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Değerli Okuyucular,

Bu sayımızın “Gündem” bölümünün en önemli 
konusu, yeniden düzenlenerek 27 Aralık 2017’de 
yayımlanıp 1 Ocak 2018’de yürürlüğe giren 
Ambalaj Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. 

Gündem bölümümüzde ayrıca iklim değişikliği 
ile mücadele, döngüsel ekonomi ve “Sıfır Atık” 
projesi olmak üzere birbiriyle bağlantılı üç konuya 
daha yer verdik. 

Üreticilerin, “Doğal kaynakları çıkart- Üret- Sat- 
Kalanı atık olarak bertaraf et”; tüketicilerin, “Al-
Kullan-At” hareketleri üzerine kurulu doğrusal 
ekonomi modeli tıkandı. Yerine, “Sürdürülebilir 
üretim-Sürdürülebilir tüketim-Yukarı 
dönüşüm” süreçlerini içeren döngüsel ekonomi 
modeli çözüm olarak tartışılıyor. Döngüsel 
ekonominin odağında atıkların kaynak olarak 
değerlendirilmesi ve kaynakların en verimli 
şekilde kullanılması var. Bu yılki uluslararası 
kongremizi bu konuda düzenledik. ÇEVKO Vakfı 
Döngüsel Ekonomi Kongresi ile ilgili ayrıntıları 
ve kongre sonuç bildirgesini Gündem konusu 
içinde bulabilirsiniz.

İklim değişikliği ile mücadele konusunda en 
önemli adımlardan birisi, 2015 yılı sonunda 
Birleşmiş Milletler’e üye 185’ten fazla ülkenin 
taraf olduğu Paris Anlaşması’dır. Her yıl toplanan 
BM Taraflar Konferansı’nın 2017 yılında Bonn’da 
yapılan yirmi üçüncüsünde Paris Anlaşması’nın 
uygulamaya konulmasıyla ilgili gerek kamu 
gerekse özel sektörden kurumların katıldığı çok 
sayıda katılımcı arasında biz de ÇEVKO Vakfı 
olarak Türkiye delegasyonunda yer aldık ve yan 
etkinlik düzenledik. 

Hem döngüsel ekonomiye geçiş hem de iklim 
değişikliği ile mücadelede atıkların azaltılması 
ve kaynak olarak kullanılması büyük önem 
taşımaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mız 
kendi merkez binasında başlattığı “Sıfır Atık” 
projesinin kamu kurum ve kuruluşlarında da 
uygulanması için harekete geçmiştir.  Bu önemli 
projeye yalnızca kamu kurumlarının değil, özel 
sektör kuruluşlarının da katılması için ÇEVKO 
Vakfı olarak üyelerimize çağrıda bulunduk. 
Fabrika ve iş yerlerinde “Sıfır Atık” projesini 

başlatmak isteyen üyelerimizle birlikte Bakanlık 
binasındaki uygulamayı yerinde görmek üzere 
ziyaret düzenleyeceğiz.       

2018 yılında da ekonomik işletmelerin ambalaj 
atıklarıyla ilgili geri dönüşüm yükümlülüklerini 
üstlenerek belediyeler ve lisanslı toplama-ayırma 
tesisleri aracılığıyla yerine getiriyoruz. ÇEVKO 
DÖNÜŞÜM’ün bu sayısının Endüstri İlişkileri 
bölümünde iş birliği içinde olduğumuz ekonomik 
işletmelerle ilgili bazı çalışmaları bulabilirsiniz.  

Belediyeler, Manisa’da temeli atılan cam ambalaj 
atığı geri dönüşüm tesisi ve diğer malzemelerin 
geri dönüşümü konusundaki haberler dergimizin 
Atık Yönetimi bölümünde yer almaktadır. 
Avrupa’dan plastik ve metal geri dönüşümü ile 
ilgili haberleri de bu bölümde bulabilirsiniz.    

Yeşil Nokta’lı ürünleri tercih eden tüketicileri 
ödüllendirmek için geçtiğimiz yıl başladığımız 
etkinliklerimizi bu yıl da sürdüreceğiz. Sanayi 
kuruluşlarının Yeşil Nokta’yı kullanmasını teşvik 
etmek için ise iki yılda bir Yeşil Nokta Sanayi 
Ödülleri veriyoruz. Ayrıntılar için dergimizin Yeşil 
Nokta bölümüne göz atmanızı öneririm.

Dergimizin Tüketici Bilinçlendirme Çalışmaları 
bölümünde 2017’de gerçekleştirdiğimiz tüketici 
etkinliklerinden bazıları ile yurdumuzun çeşitli 
yerlerinde düzenlediğimiz eğitim seminerleri ve 
tiyatro gösterilerine yer verdik. Tüketicilere yönelik 
Seyirci Kalmayın programı için hazırlattığımız 
kamu spotumuz CNN Türk’te yayımlanmaktadır.  

ÇEVKO DÖNÜŞÜM’ün Uluslararası İlişkiler 
bölümünde, döngüsel ekonomi kapsamında 
“Yeni Plastik Ekonomisi”, İspanya’dan 
“Döngüsel Laboratuvar” projesi, EXPRA ve 
diğer ilgili kuruluşların AB Döngüsel Ekonomi 
Paketi ile ilgili ortak görüşlerini içeren yazı 
yer almaktadır. Bu bölümde ayrıca Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte 
gerçekleştirdiğimiz Suriyeli sığınmacılarla ilgili 
proje çıktılarına yer verdik.

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

İklim Değişikliği ile Mücadele, Döngüsel 
Ekonomi ve “Sıfır Atık” Projesi

METE İMER
ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri
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AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ 
YÖNETMELIĞI YAYIMLANDI

Söz konusu yönetmelik ambalaj 
atıklarının diğer atıklardan ayrı 
toplanması uygulamalarının daha 

etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacına 
yönelik birçok değişiklik içermekte olup ana 
hatları ile temel yenilikler aşağıdaki gibidir:
 Ülke genelinde plastik torba kullanımının 

azaltılmasına yönelik hedefler 
konulmuştur ve bu torbaların 1.1.2019’dan 
itibaren, internet üzerinden yapılan 
satışlar da dahil, tüketicilere ücretsiz 
temini yasaklanmıştır. Başka bir deyişle, 
plastik poşetler ancak bedeli ödenerek 
temin edilebilecektir.
 Ambalaj atıklarının diğer atıklardan 

ayrı toplanması 

kısmının belirli bir oranının ekipman, 
araç, eğitim, bilgilendirme faaliyetleri 
ile belediyelere altyapı desteği olarak 
aktarılması zorunluluğu getirilmiştir.
 100 konut ve üzeri sitelerde, site 

yönetimleri tarafından ambalaj atıkları 
için belediye toplama sistemine uygun 
biriktirme ekipmanlarının yerleştirilmesi 
yükümlülüğü getirilmiştir.
 Geri kazanım yükümlülüklerinin yerine 

getirilmesindeki hesaplama yönteminde 
değişiklikler yapılmıştır.
 Geri kazanım hedeflerinin en az %80’inin 

sanayi dışındaki kaynaklardan sağlanması 
zorunluluğu getirilmiştir.
 Piyasaya süren işletmelerin 

yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 
depozito uygulaması veya yetkilendirilmiş 
kuruluşlarla anlaşması seçenekleri 
belirlenmiş, belediyeler ile anlaşma 
seçeneği kaldırılmıştır.
 Yetkilendirilmiş kuruluşlar ile anlaşma 

yapmayı tercih eden piyasaya süren 
işletmeler için Haziran ayı sonu, son tarih 
olarak belirlenmiştir. Örneğin, 2018 yılında 
yetkilendirilmiş kuruluşlarla çalışma 
yöntemini tercih eden piyasaya sürenler 
30.6.2018’den sonra bu amaçla sözleşme 
yapamayacaklardır. 
 Yetkilendirilmiş kuruluş olmak için gerekli 

uygulamasından belediyelerin sorumlu 
olduğu daha net olarak tarif edilmiştir.
 Ekonomik işletmelerin yapmaları gereken 

bildirimler için son tarih Mart ayı sonu 
olarak belirlenmiştir. 
 Piyasaya sürenlerin geri kazanım 

sorumluluğu için tarif edilen 3 bin 
kilogramlık eşik değer, bin kilogram  
olarak güncellenmiştir.
 Yurt içinde piyasaya sürülecek cam, metal, 

plastik, kağıt/karton ambalajlarının belirli 
oranlarda yurt içinde toplanan atıklardan ve/
veya bu atıklardan elde edilen hammaddelerden 
üretilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
 Yetkilendirilmiş kuruluş bütçesinin, genel 

giderler dışında kalan 

temsiliyet payları değiştirilmiş ve yetkisi 
iptal edilen kuruluşlara iki yıl, yeni 
başvuruda bulunma yasağı getirilmiştir.
 Toplama ekipmanlarının renkleri yeniden 

düzenlenmiştir (Karışık ambalaj atığı 
mavi, cam yeşil ve/veya beyaz, kağıt mavi, 
plastik sarı, metal gri).
 Belediyelere, evsel atık toplamak için 

kullandığı araç kapasitesinin en az %20’si 
kadar ambalaj atığı toplama kapasitesine 
sahip araç bulundurması zorunluluğu 
getirilmiştir.
 Belediyeler tarafından hazırlanan 

ambalaj atıkları yönetim planlarında; ne 
kadar toplama hacmi oluşturulacağına, ne  
kadar konteyner konulacağına dair 
kriterler tariflenmiştir.
 Ambalaj atığı toplama ayırma ve geri 

dönüşüm tesislerine ilişkin kriterler 
güncellenmiş, toplama ayırma tesisleri  
üç ayrı sınıfa ayrılmıştır.
 Önceki yönetmeliklerde de yer 

alan, Ambalaj Komisyonu daha da 
etkinleştirilerek, yılda en az bir kez 
toplanır hale getirilmiştir.
 Bakanlık, gerekli hallerde yönetmelikte 

tüm taraflara ait bilgi ve belgeleri yeminli 
mali müşavirlere inceletebilecektir.

 Mevcut lisanslı toplama ayırma ve geri 
dönüşüm firmaları lisans süreleri 

bitene kadar faaliyetlerine devam 
edebileceklerdir.

Yeni yönetmeliğin, eski 
yönetmelik ile farklılıkları ve 
uygulamada ne değişiklikler 
getireceğine ilişkin kapsamlı 

bir değerlendirme üzerinde 
ÇEVKO Vakfı çalışmalarına 

devam etmekte olup, çalışmayı 
en kısa sürede tüm paydaşları ile 

paylaşacaktır. 

2005 yılından beri 
yürürlükte olan “Ambalaj 

Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği”, uzun bir 

değerlendirme sürecinin 
ardından yeniden 

düzenlenerek, 27.12.2017 
tarih ve 30283 sayılı Resmi 

Gazete’ de yayımlanarak 
1.1.2018’de yürürlüğe girdi.

GÜNDEM
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REGULATION ON 
PACKAGING WASTE 
MANAGEMENT 
PUBLISHED 
In effect since 2005, the “Packaging 
Waste Management Regulation” 
has been revised following a 
lengthy evaluation period, and 
put into force on 1st January 2018 
following its publication in the 
Official Gazette No. 30283 on 27th 
December 2017. 
The regulation in question 
contains many changes to render 
the implementation of separate 
collection of packaging waste 
more effective.
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ÇEVKO VAKFI, DÖNGÜSEL EKONOMI’YI  
ÜLKE GÜNDEMINE TAŞIDI!

Sadece ülkemiz için değil, tüm dünya 
için oldukça yeni bir kavram olan 
“Döngüsel Ekonomi”, ” 5-6 Ekim 

2017 tarihlerinde; kamudan özel sektöre, 
finans kuruluşlarından sivil toplum 
örgütü temsilcilerine kadar birçok farklı 
paydaşın katılımı ile kapsamlı bir şekilde 
değerlendirildi.

Türkiye’de ambalaj atıklarının 
ekonomik ve düzenli geri kazanımı için 
sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin 
kurulması ve gelişimi için 26 yıldır faaliyet 
gösteren ÇEVKO Vakfı, 2018’de Avrupa 
Birliği’nde (AB) yürürlüğe girmesi beklenen 
ve yeni yasal düzenlemeler getirecek olan 
“Döngüsel Ekonomi Paketi”ni, düzenlediği 
uluslararası kongrede ele aldı.

“DÖNGÜSEL EKONOMİ, 
TÜRKİYE’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR 
BÜYÜMESİNİ HIZLANDIRACAK 
YENİ BİR EKONOMİK YAKLAŞIM”
İstanbul’da Cevahir Kongre Merkezi’nde 
yapılan ve uluslararası katılımcıların da 
yer aldığı Döngüsel Ekonomi Kongresi’ni 
değerlendiren ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri 
Mete İmer, döngüsel ekonominin Avrupa 
Birliği tarafından takvime bağlanmış bir 
eylem planı içinde uygulamaya geçeceğini 
hatırlatarak, düzenledikleri bu kongre ile 
yeni bir ekonomik yaklaşım olan Döngüsel 
Ekonomi modelini ülke gündemine 
taşımak istediklerini vurguladı. İmer 
yaptığı konuşmada, “Döngüsel olmayan bir 

ÇEVKO Vakfı tarafından 
düzenlenen Döngüsel 

Ekonomi Kongresi’ne kamu, 
özel sektör, sivil toplum 
kuruşları, üniversite ve 

basın-yayın kuruluşlarından  
263 kişi katıldı. 
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ekonomide; ‘Üret! - Kullan! - At!’ 
çizgisini izleyen ürünlerin yaşamı, 
çöp veya bertaraf tesislerinde 
son bulur. Sürekli artmakta olan 
nüfus, kısıtlı doğal kaynaklar 
ve küresel ısınma gibi büyük 
çevresel sorunlara yol açan insan 
faaliyetleri artık işlerin eskisi gibi 
devam edemeyeceğini gösterdi 
ve yeni iş yapma modelleri 
arayışını başlattı. İşte, ‘doğrusal 
ekonomi’ yerine, ‘sürdürülebilir 
üretim’, ‘sürdürülebilir tüketim’ 
ve ‘yukarı dönüşüm’ süreçlerini 
bir çember halinde ele alan 
“Döngüsel Ekonomi” modeli 
dünyada sürdürülebilir gelişme 
için yeni bir yaklaşımdır. Bu 
yaklaşım, doğal kaynakların 
daha verimli kullanılmasını 
ve atıkların kaynak olarak 
değerlendirilmesini öne çıkaran 
yeni buluşların önünü açarak 
rekabet avantajı getirebilir. 
Yeni iş modelleri, yeni gelir ve 
istihdam olanakları yaratabilir. 
Tüketicilere daha ucuz, dayanıklı 
ve kaliteli ürünler sunulmasını 
teşvik edebilir. Sonuç olarak, 
kıt kaynakların daha dikkatli 
ve çevreyle uyum içinde 
kullanılması ve -geri dönüşüm 
suretiyle- önemli ekonomik, 
toplumsal ve çevresel yararlar 
sağlayabilir” dedi. ÇEVKO FOUNDATION PUTS 

CIRCULAR ECONOMY ON 
TURKEY’S AGENDA 
“Circular Economy”, quite a novel concept not 
only locally but also globally, was the topic 
of comprehensive discussions between 5th-
6th October with the participation of a wide 
range of stakeholders including those from the 
public and private sector, to representatives of 
finance institutions and NGOs. 
Operating for 26 years for the establishment 
and development of a sustainable recycling 
system for the economic and continuous 
recovery of packaging waste in Turkey, the 
ÇEVKO Foundation presented the “Circular 
Economy Package” in its international 
congress. The package is expected to come 
into force in 2018 in the European Union (EU), 
bringing along new legal regulations.
263 attendees participated in the Circular 
Economy Congress ranging from the public 
and private sector, to NGOs, universities, 
and media outlets. 
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DÖNGÜSEL EKONOMİ, YILLIK 600 
MİLYAR AVRO’YA VARAN TASARRUF 
OLANAĞI SAĞLAYACAK!
Mete İmer, “Avrupa Birliği Komisyonu Raporu’na 
göre atıkların önlenmesi, eko-tasarım, tekrar 
kullanım sayesinde döngüsel ekonominin AB 
üyesi ülkelerdeki şirketlere 600 milyar Avro 
ya da yıllık cirolarının yüzde 8’i mertebesinde 
net kazanç ve sera gazı salımında yüzde 2-4 
aralığında düşüş sağlayacağı hesaplanmaktadır. 
Tekrar kullanım, üretim ve onarım sektörlerinde, 
örneğin, kullanım dışı kalan cep telefonlarının 
kolay sökümü sağlanırsa, atık haline gelen cep 
telefonlarından yenilerinin üretilmesi ile ilgili 
maliyetler yarıya inebilir. Eğer kullanım dışı kalan 
cep telefonlarının yüzde 95’i toplanabilirse, 
malzeme üretim maliyetlerinden yılda 1 milyar 
Avro tasarruf sağlanabilir” dedi.

DÖNGÜSEL EKONOMİ  
TÜRKİYE GÜNDEMİNDE
Uluslararası katılımcılarla gerçekleştirilen ÇEVKO 
Vakfı Döngüsel Ekonomi Kongresi, 2015’te ilan 
edilen ve 2018 yılında yürürlüğe girmesi beklenen AB 
Döngüsel Ekonomi Paketi çerçevesinde iddialı ve yeni 
bir ekonomik yaklaşımı Türkiye gündemine taşıdı.

Kongre kapsamında, “AB Döngüsel Ekonomi 
Paketi”, “Yeni Plastik Ekonomisi”, “İklim 
Değişikliği ile Mücadelede Döngüsel Ekonominin 
Önemi”, “Döngüsel Ekonomiye Geçiş için Mali 
Mekanizmalar” ve Ekonomi Gazetecileri Derneği 
tarafından düzenlenen “Basın Gözüyle Döngüsel 
Ekonomi” başlıklı oturumlar düzenlendi. 

ÇEVKO Vakfı; çevreye duyarlılık gösteren, toplumu çevre ve geri 
dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik 
haberlere öncelik veren basın-yayın kuruluşlarına da “Yeşil Nokta 
Basın Ödülleri”ni verdi.

Altıncı kez düzenlenen Yeşil Nokta Basın Ödüllerini, yıl boyunca 
en çok çevre haberine yer veren basın kuruluşlarından; TV alanında 
Show TV “Zahide Yetişle” programı, gazete alanında Hürriyet 
Gazetesi, haber ajansı alanında İhlas Haber Ajansı, radyo alanında 
Kral Pop Radyo, İnternet sitesi alanında www.milliyet.com.tr, dergi 
alanında KSS Türkiye Dergisi aldı. Özel Ödül ise CNN Türk’de yer 
alan “Seyirci Kalmayın” kamu spotuyla Güven İslamoğlu’nun oldu. 

“YEŞİL NOKTA 
BASIN ÖDÜLLERİ” 

KONGREDE 
DÜZENLENEN 

TÖRENLE 
SAHİPLERİNİ 

BULDU
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Sürdürülebilir büyüme için kaynakların akıllı ve 
sürdürülebilir kullanılması gerekiyor. Doğrusal 
(döngüsel olmayan) ekonomi ve “Üret Kullan-At” 
modeli geçerliliğini yitirmeye başladı. Onun yerini 
“sürdürülebilir üretim”, “sürdürülebilir tüketim”, 
“yukarı dönüşüm” süreçlerini izleyen Döngüsel 
Ekonomi alıyor. Döngüsel ekonomide ürünlerin 
ve malzemelerin kullanılabilirliğinin mümkün 
olan en uzun süre korunması hedeflenir. Tasarım 
aşamasından ve malzeme seçiminden itibaren 
çevreye duyarlılık, sürdürülebilirlik, ürünün 
yeniden kullanımı, geri dönüşümünün en üst düzey 
olması hedeftir. Atıklar ve kaynak kullanımı en aza 
indirilir. Ürün ve malzemenin ömrü sona erdiğinde, 
geri dönüşüm ile değer yaratmak için yeniden 
kullanıma alınması sağlanır.

“DÖNGÜSEL EKONOMİ” NEDİR?
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ÇEVKO VAKFI DÖNGÜSEL EKONOMI 
KONGRESI SONUÇ BILDIRGESI

Dönüşüm dergimizin bu sayısında, 
Döngüsel Ekonomi Kongresi’nde 
gerçekleştirilen oturumlarda konuşulan 

konuları özetleyerek bir bildirge haline getirdik 
ve sizlerle paylaşmak istedik.

DOĞRUSAL EKONOMİ YERİNİ 
DÖNGÜSEL EKONOMİ’YE BIRAKACAK
Kongrenin ilk gününde gerçekleşen “AB 
Döngüsel Ekonomi Paketi” oturumunda, 
hızla artmakta olan dünya nüfusu, ürün 
ve hizmetlere duyulan talep karşısında 
dünyanın kaynaklarının kısıtlı olduğu 
belirtildi. Gelinen aşamada dünyada “Al-
Kullan-At” süreçlerini içeren doğrusal 
ekonomiden “sürdürülebilir üretim”, 
“sürdürülebilir tüketim”, “geri dönüşüm” 
süreçlerini içeren Döngüsel Ekonomi’ye 

geçiş söz konusu. Oturumda, teknolojide 
kullanılan kritik malzemeleri ithal 
etmek zorunda olan Avrupa Birliği’nin 
kaynak israfını önlemek ve kalkınmasını 
sürdürebilmek için Döngüsel Ekonomi 
Paketi’ni hazırladığı vurgulandı ve henüz 
yürürlüğe girmeyen pakette bir eylem 
planı ve atık yönetimiyle ilgili bir dizi 
yasal düzenlemenin olduğu bildirildi. AB 
Döngüsel Ekonomi Paketi, hammaddelerin 
temininden üretim süreçlerine; belediye, 
ambalaj, gıda, inşaat ve yıkıntı atıklarının 
yönetimi, depolama sahaları ve deniz 
çöpünden plastik, biyo-kütle, biyo-esaslı 
ürünler ve endüstriyel sembiyoza; atık 
olmaktan çıkma kriterlerinden dayanıklılık 
ve onarılabilirlik kriterlerine; genişletilmiş 
üretici sorumluluğu ilkelerinden mali 
teşviklere kadar çok çeşitli konuları içeriyor.  

5-6 Ekim 2017 tarihlerinde 
İstanbul Cevahir Kongre 

Merkezi’nde, ÇEVKO Vakfı 
tarafından düzenlenen 

“Döngüsel Ekonomi 
Kongresi”nde temel 
kaynakların verimli 
kullanılması ve geri 

dönüşüm ile alakalı yeni 
“döngüsel ekonomi modeli” 

ülke gündemine taşındı.
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Yapılan sunumlarda, paketteki hedeflerin 
ulaşılabilirliği tartışıldı ve genişletilmiş üretici 
sorumluluğu üzerinde duruldu. Gelecekte atık 
olacak malzemeleri de dikkate alacak bir veri 
toplama sürecine gereksinim olduğu belirtildi. 

İspanya’da “Döngüsel Laboratuvar” başlıklı 
sunumda, Döngüsel Ekonomi’nin ambalaj ve 
ambalaj atıklarıyla ilgili bölümlerini yaşama 
geçirmek üzere başlatılan gerçek zamanlı bir 
araştırma projesi hakkında bilgiler verildi. 
Ülkemizin ambalaj ve atıkları ile ilgili verilerini 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ambalaj 
Atıklarının Yönetimi Şube Müdürü tarafından 
katılımcılarla paylaşıldı. Oturumda Türkiye’nin 
döngüsel ekonomi konusunda farkındalığını 
yükselterek kendine özgü bir eylem planını 
kamu otoriteleri, sanayi ve ilgili tüm taraflarla 
birlikte oluşturması önerisinde de bulunuldu. 

PLASTİĞİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ 
PLASTİĞİN GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK
İlk günün “Yeni Plastik Ekonomisi” başlıklı 
ikinci oturumunda, günümüzün ve geleceğin 
önemli malzemesi olan plastiklerin 
kullanımının hızla yaygınlaştığı, sorumsuz 
kişilerce doğaya atılan plastikler sonucunda 
önemli çevre sorunlarının ortaya çıktığı bildirildi 
ve tüketici eğitimi ile bireysel farkındalığın 
geliştirilmesinin önemi üzerinde duruldu. 
Yapılan sunumlarda plastik ambalajların tekrar 
kullanımını ve geri dönüşümünü arttıracak 
gelişmelerin yeni plastik ekonomisinin 
esaslarını oluşturduğu belirtildi. 

Plastik ambalajlarda yasal geri dönüşüm 
hedefi en az yüzde 22,5 olan Avrupa Birliği’nin, 
mevcut plastik ambalajların yeniden, tasarıma 
ve inovasyona tabi tutulmasıyla plastik 
ambalajların yaklaşık yüzde 30’unun daha 
yeniden kullanılması veya geri dönüştürülmesi 
mümkün olacak. Hali hazırdaki plastik 
ambalajların en az yüzde 20’si tekrar 
kullanılabilecek durumda. Geriye kalan yüzde 
50’sinin geri dönüştürülmesi ise tasarım ve 
kullanım sonrası sistemler üzerinde yapılacak 
ortak çalışmalarla mümkün olabilir. Oturumda, 
sanayinin önde gelen şirketlerinin, bu konuda 
çalışmalara başlamış olduğu belirtilerek ÇEVKO 
Vakfı üyelerinden Coca-Cola, Nestle Waters, 
Pınar Su ve Unilever şirketlerinin yapmakta 
olduğu çalışmalardan örnekler sunuldu.  

PARİS ANLAŞMASI, İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİYLE BAŞ EDEBİLMEK 
ADINA ÇOK ÖNEMLİ
İkinci günün “İklim Değişikliği ile Mücadelede 
Döngüsel Ekonominin Önemi” başlıklı 
ilk oturumunda, T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 

tarafından iklim değişikliğinin çağımızın 
ve geleceğimizin en önemli sorunları 
arasında yer aldığı belirtilerek dünyanın 
195 ülkesinin bu sorunla baş etmek için 
2015 yılında Paris Anlaşması’na taraf 
olduğu hatırlatıldı.  Paris Anlaşması’nın 
insan faaliyetleri sonucunda oluşan sera 
gazı salımlarının azaltılması ve iklim 
değişikliğine uyum sağlanması yönünde 
hedefler içerdiği belirtildi ve döngüsel 
ekonomiye geçiş ve bu kapsamda 
sürdürülebilir üretim, sürdürülebilir 
tüketim ve geri dönüşümün nitelik ve 
niceliğinin artması, örneğin sera gazı 
salımlarına neden olan fosil yakıtların daha 
az kullanılması, önemli CO2 yutakları olan 
ormanlar üzerindeki baskının azaltılması 
yoluyla hedeflere ulaşılmasına katkı 
sağlayacağının altı çizildi.  

Oturumda T.C. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı yetkilisi, bakanlığın 
imalat sanayiinde Döngüsel Ekonomi ve 
iklim değişikliğine yönelik çalışmaları 
hakkında bilgi verirken, T.C. Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanlığı Yenilebilir Enerji 
Genel Müdürlüğü yetkilisi ise döngüsel 
ekonomide yeni bir iş modeli olarak güneş 

ve rüzgar enerji santralları kurulumunu 
içeren “Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı” 
(YEKA) projesi hakkında paylaşımda 
bulundu. İş Dünyası ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) yetkilisi, 
gerçekleştirdiği sunumla, dernek 
çalışmaları ve endüstriyel sembiyozla 
alakalı olarak yürüttükleri “Materials 
Marketplace” projeleri hakkında 
detaylı bilgiler sundu. ÇEVKO Vakfı 
İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik 
Çalışma Grubu temsilcisi, Çalışma 
Grubu’nun üyeleri ve misyonu hakkında 
bilgi verdikten sonra L’Oreal özelinde 
sürdürülebilir üretim kapsamında 
belirledikleri 2020 hedeflerini paylaştı.

Program uyarınca T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı tarafından 
gerçekleştirilen günün son konuşmasında, 
Döngüsel Ekonomi’nin Türkiye açısından 
yeni fırsatlar getirebileceği, bu nedenle 
ülke gündemine alınmasının ve 
önümüzdeki dönemde izlenmesinin 
önemi vurgulandı. Bakanlık’ça başlatılan 
“Sıfır Atık” projesi hakkında bilgi verildi 
ve bu projenin yaygınlaştırılması için tüm 
taraflara çağrıda bulunuldu.
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DÖNGÜSEL EKONOMİ 
SÜREKLİ GÜNDEMDE 
TUTULMALI
Günün “Döngüsel Ekonomiye 
Geçiş için Mali Mekanizmalar” 
başlıklı oturumunda ele alınan ilk 
konu, İstanbul Bilgi Üniversitesi 
ve Konstanz Üniversitesi’nden iki 
akademisyen tarafından yürütülen 
ve TUBİTAK 1001 Programı 
tarafından desteklenen “Küresel 
İklim Değişikliği ve Emisyon 
Ticareti: Yeşil Ekonomi Tasarımına 
Önermeler” projesi oldu. Bu projede 
firmalar; Türkiye’de her firma 
için, geçmiş emisyon hacminin 
baz alındığı, kotanın kullanım 
süresinin üç yıl olduğu, firmaların 
istedikleri kadar alım yaptığı, kota 
fiyatlarındaki dalgalanmaları 
devletin düzenlediği bir Emisyon 
Ticaret Sistemi kurulması 
yönündeki tercihlerini ortaya 
koydular. 

Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası (EBRD) yetkilisi 
konuşmasında, EBRD’nin dahil 
olduğu yeşil yatırımların yüzde 
42’sinin döngüsel bir bileşen 
içerdiğini; en fazla döngüsel 
bileşenin uygulandığı sektörlerin, 
tarım ticareti, üretim ve hizmet 
sektörleri olduğunu; döngüsel 
projelerin üçte ikisinin özel sektörde 
uygulandığını; EBRD’nin faaliyette 
bulunduğu 37 ülke içinde en 
fazla döngüsel yatırımın yapıldığı 
ülkelerin Türkiye ve Ukrayna 
olduğunu belirtti. “Şişecam Geri 
Dönüşüm Projesi” ve “Turkish 
Materials Market Place” projeleri 
EBRD’nin de yer aldığı örnek 
projeler olarak anlatıldı.  EBRD, 2020 
yılında iş hacminin yüzde 40’ının 
yeşil ekonomiye yönelik olması 
hedefliyor.  

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 
(TSKB) yetkilisi, sunumunda, 
döngüsel iş modellerinin 
performansını ölçecek verilerin 
henüz mevcut olmaması ve 
döngüsel iş modellerinin 
yatırımcılara etkili şekilde 
anlatılamamasının önemli engeller 
olduğu üzerinde durdu. Banka 
fonlaması, sermaye piyasaları, 
vakıflar ve STK’lar, risk sermayesi ve 
özel sermaye ve kitle fonlamasının, 

doğrusal bankacılıktan 
döngüsel bankacılığa geçişte, 
yeni iş modellerinin bulunarak 
finansmanın çeşitlendirilmesinde 
önemli araçlar olduğu ifade edildi. 
Politika yapıcılarının özellikle 
dönüşüm ekonomisine geçiş 
sürecinde aktif rol üstlenerek 
fiyatlama sisteminin oluşturulması, 
çevre dostu teknolojiler için talep 
yaratılması, destekleyici vergisel 
yaklaşımların geliştirilmesi, 
kalkınma bankalarının, 
sermaye fonlarının ve kurumsal 
yatırımcıların daha fazla rol 
almalarının sağlanması kamuya 
düşen görevler olarak dile getirildi. 
Kamu desteğinin döngüsel 
modellerin farklı safhalarına 
göre şekillendirilmesi gerektiği 
belirtildi. Döngüsel modellerin 
çoğaldığı, geliştiği ve olgunlaştığı 
ileri ekonomilerde kamu 
müdahalesinin en aza indirilmesi; 
daha zor iş yapılabilir ortamlarda 
kamu-özel ortaklıkları kurulması; 
döngüsel inovasyon içeren ancak 
henüz test edilmemiş projeler 
için kamu sektörü garantisinin 
sağlanması; tedarik zincirinde 
işbirliklerini güçlendirmek 
için tasarlanacak finansal 
enstrümanların desteklenmesi; 
bankacılık sistemindeki döngüsel 
iş yatırımlarına hizmet eden 
finansal teknoloji ve kitle fonlaması 
enstrümanlarını etkileyen 
engellerin azaltılması önerildi.

İkinci günün “Basın Gözüyle 
Döngüsel Ekonomi” başlıklı son 
oturumunda basının döngüsel 
ekonomi konusunda kamuoyunun 
bilinçlendirilmesindeki önemli 
rolü üzerinde duruldu. Medya 
mensuplarının döngüsel ekonomi 
konusundaki farkındalığının 
arttırılması, bu konudaki iç ve 
dış basında yer alan yayın ve 
haberlerin izlenmesi ve mesajların 
halkın anlayacağı şekilde 
basitleştirilmesinin gerektiği 
vurgulandı. Ekonomi Gazetecileri 
Derneği’nin bu konuda öncü rol 
üstlenebileceği belirtilerek, iklim 
değişikliği ile ilgili gerçekleştirmekte 
olduğu etkinliklere ek olarak 
döngüsel ekonomi konusunu 
da sürekli gündemde tutacak 
çalışmalarda bulunması önerildi.  

İkinci günün “Basın 
Gözüyle Döngüsel 
Ekonomi” başlıklı son 
oturumunda basının 
döngüsel ekonomi 
konusunda kamuoyunun 
bilinçlendirilmesindeki 
önemli rolü üzerinde 
duruldu. 
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 AB Döngüsel Ekonomi Paketi 
ile ilgili gelişmeleri yakından 
izleyerek paydaşlarımızla 
paylaşmayı sürdüreceğiz.

 Türkiye’de Döngüsel Ekonomi 
konusunda ülkemize özgü bir 
eylem planının kamu otoriteleri, 
sanayi ve ilgili tüm taraflarla 
birlikte oluşturulması için 
çalışacağız.

 İspanya’da ECO EMBES 
tarafından yaşama geçirilen 
“Döngüsel Laboratuvar” 
pilot projesinde ECO EMBES 
ile iş birliği olanağı arayarak 
ülkemizde bir benzerinin 
kurulması için çaba 
göstereceğiz.

 Yeni Plastik Ekonomisi’ne 
geçişte, üye firmalarımızı 
destekleyecek, bu konudaki 
örnek çalışmalarını kamuoyu  
ile paylaşacağız. 

 T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından başlatılan 
“Sıfır Atık” projesinin 
yaygınlaştırılması için başta 
vakıf üyelerimiz olmak üzere 
tüm ilgili taraflarla birlikte 
çalışacağız.

 ÇEVKO Vakfı İklim Değişikliği 
ve Sürdürülebilirlik Çalışma 
Grubu’muz iklim değişikliği 
ile mücadelede Döngüsel 
Ekonomi’nin önemini 
dikkate alarak çalışmalarını 
sürdürecektir.  

 Kalkınma bankaları ve iş 
ortaklarımızla birlikte ambalaj 
atıklarının toplanması, ayrılması 
ve geri dönüşümü projelerinin 
geliştirilmesi için iş birliği 
olanakları arayacağız.

 Basının, kamuoyunu 
Döngüsel Ekonomi konusunda 
bilinçlendirmesine katkıda 
bulunmak amacıyla Ekonomi 
Gazetecileri Derneği ile iş  
birliği yapacağız. 

ÇEVKO VAKFI 
OLARAK

Kongre hakkında detaylı bilgi için:
www.cevkokongre.com 

ÇEVKO CIRCULAR 

ECONOMY CONGRESS 

ISSUES ITS FINAL REPORT 

ÇEVKO Foundation organized the CIRCULAR 

ECONOMY CONGRESS under the auspices of 

the Ministry of Environment and Urbanisation 

of the Turkish Republic on 5th-6th October 

2017, at the Grand Cevahir Convention Center, 

Şişli, İstanbul, with the participation of the 

public and private sectors, non-governmental 

organizations, universities, and members of 

the media organizations. All the information 

and presentations regarding our congress can 

be found at our website www.cevkokongre.

com and we will be more than happy to share 

the Final Report of our Congress with you.  

(to be added to the Final Report section) 
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BM 23. TARAFLAR KONFERANSI’NDA  
ÇEVKO VAKFI, “SANAYI VE IKLIM DEĞIŞIKLIĞI” 

BAŞLIKLI YAN ETKINLIK DÜZENLEDI 
23. Taraflar Konferansı (COP 23), BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 

kapsamında, Fiji Hükümeti başkanlığında, Paris Anlaşması’nın uygulanması için gerekli 
koşulların sağlanması amacıyla Bonn’da gerçekleştirildi.
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2017 yılındaki görüşmelerden önce 
BM Çevre Programı yıllık emisyon 
açığı raporunu yayımlayarak, 

ülkelerin mevcut taahhütlerinin, Paris 
hedeflerine ulaşmak ve küresel sıcaklık 
artışını 2 oC’nin altında tutmak için 
yapılması gerekenler bakımından yetersiz 
kaldığını ifade etti. 

Paris Anlaşması, ilkeleri belirlemekle 
beraber, uygulamadaki ayrıntıları 
içermediğinden Bonn toplantısı, Paris 
hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak 
kuralları ortaya koyma anlamında son 
derece önemli rol oynadı. 

İklim Eylemi, sekiz yıldır aralıksız 
olarak BM Çevre Programı ile mükemmel 

bir iş birliği içinde “Sürdürülebilir 
İnovasyon Forumu”na ev sahipliği yaptı ve 
burada iklim eyleminin artık yeni işleyişin 
ayrılmaz bir parçası haline geldiğini 
kanıtlamak için politika koyucularıyla 
özel sektör ve teknoloji temsilcilerini 
bilgi, ilham ve başarılı iş örneklerini 
paylaşmaları için bir araya getirdi.  

Derinlemesine tartışılan konular 
arasında; değişen iş enerji modelleri, iklim 
odaklı akıllı tarımın rolü, hava kirliliğinin 
etkilerinin azaltılması ve büyük kentlerde 
sağlık, yaşanabilir kentler ve sürdürülebilir 
altyapı ile Paris Anlaşması’nda verilen 
sözleri gerçekleştirmek için finansman 
olanaklarının artırılması var. 

ÇEVKO FOUNDATION 
ORGANIZES “INDUSTRY 
AND CLIMATE CHANGE” 
SIDE EVENT AT UN COP 23
Organized each year, the 23rd of the 
Conference of Parties (COP 23) was held 
between 6th-17th November in Bonn under 
the auspices of UN Framework Convention 
on Climate Change (UNFCCC) and the 
leadership of the Fiji Government, with a 
view to put in place the conditions required 
to implement the Paris Agreement.
The Turkish delegation, including ÇEVKO 
officials, joined COP 23 again this year with 
various meetings and events organized at 
the Turkish Pavilion.
Secretary-General of the ÇEVKO  
Foundation Mr. Mete İmer presented  
“The Extended Producer Responsibility 
Model” during the “Industry and Climate 
Change” panel organized at the Turkish 
Pavilion on 16th November.
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BM 23. TARAFLAR  
KONFERANSI VE TÜRKİYE 
İçlerinde ÇEVKO Vakfı yetkililerinin de 
bulunduğu Türk heyeti, her yıl olduğu 
gibi 2017 yılında Türkiye Pavyonu’nda 
çeşitli toplantı ve etkinlikler düzenleyerek 
Konferans’a katıldı. 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet 
Özhaseki, BM İklim Değişikliği 23. Taraflar 
Konferansı’nda diğer katılımcı ülkelerin 
temsilcilerinin de yer aldığı Üst Düzey 
Oturum’da bir konuşma yaptı.

İklim değişikliğinin çağın en büyük 
tehditlerinden olduğunu dile getiren 
Bakan Özhaseki, küresel ölçekli bu 
tehdide karşı, yine küresel bir ittifakın 
şart olduğunu ifade etti. Özhaseki, 
Paris Anlaşması’nın zorlu yüzyıl sonu 
hedeflerine ulaşılabilmesi için, “ortak 
fakat farklılaştırılmış sorumluluklar”, 
“göreceli kabiliyetler” ve “hakkaniyet” 
gibi ilkelerinin etkin bir biçimde 

uygulanmasının bir gereklilik olduğunu 
vurguladı. Paris Anlaşması’nın uygulama 
esaslarının adil, kapsayıcı ve herkese 
uygulanabilir nitelikte olmasının son 
derece elzem olduğunu belirten Özhaseki, 
“Uygulamadan beklentilerimiz, benzer 
ekonomik gelişmişlik seviyesine sahip 
ülkelerin aynı imkanlara erişim sağlamaları 
ve benzer sorumluluklar üstlenmeleridir. 
İnanıyorum ki, burada alınacak kararlar, 
anlaşmanın hakkaniyetle uygulanmasına 
zemin oluşturacaktır” diye konuştu.

Türkiye Resmi Delegasyonu ile 
Konferans’a katılan ÇEVKO Vakfı heyeti, 
konferansı takip ederek gelişmeler 
hakkında bilgi edindi. ÇEVKO Vakfı Genel 
Sekreteri Mete İmer, Genel Müdür Yaşar 
Nadir Atilla, Kamu ve Dış İlişkiler Müdürü 
Alphan Eröztürk, Endüstri İlişkileri ve İş 
Geliştirme Müdürü Tamer Güler, Kurumsal 
İletişim Müdürü Dilek Özcanlı Uslu ile 
ÇEVKO Vakfı üyelerinden L’Oreal Türkiye 

Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Mehmet Özhaseki, Paris 

Anlaşması’nın zorlu yüzyıl sonu 
hedeflerine ulaşılabilmesi için, 

“ortak fakat farklılaştırılmış 
sorumluluklar”, “göreceli 

kabiliyetler” ve “hakkaniyet” 
gibi ilkelerinin etkin bir 

biçimde uygulanmasının bir 
gereklilik olduğunu vurguladı. 

COP23 Türkiye Pavyonu’nda gerçekleştirlen “Sanayi ve İklim Değişikliği” paneline ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, ÇEVKO Vakfı 
üyelerinden L’Oreal Türkiye Bilim, Ruhsatlandırma ve Kamu İlişkileri Direktörü ve ÇEVKO Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fügen Soykut 
ve Coca Cola İçecek Kurumsal İletişim Müdürü ve ÇEVKO Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Coşkun panelist olarak katıldılar.
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Bilim, Ruhsatlandırma ve Kamu İlişkileri 
Direktörü Fügen Soykut ve Coca Cola İçecek 
Kurumsal İletişim Müdürü Burcu Coşkun, 
ÇEVKO heyeti olarak konferansa katıldı. 
Heyete ayrıca Ekonomi Gazetecileri Derneği 
Başkanı Celal Toprak ve Anadolu Ajansı 
Finans Haberleri Editörü Yılmaz Yıldız da 
eşlik ederek konferansı takip ettiler. 

ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, 
16 Kasım 2017’de düzenlenen “Sanayi 
ve İklim Değişikliği” başlıklı ÇEVKO Vakfı 
yan etkinliğinde “Genişletilmiş Üretici 
Sorumluluğu Modeli” konulu bir sunum 
gerçekleştirdi. 

Mete İmer, geçtiğimiz son iki yılda 1 milyon 
220 bin ton ambalaj atığına karşılık, 606 bin ton 
eş değerinde sera gazı salımının önlendiğini 
belirterek, “Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı 
toplanmasıyla, 2015-2020 arasında 2 milyon 
ton karbondioksit eş değerinde sera gazı 
salımını önlememiz mümkün. Geri dönüşümle, 
dünyamıza nefes aldırabiliriz” dedi.

İmer, ÇEVKO Vakfı’nın da üyesi olduğu 

PRO Europe’la birlikte geliştirdikleri 
Karbondioksit Raporlama Aracı kanalıyla, 
2015 yılından itibaren ambalaj atıklarının 
kaynağında ayrı toplanmasından geri 
dönüştürülmesinin sonuna kadar olan 
süreçte, sera gazı salımlarındaki azalmayı 
raporladıklarını dile getirdi.

2015 yılında ÇEVKO Vakfı tarafından 
geri kazanıldığı belgelenen yaklaşık 582 
bin ton ambalaj atığına karşılık 274 bin 
ton karbondioksit eş değerinde, 2016 
yılında ise belgelenen yaklaşık 638 bin 
ton ambalaj atığına karşılık 332 bin ton 
karbondioksit eş değerinde sera gazı 
salımının önlendiğini kaydetti. 

İmer, “Türkiye İklim Değişikliği 6. 
Bildirimi’nde 2020 yılında, önlem alınmış ve 
alınmamış senaryo arasındaki farka göre, atık 
sektöründe 4 bin 290 kilotonluk bir azaltım 
öngörülmüştür. ÇEVKO Vakfı’nın 2020 yılında 
üstleneceği yükümlülükler nedeniyle azaltıma 
katkısının, sektördeki toplam azaltımın 
%9’una ulaşacağı tahmin edilmektedir” dedi. 

Mete İmer, geçtiğimiz son iki 
yılda 1 milyon 220 bin ton 
ambalaj atığına karşılık, 606 
bin ton eş değerinde sera 
gazı salımının önlendiğini 
söyleyerek, ambalajların 
kaynağında ayrıştırılması 
durumunda 2015-2020 
arasında ÇEVKO’nun 
çalışmaları ile 2 milyon ton 
karbondioksit eş değerinde 
sera gazı salınımının 
önlenmesinin mümkün 
olduğunu belirtti.

ÇEVKO Heyeti, T.C. 
Çevre ve Şehircilik 

Bakanı Mehmet 
Özhaseki ile 

Türkiye standında 
bir araya geldi.



GÜNDEM

20

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de çevre yönetimi her geçen gün 
önem kazanmakta ve gerek çevresel 

açıdan gerekse ekonomik anlamda 
toplum refahını artıracak adımlar bir bir 
atılmaktadır. 

Bu çerçevede; başta anayasa ve çevre 
yasası olmak üzere ilgili yönetmelikler 
ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde 
çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi, 
çevreye uyumlu üretim ve tüketim 
faaliyetlerinin sürdürülmesi için gayret 
gösterilmelidir.  

Dünyadaki birçok ülkenin başlıca 
sorunu olan atık yönetimi, ülkemizde de 
özenle yürütülen çalışmaların başında 
yer almaktadır. Ülkemizde atık yönetimi 
alanındaki çalışmalarda son yıllarda ciddi 
gelişme sağlanmıştır. 

İnsan davranışlarının değişimi, konforlu 
yaşam beklentisi beraberinde, insanlığı 
geçmişe nazaran daha çok tüketen bir 
toplum haline getirmiştir. Bu durum aynı 

zamanda, daha çok atığın oluşmasına neden 
olarak başta doğal kaynakların tükenmesi 
ve iklim değişikliği gibi hususlar olmak üzere 
birçok olumsuz çevresel etkilere neden 
olmaktadır.

2000’li yıllarda 500 milyon ton 
hammadde tüketiminin olduğu ülkemizde 
bu değer 2010’lu yıllarda giderek hızlı bir 
yükselişle birlikte 900 milyon tonu aşarak 
hemen hemen iki katına çıkmıştır.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 
edinilen bilgiye göre “Sıfır Atık” yaklaşımı, 
dünyada da giderek yaygınlaşan bir kavram 
olup, insanları daha bilinçli tüketmeye, daha 
az atık oluşturmaya, oluşan atığı yerinde yani 
kaynağında ayırmaya, ayrılan atıkların geri 
dönüşümünün sağlanmasına sevk eden bir 
yaklaşımdır. “Sıfır Atık”; israfın önlenmesini 
de sağlayan bireysel olarak uygulanabileceği 
gibi kurumsal olarak da uygulanabilen bir 
yaklaşımdır. 

Sıfır atık yaklaşımı kapsamında; 
kaynağında ayrı toplanan kağıt, karton 

Sıfır Atık Projesi, 
Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nca 
başlatıldı. 

SIFIR ATIK 
PROJESI 
BAŞLADI
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atıkları binlerce ağacı kesilmekten 
kurtarmaktadır. Ayrıca cam, plastik, metal 
gibi değerlendirilebilir atıklar kaynağında 
ayrılmakta ve her birinin ayrı olarak 
biriktirilmesi sağlanmaktadır. Bu atıkların 
geri kazanımı ile doğal kaynaklarımız 
korunmakta; ülke ekonomisine katkı 
sağlanmakta; atık depolama alanlarına 
gidecek atık miktarı azalmaktadır. Ayrıca 
atık camlar tekrar cam ürünlerine, 
plastikler elyaf ve dolgu malzemesi, 
otomobil parçası gibi birçok malzemeye, 
atık metaller ise tekrar metal ürünlerine 
dönüşmektedir. 

Dünyada üretilen gıda ürünlerinin 
üçte biri heba olmaktadır. Çöpe 
atılan gıda ürünleri maalesef 
değerlendirilememektedir. 

Sıfır atık yaklaşımı kapsamında; 
öncelikle bilinçli bir tüketim esas 
alınmakta, artan yemek ve ekmek artıkları 
ayrı toplanarak, hayvan barınaklarına 
gönderilmekte, böylece hayvanların gıda 
ihtiyacına destek olunmaktadır. 

Bakanlığın verilerine göre ülkemizde 

her gün 80 bin ton evsel atık oluşmakta 
ve bu atıkların yarısını organik atıklar 
oluşturmaktadır. Organik atıklar da 
önemli kaynaktır. 

Sıfır atık yaklaşımı kapsamında; 
organik atıklar kompost üretiminde 
kullanılabilmektedir. Bu şekilde elde 
edilen kompost, toprağı canlandırmakta, 
yapısını iyileştirmekte ve topraklarımızı 
daha verimli hale getirmektedir. Bu 
yaklaşım ayrıca kimyasal gübre ihtiyacını 
da azaltmaktadır.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 
edinilen bilgiye göre kızartma 
işlemlerinde kullanılan bir litre bitkisel 
atık yağ, binlerce litre suyu kirletmektedir. 
Kanalizasyon sistemlerini tıkamaktadır. 

Sıfır atık yaklaşımı kapsamında; 
bitkisel atık yağlar ayrı olarak 
toplanmakta ve geri kazanıma gitmesi 
sağlanmaktadır. Bitkisel atık yağların 
geri kazanıma gitmesi ile kısıtlı su 
kaynaklarımızın kirlenmesinin önüne 
geçilmekte, bu atık yağlardan biyodizel 
yani araç yakıtı elde edilmektedir. 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hizmet binasında hayata geçirilen “Sıfır Atık” projesi ile binada üretilen tüm atıklar Atık Geçici Depolama 
Alanı’nda türlerine göre ayrılarak değerlendirilmek üzere depolanıyor. 
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“Sıfır Atık Projesi”nin ilk olarak kamu 
kurumlarında, daha sonra tüm Türkiye’de 
uygulanması planlanıyor. “Sıfır Atık 
Projesi” ile daha bilinçli tüketim, daha 
az atık oluşturulması, oluşan atığın 
kaynağında ayrılması ve ayrılan atıkların 
geri dönüşümünün sağlanması konularında 
zemin hazırlanacak. 

Sıfır atık yaklaşımı kapsamında; atık 
haline gelmiş elektrikli ve elektronik 
eşyalar diğer atıklarla karıştırılmadan ayrı 
olarak biriktirilmekte ve geri kazanıma 
gönderilmektedir. Bu tür atıklar, içerisindeki 
bakır, alüminyum, altın gibi değerli metaller 
geri kazanılmakta ve ekonomiye katkı 
sağlanmaktadır. 

Evlerimizden, işyerlerimizden 
kaynaklanabilecek hemen hemen her 
atığı geri kazanmak, çevremizi korumak, 
gelecek nesillerimize yaşanabilir bir 
dünya bırakmak, bunların yanında da 
ekonomimize önemli katkılar sağlayarak 
istihdam oluşturmak ve toplum refahını 
arttırmak lazım. Bunları sağlayabilmek için 
de en önemli aşama, atığı yerinde türlerine 
göre ayırmaktır.  Yani “sıfır atık” yaklaşımını 
yaşama geçirmek gerekir. 

İsrafın önlenmesi, atığın azaltılması 
ve atıkların dönüştürülmesini kapsayan 
atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan 
“sıfır atık” konusunda, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından çalışmalara başlandı.

İlk olarak Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın hizmet binasında hayata 
geçirilen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında 
başta kamu kurumları, alışveriş merkezleri, 
havalimanları, okullar, üniversiteler, 
hastaneler, konutlar olmak  
üzere vatandaşların tüm projeye dahil  
olması hedefleniyor.

“Sıfır Atık Projesi” 
kapsamında başta 
kamu kurumları, 
alışveriş merkezleri, 
havalimanları, 
okullar, üniversiteler, 
hastaneler, konutlar 
olmak üzere 
vatandaşların tüm 
projeye dahil  
olması hedefleniyor.
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KAYIT ALTINA ALINMIŞ PIYASAYA 
SÜRENLERIN SISTEME KATKISI… 
TÜKETICI SORUMLULUĞU… 
AMBALAJ ÜRETIMINDE  
AZALTMA VE ÖNLEME…

Tamer Güler Endüstri İlişkileri ve İş Geliştirme Müdürü

ÇEVKO Vakfı olarak,  
Geri kazanım bilincini 

yaygınlaştırmak adına pek  
çok kurum, kuruluş ve  

kişi için sık sık eğitimler 
veriyoruz. 
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ÇEVKO Vakfı olarak 1 Kasım 2017 tarihinde 
26. Yaşımızı kutladık. 26 yıl boyunca 
Türkiye’de çevrenin korunması, kaynak 
israfının önlenmesi ve ekonomiye katkı  

                    sağlanması amacıyla ambalaj atıklarının 
yönetimi konusunda uzmanlaşmış önder bir kuruluş 
olarak tüm müşterilerimize, paydaşlarımıza ve 
topluma güvenilir ve kaliteli hizmet sağlamaya 
çalışıyoruz. Geri kazanım bilincini yaygınlaştırmak 
için sanayi kuruluşlarına, yerel yönetimlere, lisanslı 
firmalara ve paydaş zincirinde yer alan diğer 
kurumlara bu konuda sık sık eğitimler veriyoruz. 

Ancak elbette ki Türkiye nüfusu ve 
yüzölçümünün genişliği göz önüne alındığında bu 
konuda yaptığımız çalışmaların yeterli olmadığının 
da farkındayız. Bu konuda tüm paydaşların üzerine 
düşen büyük bir görev olduğunun herkes tarafından 
kavranması bu yolculuğumuzda yüklerimizi biraz 
daha hafifletecek ve kolaylaştıracaktır. 

Özellikle Ambalaj Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliğinden kaynaklanan yükümlülüklerini 
yerine getirmeyen Piyasaya Süren firmaların 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince daha 
sıkı denetlenmesi, yerine getirmeyenlere cezai 
yaptırımlarda bulunulması artık çok daha fazla 
önem kazanmaktadır. Ambalaj Bilgi Sisteminin 
yenilenmesi ve güncellenmesi sonucunda bu 
firmalar artık sistem üzerinden çok daha kolay 
bir şekilde görülebilir hale geldiler. Bu firmaların 
çok daha yakından izlenmesi ve yükümlülüklerini 
yerine getirmeleri konusunda yasal yaptırımların 
uygulanması gerekmektedir.

27 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan ve 1 Ocak 
2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Ambalaj 
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 13. Maddesinin 
1. Fıkrasında belirtildiği üzere, “Ambalaj atığı 
üreticileri, ambalaj atıklarını, bağlı bulundukları 
belediyenin ambalaj atıkları yönetim planına 
uygun olarak, ayrı biriktirmek ve belediyelerce 
belirlenen şekilde belediyenin toplama sistemine 
veya atık getirme merkezlerine vermekle 
yükümlüdür.” Aynı maddenin 4. ve 5. Fıkralarında 
belirtildiği üzere de “Yüz konut ve üzeri sitelerde 
site yönetimleri tarafından ambalaj atıkları için 
belediyenin toplama sistemine uygun biriktirme 
ekipmanlarının yerleştirilmesi zorunludur.” 
ve “Otel, restoran, hastane, üniversite, 
terminal, spor kompleksleri gibi işletmeler 
tarafından ambalaj atıklarının kaynağında ayrı 
biriktirilmesi amacıyla biriktirme ekipmanlarının 
yerleştirilmesi zorunludur.

Bu maddeye işlerlik kazandırıldığı takdirde 
yukarıda bahsetmiş olduğumuz birçok 
paydaşın önemli bir kısmının oyuna dahil 
olması sağlanacaktır. Tüketiciler de bu işte bir 
sorumlulukları olduğunun farkına varacak ve bu 
sorumlulukları nezdinde hareket edeceklerdir. 
Elbette ki bu konuda çeşitli yaptırımlar da 

olmalıdır. Yoksa sahillerde kıyıya vuran PET şişeler 
ile piknik alanında sağa sola saçılmış veya poşet 
içerisinde bir ağaç dibine bırakılmış ambalaj 
atıkları değildir çevreyi kirleten. Çevreyi kirleten 
bizzat insanın ta kendisidir.   

 Bugün kayıt altına alınmış Piyasaya 
Süren firmalar yönetmelikten kaynaklanan 
yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, 
yetkilendirilmiş kuruluşlar ile anlaşarak onların 
birlikte çalıştığı belediyeler ve lisanslı toplama 
ayırma firmaları sayesinde piyasaya sürdükleri 
tonlarca ambalajlı ürünün ambalajlarının piyasadan 
toplanması ve yönetmeliğe uygun şekilde geri 
kazanımı ile sistemin gelişimi, bireylerin eğitimi 
ve bilinçlendirilmesi çalışmaları için çok yüksek 
rakamlar ödemekteler. 

2017 yılı göz önüne alındığında örneğin bir 
önceki yıl 1.000 ton ambalajlı ürün piyasaya süren 
bir firma bunun %54’ünü yani 540 ton ambalajı 
piyasadan toplamak veya toplatmak zorundadır. 
(*Ahşap malzemesi için bu oran 2017 yılı için 
%9’dur.) Kayıt altındaki piyasaya süren firmalar 
bu yükümlülüklerini yetkilendirilmiş kuruluşlar 
ile sözleşme imzalayarak, depozito yöntemini 
kullanarak veya belediyeler ile sözleşme imzalayarak 
yerine getirebilmektedirler.

Ambalajın günümüz dünyasında son derece 
önemli olduğu artık tartışılmaz. Bu yüzden 
de nüfusun ve tüketimin artmasıyla tüketim 
alışkanlıklarının da değişmesiyle birlikte ambalajlı 
ürün, dolayısıyla da ambalaj kullanımı hızla 
artmaktadır.  Bunun doğal sonucu olarak ambalaj 
atığı üretiminin de artması kaçınılmaz olmaktadır. 
Bu ambalaj atıklarının doğru bir şekilde 
yönetilmesi gerekmektedir.

Dünyada bu değer değişkenlik göstermekle 
birlikte Türkiye’de durum Türkiye İstatistik 
Kurumunun (TÜİK) açıkladığı rakamlar göz 
önüne alındığında Ambalaj Atıklarının Katı 
Atıklara oranının %20 olduğu şeklindedir. Yani 
Türkiye’de bir yılda evlerden kaynaklanan katı 
atık miktarı 30.000.000 tonu bulmaktadır. Bu 
rakam göz önüne alındığında kişi başı günlük 
atık üretimimizin 1,1 kg olduğunu söyleyebiliriz. 
Bu rakamın Ambalaj Atığı Yönetim Planlarına 
(AAYP) göre %20’sinin ambalaj atığı olduğu 
düşünüldüğünde yılda 6.000.000 ton ambalaj 
atığının değerlendirilebilir olması gerekiyor. Ne 
yazık ki bu miktarın büyük bir kısmı kaynağında 
ayrılmadığı için çöpe gitmekte, çöpe karışan 
ambalaj atıkları ise bir kısmı yönetmeliğe, hijyene 
ve insan sağlığına aykırı bir şekilde çöpten 
ayrılmakta ya da çöpler ile birlikte düzenli veya 
düzensiz depolama alanlarına gömülmektedir.   

Bu rakamlar göz önüne alındığında, yukarıda 
yönetmelik maddesi ile tanımlanan ambalaj atığı 
üreticilerinin, yani bizlerin, hepimizin bu konudaki 
sorumluluğunun önemi tartışılamaz. 

“Ambalaj atıkları kendi kendilerine 
çevreyi kirletmezler, çevreyi o 

ambalaj atıklarını doğru yere atmayı 
beceremeyen insanlar kirletirler.”

Ambalaj önemlidir!... Ürünlerimize güvenlik 
sağlar, kalite katar, hijyen sağlar, depolama ve nakliye 
şartlarında iyileştirme sağlar, satış ve pazarlamasına 
katkı sağlar. Yani ürün üretildikten itibaren son 
tüketici ile buluşmasına ve hatta tüketilene kadar 
ürüne farklı farklı katma değerler ekler.

Ama ambalaj atıkları ÇÖP DEĞİLDİR!... 
Mutlaka değerlendirilmesi ve ekonomiye yeniden 
kazandırılması gerekmektedir. Böylece ülkemize 
enerji tasarrufu sağlatacak, üretim maliyetlerini 
azaltacak ve ekonomiye katkı sağlayacaklardır. 

Yukarıda anlattığımız Piyasaya Süren ve Tüketici 
sorumluluklarının haricinde Ambalaj Üreticilerinin 
de bu yönetmelikten kaynaklanan birtakım 
yükümlülükleri vardır.

Örneğin Ambalaj Üreticileri Yönetmeliğin 9. 
Maddenin a)- fıkrasında belirtildiği gibi, 

“Genişletilmiş üretici sorumluluğu 
kapsamında ambalajı tasarım aşamasından 
başlayarak, üretim ve kullanım sonrasında 
en az atık üretecek, geri dönüşümü ve geri 
kazanımı en kolay, en ekonomik ve çevreye en 
az zarar verecek şekilde üretmekle…” ve c)- 
fıkrasında belirtildiği gibi, “Ambalajı yeniden 
kullanıma, geri dönüşüme ve/veya geri 
kazanıma uygun olacak şekilde tasarlamak, 
üretmek ve piyasaya sunmakla…” 
yükümlüdürler…

 

Ambalajlamada kaynak kullanımının azaltılması için;
 Ambalajın yeniden tasarlanması
 İkincil ve nakliye ambalajlarının azaltılması
 Daha hafif materyallerin kullanılması
 Ambalajlamada çevreci tasarımların kullanılması 

ve bunun teşvik edilmesi,
 Ambalajı azaltacak şekilde ürün gruplarının 

oluşturulması,
 Geri dönüştürülen ve geri dönüştürülebilir 

ambalajlama materyallerinin kullanılması 
gerekmektedir.
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Nestle Ailesi ile 
Bursa’daydık...

ÇEVKO Vakfı 
Piyasaya 
Sürenlerle El 
Ele Farkındalık 
Yaratmaya 
Devam Ediyor
ÇEVKO Vakfı tüm paydaşlarına 

yönelik eğitim, tanıtım ve 
bilgilendirme çalışmalarına  

            devam ediyor. Geçtiğimiz yaz 
boyunca, iş birliği içerisinde olduğumuz 
piyasaya süren firmaların, çalışanlarına 
ve ailelerine yönelik düzenledikleri pek 
çok etkinliğe katılarak herkese, emek ve 
özveriyle geri dönüşümün öneminden 
bahsetmeye, eğitim kitaplarımızdan bol 
bol dağıtmaya devam ettik. 

Ford Otosan ile 
Geri Dönüşüm 
Kahramanları 

Şenliği

Nestle çalışanlarının ve ailelerinin bir araya geldiği piknik, 
22 Temmuz 2017’de Bursa Orhaneli’de gerçekleştirildi. 
Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı etkinlikte, ÇEVKİ ve 

arkadaşları, Nestle çalışanları ve aileleri ile keyifli vakit 
geçirdiler. Piknikte çocuklara ÇEVKO Vakfı’nın karakterleri 
tarafından geçtiğimiz yıl boyama kitaplarından dağıtıldı.

F ord Otosan’ın gönüllü çalışanlarından oluşan 
“Gönlüm Senle” ekibinin, Gölcük İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü, ÇEVKO Vakfı, Gölcük 

Belediyesi ve Tanrıkulu Geri Dönüşüm iş birliğiyle 
hayata geçirdiği “Geri Dönüşüm Kahramanları 
Şenliği” 8 Temmuz 2017’de Gölcüklü çocukları ve 
ailelerini ağırladı. Halka açık olarak gerçekleştirilen 
etkinlikte Gölcüklü çocuklara ve ailelerine 
geri dönüşüm ile ilgili bilgiler verilirken, çeşitli 
yarışma ve oyunlarla bilinçlendirilmeleri sağlandı. 

Gölcük Anıt Park Meydanı’nda gerçekleştirilen 
Geri Dönüşüm Kahramanları Şenliği’ne Gölcük 
halkı yoğun ilgi gösterirken, etkinlik kapsamında 
çocuklara geri dönüşümle ilgili çeşitli yarışma 
ve oyunlar düzenlendi. Çevreyi koruma ve 
atıkların geri dönüşümü konusunda çocukları 
bilinçlendirmeyi amaçlayan yarışmalarda, 
kazananlara ÇEVKO boyama ve hikâye kitapları 
hediye edildi. 20 Ford Otosan çalışanı da bu 
eğitimlere katılarak çocuklarla bir araya geldi.
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Termo Teknik 
Yaz Şenliğinde 

Çevreci Etkinlikler 

Daikin Ailesi ile 
Geri Dönüşüm 
Sohbetleri
Daikin ailesini bir araya getiren 

yemekte ÇEVKİ ve arkadaşları 
Daikin çalışanları ve çocukları ile 

hoş zaman geçirerek geri dönüşümün 
önemini anlattılar. 30 Temmuz 2017’de 
Sapanca’da gerçekleştirilen etkinlikte 
yaklaşık 6 yüz kişiye ulaşıldı.

Colgate 
Palmolive’in 
Pikniğinde 
Eğlenceli ve 
Eğitici Zamanlar
Colgate Palmolive’in, çalışanları 

ve aileleri için 23 Eylül 2017’de, 
Gebze Organize Sanayi 

Bölgesi’nde düzenlediği pikniğe biz 
de katıldık. Çalışanlar ve çocuklarına 
bol bol geri dönüşümü anlattık. ÇEVKİ, 
çocuklarla oyunlar oynarken eğlenceli  
görüntüler ortaya çıktı. 

Termo Teknik firmasının 28 Ağustos 2017’de, 
Tekirdağ Saray’da düzenlediği yaz şenliğine Yeşil 
Nokta maskotumuz ve bilgilendirme ekiplerimiz de 

katıldı. Çevre bilinci oluşturmak adına çeşitli etkinliklerin 
düzenlendiği ve ÇEVKO Vakfı’nın da eğitim kitapları 
dağıttığı şenliğe yaklaşık bin 500 kişi katıldı. Gün boyu süren 
etkinliklerde çocuklar ÇEVKİ ile eğlenerek fotoğraf çektirdi. 

Coşkunöz Holding ile geçtiğimiz sene ikincisi 
gerçekleştirilen ve ÇEVKO Vakfı’nın da 
desteklediği “Bu İşte Bilim Var” etkinliği 

Coşkunöz Ailesi’ne keyifli bir gün yaşattı. 24 Eylül 
2017’de gerçekleştirilen etkinlikte birbirinden 
eğlenceli atölyeler, yarışmalar ve gösteriler yer aldı. 
“Dünyayı Kurtarıyoruz” temalı etkinlikte çocuklar 
ve yetişkinler “Karbon Ayak izi” hakkında bilgi 
edinerek doğayı ne kadar kirlettiğimizin göstergesi 
olan karbon ayak izini küçültmek için var güçleriyle 

çalıştılar. Etkinlikte bitki ekim atölyesi, geri 
dönüşüm yarışması, çevre problemlerine çözüm 
aranan dünyayı kurtarma temalı hikâye atölyesi 
gibi etkinliklerin yanında ÇEVKO Vakfı’nın maskotu 
ÇEVKİ ve dağıttığımız eğitim materyalleri ile geri 
dönüşüm hakkında bilgilendirmeler yer aldı. Ayrıca 
yetişkinlere yönelik strateji ve takım oyunlarıyla 
birlikte teleskopla güneş gözlemi, planetaryum 
gösterileri ve bubble showlar tüm katılımcıların 
unutulmaz bir gün geçirmesini sağladı.

Coşkunöz Holding ile  
“Bu Işte Bilim Var” Etkinliği 
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Coca-Cola Içecek  
Su Verimliliği Projesi 
ile Sürdürülebilir  
Iş Ödülü Aldı

PepsiCo’dan, Fayda Gözeten Performans 
2025 Hedefleri’ne Doğru Büyük Ilerleme

25 fabrika ve 10 bini aşkın çalışanıyla faaliyet 
gösteren, ÇEVKO Vakfı üyesi Coca-Cola 

İçecek (CCI), Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından 
geçen yıl dördüncüsü düzenlenen “2017 
Sürdürülebilir İş Ödülleri”nde, Sapanca Damla 
su fabrikasının geliştirdiği, “Su Verimliliği İzleme 
Sistemi” projesi ile “Su Verimliliği” kategorisinde 
büyük ödülü almaya hak kazandı. Özel geliştirilen 
bir online izleme sistemi sayesinde üretim 
süreçlerindeki su kullanımı an be an takip edilerek 
hem su kullanımında tasarruf yapılması sağlanıyor 
hem de çevre etkisindeki denetim kolaylaşıyor. 

CCI Kurumsal İlişkiler Direktörü Atilla D. Yerlikaya, 
konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Enerji verimliliği 
ve su yönetimi çalışmaları, Coca-Cola İçecek’in 
sürdürülebilirlik stratejisinin öncelikleri arasında 
yer alıyor. Bu alanlarda elde ettiğimiz başarılar bizi 
Türkiye için daha iyisini yapmaya teşvik ediyor. 

Türkiye operasyonumuz dünyadaki Coca-Cola sistemi 
içerisinde en çevreci operasyonlardan biri. Türkiye’de 
tüm dünyaya örnek teşkil edecek uygulamalarımız 
var. 2006 yılından bu yana yaptığımız çalışmalar 
sayesinde Türkiye’de bir litre ürün üretmek için 
kullandığımız suyu yüzde 19 azalttık. 

PepsiCo, 2016 yılında duyurduğu Fayda 
Gözeten Performans 2025 Ajandası 
sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda 

ilerleme kaydettiğini duyurdu. Şirket, 
ajandanın odaklandığı üç konu olan “Ürünler”, 
“Dünya” ve “İnsan” kapsamındaki hedeflerine 
ilişkin performansını geliştirirken aynı yıl 
içerisinde şirketin paydaşlarına sağladığı nakit 
getirisi 7 milyar doları aştı.

En son yayımladığı Sürdürülebilirlik 
Raporu’nda PepsiCo ayrıca, Fayda Gözeten 
Performans üzerinden şirket, şirketin değer 
zinciri, yiyecek içecek endüstrisi ve dünya 
genelinde sürdürülebilir değişim yaratma 
arzusunu da tekrar ortaya koyuyor.

PepsiCo Başkanı ve CEO’su Indra K. Nooyi 
raporla ilgili değerlendirmesinde, “Geçtiğimiz 
yıl, çevremizdeki dünyanın ihtiyaçlarına cevap 
verecek şekilde uzun vadede üst düzey finansal 
sonuçlara ulaşma vizyonumuz olan “Fayda Gözeten 
Performans” kapsamında büyük işler başardık. O 
günden bu yana, daha besleyici ürünler üretmekten 
çevresel ayak izimizi sınırlamaya, insanları 
ve faaliyetlerimizi yürüttüğümüz toplumları 
güçlendirmeye kadar 2025 Ajandamızı geliştirmek 
üzere çok çalışıyoruz. Geçtiğimiz yılki raporun da 
gösterdiği gibi dünyanın her yerinde gerçek ve 
anlamlı bir ilerleme kaydediyoruz” dedi.

Bu program sayesinde yetiştiriciler ve içinde 
bulundukları toplumlar su kullanımını ve sera 
gazı salınımını azaltırken, harcadıkları emeğin 
karşılığını da daha iyi alabiliyor. 2016 yılında, 
PepsiCo ayrıca yönetim kadrosunda kadınların 
temsil edilme oranını yüzde 38’e yükseltti ve 

yerel topluluklarda yaptığı yatırımlar sayesinde 
6 milyon kadın ve kızı destekleyerek 2025 
hedefinin yaklaşık yüzde 50’sine ulaştı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK 
YARATMADA BAŞARILI OLACAĞIZ”
Fayda Gözeten Performans 2025 Ajandası hedefleri 
kapsamında önemli bir ilerleme kaydedilirken, 
PepsiCo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 
Global Araştırma & Geliştirme’den sorumlu 
Mehmood Khan, halk sağlığı ve beslenme, 
iklim değişikliği, kaynak kıtlığı ve insan hakları 
konularında birbiriyle ilişkili zorluklarla mücadele 
için büyük ölçekli koordineli bir çalışmanın hayati 
önem taşıdığının altını çizdi ve “Global gıda sistemi 
bir dönüm noktasında. Dünyamızı besleyen 
çiftçiler, tüccarlar, işleyiciler, tedarikçiler, üreticiler 
ve perakendecilerden oluşan bu geniş ağ, değişimi 
benimsemek zorunda. birlikte çalışarak hepimiz 
için daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek 
yaratmada başarılı olacağımızı da biliyoruz” dedi.  

PepsiCo, ayrıca Fayda Gözeten Performans 
ve önem arz eden sürdürülebilirlik konularında 
şeffaflığın artırılması ve önemli bilgilere erişimin 
sağlanması kapsamında izlenecek adımları 
paydaşlarına duyurdu. Şirket tarafından, Pepsico.
com adresi üzerinde yeni ve interaktif A’dan Z’ye 
Konu Başlıkları oluşturuldu. Bu, önceki yıllarda 
ayrı olarak yayımlanan Küresel Raporlama Girişimi 
(GRI) Raporu’nun yerini alırken, PepsiCo’nun 2025 
Ajandası hedeflerine ilişkin politikaları, programları, 
yönetimi ve performansı hakkında kolay ulaşılabilen 
ve düzenli olarak güncellenen bilgileri sağlıyor.
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P&G Türkiye’nin Üretim Tesislerine Çevre Ödülü

Unilever’den Tek Kullanımlık Plastik Ambalajda Yenilikçi Teknoloji 

ÇEVKO Vakfı üyesi Procter&Gamble (P&G), 
Global 2020 hedeflerine paralel olarak 
Türkiye’deki üretim tesislerinde hayata  

             geçirdiği sürdürülebilirlik 
uygulamalarıyla Çevre Ödülü aldı. Kocaeli 
Sanayi Odası tarafından 2017’de 23’üncüsü 
düzenlenen Şahabettin Bilgisu Çevre 
Ödülleri’nde P&G, “Kimya” kategorisinde  
ödül alan şirket oldu. 

Türkiye’de 30’uncu yılını kutlayan P&G, 
Gebze ve Şekerpınar’da gerçekleştirdiği 
çalışmalarla 2017 yılında ürün başına enerji 
tüketimini 2009 yılına göre yüzde 19, toplam 
CO2 salınımını yüzde 27, bertaraf edilen atık 
miktarını ise yüzde 88 azaltmayı başardı. 

Çevresel etkiyi azaltma konusunda 
yerel yönetmeliklerle sınırlı kalmadıklarını 
ve tüketicilerin hayatını kolaylaştırırken 
kaynakların korunmasını hedeflediklerini 
belirten Turnaoğlu, “P&G olarak Global Çevre 
Programı uyguluyoruz. Bu program dahilinde 
tesislerimizde istihdam ettiğimiz uzman 
kişiler ‘Fabrika Enerji Sorumlusu’, ‘Fabrika 
Çevre ve Sürdürülebilirlik Lideri’ ve ‘Atık ve Su 
Sorumlusu’ gibi görevler üstlenerek hazırlanan 

yollarına veya okyanuslara ulaşıyor. Niyetimiz bu 
teknolojiyi açık kaynaklı yaparak aynı sektördeki 
ortaklarımızla birlikte ölçeğini büyütmek. 
Böylece rakiplerimiz dahil diğer şirketler de bunu 
kullanabilecek” dedi. 

CreaSolv Process teknolojisinin uzun 
dönemde ticari uygulanabilirliğini test etmek için 
Endonezya’da bir pilot tesis kurulacak.

Endonezya’da her yıl 64 milyar ton atık 
üretiliyor. Bu atıkların yaklaşık 1,3 milyar tonu 
okyanuslara karışıyor. 2017’nin Mart ayında 
Endonezya, her yıl okyanuslarını kirleten atık 
ürünleriyle mücadeleye 1 milyar dolar ayıracağını 
duyurdu. Endonezya’nın Deniz İşleri Koordinasyon 
Bakanı Luhut Binsar Pandjaitan, önümüzdeki sekiz 
yılda ülkenin deniz atıklarını yüzde 70 oranında 
azaltma sözü verdiklerini söyledi.

2017 başında Unilever, 2025’e kadar 
tüm plastik ambalajlarını “tamamen tekrar 
kullanılabilir, geri dönüştürülebilir veya 
kompostlanabilir” yapacağı sözünü verdi. Şirket, 
daha önce de 2020’ye kadar ambalajlarının 
ağırlığını üçte bir oranında azaltacağını ve 
2025’e gelindiğinde ambalajlarındaki geri 
dönüştürülmüş plastik içeriğini 2015’e kıyasla en 
az yüzde 25 artıracağını duyurmuştu.

ÇEVKO Vakfı üyesi Unilever, özellikle 
gelişmekte olan ve yükselen piyasalarda her 
yıl kozmetik ve gıda ürünleri dahil  

              olmak üzere tek kullanımlık ambalajlarda 
milyarlarca ürün satıyor. Bu plastik ambalajlar 
artık CreaSolv Process adı verilen bir sistemle 
geri dönüştürülecek ve yeni Unilever ürünlerinin 
üretiminde tekrar kullanılarak şirketin döngüsel 
ekonomi perspektifini destekleyecek. Unilever’in 
Araştırma ve Geliştirmeden sorumlu Direktörü 
David Blanchard, “Tüm dünyada milyarlarca tek 
kullanımlık plastik ambalaj, bir kez kullanıldıktan 
sonra atılıp düzenli depolama sahalarına, su 

eylem planının hayata geçirilmesinde önemli 
rol oynuyorlar. Gerçekleştirdiğimiz bu 
çalışmalarla globalde 2020 yılına kadar enerji 
tüketimimizi, su kullanımını, CO2 salınımını 
ve atık bertarafını yüzde 20 azaltmayı 
hedefliyoruz” diye konuştu.
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ÇEK CUMHURIYETI  
AMBALAJ ATIKLARININ %72’SINI  

GERI DÖNÜŞTÜRÜYOR

ÇEVKO Vakfı, iş birliği içinde olduğu yerel 
yönetim temsilcileri ile birlikte 14-16 
Ağustos 2017 tarihleri arasında Prag’a  

              teknik bir gezi düzenledi. Etimesgut, 
Osmangazi, Şişli, Tepebaşı ve Tuzla 
Belediyelerinin temsilcileri, 6.114 belediyeyi 
sisteme dahil eden Çek Cumhuriyeti’nin 
yetkilendirilmiş kuruluşu EKO-KOM’un 
yetkililerinin geri dönüşüm üzerine yaptıkları 
sunumları izleyerek Türkiye’deki uygulama 
örnekleri ile karşılaştırma imkânı buldular. 

Çek Cumhuriyeti Belediyeler Birliği İcra 
Direktörü (aynı zamanda kendisi de Belediye 
Başkanı olan) Pavel Drahovzal’ın yaptığı 
sunuma ilgi büyüktü. Özellikle belediyelerin 
toplama maliyetlerinin bir kısmını 
vatandaştan karşılıyor olması en ilgi çekici 
konular arasındaydı.

Belediye temsilcileri, Prag sokaklarını 

gezerken sisteme dahil edilen kumbaraları  
incelediler. 10 milyonluk nüfusa sahip Çek 
Cumhuriyeti’nde 300 binin üzerinde atık 
konteyneri var ve nüfusun yüzde 72’si tarafından 
düzenli olarak kullanılıyor.

Geri dönüşüm sistemlerinde 4 ayrı renk 
kumbara var: Kağıtlar için mavi, plastikler için 
sarı, içecek kartonları için turuncu, yeşil-beyaz 
cam kumbaralarının yeşil kısmına renkli, beyaz 
kısmına renksiz camlar atılıyor. Diğer ilgi çekici 
bir konu da sokaklarda hiç sokak toplayıcına 
rastlanmaması…

Heyet, gezinin ikinci gününde 1903 yılında 
Owens Bottle Company olarak kurulan, 
1929 yılında Illinois Cam Şirketi ile birleşerek 
Owens-Illinois, Inc. olan, 23 ülkede 79 fabrikası 
ile dünyanın önde gelen cam geri dönüşüm 
tesisi O-I’yi ziyaret ederek cam üretiminin tüm 
aşamalarını incelediler.

ÇEVKO Vakfı, uzun yıllardır 
iş birliği içinde olduğu yerel 

yönetim temsilcileri ile 
birlikte 14-16 Ağustos 2017 

tarihleri arasında Prag’a 
teknik bir gezi düzenledi. 
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PRAG, ATIK TOPLAMADA %70 VERİM SAĞLAMIŞ 
Prag, rüya gibi bir şehir gerçekten. Küçük, şirin ancak geri dönüşüm çalışmalarında bir hayli yol almış. 
Şehrin yapısına ve tüketim alışkanlıklarına doğrultusunda bir toplama sistemi kurmuşlar. Her yeni sitemde 
olduğu gibi “halkın alışmasını” bekleme süreci sıkıntılı geçmiş. “Vaktim yok, konteyner çok uzak, evimin 
dağınık olmasını istemiyorum…” gibi, sunulan tüm mazeretlere rağmen bugün, bakıldığında, atık toplama 
konusunda yüzde 70 verim sağlanmış durumda. 

Bana çok şey kattı Prag. Gulaşı, kristalleri, cam geri dönüşüm tesisi, Çek Cumhuriyeti’nin yetkilendirilmiş 
kuruluşu EKO-KOM’un konukseverliği ve yaptıkları sunumlarla çalışmalarını anlatan Genel Müdür Zbynek 
Kozel, Atık Yönetimi Müdürü Peter Svetlošák ve Kurumsal İletişim Müdürü Lukas Grolmus, Belediyeler Birliği 
İcra Direktörü Pavel Drahovzal…  Başta ÇEVKO Vakfı olmak üzere herkese teşekkürler.

Hatice Kutlu Bülbül 
Osmangazi Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Mühendis 

PRAG’DAN FAYDALI TECRÜBELER
Güzel bir 2017 Ağustos gününde ÇEVKO Vakfı yetkilileri ile Çek Cumhuriyeti’nin (Çekya) başkenti, “Altın Şehir” Prag’a 
vardık. Atıklar ve geri dönüşüm konusunda bilgilerimizi paylaşmak ve onlara yeni edinimler eklemek üzere Çekya’nın 
ÇEVKO muadili kuruluşu EKO-KOM ekibi ve onların samimi misafirperverlikleri ile teknik toplantımıza başladık.

EKO-KOM’un birikim ve tecrübelerinden faydalanmanın yanında, Çekya Belediyeler Birliği ve aynı zamanda bir ilçenin 
belediye başkanından kendi uygulamalarını ve çalışmalarını dinledik; faydalı tecrübeler edindik. Sonraki günde, doğal bir 
SPA merkezi olan Karlovy Vary yakınlarında geri dönüşüm dahilinde toplanan cam ambalajlarını ve Bohemia kristallerini 
geri dönüştürüp hammadde olarak kullanan cam şişe fabrikası O-I’da izlenimlerimizi sürdürdük. ÇEVKO’nun; kendi ülke 
sınırlarını aşarak tecrübelerine ve paydaşlarının gözlemlerine katkıda bulunacak bu kıymetli bilgi, görgü, deneyim ve fikir 
açıcı gözlemlerle dolu seyahati, takdire şayan bir programdı. Hiçbir şeyi esirgemeden cömertçe imkanlar vermeye çalışan 
ÇEVKO Vakfı’na ve uyumlu teknik gezi dostlarımıza teşekkür ederiz. Kazanımların, ülkemiz atık ve geri dönüşüm sektörüne 
ve katılımcıların kendi mahalli idaresine katkısı olacağı şüphesizdir. Gözlemlerimiz ülkemiz atık geri dönüşüm camiasının 
konumunu daha ileriye götürecektir. Daha nice teknik gezilerde beraber olmak dileğiyle…

Süleyman Çetinkaya
Tuzla Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürü 

ÖRNEK ALINACAK UYGULAMALAR VAR
Gezi, özellikle seçilen yer açısından çok başarılıydı. Prag, geri dönüşüm açısından ülkemizle büyük benzerlikler taşıyor 
ancak bizden daha iyi durumdalar. Örnek alınacak uygulamaları yerinde görmek çok yararlı oldu. Pek meşhur bir soru 
vardır, “Çok gezen mi, çok okuyan mı bilir” diye. İkisini birlikte yapan bilir fikrindeyim. 

Bu güzel gezi ve katkı nedeniyle ÇEVKO Vakfı’na teşekkürler.
Nagehan Apuhan
Şişli Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü

ATIK TOPLAMA MALİYETİNİN BİR KISMI VATANDAŞLARDAN TEMİN EDİLİYOR
14-16 Ağustos 2017 tarihlerinde ÇEVKO Vakfı’nın düzenlediği Prag gezisine Tepebaşı Belediyesi adına katıldım. Gezi 
programı, her konunun ayrıntılı olarak düşünüldüğü, yoğun ve verimli bir organizasyon oldu. ÇEVKO Vakfı’nın Prag’da 
iş birliği içerisinde olduğu Çek Cumhuriyeti’nin yetkilendirilmiş kuruluşu EKO-KOM’a yaptığımız ziyarette bizlere 
aktarılan bilgilerle, yaptığımız işin farklı boyutlarını da görme fırsatımız oldu. Özellikle Belediyeler Birliği Başkanı’nın 
bizlere yaptığı sunum etkileyiciydi. Başkanın sunumunda aktardıkları arasında atık toplama maliyetinin bir kısmının 
vatandaşlardan bir kısmının ise yetkilendirilmiş kuruluşlardan karşılanmakta olduğunu öğrendik. Ziyaretimizde geri 
dönüşüm atıklarını ihale ile alan ve bu iş için belediyenin para ödediği firmanın sokaklara yerleştirdiği kumbaralar ile 
geri dönüştürülebilir atıkları ayrı ayrı topladıklarını görme fırsatımız oldu. Gezimiz boyunca sokak toplayıcısına hiç 
rastlamadık. Bahsettiklerim bizim ülkemizden farklı olan, dikkat çekici konulardır. Cam dönüşümünün yapıldığı bir 
fabrika ziyaretinde ise camın üretim aşamalarını görme fırsatı elde ettik. Çek Cumhuriyeti’nde içeceklerin plastik şişeler 
yerine daha çok cam şişelerde satılıyor olması doğa için önemli bir kazanımdır. 

Bu verimli geziyi organize ettiği ve bizleri en güzel şekilde misafir ettiği için ÇEVKO Vakfı’nın teşekkürlerimi iletirim.
Bahri Ağaoğlu 
Tepebaşı Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü 

CZECH REPUBLIC 
RECYCLES 72% OF ITS 
PACKAGING WASTE
ÇEVKO Foundation organized a technical 

visit to Prague between 14th-16th August 

2017 with the representatives of the local 

government, with whom it has been in 

cooperation for many years.

Representatives of the Etimesgut, 

Osmangazi, Şişli, Tepebaşı and Tuzla 

Municipalities listened to presentations 

on recycling by the officers of the Czech 

Republic’s authorized organization 

EKO-KOM, which incorporates 6,114 

municipalities, and drew comparisons with 

the practices in Turkey.
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ÇEK CUMHURIYETI’NDE  
GERI DÖNÜŞÜM 

Yükümlülüğe Dahil  
Olan Ambalaj Türleri 

Hepsi
Nüfus 

10,5
 milyon

RAKAMLARLA ÇEK CUMHURİYETİ’NDE GERİ DÖNÜŞÜM

Geri kazanılan atıklar,  
her yıl artmaktadır.  
EKO-KOM 2016’da  

793.658 ton  
ambalaj atığının kullanılmasını 

ve geri dönüştürülmesini 
sağlamıştır. 

Ambalaj Kararnamesi’nin 
Yürürlüğe Girme Tarihi 

2002

Ambalajlı ürün üreten  
veya ithal eden  

20.586 şirket; 
ambalaj geri dönüşümü 

toplama ağını işleten EKO-KOM 
sistemine dahildir.

Bu şirketler, EKO-KOM sistemi  
vasıtasıyla Çek Cumhuriyeti’nde  

nüfusun yüzde 99’una denk gelen 

toplam 10.515.124 nüfuslu 

6.114 belediyeyle iş birliği 
yapmaktadır. 

2016’da her kullanıcının 

44,53 kg  
plastik, cam, kağıt ve içecek 

kutusu ayırdığı Çek Cumhuriyeti, 
bu rakamla Avrupa’da üst 
basamaklara ulaşmıştır.

Çek Cumhuriyeti’nde  
ambalajın ayrılması ve  
geri dönüşümü için kişi  

başı yaklaşık  

5 Avro  
harcanmaktadır.

EKO-KOM, 1 Ocak 2002’de yürürlüğe giren 477/2001 sayılı Çek Ambalaj Kanunu’na istinaden kurulmuştur. 
Böylelikle, 94/62/EC sayılı Avrupa Komisyonu Ambalaj Direktifi, Çek Cumhuriyeti mevzuatına 31 Aralık 2001 

itibariyle dahil edilmiştir. EKO-KOM’un idaresindeki ambalaj geri kazanım sistemi, 28 Mart 2002’de Çevre 
Bakanlığı’nın aldığı yetkilendirme kararına dayanmaktadır.

HUKUKİ DAYANAK

Halihazırda  
Çek nüfusunun  

yüzde 72’si  
atıklarını  

ayrı toplamaktadır. 
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EGEÇEV CAM AMBALAJ ATIĞI GERI DÖNÜŞÜM 
TESISI INŞAATI INCELEME GEZISI YAPILDI

Egeçev Atık Yönetimi A.Ş.’nin idari bina 
temel atma töreni ve inşaat inceleme 
gezisi T.C. Çevre ve Şehircilik Bakan 

Yardımcısı Mehmet Ceylan’ın katılımlarıyla 
11 Ağustos 2017 tarihinde Manisa 
Turgutlu’da gerçekleşti. 

Türkiye’nin en büyük cam geri dönüşüm 
tesislerinden biri olmaya aday Egeçev Atık 
Yönetim A.Ş.; yıllık 175 bin ton cam kırığının 
geri dönüşümünü sağlayacak kapasiteye 
sahip olacak. Yaklaşık 35 milyon TL yatırım 
maliyetiyle tesis, cam geri dönüşüm 
sektörünün sanayileşmesi için atılan en 
önemli adımlardan biri olarak hayata 
geçirilecek. 

Programda açılış konuşmasını yapan 
Egeçev Atık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Muzaffer Pınarbaşı, katılımcılara 
teşekkürlerini sunarak yatırım ve 
çalışmaların devam edeceğini söyledi. 

ÇEVKO Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Okyar Yayalar, geri dönüşümle ilgili konulara 
değinerek, bu konudaki çalışmaların artarak 
sürdürüleceği mesajını iletti ve bu yatırım 
için Egeçev’e teşekkür ederek bu alanda 
örnek olması dilediklerini belirtti.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, 
Egeçev’in katkısına dikkat çekerek “Yıllık 
175 bin ton cam kırığının geri dönüşümünü 
sağlayacak kapasiteye sahip olan bu 
önemli tesisin Turgutlu’ya kazandırılacak 
olmasının bizler için ayrı bir anlamı ve 
önemi bulunmaktadır” dedi.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı 
Mehmet Ceylan “Eğer insanoğlu olarak, 
dünya ülkeleri olarak gerekli tedbirleri 
almazsak, gelecekte çok büyük tehlikeler 
bizleri beklemektedir” ve “Katı atık 
düzenleme ve depolama alanlarına önem 
veriyoruz” sözleriyle uyarıda bulunarak, 
geri dönüşümle ilgili çalışmalara öncelik 
verileceğini aktardı.

AK Parti Manisa Milletvekilleri Selçuk 
Özdağ, çalışmanın önemine vurgu yaparak, 
emeği geçen Egeçev ve ÇEVKO Vakfı’na 
teşekkürlerini sundu.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer 
de Manisa’nın tarım ve sanayiyi bir arada 
yaşayan bir şehir olduğunu vurgularken, 
Vali Güvençer, Turgutlu’ya böylesine önemli 
bir yatırım gerçekleştirdikleri için Muzaffer 
Pınarbaşı’na teşekkürlerini sundu.

Cam geri dönüşümüne hammadde 

sağlanması için ÇEVKO Vakfı’nın, T.C. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ve T.C. Kültür Turizm 
Bakanlığı’yla beraber yürüttüğü HORECA 
projesi de törende bahsedilen önemli 
konular arasında yer aldı. HORECA’da 
hotel, restoran, kafelerden cam kırıkları 
toplanarak, geri dönüştürülecek hammadde 
imkânı sağladığı törende aktarıldı. Ayrıca 
“Yeşil Nokta” markasıyla tanınan ve ülkede 
ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri 
kazanımı için projeler üretmeye devam eden 
ÇEVKO Vakfı’yla Egeçev’in çalışmalarının 
devam edeceği bilgisi verildi.

Basının yoğun ilgi gösterdiği 
tören, devam eden inşaat alanında, 
Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve 
beraberindeki heyetin yaptığı inceleme 
gezisiyle sona erdi.

ÇEVKO Yönetim Kurulu Başkanı  
Okyar Yayalar

33



ATIK YÖNETİMİ

34

Yenimahalle’den Geri Dönüşüme Örnek Çalışma

Zeytinburnu’nda, Vatandaşlar 
Ekmeğini Çöpten Çıkarıyor

Yenimahalle Belediyesi, geri 
dönüşümü yaygınlaştırmak ve 
çevre bilincini artırmak amacıyla 

sürdürdüğü çalışmalarına bir yenisini daha 
ekledi. Belediye, geri dönüşüm çalışmaları 
kapsamında ÇEVKO Vakfı ile birlikte 
Yenimahalle'ye "Atık Pet Şişe Toplama 
Kumbaraları" yerleştirmeye başladı.

İlk etapta ilçenin uğrak noktaları olan 
parklara, AVM'lere ve belediye önüne 
yerleştirilen toplam 15 Atık Pet Şişe 
Toplama Kumbarası görüntüsüyle dikkat 
çekti ve vatandaşların beğenisini kazandı.

Pet şişe görünümlü kumbaralara 
özellikle sıcak havalarda, gün içinde 
tüketilen su veya diğer içeceklerin plastik 
ambalajları atılabiliyor.

Sokakta oluşacak plastik atıkların çöpe 
gitmesine de engel olan ve plastik atıkları 
kaynağında ayrıştıran uygulama sayesinde 
pet şişe ve pet ambalajlar kolayca 
toplanarak hem zamandan tasarruf 
sağlanıyor hem de çevre korunuyor.

Zeytinburnu Belediyesi Temizlik İşleri 
Müdürlüğü, İstanbul Halk Ekmek 
(İHE) ve ÇEVKO Vakfı iş birliğiyle 

Zeytinburnu’nda “Ekmeğini Çöpten Çıkar” 
projesini başlattı. Nisan 2017’de başlayan 
proje için Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 
10 personeli her gün kapı kapı dolaşarak 
yaklaşık 4 bin vatandaşa projeyi tanıttı. 
Projeyle, vatandaşlar biriktirdikleri 5 kilo 
atık karşılığında Halk Ekmek’ten 1 ekmeği 
kendilerine daha önceden verilen “Çevreci 
Ekmek Kart”lara yüklenen puanlarla 
ücretsiz alabiliyor. Hem çevre kirliliğinin 
önlenmesi hem de ekonomiye katkı 
sağlaması beklenen projede, toplanan 
atıkların teslim edilmesi için Seyitnizam 
Mahalle Muhtarlığı ve Mevlana Parkı’na 
Atık Getirme Merkezleri kuruldu.

Her iki ayrı merkezde toplanan 
atıklar; kağıt, karton, plastik, metal, cam 
ve kompozit türlerine göre görevliler 
tarafından ayrılıyor. Ardından merkez 
çalışanları vatandaşların getirdiği atıkları 
tartarak ağırlığına göre Akbil özelliği taşıyan 
Çevreci Ekmek Kart’lara POS cihazlarıyla 
puan yüklüyor. Vatandaşlar bu sayede 
kartlarındaki puanlarla Halk Ekmek satışı 
gerçekleştirilen büfelerden ücretsiz ekmek 
alabiliyor. Kartlarına yüklenen puanlarla 
evlerinin ekmek ihtiyacını karşılayan 
vatandaşlar, projeden oldukça memnun. 
Ayrıca proje kapsamındaki askıda ekmek 
uygulamasıyla kimi vatandaşlar da 
puanlarıyla ihtiyaç sahipleri için askıda 
ekmek bırakıyor.

Nisan ayından bu yana ilçede 40 ton 
ambalaj atığı toplanırken, vatandaşlar Halk 
Ekmek büfelerinden 3 bin 600 tane ekmek 
aldı. Ayrıca mahalle sakinlerinin projeye 
verdiği destek sayesinde Seyitnizam Mahalle 
Muhtarlığı ve Mevlana Parkı’ndaki Atık 
Getirme Merkezleri’nde 46 kilogram atık pil, 
205 kilogram elektronik atık, 823 kilogram 
tekstil atığı ve 255 kilogram bitkisel atık 
yağ toplandı. Proje kapsamında biriktirilen 
atıklar önce Topkapı Geri Dönüşüm 
Tesisleri’nde türüne göre ayrıştırılıp ardından 
Halkalı Kağıt Fabrikası’na gönderiliyor. 
Fabrikada çeşitli işlemlerden geçen atık 
maddeler, hamur haline getirildikten sonra 
işlenerek kâğıda dönüştürülüyor.

İki yıl süreyle devam edecek Ekmeğini 
Çöpten Çıkar projes’nin ilerleyen yıllarda 
Zeytinburnu’nun farklı noktalarına da 
uygulanması hedefleniyor.
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ÇEVKO’dan 
Kuşadası 

Belediye Başkanı 
Özer Kayalı’ya 

Anlamlı Ziyaret

ÇEVKO İktisadi İşletmesi Genel Müdürü 
Yaşar Nadir Atilla, Atık Yönetimi Müdürü 
Eyyüp Yılmaz ve Ege Bölge Sorumlusu  

              Mehmet Şentürk,  
              Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’yı 
ziyaret etti. Ziyarette Genel Müdür Atilla, 
Kuşadası Belediyesi ile ÇEVKO Vakfı iş birliğine 
sunduğu katkıdan dolayı Başkan Kayalı’ya 
teşekkür plaketi verdi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe 
Şerifoğlu, Temizlik İşleri Müdürü İrem Şahin, 
Kuşadası Belediyesi’nin ambalaj atıklarını 
toplayan ve ayrıştıran şirketin temsilcileri 
Mehmet Özmüşler ile Metin Türküsev’in de 
yer aldığı ziyarette, Kuşadası’nda yürütülen 
HORECA (Hotel-Restaurant-Cafe) Projesi 
hakkında görüşüldü.

Kuşadası Belediyesi ve ÇEVKO Vakfı iş 
birliğiyle, 2015 yılında faaliyete giren HORECA 
projesi ile büyük başarı kaydedildiğini belirten 
ÇEVKO Vakfı Genel Müdürü Atilla “Yaşama 

geçirdiğimiz HORECA projesi, bugün çok iyi bir 
noktaya ulaştı. Kuşadası Belediyesi, bu projeye 
ortak olarak diğer belediyelere öncülük yapmıştır. 
Kuşadası Belediyesi ile çalışmak bizler için çok 
önemli. Bizim için büyük bir referans” dedi.

ÇEVKO Vakfı Ege Bölge Sorumlusu Mehmet 
Şentürk ise Kuşadası Belediyesi’nin HORECA 
projesini faaliyete geçiren ilk belediyelerden 
birisi olduğuna dikkat çekerek “Ambalaj 
atıkları, Kuşadası’nda, 2015 yılında faaliyete 
giren HORECA projesi sayesinde doğru 
şekilde toplanmaya başlandı. Özellikle otel, 
restoran, kafeterya gibi işyerlerine yerleştirilen 
ekipmanlar sayesinde geri dönüştürülebilir 
atıklar, Kuşadası’nda doğru şekilde toplanıyor. 
Kuşadası Belediyesi HORECA projesini 
Türkiye’de faaliyete geçiren ilk belediyelerden 
biri olarak öncü durumundadır. HORECA 
projesi ile çağın koşullarına uygun olarak 
teknoloji en iyi şekilde kullanılıyor. Proje 
çalışmaları kapsamında, Kuşadası Belediyesi 

ile birlikte geri dönüştürülebilir malzemeleri 
toplamak amacıyla, kullanılan ekipmanların 
üzerine kare kodlu tanıtıcı bilgileri etiket 
olarak yapıştırıyoruz. Böylece, tüm dış mekan 
ekipmanlarının sisteme kayıt edilmesini ve atık 
kontrolünün dijital olarak takip edilebilmesini 
sağlıyoruz. ‘Nereye Atayım?’ ismi verilen 
bu uygulama sayesinde ilerleyen süreçte 
Kuşadalılar internet üzerinden geri dönüşüm 
atıklarını nereye bırakacaklarını kolaylıkla 
bulabilecekler” dedi.

ÇEVKO Vakfı’nın Türkiye’de faaliyet gösteren 
en önemli sivil toplum kuruluşlarından 
olduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkanı 
Kayalı “ÇEVKO Vakfı gibi önemli işlere imza atan 
bir kuruluşla ortak çalışma yürütmekten büyük 
mutluluk duyuyoruz. 2015 yılında faaliyete 
giren HORECA projesinin başarı kaydetmesi 
bizler için çok önemli. İleride ÇEVKO Vakfı ile 
daha önemli projeler üreterek Kuşadası halkına 
hizmet veremeye devam etmek isteriz” dedi.
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Karşıyaka Belediyesi tarafından kurulan 
Atık Getirme Merkezi ve Çöp Transfer 
İstasyonu sayesinde, bugüne kadar 

toplam 42 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı.
Atık yağların toplanmasıyla 1,5 milyar litre 

içme suyunun kirlenmesinin önüne geçildi. 
Metal, cam ve plastik atıklar ile 1,7 milyon 
litreden fazla benzin tasarrufu sağlandı. Kağıt 
ve kartonların geri dönüşümüyle de onlarca 
ağaç kesilmekten kurtuldu.

İzmir'de ilk kez 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi 
ve Çöp Transfer İstasyonu kuran Karşıyaka 
Belediyesi, hem doğanın korunmasına hem de 
ekonomiye önemli katkılar sağladı. Ağustos 
2016'da faaliyete geçirilen tesiste bugüne 
kadar 17 bin kilogram karışık ambalaj, 5 
bin 855 kilogram metal, 3 bin 215 kilogram 
plastik, bin 200 kilogram cam ambalaj, bin 489 
kilogram bitkisel atık yağ, 6 bin 397 kilogram 
atık pil, 140 kilogram ilaç, 400 kilogram 

elektronik atık ve 6 bin 435 kilogram lastik 
toplandı. Atıklar, yeniden üretim süreçlerine 
dahil edilmek üzere, lisanslı geri dönüşüm 
tesislerine teslim edildi.

Geri dönüşüm çalışmalarıyla daha yeşil ve 
yaşanabilir bir dünya hedefine destek veren 
Karşıyaka Belediyesi; sağladığı tasarruflarla 
ülke ekonomisine de katkı sundu. Bu 
çerçevede; toplanan evsel kaynaklı bitkisel 
atık yağlar ile 1,5 milyar litre içme suyunun 
kirlenmesinin önüne geçildi, sudaki canlıların 
yaşam tehlikesi ortadan kaldırıldı. Metal 
atıkları ile 1,7 milyon litre, cam ambalaj 
atıkları ile 120 litre benzin tasarrufu sağlandı. 
Plastik atıklarla 50 varil petrol ve 18.5 kilowatt 
elektrik enerjisi tasarrufu elde edildi. Geri 
dönüştürülen her 1 ton kağıt/karton atık 
ile de 17 ağaç kesilmekten kurtarıldı. Ayrıca 
tesiste, 561 öğrenciye, çevre ve geri dönüşüm 
konusunda eğitimler verildi.

Karşıyaka 
Belediyesi'nden 
Geri Dönüşüme 
42 Tonluk Katkı 
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Kepez 
Belediyesi  
Geri 
Dönüşüme 
Katkıda 
Bulunuyor
K epez Belediyesi Temizlik İşleri 

Müdürlüğü’nün ÇEVKO Vakfı ve 
Çevrim A.Ş. ile iş birliği içerisinde 

yürüttüğü “Ambalaj Atıklarının 
Toplanması” projesi devam ediyor.
İlçe camileri ve okullarının temizliği 
de olmak üzere çok sayıda proje ile 
daha temiz bir çevre oluşturmayı 
amaçlayan Kepez Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğü, ÇEVKO Vakfı ve Çevrim 
A.Ş.’nin lisanslı firması ile yaptığı iş birliği 
ile geri dönüşüme katkıda bulunuyor.
İlk olarak Zafer Mahallesi Ant-Koop 
Siteleri’nde başlayan uygulama ile ekipler, 
evlerde bulunan ambalaj atıklarını 
toplayarak broşürler ile bilgilendirme 
yapıyor. Geri dönüşüm ile ilgili halkı 
bilinçlendiren ekipler, ambalaj atıklarının 
sağlıklı şekilde biriktirilmesi ve geri 
dönüştürülmesi için de poşetler dağıtıyor 
ve toplama noktaları oluşturuyor. Atıkların 
ayrıştırılması konusunda vatandaşı 
bilgilendiren proje ile ambalaj atıkları 
yeniden işlemden geçerek kullanıma 
kazandırılıyor. Çevre kirliliği ve israfın 
önüne geçen proje, Zafer Mahallesi’nde 
vatandaştan da ilgi görüyor.
Pilot mahallenin ardından farklı bölgelerin 
de katılarak, geri dönüşüme katkı 
sağlayacağı projede 2 bin 750 konut sahibi; 
atık toplama, ayırma ve geri dönüşüm 
konularında bilinçlendirildi. Kepez 
Belediyesi’nin desteklediği uygulamada 
hedef kitleyi, konut sahipleri, kamu kurum 
ve kuruluşları ve öğrenciler oluşturdu. 
Ekonomik değeri olan atıklar, çöpten 
ayrı toplanarak hem ekonomiye katkı 
sağlanıyor hem de çevre kirliliğinin önemli 
ölçüde önüne geçiliyor.
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Dünyada 
Alüminyum 

Içecek 
Ambalajlarının 

Geri  
Dönüşümü 

Can Manufactureres Institute (CMI), 
Beverage Can Makers Europe (BCME) 
ve Brezilyalı Abralatas’ın yaptırdığı ve 

Resource Recycling Systems’in (RRS) yürüttüğü 
araştırmada; alüminyum, PET ve cam içecek 
ambalajlarının geri dönüşüm oranlarını 
hesaplamak ve doğrulamak amacıyla küresel 
geri dönüşüm verileri kullanıldı. Çalışmaya göre 
alüminyumun küresel ağırlıklı ortalama geri 
dönüşüm oranı %69.

Çalışmada geri dönüşüm verileri erişime 
açık olan pazarlara öncelik verildi. Ardından 
küresel alüminyum kutu pazarının %82’sini 
(21 ülkeyi), küresel PET şişe pazarının 
%79’unu (23 ülkeyi) ve küresel cam şişe 
pazarının %79’unu (22 ülkeyi) temsil eden 
veriler doğrulandı ve onaylandı. Çalışmaya 
göre alüminyum geri dönüşüm oranları 
Brezilya’da %98, Polonya’da %79, Japonya’da 
%77, İtalya’da %72 ve ABD’de %55.

Çalışmanın sonuçlarını yorumlayan 
RRS Başkan Yardımcısı Anne Johnson’a 
göre “Küresel pazarın %80’ini temsil eden 
25 ülkedeki içecek ambalajı geri dönüşüm 
oranı verileri, RRS Veri Analiz Ekibi tarafından 
gözden geçirilip doğrulandı. Ambalaj 
tipleriyle ilgili verinin güvenilirliği, üst ve 

alt hata aralıkları karşılaştırılarak sağlandı. 
Buna göre RRS, alüminyum içecek kutularının 
dünyada en yüksek geri dönüşüm oranlarına 
sahip ambalaj olduğunu ortaya koydu. RRS 
veri inceleme çalışmasının birçok pazarı 
ilgilendiren önemli bulgularından biri de geri 
dönüşüm ve raporlama yöntemlerinin daha 
uyumlu bir tanıma kavuşturulmasıyla geri 
dönüşüm verilerinin raporlanmasında büyük 
ilerleme kaydedilebileceğidir.

CMI Başkanı Robert Budway “ABD’de 
alüminyum içecek kutuları geri dönüşümde 
açık ara liderliğe sahip. Her ne kadar bunu 
her zaman dünyaya güvenle duyurmuş 
olsak da üçüncü taraflarca onaylanmasını 
istiyorduk. Tüm dünyadaki içecek şirketlerinin 
ve tüketicilerin, bu değerli malzemeyi geri 
dönüştürmeye devam etmenin öneminin 
farkına varacağını umuyoruz” dedi.

BCME ve Empac birleşmesinden doğan 
Metal Packaging Europe Genel Müdürü 
Gordon Shade, “Alüminyum kutuların 
geri dönüşümdeki öncelikli konumunun 
teyit edilmesinden ötürü memnuniyet 
duyuyoruz. Vicdanlı ve sorumluluk sahibi 
davranışlarıyla bu malzemenin gelecekte 
tekrar kullanılmak üzere saklanmasını 
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sağlayan tüketiciler açısından özellikle 
iyi bir haber” diye konuştu.

Brezilyalı Abralatas’ın Genel 
Müdürü Renault Castro “Metal kutuların 
öne çıkan özelliğinin bu önemli 
çalışma tarafından teyit edilmesi hiç 
şaşırtıcı değil. Bizim ambalajlarımızın 
rakiplerinkine göre daha yüksek bir 
rekabet ve çevre avantajına sahip 
olduğu onaylandı. Bu durum küresel 
ısınma çağında topluma büyük bir fayda 
sağlamaktadır”diyor ve ekliyor: 

“Alüminyum tekrar tekrar geri 
dönüştürülebiliyor. Öyle ki, günümüzde 
kullanılan alüminyum, bugüne kadar 
üretilmiş alüminyumun yüzde 75’ini 
oluşturuyor. Bu oran, alüminyumun 
kalıcı bir malzeme olduğunun ve 
geri dönüştürülerek yeni ürün haline 
getirilme özelliği taşıdığının bir 
kanıtı. Her ne kadar bu rapor çok yüz 
güldürücü olsa da çevre ile ilgili sicilimizi 
iyileştirmek için liderlik konumumuzdan 
güç alarak yapmamız gereken başka 
işler de var. Bu işler arasında tüketiciler 
tarafından gerçek bir geri dönüşüm 
modeli olarak tanınmak yer alıyor.”

Alüminyum tekrar 
tekrar geri

dönüştürülebiliyor. 
Öyle ki,  

günümüzde
kullanılan 

alüminyum,  
bugüne kadar

üretilmiş 
alüminyumun 

yüzde 75’ini 
oluşturuyor.
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PET Recyclers Europe’un haberine 
göre dönüşümcülerinin 
randımanı, 2011’den bu yana 

yüzde 73’ten yüzde 68’e geriledi. Bu 
5 puanlık gerileme, Avrupa’daki PET 
geri dönüştürücüleri için ciddi oranda 
ek maliyete yol açıyor. Buna ek olarak, 
dönüştürücüler, iyi kalitede geri 
dönüştürülmüş PET elde edebilmek için 
daha fazla materyali kenara ayırmak 
zorunda kalıyor.  

PET balyalarındaki süregiden 
mevcut randıman düşüşüne sebep olan 
birkaç faktör var: 

Birincisi, teknolojik gelişimlerin 
paketleri daha hafif yapabilmesi 
sonucu, PET şişeler daha ince 
üretilebiliyor. Bu incelme bir taraftan 
PET balyalarında daha fazla nem 
oranına yol açıyor, diğer yandan ise 
haddinden ince PET rendelerinde, geri 
dönüştürme sürecinde kenara ayrılma 
oranı artıyor. Her ne kadar ‘Döngüsel 
Ekonomi’nin demirbaşlarından biri, 
daha az kaynak kullanmak olsa da 
bu trend, PET şişelerin döngüselliğini 
sınırlayıcı bir etken. 

İkincisi, PET ürünleri pazarının 

konvansiyonel şişelerden 
başka ürünlere doğru kayması. 
Bunun sonucunda atık akışı 
daha karmaşık bir hale geliyor. 
Şişe olmayan ürünlerin şu anki 
oranı yüzde 18 civarlarında ve 
önümüzdeki yıllarda büyüyeceği 
öngörülüyor. 

Bir diğer etken ise, toplama 
sistemlerinin, PET atık akışındaki 
değişikliğe uyum gösterememiş 
olması. Saydam olmayan şişeler ve 
PET tepsiler gibi ürünler, ağırlıklı 
olarak renkli PET balyalarına giriyor. 
Bugün, bu iki ürün, Fransa’daki 
renkli PET balyalarının yüzde 20’sini 
oluşturuyor. 

PET Working Group Başkan 
Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Casper van den Dungen, konuyla 
ilgili şunları söylüyor: “Her ne kadar 
PET, en çok geri dönüştürülen 
plastik olsa da paydaşların PET 
ürünlerini tasarlarken ekolojik 
anlamda geri dönüştürülebilirliğini 
iyileştirecek şekilde çalışmaları 
gerekli. En önemlisi, EPR (Kurumsal 
Kaynak Yönetimi) şemaları, 
PET’in kaliteli bir şekilde geri 
dönüştürülebilmesi ve ayrıca opak 
PET şişelerle PET tepsilerin yeni ve 
kendilerine özel bir atık akışıyla geri 
dönüştürülebilmelerine yönelik yeni 
sistemlerin kurulmasıyla, acil şekilde 
gözden geçirilerek iyileştirilmelidir.”

PET balyalarındaki mevcut 
randıman düşüşüne neden 
olan faktörler; teknolojik 
gelişimlerin ambalajları 
daha da inceltmesi, PET 

ürün pazarının başka 
ürünlere kayması ve 

toplama sistemlerinin atık 
akışındaki değişikliğe uyum 

sağlayamamasıdır.

Avrupa’da PET Geri 

Dönüştürücüleri Düşük Girdi 

Kalitesinden Muzdarip 
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EuPC Geri Dönüştürülmüş Plastik Malzemelerin 
Kullanımıyla Ilgili Anketinin Sonuçlarını Yayımladı
Avrupa’da 50 bin plastik geri dönüşümcüyü 

temsil eden Avrupa Plastik Dönüştürücüleri 
Derneği (EuPC) Mayıs 2017’de Avrupa’daki 

plastik dönüştürme endüstrisinde geri 
dönüştürülmüş plastik malzemelerin (recycled 
plastic materials – rPM) mevcut ve gelecekteki 
kullanımı üzerine bir Avrupa çalışması başlattı. 
28 ülkeden 485 katılımcının beş ay boyunca 
internetten erişilen anketi doldurmasının ardından 
EuPC, anketin sonuçlarını üyelerine sundu. 

Anket sonuçlarını içeren rapor, EuPC adına 
anketi yapan Polymer Comply Europe Sarl. (PCE) 
ile iş birliği içinde yayımlandı. Rapor, plastik geri 
dönüşümü yapan şirketlerin rPM kullanımındaki 
mevcut durumuna dair ayrıntılı bilgi verdiği gibi, 
plastik değer zincirini oluşturan yetkili makam, 
örgüt ve şirketler için de değerli veriler sunuyor. 
Rapordaki önemli sonuçlardan bazıları şöyle: 

 Geri dönüştürülmüş malzemelerin 
hammadde olarak daha fazla kullanılmasının 
önündeki en büyük engel hala rPM’nin kalitesi. 
Avrupalı plastik geri dönüşümcü şirketlerin 
neredeyse yüzde 60’ı kabul edilebilir kalitede rPM 
bulmakta zorlanıyor.

 Geri dönüşümcü şirketlerin müşterileri 
rPM’nin kullanımını yeterince güçlü bir şekilde 
desteklemiyor. Avrupalı plastik dönüştürücülerinin 
sadece yüzde 27’si müşterilerinde rPM’nin 
faydaları ve onları kullanma ihtiyacı konusunda 
yeterli bir farkındalık olduğunu belirtiyor. 

 Mevcut mevzuat çerçevesinin, rPM’nin  
kullanımını gereğince destekleyebilmek için 
uyarlanması gerekiyor. Avrupalı plastik geri 
dönüşümcülerinin neredeyse yüzde 60’ı mevcut 
düzenlemelerin gelecekte rPM’nin daha fazla 
kullanılmasını desteklemek için uygun  
olmadığını düşünüyor. 

Anket, EuPC’nin plastik dönüştürme endüstrisinde 
rPM’nin kullanımına dair daha fazla bilgi edinmek 
için başlattığı daha büyük bir girişimin parçası. 2018 
ve sonrasında ulusal plastik dernekleriyle daha fazla 
anket ve atölye çalışması yapılması bekleniyor. 

Önümüzdeki aylarda bütün EuPC üyelerine 
ve katılımcı şirketlere anketin sonuçlarını içeren 
ayrıntılı bir rapor gönderilecek. İlgilenen diğer 
taraflar, Polymer Comply Europe web sitesinden 
kaydolarak raporu alabilir:  
www.polymercomplyeurope.eu. 



“YEŞIL NOKTA SANAYI ÖDÜLLERI”  
YARIŞMASININ BAŞVURULARI  
5 MART 2018 GÜNÜ BAŞLIYOR

Yeşil Nokta Marka Alt Lisans Sözleşmesi 
olan tüm firmaların katılabileceği 
yarışmanın başvuruları 11 Mayıs 2018 

Cuma günü saat 17:00’a kadar devam edecek. 

YEŞİL NOKTA NEDİR?
 “Yeşil Nokta”, ilk kez, 1990’lı yıllarda, 
Almanya’da, kendi ambalaj atıklarının, 
özellikle konutlardan, ayrı toplanarak geri 
dönüşümünü sağlayan bir grup sanayi 
şirketinin ambalajlarını diğerlerinden ayırmak 
için kullanılmaya başlandı. Bu şirketlerin bir 
araya gelerek kurdukları DSD tarafından tescil 
ettirilen “Yeşil Nokta” markasının, Avrupa ve 
çevresindeki ülkelerde kullanımını sağlamak 
için 1995 yılında “Packaging Recovery 

Organization Europe – PRO Europe” kuruldu. 
Almanya’da ve serbest ticaret sayesinde, başta 
diğer Avrupa Birliği ülkelerinde olmak üzere, 
tüm dünyada hızla yaygınlaştı.  
Günümüzde “Yeşil Nokta”, 150 binden 
fazla firma tarafından 400 milyardan fazla 
ambalajın üzerinde yer alan ve satın aldıkları 
ambalajlı ürünler nedeniyle 540 milyondan 
fazla tüketiciye ulaşan bir marka halini aldı.  
 “Yeşil Nokta” tescilli bir marka olmanın 
ötesinde, Avrupa’da ve ülkemizde yasal 
düzenlemelerle belirlenmiş ambalaj 
atıklarının yönetim sistemi içinde 
“genişletilmiş üretici sorumluluğu” modelini 
başarılı bir şekilde uygulayan ilk örnek olma 
özelliğini de taşımaktadır. Belediyelerin, 
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YEŞİL NOKTA

ÇEVKO Vakfı tarafından 
bu yıl dördüncüsü 
düzenlenecek olan, Türkiye 
ve dünyanın önde gelen 
şirketlerinin katıldığı “Yeşil 
Nokta Sanayi Ödülleri” 
yarışmasının başvuruları  
5 Mart 2018 günü başlıyor. 

lisanslı toplayıcıların, tüketicilerin, satış 
noktalarının ve üreticilerin ayrı ayrı görev ve 
sorumluluklarının olduğu ambalaj atıkları 
yönetim sisteminde üreticiler, yetkilendirilmiş 
kuruluşlar vasıtasıyla, ambalaj atıklarının 
toplanıp geri kazanılmasını organize etmekte 
ve bunun için mali katkı sağlamaktadır. İşte, 
ambalajlar üzerindeki “Yeşil Nokta”, ilgili 
ekonomik işletmenin yükümlülüğünü yerine 
getirerek sisteme mali katkı sağladığının bir 
göstergesidir.

“YEŞİL NOKTA”  
MARKASININ KULLANIM  
HAKKI ÇEVKO’DA!
ÇEVKO Vakfı, 2003 yılında PRO-Europe’la 
yaptığı sözleşme ile uluslararası “Yeşil Nokta” 
markasının Türkiye’deki kullanım hakkını 
aldı. Avrupa’da çok yaygın olan bu markayı 
ülkemizde de geri kazanım konusunda 
yasal sorumluluklarını yerine getiren ve 
ambalajlarında kullanmak isteyenler, ÇEVKO 
Vakfı ile alt lisans sözleşmesi yaparak “Yeşil 
Nokta” markasını kullanabiliyorlar.

TÜRKİYE’DE ŞU ANDA 1000’İ 
AŞKIN FİRMA “YEŞİL NOKTA” 
MARKASINI KULLANIYOR!
Türkiye’de 1000’i aşkın firma, piyasaya 
sürdüğü ürünlerinin ambalajında Yeşil 
Nokta markasını kullanmakta ve tüketicilere 
bu sayede ambalaj atıkları ile ilgili 
yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve geri 
dönüşüm sistemine mali katkı sağladığını 
göstermektedir.

TÜKETİCİLER TÜRKİYE’DE  
YEŞİL NOKTA KULLANAN 
ŞİRKETLERİ ÖNEMSİYOR!
ÇEVKO Vakfı 2016 yılı sonunda, “Yeşil 
Nokta”nın tüketiciler nezdindeki bilinirliğini 
ölçmek için bir araştırma yaptırdı. Hem 
İstanbul’daki satış noktalarında yüz yüze 
yapılan görüşmeler, hem de Türkiye genelinde 
internet yoluyla yapılan bu araştırmada, 
her 10 kişiden 7’sinin “Yeşil Nokta” işaretini 
tanıdığı; “Yeşil Nokta”yı tanıyan her üç 
kişiden birinin de alışverişlerinde satın aldığı 
ürünlerin “Yeşil Nokta”lı olmasına dikkat 
ettiği ortaya çıktı. Araştırmada “Yeşil Nokta” 
markasının şirketlere önemli bir değer kattığı 
da gözlemlendi. Araştırma kapsamında 
tüketiciler, “Yeşil Nokta” kullanan şirketleri; 
çevreye saygı duyan, sorumluluk bilinci 
yüksek, geri dönüşüme destek veren  
şirketler olarak tanımladılar.
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“Yeşil Nokta Sanayi 

Ödülleri” yarışmasının 

başvuruları  

5 Mart 2018’de 

başlayıp 11 Mayıs 

2018’e dek devam 

edecek.

ÇEVKO Vakfı, Yeşil Nokta’yı daha çok 
duyurmak ve daha fazla firmanın bu 

markayı kullanmasını teşvik  
etmek istiyor; PRO-Europe tarafından 

desteklenen Yeşil Nokta Sanayi 
Ödülleri’ni dağıtmaya devam ediyor.

COUNTDOWN FOR GREEN DOT 

INDUSTRY AWARDS 2018 BEGINS 
The date for submitting applications for the “Green Dot 

Industry Awards,” organized for the 4th time this year by 

ÇEVKO Foundation, and joined by many leading companies in 

Turkey and abroad, begins on 5th March 2018. 

Open to all companies holding a Green Dot Brand Sublicense 

Contract, the deadline for applications for the competition 

ends at 5 pm on Friday, 11th May 2018. 

ÇEVKO Foundation wants to make Green Dot better known, 

and encourage its usage by a growing number of companies. 

Supported by PRO – Europe, the Green Dot Industry Awards 

are presented to recognize companies who take responsibility, 

to make their recovery efforts public, to reward the exemplary 

work they do that goes beyond their legal responsibility, and 

to encourage other companies who place packaging on the 

market to embark on similar endeavors. 

For details visit: www.yesilnoktaodulleri.org 
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YEŞİL NOKTA

ÇEVKO Vakfı olarak, Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri’nde önceki yıllarda ödül almaya hak kazanan 
Abdi İbrahim, Akçansa, Anadolu Efes, Boyner, Coca-Cola, Eczacıbaşı Girişim, Frito Lay, Kurtsan 

İlaçları, Nestle Waters, PepsiCo Türkiye, Procter & Gamble, Şişecam, Tetra Pak, Tofaş ve 
Unilever’i tekrar tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

2014

2015

2016

YEŞİL NOKTA SANAYİ ÖDÜLLERİ’NE 
NASIL KATILABİLİRSİNİZ?

ÇEVKO Vakfı, Yeşil Nokta’yı daha çok 
duyurmak ve daha fazla firmanın bu 
markayı kullanmasını teşvik etmek 
istiyor. PRO - Europe (Packaging 
Recovery Organization Europe) 
tarafından desteklenen Yeşil Nokta 
Sanayi Ödülleri’ni de hem bu yönde 
sorumluluk alan firmaları takdir etmek, 
onların sürdürülebilir geri kazanım 
çalışmalarını kamuoyuna duyurmak, 
yasal sorumluluklarının ötesinde 
gerçekleştirmekte oldukları örnek 
çalışmaları ödüllendirmek hem de 
piyasaya süren konumda olan tüm 
firmaları benzer çalışmalara özendirmek 
amacıyla veriyor. 

Başvurular 3 kategoride gerçekleşecek:
1. Ambalaj tasarımında kaynak 
azaltılarak önleme uygulamaları
Her türlü hammadde, enerji ve doğal 
kaynağın azaldığı ve geçmişe oranla 
çok daha değer kazandığı günümüzde; 
piyasaya sürülecek ürünün daha 
üretim aşamasında tüketici beğeni 
ve konforundan ödün vermeden 
ambalaj tasarımında yapılan çalışma 
ile hammadde, enerji, su, depolama, 
lojistik vb. kaynakların azaltımı 
nedeniyle sosyal, çevresel ve ekonomik 
yönde bir çok fayda sağlanmaktadır. Bu 
nedenle bu konuda faaliyet gösteren 
firmaların yaptığı örnek uygulamalar bu 
katagoride değerlendirilecektir.

2. Atık yönetim sistemi uygulamaları 
Gün geçtikçe gelişen ve çeşitlenen sanayi 
faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan atıklar, 
gerek ilgili mevzuattaki gelişmeler, gerekse 
de artan çevresel hassasiyet nedeni ile 
ilgili kuruluşlarca her geçen gün daha da 
büyük bir ciddiyetle takip edilmekte ve bu 
yönde çeşitli iyileştirmeler konu olmaktadır. 
Bu nedenle bu konuda faaliyet gösteren 
firmaların yaptığı örnek uygulamalar bu 
kategoride değerlendirilecektir.

3. Çevre konulu sosyal sorumluluk 
uygulamaları
Firmaların yükümlülüklerinin 
ötesinde, gönüllü ve stratejik olarak 
gerçekleştirdikleri çevresel, sosyal 
ve ekonomik fayda sağlayan sosyal 
sorumluluk uygulamaları toplum ve 
tüketici nezdinde gün geçtikçe değer 
kazanmakta ve takdir görmektedir. Bu 
konuda faaliyet gösteren firmaların 
yaptığı örnek uygulamalar bu kategoride 
değerlendirilecektir.

“Yeşil Nokta” markasını kullanan tüm firmalar, katılacakları alanlarda “Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletme” ve “Büyük Ölçekli İşletme” olmak üzere iki ayrı sınıfta ödüllendirilecekler. Yarışmanın 
kazananları ise yapılacak özel bir ödül töreniyle duyurulacak. Sadece Yeşil Nokta kullanıcılarının 
katılabildiği “Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri Yarışması”nda sizi de katılımcılar arasında görmek 
istiyor ve yasal yükümlülük ve sosyal sorumluluk çalışmalarınızı kamuoyuna duyurmaya güzel bir 
vesile olacağını düşündüğümüz bu prestijli yarışmaya sizi davet ediyoruz.
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Yarışmanın başvuruları www.yesilnoktaodulleri.org  
internet sitesi üzerinden alınacaktır

ÇEVKO Vakfı, 
Yeşil Nokta 
Sanayi Ödülü 
kazananların 
projelerini 
kamuoyu ile 
paylaşmak 
amacıyla her yıl, 
Milliyet gazetesi 
iş birliği ile “Yeşil 
Nokta Özel Eki” 
hazırlıyor.



YEŞİL NOKTA
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ÇEVKO Vakfı, üyesi Migros A.Ş. ile  
geçtiğimiz yıldan bugüne anlamlı bir  
projeye imza atıyor. Proje öncelikle Migros  

            mağazalarına toplama-biriktirme 
ekipmanlarının yerleştirilmesi ve sonrasında da 
geri dönüşüm konusunda mağazayı ziyaret eden 
tüketicilerin bilinçlendirilmesi için etkinlikler 
düzenlenmesini kapsıyor.  

2016 yılında 104 mağazaya yerleştirilen 
toplama-biriktirme ekipmanlarının sayısı 2017 
yıl sonunda 550’ye ulaştı. Mağazalara toplama-
biriktirme ekipmanları yerleştirildikten sonra 
satış noktası ziyaretçilerinin geri dönüşüm 
konusundaki farkındalığını arttırmak ve geri kazanım 
yükümlülüklerini yerine getiren firmaların ürünlerini 
tercih etmeleri konusunda bilinç yaratmak amacıyla 
bir hediye çeki kampanyası hazırlandı.

Migros mağazalarından Yeşil Nokta’lı ürün 
alan tüketicilere, hediye çeki armağan edilen 
etkinliklerde görev alan bilgilendirme ekipleri ile 
tüketicilere geri dönüşüm ve ambalaj atıkları ile 
ilgili sanayinin yükümlülükleri anlatılıyor ve bu 
konuda duyarlı olmaya davet ediliyor. 2017 yılında 
başlayan ve yıl boyunca İstanbul’da 16 Migros 
mağazasında gerçekleştirilen etkinlikler ile  
binlerce kişiye ulaşıldı. 

Türkiye’de Yeşil Nokta işaretini kullandırma 
hakkına sahip olan ÇEVKO Vakfı, bu işaretin kullanımı 
konusunda geri kazanım yükümlülüğünü yerine 
getiren firmalarla sözleşme yaparak sisteme daha 
fazla piyasaya sürenin dahil olmasını ve sistemin 
güçlenmesini sağlamayı amaçlıyor. 

YEŞIL NOKTA’LI ÜRÜNLER ILE  
SATIN AL KAZAN, DÖNÜŞTÜR KAZAN 

ÇEVKO Vakfı, Migros ile beraber 2016 yılından beri  
devam ettirdikleri proje kapsamında, Migros mağazalarına 

toplama-biriktirme ekipmanları yerleştirilerek, geri dönüşüm 
konusunda ziyaretçileri bilinçlendirmeye çalışıyor.

Akaretler Migros, Ağustos 2017

Atasehir Migros, Haziran 2017

Atasehir Uphill Migros, Kasım 2017
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Atasehir Watergarden AVM Migros, Kasım 2017

Canpark AVM Migros, Eylül 2017

Galleria AVM Migros, Kasım 2017

Mall of İstanbul Migros, Mayıs 2017

Maslak Migros, Kasım 2017

Capitol Migros, Ekim 2017
Çekmeköy Beşyıldız AVM Migros, Ekim 2017

Beylikdüzü Migros, Eylül 2017
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Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında 
Çek Cumhuriyeti’ne, dergimizin 
sayfalarında da yer verdiğimiz teknik 

bir gezi düzenledik. Benim için gezinin en ilgi 
çekici yanı, dünyanın önde gelen cam geri 
dönüşüm tesisi ziyaretimizdi. O-I, dünyanın 
en ünlü yiyecek ve içecek markalarının cam 
ambalajlarını üretiyor. Bira, şarap, alkollü 
içecekler, gıda, alkolsüz içecekler, kozmetik 
ürünler ve ilaçlar için yüksek kaliteli cam 
ambalajlar sunuyor. Cam ambalaj saftır, özü 
doğadır. O-I, cam ambalajları zengin ve yenilikçi 
tecrübesiyle geliştiriyor, en yüksek kalite 
standartlarını ve uzmanlığını kullanarak yaratıyor.

İçeri girdiğimizde bize özel verilen giysileri 
giydik önce, metal takılarımızı çıkardık. Gözlük 
ve başlıklarımızı da takmayı ihmal etmedik 
tabii… Fotoğraf çekimine izin vermedikleri için 
görüntü alamadık, ancak kendi web sitelerinden 
hem videoları hem fotoğrafları inceleyebilirsiniz.  
http://www.o-i.com/

Camın geri dönüşümünü size 
anlatmayacağım, zaten defalarca Dönüşüm 
dergimizin sayfalarında konu ettik. Ancak, 
dünyanın en büyük cam geri dönüşüm 
tesislerinden birini ziyaret etmek beni çok 
heyecanlandırdı. Alev topu halinde inip çıkan 
cam şişeler ve ambalajlar ile dolu her yer. Fırın 
yaklaşık 2.850 oC sıcaklığa kadar ısıtıyor.

“Glass is Life “sloganıyla globalleşmişler. 
“Glass is Life”; camın gücüne ve güzelliğine, 

geleceğin modern bir paketi olduğuna olan 
inançlarını destekliyormuş. 

Gündemimizde olan bir diğer konu da 
2017’nin 5-6 Ekim tarihlerinde, İstanbul Cevahir 
Kongre Merkezi’nde yapılan Uluslararası 
Döngüsel Ekonomi Kongremiz. Kongre 
içerisinde, her yıl olduğu gibi “Yeşil Nokta Basın 
Ödülleri” yine sahiplerini buldu.

Geçtiğimiz yıl ev hanımlarına “Ben Hayatı 
Seviyorum, Siz de Sevin. Geri Dönüşüme Destek 
Verin” diyerek ÇEVKO Vakfı’nın kurumsal yüzü 
olan Zahide Yetiş, hafta içi gündüz kuşağında 
kendi yaptığı programda çevre konularına yer 
vererek, TV dalında Show TV’ye “Yeşil Nokta 
Basın Ödülü” götürdü.

Gazete dalında Hürriyet Gazetesi, radyo 
dalında Kral Pop, haber ajansı dalında İHA, 
www.milliyet.com internet adresi, dergi 
kategorisinde de KSS Türkiye Dergisi “Yeşil 
Nokta Basın Ödülü”ne layık görüldü.

Yıllardır CNN Türk’te hazırladığı “Yeşil Doğa” 
programının yanı sıra ÇEVKO Vakfı için yaptığı 
“Seyirci Kalmayın” kamu spotlarıyla ödüllere 
doymayan Güven İslamoğlu da aldığı özel ödülle 
“Yeşil Nokta Basın Ödülü”nün sahibi oldu.

Ödül alan basın kuruluşlarımızı tekrar tebrik 
ediyor, desteklerinden dolayı çok teşekkür 
ediyorum. Tüketiciye ulaşmamızda sağladıkları 
katkı çok değerli.

Dergimizin yeni sayısını keyifle okumanızı 
diliyorum. 

Dönüşüm dergimizin  
22. sayısına gelmişiz. 

İçerik hazırlarken fark 
ettik ki, çok konu birikmiş. 

Üstelik her ay e-bültenle 
size haberlerimizi 

duyurduğumuz halde. Dolu 
dolu bir dergi hazırladık 

yine. Güzel bir kongre 
geçirdik. Türkiye’de yeni 

konuşulmaya başlanan 
“Döngüsel Ekonomi” 

konusunu uluslararası 
boyutta enine  

boyuna tartıştık.  

YENI BIR SAYI ILE 
KARŞINIZDAYIZ! 

Dilek Özcanlı Uslu Kurumsal İletişim Müdürü 
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ÇEVKO Vakfı ve CNN Türk iş birliği 
ile Güven İslamoğlu ve ekibi 
tarafından hazırlanan yeni kamu  

            spotu geçtiğimiz sene yayına girdi. 
Çekimleri bir satış noktası ve toplama 
ayırma tesisinde gerçekleştirilen kamu 
spotunda Güven İslamoğlu, piyasaya 
süren firmaların ambalaj atıklarını 
toplama yükümlülüğünden, tüketimin 
giderek arttığı günümüzde yaşanabilir 
bir dünya bırakmak için geri dönüşümün 
öneminden ve Yeşil Nokta işaretinin 
ambalajı piyasaya süren firmanın geri 
dönüşümle ilgili mali yükümlülüğünü 
yerine getirdiği anlamına geldiğinden 
bahsediyor ve tüketicileri geri dönüşüm 
konusunda duyarlı olmaya davet ediyor.

Kamu spotu iki bölümden oluşuyor. 
İlk bölüm bir toplama-ayırma tesisinde 
geçiyor. “Doğal kaynaklarımız, 
dünya nüfusunun artması ve tüketim 
alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle 

her geçen gün giderek azalıyor. 
Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir 
dünya bırakmak için doğal kaynakları 
tasarruflu kullanmamız gerekir. Tüketimi 
azaltarak, değerlendirilebilir atıkları geri 
dönüştürerek bunu başarabiliriz.” mesajını 
izleyicilere veren İslamoğlu, herkesi geri 
dönüşüm konusunda bilinçli olmaya ve 
harekete geçmeye davet ediyor. 

Filmin ikinci bölümünde ise Güven 

İslamoğlu ve Yeşil Nokta maskotu, bir 
süper marketten seyirciye sesleniyor. 
Tüketicilere, ÇEVKO Vakfı’nın 2003 
yılından beri Türkiye’de kullanım 
hakkına sahip olduğu “Yeşil Nokta” 
işaretinin ne anlama geldiğini 
açıklayan İslamoğlu; “Farkında mısınız 
bilmiyorum?.. Her yıl yaklaşık 460 milyar 
ambalajlı ürünün üzerine Yeşil Nokta 
işareti basılıyor. Bu işaret çok önemli 
çünkü Yeşil Nokta, ambalajlı ürünü 
piyasaya süren firmanın geri dönüşüme 
mali katkı sağladığını ve bu konudaki 
yükümlülüklerini yerine getirdiğini ifade 
ediyor. Siz de çevreye katkı sağlamak 
istiyorsanız, alışverişlerinizde Yeşil 
Nokta’lı ürünleri tercih edin, seyirci 
kalmayın!” diyerek tüketicilerde 
farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. 

“Seyirci Kalmayın” kamu spotları, 
CNN Türk ekranlarında yayınlanmaya 
devam ediyor.

SEYIRCI KALMAYIN!
CNN Türk ekranlarındaki “Seyirci Kalmayın” programında yayınlanan kamu 

spotu, izleyicilere piyasa süren firmaların ve tüketicilerin yükümlülüğünden ve 
Yeşil Nokta’lı ürünlerin öneminden bahsediyor.

CNN Tü
rk

 Se
yir

ci 
Ka

lm

ayın kamu spotunu buradan izleyebilirsiniz.



Kadıköy, İstanbul Muratlı, Tekirdağ

Kadıköy, İstanbul

Ataşehir, İstanbul
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ÇEVKO VAKFI, DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ’NDE 
BELEDIYELERLE IŞ BIRLIĞI YAPTI

ÇEVKO Vakfı, 5 Haziran 2017 Dünya 
Çevre Günü ve Haftası kapsamında, 
belediyelerle iş birliği içerisinde pek  

            çok etkinlik gerçekleştirdi.
Çevreci Kedi ÇEVKİ’nin ve ambalaj 

atığı maskotların da katıldığı etkinliklerde, 
özellikle çocuklar, ambalaj atıklarının 
değerlendirilebilir birer kaynak olduğu 
ve geri dönüşümün önemi konusunda 
bilgilendirildi. Mayıs sonu ve Haziran 
ayının ilk haftasında yoğun bir tempo ile 
gerçekleştirilen ve İstanbul’dan Bursa’ya, 
İzmir’den Muğla ve Antalya’ya, Ankara’dan 
Eskişehir’e kadar 11 ilde toplam 47 
belediyenin düzenlediği Çevre Haftası 
etkinlikleri ile yaklaşık 35 bin kişiye ulaşıldı.

Yenilenen ve büyük beğeniyle karşılanan 
ÇEVKO Vakfı’nın yenilenen tiyatro oyunu 
“Dönüşüm İyi Gelecek” ise İstanbul, Kocaeli 
ve Ankara’da toplam 9 kez sahnelenerek  
3 bin 650 öğrenci tarafından izlendi. 

Yenimahalle, Ankara

Silivri, İstanbul

Ataşehir, İstanbul

Çe
vr

e h
af

 a
sı v

ideomuzu buradan izleyebilirsiniz
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Sultanbeyli, İstanbul

Bakırköy, İstanbul

Kartal, İstanbul

Maltepe, İstanbul

Güvenpark, Ankara

Pendik, İstanbul

Tuzla, İstanbul

Gölbaşı, Ankara

Aksu, Antalya



FE
STIVAL VE ŞENLIKLERDE GERI DÖNÜŞÜM

ÇEVKO Vakfı, 
sürdürdüğü eğitim ve 

tiyatro çalışmalarının yanı sıra, 
tüketicilerin yoğun olarak katılım 

sağladığı festival ve etkinlerde de yer 
almaya devam ediyor. Bu yıl düzenlenen 

bazı festivallerde stant açan ve Çevki 
ile beraber eğitim ve bilgilendirme 
malzemeleri dağıtan ÇEVKO Vakfı, bu 

sayede geri dönüşüm hakkında 
halkı bilinçlendirmeye ve 

özellikle çocuklara ulaşmaya 
devam etti. 

İyilikleri paylaşarak, sosyal 
ve ekolojik açıdan sorumlu ve 

adil “üretici” ve onlardan hizmet alan 
“türetici”leri buluşturmayı hedefleyen 
Good4Trust.org’un, Şişli Belediyesi 
desteğiyle, 14 Haziran 2017’de Maçka  
Sanat Parkı’nda düzenlediği şenliğe,  
ÇEVKO Vakfı da katılarak, ziyaretçilere  
geri dönüşümü anlattı.

“İyilik paylaştıkça çoğalır” ana 
temasıyla düzenlenen İyilik Şenliği’nde, 
biz de ÇEVKO Vakfı olarak “Geri dönüşüm, 
iyi gelecek hepimize…” mesajımızı vererek 
farkındalık yaratmayı amaçladık. 

Şenliğe katılanlar, sağlıklı ve adil 
ürünler, tadım etkinlikleri, yoga, oyun 
atölyeleri, sağlıklı beslenme sunumları, 
paneller, dinletiler, çevre ile ilgili yararlı 
bilgiler eşliğinde iyilik dolu bir gün 
geçirdiler. 

MAÇKA PARKINDA İYİLİK ŞENLİĞİ 
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Çekmeköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen Şeffaf Mutfak 
Projesi kapsamında düzenlenen Şeffaf Mutfak, Güvenli Gıda 
Festivali ikinci kez düzenlendi. 23-24 Eylül 2017’de iki gün boyunca 
belediye bahçesinde gerçekleştirilen festivale, 7’den 70’e binlerce 
Çekmeköylü katıldı. Festivalde, birbirinden renkli etkinlikler 
gerçekleştirildi. Ünlü şeflerin yemek şovlarına sahne olan festivalde, 
kurulan pasta ve uçurtma atölyelerinde çocuklar hem eğlendi hem 
öğrendi. Kurulan oyun alanlarında gönüllerince eğlenen çocuklara, 
ÇEVKO Vakfı standında ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile ilgili 
eğitim kitapları dağıtıldı. Çevreci kedi Çevki de her etkinlikte olduğu 
gibi çocukların yoğun ilgisi ile karşılandı. 

16-17 Eylül 2017’de Şişli Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilen müzik, 
eğlence, gastronomi ve kültürel etkinlikleri kapsayan “Bomonti Sokak 
Festivali” büyük ilgi gördü. Organik pazar olarak bilinen Feriköy Pazarı 
otopark alanında gerçekleştirilen sokak festivalinde, çeşitli sokak 
lezzetleri ile tasarımcılara ait stantlar ve çocuklar için oyun 
alanı yer aldı. Çeşitli etkinlikleri kapsayan festivalde sokak 
sanatçılarının performansları dinlenebilirken, açık hava 
sineması keyfi de yaşandı. İki gün süren festivalde 
Şişli Belediyesi tarafından kurulan stantlardan 
birinde ÇEVKO Vakfı da çevreci kedisi 
Çevki ve bilgilendirme ekibi ile yer 
aldı. Festivale katılanlara eğitim 
kitapları ve bilgilendirme 
broşürleri dağıtıldı. 

BOMONTİ’DE SOKAK FESTİVALİ 

ÇEKMEKÖY’DE ŞEFFAF MUTFAK, 
GÜVENLİ GIDA FESTİVALİ 



2017 YILI EĞITIM ÇALIŞMALARIMIZ
ÇEVKO Vakfı, sürdürülebilir bir dünya ve temiz bir çevre için çalışmalarına devam ediyor. Her yıl olduğu 

gibi geçtiğimiz sene de gerçekleştirdiği etkinliklerle binlerce insana ulaşan ÇEVKO Vakfı, bu etkinliklerde 
hem geri dönüşümün önemine vurgu yaptı hem de insanların keyifli vakit geçirmesini sağladı.

ÇEVKO Vakfı’nın T.C. Millî Eğitim Bakanlığı il ve ilçe 
müdürlükleri onayı ve iş birliği içinde olduğumuz 
belediyelerin de desteğiyle, ilköğretim öğretmenlerine 
yönelik olarak yürüttüğü, “Eğiticilerin Eğitimi 
Seminerleri”ne, 2017 senesinde, İstanbul’da Şişli, 
Kartal, Pendik ve Kadıköy, Kocaeli’de Gebze, Karadeniz 
bölgesinde Sinop, Giresun, Ünye ve Fatsa’da yapılan 
9 seminerle devam edildi. Seminerlerde toplam 910 
eğitimciye ulaşıldı. Böylece 2009 yılından bu yana 
ulaştığımız toplam eğitimci sayısı 7 bin 832’ye ulaştı. 
2017 senesi içinde seminerlerimize katılan öğretmenler 
tarafından eğitim verilen 23 bin 169 öğrenciye, ÇEVKO 
Vakfı eğitim sertifikaları gönderildi. Ayrıca belediyelerin 
düzenlemiş olduğu eğitimlere verdiğimiz destekle 40 
bin 119 öğrenciye ulaşıldı.

Çocuklar tarafından çok sevilen ve ilgiyle izlenen, tek 
perdelik ÇEVKO Çocuk Tiyatrosu, belediyelerin ve ilçe 
Milli Eğitim müdürlüklerinin iş birliği ile Türkiye’nin farklı 
illerinde sahnelenmeye devam etti. 
Senaryosu ile beğeni toplayan müzikli çocuk tiyatrosu, 
çocuklara geri dönüşümü, Çevreci Kedi Çevki ve 
arkadaşları gözünden maceralarla ve bol müzikle 
eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Oyunda; Çevki’nin ambalaj 
atıkları konusunda biraz haşarı bir çocuk olan Ateş’i ve 
kedisini geri dönüşüm konusunda duyarlı olmaya davet 
etmelerini eğlenerek izliyoruz.

Tiyatro ekibimiz 2017 yılında “Dönüşüm İyi Gelecek” 
isimli oyunla seyirci karşısına çıktı. İstanbul, Edirne, 
Tekirdağ, Kırklareli, Antalya, Aydın, Gaziantep, İzmir, 
Kocaeli ve Ankara’da iş birliği içinde olduğumuz 
belediyelerin de desteğiyle gerçekleşen 37 gösterimde 
toplam 10 bin 834 öğrenciyle buluştuk.
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ÇEVKO VAKFI, 2017’DE 
YAPTIĞI TİYATRO VE EĞİTİM 
ÇALIŞMALARIYLA 80 BİN 398 
ÖĞRENCİYE ULAŞTI 

TİYATRO İLE ÇOCUKLARA GERİ 
DÖNÜŞÜM BİLİNCİ AŞILANDI

TÜKETİCİ BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen 
“Çevrem Sensin” Seminerleri 2017 yılında da yedi ilde 
devam etti ve binlerce çocuğa ulaşılarak çevre hakkında 
eğitim verildi. ÇEVKO Vakfı’nın da stant açarak Çevreci 
Kedi Çevki ile katıldığı seminerlerde, çocuklara geri 
dönüşüm hakkında bilgi verilirken, çevre eğitim kitapları 
dağıtılarak geniş bir öğrenci kitlesine ulaşıldı. 

2017 yılı, yetişkin eğitimlerinde önemli yol kat ettiğimiz bir yıl oldu. Yıl içinde, 
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nde 
verilen eğitimler ile üniversite öğrencileri de bilgilendirildi. Ayrıca, devam 
eden HORECA projesi eğitimleri, piyasaya süren ve belediye çalışanlarına 
yönelik yapılan eğitimler ile bini aşkın kişiye ulaşıldı.  

Ford Otosan, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ÇEVKO Vakfı iş birliği ile Mayıs 
2017’de “Geri Dönüşüm Kahramanları” isimli sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. 
Dünyamızın en büyük sorunlarından biri olan çevre kirliliğinin engellenmesi amacıyla 
ambalaj atıklarının yeniden değerlendirilmesi konusuna dikkat çeken ve yeni nesillerin 
bu konuda bilinçlendirilmesini hedefleyen proje kapsamında, Gölcük ilçesinde 2 bin 
542 birinci sınıf öğrencisine ÇEVKO Vakfı’ndan eğitici eğitimi alan gönüllü Ford Otosan 
çalışanları tarafından farkındalık eğitimleri verildi.
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ÇEVREM SENSİN SEMİNERLERİ 
İLE BİNLERCE ÇOCUĞA ULAŞILDI 

YETİŞKİN 
EĞİTİMLERİ  

TAMAMLANDI

FORD OTOSAN İŞ BİRLİĞİ  
İLE GERİ DÖNÜŞÜM 
KAHRAMANLARININ  

SAYISI ARTIYOR
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SURIYELI MÜLTECILERE YÖNELIK GERI 
KAZANIM PROJESI TAMAMLANDI 

ÇEVKO Vakfı, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) ve T.C. Başbakanlık Afet 
ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)  

              iş birliği ile yürütülen Geri Kazanım 
Projesi’nin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa 
ve Gaziantep’te tüm paydaşları, destekleyen 
kamu kurumlarını ve proje ekiplerini bir araya 
getiren kapanış toplantıları düzenlendi. 

Gaziantep’te gerçekleştirilen proje kapanış 
toplantısına, Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin, AFAD, UNDP ve ÇEVKO 
Vakfı yetkilileri, Gazi Kültür A.Ş. yönetici ve 
çalışanları, projede görev alan koordinatör ve 
ekipler ile Suriyeli mülteci kadınlar katıldı. 

Açılış konuşmalarının ardından proje 
hakkında detaylı bilgiler verildi ve kamplardaki 
çalışmaları aktaran film gösterimi yapıldı. 
Toplantının sonunda projeye destek veren tüm 
taraflara teşekkür plaketi takdim edildi. Kapanış 
toplantısı, Suriyeli mülteci çocukların yaptığı 
resimlerin ve mülteci kadınların geri dönüşümlü 
malzemelerden yaptıkları el işi çalışmaların 
teşhir edildiği serginin gezilmesi ile sona erdi. 

BİNLERCE MÜLTECİYE  
EĞİTİM VERİLDİ
2016 yılı Haziran ayında başlayan, Şanlıurfa’da 
Harran Üniversitesi, Gaziantep’te ise Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çalışan Gazi 
Kültür Sanat A.Ş. desteği ile kamplarda eğitim 
verecek ve geri kazanımı 7’den 70’e herkese 
anlatacak ekipler oluşturuldu. Bu ekipler, kamp 
görevlileri ve temizlik personelinden başlayarak 
öğrenci ve öğretmenlerle birlikte kadınlara 
ve okul öncesi çocuklara, genç yaşlı binlerce 
Suriyeli mülteciye ulaşarak geri dönüşümün 
ne olduğunu, ambalaj atıklarının geri kazanımı 
sayesinde ne gibi tasarruflar sağlanabileceğini 
özveriyle anlattılar. Verilen eğitimlerle eş zamanlı 
olarak kamplarda çöp kutularının yanlarına 
ambalaj atığı kumbaraları kondu.

Arapça’ya çevrilen ÇEVKO Vakfı’nın 
müzikli çocuk oyunu “Geri Dönüşüm 
Yolunda” kamplarda kadınların diktikleri 
kostümlerle çocuklar tarafından sahnelendi. 
Provalarından, kostüm hazırlıklarına ve oyunun 
sahnelenmesine kadar her aşamada çocuklar ve 
eğitmenleri çok keyifli zaman geçirdiler. 

Proje kapsamında hazırlanan “Yeşil 
Eğitim Konteynerleri”nde, temin edilen 
bilgisayarlar kullanılarak çocukların eğlenerek 
öğrenebilmeleri, okulda öğrendiklerini 

pekiştirebilmeleri amacı ile özel olarak beş adet 
“atıklar ve geri dönüşüm” temalı bilgisayar 
oyunu yaptırıldı. Çocuklar farklı oyunlarla, hangi 
atıkları nereye atmaları konusunda gerekli tüm 
bilgileri oyunlar oynayarak öğrendiler.

Proje kapsamındaki tüm ihtiyaçlar, 
mümkün olduğunca proje bölgelerinden temin 
edildi ve projenin bölge ekonomisine dolaylı da 
olsa katkısının olması sağlandı. 

Şanlıurfa’da Viranşehir, Ceylanpınar, 
Akçakale ve Harran’da, Kilis’te ise Elbeyli ve 
Öncüpınar kamplarında yürütülen proje ile 
kamplarda yaşayan mültecilerin yaklaşık 
yüzde 90’ına ulaşıldı. 

SANATLA DÜNYA DÖNÜŞÜR SERGİSİ
“Suriyeli Mülteci Yerleşim Birimlerinde Geri 
Kazanım Bilincinin Yaygınlaştırılması” projesi 
sonrasında, Suriyeli mülteci çocukların yaptığı 
resimler ve mülteci kadınların geri dönüşümlü 
malzemelerden yaptıkları el işi çalışmaları, 20-27 
Aralık 2017 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı binasında sergilendi. 

Serginin, 20 Aralık Çarşamba günü, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa 
Öztürk, ÇEVKO Vakfı Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Fügen Soykut ve UNDP Ülke Direktör 
Yardımcısı Sukhrob Khojimatov tarafından 
yapılan açılışına, Çevre Koruma ve Ambalaj 
Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) Genel 
Sekreteri Mete İmer, Genel Müdürü Yaşar Nadir 
Atilla ve ÇEVKO üyelerinin üst düzey yöneticileri 
ile proje ortağı Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı’ndan yetkililer katıldılar.

Şanlıurfa ve Kilis’te 
geçici konaklama 
alanlarında yaşayan 
Suriyeli mültecilere 
yönelik geri kazanım 
bilincinin oluşturulması 
için bir yıldır yürütülen 
Geri Kazanım Projesi 
tamamlandı. 

Suriyeli Mülteci 
Kamplarında Atık 
Malzemelerden 
Yapılan Eserler
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ECOEMBES’TEN YEPYENI BIR PROJE 
“THE CIRCULAR LAB”

ÇEVKO Vakfı tarafından 6-7 Ekim 2017’de 
İstanbul’da düzenlenen Döngüsel  
Ekonomi Kongresi’nde, Ecoembes,  

            “The Circular Lab” projesini tanıttı.  

“THE CIRCULAR LAB”, 
ECOEMBES’İN İNOVASYON 
KARARLILIĞININ BİR PARÇASI 
The Circular Lab, Avrupa’da Döngüsel 
Ekonomi çatısı altında, ambalaj ve onun geri 
dönüşümü alanlarında optimum inovasyon 
süreçlerini hayata geçirmeye çalışan 
girişimleri bir araya getirmek için  
oluşturulan öncü bir projedir.

La Rioja’da bulunan bu inovasyon 
merkezinin amacı, bu alanda uluslararası 
bir referans kurumu olmak ve bölgeyi bir 
deney üssü haline getirmek. La Rioja’nın 
belediyeleri; geleceğin ambalajı, akıllı 

kentlerde akıllı atık yönetiminin önemi, 
sorumlu tüketim ile son kullanıcıların geri 
dönüşüm yapmalarını kolaylaştıracak 
yeni teknik ve süreçlerin geliştirilmesi gibi 
girişimler üzerinde araştırma yapmak için bir 
test alanı görevi görecek. 

Kısacası, The Circular Lab, şirketler, kamu 
kuruluşları ve son kullanıcıların yakın bir iş birliği 
içinde olduğu bir çerçevede, en iyi uygulamaları 
gerçek ortamda inceleme, tasarlama, test etme 
ve hayata geçirmeyi amaçlayan bir ambalaj 
inovasyon laboratuvarıdır.

Ecoembes’in; La Rioja Bölgesel Yönetimi, 
Logrono Belediyesi ve Avrupa Komisyonu Çevre 
Genel Müdürlüğü’nün kurumsal desteği ile 2020 
yılına kadar 10 milyon Euro yatırım yapacağı 
proje, açık inovasyon programları ve şirketlerle 
çeşitli girişimci ekosistemlerinin entegrasyonu 
yoluyla 40’ı tesiste olmak üzere toplamda 
200’den fazla kişiye istihdam yaratacak.

İspanya’da kâr amacı gütmeyen bir çevre örgütü ve aynı zamanda yetkilendirmiş kuruluş 
olarak faaliyetlerini sürdüren Ecoembes; Döngüsel Ekonomi alanında yeni projeleri hayata 
geçirmek ve geri dönüşüm kültürünün, geliştirdiği çözümler sayesinde toplumda daha da 

yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla The Circular Lab’ı kurdu. 
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“THE CIRCULAR LAB”  
İNOVASYON ALANLARI
The Circular Lab, ambalaj yaşam 
döngüsünün, fikir aşamasından ekolojik 
tasarım yoluyla ambalajın yeniden 
tüketici döngüsüne girmesine kadar bütün 
aşamalarını etkileyecek. Bütün bunlar; atık 
yönetiminde hem merkezin faaliyetlerinin 
hem de girişimci ekosistemindeki iş 
birliğinin sonucu olan son teknolojilerin 
uygulanmasıyla başarılacak. 

Özelinde, çalışmalar dört stratejik başlık 
altında toplanacak:

1. Geleceğin ambalajı
Ambalajın kademeli olarak daha 
sürdürülebilir hale gelebilmesi için 
şirketler ve üreticilerle iş birliğine gidilecek. 
Toplum olarak amaç, yenilebilir olmayan 
hammaddelerin tüketimini azaltmak 
olmalıdır. Bu başlık altında bu amaca hizmet 
etmek için aşağıdakiler yapılacaktır:

 Ekolojik tasarım önlemlerinin etkinliğinin 
anlatılması ve hayata geçirilen önleme amaçlı 
planlarla uygulamaların değerlendirilmesi;

 Yeni, sürdürülebilir malzeme arayışı 
devam ederken, ambalajın çevresel ayak 
izini geri dönüştürülmüş malzemelerle 
azaltacak üretim süreçleri geliştirilmesi;

 Piyasaya sürülen yeni ambalajın geri 
dönüştürülebilirliğinin artırılması;

 Üretim yapan şirketlerin ve daha 
sürdürülebilir ambalajı olan ürünleri tercih 
eden son kullanıcıların sorumluluğunun 
vurgulanması. 

 Ambalajın bir bütün olarak tasarımının 
(geri dönüştürülebilir, sürdürülebilir, akıllı 
vb. özellikler) ve son kullanıcı üzerindeki 
etkisinin (kullanıcı deneyimi, ekolojik 
etiketleme vb.) geçerliliğinin sınanması.

2. Son kullanıcı
Son kullanıcılar, atıklarını doğru kumbaraya 
atarak süreci başlatanlar oldukları için geri 
dönüşümdeki kilit oyunculardır. Bu yüzden, 
bilinçlendirme yoluyla katılımlarını artırmak 
için onlarla doğrudan, kesintisiz ve etkin 
bir şekilde iletişim kurulması kritiktir. Bu, 
atıkları ayrı toplamaya daha fazla katkıda 
bulunmalarını ve daha az yanlış davranış 
sergilemelerini sağlayacaktır. 

The Circular Lab bu amaçla aşağıdakileri yapacak:
 Son kullanıcıların geri dönüşüm 

alışkanlıklarını ve düşüncelerini öğrenmek 
ve son kullanıcıları segmentlere ayırabilmek 
için “Büyük Veri”nin sunacağı bütün 
imkanları kullanacak bir toplumsal bilgi 
platformu oluşturmak;

 Geri dönüşümün anlaşılmasını ve 

artmasını sağlayacak çözümler geliştirmek;
 En etkili mesaj ve kanalları tespit etmek 

için kampanya ve çevre eğitimi planlarının 
etkinliğini ölçmek;

 Geri dönüşümü artırmaya yönelik çeşitli 
toplumsal girişimleri değerlendirmek.

3. Akıllı atık
Ambalaj toplama, ayırma ve geri dönüşüm 
süreçlerinde en ileri teknolojiyi hayata 
geçirmek; bu süreçlerin verimliliğini artırmak 
ve geri dönüşüm oranlarını yükseltmek The 
Circular Lab’ın faaliyetlerinde odaklanacağı 
bir başka alan olacak. Tam anlamıyla akıllı bir 
kent modeline geçebilmek için, yeni teknoloji 
ve veri toplama sistemlerinin geçerliliğinin 
sınanması ve bunların atık yönetimine olan 
etkilerinin incelenmesi gerekmektedir. 

Bu amaçla; akıllı kumbaralar, 
akıllı araçlar ile gerçekleştirilecek rota 
yönetimi, emisyonu azaltacak elektrikli 
ve hibrit araçlar toplamada kullanılacak; 
Endüstri 4.0’ın işleyişine uyum sağlayacak 
şekilde geliştirilmiş akıllı ayırma sistem 
ve teknolojileri hayata geçirilecek; 
kalite damgası olan malzemeler ile 
yüksek standartlar belirlenecek ve geri 
dönüşümcüler için dijital lojistik sistemleri 
hayata geçirilecek ayrıca Yaşam Döngüsü 
Değerlendirmesi (Life Cycle Assessment – 
LCA) yoluyla inovasyonun bütün katkılarını 
proje entegre etmeye odaklanılacaktır. 

4. Girişimcilik
Ecoembes, açık inovasyon programı ile Döngüsel 
Ekonomi’ye ilişkin yeni hizmet ve/veya ürünlerle 
ilgili ortak çalışmaları mümkün kılacak yeni 
çözümler geliştirmeyi amaçlamaktadır.  

Bu laboratuvar; fikirlerin yaratılması, 
kuluçkaya yatırılması ve projelerin 
hızlandırılması yoluyla inovasyonu 
yaygınlaştırmaya ve bu projelerin çeşitli 
Ecoembes girişimcilik programları aracılığıyla 
başarılı olmasını sağlamaya çalışmaktadır. 
İş fikirleri üreterek veya tespit ederek ve 
teknik ve finansal geçerliliklerini teyit ederek 
Döngüsel Ekonomi çerçevesinde onları 
destekleyip geliştirmeyi amaçlamaktadır. 
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AMBALAJ VE 
AMBALAJ ATIKLARI 

DIREKTIFI’NDEKI 
IÇ PAZAR HUKUKI 

DAYANAĞININ 
KRITIK ROLÜ: 

Çoğunluğu Avrupa Birliği’nde faaliyet 
gösteren 127 sektör kuruluşu; Ambalaj ve 
Ambalaj Atıkları Direktifi’ndeki  

            (94/62/EC; AAAD) İç Pazar hukuki 
dayanağının (TFEU – Avrupa Birliği’nin İşleyişine 
Dair Antlaşma; 114. madde) potansiyel 
erozyonu konusunda endişelerini, hazırladıkları 
belge ile dile getirdiler. 

Belgenin imzacıları; İç Pazar hukuki 
dayanağının kaybının, üye devletlerin 
birbirinden tamamıyla farklı ambalaj 
uygulamalarına kapı açarak, AB içinde 
ambalajlı ürünlerin serbest dolaşımını 
etkileyeceğine inanmaktadır. AB içinde 
dolaşan ürünlerin büyük bir çoğunluğu bir 
şekilde ambalajlı olarak sunulduğundan, 
böylesi potansiyel bir değişiklikten 

etkilenme riski taşımaktadır. AAAD’yi 
değiştiren teklif için açık bir şekilde “ambalaj 
İç Pazar bariyerleri konusunda özellikle 
hassas olduğundan” İç Pazar hukuki 
dayanağını seçen Komisyon bile bu riskin 
önemini kabul etmektedir.

Hukuki dayanak tartışması; sektörün, 
AAAD’nin yürürlüğe girdiği 1994’ten bu yana, 
ambalaj konusunda topluca karşı karşıya kaldığı 
en önemli sorunlardan biridir. AAAD’den önce 
ambalaj ve ambalaj atıklarının yönetiminde 
uygulanan ulusal kurallardaki farklılıkların 
malların serbest dolaşımında bariyerler 
yarattığını, bunun da farklı düzeylerde çevresel 
şartlar, işletmeler için eşit olmayan rekabet 
koşulları ve mallar için İç Pazar’da ciddi bir 
engele yol açtığını hatırlatmakta fayda vardır. 

61

Bu yüzden bu mektubun imzacıları; Avrupa 
Parlamentosu, AB Konseyi ve Komisyonu’na, 
AAAD’nin ve AAAD’yi değiştiren mevcut 
teklif de dahil, onu değiştiren bütün 
yasaların hukuki dayanağını aşağıdaki 
sebeplerden ötürü muhafaza etme çağrısında 
bulunmaktadır:

1. İç Pazar hukuki dayanağının ortadan 
kalkması, Döngüsel Ekonomi Paketi’nin temel 
politika amaçlarıyla tutarlı değildir.

2. Hukuki dayanakta yapılacak değişiklik, 
ambalaj ve ambalajlı ürünlerin serbest 
dolaşımının sona ermesini hızlandırma 
potansiyeline sahiptir.

3. AAAD hem piyasaya ürün sürme hem 
de ambalaj atıklarıyla ilgili düzenlemeler 
içerdiğinden diğer atık mevzuatından 
esasen farklıdır.

4. Bu, sadece, gerçek hayatta sonuçları 
olmayan teknik/hukuki bir tartışma değildir. 
Ciddi bir zararın oluşması potansiyeli gerçektir.  

5. Bütün direktifin tamamıyla değiştirilmesi 
olasılığı gerçektir ve halihazırda AB Konseyi’nce 
resmi olarak görüşülmektedir; dolayısıyla, 
ambalaj ve ambalajlı ürünler için İç Pazar’ın 
sonu olma riskini taşımaktadır. 

Bu noktalardan her birinin ayrıntılı 
gerekçesi belgenin tarafından belirtilmiştir: 

1- İç Pazar hukuki dayanağının ortadan 
kalkması, Döngüsel Ekonomi Paketi’nin 
temel politika amaçlarıyla tutarlı değildir:

 Döngüsel Ekonomi Paketi tekrar tekrar, 
(i) AB seviyesinde hareket etmenin önemini, (ii) 
İç Pazar’ı koruma gerekliliğini ve (iii) Döngüsel 
Ekonomi’nin gelişmesini kolaylaştırmak için 
bariyer veya engelleri ele alma ihtiyacını 
vurgulamaktadır. Bu, mantıklı bir duruştur 
çünkü gerçekten başarılı bir Döngüsel Ekonomi, 
AB çapında alışveriş ve ticaretin sorunsuz bir 
şekilde işlemesine bağlıdır. 

 Bazı hükümlerin bütünden bağımsız 
olarak kendi amaçlarına dayanan dar bir analizi, 
bir bütün olarak AAAD’nin ve Döngüsel Ekonomi 
Paketi’nin daha geniş temel amaçlarıyla, (başka 
bir deyişle, bariyer veya engellerin olmadığı bir 
İç Pazar yaratmak için AB seviyesinde hareket 
ederek bir Döngüsel Ekonomi’nin oluşmasını 
kolaylaştırmak) bu tek tek hükümlerin 
bağlantısını göz ardı etmektedir. 

 Döngüsel Ekonomi’nin başarılı olması 
için ölçek ekonomiler gerekmektedir. İç Pazar; 
tedarik zincirlerinde, operasyonlarda, yatırım 
ve inovasyonda gerekli ölçeği sağlamaktadır. 
Dolayısıyla, hukuki dayanakta yapılacak değişiklik, 
Döngüsel Ekonomi Paketi’nin amaçlarına 
ulaşamaması riskini taşımaktadır çünkü bunlar 
birbirine girift bir şekilde bağlı olan hem ekonomik 
hem de çevresel performansla ilişkilidir. 

  
2- Hukuki dayanakta yapılacak değişiklik, 
ambalaj ve ambalajlı ürünlerin serbest 
dolaşımının sona ermesini hızlandırma 
potansiyeline sahiptir:

 Üye devletlerin ambalajla ilgili tek taraflı 
önlemler alması durumunda, AB sınırları içinde 
ambalajlı ürün ithal/ihraç etme imkanı da ona 
göre kısıtlanacaktır. Bu, ülkelere özel ambalaj 
çözümleri gerektirebilir. Şahsi çözümlerse 
hem fiyat hem de ürün seçenekleri açısından 
tüketicileri etkileyecektir (özellikle de tek taraflı 
ambalaj önlemleri olan daha küçük pazarlar için 
üretim duracak olursa). 

 Tüketici ürünlerinin büyük bir çoğunluğu, 
ambalajlı olarak sunulmaktadır. Bir üye devletin 
diğerlerinden farklı ambalaj uygulamaları, 
birbirinden farklı şartların bir araya geldiği 
yamalı bir yapıyla sonuçlanacak, malların 
serbest dolaşımını etkileyecektir. 

 Ulusal korumacı veya ayrımcı 
uygulamalara karşılık, İç Pazar’da malların 
serbest dolaşımında oluşabilecek bariyerleri 
engelleyen mevcut koruma önlemleri (başka 
bir deyişle, daha önce 98/34/EC, mevcut 
haliyle (EU) 2015/1535 kapsamındaki TRIS –
Teknik Düzenlemeler Bilgi Sistemi- ön bildirim 
prosedürü) riske girmiş olacaktır. Lizbon 
Antlaşması, malların serbest dolaşımını 
öngörmektedir. Ancak, TRIS; serbest dolaşımı 
güvenceye almak için bir ihlal oluşmadan 
önce müdahalede bulunulmasını mümkün 
kılan bir mekanizmadır. Aksi takdirde, düzeltici 
faaliyet ancak olay olduktan ve ekonomik zarar 
oluştuktan sonra gerçekleşebilir. 

 Komisyon, “Beş Atık Akışı Direktifinin 
Uygulama Sonrası Değerlendirmesi”nde  şöyle 
belirtmektedir: “[İç Pazar hukuki dayanağı] Üye 
devletlerin sadece, uyum sürecinden sonra 
o üye devlete özgü bir sorundan hareketle 
çevrenin korunmasıyla ilgili yeni bilimsel 
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kanıtlara dayanan yeni ulusal önlemler 
almasına izin vermektedir. Bu önlemler de 
sadece ayrımcılık için kullanılmıyorlarsa devam 
ettirilebilir. Çevreyle ilgili hukuki dayanak ise, 
üye devletlerin daha sıkı koruyucu şartları 
devam ettirmelerine veya yenilerini kabul 
etmelerine izin vermektedir.” 

 Örneğin, AAAD’nin “Tekrar Kullanım”la 
ilgili 5. maddesine dayanak olarak TFEU 192. 
maddesinin (çevre koruma) potansiyel olarak 
kabulü, muhtemelen üye devletlerin birbirinden 
farklı önlemler almasına yol açacaktır. Geçmişte 
hem komisyon hem de Avrupa Adalet Divanı , 
bu tür önlemlerin, İç Pazar’ın doğru işleyişini 
bozan bariyerler yarattıkları için aksamalara yol 
açtığını kabul etmiştir. 

 Dolayısıyla, üye devletlerin tamamına 
serbest erişimin olmaması; sürdürülebilir, 
yenilikçi ve uygun fiyatlı ambalaj çözümleri 
için gereken ölçek ekonomilerini etkilerse, AB 
sanayiinin rekabetçiliği de olumsuz olarak 
etkilenecektir. 

3- AAAD hem piyasaya ürün sürme hem de ambalaj 
atıklarıyla ilgili düzenlemeler içerdiğinden diğer 
atık mevzuatından esasen farklıdır:

 AAAD, diğer AB atık akışı direktiflerinden 
esasen farklıdır, çünkü hem ürün şartlarını 
düzenlemektedir (başka bir deyişle, ambalajın 
işlevleri ve ambalajlı ürünlerin serbest 
dolaşımıyla ilgili hükümler içermektedir) hem 
de ambalaj atıkları yönetimiyle ilgili şartları. 

 Mevcut durumda, TFEU 114. maddesi, 
AAAD’nin tek hukuki dayanağıdır. Ayrıca, 
AAAD’de, İç Pazar’ın doğru işleyişinin, mevzuatın 
ana amaçlarından biri olduğunu dair önemli 
ifadeler ve maddeler de bulunmaktadır. 

 TFEU 114. maddesinin hukuki dayanak 
olarak gerekliliği, Avrupa Komisyonu’nun 
mevcut direktif için sunduğu 1992 sayılı teklifte 
de vurgulanmıştır. Üye devletlerin, ambalajlı 
ürünlerin serbest dolaşımını engelleyerek İç 
Pazar’ı bozan birbirinden farklı uygulamalarının 
önünü kesme ihtiyacı açık bir şekilde kabul 
edilmiştir. Bu yüzden de buna uygun hukuki 
dayanak olarak 100. madde (mevcut TFEU 114. 
madde) belirlenmiştir.

 İç Pazar tek hukuki dayanak olarak kabul 
edilmeye devam etse de AAAD’nin hâlâ hem 
ekonomik hem de çevresel amaçlarına hizmet 
edilmiş olur, çünkü bu dayanak aynı zamanda 
AAAD’nin çevreyle ilgili amaçlarını da içermekte 
ve korumaktadır.

4- Bu, sadece, gerçek hayatta sonuçları olmayan 
teknik/hukuki bir tartışma değildir. Ciddi bir 
zararın oluşması potansiyeli gerçektir:

 Hukuki dayanağı değiştirmenin 
potansiyel sonuçlarını anlamak için AB’nin 

“Daha İyi Düzenleme” gündemine uygun olarak 
bir etki değerlendirmesinin yapılmamış olması 
özellikle üzücüdür. 

 Yasamayla ilgili kanunlarda yapılacak 
değişiklikler; “değiştirilen kanun”daki temel 
amacın sürekli ve kademeli bir şekilde erozyona 
uğramaması ve kanunun tutarlılığının ve 
operasyonel etkinliğinin bozulmaması için 
kanunun bağlamını da dikkate almalıdır. 

 AAAD’de yapılacak değişiklikler için 
TFEU’nun 192. maddesi hukuki dayanak 
olarak kullanılmamalıdır; çünkü kalan üye 
devlet yetkinlikleri ve bildirim yükümlülükleri 
konusunda yasal belirsizlik yaratacaktır. 

5- Bütün direktifin tamamıyla değiştirilmesi 
olasılığı gerçektir ve halihazırda AB 
Konseyi’nce resmi olarak görüşülmektedir; 
dolayısıyla, ambalaj ve ambalajlı ürünler için 
İç Pazar’ın sonu olma riskini taşımaktadır:

 AAAD hukuki dayanağının değiştirilmesi 
şimdilik sadece AAAD’de yapılacak değişikliklerle 
ilgili olsa da (üst direktif olan 94/62/EC ile ilgili 
değil), yakın gelecekte direktifin de tamamıyla 
değiştirilmesine (hukuki gözden geçirme) 
yönelik açık bir paralel risk taşımaktadır. Bu 
konudan, AB Konseyi’nin taslak uzlaşma 
metninde  bahsedilmektedir. 

 Belli ki, bazı üye devletlerin yardımcı 
ambalajla ilgili özel önlemlere ilişkin istekleri; 
komisyonun AAAD’nin 18. maddesine getirdiği 
yorumla  engellendi. Bütün direktifin hukuki 
dayanağını değiştirerek 18. maddenin 
etkinliğini azaltmak; bu tür özel konuların 
çözümü için başvurulmuş riskli bir kestirme 
yöntemdir ve ambalaj türlerinin tamamında 
birbirinden farklı ulusal önlemlerin önünü 
açacaktır. Bu kısa vadeli strateji, böyle bir 
değişikliğin uzun vadeli sonuçlarını göz ardı 
etmektedir. Kilit sektör kuruluşları, biraz da 
öngörüyle, 18. madde, plastik torbalarda 
ulusal hükümlere izin verecek şekilde 
değiştirildiğinde bunun emsal teşkil etme 
riskine karşı kurumları uyarmıştı. Bu risk, 
şimdi gerçekleşmiş oldu.

 Direktifin tamamıyla değiştirilmesi teklif 
edilirse, Avrupa Komisyonu’nun hangi hukuki 
dayanağın daha uygun olduğuna, AAAD’nin iki 
amacından hangisinin (İç Pazar’ın işlemesi mi, 
çevre koruma mı) baskın olduğuna bakarak 
karar vermesi gerekecektir. Şimdi, hukuki 
dayanağın değiştirilmesi muhtemelen emsal 
oluşturacak ve ileride daha büyük değişiklikleri 
kolaylaştıracaktır. Böylece, malların serbest 
dolaşımı ve ona bağlı olarak da Döngüsel 
Ekonomi Paketi’nin ve Avrupa Birliği’nin amacı 
olan gelecek yıllardaki büyüme ve istihdam riske 
atılmış olacaktır.     

Brüksel, Ekim 2017
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