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DTÖE R
Sürdürülebilir Kalkınma ve Atık Yönetimi

Değerli Okuyucular,

“Sürdürülebilir kalkınma” ve küresel ısınma 
sonucu dünyada “iklim değişikliği”, birbiriyle 
ilintili iki önemli konu olarak, “yaşanabilir bir 
gelecek” vizyonuna sahip sanayi kuruluşlarının, 
çevre organizasyonlarının, kalkınma örgütlerinin, 
devletlerin ve Birleşmiş Milletler’in gündemlerini 
işgal etmektedir.

Ambalaj ve ambalajlı ürünlerin üretim ve 
kullanımlarının artması, gelişmişliğin ve kalkınmanın 
bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.  Üretim 
süreçlerinin ve tüketim sonucu oluşan atıkların 
çevreye duyarlı teknoloji ve yöntemler kullanılarak 
yönetilmesi ise “sürdürülebilir kalkınma”nın 
gereğidir.

Haziran 2012’de gerçekleşen Birleşmiş Milletler Rio+20 Sürdürülebilir Kalkınma 
Konferansı’na T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından sunulan raporda en iyi 25 uygulama 
projesi yer aldı.  Bu en iyi 25 uygulamadan birisi de “Sanayi, Yerel Yönetim ve 
Tüketici İşbirliği ile Türkiye’de Sürdürülebilir Bir Ambalaj Atıkları Yönetim Sistemi’nin 
Oluşturulması-ÇEVKO Modeli” başlıklı projemizdi. 20 yılı aşkın süredir ÇEVKO’nun 
yaptığı çalışmaları özetleyen raporumuzda, ülkemizde ÇEVKO’nun kuruluşuyla 
başlayan ve yaygınlaşmaya devam eden ambalaj atıklarının toplanması ve geri 
dönüşümü sürecinin çevrenin korunmasına katkısı, “genişletilmiş sanayi sorumluluğu” 
kapsamında finansmanı ve toplumsal yararları dikkate alındığında “sürdürülebilir” bir 
uygulama olduğunu vurguladık.  

Atıkların geri kazanımının doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunduğunu; 
üretimde fosil yakıtların kullanımını azalttığını biliyoruz. Doğal kaynaklarımız arasında 
yer alan ağaçlar kâğıt/karton üretiminde hammadde olarak kullanılmaktadır.  İklim 
değişikliğine neden olan sera gazı salınımlarının azaltılmasında, fosil yakıtların 
kullanımının azaltılması ve ormanların korunması, alınması gereken en önemli 
önlemlerdendir.

Geri kazanım konusunda bilinçlenmiş tüketici, atık yönetim sisteminin “sürdürülebilir” 
olabilmesi için gerekli ön koşulların başında yer alır.  Her yıl olduğu gibi bu yıl da 
5 Haziran Çevre Haftası’nda birçok etkinlikle tüketicilerin çevreyle ilgili konulara 
dikkatleri çekilmeye çalışıldı.  ÇEVKO Vakfı olarak, çeşitli belediyelerin daveti üzerine 
katıldığımız etkinlikler, İstanbul İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün öncülüğünde 
yedi yıldır düzenlemekte olduğumuz İstanbul’daki ilköğretim okullarına yönelik 
Erguvan Çevre Ödülleri yarışmasının yanında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 
birlikte hazırladığımız, televizyon dünyasının tanınmış isimlerinin gönüllü olarak yer 
aldığı “Dönüşüm İyi Gelecek… Hepimize…” temalı kamu spotu 5 Haziran tarihinden 
itibaren çok sayıda televizyon kanalında gösterime girdi.

ÇEVKO DÖNÜŞÜM’ü, bundan böyle, yılda iki kez çıkartmaya ve aylık e-bültenlerle 
desteklemeye karar verdik.  Dergimizin bu sayısında yılın ilk yarısındaki 
faaliyetlerimize, haberlere ve İzmir’den Konak Belediye Başkanı Sn. Dr. Hakan 
TARTAN ile yaptığımız söyleşiye yer veriyoruz.

Saygılarımla,

METE İMER     
ÇEVKO Vakfı
Genel Sekreteri

İ
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Türkiye’yi temsil eden
25 projeden biri 
ÇEVKO modeli 
RIO+20 ZİRVESİ 20-22 HAZİRAN’DA BREZİLYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Konferansı, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde 
yapılan 1992 Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve 
Kalkınma Konferansı’nın (UNCED) 20. yıldönümü 
ve 2002’de Johannesburg’da yapılan Dünya 

Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nin (WSSD) 10. yıldönümüne 
denk gelen tarihlerde, 20-22 Haziran 2012’de düzenlendi. Zirveye 
ev sahipliği yapan kent de yine Rio de Janeiro oldu. 40 binden 
fazla katılımcının bizzat Rio’dan ve 50 milyonu aşkın katılımcının 
da sosyal medya platformları aracılığıyla katkıda bulunduğu 
konferansta, Türkiye; Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Derneği’nin öncülüğünde gerçekleştirilen ve en iyi 25 uygulama 

önerisini bir araya getiren raporla temsil edildi. ÇEVKO Vakfı’nın 
çalışmalarını da içeren rapor, Rio+20 Zirvesi’nde yine Kalkınma 
Bakanlığı tarafından sunuldu. Konferans bitiminde ise hazırlıkları 
25 Ocak 2012’den bu yana sürdürülen Sonuç Bildirgesi kabul 
edildi. 283 paragraf ve 53 sayfadan oluşan “İstediğimiz 
Gelecek” (The Future We Want) adını taşıyan Bildirge’yle 
çevreyi koruma amacına uygun kalkınmanın ve sosyal gelişimin 
temel ilkeleri de belirlendi. Bildirge’de “Ortak Görüşümüz”, 
“Politik Taahhüdün Yenilenmesi”, “Sürdürülebilir Kalkınma 
ve Yoksulluğun Azaltılması Çerçevesinde Yeşil Ekonomi”, 
“Sürdürülebilir Kalkınmanın Kurumsal Çerçevesi”, “Eylem ve 
Takip İçin Çerçeve” ile “Uygulama Araçları” başlıklı altı bölüm 
yer aldı. 



• ÇEVKO DÖNÜŞÜM • 07

RIO+20’DE ALINAN KARARLAR
Bildirge’de, ekonomik gelişmenin farklı aşamalarında bulunan 
ülkelerin ortak ancak farklılaştırılmış sorumluluk taşıması da 
öngörüldü. Ayrıca sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin (SDG) 
oluşturulmasıyla ilgili sürecin de başlatılması ile ilgili maddeye 
yer verildi.
Bildirge gereği, Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın da 
(UNEP) güçlendirilmesi gündemde… Öte yandan kurumsal 
sürdürülebilirlik raporlamaları için standartların oluşturulması, 
ülkelerin refahı değerlendirilirken gayrisafi milli hasılanın (GDP) 
dışında doğal kaynaklarının da göz önünde bulundurulması, 
sürdürülebilir kalkınma finansmanı için strateji geliştirilmesi ve 
sürdürülebilir tüketim ve üretimin desteklenmesi için bir çerçeve 
geliştirilmesi gibi önemli maddeler de yine Bildirge’de yer aldı. 
“İstediğimiz Gelecek” Bildirgesi aynı zamanda cinsiyet 
eşitliğiyle ilgili çalışmaların artırılmasına ve bu konuya yönelik 
çalışmaların sürdürülmesine de olanak tanıyor. Bildirge’de yer 
verilen bir diğer konu politika kavramını genişletmeye yönelik. 
Buna göre gönüllü taahhütlerin önemi kabul ediliyor ancak sivil 
toplum olarak nitelenen kitlelerin ve bilim dünyasının da politika 
sürecine dâhil edilmesi isteniyor. 
Rio+20 Zirvesi süresince yaşanan tartışmalar da gündeme 
damgasını vurdu. En yoğun tartışmaların ise Zirve’nin sonuç 
bildirgesi olarak değerlendirilen “İstediğimiz Gelecek Belgesi”ni 
ortaya çıkarma aşamasında yaşandığı gözlemlendi. Belge son 
halini aldığında dahi katılımcılar, “etkili ve yaptırım içeren” bir 
bildirgeden çok “uzlaşmacı” bir bildirge olduğunu öne sürerek 
hoşnutsuzluklarını dile getirdiler. 

RIO+20 VE GELECEK HEDEFLERİ
Konferansın sona ermesiyle birlikte ileride neler olabileceğiyle 
ilgili umut ve kaygılar da dile getirilmeye başlandı. Brezilya 
Çevre Bakanı Izabella Teixeira, Rio+20’yi tarihin en çok katılımlı 
konferansı olarak niteledi ve 2014-2015’te tamamlanması 
gereken süreçlerle ilgili olarak çeşitli yöntemler ve son tarihler 
elde edildiğini söyledi. Avrupa Komisyonu’nun Çevreden 
Sorumlu Vekili Janez Potocnik ise “Biraz zaman geçmesine izin 
vermeliyiz ve Rio sonrası sürece odaklanabilmek için, metni 
duygularımıza yenilmeden ele almalıyız” dedi. Sonuç belgesinin 
“dünyayı daha sürdürülebilir bir yola soktuğunu” belirterek 
dünya liderlerinin Bildirge’ye “güçlü siyasi taahhütlerle” 
karşılık vermiş olmalarını da cesaret ve memnuniyet verici 
olarak değerlendirdi. Öte yandan Rio+20 Zirvesi’nin en 
önemli kazancı olarak, “sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 
(SDG) oluşturulması için bir planın ortaya konması” maddesi 
gösteriliyor. Kabul edilen bu madde uyarınca, Eylül 2013’e kadar 
her kıtadan beşer ülke temsilci olarak seçilecek ve toplam 30 
kişiden oluşan bir açık çalışma grubu oluşturulacak. Bu Çalışma 
Grubu da, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ni belirlemek 
için çalışacak.  Belirlenecek hedefler de 2015’de geçerliliği 
sona erecek olan “Milenyum/Binyıl Kalkınma Hedefleri”nin 
yerini alacak. Oluşturulacak yeni hedeflerin ise zengin ve fakir 
uluslararasındaki anlaşmazlıklar üzerinde yoğunlaşması, G77 
olarak bilinen “Gelişmekte Olan Ülkeler”le birlikte ekonomik 
konuları da içermesi bekleniyor. Sürdürülebilir Kalkınma ile ilgili 
olarak alınan en önemli kararın ise BM Sürdürülebilir Kalkınma 
Komisyonu’nun kaldırılması ve yerine hükümetler arası üst 
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düzey siyasi bir forumun kurulması olarak görülüyor. BM Çevre 
Programı’nın (UNEP) güçlendirilmesine de bu kararın artısı olarak 
bakılıyor. 

RİO 20 YOLUNDA TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMANIN NERESİNDE?
Konferans öncesi 11 Türk sivil toplum kuruluşu tarafından kaleme 
alınan ve “Rio 20 Yolunda Türkiye Sürdürülebilir Kalkınmanın 
Neresinde?” başlığını taşıyan rapor, Sivil Toplum Kuruluşları 
(STK) Raporu olarak yayınlandı. Söz konusu raporda, Birleşmiş 
Milletler Rio 20 Zirvesi öncesinde, sürdürülebilir kalkınma ve 
daha yüksek bir yaşam kalitesi sağlanabilmesi için, devletlerin 
sürdürülebilir olmayan üretim ve tüketim modellerini değiştirmesi 
ve uygun nüfus politikalarını ön plana çıkarmaları gerektiğine 
işaret edildi.

ÇEVKO’NUN PROJESİ, TÜRKİYE’NİN PROJESİ 
ÇEVKO olarak söz konusu projelerde biz de yerimizi aldık. 
Hazırladığımız Sanayi, Yerel Yönetim ve Tüketici İşbirliği ile 
Türkiye’de Sürdürülebilir Bir Ambalaj Atıkları Yönetim Sisteminin 
Oluşturulması- ÇEVKO Modeli adını taşıyan projeyle de Türkiye’yi 
temsil eden en iyi 25 proje arasında yer aldık. Kalkınma 

GELİŞmEKTE OLAN 20 üLKENİN TEmSİLcİLERİNİN KATILDIğI RİO 
+20 ZİRVESİNDE SüRDüRüLEBİLİR KALKINmA HEDEfLERİNİN 
OLuŞTuRuLmASIYLA İLGİLİ SüREcİN BAŞLATILmASINA KARAR VERİLDİ.

Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, İş Dünyası 
ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin öncülüğünde seçilen 
Türkiye’ye ait 25 projeden biri olan ÇEVKO Modeli projemiz, 
Rio+20 Zirvesi’nde Kalkınma Bakanlığı tarafından sunuldu. 



• REC, çevresel yatırımların finansmanı eğitimlerini 
gerçekleştirdi.

• Çevre danışmanlık firmalarına yönelik tanıtım ve 
bilgilendirme toplantısı yapıldı.

• ÇEVKO Vakfı, çevre konusunda firmaları 
bilinçlendirmeye devam ediyor.

ENDÜSTRİ
İLİŞKİLERİ



4.8.2011 tarihinde yeniden yayınlanan “Ambalaj 
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”nin getirdiği 
birçok değişiklik 2012 yılı itibarı ile yürürlüğe 
girdi. Piyasaya sürenler açısından bakıldığında, 
en temel değişikliklerden biri, yükümlülüklerin 
yerine getirilmesindeki alternatifler. Yeni 

uygulama ile piyasaya sürenler yükümlülüklerini eskiden 
olduğu gibi, doğrudan lisanslı firmalar ile işbirliği 
içerisinde yerine getiremiyorlar. ÇEVKO ailesi olarak, 
yetkilendirilmiş kuruluşlara daha büyük bir sorumluluk 
getiren bu uygulamanın yürürlüğe girmesinin ardından 
bizler de, işbirliğinde olduğumuz piyasaya süren 
işletmeler ile ilişkilerimizi güçlendirmek ve daha çok 
işletme ile işbirliği sağlamak adına çalışmalarımıza hız 
verdik.
Öncelikle, işletmeler ile olan işlemlerimizi yürüttüğümüz 
elektronik iletişim platformumuz olan ÇİP’i, sizlerden 
gelen önerileri de dikkate alarak güncelledik. 2012 yılı 
itibarı ile daha da kullanıcı dostu bir ÇİP’i hizmetinize 
sunduk. Güncellemelerimiz sizlerden gelen talepler 
doğrultusunda devam edecek. Uzun süredir işbirliği 
içerisinde olduğumuz JTI Tütün Ürünleri Sanayi 
A.Ş. ile ortak bir çalışma gerçekleştirdik. Antalya ve 
İstanbul’daki dağıtım merkezlerinde eğitim çalışmaları 
gerçekleştirerek, şirket içinde geri kazanım konusunda 
yaygın bir farkındalık sağlanmasına katkıda bulunduk. 
Benzer şekilde Anadolu Efes Biracılık A.Ş. ile de bir 
çalışma yaparak, işbirliği içinde olduğumuz firma 
çalışanlarında belli bir düzeye ulaşılmasını hedefledik.
Tüm bu gelişmelere ek olarak, yürürlüğe giren “Çevre 
Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında 
Yönetmelik”in ardından, çevre ile ilgili konularda 
işletmeler açısından büyük öneme sahip olan çevre 
danışmalık firmaları ile sağlıklı bir iletişim kurmak ve 
yönetmelik kadar ÇEVKO’nun ne şekilde hizmet verdiğine 
ilişkin bilgiler vermek ve onların da önerilerini almak 
amacı ile bir toplantı organize ettik. Tüm Türkiye’deki 
danışman firmaları davet ettiğimiz toplantı oldukça 
verimli gerçekleşti. Gelen talepler doğrultusunda 
bu toplantıları yenilemeyi düşünüyoruz. Yönetmelik 
uygulaması ile ilgili hususlar netleştikçe, piyasaya süren 
işletmeler ile bilgi alışverişinde bulunmak ve sorunları 
tespit etmek amacıyla toplantılar gerçekleştirmeye 
devam edeceğiz. 
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E Ü İSN TD R İ Ş EKL İİ İRL

YENİ UYGULAMA İLE PİYASAYA SÜRENLER 
YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ESKİDEN OLDUĞU GİBİ, DOĞRUDAN 
LİSANSLI FİRMALAR İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE YERİNE 
GETİREMİYOR. 

2

Yeni uygulamalar

ALphAN ERözTÜRK
ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ



Bölgesel Çevre Merkezi REC tarafından Çevre Alanında 
Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında, İstanbul TÜYAP 
Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenen 8. Uluslararası Geri 
Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı’nda 
(REW İstanbul 2012), 7-8 Haziran 2012 tarihlerinde “Çevresel 
Yatırımların Finansmanı Eğitimleri” gerçekleştirildi. Bu 
kapsamda ilk gün özel sektöre, ikinci gün ise yerel yönetimler 
için gerçekleştirilen eğitimlerde konunun uzmanları, AB’ 
ye uyum sürecinde hangi mevzuatların nasıl bir yatırım 
gerektireceği, bu yatırımların finansmanı için nasıl bir yöntem 
izlenilmesi gerektiği ve ne tip finansman mekanizma ve 
imkânlarının bulunduğu konusunda katılımcıları bilgilendirdi. 
İlk gün, REC Türkiye Direktör Yardımcısı R. Ünal Sayman, 
AB Türkiye Delegasyonu Çevre, Sürdürülebilir Kalkınma 
ve İklim Değişikliği Sektör Yöneticisi Sn. Gürdoğar Sarıgül, 
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Görevlisi 
Prof. Dr. Fikret Adaman, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
Temsilcisi M.Erdem Yaşar, KOSGEB KOBİ Uzmanı Özgür 
Akyıldız ve TSKB Yöneticisi Coşkun Kanberoğlu katıldı. İkinci 
gün ise REC Türkiye Direktör Yardımcısı R. Ünal Sayman, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzmanı Demet Erdoğan, Sakarya 
Büyükşehir Belediyesi Uzmanı M. Yücel İnce, ÇEVKO Vakfı 
Temsilcisi Alphan Eröztürk ve TAP Vakfı Temsilcisi Savaş Arna 
eğitimlerde konuşmacı olarak yer aldı.
Eğitimin ikinci gününde ÇEVKO Vakfı Endüstri İlişkileri Müdürü 

Çevre için nasıl 
kaynak bulunur? 
REC, ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FİNANSMANI 
EĞİTİMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ.
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Alphan Eröztürk, “Belediye Atık yönetimi Hizmetlerinde 
Yetkilendirilmiş Kuruluşların Rolü ve Finansmanı” konulu 
bir sunum gerçekleştirdi. Türkiye’de toplanan yaklaşık 31 
milyon ton evsel katı atığın yüzde 15’inin (4,663 milyon ton) 
geri kazanılabilir nitelikli atık olduğunu söyleyen Eröztürk, 
toplanması için gerekli finansmanın yerel yönetimler 
ve piyasaya sürülenler tarafından karşılandığını belirtti. 
Konuşmasında, Türkiye’de sanayi kuruluşlarının yerel 
yönetimleri desteklediği Sorumluluk Paylaşım Modeli’nin 
uygulanmasına karşın; mevcut 3.000 belediyeden yaklaşık 
300’ünün ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda 
çalışma yaptığını ve kayıtlı 80.000 piyasaya süren firmadan 
ise 15.000’inin yükümlülüğünü yerine getirdiğinin altını çizdi. 
Eröztürk sunumunu ÇEVKO Vakfı ve çalışmalarını aktararak 
tamamladı. 
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ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARINA YÖNELİK TANITIM VE 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI.

ÇEVKO VAKFI, ÇEVRE KONUSUNDA FİRMALARI 
BİLİNÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR.

ÇEVKO’dan danışmanlık 
firmalarına rehberlik

Eğitimlere 
devam!

Ataşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda 30 Mayıs tarihinde 
çevre danışmanlık firmalarına ÇEVKO’nun faaliyetlerini 
anlatmak, danışmanlık firmalarıyla iletişim ve işbirliğini 
geliştirmek için tanıtım ve bilgilendirme toplantısı 
organize edildi. İki oturum halinde düzenlenen toplantı, 
Endüstri İlişkileri Bölüm Müdürü Alphan Eröztürk’ün 
açılış konuşması ile başladı. Ardından Endüstri İlişkileri 
Uzmanı Behran Kankul yaptığı sunumda, Vakfın 
faaliyetlerinden ve piyasaya süren firmalarla olan 
işbirliğinden bahsetti. Sonrasında ise Yerel Yönetimler 
Temsilcisi Cüneyt Kalkan belediyeler ve yerel yönetimler 
ile yapılan işbirliğinin detaylarını anlattı. Toplam 24 çevre 
danışmanlık firmasının katıldığı toplantı soru-cevap 
bölümü ile sona erdi.

ÇEVKO geri kazanım konusunda Türkiye’nin dört bir 
yanında eğitimlerine devam ediyor. ÇEVKO Vakfı’nın 

bu kapsamdaki ilk durağı JTI oldu. JTI’nın Atık Toplama 
ve Ayrıştırma Projesi kapsamında 14 – 17 Mayıs tarihleri 

arasında eğitim toplantıları düzenledi. İstanbul Asya, 
İstanbul Avrupa, Bursa, Antalya, Adana ve Ankara 

satış bölgelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 
eğitimlerde, JTI ile çalışan Türkiye genelinde altı 

bölgede 25 distribütör firmada görevli 745 çalışan 
ambalaj atıkları, toplanması ve ayrıştırılması konularında 
bilgilendirildi. Eğitimler, Endüstri İlişkileri Müdürü Alphan 

Eröztürk ve Endüstri İlişkileri Uzmanı Hande Sifoğlu 
Ünver tarafından verildi. ÇEVKO’nun ikinci durağı ise 

Efes Pilsen oldu. İlk olarak geçtiğimiz yıl Anadolu Efes 
Pilsen’in İstanbul’daki fabrikasında başlayan “Atıklar 

Geri Kazanım ve ÇEVKO” konulu eğitimler kapsamında 
Ankara’nın ardından bu kez İzmir’e gidildi. Endüstri 

İlişkileri Uzmanı Senem Yay’ın 18 Mayıs tarihinde verdiği 
eğitime 38 Anadolu Efes çalışanı katıldı. Bu çerçevede 

bugüne kadar Anadolu Efes bünyesinde çalışan 175 
kişiye çevre konusunda eğitim verildi. Eğitimlere 
önümüzdeki aylarda devam edilmesi planlanıyor.   

E Ü İSN TD R İ Ş EKL İİ İRL



ATIK
YÖNETİMİ

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın öncülüğünde 2012 Atık 
Yönetimi Sempozyumu gerçekleştirildi.

• İTÜ İnşaat Fakültesi çevre mühendisliği bölümü öğretim 
üyesi Prof. Dr. Erdem Görgün: “Atıkların toplanması ve 

ayrıştırılmasında ilkokuldan başlayan eğitimlerle mevcut 
kültürün toptan değişmesi gerekiyor.” 

• TÜDAM’ın düzenlediği panelde sektörün sorunları ve çözüm 
önerileri tartışıldı.

• Çevre için düzenlediği kampanyalarla dikkat çeken Konak 
Belediye Başkanı Dr. Hakan Tartan, bir yıl dolmadan 700 ton 

atığı geri kazanmayı başardı.



Bilindiği gibi Ambalaj Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği’ne göre piyasaya süren firmalar 
ve yetkilendirilmiş kuruluşlar, yönetmeliğin 
18. Maddesine göre üstlendikleri 
yükümlülükleri yerine getirdiklerini 

belgelendirmek durumundalar. Yönetmeliğin 18. 
Maddesinin 1. Bendinde “Yetkilendirilmiş kuruluşa 
üye olmayan piyasaya sürenler ile yetkilendirilmiş 
kuruluş; toplama ayırma, geri dönüşüm ve geri 
kazanım ile ilgili olarak gerçekleştirdikleri çalışmalara 
ait belgeleri, elektronik yazılım programı üzerinden her 
yıl Şubat ayı sonuna kadar sunar” denilmekte. Burada 
bahsedilen elektronik yazılım programı, Bakanlığımızca 
hazırlanmış olan “Atık Ambalaj Sistemi”dir. Bu sistemin 
belgelendirme ile ilgili bölümü, 2011 yılında piyasaya 
sürenler, yetkilendirilmiş kuruluşlar ve lisanslı firmalarca 
kullanılmış ve belgelendirmeye esas teşkil eden lisanslı 
firma tesis giriş ve çıkış belgeleri sisteme girilmiştir.
Ancak 2011 yılı başından bu yana “Atık Ambalaj 
Sistemi”nin belgelendirme ile ilgili bölümünde ciddi 
sıkıntılar yaşandığını ifade etmek istiyorum. Sistemin 
belgelendirme bölümünün 24.08.2011 tarihli Ambalaj 
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun hale 
getirilmesi için Bakanlığımızca yapılan çalışmalar/
revizyonlar halen devam etmektedir. Bunun sonucunda, 
Lisanslı firmaların 2012 yılına ait tesis giriş-çıkış belgeleri 
ve belgelendirme dosyaları “Atık Ambalaj Sistemi” 
üzerinden Belediye ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlara 
aktarılamamaktadır. Yetkilendirilmiş Kuruluşlar, Lisanslı 
Firmaların tesis giriş ve çıkış belgelerini kayıtlarına 
alamadıkları ve gerekli kontrolleri yapamadıkları için, 
Kaynakta Ayrı Toplama Uygulamalarına belgelendirme 
desteği verememektedirler. Bu durumdan, özellikle 
belediye ve lisanslı firmaların toplama-ayırma faaliyetleri 
olumsuz yönde etkileniyor. Ayrıca yılın ilk yarısında 
hiçbir belgenin piyasaya süren ve yetkilendirilmiş kuruluş 
kaydına alınamamış olması, yılın ikinci yarısında çok 
ciddi bir iş yükü ile karşı karşıya kalınmasına neden 
olacak. Beklentimiz; “Atık Ambalaj Sistemi”nin bir 
an önce devreye alınması ve belgelendirmeye esas 
olan lisanslı firmaların tesis giriş ve çıkış belgelerinin 
siteme girilebilmesidir. 8 Haziran 2012 tarihinde TÜYAP 
Fuar ve Kongre Merkezinde REW fuarı kapsamında 
TÜDAM Derneği tarafından organize edilen panele 
katıldık. Öncelikle TÜDAM Derneği yetkililerine bu 
paneli düzenledikleri ve nazik davetleri için çok 

teşekkür ederiz. Özellikle, Belediye - Lisanslı Firma 
- Yetkilendirilmiş Kuruluşlar işbirliği ile devam eden 
“Kaynakta Ayrı Toplama Uygulamaları”nda karşılaşılan 
sorunların tartışıldığı panele, hafta sonu olmasına ve asıl 
önemlisi Beylikdüzü trafiğine rağmen katılım oldukça 
yüksekti. Panelin sonunda; ortak sorunların ancak ilgili 
tarafların bir araya gelerek tartışıp, asgari bir müşterekte 
buluşarak çözülebileceğinin bir kez daha ortaya çıktığını 
düşünüyorum. Ayrıca panelde, Belediye-Lisanslı Firma 
ve Yetkilendirilmiş Kuruluşların işbirliği içinde yürütmeye 
çalıştıkları Kaynakta Ayrı Toplama Uygulamalarının 
yaygınlaşması ve sürdürülebilir olması için tüm taraflarca 
sahip çıkılmasının önemi de vurgulandı ki bence bu da 
kritik bir konu.
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BEKLEnTiMiz; “ATıK AMBALAj SiSTEMi”nin BiR An ÖncE DEvREYE 
ALınMASı vE BELgELEnDiRMEYE ESAS oLAn LiSAnSLı FiRMALARın 
TESiS giRiŞ vE çıKıŞ BELgELERinin SiTEME giRiLEBiLMESiDiR.

Belgelendirme

CEZMİ NEYİM
YEREL YÖnETiMLER MÜDÜRÜ 

A KTI MN İETY İÖ
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çEvRE vE ŞEHiRciLiK BAKAnLıĞının ÖncÜLÜĞÜnDE 2012 ATıK YÖnETiMi 
SEMPozYUMU gERçEKLEŞTiRiLDi.

Atığın değeri artıyor
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Atık Yönetimi alanındaki yeniliklerin değerlendirildiği 
sempozyum 24-26 Nisan 2012 tarihlerinde Antalya’da 
düzenlendi. Sempozyuma ev sahibi sıfatı ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhammet Balta, dönemin 
Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Şahin, Atık Yönetimi 
Dairesi Başkanı Ahmet Varır katıldı. Ayrıca kamu kurum ve 
kuruluşlarından, özel sektör temsilcilerinden, belediyelerden, 
sivil toplum kuruluşlarından ve akademisyenlerden de yaklaşık 
700 kişi sempozyumda yer aldı. 
Türkiye Çevre Koruma Vakfı’nın organize ettiği sempozyumda 
Atık Yönetimi ile ilgili uygulamaların güçlendirilmesi ve 
geliştirilmesi konularında paydaşlarla bilgi alışverişinde 
bulunuldu. 
Sempozyumun açılışında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakan 
Yardımcısı Muhammet Balta, Türkiye’nin son dönemde çevre ile 
ilgili önemli mesafe aldığını belirterek, amaçlarının sağlıklı ve 
dengeli bir çevrede yaşama hakkının gerçekleştirilmesi olarak 
açıkladı. Muhammet Balta, yürürlüğe giren atık yönetimine 
ilişkin mevzuatın sektörel yatırıma ivme kazandırdığını, 
ekonomik anlamda dinamik, güçlü bir yapının oluşmasının 
yanı sıra ciddi bir istihdam kaynağı da oluşturduğunu söyledi. 
Sempozyumun açılışında ÇEVKO Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 

Okyar Yayalar da bir konuşma yaptı. Programın üçüncü 
gününde söz alan ÇEVKO Vakfı Endüstri İlişkileri Müdürü 
Alphan Eröztürk ise “Ülkemizde ve Yurt Dışında Yetkilendirilmiş 
Kuruluş Çalışmaları” konulu bir sunum yaptı. Sempozyumda 
ayrıca başta belediyeler, üniversiteler, enstitüler, özel sektör 
temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, oda ve birlikler olmak 
üzere ilgili paydaş grupların görüş ve önerileri dinlenildi. 
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iTÜ inŞAAT FAKÜLTESi çEvRE MÜHEnDiSLiĞi BÖLÜMÜ ÖĞRETiM ÜYESi PRoF. DR. ERDEM 
gÖRgÜn, ATıKLARın ToPLAnMASı vE AYRıŞTıRıLMASınDA iLKoKULDAn BAŞLAYAn 
EĞiTiMLERLE MEvcUT KÜLTÜRÜn TEMELDEn DEĞiŞMESi gEREKTiĞini SÖYLEDi. 

A KTI MN İETY İÖ

Atığa bakışın 
değişmesi şart! 

Türkiye atık kavramını ne zamandır biliyor? 
1970’lere kadar biz yine ne yazık ki usulüne uygun şekilde 
bertaraf edemiyorduk. Atıkların usulüne uygun bertaraf 
edilememesi meselesi yalnız Türkiye’nin değil, dünyanın 
problemiydi. Ne zaman ki 70’li yıllarda endüstrileşme üst 
seviyelere ulaştı; o zaman dünya çevre konusunu gündeme 
getirdi. Biz de bu sürecin biraz arkasından geldik. 

Mevzuatımıza baktığımızda atığın sahibi kimdir? 
Atık dediğimizde günlük hayatımızda endüstriyel faaliyetlerden 
çıkan, artık bir işe yaramayacağını düşündüğümüz, istenmeyen 
maddeleri düşünüyorduk. Oysa ki modern atık yönetimi 
yaklaşımında bu maddelerin tekrar geri kazanılabileceği 
ortaya çıktı. Geçtiğimiz 20 yıla baktığımızda, atık konusunun 
sahibinin yavaş yavaş devlet olmaya başladığını görüyoruz. 
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“ÜLKEMizDE 
iKiLi ToPLAMA 
SiSTEMinE TAM 
oLARAK gEçiŞ 
SAĞLAnAMAMıŞTıR.
BAKAnLıĞın BU 
KonUDA BASKı 
YAPMASı vE 
BELEDiYELERin 
DE BUnA AYAK 
UYDURARAK 
EvLERDEn 
AYRı ToPLAMA 
KÜLTÜRÜnÜ 
YERLEŞTiRMESi 
gEREKiR.”

Son 10 yılda AB süreci ile bu konuya verilen önem hızla arttı. 
Atık yönetiminin sahibi yani birinci sorumlusu, bir yandan 
devlet bugünkü adıyla T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iken, 
bir yandan atığı üretenlerdir. Temelde belediyeler atık üreticisi 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir yandan da endüstriyel 
kuruluşlar atığın sahibidir. Endüstriyel kuruluşların kendi atık 
sorunlarına sahip çıkmalarının en önemli oluşumlarından biri 
de ÇEVKO Vakfı olarak uzun yıllar önce karşımıza çıktı. ÇEVKO 
Vakfı, kurulduğu günden bu yana atıkların toplanması ve 
ekonomiye geri kazandırılması için büyük çalışmalar yapıyor. 

Atık yönetiminde geldiğimiz nokta nedir? 
Bu konuda epeyce yol aldığımızı söyleyebiliriz. Eğer konu ile 
ilgili istatistiklere bakacak olursak, geri kazanım tesislerinin, 
atık bertaraf tesislerinin ve toplama ayırma merkezlerinin 
yani modern bir entegre atık yönetim sisteminde olması 
gereken birimlerin son 10 yıl içerisinde ciddi bir ivme ile 
arttığını görebiliyoruz. Atık yönetimi konusunda hala yapacak 
çok işimiz var. Belediyelerimizin vahşi depolama alanları hala 
tamamen rehabilite edilmiş durumda değil. Atıklarımızın 
geri kazanılabilir kısımlarını büyük ölçüde toplayamıyoruz. 
Modern – gelişmiş ülkelere baktığımızda atıkların evlerden 
ayrı toplanarak uzaklaştırıldığını görüyoruz. Yani en azından 
organik atıklar ile geri kazanılabilir atıkların daha henüz 
üretildiği noktada yani evlerde ikili toplama sistemi ile ayrı 
toplanması gerekmektedir. Ancak bu yapıldığı takdirde, geri 
kazanım, yeniden kullanım sistemleri, atıklardan enerji üretim 
sistemleri verimli olarak uygulanabilecektir. Ülkemizde ikili 
toplama sistemine belediyelerin pilot bölge denemeleri dışında 
maalesef geçilememiştir. Bakanlığın bu konuda baskı yapması 
ve belediyelerin de buna uydurarak evlerden ayrı toplama 
kültürünü yerleştirmeye çalışması çok önemlidir. 

Peki, bu konuda neler hedeflemeliyiz? 
Avrupa ülkelerine gidenler mutlaka görmüşlerdir. Her yerde 
yan yana atık kutuları vardır. Bu kutularda cam, metal, plastik, 
kâğıt vb. ayrı ayrı toplanır. Bu kadar çok ayrıma tabii tutmasak 
bile, hiç olmazsa geri kazanılabilecek atıklar ile evsel yemek 
artıkları vb gibi organik atıkları mutlaka ayrı toplamalıyız. Bu 
konuda ciddi hazırlıklar yapıldığını da biliyoruz. Hem Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, hem de belediyeler konunun öneminin 
farkında. Çok zor bir uygulamadır bu. Çünkü halkın kültürünü 
değiştirmekten bahsediyoruz. Belki ilkokullardan başlayarak 
eğitimler vermemiz ve bu konuda uzunca bir süreye ihtiyacımız 
olacak. Dolayısıyla şu an önümüzdeki en büyük hedef budur. 
Daha sonra bu ayrı toplanmış olan atıkları, kendi içerisinde 
ayrıma tabi tutmalıyız. Geri kazanılabilirleri ayırma tesislerine; 
organik olanları ise enerjiye dönüştürme, kompost ya da atıktan 
yakıt elde etme (ATY) dediğimiz sistemlere yönlendirmeliyiz 
ve atıkların depolanmasını artık yavaş yavaş terk etmeliyiz. Bu 
konudaki yasal hükümler de bize bunu söylemektedir. 
Günümüzde depolama alanlarının yerlerini yavaş yavaş atıktan 

ikincil ürün üretilebilecek birimlere terk etmek durumundadır. 
Bu birimler neler olabilir? Atıktan elde edilecek gaz, biyogaz 
neticesinde üretilecek elektrik veya ısı olabilir. Kompost 
dediğimiz toprağı iyileştiren, şartlandıran, gübreye benzeyen 
ürünler olabilir. Çimento fabrikalarının kullanabileceği ikincil 
yakıtlar olabilir. Yakma tesisleri olabilir. Ülkemiz henüz bu 
aşamaya geçemedi ancak yakma tesisleri, baca gazı ile ilgili 
gerekli önlemler alındığı takdirde, atıkları bertaraf edecek en 
modern teknolojilerden biridir. 

Atık yönetim modellerinin geliştirilmesinde üniversitelerin rolü 
nedir?
Türkiye’de ve dünyada bu konuda ciddi Ar-Ge çalışmaları 
yürütülmekte. Bilimsel ve uygulamalı araştırmalar, atıkların 
çevreyi kirletmesini önlemek için kurulacak sistemlerin 
gelişmesinde önemli birer itici güçtür. Dolayısıyla burada 
sadece bakanlığa, endüstriye ve belediyelere değil, aynı 
zamanda üniversite ve araştırma kurumlarına da ciddi iş 
düşmektedir. Şu anda içinde bulunduğumuz mekan, İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nin bir araştırma ünitesidir ve burada bu 
konuda ciddi araştırmalar yapılmaktadır. Tabii ki önemli olan, 
bu araştırmaların hayata geçirilmesidir. 
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çevre dostu 
Konak Belediyesi
çEvRE için DÜzEnLEDiĞi KAMAPAnYALARLA DiKKAT çEKEn KonAK 
BELEDiYE BAŞKAnı DR. HAKAn TARTAn, BiR YıL DoLMADAn 700 Ton ATıĞı 
gERi KAzAnMAYı BAŞARDı.

A KTI MN İETY İÖ

sağlıyorlar. Bizi yönlendirme konusunda da hassaslar. Kentliler 
böyle olunca, kenti yönetenlerin de öncelikleri elbette diğer 
şehirlerden farklı oluyor. Kamuoyu desteği sayesinde çok 
önemli projeleri hayata geçirebiliyorsunuz. Biz çalışmalarımızı 
işte bu çerçevede yürütüyoruz. Doğaya dost çözünür poşet 
kullanımını zorunlu kılan meclis kararımız ve “Geleceğini 
Poşetle Atma” kampanyamız bu çalışmalarımızdan sadece bir 
kaçı. Bunu dışında “Kutular Kumbara’ya Kırlangıçlar Yola” gibi 
ÇEVKO ile birlikte yürüttüğümüz diğer duyarlılık ve dönüşüm 
kampanyaları, atık kazanım faaliyetleri, atık pil, atık yağ toplama 
çalışmaları, gürültü kirliliği ile mücadele yöntemlerimiz çevreye 
verdiğimiz değerin bir göstergesi. 
 
ÇEVKO Vakfı ile ne zamandan beri işbirliği içindesiniz? Bu 
işbirliğinden kısaca söz eder misiniz?
Daha önce İzmir Büyükşehir Belediyezi tarafından 
gerçekleştirilen kaynakta ayrı toplama çalışmaları, Kasım 
2011’de Büyükşehir Belediyesi’nin yetki devri ile ilçe belediyeleri 

Konak Belediye Başkanı olduğu günden bugüne 
çevre konusunda halkı bilinçlendirmeyi kendisine 
görev edinen Konak Belediye Başkanı Dr. Hakan 
Tartan, çevre konusunda çalışmalarına ara 
vermeden devam ediyor. “ Geleceğini poşete atma” 

kampanyasına ÇEVKO olarak birlikte yürüttüğümüz “Ambalaj 
Atıklarının Geri Kazanımı”projesini de ekleyen Dr. Tartan ile 
çevre konusunda attığı ve atacağı adımları konuştuk.”

Belediyenizde çevre yönetimi kapsamında yürütülen 
çalışmalardan bahseder misiniz?
Diğer belediyeler gibi Konak Belediyesi de çevreye ilişkin 
yetki ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlü. Bu 
asli görevimiz. Zaten tartışma götürmez. Ancak, biz bununla 
yetinmiyoruz. Çevre Dostu Konak diyerek öncü projelere 
de imza atıyoruz. Çevre bilincini geliştirme konusu öncelikli 
hedefimiz ve bu konuda da çok şanslıyız. İzmirliler çevreye 
duyarlılar. Projelerimize gönülden destek veriyor, katılım 
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tarafından yapılmaya başlandı. Biz de Konak Belediyesi olarak 
aynı dönemde ÇEVKO ile işbirliği yapmaya başladık. Çünkü 
bizim hedefimiz, felsefemiz, bakış açımız ve çevre sevgimiz aynı 
ve birbiriyle örtüşüyor. Biz ÇEVKO ile geri kazanım çalışmaları 
yapmaktan memnunuz. Bu anlamda ÇEVKO’nun tecrübesi bize 
güç veriyor.
 
Atıkların kaynağında ayrı toplanması konusunda belediyeniz 
nasıl bir yol izliyor? Kaynağında toplanarak geri kazanılan atık 
miktarı nedir?
Belediyemiz ve ÇEVKO’nun ortak çalışması neticesinde 
kendimize başarılı bir de toplama partneri bulduk. Konak’ta 
ev ve işyerlerinde atık ayrıştırma ve toplama yapıyoruz. 
Daha önce de sözünü ettiğim gibi vatandaşlarımız duyarlı. 
Belirlediğimiz bölgelerde süren çalışma neticesinde ekiplerimiz 
vatandaşlarımızın geri kazanıma uygun atıklarını haftanın belirli 
bir günü topluyor. Her geçen yıl daha fazla atık topluyoruz. Son 
yaptığımız protokol çerçevesinde de daha bir yıl dolmadan 700 
ton atığı geri kazanmış olmanın övüncünü de birlikte yaşıyoruz. 

Konaklılar çevre ve geri kazanım konusunda duyarlı mı? 
Bu konuda çok şanslıyız. İnanın biz çevre projesi yapmasak 
Konaklılar bizi şiddetle tenkit eder, eleştirir. Ama yeterli mi, 
elbette değil. Çünkü bizim ilçemiz Türkiye’nin üçüncü büyük 
kenti İzmir’in merkez ilçesi konumunda 113 mahalleden 
oluşuyoruz. 500 bin sabit nüfusumuz var. Ancak, gün içindeki 
nüfusumuz kentin yönetim, ekonomi ve sosyal yaşam merkezi 
olmamız nedeniyle 1,5 milyona ulaşıyor. Yani bir başka deyimle 
biz, 1,5 milyon insanın çöpünü toplarken, atıklarını ayrıştırırken; 
1,5 milyon insanın çevre duyarlılığını artırmayı da kendimize bir 
görev biliyoruz. 

Halkı bilinçlendirmek için ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
Tabii, Türkiye’nin sosyo ekonomik yapısı nedeniyle her 
bölgede aynı duyarlılık seviyesiyle karşılaşmıyoruz. Ancak, bu 
kampanyalarımızı belirli bölgelerle sınırladığımız anlamına 
da gelmiyor. Toplumun her kesimini kucaklıyoruz. Öncelikli 
noktalarımız okullar ve pazar yerleri. İtiraf etmeliyim ki, 
çocuklar ve kadınlar çevre duyarlılığı konusunda çok daha 
hassas, dikkatli ve yapıcı. 

Geçtiğimiz ay, 5 Haziran Dünya Çevre Günü tüm Türkiye’de 
özellikle belediyelerimizin öncülüğünde kutlandı. Dünya Çevre 
Günü Konak’ta nasıl kutlandı?
Biz sizin de katılımınızla bir çevre korteji düzenledik. 
Temizlik araçlarımız, ayrıştırma araçlarımız, park ve 
bahçelerde kullandığımız araçlar, İzmirgaz, çevre dostu 
kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz ve duyarlı 
vatandaşlarımızla Çevre gününü kutladık. Muhtarlarımız 
aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz atık yağ kampanyasında en 
çok atık yağ toplayan muhtarlarımızı ödüllendirdik. En başarılı 
temizlik işçimizi, en başarılı çevreci okulumuzu ve en çevreci 
kurum olarak da ÇEVKO’yu ödüllendirdik. 

Çocuklara yönelik yaptığınız çalışmalar var mıdır?
Konak Belediyesi Türkiye’nin Çocuk Senatosu kuran ilk 
belediyesi. Biz çocuklarımızın da yönetime katıldığı bir anlayışı 
var etmek istiyoruz. Gelecek, onların. O zaman daha bugünden 
geleceği onlarla birlikte yaratmalıyız. Öyle de yapıyoruz. Konak 
Çocuk Senatosu ve çocuklarımıza yönelik diğer tüm faaliyetleri 
bu nedenle gerçekleştiriyoruz. Onlara aydınlık bir ülke 
bırakmak nasıl ki görevimiz ise yaşanabilir bir dünya bırakmak 
da öyle. Çocuklarla ilgili bir belediye olarak şu tespitimizi 
sizinle paylaşmak isterim. Çocuklarımız çevreye, dünyamızın 
korunmasına bizden çok daha fazla duyarlı. Onların minicik 
yürekleri dünyayı bizden çok daha fazla seviyor. Bu nedenle 
tüm çevre kampanyalarımızın baş aktörleri çocuklarımız. Tüm 

kampanyalarımızı çocuklarımızı da içine alarak hazırlıyoruz. 
Çocuk Senatomuzun çevreye yönelik aldığı temenni kararlarını 
da en kısa sürede yaşama geçiriyoruz. 

“Geleceğini Poşetle Atma” kampanyanızdan biraz bahsedebilir 
misiniz?
Bizim çevre kampanyalarımızın bir genel sloganı var. “Bütün 
dünya bizim evimiz” 
Evet, biz bu evde hep birlikte yaşıyoruz. Üstelik bu ev 
hepimizi alacak kadar geniş ve güzel. Yeter ki, ona sahip 
çıkalım ve adaletli bir bölüşüm sağlayalım. Zaten bunu 
sağladığımız anda da çevre duyarlılığını yaşama geçirmiş 
oluyoruz. Sürdürülebilirlik, eşitlik ve herkesin hakkını gözetme 
zorunluluğu… “Geleceğini Poşetle Atma Kampanyası” işte 
bu noktadan çıktı. Poşet seven bir milletiz. Elimizde bir sürü 
poşetler olsun istiyoruz. İstiyoruz da, poşet o kadar da masum 
değil… Bize uzatılan her yeni poşetin içine geleceğimizin de bir 
parçası giriyor…
İşte bu nedenle Konak sınırları içinde naylon poşet kullanımını 
en aza indirmek için uğraşıyoruz. Naylon poşette de çevreye 
dost, çözünür poşet kullanımını zorunlu kıldık. Naylon poşetlerin 
yerine bez torbalar, fileler kullanılsın istiyoruz. Bunun için bez 
torba ve file dağıtımları yapıyoruz. 

İleriye dönük ne tür projeleriniz var?
Biz “Bütün Dünya Bizim Evimiz” demeye devam edeceğiz. 
Şimdilerde “Deniz Dostu Konak” adıyla çevre projelerimize yeni 
bir boyut kattık. Sekiz kilometre sahil şeridi olan Konak, denizsiz 
olamaz. İzmir körfezinin temizlenmesine yönelik çalışmalara 
bilinçlendirme çalışmalarıyla destek veriyoruz. Devam edeceğiz 
de. Ancak, çok da ayrıntı vermek istemem. Bizi izlemeye devam 
edin…

Son olarak eklemek istedikleriniz?
Bizim yaptıklarımız ya da başkalarının dünya için yaptıkları… 
Tüm bu çırpınmalar, inanıyorum ki bir gün bizi mutlaka mutlu 
sona ulaştıracak. Gidecek başka yerimiz yok. Dünya nasıl bize 
sahip çıkıyorsa, biz de ona sahip çıkacağız. Sayımız her geçen 
gün artıyor. Bütün dünya bizim evimiz. Dünyayı biz kurtaracağız. 
Bu nedenle Türkiye’nin en önemli çevre kuruluşlarından biri olan 
ÇEVKO’ya tüm çabaları için içtenlikle teşekkür ediyorum. 
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“gEçEn 7 YıLDA LiSAnSLı ToPLAMA AYıRMA vE gERi KAzAnıM FiRMALARınA 
BAKTıĞıMızDA, HEM SAYıcA, HEM DE TEKnoLojiK oLARAK ciDDi BiR 

iYiLEŞME oLDUĞUnU gÖREBiLiYoRUz”

A KTI MN İETY İÖ

Atık yönetimine 
TAT’lı bir bakış
TÜDAM’ın DÜzEnLEDiĞi PAnELDE SEKTÖRÜn 
SoRUnLARı vE çÖzÜM ÖnERiLERi TARTıŞıLDı.

Bu yıl 8.’si gerçekleştirilen Geri Dönüşüm, Çevre 
Teknolojileri ve Atık Yönetimi Uluslararası Fuarı 
REW İstanbul, 8 Haziran Cuma günü TÜDAM 
tarafından düzenlenen “Atık Yönetimine TAT’lı 
Bir Bakış” paneline ev sahipliği yaptı. Salih Zeki 

Öçal’ın moderatörlüğünü yaptığı toplantıya dönemin Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Ambalaj Atıklarının Yönetimi Şube Müdürü 
Emine Ercan Çubukçu, Rekabet Kurumu Uzmanı Evrim Özgül 
Kazak, ÇEVKO Yerel Yönetimler Müdürü Cezmi Neyim, TÜKÇEV 
Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Aslan, Marmara Belediyeler 
Birliği Çevre Yönetim Merkezi Direktörü Aynur Acar, TÜDAM 
Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Kılıç panelist olarak katıldı. 
TÜDAM Yönetim Kurulu üyesi Ekber Çavuşoğlu’nun ‘Çevre 
Hukuku ve Yükümlülükler’ konulu bir sunum yaptığı panelde, 
ÇEVKO Vakfı Yerel Yönetimler Müdürü Cezmi Neyim de kayıt 
dışılığın beraberinde getirdiği sorunlara dikkat çekti. Neyim; 
“Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 

günden bu güne lisanslı toplama ayırma ve geri kazanım 
firmalarına baktığımızda hem sayıca hem de teknolojik olarak 
ciddi bir iyileşme olduğunu görebiliyoruz. Yine aynı dönemde 
Ambalaj Atıkları Yönetim Planını hazırlayarak kaynağında ayrı 
toplama çalışmalarına başlayan belediyelerin sayısında da 
ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Ancak rakamsal verilere 
bakarsak Türkiye’de kayıtlı 80.000-100.000 arası piyasaya 
süren firmadan ancak 15.000’i yükümlülüğünü yerine getiriyor. 
Yılda piyasaya sürülen 5,5 milyon ton ambalaj atığının ancak 
yüzde 25-30’u toplanabiliyor. Geldiğimiz nokta bir başarısızlık 
tablosu değil. Ancak belediye çalışmalarının artmasına ve 
lisanslı firmaların altyapı yatırımlarına karşın piyasaya sürenler 
ve üstlendikleri yükümlülük miktarı aynı hızla artmıyor. Bu da 
mevcut kapasitenin kullanılamaması anlamına geliyor. Ambalaj 
atıklarının geri kazanımının finansmanı konusunda PS’lerin 
yükümlülüklerini yerine getirmeleri çok önemli” dedi. Panel 
sonunda TÜDAM panelistlerine birer plaket ile teşekkür etti. 



• ÇEVKO Vakfı “Dünya Çevre Günü” çerçevesinde katıldığı 
etkinliklerle halkı bilinçlendiriyor.

• ÇEVKO Vakfı, televizyon dünyasının ünlü isimleriyle çevre 
bilincini artıran kamu spotları hazırladı.

• ÇEVKO’nun katkılarıyla hazırlanan ve geri dönüşümün 
önemine dikkat çeken belgesel 

1 Haziran’dan beri İz TV’de yayında.
• İzmir ÇEVKO Vakfı ile “Gelecek için geri dönüşüm” dedi. 

TÜKETİCİ 
BİLİNÇLENDİRME 

ÇALIŞMALARI
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vet, yanlış okumadınız… Kamu spotu yayınlatmak hiç 
bu kadar kolay, bu kadar hızlı ve izlemesi bu kadar 
keyifli olmamıştı. Yıllardır tüketiciyi bilinçlendirmeye 
yönelik filmler hazırlıyoruz. Bu filmleri kendi 
web sitemizde, belediye etkinliklerinde, okul 
eğitimlerimizde ve konuk olarak yer aldığımız birkaç 

TV kanalı dışında yayınlatma olanağımız olmamıştı.
Bu yıl çevre haftasında da T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
desteğiyle ünlü isimleri kullanarak farkındalık yaratmak istedik. 
Dönüşüm Dergisi’nin sayfalarında da geniş yer verdiğimiz ünlü 
isimlerle çekimlere başladık. Öncelikle kampanyamıza gönüllü 
destek veren Toprak Sergen, Geveze, Seda Akgül, Ayhan Sicimoğlu, 
Irmak Ünal, Güven İslamoğlu ve Jülide Ateş’e çok teşekkür 
ediyorum. Fakat en büyük teşekkürü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Eğitim Dairesi Başkanı Sayın Ümit Kaçar’a etmek istiyorum. 
Projeyi kendisi ile paylaştığımda benden daha çok heyecanlandığı 
için, hemen RTÜK ile görüşüp filmleri kendileriyle paylaştığı için, 
inanılmaz yoğun bir medya planı hazırlatıp kamu spotlarını tüm TV 
ve Radyo kanallarında yayınlattığı için kendisine ne kadar teşekkür 
etsem azdır. Özellikle gece geç saatlerde yayınlandığı hepimizce 
bilinen kamu spotlarını primetime’da görmek bizleri inanılmaz 
mutlu etti… Çevre haftası dolayısıyla hazırladığımız kamu spotlarının 
bilboard’larda ücretsiz yer almasını sağlayan İstanbul’dan 
Ataşehir ve Kadıköy, İzmir’den Konak, Bursa’dan İnegöl ve Nilüfer, 
Ankara’dan Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Altındağ, Gölbaşı 
ve Sincan Belediyelerine de çok teşekkür ederiz. “Dönüşüm İyi 
Gelecek… Hepimize” adını verdiğimiz bu proje 5 Haziran 2012 
tarihinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın İstanbul Four Seasons 
Otel’de düzenlediği gala yemeğinde tanıtıldı. Projeye katkı verenler 
adına Jülide Ateş ve Irmak Ünal’a Bakanlık tarafından plaket verildi. 
Çevre Haftasının yoğunluğunun arasına İZ TV ile birlikte 
hazırladığımız belgesel çalışmaları da karıştı. “Geri Dönüşüm 
Yolunda” adını verdiğimiz belgeselimizde bizimle tesisleri, okulları, 
marketleri ve belediyeleri gezen İZ TV ekibine, özellikle Demre 
Derebaşı’na çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha anladık ki belgesel 
demek İZ TV demek… Onların sayesinde keyifle izlediğimiz bir 
belgesel sahibi olduk. Belgeselimizin sonunda da teşekkür ettiğimiz 
ve burada da sizinle paylaşmak istediğim isimler ve kuruluşlar var; 
T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kadıköy ve Ataşehir Belediyeleri, 
Kadıköy Belediye Başkanı Av. Selami Öztürk, Prof. Dr. Erdem Görgün, 
İTÜ Mustafa İnan Kütüphanesi, PRO Europe Joachim Quoden, 
Kuzey Doğa Derneği Başkanı Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, Arzu 
Budak ve Nazım Alpman… Bu sayı yazım teşekkür yazısı gibi oldu 
ama inanın ki bu destekler bizim için çok değerli…
ÇEVKO Vakfı olarak 2011 yılında geri kazanımı sağlanan 103 bin 500 
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ton cam ambalaj atığı ile 65 bin varil petrol tasarrufu sağladık. Bu 
rakam bir aracın 65 milyon kilometre yol gitmesine yetecek miktarda 
benzine denktir. Yaklaşık 33 bin ton karbondioksit emisyonunun açığa 
çıkmasını engelledik. Bu da bir uçağın dünyanın çevresini bin 650 kez 
dönmesi sonucu açığa çıkan karbondioksit miktarıdır. Geri kazanımı 
sağlanan 109 bin ton plastik ambalaj atığı ile de 1 milyon 74 bin 
varil petrol tasarrufu sağladık. Bu rakam 6 milyon aracın bir depo 
benzin miktarına denktir. 629 milyon kilowatt saat elektrik tasarrufu 
sağladık. Bu da yaklaşık 228 bin ailenin yıllık elektrik tüketim 
miktarına eş değerdir.” 
Sizlerin çevre bilincine olan katkıları ve desteğiyle bu rakamların 
daha da artacağına inanıyorum.
“Dönüşüm iyi gelecek…” Hepimize…



1972 yılından bu yana Birleşmiş Milletlere üye ülkeler 
tarafından her yıl 5 Haziranda kutlanan Dünya Çevre Günü, 
kirlenen çevremize sahip çıkmak ve çevreye olan duyarlılığı 
arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak için bir fırsat… ÇEVKO 
Vakfı olarak biz de bu fırsatı en iyi şekilde kullandık ve 
ülkemizde de kutlanan Çevre Haftası’na çeşitli etkinliklerle 
katıldık. İşte katıldığımız etkinlikler: 

UÇURTMA ŞENLİĞİ 
Ataşehir Belediyesi’nin 3. Çevre Şöleni etkinlikleri kapsamında 
1 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirdiği uçurtma şenliğinde 
gökyüzü rengârenk uçurtmalarla süslendi. Ataşehir ’deki 
ilköğretim okullarından 300 çocuğun katıldığı şenlikte uçurtma 
yarışması büyük ilgi gördü. Şenliğe katılan çevreci minikler 
Çevreci Kedi ÇEVKİ’yi çok sevdi. Şenlik alanından ayrılmadan 
tüm ambalaj atıklarını toplayarak atık kutularına atan minikler 
geleceğin duyarlı yetişkinleri olacaklarını kanıtladılar. Bu 
fırsatla katkılarımızdan dolayı bizlere plaket veren Ataşehir 
Belediyesi’ne de teşekkür ederiz. 

2. GERİ KAZANIM PANAYIRI
Çankaya Belediyesi’nin 3 Haziran 2012 günü ikincisini 
düzenlendiği “Geri Kazanım Panayırı”nın bu yılki teması “Çöpten 
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daha iyi bir çevre için 
ÇevKO vakfı dünya Çevre Günü 
çerçevesinde katıldığı etkinliklerle halkı 
bilinçlendirmeye devam ediyor. 

Adam Olur mu?” oldu. Ahlatlıbel Spor ve Sosyal Tesisleri’nde 
gerçekleştirilen ve yaklaşık 1.000 kişinin katıldığı panayırda 
çocuklara yönelik atölye çalışmaları ilgi çekti. Panayır’da geri 
kazanım malzemelerinden yapılan kıyafetlerin sergilendiği 
çocuk defilesi ve “Çevreci Kedi Çevki” adlı çocuk tiyatrosu 
günün en ilgi çeken etkinlikleri arasında yer aldı. Tiyatro 
gösterisinin ardından çocuklara çevreyle ilgili eğitim kitapları 
dağıtan Çevki, ambalaj atıkları ve bunların geri kazanımının 
önemini hatırlattı. 

BİSİKLETİMİ SEVİYORUM, TEMİZ ULAŞIM KULLANIYORUM 
Kadıköy Belediyesi’nin Dünya Çevre Günü etkinlikleri 
kapsamında 4 Haziran günü Yoğurtçu Parkı’nda düzenlediği 
etkinlikte, temiz bir çevre ve kalp sağlığı için bisiklet 
kullanmanın önemine işaret edildi. Çocukların giyeceği şapka ve 
tişörtler ile etkinlik alanında dağıtılacak içecek ve dondurma için 
destek olduğumuz etkinlikte Çevreci Kedi Çevki de çocuklara 
eğlenceli anlar yaşattı. 

CKM ÇEVKO ÇOCUK TİYATROSU 
Dünya Çevre Günü olan 5 Haziran’da “Çevreci Kedi Çevki” adlı 
çocuk tiyatrosu Kadıköylü 500 çocukla buluştu. Caddebostan 
Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna çocukların ilgisi büyük 



24 • ÇEVKO DÖNÜŞÜM •

ÜKT TCİE İB MRNDİL İİNÇL EE
oldu. Daha sonra Kadıköy Belediyesi tarafından çocuklara 
kompostlama ile ilgili bir sunum yapıldı. Etkinlik kapsamında 
ayrıca “Kendi Ağacını Kendin Yarat” konsepti altında çocukların 
yaptığı eserlerden oluşan sergi büyük bir ilgiyle izlendi. 

ÇEVRE YÜRÜYÜŞÜ
“Kartal Belediyesi’nin çevre haftası etkinlikleri” kapsamında 5-7 
Haziran arasında bir çevre yürüyüşü ve ödül töreni düzenlendi. 
Çevreye duyarlı 2 bin ilköğretim öğrencisine eğitim kitaplarımız 
dağıtıldı. İşbirliği ve katkılarımızdan dolayı bizlere plaket veren 
Kartal Belediyesi’ne bu fırsatla teşekkür ederiz.

ÇEVKİ’DEN ÇEVRECİ MESAJLAR
5 Haziran Dünya Çevre Günü, Konak Belediyesi’nin düzenlediği 
etkinliklerle de şenlik havasında kutlandı. Etkinlik çerçevesinde 
daha temiz bir çevre için ÇEVKO Vakfı’nın katıldığı bir yürüyüş 
düzenlendi. Yürüyüşe Kolza ve Özmüşler firma yetkilileri, 
EÇEV (Ege Çağdaş Eğitim Vakfı) gönüllüleri, Sokak Çocuklarını 
Koruma Derneği üyeleri ile çok sayıda İzmirli katıldı. EÇEV 
bandosu eşliğinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndan başlayan 
yürüyüş, Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı’nda sona erdi. Etkinlik 
çerçevesinde Çevreci Kedimiz Çevki de İzmirlilerle buluşarak, 
çevreci mesajlar vermeyi ihmal etmedi. İşbirliğimizden ve 
katkılarımızdan dolayı bizlere plaket veren Konak Belediyesi’ne 
ve Vakfı’mız adına plaketi alan üyemiz REXAM’dan Faik 
Önaldı’ya teşekkür ederiz. 
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ÇEVRE PİKNİĞİ VE TİYATRO ETKİNLİĞİ
Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği 
(ÇAKAB) tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü çeşitli 
etkinliklerle kutlandı. Etkinlik kapsamında düzenlenen pikniğe 
Çanakkalelilerin ilgisi büyük oldu. Günün anlamıyla bütünleşen 
tiyatro oyunun ardından Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür 
Gökhan’da programa katılarak çevrenin önemine ilişkin 
mesajlar verdi. Halk Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinlikler 
çerçevesinde Çevreci Kedi ÇEVKİ de miniklere eğitim kitapları 
dağıttı.

ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI YÜRÜYÜŞ
05 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri Ataşehir’de Mustafa 
Zeki Demir İlköğretim Okulu’nda düzenlenen tören ve çevre 
yürüyüşü ile kutlandı. Gerçekleştirilen çevre yürüyüşünde 
öğrenciler daha temiz ve sağlıklı bir çevre için sloganlar atıp, 
pankartlar açtı. Çevreci Kedi ÇEVKİ öğrencilerle birlikte 
yürüyüşe katıldı.

ÇEVRE İÇİN ÇEVKİ VE ZEYÇO’DAN İŞBİRLİĞİ
Zeytinburnu Belediyesi’nce 7-8 Haziran tarihleri arasında 
organize edilen 2. Çevre Festivali, Kazlıçeşme sahilinde 
gerçekleştirildi. Çevreci Kedimiz ÇEVKİ, Zeytinburnu 
Belediyesinin yeni maskotu ZEYÇO ile birlikte Çevre 
Festivali’nde çevreci gençler, çocuklar ve anne-babalarla 
buluştu. Festival kapsamında Çevreci Kedi ÇEVKİ tiyatro 
oyunumuz da Zeytinburnulu çocukları, ambalaj atıklarının çöp 
olmadı konusunda eğitti. 

ERGUVAN ÇEVRE ÖDÜLLERİ 
İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yedi yıldır 
dağıtılan “Erguvan Çevre ve Şehircilik Ödülleri 2012”, Cemal 
Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen bir törenle sahiplerini 
buldu. 1.500 çocuğa şapka, tişört ve bez çanta hediye ederek 
destek verdiğimiz etkinlikte ÇEVKO Vakfı da bir plaketle 
ödüllendirildi.

İstanbul Çevre ve şehİrcİlİK müdürlüğü tarafından yedİ yıldır verİlen ”erGuvan Çevre ve şehİrcİlİK 
ödüllerİ- 2012” sahİplerİnİ buldu.
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dönüşüm
iyi gelecek… 
hepimize… 
ÇevKO vaKfı, televİZyOn dünyasının 
ünlü İsİmlerİyle Çevre bİlİncİnİ 
artıran Kamu spOtları haZırladı.

Gündelik hayatımızda satın aldığımız hemen 
her ne varsa, içindeki ürünleri keyifle, afiyetle, 
sağlıkla tükettikten sonra o ürünleri koruyan 
ve güvenli şekilde bize ulaştıran cam, metal, 
plastik, kompozit ve kâğıt / karton ambalajlarını 

çöpe atıyoruz. Oysa çöp kutusunu layık gördüğümüz bütün bu 
malzemeleri günlük hayatımızda da kullanıyoruz. Dahası, onlar 
aslında “çöp” değil! Çünkü ambalaj atıkları, geri dönüşüm 
sistemine kazandırıldıklarında, hayatımıza katkı sağlamaya 
devam eder. Bu da bizlere, enerji tasarrufu, doğal kaynakların 
korunması, temiz, sağlıklı bir çevre ve güzel bir gelecek olarak 

geri döner. 
ÇEVKO Vakfı bu amaçla T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
desteğiyle “ Dönüşüm İyi Gelecek… Hepimize…” adlı bir 
kampanyaya imza attı. Kampanyanın tanıtımı ise Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü 
nedeniyle Four Season Hotel’de gerçekleştirilen Temiz 
Türkiyem ödül töreninde yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
üst düzey görevlilerinin yanı sıra, çeşitli illerin vali ve belediye 
başkanları, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 
medya ve sanat dünyasının önde gelen isimleri de geceye 
katıldı. Temiz Türkiyem ödül gecesinde kampanyaya destek 

ÜKT TCİE İ B MRNDİL İİNÇL EE
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ırmaK ünal

GeveZe

seda aKGül

tOpraK serGen

ayhan sİcİmOğlu

ünlüler ellerİndeKİ atıK Kutularıyla “ambalaj atıKları 
Çöp değİldİr”, “Gerİ dönüşüm GeleceK İÇİn yatırımdır”, “Gerİ 
dönüşüm enerjİ tasarrufudur”, “Gerİ dönüşüm Küresel 
ısınmayı yavaşlatır”, “Gerİ dönüşüm hammadde Kaynağıdır” 
mesajını verdİler.
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ÇevKO vaKfı’nın Çevre ve şehİrcİlİK 
baKanlığı İle OrtaKlaşa haZırladığı 
prOjeye Gönüllü OlaraK desteK veren 
ünlü İsİmlerden bİrİ de jülİde ateş’tİ.

“dönüşüm İyİ GeleceK… hepİmİZe…” prOjesİyle 
ödüle layıK Görülen ÇevKO vaKfı’nın 
plaKetİnİ ÇevKO vaKfı yönetİm Kurulu 
başKan yardımcısı dİleK emİl aldı.

veren Jülide Ateş, Irmak Ünal ve geceye katılamayan diğer 
ünlüler adına ÇEVKO Vakfı yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Dilek Emil’e Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Sedat Kadıoğlu tarafından plaket verildi. 

“GERİ DÖNÜŞÜM ENERJİ TASARRUFUDUR”
Televizyon dünyasının ünlü isimlerini de bir araya getiren 
proje çerçevesinde radyo ve televizyon için çevre bilincini 
artıran spotlar hazırlandı. Ayrıca yerel yönetimlerin outdoor 
çalışmaları destek verdikleri projede ünlü isimler de geri 
dönüşümü özendiren söylemleriyle İstanbul, İzmir, Ankara 
ve Bursa’daki billboard’larda yer aldı. Projeye gönüllü olarak 
katılan ünlü isimler, ellerine aldıkları atık kutularıyla  “Ambalaj 
Atıkları Çöp Değildir”, “Geri Dönüşüm Gelecek İçin Yatırımdır”, 
“Geri Dönüşüm Enerji Tasarrufudur”, “Geri Dönüşüm Küresel 
Isınmayı Yavaşlatır”, “Geri Dönüşüm Hammadde Kaynağıdır” 
mesajları vererek geri dönüşümün önemine dikkat çektiler. 

ÜNLÜLERDEN GÖNÜLLÜ DESTEK
Projede Toprak Sergen, Yeşil Doğa programının yapımcı ve 
sunucusu Güven İslamoğlu, ÇEVKO Vakfı’nın Uluslararası 20. 
Yıl Zirvesi’nin moderatörlüğünü yapan başarılı televizyoncu 
Seda Akgül, sabah saatlerinin vazgeçilmez sesi DJ Geveze gibi 
bilinen ve çok da sevilen isimler yer aldı. Star televizyonunun 
başarılı habercisi ve tescilli Türkiye güzeli Jülide Ateş, anne 
olduktan sonra sosyal sorumluluk projelerinde daha sık 
karşımıza çıkan oyuncu Irmak Ünal ve 7’den 77’ye herkesin 
sevdiği televizyoncu Ayhan Sicimoğlu da bu ünlü isimler 
arasındaydı. Üstelik tümü de geri dönüşümün önemine dikkat 
çekmek için böylesi bir projeye katkıda bulundukları için son 
derece memnundu. Gece, çevre duyarlığı ve atıkların geri 
dönüşümü üzerine sohbetler ve bilgi alışverişiyle devam etti. 
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Geri dönüşüm 
yolunda 
ÇEVKO Vakfı bu yıl çevre haftası etkinlikleri kapsamında İZ 
TV ile birlikte bir “Geri Dönüşüm Yolunda” adlı bir belgesel 
hazırladı. Mayıs ayı içinde tamamlanarak, 1 Haziran itibariyle 
İz TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan 35 dakikalık 
belgesel, geri dönüşümün önemini vurgularken aynı zamanda 
ülkemizdeki çalışmalara ve ÇEVKO Vakfı’nın faaliyetlerine yer 
veriyor. Çekimleri mart ayında başlayan Geri Dönüşüm Yolunda 
belgeselinde, ambalaj atıklarının raflardan geri dönüşüm 
tesislerine nasıl bir yolculuk izlediği anlatılıyor. Bu hikâye 
görüntülenirken marketlerden başlayan çekimler önce toplama, 
ayırma ve daha sonra da pet, cam, kâğıt-karton geri dönüşüm 
tesislerinde gerçekleştirildi. Belgeselde dönemin Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Şahin, 
Kadıköy Belediye Başkanı Av. Selami Öztürk gibi isimlerin yanı 
sıra PRO Europe Genel Müdürü Joachim Quoden, Kuzey Doğa 
Derneği Başkanı Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu ve İTÜ Çevre 
Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Görgün de geri 
dönüşüm konusunda görüş bildirdi.
ÇEVKO Vakfı Genel Müdürü Mete İmer ile yapılan röportaja 
da yer verilen belgeselde Çevko’nun piyasaya süren firmaların 
ambalaj atıklarının geri kazanımına ilişkin belgelendirme 
yükümlülüğünü üstlenmesine de değiniliyor. Ayrıca belgeselde 
İmer’in anlatımıyla Çevko’nun gerçekleştirdiği bilgilendirme, 
eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri de izleyenlerle buluşuyor. 

ÇevKO’nun KatKılarıyla haZırlanan ve Gerİ 
dönüşümün önemİne dİKKat ÇeKen belGesel 
1 haZİran’dan berİ İZ tv’de yayında. 
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Çevrenin kazancı:
üç yılda 4 bin öğretmen
İZmİr ÇevKO vaKfı İle “GeleceK İÇİn Gerİ dönüşüm” dedİ.

Kuruluşundan bu yana uzman eğitimcileri ile ambalaj atıklarının 
geri kazanımı konusunda eğitimler veren ÇEVKO Vakfı, 2009- 
2010 öğretim yılından beri “Eğiticinin Eğitimi Programı” adı 
altında topladığı “Gelecek için Geri Dönüşüm” eğitimlerini hız 
kesmeden sürdürüyor. 
ÇEVKO Vakfı’nın eğitim programı kapsamında, ambalaj 
atıklarının çöp olmadığı, her birinin geri dönüşebilen doğal 
birer kaynak olduğu, eğiticiler aracılığı ile öğrencilere 
aktarılıyor. Eğitime katılan öğretmenlere, Eğiticinin Eğitimi 
El Kitabı, ilköğretim öğrencileri için özel hazırlanmış eğitim 
kitapları, tanıtım filmi ve eğitim sunumundan oluşan bir CD 
ile sertifikadan oluşan “Eğiticinin Eğitimi Seti” hediye ediliyor. 
Ayrıca öğretmen ve öğrenciler için hazırlanan www.cevkococuk.
org sitesinin tanıtımı ve online eğitimler hakkında bilgiler 
veriliyor.

GERİ DÖNÜŞÜM BİLİNCİ AŞILANACAK
ÇEVKO Vakfı’nın gelecek nesilleri yetiştiren eğitimcilere 
yönelik hazırladığı program kapsamında 2011–2012 eğitim-
öğretim yılının eğitimleri nisan ayında İzmir’de gerçekleştirildi. 
ÇEVKO Vakfı’nın eğitimlerine Karşıyaka, Çiğli, Buca ve Konak 
Belediyeleri ev sahipliği yaptı.
Proje çerçevesinde İzmir’deki ilk eğitim Karşıyaka Belediyesi 
işbirliğiyle Ziya Gökalp Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Eğitime Karşıyaka sınırları içinde yer alan 36 okuldan 61 
öğretmen katıldı. 
Çiğli Belediyesi işbirliği ile Belediye Meclis Salonu’nda 
gerçekleşen eğitimlere ise 28 okuldan 54 öğretmen katıldı. 
Buca Belediyesi sınırları içinde 34 okuldan 56 öğretmenin 
katıldığı eğitimler Buca Belediye Sarayı Meclis Salonu’nda 
yapıldı. İzmir eğitimlerinin son durağı Konak oldu. Konak 
Belediyesi sınırları içinde yer alan 48 okuldan 85 öğretmen, 
Türkan Saylan Kültür Merkezi’ni doldurdu. Eğitimin sonunda 
Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan’a ev sahipliğinden ötürü 
plaket verildi. ÇEVKO Vakfı, 2009 yılından beri sürdürdüğü 
“Eğiticinin Eğitimi “kapsamında 4000’e yakın öğretmen, 1 
milyona yakın öğrenciye ulaşmıştır. 

ÜKT TCİE İB MRNDİL İİNÇL EE



• ÇEVKO Vakfı yetkilileri, Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayraktar’ı makamında ziyaret etti.

• ÇEVKO Vakfı 21. Olağan Genel Kurul toplantısında yeni 
yönetim ve denetim kurulunu belirledi.

• Erguvan Çevre ve Şehircilik Ödülleri- 2012 yarışması’nda 
112 öğrenci ödüllerini aldı.

• Türkiye’nin en temiz kenti, köyü, organize sanayi bölgesi 
ve sanayi tesisi seçildi.

• Anadolu Efes, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda 
bira üretiminde litre başına kullanılan su miktarını 2015 

yılana kadar yüzde 25 azaltmayı planlıyor.

HABERLER
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Türkiye’de ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri 
kazanımı için sanayi, yerel yönetim ve tüketiciyle el ele 
sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin kurulması 
amacıyla 20 yılı aşkındır çalışmalarını yürüten ÇEVKO 
Vakfı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ı 
ziyaret etti. Bakanlıkta gerçekleşen ziyarete ÇEVKO 
Vakfı Yönetim Kurulu ve T.O.B.B Ambalaj Meclisi 
üyelerinin katıldı. 
ÇEVKO Vakfı yetkilileri söz konusu ziyarette 
yetkilendirilmiş kuruluş olarak, temsil ettiği piyasaya 

El ele daha iyi bir 
geleceğe
ÇEVKO VAKFI YETKİLİLERİ, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN 
BAYRAKTAR’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

Ç K DEV A H E LEAB R RO’ N

süren 1300’ü aşkın işletme adına, ambalaj atıklarının 
kaynağında ayrı toplanması için yerel yönetimler ve 
lisanslı firmalarla yapılan işbirliği ve Vakıf çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. Görüşmede ayrıca ambalaj 
atıklarının sürdürülebilir geri kazanımı konusunda 
Bakanlık çalışmaları nezdinde destek istendi. 
Bakan Bayraktar; ÇEVKO Vakfı’nın çalışmalarını takdir 
ettiğini ve Bakanlık ile ÇEVKO arasında ÇEVKO’nun 
kuruluşundan beri var olan işbirliğinin artarak gelişmesi 
için destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

SOLDAN SAĞA: YAŞAR NADİR ATİLLA ( ÇEVKO VAKFI 
YöNETİM KuRuLu ÜYESİ ) , ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI  
ERDOĞAN BAYRAKTAR, ASLIHAN ARIKAN (TOBB 
AMBALAj MECLİSİ TEMSİLCİSİ) , DİLEK EMİL (ÇEVKO 
VAKFI YöNETİM KuRuLu ÜYESİ ), GÜNER GöZÜM ( ÇEVKO 
VAKFI YöNETİM KuRuLu ÜYESİ ), KEMAL TOKuÇ ( ÇEVKO 
VAKFI YöNETİM KuRuLu ÜYESİ ), METE İMER ( ÇEVKO 
VAKFI GENEL SEKRETERİ )



ÇEVKO Vakfı 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 
10 Mayıs tarihinde İstanbul Sanayi Odası’nda 
gerçekleştirildi. Olağan Genel Kurul toplantısında 
yönetim ve denetim kurulu üyeleri yeniden seçildi. 
İzmir’de ambalaj üreticisi olarak faaliyet gösteren Mondi 
Tire Kutsan, ÇEVKO Vakfı’nın yeni üyesi olarak kabul 
edildi. 

MONDİ 38 YILDIR FAALİYETTE
Mondi Tire Kutsan 1974 yılında, Dünya Bankası kredisiyle 
Tire’li girişimcilerin ortaklığında kuruldu. 1 Şubat 1991’de 
İMKB’de hisseleri satışa sunulan firmanın zaman içinde 
yüzde 100’ü halka arz edildi. 3 Ekim 2007’de Mondi 
Corrugated Packaging BV hisse devri yoluyla Tire 
Kutsan A.Ş.’nin büyük ortağı oldu. 38 yıldır faaliyet 
gösteren Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kâğıt 
Sanayi A.Ş. 2007 yılında ise uluslararası kâğıt ve ambalaj 
grubu Mondi Group’un bir parçası hâline geldi. 2010 
yılında, Mondi’nin Türkiye’ye verdiği stratejik önem 
bir kez daha vurgulanarak, şirket unvanının “Mondi 
Tire Kutsan Kâğıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.” olmasına 
karar verildi. Mondi Group, 28 ülkede operasyonları 
ve 23.400 çalışanı ile kâğıt ve ambalaj sektörünün 
liderlerindendir. Mondi, orman yetiştiriciliğinden 
başlayarak, odun hammaddesinden selüloz ve kağıt 
üretimi, geri kazanılmış kağıt ve ambalaj kağıdı,  oluklu 

ÇEVKO Vakfı 2012 yılı 
Genel Kurul’u yapıldı
ÇEVKO VAKFI 21. OLAĞAN GENEL KuRuL TOPLANTISINDA YENİ YöNETİM 
VE DENETİM KuRuLuNu BELİRLEDİ.
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mukavva ambalaj ve sanayi tipi torba üretimine kadar 
tüm kağıt ve ambalaj üretim faaliyetlerini gerçekleştiren 
tam entegre bir yapıdadır. Mondi Tire Kutsan, İzmir/Tire, 
İzmit, Manisa, Çorlu, Adana ve Karaman’da bulunan altı 
adet kutu fabrikası ve Tire’de bulunan kâğıt fabrikasıyla 
sahip olduğu coğrafi çeşitliliğin avantajını müşterilerine 
sağladığı servisle ortaya koyuyor.
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006 yılında Boğaziçi Köprüsü’nden geçerken elimde 
Doç. Dr. Haluk Dursun’un “İstanbul’da Yaşama 
Sanatı” isimli kitabı vardı. İstanbul’da yaşamak 
sanattı gerçekten ve ben bu binlerce yıllık kültüre 
sahip medeniyetler başkentinin çevre sorunlarına 

çözüm bulmak için çalışıyordum. O sırada kitapta erguvanlar 
ile ilgili bölümü okumaya başladım. Haluk Hoca diyordu ki: 
“Erguvan; koruların, kıyıların çiçeğidir. Erguvani rengiyle boğazı 
mayıs ayında donatır ve aslında Boğaziçi’ne erguvan denmelidir.” 
yine kitapta yer alan ve merhum A. Süheyl Ünver’e ait “Neden 
İstanbul’da Mayıs’a erguvan demezler, neden Boğaziçi’ne 
‘Erguvan Bo¬ğazı demezler?” cümlesini de okuyunca bir an 
düşündüm; neden biz bu ismi kullanmıyorduk? Erguvan ağacı 
İstanbul’un tarihiydi. Ayrıca Hoca’nın yapmış olduğu sayımlarla 
ortalama olarak Rumeli yakasında 500, Anadolu’da 700’ ü 
aşkın olmak üzere 1200 civarında erguvan tespit edilmişti. 
2000 yılından buyana yürüttüğümüz Okullarda Çevre Eğitim 
ve Uygulama Projesinin daha fazla öğrenciye ulaşması ve 
öğrencilerin çevreye olan duyarlılığının sanatla birleşmesi için 
bir yarışma düzenlemeye karar verdim. İsmi ERGUVAN olacaktı. 
İstanbul’u, Türkiye’yi ve dünyayı daha yaşanabilir hale getirmek 
için sorumluluk almak isteyen, çevre bilincine ve duyarlılığına 
sahip, sanat ve çevre değerlerini kullanarak fikirler üreten 
öğrencileri bir araya getirmek ve öğrencilerde çevre konularında 
farkındalık yaratmak amacıyla; 2006 yılından itibaren Erguvan 
Çevre Ödülleri Yarışması’nı uygulamaya koyduk.
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de desteği ile ilk 
yıl yarışmamıza 3000 eser başvurusu geldi. Bu bizi çok 
sevindirmişti. Bu yarışmanın destekçileri olmak isteyen birçok 
kurumla birlikte organizasyonu yaptık. İstanbul Büyükşehir 
Belediye tarafından bize tahsis edilen Cemal Reşit Rey Konser 
Salonu çocukların ve öğretmenlerin desteği ile adeta bir 
şölene dönüştü. İki, üç, dört derken 2012 yılında yedincisi 
düzenlendi. Okul müdürlerimiz, danışman öğretmenlerimiz 
ve öğrencilerimizin isteği ve desteği ile bugünlere ulaşan 
yarışmamızda destekçilerimiz de bizi hiç yalnız bırakmadılar. 
Bu bir ekip çalışmasıydı. Yarışmamıza 7 yıldır verdiği destekten 
dolayı ÇEVKO Vakfı’na ayrıca teşekkür etmek isterim.
İstanbul’da bulunan yaklaşık 2500 okula ve her yıl yaklaşık 
2 milyon 500 bin öğrenciye ulaşmak geleceğimizi emanet 
edeceğimiz çocukları çevre konularında haberdar etmek 
büyük bir sorumluluktu. Her yıl öğrencileri serbest bıraksak 
da; yıllarına göre hangi çevre sorunu ağır basıyorsa onu 
yansıtıyorlardı eserlerinde. İklim değişikliği, geri dönüşüm, 
kuraklık, çarpık kentleşme, yok olan ormanlar…
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteği ile İstanbul Çevre ve 
Şehircilik Müdürlüğü olarak 7 yıldır yürüttüğümüz ERGUVAN 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK ÖDÜLLERİ-2012 YARIŞMASI’nın 
ödül törenini bu yıl 07 Haziran 2012 tarihinde yine Cemal Reşit 
Rey Konser Salonu’nda yaptık. 1200 kişinin katılımı ile salon 
muhteşem bir görüntüye sahipti.
İstanbul İli genelinde yer alan resmi/özel tüm ilk ve 

ERGuVAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK öDÜLLERİ- 2012 YARIŞMASI’NDA 112 
öĞRENCİ öDÜLLERİNİ ALDI.

Yeni bir Erguvan 
hikâyesi

2

ortaöğretim kurumlarından öğrencilerimiz; “resim, fotoğraf, 
afiş-slogan ve karar vericiye mektup” kategorilerinde katıldılar. 
Resim dalında 1030, Fotoğraf dalında 409, Afiş-Slogan 
dalında 370, Karar Vericiye Mektup dalında 171 eser kayıt 
altına alındı. Konularında profesyonel jüri üyelerimiz yaptıkları 
zorlu seçimlerin ardından kararlarını verdiler. Ödül töreninde, 
112 öğrenci ödüllerini ve madalyalarını aldılar. Ayrıca her 
yıl törenimizde, öğrencilerimiz haricinde çevre duyarlılığının 
arttırılması ve çevre bilincin yaygınlaştırılması için çalışan 
basın mensupları, Sivil Toplum Kuruluşları ve çevreci kişilere 
de plaketler verilmektedir. Benim için başarı, Erguvanı sadece 
İstanbul’un sembolü olan bir ağaç isminden daha farklı 
boyutlara taşıyabilmekti. Bugün İstanbul’da yaşayan çocuklara 
erguvan ismini sorduğunuzda, artık yarışmamız akıllarına 
geliyor. Bizlerden sonra bu şehri yönetecek olan çocuklar, bu 
şehirle ilgili karar verecekleri zaman, yıllar önce katıldıkları 
yarışmayı hatırlayıp, gülümseyecek ve eminim kararlarını öyle 
vereceklerdir. 

İSTANBuL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜ
PROF. DR. MEHMET EMİN BİRPINAR 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu yıl ilki düzenlenen 
“Temiz Türkiyem Yarışması”nın ödülleri Dünya Çevre Günü’nde 
düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yarışmada Türkiye’nin 
en temiz büyükşehir belediyesi İstanbul olurken, en temiz 
sanayi tesisi Çimsa Çimento, en temiz köyü Urla ilçesine bağlı 
Bademler Köyü oldu. Türkiye’nin en temiz Organize Sanayi 
Bölgesi kategorisinde ise Gebze ile Ankara 1. Organize Sanayi 
Bölgesi birinciliği paylaştı.

İSTANBUL EN TEMİZ KENT SEÇİLDİ
Yarışmanın büyükşehir belediyeleri kategorisinde İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi birinciliğe, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
ikinciliğe ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi de üçüncülüğe layık 
görüldü. Türkiye’nin en temiz kenti yarışmasında nüfusu 50 
bin ve 750 bin arasında olan belediyelerde birincilik ödülünü 
Denizli Belediyesi, ikincilik ödülünü Bolu Belediyesi ve üçüncülük 
ödülünü Kütahya Belediyesi kazandı. Nüfusu 10 bin ve 50 bin 

TÜRKİYE’NİN EN TEMİZ KENTİ, KöYÜ, ORGANİZE SANAYİ BöLGESİ VE 
SANAYİ TESİSİ SEÇİLDİ.

Temiz Türkiyem 

arasında olan belediyelerde ise birinciliği Didim Belediyesi, 
ikinciliği Eğirdir Belediyesi, üçüncülüğü Çiftlikköy Belediyesi elde 
etti.
Türkiye’nin en temiz Organize Sanayi Bölgesi kategorisinde 
Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi ile Ankara 1. Organize 
Sanayi Bölgesi birinciliği paylaştı. Bu kategoride Kocaeli TOSB 
Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ikinci, 
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi üçüncü oldu. Türkiye’nin 
en temiz sanayi tesisi yarışmasında ise Çimsa Çimento birinci 
olurken ikinciliği Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi, üçüncülüğü Ford 
Otomotiv kazandı.
Temiz Türkiyem Yarışması’nda dereceye giren belediyelere, 
sanayi kuruluşlarına, organize sanayi bölgelerine ve köy 
muhtarlarına Çevre Beratı’nın yanı sıra çöp toplama araçları, 
vidanjörler, bilgisayar ve yazıcı gibi ödüller verildi. Ödül töreninin 
ardından sahne alan Şevval Sam, geceye katılanlara keyifli bir 
müzik ziyafeti sundu.
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Sürdürülebilir 
kalkınmada Efes farkı 
ANADOLu EFES, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİ DOĞRuLTuSuNDA BİRA ÜRETİMİNDE 
LİTRE BAŞINA KuLLANILAN Su MİKTARINI 2015 YILANA KADAR YÜZDE 25 AZALTMAYI 
PLANLIYOR. 

S
atış hacmi bakımından Avrupa’nın en büyük 
5’inci, dünyanın ise en büyük 12’nci bira şirketi 
olan Anadolu Efes altı ülkede toplam 18 bira, 7 
malt fabrikası ve bir şerbetçiotu işleme tesisiyle 
faaliyetlerini sürdürüyor. Anadolu Efes’in faaliyetleri 
arasında 25 yıldır devam eden, sürdürülebilir 

tarım çerçevesinde yaptığı çalışmalar önemli bir yer tutuyor. 
Şirket, maltlık arpa ve şerbetçiotu tedariki için yaptığı ürün 
geliştirme, tohumculuk ve tarımsal destek projelerine imza 
atıyor. Anadolu Efes’in bu çalışmaları T.C. Kalkınma Bakanlığı 
tarafından “Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi” alanında 
Türkiye’nin en iyi uygulamalarından biri seçildi ve 2012’de Rio’da 
gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Konferansı’nda Türkiye’yi temsil etti.

YÜZDE 25 DAHA AZ SU
Şirket bu sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, yaklaşık 
25 yıl önce “Sürdürülebilir Tarım çerçevesinde maltlık arpa 
ve şerbetçiotu tedariki için yapılan ve üretim geliştirme, 

tohumculuk ve tarımsal destek” projesini hayata geçirdi. Proje 
kapsamında, üretimde kullanılan maltlık arpa ve şerbetçiotu 
türlerinin kalite ve çeşitliliğinin artırılması, daha az su ile 
yetişen ve iklim koşullarına daha dayanıklı, üretim sürecinde 
su ve enerji tasarrufu sağlayan türlerin geliştirilmesi için 
Ar-Ge çalışmaları destekleniyor. Hedef 2015 yılına kadar bira 
üretiminde litre başına kullanılan su miktarını 2010 yılına kıyasla 
yüzde 25 azaltmak. Maltlık arpa çeşitleri için yapılan Ar-Ge 
çalışmaları sonucunda, 15 adet tescilli maltlık arpa çeşidi elde 
edildi. Bunların arasında yer alan “Atılır” ve “Fırat” adlı çeşitler 
Türkiye’de üretimi en yaygın olan Tokak’a kıyasla ciddi tasarruf 
sağlıyor. Bu tasarruf, dış ortam ve işletme şartlarına bağlı 
olarak, malt üretim sürecindeki elektrik tüketiminde yüzde 12 - 
yüzde 24, yakıt tüketiminde yüzde 18 - yüzde 22, su tüketiminde 
ise yüzde 40 - yüzde 47 düzeyine ulaşıyor. Şerbetçiotu için 
yapılan çalışmalar sonucunda ise üç aroma, dört bitter olmak 
üzere, yedi şerbetçiotu çeşidi Bakanlık tarafından tescil edildi. 
Yeni Şerbetçiotu çeşitleri sayesinde elde edilen verim artışı 
yüzde 25 - yüzde 30 düzeyinde gerçekleşti.

H E LEAB R RŞ K T NER DL EREİ
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Pro-Europe 
ailesine 35. üye 
katıldı 
Avrupa ve Kanada’da ambalaj atıklarının ayrı toplanması ve 
geri kazanımı konusunda faaliyet gösteren ve ÇEVKO Vakfı’nın 
da üyesi olduğu şemsiye örgüt PRO-Europe, 35. üyesine 
merhaba dedi. İsrail’de faaliyet gösteren T.M.I.R – Üretici 
Geri Kazanım Kuruluşu, İsrail Üreticiler Birliği tarafından geri 
kazanım sisteminin yasal düzenlemelere göre organizasyonu 
ve finanse edilmesi amacıyla kurulmuş.
Genişletilmiş üretici sorumluluğu ilkesiyle faaliyetlerini 
sürdüren T.M.I.R, 2012 yılı sonuna kadar toplam sanayi 
yükümlülüğünün yüzde 60’ını üstlenerek bunu yerine getirmek 
için 30 farklı belediye ile işbirliği yapmayı hedefliyor. Üyeleri 
arasında; Coca Cola İsrail Distribütörü The Central Bottling 
Company Group Ltd, İsrail’in en büyük gıda ve meşrubat 
firmalarından biri olan Strauss Group Ltd ve Unilever İsrail 
bulunuyor.

Pro-Europe 
EPR Club açılışına 
katıldı 
ACR+’ın iştirakçilerinden biri 
olduğu Genişletilmiş Üretici 
Sorumluluğu Kulübü’nün (EPR 
Club) açılışında düzenlenen 
panele, Pro-Europe Başkanı 
Luis Veiga Martins de beş 
panelistten biri olarak 
katıldı. 4 Haziran’da Bölgeler 
Komitesi ev sahipliğinde 
düzenlenen açılış, Avrupa 
Komisyonu üyeleri, yerel 
yönetim temsilcileri, EPR 
modeli temsilcileri ve 
üreticiler tarafından yoğun 
ilgi ile karşılandı. Açılış 
konuşmasını ACR+ Genel Sekreteri Oliver De Clercq’in 
yaptığı panelde, panelistler Avrupa’da genişletilmiş üretici 
sorumluluğu modelinde gelinen noktanın ve değişimlerin, 
yaşanan zorlukların ve kulüpten beklentilerin altını çizdiler. 
Avrupa Komisyonu Atık Yönetim Birimi yöneticisi Michel 
Sponar konuşmasında EPR’nin pek çok faydasının olduğunu 
ancak bu faydaların yanında şeffaflık, verimlilik, atık önleme 
yaklaşımının geliştirilmesi ve yeniden kullanım konusunda bazı 
sıkıntıları da beraberinde getirdiğinin altını çizdi. 

SOCIEDADE PONTO 
VERDE’DEN 
ATIK KuTuSu TASARIM 
YARIŞMASI 
Ponto Verde atık kutularını daha modern, modaya uygun 
ve bir sanat serine dönüştürecek bir yarışma düzenliyor: 
Recic’l arte. Amaç kaynağında ayrı 
toplanan atık miktarını arttırabilmek. 
Ponto Verde, tasarım ajansı Euro 
RSCG Design&Arquitectura ve IADE 
Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen 
yarışma sonucunda tasarlanan üç 
tip atık kutusundan toplam 100.000 
adet üretilerek yerel yönetimlere teslim 
edilecek. Ayrıca birinciye 2.500 Euro para 
ödülü de verilecek. 

D Y DAÜN A N‘
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Green Dot Norway’den 
eğitim çalışmaları  
Green Dot Norway geçtiğimiz mart ayında, halka ambalaj 
atıklarının ayrı toplanması gerektiğini hatırlatmak ve kendi 
deyimleri ile bu konuda “ilham” yaratmak için dört dakikalık 
müzikli bir skeçle görsel ve sosyal medyada yer aldı. Norveçli 
ünlü şarkıcı Didrik Solli Tangen’in şarkıları seslendirilen 
“Daha Fazlasını Yapabilirsiniz” adlı filmin tamamı Youtube’da 
ve diğer sosyal medyada yer alırken, kısa versiyonları ise 
TV kanallarında gösterildi. Kampanyanın devamı olarak yıl 
içerisinde yazılı basın, web siteleri ve dış mekan reklamları 
da kullanılacak. Green Dot Norway ayrıca ilköğretim okulları 
ve anaokullarına yönelik olarak yepyeni bir eğitim materyali 
hazırladı. Lorax ile Dünyayı Koru oyunu çocuklara tükettikleri 
süt kutularını yıkadıktan ve iyice katladıktan sonra geri 
dönüşüm kutularına atmalarını öğütlüyor. 

Ecoembes ve  Latvijas 
Zalais Punkts 
Dünya Geri Dönüşüm 
Günü’nü kutladı 
UNESCO tarafından ilan edilen Dünya Geri Dönüşüm günü 
17 Mayıs’ta kutlandı. İspanyol Ecoembes, 17 Mayıs’ta 
Cruz Roja Esponola işbirliği ile geri dönüşümün önemini 
vurgulamak ve ambalaj atıklarının ayrı toplanması konusunda 
halkı bilinçlendirmek amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi. 
Etkinliklerin bu yılki ana teması “Geri Dönüşüme Her 
zamankinden Daha Fazla İhtiyacımız Var” oldu. Geçen yıl 
yaklaşık 20.000 tüketiciye ulaşan Ecoembes, bu yıl İspanyol 
Kızılhaç’ı olan Cruz Roja Espanola’nın 202 yerel meclisi ile 
işbirliğine giderek ulaştığı tüketici sayısını da arttırdı. Litvanyalı 
LZP ise Dünya Geri Dönüşüm Günü’nde halkı bilinçlendirmeye 
yönelik bir kampanya hazırlayarak, geri dönüşüm konusunda 
farkındalık yaratmaya çalıştı. “Yeşil Ol” adlı kampanyada 
tüketicilerde geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratılması, 
ambalaj atıklarının doğru bir şekilde ayrı toplanmasının 
sağlanması ve nelerin ambalaj atığı olup nelerin olmadığı 
konusunda bilinç oluşturulması hedeflendi. 
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