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DTÖE R
Yeni Bakanlık, Yeni Yönetmelik

Değerli Okuyucular,

Bu sayımızda iki önemli gelişmeyi sizlerle paylaşmak 
istiyoruz: Bunlardan ilki; çevreyle ilgili bakanlığımızın 
yeniden yapılandırılması, ikincisi ise Ambalaj Atıklarının 
Kontrolü Yönetmeliği’nin yeniden yayımlanması.

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın yerine Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
olmak üzere iki ayrı bakanlık oluşturuldu. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı kadrolarının, genel olarak eski 
Çevre ve Orman Bakanlığı’nın “Çevre” kadrosu ve 
eski Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın kadrolarının 
birleşmesinden meydana gelmesi bekleniyor. 72 ildeki 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri personelinin de aynı 
şekilde yeniden görevlendirilmesi gerekiyor. Yeniden 
oluşturulacak bakanlık ve il müdürlükleri kadrolarını, 
şehircilikle ilgili işler dışında çevre politikalarını 
geliştirmek ve uygulamaları yönlendirmek, çevre 
izin ve lisanslarını vermek ve denetimleri gerçekleştirmek olan hem sayıca çok, hem 
de önemli bilgi ve birikim gerektiren görevler bekliyor. Bakanlığın ve il müdürlüklerinin, 
en azından önümüzdeki birkaç ay daha kadrolarını düzenlemeye çalışacağı düşüncesi 
yaygın. 

Ambalaj ve atıklarla ilgili her kesimi ilgilendiren, Türkiye’de bu konudaki en önemli 
yasal düzenleme olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 24 Ağustos’ta yeniden 
yayımlandı. 2004’tenitibaren üçüncü kez yeniden yayımlanan yönetmeliğin, bu kez ilgili 
taraflar arasında geçmişte çıkan anlaşmazlıklara ve uygulamadan kaynaklanan sıkıntılara 
çözüm getirip getirmeyeceğini zaman gösterecek. 2009 yılında bakanlığın ilgili tarafların 
temsilcilerini bir araya getirerek bir yıl süreyle çalıştırdığı Ambalaj Komisyonu’nun ortaya 
koyduğu raporların ardından, 2010 yılı başında yönetmelik değişiklik taslağına gelen 
görüşleri değerlendirerek yeniden yayımladığı yönetmelik, özellikle, ambalaj atıklarının 
bedelsiz verilmesi, belediyelerin ve lisanslı tesislerin sistemdeki rolü, piyasaya 
sürenlerin yükümlülüklerinin ne şekilde yerine getirileceği ve yetkilendirilmiş kuruluş 
kriterleri konusuna birtakım değişiklikler getiriyor. Bu konuda daha ayrıntılı bilgileri 
ÇEVKO DÖNÜŞÜM’ün “Gündem” sayfalarında bulabilirsiniz.

Vakfımızın 20. kuruluş yıldönümünü İstanbul’da, 1 Kasım’da düzenlenecek bir zirve 
ile kutlayacağız. Bu konudaki haberlere www.cevko.org.tr internet adresimizden 
ulaşabilirsiniz.

Dergimizin bu sayısında Keçiören Belediye Başkanı Sn. Mustafa AK ile yaptığımız 
söyleşiyi ve Taşlar Kağıt Genel Müdürü Sn. Habip Taş’ın değerlendirmelerini de 
bulabilirsiniz. 

Her zaman olduğu gibi, bu sayımızda da endüstri ilişkileri, yerel yönetimler, iletişim ve 
eğitim konularında yılın ilk yarısında yaptığımız çalışmaları özetliyor, Türkiye’den çevreyle 
ilgili haberlere yer veriyor, PRO Europe’a üye, Avrupa’nın yetkilendirilmiş kuruluşlarını 
tanıtmayı sürdürüyoruz. ÇEVKO DÖNÜŞÜM’ün hazırlanmasında emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum.

Geçtiğimiz aydan itibaren önemli gelişmeleri, hazırladığımız e-bültenler ile aylık 
olarak göndermeye başladık. E-bültene abone olma isteğinizi veya dergimizle ilgili 
eleştirilerinizi iletişim@cevko.org.tr adresimize göndereceğiniz mesajlarla bize 
iletebilirsiniz. İstek ve eleştirilerinizi dikkate alarak size daha iyi hizmet sunmak bizim 
hedefimiz.
  
Saygılarımla,

MeTe İMer     
ÇEVKO Vakfı
Genel Sekreteri

İ
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VE TİC. A.Ş.
• DELLA GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
• ECZACIBAŞI BEIERSDORF KOZMETİK 
ÜRÜNLER SAN. VE TİC. A.Ş.
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İMALATI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
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VE TİC. LTD.ŞTİ.
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• KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
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AMBALAJ ATIKLARIYLA İLGİLİ 
GERİ KAZANIM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜZÜ

ÇEVKO’YA DEVREDEREK 
YERİNE GETİREBİLİRSİNİZ

İster kendi markanızla, ister ithal ederek iç piyasaya ürün verin.
Siz bir piyasaya sürensiniz ve ürün ambalajlarınızın geri kazanımı ile ilgili 

yasal yükümlülükleriniz var.

Siz de “Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği”nden kaynaklanan 
yükümlülüklerinizi T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 

yetkilendirilmiş kuruluş ÇEVKO Vakfı İktisadi İşletmesi’ne 
devrederek yerine getirebilirsiniz.

ÇEVKO VAKFI
Ücretsiz Danışma Hattı 

0800 261 64 10

Cenap Şahabettin Sok. No: 94 Koşuyolu 34718, Kadıköy, İstanbul
Tel: (0216) 428 78 90 - 94 (4 Hat)  Faks: (0216) 428 78 95 
www.cevko.org.tr 
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.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 24.08.2011 tarih 
ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de yeni “Ambalaj 
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ni yayımladı. 
ÇEVKO Vakfı olarak, yeni yönetmelik üzerinde yapmış 
olduğumuz inceleme sonucunda, önemli bulduğumuz 

aşağıda belirtilen değişiklikleri sizinle paylaşmak istiyoruz.

Yeni Yönetmelikteki önemli noktalar:
• Genel ilkeler (Madde 5)
 Organize sanayi bölgeleri yönetimleri, organize sanayi 
bölgeleri bünyesinde yer alan sanayi işletmeleri ve diğer 
sanayi işletmeleri, satış noktaları ve alışveriş merkezleri, 
belediyenin yönetim sistemi dışında kalan sivil hava ulaşımına 
açık hava alanları ile bu hava alanları bünyesinde yer alan tüm 
tesisler, belediye mücavir alan sınırları dışında kalan ambalaj 
atığı üreticileri 23. maddede belirtilen şartları sağlamaları 
durumunda, oluşan ambalaj atıklarını çevre lisanslı/geçici 
faaliyet belgeli toplama ayırma tesisine veya belediyenin 
toplama sistemine bedelsiz şartı aranmaksızın verebilme hükmü 
getirilmiştir.

G MDEÜN
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Yeni Yönetmelik
AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ, 
YENİLENMİŞ HALİYLE RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI.

T
 Maddesel geri dönüşümü ekonomik olmayan ambalaj 
atıklarının, enerji geri kazanımı amacıyla işlenebilmesine olanak 
sağlanmıştır.
 Ekonomik işletmelere, önleme faaliyetleri ile ilgili önceki 
yönetmeliğe göre daha detaylı (Birim ağırlığı azaltmak v.b…) 
çalışmalarda bulunmak konusunda esaslar getirilmiştir.

• Belediyelerin görev ve yetkileri (Madde 8)
Belediyelere;
 Ambalaj atıkları yönetim planı kapsamında toplanan ambalaj 
atıklarına ilişkin belgeleri düzenlemek ve/veya onaylamak,
 Tercih etmeleri halinde, afetzedelerin acil barınma 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılacak evlerin imalatında 
hammadde ihtiyacını karşılamak üzere, Polietilenteraftalat 
ambalaj atıkları toplama yükümlülüğünü yapılacak sözleşme ile 
Türkiye Kızılay Derneği’ne devretmek hükümleri getirilmiştir.

• Tedarikçilerin yükümlülükleri (Madde10)
 Yönetmelikte, ekonomik işletmeler tanımına piyasaya 
sürenler ve ambalaj üreticilerine ek olarak, tedarikçiler de dahil 

YÖNETMELİKTEKİ YENİ DÜZENLEMELER, GERİ DÖNÜŞÜM 
SEKTÖRÜNÜN HER KOLuNu DAHA çOK çALIŞMAYA vE 

GELİŞMEYE DAvET EDİYOR.
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G MDEÜN
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edilmiş olup, bu firmalara bazı yükümlülükler öngörülmüştür.

• Piyasaya sürenlerin yükümlülükleri (Madde 11)
Piyasaya sürenlere aşağıdaki yükümlülükler getirilmiştir;
 Geri kazanım hedeflerinin sağlanması için geri kazanım 
kapasitesini oluşturmak,
 Kaynakta ayrı toplanan, geri dönüştürülen ve geri kazanımı 
sağlanan ambalaj atıklarına ait belgelerini, elektronik yazılım 
programı üzerinden 18. maddedeki hükümler doğrultusunda her 
yıl Şubat ayı sonuna kadar göndermek,
 Piyasaya sürenlere, piyasaya sürdükleri ambalajların 
toplanması amacıyla, depozito uygulaması yöntemi, belediye 
ile sözleşme yapılması ve yetkilendirilmiş kuruluşa yetki devri 
yapılması şeklinde üç farklı seçenekten en az birini seçme hakkı 
verilmiştir.

 Belediyeler ile sözleşme yapma yöntemini tercih edenler;
1) En az piyasaya sürdüğü ambalaj miktarına eşdeğer 
miktarda ambalaj atığı oluşan nüfusa sahip belediyeler ile 
kaynakta ayrı toplama faaliyeti yürütmekle,
2) Yapılan sözleşmeler doğrultusunda belediyeler ile birlikte 
ambalaj atıkları yönetim planı hazırlamakla, plan kapsamında 
belediyeler tarafından yürütülen kaynakta ayrı toplama 
çalışmalarının maliyetlerini karşılamakla,
3) Ambalaj atıkları yönetim planına uygun olarak dağıtılacak 
olan poşet, kumbara, konteyner, iç mekân kutusu gibi toplama 
ekipmanlarını belediyelere temin etmek veya bunlarla ilgili 
maliyetleri karşılamakla,
4) Ambalaj atıklarının yönetimi konusunda eğitim faaliyeti 
düzenlemek, düzenlenen eğitim faaliyetlerine katılmak, 
eğitimin sürekliliğini sağlamak ve maliyetlerini karşılamakla,

5) Toplanan-ayrılan ambalaj atıklarının tamamını, geri 
kazanım amacıyla geri almakla veya aldırmakla,
6) Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplama maliyetleri 
için sözleşme yaptığı belediyelerle birlikte, her yıl piyasa 
araştırması yaparak, toplama maliyetlerini belirlemekle 
yükümlüdür.

•  Yetkilendirilmiş kuruluşun yükümlülükleri (Madde 12)
 Temsil ettiği piyasaya sürenler adına 11. maddenin ikinci 
fıkrasının (b) bendinde yer alan yükümlülükleri yerine getirmek,
 Elektronik yazılım programına kaydı olmayan ekonomik 
işletmeleri tespit etmek ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerine 
bildirmek,
 Geri kazanım hedeflerinin sağlanması için geri kazanım 
kapasitesini oluşturmak,
 Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve ambalaj 
atıkları yönetim planı hazırlanması amacıyla belediyeler ile 
işbirliği yapmak ve belediyelerden gelecek işbirliği taleplerini 
karşılamak hükümleri getirilmiştir.

• Geri kazanım hedefleri (Madde 17)
 2013 yılı itibari ile ahşap ambalajlar için geri kazanım hedefi 
konmuştur.

• Piyasaya sürenlerin belgelendirme yükümlülüğü 
(Madde 18)
 Piyasaya sürenler tarafından, miktara bakılmaksızın piyasaya 
sürülen, ithal edilen ve/veya ihraç edilen ürünlerin ambalajları 
için Ek-5 Formu’nun doldurulması, eğer yurt içinde piyasaya 
sürülen ambalajların toplamı yıllık üç bin kilogram ve üç bin 
kilogramın altında kalırsa, sadece belgeleme yükümlülüğünden 
muaf olması hükmü getirilmiştir.
 Talep edilmesi durumunda belgeleme dosyasının onaylı 
örneğinin Bakanlığa sunulması opsiyonu tanınmıştır.

• Geri kazanım hedeflerine ulaşılamaması (Madde 19)
 Elektronik yazılım programına kaydolunan yıl esas alınarak, 
üç yıl üst üste öngörülen hedeflere ulaşılamazsa, toplanması 
gereken miktarlar ile ilgili yükümlülükler tekrar bir sonraki yıla 
yüzde on fazlası ile aktarılır ve 2872 sayılı Kanun uyarınca idari 
yaptırım uygulanır,
 Geri Kazanım hedeflerine ulaşılmaması maddesine, “On yıl 
içinde öngörülen hedeflere beş kez ulaşılamazsa, ürünlerin 
ambalajlarına depozito uygulanır” ifadesi eklenmiştir.

• Ambalajların piyasaya sürenler tarafından 
işaretlenmesi (Madde 20)
 Yetkilendirmiş kuruluşa üye olmayan veya birden 
fazla yetkilendirmiş kuruluşa üye olan piyasaya 
sürenler işaretleme yapmak isterlerse,  ambalajların 
üzerine sembollerin birini veya hepsini bulundurma 
ifadesi eklenmiştir.

• Yetkilendirilmiş kuruluşta aranacak şartlar ve 
yetki verilmesi (Madde 21)
 Tüm ambalaj türleri için, temsiliyet payının en az 
yüzde onunu sağlaması,
 Tek ambalaj türü için, temsiliyet payının yetki alınmak 
istenen malzeme türünün en az yüzde onunu sağlaması, 
zorunludur.
 Yetki süresi on yıldır. Yetkilendirmenin yenilenmesi için, 
yetki süresinin bitiminden altı ay önce yetkilendirilmiş kuruluş 
Bakanlığa başvurur.

YÜRÜRLÜĞE GİREN YENİ YÖNETMELİK TÜM 
TARAfLARIN GERİ DÖNÜŞÜM KONuSuNDA 
DAHA çOK çALIŞMASINI TEŞvİK EDİYOR.
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• Yetkilendirilmiş kuruluşun denetimi ve yetki iptali (Madde 
22)
 Bakanlığın, yetkilendirilmiş kuruluşun 12. maddede belirtilen 
yükümlülüklerden herhangi birini yerine getirmemesi halinde 
yükümlülüklerini yerine getirmesi için tanıdığı ihtar süresi bir yıla 
çıkarılmıştır.

• Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı biriktirilmesi (Madde 
23)
 Apartman, site yönetimleri, okullar, üniversiteler, kamu 
kurum ve kuruluşları, hastaneler, oteller, lokantalar, büfeler, 
şehirlerarası otobüs terminalleri, demiryolu istasyonları, 
limanlar, sağlık kuruluşları, spor kompleksleri, marketler, satış 
noktaları, iş ve alışveriş merkezleri, stadyumlar gibi ambalaj 

atığının oluştuğu benzeri yerler, ambalaj atıklarını, oluştuğu 
noktada belediyenin toplama sistemine bedelsiz vermekle 
yükümlüdür.
 Lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesisi kuran 
organize sanayi bölge yönetimleri organize sanayi bölgeleri 
bünyesinde yer alan katılımcılarından ambalaj atıklarını 
toplayabilirler.
 Geri kazanılabilir ambalaj ve ambalaj dışı atıkların üreticisi 
tarafından getirilip bırakılacağı, teknik ve idari detayları 
Bakanlık tarafından belirlenecek getirme merkezi oluşturan 
satış noktaları ve alışveriş merkezleri ayrı biriktirilen ambalaj 
atıklarını oluştuğu noktada çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli 
toplama ayırma tesislerine veya istemeleri halinde belediyenin 
toplama sistemine bedelsiz şartı aranmaksızın verirler.

 Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan ambalaj atığı 
üreticileri, tüketim sonucu oluşan ambalaj atıklarını çevre 
kirliliğine yol açmayacak şekilde diğer atıklardan ayrı olarak 
biriktirerek çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama 
ayırma tesislerine veya istemeleri halinde belediyenin toplama 
sistemine bedelsiz şartı aranmaksızın verirler, hükümleri 
getirilmiştir.

• Ambalaj atıklarını ayrı toplama sistemi (Madde 24)
 Ambalaj atıkları yönetimzz planı kapsamında gerçekleştirilen 
çalışmaların maliyetini, sözleşme yapılan piyasaya sürenler ve/
veya yetkilendirilmiş kuruluş, sözleşme yapılmaması halinde 
belediye karşılar.

• Çevre lisans işlemleri (Madde 27)
 Enerji Geri kazanım tesisleri için 6/10/2010 tarihli ve 27721 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Yakılmasına İlişkin 
Yönetmelik hükümleri uygulanır.

• Bildirimlerin ve belgelendirmelerin doğruluğu (Madde 32)
 Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde, ilgili tarafların 
bildirim ve belgelendirmelerini yeminli mali müşavire 
inceletmesi ve inceleme raporunu Bakanlığa sunması 
konusunda hüküm getirilmiştir.

• Yürürlükten kaldırılan yönetmelik (Madde 35)

 24/6/2007 tarihli ve 26562 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten 
kaldırılmıştır.

• Yürürlük (Madde 36) 
 a) 18. maddesi 1/1/2012 tarihinde,

b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

• Belgelendirme yükümlülüğü (Geçici Madde 3)
 Metal ambalajları parçalayan, kıran, presleme hariç 
boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu artıran 
işletmelere geri dönüşüm tesisi lisansı alma imkânı sağlanmış 
ve toplanan metal ambalajlar için bu yıl da dahil olmak üzere 31 
Aralık 2014 tarihine kadar lisanslı geri dönüşüm tesisine gitme 
zorunluluğu kaldırılmıştır. Ayrıca 2010 yılında metal ambalajlar 
için belgelendirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen ekonomik 
işletmelere, toplayamadıkları ambalaj miktarlarına ilave edilen 
yüzde 10’luk artış uygulanmayacağı ifadesine geçici maddede 
yer verilmiştir.

• Ambalaj tanımına ilişkin açıklayıcı örnekler (Ek-1)
 “Ambalaj Tanımına İlişkin Açıklayıcı Örnekler” tablosu yeni 
yönetmelikte detaylandırılmıştır. Önceki yönetmelikte, ambalaj 
kapsamına girmeyen kargo ve kurye sektöründe kullanılan 
zarflar, plastik poşetler ve koliler, bu yönetmelikte ambalaj 
kapsamına dahil edilmiştir.
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T.C. çEvRE vE ORMAN BAKANLIĞI; 
T.C. çEvRE vE ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI İLE T.C. ORMAN vE 
Su İŞLERİ BAKANLIĞI OLARAK 
YENİDEN YAPILANDIRILDI.

İki yeni 
bakanlık

.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Haziran ayındaki 
genel seçimlerin ardından yeni bir yapılanmaya 
giderek, iki ayrı bakanlığa bölündü. Bakanlığın 
çevreyle ilgili birimleri Bayındırlık Bakanlığı 
ve İskân Bakanlığı ile birleşerek T.C. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı adını aldı. Orman ve diğer ilgili birimler 
ise T.C. Orman ve Su işleri Bakanlığı adı altında çalışmalarına 
devam ediyor. Bu değişim en çok “çevre” ve “orman”ın 
birbirinden farklı olgular olarak kabul edilmesi ve artık çevre 
üzerine daha yerinde ve özgür kararlar alınmasına olanak 
sağlaması açısından takdir ediliyor.
Prof. Dr. Veysel Eroğlu Orman ve Su İşleri Bakanı olarak atandı. 
TOKİ Eski Başkanı Erdoğan Bayraktar ise Çevre ve Şehircilik 
Bakanı olarak göreve başladı.
Diğer kademelerde de atamalar yapıldı. Yeni düzenlemelere 
göre; Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Lütfü 
Akça, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı; TOKİ Başkan 
Yardımcısı Ercan Tıraş ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Müsteşarı oldu. Sedat Kadıoğlu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcılığı görevine getirilirken, Çevre ve Orman 
Bakanlığı’nda Genel Müdür Yardımcısı olan Recep Şahin 
yeni kararlar neticesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Çevre Yönetimi Genel Müdürü görevine getirildi.

T “Hemen Harekete GeÇmek laZIm”
Çevre için beklemek gibi bir lüksün olmadığının ve derhal 
harekete geçmek gerektiğinin altını çizen Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan Bayraktar, görevi teslim almasının ardından 
çevre konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları 
ve firma temsilcileri ile Çevre Sektörü İstişare Toplantısı 
düzenledi. Bayraktar; Türkiye nüfusunun %75’inin şehirlerde 
yaşadığına ve yaşanabilir bir çevre oluşturulması için “çevre” 
ve “şehircilik” kavramlarının bir arada ele alınması gerektiğine 
dikkat çekti. Yeni kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevre ve 
ilgili kurum ve kuruluşların bilgilerinden yararlanacak ve bundan 
sonra gelen tüm önerileri dikkatle inceleyecek. Çevre Yönetimi 
Genel Müdürlüğü de değişimlerden etkilendi. Görev tanımına 
“Çevrenin korunması maksadıyla uygun teknolojileri belirlemek 
ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek ve 
bu çevrede gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.” eklendi. Genel 
Müdürlük artık atık su arıtma tesislerinin tasarım esaslarını 
ve kriterlerini belirleyecek, onay işlemlerini yürütecek. Ulusal 
çevre stratejisi ve eylem planları hazırlayacak, yürütecek ve 
koordinasyonu sağlayacak. Ek olarak Genel Müdürlük, mahalli 
çevre kurullarının çalışmalarını takip edip yönlendirecek, 
yerleşik alanlarda bina ve sair yapılarda görüntü kirliliğine yol 
açan uygulamaları önleyici tedbirler alacak.



• 2011 yılı 2. çeyrek sonu itibariyle 1.034 firma 
yükümlülüğünü ÇEVKO Vakfı’na devrederken 683 firma 

ile Yeşil Nokta Kullanımı Marka Sözleşmesi imzalandı.
• Toplam 343.169 tonluk yükümlülük üstlenildi.

• ÇEVKO Vakfı Müşteri Memnuniyeti Anketi sonuçlandı.
• Çevre haftasında Pfizer’de çevre eğitimi gerçekleştirildi.

• Ege Çağdaş Eğitim Vakfı ve REXAM, “Kutular 
Kumbaraya, Kırlangıçlar Yola” projesi ile 

alüminyum kutu topladı. 

ENDÜSTRİ
İLİŞKİLERİ
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20. YILIMIZI KUTLADIĞIMIZ BU GÜNLERDE, 
SİZDEN OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALMAK 
BİZİ SEVİNDİRİYOR.

eçtiğimiz dönemde Ç.İ.P (ÇEVKO İletişim Portalı)’in 
de devreye alınması ile işbirliği içerisinde olduğumuz 
firma sayısı hızla artmaya başladı. Sistemin getirdiği 
kolaylıklara ilişkin teşekkürleriniz, bizleri daha etkin 
ve verimli çalışmak konusunda heveslendiriyor. 

Sizler de yine sizden gelen öneriler doğrultusunda önümüzdeki 
aylarda Ç.İ.P’de birçok ek hizmeti görmeye başlayacaksınız.

Gelişen Hizmet Kalitemiz 
Kurmuş olduğumuz ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin de etkisi 
ile işbirliği içerisinde olduğumuz siz değerli sanayi kuruluşlarımıza 
daha iyi hizmet verebilmeye ilişkin çalışmalarımız hız kazandı.
Bu kapsamda sizlerin sunduğumuz hizmetlerimize ilişkin 
değerlendirmelerinizi alabilmek amacı ile online bir anket 
çalışması gerçekleştirdik. Ciddi katılım gösterilen anketimizin 
detaylı sonuçlarını dergimizin ileriki sayfalarında inceleyebilirsiniz. 
Özetle, hizmetlerimizden yaklaşık % 95’lik bir memnuniyet söz 
konusu olmakla beraber, ankete katılan firmaların neredeyse 
tamamı önümüzdeki yıl da bizle çalışmayı düşünüyor. Güveniniz 
ve bizleri daha da iyi hizmet vermeye iten görüşleriniz için hepinize 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Daha Etkin İletişim
Bu olumlu sonuçların da verdiği heyecan ile sizlerin önceliklerini 
anlayabilmek, sizlere daha etkin hizmet verebilmek için 
önümüzdeki dönemde, değişik illerde birçok toplantı ve ziyaret 
planlıyoruz. Bu noktada sizlerin de istek ve önerilerinizi, varsa 
şikâyetlerinizi paylaşmanız bizler için çok büyük önem taşıyor.
2011 yılı sizlerle sık bir araya geldiğimiz bir dönem oldu. 
Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülüklerinize yönelik eğitim 
toplantılarının ötesinde, personellerinize yönelik düzenlediğimiz 
genel bilgilendirme toplantıları, işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz 
sosyal sorumluluk projeleri, birlikte yasal yükümlülüklerin 
ötesinde çevre koruma adına neler yapabileceğimizin önemli bir 

Hedefimiz sürekli 
gelişen ve etkin hizmet

ALphAN ERözTÜRK
ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜM MÜDÜRÜ ÇEVRE HAFTASI’NDA PFIZER’DE “ÇEVRE 

EĞİTİMİ” GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

İlaç 
sektörü de 
bilinçlendi

üzenlediği etkinlikler ve projeler ile Türkiye’de 
geri dönüşüm hakkında bilinçlendirme adına en 
çok çalışan kurumlardan biri olan ÇEVKO Vakfı, 
Çevre Haftası dâhilinde ilaç sektörünün önde gelen 
kuruluşlarından Pfizer firması çalışanlarına yönelik 

“Çevre Eğitimi” gerçekleştirdi. 
Çevre Haftası boyunca Pfizer fabrikasının dört bir yanında 
ÇEVKO posterleri sergilendi, çalışanlar intranetten ÇEVKO’nun 
kısa reklam video’larını izledi. Ayrıca dağıtılan “Biz Çöp Değiliz” 
tişörtleri çalışanlar tarafından keyifle giyildi. 
Pfiezer Çevre Sorumlusu Gülçin Okçuoğlu’nun katkıları ile 
düzenlenen özel toplantıda ÇEVKO Vakfı Endüstri İlişkileri 
Uzmanı Senem Zıvarık “çevre” konulu eğitim sunumu yaptı. 
Zıvarık sunumunda çevre kirliliği, çöp sorunu ve geri 
dönüşüm konularına değindi, çalışanların sorularını yanıtladı.

göstergesi oldu. Bu nedenle sizlerden bu tür konularda gelen 
talepleri memnuniyet ile karşılıyor ve önümüzdeki dönemde de 
işbirliğimizi artan bir hızla sürdürmeyi arzu ediyoruz.

Yeni Yönetmelik
Uzun zamandır beklenen yeni “Ambalaj Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği”, nihayet 24 Ağustos 2011’de yayınlandı. Bazı 
konuları çözümlerken, değişen bildirim kapsamı, bedelsiz konusu 
gibi bazı konularda hâlâ netleştirilme ihtiyacı olan yönetmelik, 
önümüzdeki dönemde yine çok tartışılacağa benziyor. 
Biz de ÇEVKO Vakfı olarak önümüzdeki aylarda, yönetmeliği daha 
önceki yıllarda da yaptığımız gibi, sizlerle birlikte değerlendirmek, 
sorulara birlikte cevaplar aramak için toplantılar organize etmek 
üzere hazırlıklarımıza başladık.
Sizlerle işbirliğimizi geliştirmek adına her türlü görüş ve 
önerilerinizi beklediğimizi bir kez daha ifade ederken, 20. yılımızda 
vermiş olduğunuz destekleriniz için de teşekkürlerimi sunuyorum.

G D

PFIZER ÇALIŞANLARI ÇEVKO 
VAKFI’NIN SUNUMLARI İLE 

ARTIK DAHA BİLİNÇLİ.

hAzIRLAYAN: ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ UZMANI SENEM ZIVARIK
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ÇEVKO Müşteri 
Memnuniyeti 
Anketi sonuçları

raştırmalarımız bizi bu kez de yanıltmadı. ÇEVKO 
Vakfı olarak işbirliği içinde olduğumuz kurumlara 
daha etkin bir şekilde hizmet verebilmek için 
Ağustos ayında düzenlediğimiz anket çalışmasının 
sonuçlarını sizlerle paylaşmaktan gurur 

duyuyoruz.
Öncelikle, üyelerimizin mevcut hizmetlerimizden büyük 
bir memnuniyet duyduklarını ifade eden bu tablo için tüm 
katılımcılara teşekkür etmeyi bir borç biliriz. Güveniniz, 
çalışmalarımızı gerçekleştirmedeki en büyük dayanağımız. 
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarımız tüm hızı 

ÇEVKO VaKfı’nın HİzmEt KalİtEsİ ÇEVKO VaKfı’nın uzmanlıK VE 
DanışmanlıK HİzmEtİ DEğErlEnDİrmEsİ

DÜZENLENEN ANKETLERE GÖRE, FİRMALAR 
ÇEVKO VAKFI’NIN ÇALIŞMALARINDAN 
OLDUKÇA MEMNUN.

Ambalaj atıklarını atmayın, ayırın,
dönüşümü evinizden başlatın...

www.cevko.org.tr
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ile devam ediyor. Bu noktada sizlerden gelen görüş ve öneriler 
bizler için çok değerli. Bu sebeple fikirlerinizi anketlerle sınırlı 
kalmaksızın, her zaman bizlerle paylaşmanızın bizim için son 
derece önemli ve değerli olduğunu bir kez daha hatırlatmak 
isteriz.
Aşağıdaki tablolarda bizimle çalışan firmaların cevapladığı 
sorulara karşılık elde edilen verileri bulacaksınız. 
Değerlendirmenizi yaparken, firmaların “Önümüzdeki yıllarda 
da ÇEVKO Vakfı ile çalışmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna 
neredeyse %100’lük bir “Evet!” yanıtı verdiğini göz önünde 
bulundurursanız seviniriz.
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REXAM’IN DÜZENLEDİĞİ YARIŞMA 
SAYESİNDE İZMİR, ALÜMİNYUM İÇEÇEK 
KUTULARINI GERİ DÖNÜŞTÜRÜYOR.

Kutular 
Kumbaraya, 
Kırlangıçlar 
Yola

ge Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV), Rexam’ın “Yerel 
Kutu Toplama Kampanyası” kapsamında İzmir’in 
150 noktasına koyulan kumbaralar ile alüminyum 
içecek kutularını topladı. Dünya genelinde düzenlenen 
kampanya ile en çok alüminyum kutu toplayan yerel 

sivil toplum örgütüne verilecek ödül tam 5.000 Euro. ÇEVKO 
Vakfı’nın da destekçisi olduğu  “Kutular Kumbaraya, Kırlangıçlar 
Yola” adı verilen proje ile EÇEV, kazandıkları takdirde ödül ile 
“Kırlangıç Gezici Eğitim Merkezi”ni hayata geçirmeyi planlıyor. 
Geçtiğimiz Nisan ayında düzenlenen ve kampanyayı tanıtmayı 
amaçlayan basın toplantısının katılımcıları arasında projeye 
destek olan kurumların yetkili kişileri, Rexam Genel Müdürü 
Faik Önaldı, Rexam Çevre İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Bilal 
Uzun, EÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Berrin Ertürk, EÇEV 
Yönetim Kurulu üyeleri, İZGEP, İzmir Büyük Şehir Belediyesi ve 
Başaranlar yetkilileri de vardı. 
Toplantıda konuşan Rexam Genel Müdürü Faik Önaldı, dünya 
genelinde 20 tane Rexam fabrikası olduğunu, bu yarışa ise 
Türkiye’nin yanı sıra Fransa, İspanya, İtalya, İrlanda, Çek 
Cumhuriyeti ve Rusya’nın katıldığını belirtti. Tek bir kutunun 
bile çöpe atılmadığı bir dünya yaratmak istediklerini dile getiren 
Rexam Çevre İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Bilal Uzun ise 20 
Temmuz’da son bulan yarıştan sonra da alüminyum içecek 
kutularının EÇEV aracılığıyla toplanmasına devam etmek 
istediklerini vurguladı. Kutuların geri dönüşümünden elde edilen 
gelirin de eklenmesiyle EÇEV bu proje ile yaklaşık 40.000 Euro 
gelir elde etmeyi amaçlıyor. www.ecev.org.tr

E Ü İSN TD R İ Ş EKL İİ İRL

REXAM GENEL MÜDÜRÜ FAİK ÖNALDI, KAMPANYAYA 
GÖSTERİLEN İLGİDEN MEMNUN OLDUKLARINI BİLDİRDİ.

E



ATIK
YÖNETİMİ

• 2011 yılı 2. çeyrek sonu itibariyle yerel yönetimler 
ile yapılan geri kazanım uygulamalarında 

3.486.068 konut ve 11.646.358 kişiye ulaşıldı. 
• Taşlar Kağıt Katı Atık Toplama Tesisi sahibi Habip Taş, 

sektörle ilgili deneyimlerini ve eksikleri paylaşıyor.
• Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 

belediyenin geri dönüşüm çalışmalarını anlatıyor.
• Haziran ayında Lisanslı Firmalar Toplantısı 

düzenleyerek  ÇİP’i üyelerimize tanıttık.
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AVRUPA’NIN SEVİYESİNE ULAŞABİLMEK İÇİN SIKI 
ÇALIŞMAK VE GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK ÇOK ÖNEMLİ.

u sayımızda Keçiören Belediye Başkanı Sayın Mustafa 
Ak ile yapılan röportajı bulabilirsiniz. Ankara’nın ve 
ülkemizin en büyük ilçelerinden olan Keçiören’de 
yaklaşık 800.000 kişi yaşıyor. Keçiören Belediyesi, 
ÇEVKO Vakfı ve Mira Geri Dönüşüm firması işbirliği ile 

hazırlanan “Ambalaj Atıkları Yönetim Planı” 2010 yılı Mart ayında 
onaylandı ve Kaynakta Ayrı Toplama Uygulaması başlatıldı. 
Bugün itibari ile uygulama kapsamına alınan konut/işyeri sayısı 
101.705’e, nüfus ise 278.826 kişiye ulaşmış durumda. 
Bölgede ambalaj atıkları Mira tarafından 8 adet toplama 
aracıyla, her konut haftada iki kez ziyaret edilmek üzere 
düzenli olarak toplanıyor. Toplanan ambalaj atığı miktarları 
da oldukça yüksek. 1,5 yıl gibi kısa bir sürede gelinen seviyeye 
bakıldığında önümüzdeki birkaç yıl içinde “Kaynakta Ayrı Toplama 
Uygulaması”nın tüm Keçiören’e yayılacağını söyleyebiliriz. Başta 
Belediye Başkanı Sn. Mustafa Ak olmak üzere tüm belediye 
yetkililerine ve toplama hizmetini aksaksız yürüten Mira Geri 
Dönüşüm firmasına teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Bu sayımızdaki diğer önemli konuğumuz ise Taşlar Kağıt Ltd. 
Şti sahibi Habip Taş. 2009 yılından bu yana Ataşehir Belediyesi, 
ÇEVKO Vakfı ve 
Taşlar Kağıt işbirliği 
ile yürütülen 
Kaynakta Ayrı 
Toplama her geçen 
gün yaygınlaşarak 
ve verimliliği 
artarak devam 
ediyor. Bu bölgede 
ambalaj atıklarının 
toplanma hizmetini 
5 adet toplama 
aracıyla yürüten 
Taşlar Kağıt firması 
2006 yılında lisans 
aldı. Yaklaşık 
14.500 m2’lik bir 
alanda kurulu 
bulunan tesisin 
yıllık kapasitesi 
100.000 ton 
civarında. Firma 
ISO 14001, ISO 
9001 ve OHSAS 

Örnek uygulamalar, 
örnek tesisler

CEZMİ NEYİM
ÇEVKO VAKFI YEREL YÖNETİMLER BÖLÜM MÜDÜRÜ 

A KTI MN İETY İÖ
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B
HAZİRAN AYINDA DÜZENLENEN TOPLANTININ 
GÜNDEMİNDE ÇİP VARDI.

EVKO Vakfı, düzenlediği lisanslı 
firmalar toplantılarına 2011’de de 
hız kesmeden devam ediyor. Vakfın 
işbirliği içerisinde olduğu lisanslı 
firmalara yönelik gerçekleştirdiği 
Lisanslı Firmalar Toplantısı, 

3 Haziran’da Titanic Hotel’de yapıldı.
62 firmadan 110 yetkilinin katılım gösterdiği 
toplantının ilk bölümünde 2010 yılı faaliyetleri 
değerlendirildi. 2011 yılı çalışma esaslarının 
da detaylıca görüşüldüğü toplantının ikinci 
bölümünde, ÇEVKO İletişim Portalı (ÇİP) tanıtımı 
ve bilgilendirilmesi yapıldı, toplantıya katılan 
firma yetkililerine, portala giriş yapmak için 
kullanabilecekleri ÇİP şifreleri dağıtıldı. Lisanslı 
firmaların tesislerine giren ve çıkan malzemelere 
ilişkin verileri çevrimiçi olarak giriş yapabilecekleri 
ÇİP ile ÇEVKO Vakfı, ekonomik işletmelerden 
sonra şimdi de  lisanslı firmalar ile daha hızlı ve 
verimli bir işbirliği yaratmayı hedefliyor.

Ç

ÇEVKO  Vakfı 
Lisanslı Firmalar ile 
Çevre Haftası’nda 
bir araya geldi

ÇEVKO VAKFI’NIN DÜZENLEDİĞİ LİSANSLI FİRMALAR 
TOPLANTISINDA DA TANITILAN ÇEVKO İLETİŞİM PORTALI 
(ÇİP) SAYESİNDE, ARTIK HER FİRMA İŞLEMLERİNİ 
ÇEVRİMİÇİ ORTAMDA YÜRÜTEBİLECEK.

18001 yönetim sistemlerine sahip. Taşlar Kağıt, Ataşehir 
Belediyesi ve ÇEVKO işbirliği ile yürütülen uygulama da büyük bir 
başarı ile devam ediyor. 
Ülkemizde sağlıklı, verimli ve ekonomik bir “Entegre Atık Yönetim 
Sistemi”nin kurulabilmesi, entegre atık yönetim tesisleri/
işletmelerinin kurulması ve sayılarının artmasına bağlı. Özellikle 
Avrupa’da kurulu bulunan tesislere bakıldığında bu tesislerin 
yüksek kapasite ve ileri teknolojiye sahip olduklarını ve sadece 
tek bir atık türüyle sınırlı kalmayıp, evsel organik atıklar, ambalaj 
atıkları, tehlikeli atıklar, atık yağlar v.b. atıkların bertarafı/
geri kazanımını sağlayacak şekilde de kurulmuş olduklarını 
görebiliriz. Yüksek kapasiteli ve farklı atık türlerini işleyebilen bu 
tesislerin birim işletme maliyetleri de oldukça düşük olduğundan, 
kârlılıkları ve verimlilikleri oldukça yüksek. 
Ülkemizde de bu tür yatırımların oluşması ve faaliyete geçmesi 
için bir takım teşviklerin yaratılması gerekliliği ortada. Başta 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere, Büyükşehir Belediyeleri 
ve İl, İlçe Belediyeleri ile diğer ilgili Bakanlıklar ve kurumların bir 
araya gelerek yatırım konusunda ne tür teşvikler veya destekler 
yapılabileceği konusunu gündemlerine almaları büyük önem 

taşıyor. 
Daha sağlıklı 
bir çevrede 
yaşayabilmemizin 
ön koşulu 
öncelikle çevremizi 
kirletmemek. 
Ancak günümüzde 
şehirleşmenin 
sonucu olarak 
çevremizi 
kirletmemenin 
birinci şartının 
çevreye yatırım 
yapılması 
olduğunun bir 
kez daha altını 
çizmekte büyük 
fayda olduğunu 
söyleyebiliriz. 
Sağlıklı kentlerde, 
sağlıklı bir çevrede, 
sağlıklı günler 
dilerim.
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eri dönüşüm, atık toplama ve ayrıştırma konusunda 
insanların çok az bilgili olduğu, çocukların, 
gençlerin hatta onlara örnek teşkil etmesi gereken 
yetişkinlerin bile yeterli bilince sahip olmadığı bir 
Türkiye’de yaşıyoruz. Şartlar değişiyor elbette, her 

geçen gün yetkili ve gönüllü kurumların yapmış olduğu çalışmalar 
ve çabalamalar sonucunda daha fazla çocuk geri dönüşümü 
öğreniyor, daha fazla firma yükümlülüklerini devrediyor. Bu yola 
baş koyan çoğu kişi, işe nereden başlaması gerektiğini bilemiyor, 
toplanan atıklar çoğu zaman kişisel ve finansal çıkarlar sebebiyle 
yönetmeliğe uygun olmamasına rağmen el değiştiriyor. Bilinçsiz 
ve ayrıştırmadan çöp atımı ise en büyük sorunumuz. Halkı 
bilinçlendirmek ÇEVKO Vakfı gibi sıkı çalışan kurumlara düşerken, 
işin sektörel yönüne de bizim gibi firmaların bakması gerekiyor.

Sektöre profesyonel bakış
TAŞLAR KAĞIT KATI ATIK TOPLAMA TESİSİ SAHİBİ HABİP TAŞ, SEKTÖRLE İLGİLİ DENEYİMLERİNİ, 
YAŞANAN ZORLUKLARI ÇEVKO DÖNÜŞÜM OKUYUCULARIYLA PAYLAŞIYOR.

G
İşe başlarken
Sektörde temeli sağlam bir lisanslı firma olarak var olmak 
için, girişimcilerin en önemli önceliği piyasa hakkında ciddi bir 
birikime sahip olmak olmalı. Kimden, nereden malzeme alınır, 
hangi malzeme kime, nereye satılır sorularının cevaplarına gözü 
kapalı cevap vermek lazım. Mevzuatı, bakanlığın çalışmalarını, 
sektörle ilgili sempozyumları, STK’ların çalışmalarını takip etmek 
şart. Öncelikle tesis yeri seçimi çok önemli. İmar planları sürekli 
değişiyor. İstanbul şartlarında ulaşım önemli bir unsur. Lojistik 
değerlendirmeyi de iyi yapmak lazım.
İlk yatırım maliyeti her zaman yüksektir. Yer, ayırma bandı, 
forklift, kepçe, toplama aracı, kato, pres, damper üstü konteyner 
gibi gerekli araçların maliyetlerine katlanabilecek durumda olmak 
lazım. Sonrasında ise iş toplama noktaları bulmaya geliyor. 

Bu konuda sadece girişimcilere değil, 
tüketicilere de büyük görevler düşüyor. Çoğu kişi 
ÇEVKO Vakfı ve bu tip çalışmaları yapan diğer 
kurumların etkinlikleri dışında geri dönüşüm 
konusunda hiçbir bilinçlendirici kampanya ile 
karşılaşmıyor. Tüketici bilinçliliğinin çok çeşitlilik 
gösteren bir yapıda olduğunu düşünürsek, eğitim 
ve yaşanılan muhit kişi üzerinde çok etkili.
Taşlar Kağıt olarak birlikte çalıştığımız Ataşehir 
Belediyesi’ni ele alırsak; Ataşehir’in bazı 
yerlerinde tam ayırma işlemi yapanlar olduğunu 
görüyoruz. Bazı yerlerde geri dönüşüm denince 
çoğu kişi sadece kâğıt ve plastik olarak algılıyor 
ve bu malzemeleri ayırıyor. Daha fazla yerde 
ise maalesef ki “Dünyayı ben mi kurtaracağım!” 
diyerek her şeyi çöpe atanlara rastlıyoruz. 
Biz, Taşlar Kağıt olarak, konuyla ilgili elimizden 
geldiğince kendi bölgemizde bilinçlendirme 
çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Bölgemizdeki 
satış noktalarına iç mekân geri kazanım kutusu yerleştirilmesini 
sağlıyoruz. Kumbaralarımızı birçok vatandaşın ulaşabileceği 
ortak noktalara bırakmaya gayret ediyoruz. Atık Yönetim Planı 
dahilinde Ataşehir ilçesinde ÇEVKO Vakfı ile birlikte mahallelerde 
kapı kapı bilgilendirme çalışmalarımız sürmekte. Belediyenin ilgili 
birimlerinin bölgede düzenlediği, geri dönüşüm konusundaki tüm 
etkinliklere destek veriyoruz. 
Bilinçlendirme çalışmaları kapsamında çocukları 
çok önemsiyoruz. Çünkü büyüdüklerinde bilinçli 
bireyler olmaları sadece bizler için değil ülkemiz 
için de çok önemli. 2010-2011 eğitim-öğretim 
yılında Ataşehir ilçesindeki 42 ilköğretim 
okulunun öğrencileri tesisimizi ziyaret etti. 
Çevre Mühendislerimiz yaklaşık 1.500 öğrenciye 
geri dönüşümü anlattı. 1.500 öğrenci 3.000 
veli demek. Öğrencilerin gördüklerini okulda, 
mahallelerinde arkadaşlarına anlattıklarını da 
eklersek bu rakam daha da artacaktır.

beledİyeler İle İş bİrlİğİ
Bizim gibi tesislerin varlığı, belediyeler ile birlikte yapılan ve 
olumlu geri dönüş alınabilen çalışmalar ile var oluyor. Fakat 
bunun da zorlukları var. 2008 yılında revize edilerek yayınlanan 
“Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği” ile toplama ayırma tesisi 
olarak bir belediyeyle işbirliği içerisinde olmalıyız. 
Satış noktalarından alımlar, yönetmelik gereği bedelsiz olmak 
durumunda. Yıllarca kâğıt-karton atıklarından gelir elde 
eden alışveriş merkezleri, büyüklü küçüklü marketler ise bu 
durumdan rahatsız ve atıklarını vermek istemiyorlar. Ürün 

dağıtan kamyonlarına kartonları yükleyerek kendi merkezlerinde 
depoluyorlar. Merkezlerden de toplu halde satış yapıyorlar. 
Yaptırım konusunda yine bazı sorunlar var. Şöyle ki; belediye 
resmi bildirimde bulunuyor, sorun devam ederse uyarı yapılıyor. 
Uyarı sayısı çoğalınca İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne 
durum bildiriliyor. Onlar da ilk önce uyarıda bulunuyorlar, eğer 

belediye tekrar sorun olduğunu bildirirse cezai 
işleme başlanıyor. Sonuç olarak cezai işlemlere 
başlanması için geçen süre çok uzun oluyor.
Evlerde durum daha değişken. Kurumsal yönetime 
sahip sitelerin çoğunda kaynakta ayrı toplama 
işlemi düzgün işliyor. Kurumsal yönetime sahip 
olmayan sitelerde işler görevli ile çözülmek 
zorunda. Görevli bu atıkları (özellikle kâğıt-metal-
plastik) kendi değerlendirmiyorsa yardımcı oluyor. 
Eğer değerlendiriyorsa, zorluklar başlıyor. Verilen 
ekipmanlara zarar verilebiliyor. Bu ekipmanların (iç 

mekân geri kazanım kutusu, geri kazanım konteyneri) içlerine çöp 
atılabiliyor.
Taşlar Kağıt olarak sürdürülebilir bir atık yönetim sisteminin 
en önemli ayağı olan saha operasyonunu başarıyla yürütmeye 
devam ediyoruz. ÇEVKO Vakfı ve Ataşehir Belediyesi ile 
olan iş birliğimiz sayesinde, bölgenin kaynakta ayrı toplama 
çalışmalarının hızla ivme kazanması yönünde çalışmalarımız 
devam edecek.

“GERİ DÖNÜŞÜM 
KONUSUNDA 
ÇOCUKLARI ÇOK 
ÖNEMSİYORUZ.”

A KTI MN İETY İÖ
Taşlar kağIT kaTI aTIk TOPlaMa ayIrMa TeSİSİ
1973 yılında bir aile şirketi olarak kurulan firma, faaliyetlerine Ümraniye 
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 9.107 m² açık alan, 5.533 m² kapalı alan 
olmak üzere toplam 14.640 m²’lik bir alanda devam ediyor. 
Taşlar Kağıt; T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ambalaj Atığı Toplama 
Ayırma Tesisi Lisansı’na ve ISO 14001ÇYS, ISO 9001 ve OHSAS 18001 
Yönetim Sistemi Sertifikalarına sahip.
Taşlar Kağıt tesislerine atıklar; sanayi kuruluşlarından, 
işletmelerden, çeşitli kurum/ kuruluşlardan, matbaalardan 
ve protokol imzalanan belediye sınırları içerisindeki toplama 
noktalarından geliyor. Tesisin yıllık kapasitesi 
100.000-150.000 ton arasında seyrediyor ve ağırlıklı 
olarak kâğıt-karton grubu malzeme kabul ediyor.

Taşlar Kağıt tesislerine  gelen  atıklar büyük bir profesyonellikle ayrıştırılıp, gerekli işlemlerden geçirilip geri 
dönüştürülerek yeniden piyasaya sunmaya hazır hale geliyor.



Keçiören için 
daha çok dönüşüm!”

2010 YILINDAN BU YANA ÇEVKO İLE ÇALIŞAN 
KEÇİÖREN BELEDİYESİ, ÇOCUKLARA YÖNELİK 
ÇEVRE ÇİÇEKLERİ HAREKETİ İLE İLK VE ORTAOKUL 
ÖĞRENCİLERİNİ GERİ DÖNÜŞÜME DÂHİL EDİYOR. 
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belediyenizde çevre yönetimi kapsamında yürütülen 
çalışmalardan bahseder misiniz?
Çevre yönetimi kapsamında insanların yaşamlarını 
sürdürebilecekleri sağlıklı ve dengeli bir ortam oluşturmak, 
dengeyi koruyabilmek ve kirlenmenin önüne geçebilmek için 
elimizden gelen gayreti ve çabayı belediye olarak gösteriyoruz. 
Halkımızın da buna destek vermesi için gerekli çalışmaları 
yapıyoruz. Çevre sorununun günümüzün en önemli sorunlarından 
biri olduğunun farkında olduğumuzdan çocuklarımızın çevre 
bilincine ulaşması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ambalaj, 
atık yağ ve atık pillerin toplanması işlemleri büyük bir titizlikle 
yürütülüyor. 
ÇEVKO Vakfı ile de Ambalaj Atıkları Yönetim Planı’nın yürürlüğe 
girdiği 2010 yılı başlangıcından beri işbirliği içerisindeyiz.

atıkların kaynağında ayrı toplanması konusunda belediyeniz 
nasıl bir yol izliyor? 
Atıkların kaynağında ayrı toplanması işi aşama aşama devam 
ediyor. Her aşamaya başlarken bilgilendirme ekipleri ile 
vatandaşlarımız uygulama hakkında yüz yüze hanelerde 
eğitiliyor. Bunun yanı sıra el ilanları, afişler ve bilbordlarla 
halkın bilinçlenmesi sağlanıyor. Bazı mahallelerimizde hanelere 
bırakılan iç mekân kumbaraları ile toplama yapılırken, bazı 
mahallelerimizde dış mekân kumbaraları ile haftada iki defa 

toplama işlemi yapılıyor. Hizmet isteyen, evinde ayrı biriktiren, 
aşama dışında olan ancak atıklarını sisteme vermek isteyen 
vatandaşlarımız belediyemizdeki geri dönüşüm danışma masamızı 
aradıklarında ya da başvurduklarında, kendilerine özel araç 
gönderiliyor ve atıklar evlerinden alınıyor. Marketlerdeki ambalaj 
atıkları için özel presli araçlar gün boyu hizmet veriyor. Resmi 
kurumlarımızda ve okullarımızda aşama gözetilmeksizin tam 
hizmet veriliyor.

keçiörenliler çevre ve geri kazanım konusunda duyarlı mı? 
Keçiören halkı bu sisteme yavaş yavaş alışıyor. Eski 
alışkanlıklardan vazgeçmek bazen zor olabiliyor. Ancak zamanla 
daha da iyi olacağı kanaatindeyim. Bunun için daha fazla eğitime 
ihtiyacımız var. Biz bu konuda çocuklarımızdan çok umutluyuz. 
Ailelere en iyi ulaşma yöntemi çocuklar, onlar bu işi sever 
benimserlerse, gelecekleri için buna ihtiyaçları olduğunu fark 
ederlerse ailelerini çocukların yönlendireceklerini düşünüyorum.

Halkı bilinçlendirmek için ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
El ilanı dağıtılıyor, afiş ve bilbordlarla reklamlar yapılıyor. 
Her başlanılan aşamada hane hane yüz yüze eğitim yapılıyor. 
Okullarımızdaki öğrencilerimiz aşama gözetilmeksizin her 
yıl bilgilendiriliyor. Ayrıca birlikte neler yapabileceğimizi 
gösterebilmek için bu minvaldeki başarı öykülerini 

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA AK, BELEDİYENİN 
GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINI VE ÇEVRE PROJELERİNİ 
ANLATIYOR.
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A KTI MN İETY İÖ
vatandaşlarımızla paylaşıyor, ücretsiz kitaplar, 
romanlar, hikâyeler dağıtıyoruz. Çeşitli 
kampanyalar da oluşturuyoruz. 

Çocuklara yönelik yaptığınız çalışmalar 
nelerdir?
Çocuklar; çevre konusunda bizim önceliğimiz. 
Keçiören’i onlarla kurtaracağımızı düşünüyoruz. 
Bu bağlamda çok büyük bir projemiz var; Çevre 
Çiçekleri Hareketi. Şu an Türkiye’nin en büyük 
çevre ve çocuk hareketlerinden biri oldu bile. 
Bu proje ile 4. sınıf öğrencilerini yıl içerisinde 
eğitimlerini tamamladıktan sonra “Çevre 
Müfettişi” ilan ediyoruz. Dolayısıyla her çocuk 
çevresinden sorumlu bir birey haline geliyor. 
Yıl içerisinde onlara çevre ve geri dönüşüm 
konusunda eğitim veriliyor; dağıtılan materyaller 
ve tiyatro gösterileri ile bilgilenmeleri sağlanıyor. 
Ayrıca yıl sonunda öğrencilerimizi ödüllendirmek 
ve onların bakış açılarını derinleştirmek için 
şiir, afiş, resim, kısa film yarışmaları yapıyoruz. 
Çevre Günü kutlamalarında devlet büyüklerinin 
de katılımı ile ödül törenleri düzenliyoruz. 
Çocuklarımızın heyecanlarını artırmak, doğayı 
korumak adına bisiklet yarışları, yetişkinler 
için yürüme yarışmaları yapıyoruz. İki yıldır 
süren projemiz sayesinde 26.000 gönüllü 
çevre müfettişi ordusuna sahip bir belediye 
olduk. Çevre Çiçekleri Hareketi, MİARGED 
Üretken Belediye Proje Yarışması’nda “çevre” 
kategorisinde birincilik ödülü, AK Parti Yerel 
Yönetimler Gençlik Konulu Proje Yarışması’nda 
Jüri Özel Ödülü’nü almaya hak kazandı. 

İleriye dönük ne tür projeleriniz var?
Çevre Çiçekleri Hareketi projemize devam 
edeceğiz. Halkı bilgilendirmek adına daha çok 
çalışmayı planlıyoruz. Eğitimle daha çok yol 
alacağımızı düşünüyoruz. Ayrıca yeni başlayan 
bir projemizle de çocuklarımız evlerindeki atıkları 
getirecekler, irtibat bürolarımızda sisteme 
dâhil olacaklar ve burada, topladıkları puanlar 
tutarındaki hediyelere sahip olacaklar. Buradaki 
amacımız alışkanlıklarımızı değiştirmek ve bu 
sisteme dâhil olan çocuklarımızı ödüllendirmek. 

Son olarak eklemek istedikleriniz var mı?
Bizim belediye olarak görevimiz tabii ki 
çevreye olan olumsuz etkileri denetlemek ve 
gerekli önlemleri almak. Kirleneni temizlemek 
özellikle çevre açısından zordur. Mühim olan 
kirletmemektir. Unutmamamız gereken şey; 
bu doğa hiç birimizin değil, bizlere bırakılmış bir 
emanet. Bu sebeple çevreye karşı daha duyarlı 
olmalıyız. Bunun sadece belediyenin görevi 
olduğunu düşünmemeliyiz. Hepimiz insan 
olarak sorumluluklarımızı bilmeli, geri 
dönüşümün ülke ekonomisine olan 
katkısını göz ardı etmemeliyiz. 
Temennim; “Daha zengin, 
daha temiz ve daha 
doğal bir dünya ve 
Keçiören için daha 
çok dönüşüm.”

KEÇİÖREN 
BELEDİYESİ 
VATANDAŞLARI 
YÜZ YÜZE, 
HANELERİNDE 
EĞİTİYOR.  EL 
İLANLARI, 
AFİŞLER VE 
BİLBOARD 
ÇALIŞMALARI 
İLE BELEDİYE 
GENELİNDE 
BİLİNÇLENME 
SAĞLIYOR.



• 2011 yılı 2. çeyrek sonu itibariyle Eğiticinin Eğitimi seminerleri 
kapsamında 870 öğretmene eğitim verilerek 

50.917 öğrenciye ulaşıldı.
• Çevre Haftası’nda ÇEVKO Vakfı olarak 

Türkiye genelinde pek çok etkinliğe katıldık.
• “Cam Yeniden Cam” projesi ile Maltepe bölgesinde yer alan 

9 okulda toplam 1.764 öğrenciye gönüllü eğitmenler 
tarafından verilen eğitimler tamamlandı.

• TRT Okul kanalında yayınlanan “Çekirgenin Notları” programı 
ekibi ambalajların geri dönüşüm yolculuğunu görüntüledi.

TÜKETİCİ 
BİLİNÇLENDİRME 

ÇALIŞMALARI
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TRT Okul’un 
konuğu 
ÇEVKO Vakfı

EVKO Vakfı, eğitim çalışmalarına  
TRT Okul kanalının programlarıyla 
devam ediyor. Hafta içi her gün 
yayınlanan, doğa ve çevre konularını 
öğrenmeye hevesli Çekirge karakteri 

ile keşif gezileri yapan ve çevresel konuları 
işleyen 29 Haziran’daki Çekirge’nin Notları 
programının konuğu ÇEVKO Vakfı idi. 
ÇEVKO Vakfı İletişim ve Eğitim Müdürü Dilek 
Özcanlı Uslu ve Yerel Yönetimler Bölüm Müdürü 
Cezmi Neyim, programın ambalaj atıklarıyla 
ilgili bölümünde çekim ekibine destek oldular. 
Çekirge’ye ambalaj kaynağından toplama 
ayırma tesisine kadar olan yolculukta eşlik eden 
ÇEVKO yetkilileri; ambalaj atıklarının neden 
ayrı toplanması gerektiğini, bunun çevreye ve 
ekonomiye katkılarını, bu konuda tüketicilere 
düşen görevleri anlattı ve ÇEVKO Vakfı’nın 
sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin 
oluşturulması konusunda yaptığı çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. 
Kiptaş İçerenköy Konutları sitesinde başlayan 
çekimlerde, site sakinleri ile röportajlar yapıldı, 
halkın ambalaj atıklarını nasıl ayırdığı öğrenildi. 
Bir görevli, program dahilinde apartmanda 
ayrılmış olan atıkları kumbaraya attı. Lisanslı 
toplama ayırma firması Taşlar Kağıt’tan gelen bir 
araç kumbaradaki ambalajları toplama aracına 
yükleyerek tesise götürdü. Tesiste ambalajlar 
cinslerine göre metal, plastik, kâğıt, kompozit, 
cam olarak ayrıldı. Ve son olarak da türlerine göre 
ayrılan ambalajlar geri dönüşüm tesisine yollandı.

Ç

“GElEcEK iÇin GEri Dönüşüm” DiyErEK 20 yılDır ilKöğrEtim 
OKullarınDa GEri Dönüşümün önEmini anlatıp EğitimlEr 
VEriyOruz. 20. yılımızDa ÇOcuKlara farKlı bir Eğitim 
anlayışıyla sEslEnmEyE hazırız.

akfımız, çalışmaları tamamlanan e-öğrenme sitesi 
ile eğitimlerini web aracılığıyla da sürdürmeye 
devam edecek.
Çevreci Kedi ÇEVKİ ile yayın hayatına merhaba 
diyecek olan ÇEVKO Çocuk Sitesi, geri dönüşümün 

önemini anlatırken çevre ile ilgili genel bilgileri özel animasyon ve 
oyunlar eşliğinde, interaktif bir ortamda sunacak.
Bugüne kadar gönderilen okul kitaplarını da yine web sitesi 
aracılığıyla, üstelik sesli kitap olarak, eğlenceli bir hale getiriyoruz.
Çocuklar, Çevreci Kedi ÇEVKİ adlı tiyatro oyunumuzla ilgili merak 
ettikleri birçok şeyi de bu sitede bulabilecekler.
Ayrıca “Eğiticinin Eğitimi“ projesi kapsamında eğitim alan 
öğretmenler bu sitede oluşturulacak Öğretmenler Odası ile hem 
eğitim takvimimize ulaşabilecek hem de bilgi ve deneyimlerini 
birbirleriyle paylaşabilecekler.
Vakfımızın “Eğiticinin Eğitimi” kapsamında ilköğretim 
öğretmenleri ile 2011 yılında gerçekleştirdiği eğitimler, birçok 
ülkede faaliyet gösteren uzman araştırma kuruluşu GFK Türkiye 
tarafından değerlendirildi. 11 farklı ilçeden 225 öğretmenin 

2011 - 2012 öğrEtim 
yılına hazırız

DİLEK ÖzCANLI UsLU
ÇEVKO VaKfı ilEtişim, Eğitim müDürü

iletişim@cevko.org.tr

ÜKT TCİE İB MRNDİL İİNÇL EE

katıldığı değerlendirmenin saha uygulama süreci Nisan-Haziran 
2011 tarihleri arasında ÇEVKO tarafından, formların veri giriş, 
kontrol, analiz ve raporlama süreçleri ise GFK Türkiye araştırma 
şirketi tarafından yürütüldü.
Eğitimin başarısını ölçmek için gerçekleştirilen araştırma 
kapsamında katılımcı öğretmenlerden; ÇEVKO eğitimlerini 
“Eğitmenin konuya olan hâkimiyeti ve sunuş biçimi”, “Eğitim 
sırasında verilen örneklerin yeterliliği”, “Eğitim sırasında 
gösterilen çocuk sunumunun değerlendirmesi” ve “Eğitim 
için belirlenen gün ve saatin uygunluğu” kriterlerine göre 
değerlendirmeleri istendi. Araştırma sonuçları ÇEVKO 
eğitimlerinin tüm kriterler nezdinde katılımcılar tarafından 
başarılı bulunduğunu ortaya koydu.
Katılımcılardan, ayrıca eğitimleri tanımlayan ifadelere ne 
ölçüde katıldıklarını belirtmeleri istendi. Araştırma sonuçları 
katılımcıların büyük çoğunluğunun belirtilen tanımlamalarla aynı 
fikirde olduğunu ortaya koydu.
Biz 2011-2012 öğretim yılına hazırız. Tüm öğretmen ve 
öğrencilerimize temiz bir çevre, başarılı bir öğretim yılı dileriz.

V
ÇEKirGEnin nOtları 
prOGramınDa, ÇEVKO VaKfı 
GEri Dönüşümü anlattı.

ÇEVKO VaKfı yErEl yönEtimlEr bölüm müDürü 
cEzmi nEyim’in DE KatılDığı, ÇEKirGEnin nOtları 
prOGramınDa GEri Dönüşümün önEmi VE 
atıKların GEri Dönüşüm KumbaralarınDan 
tEsislErE Olan yOlculuğu anlatılDı.

Eğitmenlerin 
konuya olan 
hâkimiyeti ve 
sunuş biçimi

Çok kötü

Kötü

Orta

İyi

Çok iyi

Fikri yok/ 
cevap yok

Eğitim 
sırasında 
verilen 
örneklerin 
yeterliliği

Eğitim 
sırasında 
gösterilen 
çocuk 
sunumunun 
değerlendir-
mesi

Eğitim için 
belirlenen 
gün ve saatin 
uygunluğu

2

1

8

36

36

6

6 10

62

56

56

38 26

32

20

5
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işecam Topluluğu Cam Ambalaj Grubu şirketi Anadolu 
Cam ve ÇEVKO Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen 
“Cam Yeniden Cam” projesinin ilk bölümü sona erdi. 
İstanbul Maltepe Belediyesi’nde, Maltepe’deki Kadir 
Has İlköğretim Okulu’nda başlayan proje, ilk etapta 
1.764 öğrenciye geri dönüşüm eğitimi verdi. Toplanan 

cam miktarını artırmayı ve bu konuda ilköğretim öğrencilerinde 

“cam yeniden cam” 
projesi tamamlandı

ÜKT TCİE İB MRNDİL İİNÇL EE

maltEpE’DE binlErcE ÇOcuğa ulaşan prOJEnin 
Gönüllü EğitmEnlEri GörüşlErini paylaşıyOr.

ş farkındalık yaratmayı amaçlayan projede toplam 20 gönüllü 
öğretmen çalıştı. 2011-2012 öğretim yılında Maltepe ve 
Zeytinburnu belediyelerinde devam edecek “Cam Yeniden Cam” 
projesinde, yıl sonuna kadar toplam 15.000 öğrenciye ulaşılması 
hedefleniyor.Maltepe’deki okullarda çevre eğitimleri gönüllüler, 
projeyle ilgili görüşlerini bizlerle paylaştı… ÇEVKO Vakfı olarak biz 
de eğitim gönüllülerimize çok teşekkür ediyoruz.

İlk çalışma bölgesi olarak seçilen Maltepe 

Belediyesi’nin duyarlılığı, diğer bölgelere 

de örnek olmalıdır. Çocuklara dağıtılan 

ürünler, öncelikle onlara bir birey olarak 

değer verildiğini gösteriyor ve öğrendiklerini 

hatırlamalarını sağlıyor. Geri dönüşüm 

konusundaki duyarlılığı, Anadolu Cam’ı daha 

geniş kapsamlı projelere yöneltecek. ÇEVKO 

Vakfı ve Anadolu Cam’ın işbirliğine az da olsa 

bir katkı sağlamış olmaktan guru duyuyorum. - 

Gonca Cilasun

Sizinle oldukça güzel bir projede 
karşılaştığım için çok memnunum. 
“Cam Yeniden Cam” projesi, yaşamıma 

değer kattı. Bir aylık sürede grup 
dinamiği yüksek bir gönüllü ekibi olarak 

çok çabuk kaynaştık, hiçbir adımda 
sorunla karşılaşmadık. Kalabalık bir 
ekibin ahenkli birlikteliğine vesile 
olduğunuz için size tekrar teşekkür 
ederim. – Aslı Cingil

Sunumun içeriği bence çocuklara oldukça uygundu. Tişört ve çanta gibi verilen materyaller de çocukların ilgisini çekti. Gönüllülerin farklı meslek ve deneyimlerden gelmesi çok güzel bir ahenk oluşturdu. Anadolu Cam ve ÇEVKO Vakfı’nın bu eğitim programını kısa zamanda koordineli bir şekilde organize etmesini de tebrik ediyorum. - M. Biriçim Özhuy

Çevremize karşı daha duyarlı nasıl 

olabileceğimizi fark etmemize ve ufacık 

şeyler yaparak bile daha güzel bir dünya 

için kocaman adımlar atmamıza olanak 

sağladığınız için, böyle bir projeyle şimdinin 

çocukları yarının bizlerine bu bilinci aşılama 

konusunda katkı sağlamamıza vesile 

olduğunuz için teşekkür etmek istiyorum. 

Projenin düşünülenden daha başarılı olduğu 

inancını taşımaktayım. – Tuğba Küçük

Çocuklara bir hediye ile gidilmesi çok güzel bir düşünce. Onların projeye sahip çıkmasına ve projenin akılda kalmasına yardımcı oldu. Tüm gönüllü arkadaşlar heyecanlı, enerjik ve proje için çok istekliydi. İmkân olsa tüm okullara ve bütün öğrencilere ulaşmayı isterdim. Anadolu Cam ve ÇEVKO Vakfı işbirliği çok değerliydi ve çok anlamlıydı. – Tayibe Ünver

Öncelikle bu projeye dâhil 
olabildiğim için sizlere teşekkür 
ediyorum. Çocuklar çevre konusuna 

beklediğimden daha duyarlı idi. 
ÇEVKO Vakfı ve Anadolu Cam’a böyle 

bir projeyi hayata geçirdikleri için 

teşekkür ederim. Önemli olan çocuklar 

ve onların hayatlarını biraz da olsa 

etkileyebilmek. – Damla Sedef Güler

Öncelikle çevre ve çevre sorunlarını 

tanıttığı ve çocukların bu konuda 

düşünmesini, fikir üretmesini sağladığı 

için bu projeye katılımım benim için 

büyük şans oldu. Projede gönüllülerle 

iletişimde olan tüm Anadolu Cam ve 

ÇEVKO Vakfı çalışanlarına da teşekkür 

ederim.. Böyle bir oluşumun içinde yer 

almış olabilmek benim için gurur verici 

bir deneyimdi. – Selin Badem

Öncelikle çok verimli bir etkinlik 
süreci yaşadığımıza inanıyorum 
ve başta Anadolu Cam ve ÇEVKO 

Vakfı yetkilileri olmak üzere tüm 

eğitmen arkadaşlarıma katkılarından 

dolayı çok teşekkür ediyorum. Ümit 

ediyorum ki gelecek dönemde daha 

güzel projelere imza atacağız. – 
Evren Yağcı

ÇEVKO Vakfı ve Anadolu Cam’ın başlattığı bu çevre projesinde yer alma şansı elde ettiğim için çok mutluyum. Böyle bir projeyi destekleyen tüm çalışanlara sonsuz teşekkürler. Çevre konusunda yeterli hassasiyete erişmemiz için toplum olarak çok yolumuz olduğu açık, bu konuda aktif olarak bir şeyler yapma fırsatı bulmak çok güzel bir tecrübe oldu.  – Merve Uzunalioğlu
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ünden güne daha çok kirlenen çevremize sahip 
çıkmak, çevreye olan duyarlılığı artırmak amacıyla 
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kutlanan 
Çevre Haftası’nda ÇEVKO Vakfı da İstanbul ve 
Türkiye’yi gezerek çeşitli etkinliklere katıldı.

KadıKöy Belediyesi Çevre Haftası etKinliKleri
Kadıköy Belediyesi, Dünya Çevre Haftası’nı 30 Mayıs – 1 Haziran 
tarihleri arasında düzenlediği etkinliklerle kutladı. Çevreci Kedi 
ÇEVKİ tiyatro oyunu 30 Mayıs günü Kozzy Alışveriş Merkezi 
Gönül Ülkü – Gazanfer Özcan Sahnesi’nde çocuklarla buluştu. 
ÇEVKİ, yabancı öğrencilerin dans gösterilerine katılıp çocuklarla 
vakit geçirdi. 1 Haziran’da Yoğurtçu Parkı’nda düzenlenen 
etkinlikler de büyük ilgi gördü. Çeşitli müzik, tiyatro, dans ve 
jonglörlük gösterileri ile renklenen, Ekolojik Enerji, Teknoloji 
ve Tasarım ile Sanat Atölye çalışmalarına ev sahipliği yapan 
festivale katılan 1.000 çocuğa ÇEVKO Vakfı tarafından şapka ve 
tişört hediye edildi.

6. erguvan Çevre ödülleri 
İstanbul İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
6. Erguvan Çevre Ödülleri, 1 Haziran’da Harbiye Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu’nda düzenlenen ödül töreni ile sahiplerini buldu. 
ÇEVKO 1.500 çocuğa şapka, tişört ve bez çanta hediye etti. Ödül 
töreninde, verdiği desteklerden ötürü ÇEVKO Vakfı’na plaket 
verildi.

BeBeK Şenliği
Beşiktaş Belediyesi ve Bebekliler Derneği tarafından bu yıl 6. kez 
düzenlenen ve 3-4-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen 
Bebek Şenliği’ne Çevreci Kedi ÇEVKİ de katıldı. ÇEVKİ, renkli 

Çevre haftası etkinlikleri

ÜKT TCİE İB MRNDİL İİNÇL EE

GEÇtiğimiz mayıs VE haziran aylarınDa DüzEnlEnEn 
EtKinliKlErE ÇEVKO VaKfı Da KatılDı.

G

ÇEVrEci KEDi ÇEVKi, 
DüzEnlEnEn 
şEnliKlErDE 
ÇOcuKlarla bir 
araya GElDi, GEri 
Dönüşümü öğrEtti.

ÇEVKO Vakfı Erguvan Çevre ödülleri’nde plaket ile 
ödüllendirildi.
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ÜKT TCİE İB MRNDİL İİNÇL EE
etkinliklere sahne olan Bebek Parkı’nda tüketicilere broşür, 
çevreci miniklere ise okul kitabı dağıttı.

antalya Çevre Haftası Kutlamaları 
Çevreci Kedi ÇEVKİ tiyatro oyunu Çevre Haftası etkinlikleri 
kapsamında 2 Haziran’da Muratpaşa Melahat Faraçlar İlköğretim 
Okulu’nda; 3 Haziran’da ise Konyaaltı 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
Parkı’nda çevreci çocuklarla buluştu. 

BaKırKöy Belediyesi Çevre Haftası etKinliKleri
Bakırköy Belediyesi 2011 yılı Çevre Haftası’nı, 6 Haziran’da 
Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda ve 10 Haziran’da Yeşilköy Röne 
Park’ta düzenlediği çeşitli etkinlikler ile kutladı. ÇEVKO Vakfı 6 
Haziran’da Bakırköy Özgürlük Meydanı’ndaki etkinliklere açtığı 
stand ile katıldı. 
Kapak kampanyasından elde edilen tekerlekli sandalyelerin 
sahiplerine teslim edilmesinin ardından Bakırköy sahiline yapılan 
“Çevre Yürüyüşü” ile etkinlik sona erdi. ÇEVKO, 1.000 çocuğa 
şapka ve tişört hediye etti ve ÇEVKO standını ziyaret eden 
çocuklara ve tüketicilere ambalaj atıklarının ayrı toplanması ve 
geri kazanımı konusunda bilgiler verdi. 

aHlatlıBel geri Kazanım Panayırı
Çankaya Belediyesi ve çevre gönüllüleri tarafından 23 Mayıs’ta 
düzenlenen Ahlatlıbel Geri Kazanım Panayırı renkli görüntülere 
sahne oldu. Çevre gönüllüleri ve çocuklar ambalaj atıkları, tahta 
çıtalar ve çöp poşetlerini kullanarak uçurtmalar yaptılar. Çevreci 
Kedi ÇEVKİ de etkinliğe katılarak çocuklara ambalaj atıklarının 
geri kazanımı ile ilgili mesajlar verdi.

zeytinBurnu Belediyesi Çevre Şenliği
Zeytinburnu Belediyesi, Çevre Haftası kutlamalarını 7-8 Haziran 
tarihlerinde gerçekleştirdi. ÇEVKO Vakfı hem Zeytinburnu 
Kültür ve Sanat Merkezi’nde hem de Kazlıçeşme Meydanı’nda 
gerçekleşen etkinliklere katıldı.  
7 Haziran’da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde Çevreci 
Kedi ÇEVKİ tiyatro oyunu çocuklarla buluştu. 8 Haziran’da 
Kazlıçeşme Meydanı’nda düzenlenen etkinliklere katılan ÇEVKİ 
çocuklarla hem eğitici hem de neşeli dakikalar geçirirken eski 
Milli Eğitim Bakanı 
Nimet Çubukçu ile de 
tanışarak kendisine 
ambalaj atıklarının 
geri kazanımının 
ne kadar 
önemli 
olduğunu 
hatırlattı.

türKiyE GEnElinDE DüzEnlEnEn ÇEVrE haftası 
EtKinliKlErinDE, tüm ÇEVrE halKının EtKinliğE 
Katılım GöstErmEsi umut VEriciyDi.



• 20. Yıl Genel Kurul Toplantısı ve 
özel akşam yemeği ile yeni yaşımızı kutladık.

• TAIEX ve Adana Seyhan Belediyesi’nin 
düzenlediği eğitim programına ve Yeşil Bilgi Platformu’nun 

“Kaynaklar Tükenmeden Sorumluluk Şimdi” konferansına katıldık.
• ÇEVKO Vakfı artık ISWA üyesi.

• Lüksemburg’un Yetkili Geri Kazanım Kuruluşu Valorlux mercek altında.
• TEMA Vakfı Kaçkar Dağları’nı hayata bağlıyor.

• 7. Ambalaj Tasarımı, Ulusal Öğrenci Yarışması sonuçlandı. 
• Sürdürülebilirlik için İnovasyon-Avrupa Birliği Çevre Ödülleri başlıyor.

HABERLER
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ÇEVKO VAKFI 20. YILINI GENEL KURUL TOPLANTISI VE ÖZEL 
AKŞAM YEMEĞİ İLE KUTLADI.

HAZIRLAYAN: EnDüsTrİ İLİŞKİLErİ UzMAnI sEnEM zIvArIK

u sene 20. yılını kutlayan, 1991 yılından bu yana 
ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda kâr 
amacı gütmeden çalışmalar yürüten ve Türkiye’de 
çevre ve geri kazanım alanında öncü olan ÇEVKO 
Vakfı, 31 Mayıs tarihinde düzenlenen Genel Kurul 

Toplantısı ve 20. Yıl Yemeği ile başarılarını kutladı. Taksim Point 
Hotel’de yapılan toplantı, 20. yılında ÇEVKO Vakfı ile yola devam 
eden tüm paydaşların katılımı ile gerçekleşti. 
20. Genel Kurul Toplantısı’na vakıf üyeleri dışında ÇEVKO 
Vakfı’nın eski yönetim kurulu üyeleri, PAGEV, ASD, AKÜDER, 
TÜÇEV, TÜGİS, WWF, TOG ve GEKSANDER gibi dernek ve 
vakıfların yöneticileri, Marmara Belediyeler birliği yöneticileri 
ve her adımda ÇEVKO Vakfı’nın yanında yürüyen değerli ÇEVKO 
personeli de katıldı.
Genel Kurul Toplantısı’nda; vakıf senedinin değiştirilmesi 
için çalışmaların başlatılmasına ve vakıf senedi değişikliğinin 
ardından vakıfa yeni üye alınmasına karar verildi.
20. Yıl Genel Kurul Toplantısı’nın ardından, ÇEVKO Vakfı, 
konuklarını ve personelini vakıfın 20. yaşını kutlamak için 
düzenlenen özel 20. Yıl Kutlaması akşam yemeğinde ağırladı. 
Renkli görüntülere sahne olan yemekte ÇEVKO Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Okyar Yayalar, ÇEVKO Vakfı’nın 20. yılını 
kutlayan bir konuşma yaptı, konuşmanın ardından ise geceye 
özel yapılan pasta kesildi. Geceye, Dünya Gazetesi yazarı Rüştü 
Bozkurt’un “Türkler Fırsat Kaçırma Fırsatını Kaçırmaz mı?” 
konulu sunumu keyif kattı.
20 yıldır çalışmalarına kesintisiz devam eden ÇEVKO Vakfı, 
çevre ve geri dönüşüm alanında daha uzun yıllar Türkiye’de 
faaliyetlerini sürdürmeyi amaçlıyor.

B
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20. yıl kutlamaları

GECEDE DünYA GAzETEsİ YAzArI 
rüŞTü BOzKUrT DA Bİr sUnUM YAPTI.

vrupa Komisyonu Genişleme 
Genel Müdürlüğü’nün hükümete, 
firmalara ve belediyelere 
AB mevzuatının aktarımı, 
uygulanması ve yürütülmesi 

konusunda destek sağlayan kolu Teknik Destek 
ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX), Adana Seyhan 
Belediyesi ile işbirliği içerisine girdi.
Geçtiğimiz Mayıs ayında TAIEX desteğiyle 
düzenlenen eğitim programına “Ambalaj 
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”nce yükümlü 
olan Adana ilçe belediyeleri, lisanslı toplama-
ayırma ve geri dönüşüm firmaları, İl Çevre ve 
Orman Müdürlükleri ve yetkilendirilmiş kuruluş 
ÇEVKO Vakfı katılım gösterdi.
Adana İl Çevre Müdürlüğü’nde Uzman Vatan 
Dinçer’in açılış konuşması ve TAIEX ve RTP 
hakkında verdiği detaylı bilgiler ile başlayan 
eğitimde İtalya Umbria Bölgesi Çevre Koruma 
Ajansı’ndan Andrea Sconnochia’nın Avrupa 
Parlamentosu ve Konsey Direktifi ve Umbria 
Bölgesi uygulamalarını içeren konuşmaları, 
Romanya Çevre Bakanlığı, Ambalaj Atıkları 
ve Tehlikeli Maddeler İdaresi’nden Simona 
Ghita’nın Romanya’da Ambalaj Atıkları Yönetimi 
konusunda yapılan çalışmalar hakkında verdiği 
bilgiler ve Adana Seyhan Belediyesi’nden 
Zeki Bozkurt’un yapılan çalışmalar hakkında 
aktarımları yer aldı. ÇEVKO Vakfı Endüstri 
İlişkileri Uzmanı Senem Zıvarık ise düzenlenen 
ikinci oturumda “Yetkilendirilmiş Kuruluşun 
Bakış Açısından Türkiye’de Ambalaj Toplama 
Sistemi” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

DüzEnLEnEn EĞİTİM PrOGrAMInA İTALYA vE 
rOMAnYA’DAn DA KATILIM OLDU.

Adana seyhan 
Belediyesi ve 
TAIEX işbirliği

A
Yeni bir 
dönem

ÇEVKO Vakfı, Mart 2011’de ISWA (Uluslararası 
Katı Atık Birliği) üyesi oldu. Kar amacı gütmeyen, 
sürdürülebilir atık yönetimini dünya çapında teşvik 
etmek için çalışan bağımsız bir kuruluş olan ISWA, 
dünyanın 70 farklı ülkesinden 1.000’den fazla üyeye 
sahip. Üye birçok firma ve vakıf, katı atık yönetimi 
konusunda ISWA’nın 
kapsamlı bilgi birikiminden 
faydalanıyor.

ÇEvKO vAKFI IsWA üYEsİ.

HAZIRLAYAN: EnDüsTrİ İLİŞKİLErİ UzMAnI 
HAnDE sİFOĞLU ünvEr 

ÇEvKO vAKFI’nIn IsWA 
üYELİĞİ sOnrAsI, 
BİLGİLEnDİrME 
FAALİYETLErİ HIz 
KEsMEDEn DEvAM 
EDECEK.
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LüKsEMBUrG’DAn YETKİLİ GErİ KAzAnIM KUrULUŞU vALOrLUX, 
AvrUPA’nIn En sIKI ÇALIŞAn KUrUMLArInDAn Bİrİ.

vrupa’nın Pro-Europe üyesi yetkili geri kazanım 
kuruluşlarından Lüksemburglu VALORLUX, 1995 
yılının Ekim ayında, yemek ve yemek dışı sektörlerden 
23 firma ve Lüksemburg Ticaret Odası ve Tarım 
Odası gibi 6 destekleyici üye ile kâr amacı gütmeyen 

ve özel sektörlere yönelik iş yapan bir kurum olarak hayatına 
başladı.
Tam anlamıyla faaliyetlerine 1997 yılında başlayan VALORLUX’ün 
günümüzde yaklaşık 1.200’e yakın üyesi bulunuyor. Kurum, 
çeşitli sistemler ile evlerden, ticari şirketlerden özel veya devlet 
okul ve dairelerinden geri dönüştürülebilir atıkları topluyor. 
116 farklı belediye ile çalışan kurum, 10 büyük ticari kuruluşun 
yükümlülüklerini devrettiği tek kurum olarak hayatına devam 
ediyor. Ambalajı ulusal pazara sunan sektörlerden gelen aidatlar 
ile güç kazanan VALORLUX’ün üyeleri ve müşterileri arasında 

A

D YA ANÜN D

üreticiler, ihracatçılar ve ithalatçılar da bulunuyor. Yabancı 
tedarikçiler de Lüksemburglu müşterileri adına VALORLUX üyesi 
olup geri dönüşüme katkı sağlayabiliyorlar. 
Pro-Europe üyesi olarak üyelerine Yeşil Nokta logosunu kullanıma 
sunan VALORLUX’ün logoyu kullanmak gibi bir dayatması yok ama 
Lüksemburg’da pek çok VALORLUX üyesi, ambalajlarında Yeşil 
Nokta logosunu gururla taşıyorlar.

YOĞUN ÇALIŞMA
Türkiye’deki Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne benzer 
bir yönetmelik, Lüksemburg’da 1999 yılında yürürlüğe girdi. 
Lüksemburg hükümetine göre, ülkede ortaya çıkan ambalaj 
atıklarının en az %65’i geri dönüşüme kazandırılmalı. 
Net rakamların cam ve kâğıt/kartonda %60, metalde %40, plastikte 
%22,5 ve ahşapta da %15 olması gerekiyor. Lüksemburg’da 

yürürlükte olan sistemin halka ve Çevre Bakanlığı’na açık ve 
kolay bir şekilde bilgi sağlayacak yapıda olması, tüm ambalaj 
kullanıcılarının atıkların geri dönüşümü hakkında bilgilendirilmiş 
olması şart. Her dönemde bir hedef belirleyen VALORLUX ve 
hükümet, çoğu zaman bu hedefleri gerçekleştirmeyi hatta geçmeyi 
başarıyor. VALORLUX, üyelerini geniş bir yelpazeden seçiyor 
ve koşulları yerine getirebileceğine inandığı büyük, küçük tüm 
oluşumlara kapısını açıyor. VALORLUX üyesi olmak isteyen her 
şirket, bir üyelik sözleşmesi imzalamak ve giriş ücretini ödemek 
zorunda. Sözleşme tarihinden 30 gün sonra da ilk beyanı yapmaları 
gerekiyor. VALORLUX ve belediyeler, atık toplama operatörleri, 
ayrıştırma tesisleri ve geri dönüşümcüler arasında da sözleşmeler 
bulunuyor. Kurum, Lüksemburg Çevre Bakanlığı ile sıkı bir diyalog 
içerisinde. Neredeyse her projede bir araya gelip işbirliği yapan bu 
iki kurum, özellikle gönüllü projelerde sık sık birlikte çalışıyorlar. 
İki tarafın birlikte ürettiği çözümler arasında “ecobag” denilen atık 
toplama poşetleri ve bölgesel olarak dağıtılan tekrar kullanılabilir 
alışveriş çantaları bulunuyor. 
2009’da, Lüksemburg’da 41.887 ton ambalaj, yani evsel ambalaj 
atıklarının %74’ü geri dönüşüme kazandırıldı. VALORLUX, üç 
farklı toplama sistemi ile çalışıyor. Finansal Destek sisteminde 
VALORLUX, belediyeleri, birlikleri ve çeşitli derneklerin ambalaj 
atığı programlarını finansal olarak destekliyor. Bu sistem otoritelere 
teslim edilen her ton ambalaj atığı için belirli bir miktar ücret 

* Yıllık kişi başına düşen 62,66 kg atığın dağılımıdır.
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• Toplam tonun Euro olarak değeri.

Kâğıt / Karton 
(koli ve kutular)

Boş camlar 
(şişe, kavanoz…)

Karışık kâğıt ve kartonlar göz önüne alındığında, toplanan atığın %18’i evsel atık yani çöp olarak değerlendirilmek zorunda 
kalınıyor. Geri dönüşüm alanlarında toplanan kartonların ise neredeyse %50’si evsel atık kondisyonunda bulunuyor.

Metaller (teneke, alüminyum…)
Plastikler (şişeler, filmler, 
yoğurt kapları, köpükler….)
İçecek kutuları

2010 FİNANSAL DESTEK ORANLARI

136,40

31,23

38,95

Cam 
%66,62

Kâğıt / Karton 
%23,01

Metal
%6,89

Plastik 
%3,19

İçecek kartonu 
%0,29

Lüksemburg’un 
çevre ordusu

ödemesini içeriyor. Kabul edilen materyaller arasında köpükler, 
kapıdan kapıya toplamalarda ve konteyner parklarından toplanan 
her türlü materyal bulunuyor. PMC Toplama sistemi ise tüketiciye 
yönelik. Karışık plastik şişeler, metal ambalajlar, içecek kartonları, 
VALORLUX tarafından dağıtılan mavi plastik torbalarda birikiyor. 
Poşetler iki haftada bir toplanıyor. Bir de ticari ambalajlar var. 
Evde kullanılan objeler ile birlikte gelen çeşitli paketler, kargo 
malzemeleri, plastik filmler, kutular ve ahşap  taşıma destekleri bu 
toplama sisteminde değerlendiriliyor.

OYUNLARLA GERİ DÖNÜŞÜM BİLİNCİ
VALORLUX’ün imzası haline gelen mavi ambalaj atığı toplama 
poşetleri kurumun çalıştığı 116 belediyede kapı kapı dolaşılarak 
toplanıyor. 105 belediyede diğer materyallerin yanında metal 
atıklar da toplanıyor. 2008 yılında geri 
dönüştürülebilecek madde kabul edilen ve 
belirli bir geri dönüşüm kotası belirlenen 
ahşap da artık Lüksemburg sınırlarında 
geri dönüşüm için toplanıyor.
VALORLUX’ün son kampanyalarından 
biri, ambalaj ayrıştırmayı oyunlarla 
öğreten ve Mayıs 2011’de başlayan 
“Sürdürülebilir bir dünya için hep 
birlikte yoldayız”. Bu kampanya, 
tüm Lüksemburg’u dolaşıp, çeşitli 
bölgelerde standlar açarak 
insanları oyunlar oynamaya 
ve sonucunda da ödüller 
kazanmaya teşvik ediyor. 
Amaçları, çocukların geri 
dönüştürülebilir maddeyi, 
geri dönüşüm kutusuna 
sokmalarını isteyen bir 
basketbol oyunu ile 
tüketicileri ayrıştırmanın 
ve geri dönüşümün ne kadar 
önemli olduğundan 
haberdar etmek.

H E LEAB R R
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sürDürüLEBİLİrLİK İÇİn 
İnOvAsYOn - AvrUPA BİrLİĞİ 
ÇEvrE ÖDüLLErİ

Sürdürülebilirlik için İnovasyon - Avrupa Birliği Çevre 
Ödülleri bilgilendirme toplantısı, 19 Eylül’de 14:00 - 
17:00 arası TÜSİAD Konferans Salonu’nda gerçekleşti. 
Avrupa Birliği’ne üye 27 ülke ve Türkiye ile 
Hırvatistan’da sürdürülebilirlik ve inovasyon konusunda 
başarılı çalışmalarıyla ön plana çıkan işletmelere verilen 
Sürdürülebilirlik için İnovasyon - Avrupa Birliği Çevre 
Ödülleri, çevresel, sosyal ve ekonomik konuları bütüncül 
bir şekilde yöneten işletmelerin yenilikçi uygulamalarını 
ödüllendirmeyi hedefliyor. Avrupa’da sürdürülebilirlik 
için inovasyonun yaygınlaştırılmasını amaçlayan bu 
girişim, çevre dostu yönetim anlayışı, uygulama ve 
ürünlere öncülük eden işletmelerin başarılarını takdir 
etmek ve diğer kurumları desteklemek amacıyla Avrupa 
Komisyonu tarafından iki yılda bir düzenleniyor.
REC Türkiye ve TÜSİAD işbirliğinde düzenlenen 
ödüllerin Türkiye ayağı olan ulusal programda dereceye 
giren işletmeler Avrupa Birliği tarafından düzenlenen 
yarışmalara katılmaya da hak kazanıyor.
“Yönetim”, “Süreç” ve “Ürün” olmak üzere üç kategoride 
dağıtılan ödüllerin 2011-2012 
dönemindeki dördüncü kategorisi; 
“Sürdürülebilirlik Raporlaması” 
olacak. Ülkemizde dördüncü kez 
sahiplerini bulacak ödüller için 
başvurular, 11 Kasım 2011 tarihine 
kadar devam edecek.
Detaylı bilgi için; 
www.abcevreodulleri.org

Çevresini seven 
kazansın!
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Kaynaklar 
Tükenmeden 
sorumluluk 
Şimdi
YEŞİL BİLGİ PLATFOrMU TArAFInDAn 
DüzEnLEnEn KOnFErAnsTA DünYAMIzIn 
ÇEvrEsEL sOrUnLArInA DEĞİnİLDİ.

EVKO Vakfı’nın da üyesi olduğu Yeşil Bilgi 
Platformu’nun düzenlediği, iş ve ekonomi dünyasının 
liderleri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, 
sanatçılar ve gazetecilerin katıldığı Kaynaklar 
Tükenmeden Sorumluluk Şimdi çevre konferansı 

Koç Üniversitesi’nde 8 Haziran 2011 tarihinde gerçekleşti. 
Doğal kaynakların korunması konusunun uzman bakış açısı 
ile değerlendirildiği konferansta, çevre sorunları hakkında 
toplumun her kesiminden ilgililerin alması gereken önlemler 
tartışıldı. Konferans ekonomik, akademik ve sosyal olmak üzere 
üç ayrı oturumda gerçekleşti.
Moderatörlüğünü gazeteci - yazar Yavuz Semerci’nin üstlendiği 
“Ekonomi Yerküreyi Nasıl İyileştirecek? İş Dünyası Geleceğe 
Nasıl Hazırlanıyor?” konulu ilk oturumda; ekonomik anlamda 
sürdürülebilirliğin önemine, son teknoloji ve enerji tasarruflu 

BEŞ YIL sürEn “KAÇKAr DAĞLArI 
PrOJEsİ” İLE TEMA vAKFI vE 
AvrUPA BİrLİĞİ, BÖLGEDEKİ 
DOĞAL YAŞAMI KUrTArDI.

Kaçkarlar için 
umut ışığı

vrupa Birliği ve TEMA Vakfı 
finansmanıyla hayata geçirilen 
Kaçkar Dağları Sürdürülebilir 
Orman Kullanımı ve Koruma 
Projesi, bölgede doğayı koruyarak 
kalkınmanın mümkün olduğunu 

ortaya koydu. Yaklaşık beş yıl süren ve TEMA 
Vakfı ile Proje Ortakları tarafından yürütülen 
projenin kapanışı geçtiğimiz aylarda yapıldı. 
Proje kapsamında tüm ilgili aktörlerin aktif 
katılımıyla hazırlanan “Kaçkar Dağları Yönetim 
Planı” kamuoyuna sunuldu. Projenin başarılı 
sonuçlarının devamına yönelik “Kaçkar Dağları 
Koruma ve Geliştirme Birliği”nin kurulması için 
girişimler başladı.
Dünya’nın biyoçeşitlilik açısından kuzeydeki en 
sıcak noktası Kaçkarların barındırdığı biyoloji 
çeşitliliği ve yaban hayatını korumak amacıyla 
2007 yılında Avrupa Birliği desteğiyle yola 
çıkan proje, en çağdaş araştırma yöntemlerini 
kullanarak Kaçkar Dağları’nın doğal değerlerini 
keşfetti. Kaçkar Dağları Projesi, 4 yıl 8 ay 
sürdü, yaklaşık 2 milyon Euro harcandı. 
Yürütülen envanter çalışmalarında endemik 
bir bitki türü keşfedildi, yalnızca Türkiye’de 
bulunan ve nesli tehlike altında olan hayvan 
türleri, doğal yaşlı ormanlar, anıt ağaçlar 
saptandı. Proje kapsamında Türkiye’de ilk kez 
vaşak görüntülenirken, bozayılar uydu vericileri 
ile takip altına alındı. Sadece Yusufeli’nin 
kelebek varlığının İngiltere’nin beş katı olduğu 
ortaya çıktı.

A

ürünler ile sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ve oturuma 
katılan Arçelik, Koç, Ford gibi firmaların çevre çalışmalarına 
değinildi. “Yaşanabilir Çevre için Eski Köye Yeni Adet” başlıklı 
akademik panelin moderatörü Koç Holding Teknoloji ve Çevre 
Koordinatörü Doç. Dr. Orhan Alankuş oldu. Bu panelde ortak 
görüş, bir inovasyon kültürü yaratmak, devleti çevreyle ilgili 
daha fazla teşvike yöneltmek ve yenilikçi çevresel fikirler 
geliştirmek gerekliliği oldu.
Son oturumun konu başlığı ise “Duyarlı(mı)yız? Farkında(mı)
yız?” idi. Tiyatro ve sinema sanatçısı Mehmet Ali Alabora 
ve gazeteci-yazar Günseli Özen de panelistler arasındaydı. 
Dünyada değişen çevre koşulları sebebiyle yaşanan insan 
ve hayvan ölümlerinden, ileri teknoloji arıtma tesislerinin 
azlığından, yıllara oranla kaybettiğimiz çevresel değerlerden 
bahsedildi.

KOnFErAnsA KATILAnLAr ArAsInDA ünLü OYUnCU YETKİn 
DİKİnCİLEr, GAzETECİ YAvUz sEMErCİ, KOÇ HOLDİnG YÖnETİM 
KUrULU üYEsİ ALİ Y. KOÇ, KOÇ BİLGİ GrUBU KUrUMsAL İLETİŞİM 
DİrEKTÖrü BAnU AYDOĞAn DA vArDI.

KAÇKAr DAĞLArI’nIn DOĞAL GüzELLİĞİ İÇİn 
YAPILAn ÇALIŞMALAr sürECEK.
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7. AMBALAJ TAsArIMI, ULUsAL ÖĞrEnCİ 
YArIŞMAsI 2011’İn KAzAnAnLArI TüYAP’TA 
DüzEnLEnEn ÖDüL TÖrEnİnDE AÇIKLAnDI.

luslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı organizatörü 
TÜYAP ve Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) işbirliği 
ile düzenlenen 7. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci 
Yarışması 2011’in kazananları belli oldu. Nisan ayında 

ilk duyurusu yapılan yarışmaya, son teslim tarihi 30 Haziran’a kadar 
50 proje başvurmuştu.
Ödül töreni, 17. Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı - Avrasya 
Ambalaj 2011 İstanbul’un açılış günü 15 Eylül’de TÜYAP 
İnterexpo salonunda verilen yemekte yapıldı. Kazanan 22 ambalaj 
tasarımını notlandıran Seçici Kurul üyeleri, oybirliği ile karar 
vererek birinci, ikinci ve üçüncü sırayı alan projeleri ve mansiyon 
alan dokuz projeyi belirledi.  Anadolu Üniversitesi Endüstriyel 
Tasarım öğrencisi Mustafa Koçyiğit’in Doğanay Şalgam Suları 
için tasarladığı Geleneğe Dönüş cam şalgam şişesi birinci olarak 
2.500 TL ödül kazandı. Yenilikçi çikolata ambalajı ile ikinci olan 
Onur Yıldırım 1.500 TL, organik kuru kayısı ambalajı ile üçüncü olan 
Engin Emrah Sula ve Gizem Köse ise 1.000 TL ile ödüllendirildi.  
Mansiyon kazanan 9 projenin sahiplerine ise 300 TL verilecek. WPO 
tarafından düzenlenecek uluslararası yarışmaya katılmaya yeterli 
bulunan projeler de sertifika sahibi oldu.

U

Gençlerden “genç” 
ambalajlar

Yarışmaya katılan projelerin 
büyük çoğunluğunda geri 

dönüştürülmüş ürün  kullanımı 
dikkatleri çekti. üçüncülüğün 

sahibi olan organik kuru 
kayısı ambalajı da geri 

dönüştürülebilir materyal 
kullanılarak üretilecek.

Geleneksel şalgam suyunun 
modern cam şişesi çok 

beğenildi.
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