarken, diğer tarafta nüfusun artması ile 
birlikte, tüketim oranları da artıyor. Tüketim 
alışkanlıklarımızı değiştirerek, daha az 
ambalajlı ürünler kullanarak, ambalajları 
değerlendirip tekrar kullanarak, geri dönüşüme 
katkı sağlamalıyız. Günümüzde ekonomik 
kaynakların tasarrufunu geri dönüşümle 
sağlamayı ne kadar başarırsak, Türkiye’nin hem 
çevre hem ekonomi adına daha aydınlık bir 
geleceği olacağına inanıyorum.

Burada en büyük görev, yerel yönetimlere 
düşüyor. Yerel yönetimler ve lisanslı firmalar 
iş birliği içerisinde olmalı ve geri kazanım 
uygulamalarının başarılı olması için belediyeler 
bu konuda daha duyarlı davranmalı. 

Hepimiz geleceğimize yatırım yapmak, 
çocuklarımızı daha iyi okullarda okutmak, 
onlara yaşanır bir gelecek sağlamak için 
çalışıp duruyoruz. Bunları yaparken denizleri, 
havayı, ormanları kirletirsek kendimizle 
çelişmiş olmaz mıyız?..

Geleceğimiz için yatırımlar yaparken 
aslında en büyük yatırımın çevreyi korumak 
olduğunu unutmayalım.

Plastik ambalajlar, 
özellikle gıda 

sektöründe tüketicilerin 
sağlıklı ürünlere 

ulaşması açısından 
oldukça önem 

taşıyor. Ancak doğaya 
sorumsuzca atılan 

plastikler, ciddi çevre 
sorunlarına yol açıyor.

PLASTİĞİ ATARKEN BİR 
KERE DAHA DÜŞÜNÜN

Dilek Özcanlı Uslu Kurumsal İletişim Müdürü 
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BASINDA ÇEVKO 

2017 yılında, ÇEVKO Vakfı 
çalışmaları ile ilgili yazılı 
basında çıkan 590 haber ile 

toplam 24 milyon 638 bin 71 kişiye 
erişildi. Ayrıca 32 TV programında 
yer alındı ya da konuk olundu. 
İnternette toplam 2 bin 601 haber 
yansımamız oldu. 

Milliyet Gazetesi ile yapılan 
çalışma ile Yeşil Nokta’yı duyurmak 
ve Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri 
kazanan firmaların projelerini 
kamuoyu ile paylaşmak adına “Yeşil 
Nokta Özel Eki” hazırlandı ve Türkiye 
genelinde yayımlandı. 

ÇEVKO Vakfı ve CNN Türk iş 
birliği ile Güven İslamoğlu ve ekibi 
tarafından iki “Seyirci Kalmayın” 
kamu spotu hazırlandı. Çekimleri 
bir satış noktası ve toplama ayırma 
tesisinde gerçekleştirilen kamu 
spotunda Güven İslamoğlu, piyasaya 
süren firmaların ambalaj atıklarını 
toplama yükümlülüğünden, 
tüketimin giderek arttığı günümüzde 
yaşanabilir bir dünya bırakmak için 
geri dönüşümün öneminden ve Yeşil 
Nokta işaretinin, ambalajı piyasaya 
süren firmanın geri dönüşümle 
ilgili mali yükümlülüğünü yerine 
getirdiğinden bahsederek, 
tüketicileri geri dönüşüm konusunda 
duyarlı olmaya davet etti.
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THE ÇEVKO FOUNDATION  
IN THE PRESS
590 New items about the activities of the ÇEVKO 
Foundation appeared in the press in 2017, reaching 
a total of 24,638,071 people. In addition to that, the 
ÇEVKO Foundation either featured or was an invited 
guest in 32 TV shows. There were 2,601 online news 
posts about our Foundation. 

Besides, TV host Güven İslamoğlu and his team 
prepared a public service ad called “Don’t be a 
Bystander” as a result of the cooperation of the ÇEVKO 
Foundation with the TV channel CNN Türk.



2018 YILI EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ
Yaşanabilir bir dünya ve temiz çevre için çalışmalarına devam eden ÇEVKO Vakfı,  her sene olduğu gibi bu 

sene de gerçekleştirdiği eğitimlerle binlerce insana ulaşmaya devam ediyor.

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Temel 
Eğitim Genel Müdürlüğü ve ÇEVKO 
Vakfı arasında “İş Birliği Protokolü” 

imzalandı. Eğitici eğitimi seminerlerini, 
tiyatro gösterilerini ve eğitsel kol 
çalışmalarını da içeren çalışmalarda, 
ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin 
çevre ve geri dönüşüm konularında 
bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Üç yıl süre 
ile geçerli olacak protokol kapsamında 
yapılacak çalışmaların, toplamda 36 
ilçede yürütülmesi öngörülüyor. Protokol 
kapsamında, çalışmaların ilk yıl Ankara’nın 
Altındağ, Etimesgut, Sincan, Yenimahalle; 
İstanbul’un Bağcılar, Pendik, Sancaktepe; 
İzmir’in Bornova, Aydın’ın Nazilli ve 
Eskişehir’in Tepebaşı ilçelerinde olmak 
üzere, toplam 10 ilçede yürütülmesi 
planlanıyor.

İlçelerde öncelikli olarak, tüm 
ilkokullardan birer sorumlu öğretmenin 
katılacağı eğiticinin eğitimi semineri 
düzenlenecek; bu öğretmenlerin 
rehberliğinde tüm ilkokullarda geri 
dönüşüm çalışmalarını yürütecek 
bir eğitsel kol oluşturulacak. Rehber 
öğretmenler, okullarda oluşturulan eğitsel 
kol kapsamında yapılacak çalışmaları 

yürütecek ve koordine edecekler. Görevli 
öğretmenler ayrıca seminer sırasında 
kendilerine dağıtılacak ÇEVKO Vakfı eğitim 
malzemelerini kullanarak, okullarındaki 
tüm dördüncü sınıf öğrencilerine geri 
dönüşümün önemi ve yapılması gerekenler 
hakkında eğitim verecekler. Yukarıda 
adı geçen ilçelerde bulunan toplam 421 
ilkokuldaki tüm dördüncü sınıf öğrencileri 
eğitim alacak. İlk yıl tahmini olarak, 
yaklaşık 82 bin öğrenciye ulaşılması 
hedeflenmektedir. Okullarda rehber 
öğretmen tarafından eğitim verilecek 
tüm dördüncü sınıf öğrencilerine, ÇEVKO 
Vakfı eğitim kitabı ve sertifikası verilecek. 
Sosyal kolda görevli olacak öğrencilere, 
kolu simgeleyen ve üzerinde T.C. Millî 
Eğitim Bakanlığı ve ÇEVKO Vakfı logolarının 
bulunduğu rozet dağıtılacak.

İş birliği kapsamında ilgili belediyelerin 
salonlarında, ÇEVKO Vakfına ait 
“Dönüşüm İyi Gelecek” isimli tiyatro oyunu 
sergilenecek. İlçede bulunan ilkokullardaki 
öğrenciler, oyunu ücretsiz olarak 
izleyecekler. Okullara ayrıca, derslik sayısına 
göre belirlenmiş mekân içi geri dönüşüm 
kutusu ve çalışmalara desteklerine 
istinaden sertifika gönderilecek. Okullar için 

birer ağaç fidanı da diktirilecek.
2009 yılından itibaren, T.C. Millî 

Eğitim Bakanlığı, İl ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlükleri iş birliği ile gerçekleşen 
“Eğiticinin Eğitimi Programı” kapsamında 
Türkiye’nin çeşitli illerinde bugüne kadar 
8 bini aşkın öğretmenle seminerler 
gerçekleştirildi. Son iki yılda ise 20 seminer 
düzenlendi, bin 837 öğretmene ulaşıldı. 
Öğretmenlerimizin desteği sayesinde 
öğrencilerimizin geri dönüşüm hakkında 
bilgi sahibi olmasına katkıda bulunuldu. 
7 – 11 yaş arası çocuklara yönelik olarak 
hazırlanan ÇEVKO Çocuk Tiyatrosu, 2010 
yılından bu yana 51 bini aşkın çocukla 
buluştu. ÇEVKO Çocuk Tiyatrosu, son 
iki yılda, 60 kez oyun sahnelendi, 19 bin 
584 öğrenciye ulaşıldı. ÇEVKO Vakfı son 
iki yılda, Eğitici Eğitimi Sertifikasyonu, 
ÇEVKO çocuk internet sitesi eğitimleri, 
eğitim projeleri, tiyatro, iş birliği içinde 
olunan belediyelerle düzenlenen ortak 
eğitimler de olmak üzere, toplam 125 bin 
826 öğrenciye ulaştı. Protokolle birlikte üç 
yıl sonunda, 300 bin öğrenciye ulaşılması 
hedefleniyor. Yürüttüğümüz eğitim 
çalışmalarımızı bu protokolle bir seviye 
daha yukarı taşıyacağımızı umuyoruz.
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI 

TÜKETİCİ BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI



2011 yılında kurulan ve 
2016 yılında arayüz ve 
içerik olarak da tamamen 
yenilenen 
www.cevkococuk.org  
internet sitemize, beş yeni 
oyun daha eklendi. Öğrenci 
arkadaşlarımıza hoşça vakit 
geçirterek geri dönüşüm 
konusunda bilinçlendirmeyi 
amaçlayan oyunlarımızın 
ana kahramanı, her zamanki 
gibi çevreci kedimiz Çevki.

ÇEVKO Vakfı tarafından, öğrenci ve öğretmenlerin faydalanabilmeleri için hazırlanan 
www.cevkococuk.org e-öğrenme sitesinde başlayan kampanya ile internet sitesi 
üzerinden geri dönüşüm eğitimini tamamlayarak sertifika alan çocuklar, D&R’dan 100 
TL tutarında hediye kazanma şansı yakalıyor. Eğitimi tamamlayarak sertifika alan her 
bininci öğrenciye, ÇEVKO Vakfı tarafından D&R’den 100 TL’lik hediye verilecek.
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ÇEVKO ÇOCUK 
İNTERNET 
SİTEMİZE YENİ 
OYUN EKLENDİ

D&R’DAN HEDİYE KAMPANYASI

OUR EDUCATION 
EFFORTS IN 2018 
Continuing to work for a sustainable, 
livable world and clean environment, the 
ÇEVKO Foundation keeps reaching out to 
thousands of people through its events 
this year just like in previous years. 

To that end, a “Cooperation 
Protocol” has been signed between 
the Directorate General of Basic 
Education under the Ministry of 
National Education of the Republic 
of Turkey and the ÇEVKO Foundation. 
The goal is to raise the awareness of 
4th grade primary school students on 
environment and recycling through 
activities that will include seminars to 
train the trainers, theatre plays and 
activities with educational branches. 

Five new games have been added 
to our website www.cevkococuk.org 
for children. The protagonist of these 
games that aim to raise the awareness 
of our student friends on recycling while 
ensuring that they have fun is, as always, 
our environmentalist cat Çevki. 

In addition, a campaign has been 
prepared for students where those 
that complete an online training on the 
website and receive a certificate will 
be awarded by the ÇEVKO Foundation 
with a gift worth of 100 TL from the D&R 
Bookstore. 
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Ç EVKO Vakfı, Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP) ve T.C. 
Başbakanlık Afet ve Acil  

            Durum Yönetimi Başkanlığı 
(AFAD) iş birliğinde, Şanlıurfa ve Kilis’te 
yürütülen “Suriyeli Mülteci Yerleşim 
Birimlerinde Geri Kazanım Bilincinin 

Yaygınlaştırılması” projesi sonrasında, 
Suriyeli mülteci çocukların yaptığı 
resimler ve mülteci kadınların geri 
dönüşümlü malzemelerden ürettikleri 
el işi çalışmaları, T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığından sonra Ataşehir Belediyesi 
ev sahipliğinde Novada Ataşehir Alışveriş 

Merkezi’nde sergilendi.
Doğa ve insan birlikteliği için büyük bir 

önem taşıyan “Sanatla Dünya Dönüşür” 
isimli sergi, Suriyeli mülteci çocukların 
ve mülteci kadınların geri dönüşümü 
sanata dönüştürdüğü güzel bir sergi olarak 
tüketicilerle buluştu.

SANATLA DÜNYA DÖNÜŞÜR SERGİSİNİN 
İKİNCİ DURAĞI ATAŞEHİR OLDU

THE EXHIBITION  
“ART MAKES THE WORLD 
RECYCLE” CONTINUES TO 
MEET CONSUMERS 
After the project called “Spreading 
Awareness on Recovery in Syrian 
Refugee Settlements” run jointly 
in Şanlıurfa and Kilis by the ÇEVKO 
Foundation, the United Nations 
Development Program (UNDP), and the 
Disaster and Emergency Management 
Authority (AFAD) under the Prime 
Ministry of the Republic of Turkey, 
an exhibition consisting of pictures 
made by Syrian refugee children and 
handicrafts fashioned from recycled 
materials by refugee women was first 
held at the premises of the Ministry of 
Environment and Urbanization, and 
was next on display at the Novada 
Ataşehir Shopping Mall hosted by the 
Ataşehir Municipality. 
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YVES ROCHER VAKFI TOPRAĞIN 
KADINLARI ÖDÜL SEREMONİSİ FRANSA 

SARAYI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Y ves Rocher Vakfı-Institut de 

France’ın, dünyada 17 yıldır, 
Türkiye’de ise üçüncü kez 

gerçekleştirdiği “Toprağın Kadınları” 
ödül töreni, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü seremonisi çatısı altında, 
Fransa İstanbul Başkonsolosu 
Bertrand Buchwalter ve Yves Rocher 
Vakfı Başkanı Claude Fromageot 
ev sahipliğinde Fransa Sarayı’nda 
gerçekleştirildi.

Kâr amacı gütmeden, çevre, 
eğitim, toplum konularında fayda 
sağlamak için emek veren kadınları 
desteklemeyi ve seslerini büyük 

kitlelere duyurmayı hedefleyen 
proje kapsamında bugüne dek, 50 
ülkeden 375 kadın doğaya, topluma, 
eğitime katkı veren projeleri için 
ödüllendirildi ve toplam 1.8 milyon 
Euro ödül dağıtıldı. ÇEVKO Vakfı’nın 
da jürisinde bulunduğu ödüllerin 
bu seneki Türkiye kazananı, Bilecik 
Kurşunlu Köyü’nü eko turizme 
kazandıran “Sıra Dışı Okur” Bedriye 
Berber Engin oldu. Ödülü Yves 
Rocher Vakfı Başkanı Claude 
Fromageot tarafından takdim edilen 
Bedriye Berber Engin, mutluluğunu 
katılımcılar ile paylaştı.
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Şişli Belediyesi ve 
ÇEVKO Vakfı, ambalaj 
atıklarının geri kazanımı  

            için kaynağında ayırma 
alışkanlığını destekleme 
yolunda yeni ve eğlenceli bir iş 
birliğine imza attı.

Şişli Belediyesi 
sınırları içerisinde yer 
alan Nişantaşı’nda, 24 
farklı noktadaki geri 
dönüşüm kumbaraları, 
karikatür sanatçısı Serkan 
Altuniğne’nin özel hazırladığı 
hem gülümseten hem 
düşündüren, geri dönüşüm 
temalı karikatürlerle 
giydirildi. “Atıklar Dönüşür, 
Şişli Güzelleşir” mesajını 
taşıyan karikatürler, çevre 
sürdürülebilirliği açısından 
önemli bir işlevi olan geri 
dönüşüm kumbaralarına 
daha fazla dikkat çekmeyi 
hedefliyor.

Geri dönüşüm konusunun, 
sürdürülebilir çevre için 
önemine vurgu yapan ÇEVKO 
Vakfı Genel Sekreteri Mete 
İmer, “Bu bir değer zinciri. 
Vakfımız, geri dönüşüm 
alanında yerel yönetimler ve 
lisanslı firmalar iş birliğinde 
çalışmalar gerçekleştiriyor. 
Bunun yanı sıra, ambalaj 
atıklarının kaynağında ayrı 
biriktirilmesi ve toplanması 
için toplumsal farkındalığın 
ve alışkanlığın gelişimi, 
bunun için de iletişim ve 
bilinçlendirme çok önemli. 
Şişli Belediyesi iş birliğinde 
attığımız bu adımın, 
güzel sonuçlar vereceğine 
inanıyoruz” dedi.

 SERKAN ALTUNİĞNE İMZALI KARİKATÜRLÜ 
KUMBARALAR, NİŞANTASI SOKAKLARINDAKİ 

YERLERİNİ ALDILAR
ÇEVKO Vakfı ve Şişli Belediyesi, Nişantaşı’nda 24 noktada yer alan geri dönüşüm kumbaralarını 

karikatürlerle güzelleştiriyor. “Atıklar Dönüşür, Şişli Güzelleşir” ana mesajı ve  
Serkan Altuniğne’nin çizdiği karikatürlerle giydirilen kumbaralar, ambalaj atıklarının ayrı 

toplanmasını ve geri dönüşüm konusunda farkındalığı artırmayı hedefliyor.

BINS FEATURING 
CARTOONS NOW 
IN THE STREETS 
OF NIŞANTAŞI 
The ÇEVKO Foundation 
and Şişli Municipality adorn 
the recycling bins at 24 
locations in Nişantaşı with 
cartoons. Bins clad with 
the main theme “Waste is 
Recycled, Şişli is Beautified” 
and cartoons by Serkan 
Altuniğne aim to raise 
awareness on the separate 
collection and recycling of 
packaging waste. 
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ÇEVKO Vakfı ve Şişli Belediyesi iş birliğinde başlatılan 
projeye tasarımları ile destek veren karikatür 
sanatçısı Serkan Altuğine, projeye heyecanla 
yaklaştığını belirterek, geri dönüşüm bilincini herkese 
yaymak doğrultusunda hareket ettiğini söyledi. 
Dergimiz ÇEVKO Dönüşüm için biraraya geldiğimiz 
Altuniğne ile projeyi ve neler yaptığını konuştuk.

Siz günlük hayatınızda geri dönüşüm yapıyor 
musunuz? Ne zaman başladınız, neler 
yapıyorsunuz?
Şu anda Almanya’da yaşıyorum ve burada geri 
dönüşüm bir kültür. Burada uyum kurslarında 
Almanca öğretilirkenken dahi geri dönüşümü nasıl 
yapacağınızı öğretmeye çalışıyorlar. Evimizde üç 
ayrı çöp kutusu var: Ambalaj, teneke, plastik vb. 
malzemeler, kağıt ve organik çöpler için ayrı çöp 
kutusu kullanıyoruz. Sonra bunları -her apartmanda 
bulunan- yine ayrılmış çöp konteynerlerine atıyoruz. 
Cam şişeler ise depozitolu ve depozitosuz olarak 
ayrılıyor. Depozitolular her markette bulunan iade 
makinelerine verilip bedeli alınıyor. Depozitosuzları 
ise yine apartmanların cam konteynerlerine atıyoruz. 
Türkiye’de de kağıt çöplerimizi elden geldiğince 
ayırmaya çalışıyorduk ama tam anlamıyla geri 
dönüşüm hayatımıza Almanya’da girdi diyebilirim.

 
Sizce Türkiye’de geri dönüşümün anlatım dili nasıl, 
ÇEVKO Vakfı’nın sizinle beraber yaptığı bu çalışma 
gibi daha eğlenceli bir dil kullanımı konusunda 
görüşünüz nedir?
Daha eğlenceli dil kullanımı, ilgiyi artırmak 
açısından bence çok önemli ancak bu konunun 
kesin ve net çözümü sadece ÇEVKO Vakfı’nın 
çabalarıyla olmaz maalesef. Devletin bu 
konuya ciddi bir şekilde eğilip bunu bir kültüre 
dönüştürmesi gerekiyor. Bunun çok kısa zamanda 
oturtulabileceğine inanıyorum.

Türkiye’de karikatürlerde geri dönüşüm ve çevre 
konusunun işlenmesini yeterli buluyor musunuz?
Aslında karikatürün anlamda bir misyonu yok ya 
da daha doğrusu bütün karikatürler güldürürken 
düşündürmek zorunda değil. Bir karikatür salt 
güldürme maksatlı çizilirken, başka bir karikatür 
ise bariz bir gerçeği bir tokat gibi suratınıza vurarak 
göstermek amacını güdebilir. Bu, tamamen 
çizere ve çizdiği konuya göre değişen bir durum. 
Dolayısıyla, çevre konusu karikatürlerde yeteri 
kadar işlenmiyor veya çok iyi işleniyor demek 
doğru değil. Çevre kirliliği, insanlığın yarattığı ve 
tüm dünyanın başına sardığı global bir problem. 
Karikatürlerde istediğimiz kadar değinelim, 
devletlerin yöneticilerin ve dolayısıyla halkların 
bu konuda insiyatif kullanmadığı bir dünyada, 
tek başına hiçbir işe yaramaz. ÇEVKO ve benzeri 
STK’ların hükümet nezdinde, bu yönde eğitim 

verilmesi yolunda baskıyı artırması en büyük 
gereklilik gibi gözüküyor, benim gözümde.

ÇEVKO Vakfı ya da başka bir çevre kuruluşu ile 
daha önce çalışmış mıydınız? Projeyi neden kabul 
ettiniz, karikatürlere çalışırken neler hissettiniz?
Hayır, daha önce çalışmadım. Projeye 
çok heyecanla yaklaştım aslında. İki yıldır 
Almanya’da yaşıyorum. Yaşadığım yer ve 
şartları bana başka bir dünyanın mümkün 
olabileceğini gösterdi. Bu yüzden, bu proje 
banimle paylaşıldığında, bu bilinci insanlara 
aktarabilirim, diye düşündüm. Karikatürleri 
çizerken de tek kaygım buydu. Yani görenler 
sadece gülsün sonra elindeki dondurma 
ambalajını çöpe ya da iyice kötüsü yere atsın 
istemiyordum. Bilmiyorum ne kadar işe 
yarayacak ama bir kişinin bile geri dönüşüm 
alışkanlığı kazanması konusunda ufacık bir 
katkım olursa ne mutlu bana.

Günlük yaşamda geri dönüşüm ile ilgili 
uyguladığınız bilgileri nereden aldınız, (okul- 
broşür- belediye eğitimleri…vb.)
Burada komşunuz, size bir şekilde öğretiyor. 
Ayrıca Almanya’da okullarda çevre bilinci ve geri 
dönüşüme yönelik dersler veriliyor ve henüz daha 
çocukken, geri dönüşüm ve ayırma yapmanın 
yürümek nefes almak kadar doğal olduğu ve 
yapmazsak sonuçlarının katlanılamaz neticelere 
yol açabileceği öğretiliyor.

Karikatürlerinize halktan nasıl 
bir tepki bekliyorsunuz?
“O elinizdeki çöp değil, çöpe değil buraya 
atın!”  yazısını gördüklerinde geri dönüşüme 
yönelmelerini umuyor ve bekliyorum.

Son olarak, eklemek isediğiniz bir şey var mı?
“Bu dünya, sadece bizim değil, çocuklarımızdan 
aldığımız bir emanet ve onlara temiz bir dünya 
bırakmak zorundayız” diye devam eden bir kamu 
spotu vardı ben çocukken. Bence dünya o kadar 
hızlı kirleniyor ki, sadece çocuklarınızın değil, 
sizin de geleceğiniz için çevreci ve geri dönüşüm 
içeren her şeye yönelmeniz gerekiyor. 30 yaşında 
bir baba ya da anne 60 yaşına geldiğinde, bu hızla 
devam edersek, çocuğuyla beraber kendisi de 
leş gibi bir dünyada yaşamak zorunda kalacak. 
Artık iş, çocuklardan, henüz tanımadığımız veya 
tanımayacağımız gelecek nesilden çıktı. Kendi 
zamanımızı daha iyi bir dünyada geçirmek 
istiyorsak geri dönüşüm yapmalı, mümkün oldukça 
az karbon ayak izi bırakmalıyız. Geri dönüşüm 
yapın, fosil yakıt kullanımınızı azaltın, gördüğünüz 
her ağaca ve canlıya çocuğunuz gibi sarılın ve 
üstüne titreyin çünkü fazla zamanımız kalmadı.

“O ELİNİZDEKİ ÇÖP DEĞİL, ÇÖPE DEĞİL BURAYA ATIN!” 
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ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE DÜNYADAN HABERLER

ATMOSFERDEKİ 
KARBON MİKTARI  
EN YÜKSEK 
DÜZEYDE!



Dünyanın atmosferine salınan karbon 
miktarı 2017 yılında yüzde 1,4 artışla 
tarihin en yüksek miktarı olan 32,5 

gigatona ulaştı.  
Uluslararası Enerji Ajansı’nın raporuna 

göre küresel enerji talebi geçen yıl yüzde 
2,1 büyüdü.  Bu talebin en büyük nedeni, 
Çin ve Hindistan’ın toplam artışın yüzde 
40’nı oluşturan enerji tüketimi. Enerji 
talebinin yüzde 72’si fosil yakıtlarla yerine 
getirilirken, talebin dörtte biri yenilenebilir 
kaynaklardan karşılandı. 

Karbon salımlarındaki artış, üç yıl 
sabit kaldıktan sonra, yeniden artmaya 
başladı. Bu artış, Paris Sözleşmesi’nin 
imzalanmasından sonra bir ilk. Bununla 
birlikte, ABD, İngiltere, Japonya ve Meksika 
gibi bazı önemli ülkelerin salımlarındaki 
azalış bir istisna oluşturuyor.  

Dünya Enerji Ajansı’ndan alınan 
bilgiye göre ABD’nin salımları, son üç 
yıldır azalmakta. ABD’nin salımı geçen 
yıl yüzde 0,5 azaldı. Bunun en büyük 
nedeninin ABD’deki kömür yakıtlı enerji 
santrallarındaki düşüş ve yenilenebilir 
enerji santrallarındaki yükseliş olduğu 
bildiriliyor.  İngiltere’deki salımlar ise 
yüzde 3,8 azaldı.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın Yönetici 
Direktörü Dr. Fatih Birol’a göre geçen yılki 
güçlü küresel ekonomi, enerji talebinde 
artışa neden oldu ve bu artışın büyük kısmı 
fosil yakıtlarla karşılandı ancak yenilenebilir 
enerji kullanımında da etkileyici dev 
adımlar atıldı.  Bununla birlikte, Dr. Birol, 
2017 yılındaki enerji kaynaklı küresel 
karbondioksit salımlarındaki önemli 
artışın, iklim değişikliği ile mücadele için 
mevcut çabaların yetersizliğini gösterdiğini 
söylüyor ve küresel enerji verimliliğindeki 
iyileşmelerde yaşanmakta olan dramatik 
yavaşlamanın politika yapıcılarının 
bu alana daha az odaklanmasından 
kaynaklandığına dikkat çekiyor.

Bu haberler uluslararası topluluk için 
“alarm zili” niteliğinde.  Düşük karbonlu 
ekonomiye geçişi hızlandırmak için 
çağrıların her geçen gün arttığı günümüzde, 
geçen aylarda yayımlanan araştırmaya göre 
fosil yakıtlardan “daha sonra” değil, “bir an 
önce” vazgeçilmesi, 150 milyon yaşamın 
kurtarılması anlamına geliyor.  Dünya 
Bankası ise karbon salımlarını “şimdi” 
azaltmanın milyonlarca insanın “iklim 
göçmeni” olarak yaşamasını önleyebileceği 
uyarısında bulunuyor. 

Karbon salımlarındaki 
artış, üç yıl sabit 

kaldıktan sonra, bu 
sene yeniden artmaya 

başladı.  Bu artış, 
Paris Sözleşmesi’nin 

imzalanmasından sonra 
ilk defa yaşanıyor. 
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CARBON LEVELS IN 
THE ATMOSPHERE AT 
THEIR HIGHEST!
The carbon amount emitted into the 
Earth’s atmosphere increased by 
1.4% in 2017 and reached a record 
high of 32.5 gigatons. 
While there are more and more calls 
to accelerate the shift to a low carbon 
economy every day, according to a 
study published in recent months, 
abandoning fossil fuels “as soon as 
possible” rather than “later” means 
saving 150 million lives. In the same 
vein, the World Bank warns that 
reducing carbon emissions “now” 
could save millions of people from 
having to live as “climate migrants”. 
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE 
GENİŞLETİLMİŞ ÜRETİCİ SORUMLULUĞU MODELİ

Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu 
(GÜS), atık yönetiminde geri 
dönüşüm hedeflerinin yerine 

getirilmesinde etkili bir modeldir.  
GÜS; sanayinin sürece mali, teknik, 
operasyonel ve iletişimsel katkı 
sağlamasını mümkün kılar.  ÇEVKO 
Vakfı’nın GÜS modeliyle yaptığı 
geri kazanım çalışmalarının iklim 
değişikliği ile mücadele amacıyla sera 
gazı salımlarının azaltılmasına olan 
katkısını tablo 1’de görebilirsiniz.
Geri dönüştürülebilir atıkların hacim 
ve ağırlık bakımından önemli bir 
bölümü

  Cam 
  Metal 
  Plastik 

  Kağıt/karton 
  Kompozit
  Ahşap

malzemelerden oluşan ambalaj 
atıklarından meydana gelir.

Ambalaj atıklarının 
yönetimine ilişkin GÜS modelini 
açıklamak için öncelikle 
ambalajın yaşam döngüsüne 
göz atmak yararlı olacaktır 
(Bkz. Şema 1).  Döngüsel 
ekonomide, kullanılmış 
ambalajlar, tüketicilerden alınıp, 
kaynağında ve diğer atıklardan 
ayrı toplanarak, gerekli ayırma 
işlemlerinden sonra geri 
dönüştürülerek yeni ürünlerin 
yapımında kullanılır.  

Ambalajın 
Yaşam 

Döngüsü

TÜKETİCİ

BELEDİYESATIŞ 
NOKTASI

PİYASAYA 
SÜREN

AYIRMACI/ 
GERİ 

DÖNÜŞÜMCÜ

AMBALAJ 
ÜRETİCİSİ

Şema 1
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GÜS modeli, özellikle piyasaya süren 
konumundaki dolumcu, paketleyici 
ve ithalatçı marka sahiplerinin, 
tüketim sonrasında atıkların toplama 
ayırma ve geri dönüşüm maliyetlerini 
hesaplayarak bu maliyetleri ürün 
bedeline dahil ettikleri ve kendi 
kurdukları, otoritelerden yetki almış 
geri kazanım örgütleri (yetkilendirilmiş 
kuruluşlar) aracılığıyla toplama, 
ayırma ve geri dönüşüm faaliyetlerini 
organize ettikleri modelin adıdır.  
Yetkilendirilmiş kuruluşlar, ambalaj 
atıklarının, belediyeler ve lisanslı 
toplama ayırma şirketleriyle birlikte, 
kaynağında ayrı toplanması ve 
geri dönüştürülmesi için piyasaya 
sürenlerden temin ettikleri kaynaklarla 
teknik destek ve maddi katkı 
sağlarlar.  Tüketicilerin bu konuda 
bilinçlendirilmesi ve eğitimi için 
çalışma yaparlar. 

ÇEVKO Vakfı, 2005 yılından beri 
ambalaj atıklarının geri kazanılması 
konusunda yetkilendirilmiş kuruluş 
olarak Türkiye’de bin 800’ün üzerinde 
şirket, 30 ilde 165 belediye ve 30 
milyon tüketici ile ambalaj atıklarının 
toplanması, ayrılması ve geri dönüşümü 
için iş birliği yapmaktadır.  ÇEVKO 
Vakfı’nın 2017 yılında geri dönüşümünü 
belgelediği ambalaj atığı miktarı yılda 
656 bin 935 tona ulaşmıştır.  

ÇEVKO Vakfı’nın her yıl hacmi 
artararak süren geri dönüşüm 
çalışmalarının sürdürülebilir yararları: 

  Hammadde, su ve enerji 
kullanımının azaltılması

  Ağaçların korunması
  Düzenli atık depolama sahalarının 

etkin kullanımı 
  Sera gazı salımlarının azaltılması

olarak örneklendirilebilir. 
PRO EUROPE, ambalaj atıklarının 

geri dönüşümü sonucunda azalan 
CO2  salımlarını raporlamak için “CO2 
Raporlama Aracı”nı geliştirmiştir.  PRO 
EUROPE, Türkiye’den ÇEVKO Vakfı’nın 
içinde bulunduğu, 31 ülkeden 31 
ambalaj atığı geri kazanım örgütünün 
oluşturduğu kâr amacı gütmeyen bir 
yapıdır.  PRO EUROPE üyeleri, sanayinin, 
ambalaj atıklarının toplanması, 
ayrılması ve geri kazanılmasına yaptığı 
mali desteği belirtmek için sembol 
olarak Yeşil Nokta’yı kullanır. 

“CO2 Raporlama Aracı”, atıkların 
toplanmasından geri dönüşüm 
sürecinin sonuna kadarki evrede sera 
gazı salımlarındaki azalmayı hesaplar 
(Bkz. Şema 2).   

Her yıl artarak devam eden ambalaj atığı 
toplama ve geri dönüşüm miktarları nedeniyle, 
sera gazı salımlarının azaltılmasına olan katkı 
da artmaktadır.  2015-2020 yılları arasında, 
ÇEVKO Vakfı’nın faaliyetleri sonucunda sera gazı 
salımlarındaki azalmanın 2 milyon 22 bin tonu 
bulacağı tahmin edilmektedir (Bkz. Tablo 1). 

Mete İmer
ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri

2015 581.676 274.000
2016 637.566 332.000
2017 656.935 339.696
2018 . .
2019 . .
2020 Tahmin: 750.000 400.000
  2.022.000

ÇEVKO’nun geri 
dönüşümünü 
belgelediği atık 
(ton)

Tablo 1. ÇEVKO Vakfı Geri Dönüşüm 
Çalışmaları Sonucu Sera Gazı 
Salımlarında Azalma

Sera gazı 
salımlarında 
azalma  
(ton CO2 eşdeğer)

THE EPR MODEL TO 
FIGHT CLIMATE CHANGE 
As the authorized organization for 

the recovery of packaging waste 

since 2005, the ÇEVKO Foundation 

has been pursuing its efforts since 

then, and has been generating 

environmental benefits as a result of 

its activities based on the EPR model. 

Some of the sustainable 

environmental benefits ÇEVKO has 

achieved are a reduction of the use 

of raw materials, water and energy; 

preservation of trees; effective 

use of landfills; and a reduction of 

greenhouse gas emissions. 

It is estimated that the 

reduction of greenhouse gas 

emissions resulting from ÇEVKO’s 

efforts will reach 2,022,000 tons in 

the period of 2015-2020. 

Şema 2

Yaşam Döngüsü
“CO2 Raporlama 

Aracı”nın 
Kullanıldığı 

Süreçler

TÜKETİM

TÜKETİCİYE 
SATIŞ

DOLUM / 
PAKETLEME

AYIRMA / 
GERİ 

DÖNÜŞÜM

AMBALAJ 
ÜRETİMİ

ATIK
TOPLAMA





Yeni Plastik 
Ekonomisi

1
Döngüsel Ekonomi 

Çalıştayları

2 Mayıs 2018 17 Temmuz 2018

AB DÖNGÜSEL 
EKONOMİ 

PAKETİ

2
Döngüsel Ekonomi 

Çalıştayları

26 Eylül 2018

DÖNGÜSEL 
EKOMOMİYE 

GEÇİŞ İÇİN MALİ 
MEKANİZMALAR

3
Döngüsel Ekonomi 

Çalıştayları

20 Aralık 2018

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE 
MÜCADELEDE DÖNGÜSEL 

EKONOMİ / BASIN GÖZÜYLE 
DÖNGÜSEL EKONOMİ

4
Döngüsel Ekonomi 

Çalıştayları
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EXPRA TOPLANTISI’NDA DÖNGÜSEL 
EKONOMİ’NİN ÖNEMİNE DEĞİNİLDİ

7 Mart 2018 tarihinde Çek 
Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da 
Holiday – Inn Kongre Merkezi’nde 

kurucu üyesi olduğumuz EXPRA 
(Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Birliği) 
tarafından “Müşterilerimize Nasıl Daha İyi 
Hizmet Verebiliriz?” ana başlıklı bir toplantı 
düzenlendi. İspanya, Belçika, Kıbrıs, 
Makedonya, Norveç, Slovenya, Bosna 
Hersek, İsrail, Bulgaristan, Yunanistan, Çek 
Cumhuriyeti ülke temsilcileri ile birlikte 
ÇEVKO Vakfı da katılımcılar 
arasındaydı. 

Toplantının ilk bölümünde 
“Genişletilmiş Üretici 
Sorumluluğu’’ kapsamında, 
yükümlülüklerini yerine 
getiren çok uluslu firmalardan 
Procter&Gamble, Unilever ve Tetra 
Pak, yetkilendirilmiş kuruluşlar (YK) 
ve EXPRA’dan beklentilerini aktardılar. 
Maliyetlerin düşürülmesi, yetkili mercilere 
yapılan raporlamaların sadeleştirilmesi, 
regülasyonlar ile ilgili eğitimlerin 
artırılması, denetimler konusunda destek 
verilmesi, sektöre yönelik konferanslar 
ve kongreler düzenlenmesi, tüketicilere 
yönelik ortak projeler geliştirilmesi ve 
lobicilik faaliyetleri konusunda daha 
aktif olunması gerektiğini belirttiler. Son 

dönemlerde tüm dünyada gündem teşkil 
eden ve iş yapış şekillerine yeni bir yön 
kazandırması beklenen Döngüsel Ekonomi 
Paketi’nin, tüm platformlarda savunucusu 
olunmasının da önemine değinildi.

Toplantının ikinci bölümünde 
yetkilendirilmiş kuruluşlar kendi 
ülkelerindeki mevcut durum hakkında detaylı 
bilgiler aktarırken, müşteri ilişkileri yönetimi 
kapsamında yaptıkları çalışmalardan ve yeni 
uygulamalardan bahsettiler. Birden fazla 

yetkilendirilmiş kuruluşun 
ve rekabetin olduğu ülkeler 
ise özellikle maliyetler 
konusunda yaşadıkları 
sıkıntılara değindiler. 
Toplama ayrıma tesislerine 
daha yüksek belge fiyatları 

verilirken, piyasaya süren firmalara 
malzeme başına maliyetlerin altında fiyatlar 
verilmesinin ortaya çıkarttığı sorunlar 
masaya yatırıldı. Bu konuda CETA’nın 
(Ekonomi ve Piyasa Analizi Merkezi) yaptığı 
araştırma sonuçlarına göre, maliyetlerin 
hem rekabetçi hem de monopol pazarlarda 
görece yüksek ve/veya düşük olabildiği ancak 
YK’lar arasındaki rekabetin sisteme anlamlı 
bir katkısının olmadığı belirtildi. Sistemin 
verimliliği için ise şeffaflığın ve tüm sorumlu 
tarafların katılımının önemi vurgulandı. 

Hazırlayan: Hande Sifoğlu
Endüstri İlişkileri ve İş Geliştirme Şefi



1. AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2. AMCOR FLEXIBLES İSTANBUL AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
3. AMWAY TÜRKİYE LTD. ŞTİ. İZMİR ŞB.
4. ANADOLU CAM SAN.A.Ş.
5. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN. A.Ş.
6. AVON KOZMETİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
7. BALL BEVERAGE TURKEY PAKETLEME SAN. VE TİC. A.Ş.
8. BP PETROLLERİ A.Ş.
9. CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
10. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.
11. COCA-COLA MEŞRUBAT PAZARLAMA DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. A.Ş.
12. CROWN BEVCAN TÜRKİYE AMBALAJ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
13. EDİRNE YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş.
14. ELİF PLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
15. EMEK YAĞ SAN. A.Ş.
16. ERBAK ULUDAĞ İÇECEK SAN. TİC. A.Ş.
17. ETİ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
18. GÜROK TURİZM VE MADENCİLİK A.Ş.
19. HAYAT KİMYA SANAYİİ A.Ş.
20. INDORAMA VENTURES ADANA PET SANAYİ A.Ş.
21. İNCİ MOBİLYA MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
22. JOHNSON & JOHNSON SIHHİ MALZEME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
23. KAVAKLIDERE ŞARAPLARI A.Ş.
24. KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş.
25. KOROZO AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş.
26. LOREAL TÜRKİYE KOZMETİK SAN. VE TİC. A.Ş.
27. MARSHALL BOYA VE VERNİK SAN. A.Ş.

28. MEY ALKOLLÜ İÇKİLER SAN. VE TİC. A.Ş.
29. MİGROS TİC. A.Ş.
30. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
31. ERIKLI SU VE MEŞRUBAT SAN. VE TİC. A.Ş.
32. NIVEA BEIERSDORF TURKEY KOZMETİK SAN. VE TİC. A.Ş.
33. NİĞDE MEŞRUBAT VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
34. ORIFLAME KOZMETİK ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ.
35. PAPİKS PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.
36. PEPSİ COLA SERVİS VE DAĞ. LTD. ŞTİ.
37. PINAR SU SAN. VE TİC. A.Ş.
38. PLAŞ PLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
39. PROCTER&GAMBLE TÜKETİM MALLARI SAN.A.Ş.
40. RECKITT BENCKISER TEMİZLİK MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
41. RED BULL GIDA DAĞITIM VE PAZ. TİC. LTD. ŞTİ.
42. ROCHE MÜSTAHZARLARI SAN. A.Ş.
43. SARTEN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
44. SAVOLA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
45. SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş.
46. TAMEK GIDA VE KONSANTRE SAN. TİC. A.Ş.
47. TAT GIDA SANAYİİ A.Ş.
48. TETRA PAK PAKETLEME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
49. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SAN. A.Ş.
50. UNILEVER SAN. VE TİC. TÜRK A.Ş.

ÇEVKO VAKFI ÜYELERi
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