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Atmosferden Dünyaya Bakış!
Değerli Okuyucular,

KALİTE
VE
ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Dünya Meteoroloji Örgütü, 2019 yılı
raporunda, 2015, 2016, 2017’den sonra
2018’in de en sıcak yıllar arasına girdiğini ve
bu eğilimin sürmesinin beklendiğini bildiriyor.
Rapordaki 2018 yılına ilişkin temel bulgular
şöyle: Kuzey ve güney kutuplarındaki buz
miktarının anlamlı olarak ortalamanın
altına düşmesi; küresel deniz düzeylerinin
yükselmesi, okyanus ısı içeriğinin rekor
kırması; her kıtada bir çeşit aşırı hava olayının
meydana gelmesi; atmosferdeki sera gazı
konsantrasyonunun yükselmeyi sürdürmesi.
Uluslararası Enerji Ajansı’nın yayımladığı
raporda ise, enerjiyle ilgili karbon salımlarının
33,1 Gigaton ile 2018’de rekor kırdığı
belirtiliyor. Küresel enerji talebinin yüzde 2,3
artışla son on yılın en yüksek hızına ulaştığı;
dünya enerji üretimindeki genişlemenin
%50’ye yakınının yenilenebilir enerjiden
geldiği bildiriliyor. Ancak güneş ve rüzgardan
enerji üretimindeki çift basamaklı artışlara
karşın, artan talebi karşılamak için, özellikle
gelişmekte olan Asya ülkelerinde kömürlü
termik santralların devreye alındığı, böylece
enerji üretimi için kömür kullanımının 2018’de
10 Gigaton’u aştığı vurgulanıyor.

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

MART 2011
Yönetim Kurulu Başkanı
Okyar YAYALAR

METE İMER

ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri

Hem Birleşmiş Milletler hem de Uluslararası
Enerji Ajansı’ndan yapılan açıklamalarda,
iklim değişikliği konusunda acil olarak
eyleme geçilmesi için bilimsel bulguların
hükümetlerin karar verme süreçlerindeki
önemine vurgu yapılıyor. Temiz enerji
çözümleri, salımları engellemek, verimliliği
artırmak, karbon tutma, kullanma ve
depolama ile ilgili yatırım ve yenilikleri teşvik
etmek için acil olarak eyleme geçilmesi
çağrısında bulunuluyor.
Diğer yandan, Avrupa Parlamentosu, 2021’den
itibaren kulak çubuğu, kamış, karıştırıcı,
çatal, bıçak, tabak gibi tek kullanımlık plastik
ürünlerin yasaklanmasına karar verdi. Bu
kararın gerekçesi Avrupa Komisyonu’na göre
deniz çöpünün yüzce 80’inden fazlasının
plastiklerden oluşması. Balonların plastik
çubukları, tek kullanımlık polistren bardaklar
ve okso-bozunur denilen kendiliğinden küçük
parçalara ayrılan plastik malzemeden yapılan
ürünlere de yasak geliyor.
Avrupa Birliği üye ülkeleri için yeni getirilen
ve yükseltilen geri dönüşüm hedefleri ile
üreticilerin sorumluluğu artıyor. Plastik

şişelerin, 2029 yılı itibarıyla yüzde 90’ının
toplanması, 2025 yılı itibarıyla yüzde 25’inin,
2030 itibarıyla da yüzde 30’unun geri
dönüştürülmüş malzemeden üretilmesi
zorunluluğu geliyor.
Avrupa Parlamentosu, “kirleten öder”
ilkesi doğrultusunda “genişletilmiş üretici
sorumluluğu” uygulamalarını güçlendirmenin
maliyetlerin üreticiler tarafından
karşılanmasını sağlayacağını tartışıyor. Bu
amaçla, tütün ürünlerinde ve balık avlama
malzemelerinde de genişletilmiş üretici
sorumluluğunun uygulanması, böylece,
örneğin üreticilerin denizlerde kaybolan
balık ağlarının toplanması ile ilgili masrafları
karşılamaları gündemde.
2018 yılında Türkiye de çevreyle ilgili önemli
gelişmelere sahne oldu. Devlet politikası
haline gelen Sıfır Atık vizyonu kapsamında,
öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarından
tüm geri kazanılabilir atıkların toplanmasına
girişildi. Yılın sonunda çıkan yasa ile satış
noktalarında verilen tek kullanımlık plastik
poşetler, 2019 yılından itibaren bedelli oldu;
ambalajlar da dahil olmak üzere pek çok
ürünün satışıyla birlikte şirketler tarafından
devlete “geri kazanım katılım payı” ödenmesi;
2021 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
belirleyeceği kapsamda zorunlu depozito
uygulanmasına geçilmesi hükme bağlandı.
Biz de her yıl olduğu gibi, ÇEVKO Vakfı
olarak 2018 yılında, 1888 piyasaya sürenin
yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 650 bin
ton ambalaj atığının 148 belediye ve 65 lisanslı
firma ile işbirliği içinde geri dönüşüme sevk
edildiğini belgeledik. Ülke ekonomisine 3,5
milyar TL katkı sağladık.
ÇEVKO DÖNÜŞÜM’ün bu sayısında,
ayrıca ÇEVKO Vakfı olarak 2018 yılında
gerçekleştirdiğimiz eğitim ve iletişim
çalışmaları, Döngüsel Ekonomi başlıklı
çalıştaylar, paydaşlarımızla birlikte
gerçekleştirdiğimiz çevresel etkinlikler,
Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri, iklim değişikliği
ile mücadelede farkındalık yaratmak için
yapmakta olduğumuz çalışmalar yer alıyor.
ÇEVKO DÖNÜŞÜM’ün bir sayısını daha sizlere
sunmaktan mutluluk duyuyor, derginin
hazırlanmasında emeği geçenlere, özellikle de
yeni fırsatlara yelken açarak ÇEVKO Vakfı’ndan
ayrılma kararı alan Kurumsal İletişim Şefimiz
Ayşegül Metin’e teşekkür ediyorum.
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6 MILYON TONU AŞKIN
AMBALAJ ATIĞINI
GERI DÖNÜŞÜME KAZANDIRDIK

Şekil 2’de ise, 2011 yılından 2018 yılı
dahil birlikte çalıştığımız piyasa ambalajlı
ürün süren firmaların sayısı yer alıyor. 2016
yılını göz ardı edecek olursak, çalıştığımız
piyasaya süren firma sayısı her yıl istikrarlı
bir şekilde attı. Ancak bu sayıyı ülke genelini
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belgeledi ve bu miktarı da piyasaya
sürenlere dağıttı.
Şekil 1’de de görüldüğü gibi, 2018 yılında
yükümlülüğünü üstlendiğimiz ambalaj
malzemeleri içinde en yüksek payı yüzde
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41 (267 bin 928 ton) ile kağıt-karton, yüzde
28 (180 bin 826 ton) ile plastik, yüzde 18
(111bin 991 ton) ile cam ambalaj aldı. Metal
ambalaj, ahşap ve kompozit ambalajların
oranları ise toplam ambalaj içinde yüzde 13.
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belgelendirme yapıp sistemin işleyişine
para aktaran firmalar ile haksız rekabete
giriyorlar. Bu konunun, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından sıkı bir şekilde izlenip,
söz konusu firmaların sisteme dahil
edilmeleri sağlanmalı.

2000

ÇEVKO Vakfı, yetkilendirilmiş kuruluş olarak görevlendirildiği 2005 yılından 2018 yılına dek,
6 milyon 296 bin 700 ton ambalaj atığını belgelendirerek hem çevreyi korudu hem de
Türk ekonomisine düşük maliyetli hammadde sağladı.

EVKO Vakfı, 2018 yılında 148 belediye
ve 65 lisanslı firma ile iş birliği
yaparak, bin 888 firmadan üstlendiği
649 bin 700 ton yükümlülüğe karşın,
650 bin 750 ton ambalaj atığını toplayıp

dikkate alarak yorumladığımızda; belgeleme
yaptığımız, başka bir ifade ile yükümlülüğünü
üstlendiğimiz firma sayısının çok düşük
olduğu sonucuna varabiliriz.
Belgelendirme yapması gerektiği halde bu
yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmalar;
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ÇEVKO Vakfı, yetkilendirilmiş kuruluş olarak görevlendirildiği 2005 yılından 2018 yılına dek 6 milyon 296 bin 700 ton ambalaj atığını
belgelendirerek hem çevreyi korudu hem de Türk ekonomisine düşük maliyetli ham madde sağladı.
2018 yılında sözleşme imzaladığımız piyasaya ambalajlı ürün süren firmaların yükümlülüğünü yerine getirmek için sözleşme yapılan
148 belediye ve 65 lisanslı firmaya, maddi destekler yanında ayni destekler de yapıldı. Aşağıdaki tabloda, 650 bin 750 ton ambalaj atığını
toplamak için sözleşmeli belediyelere ve lisanslı firmalara verdiğimiz ayni destekleri görebilirsiniz.
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2018 yılında kapı kapı bilgilendirme
çalışmaları ile 1 milyon 638 bin 515 kişiye
ulaştık. Bilindiği gibi ambalaj atıklarının
kaynağında ayrı toplanması mevzuat
gereği. Sadece sokaklara konteyner ve cam
kumbarası, evlere iç mekân kutusu ve naylon
torba vererek ambalaj atıklarını etkin bir
şekilde toplamak mümkün değil. Bu konuda
muhatabınız olan kişileri (hane halkı, öğrenci
vb.) bilgilendirip eğitmeniz sağlıklı bir toplama
sistemi için çok önemli. İşte bu amaçla, ÇEVKO
Vakfı, 2018 yılında da ilgililere bilgilendirme
çalışmalarına hız verdi ve bilgilendirilen kişi
sayısı 2018 yılı itibariyle 28 milyon 329 bin 403
kişiye ulaştı. Bu sayı, ülke nüfusunun yaklaşık
üçte birine ulaştığımız anlamına geliyor.

ACTIVITIES OF
AUTHORIZED
ORGANIZATION
ÇEVKO IN 2018

Authorized organization
ÇEVKO, Environmental
Protection and Packaging
Waste Recovery and Recycling
Foundation, in cooperation
with 148 municipalities and
65 licensed companies,
collected, documented
and distributed to obliged
companies 650,750 tons of
packaging waste in 2018 in
excess of its obligation of
649,700 tons.
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ÇEVKO VAKFI’NDAN EKONOMIYE
3,6 MILYARLIK KATKI
ÇEVKO Vakfı, 2018
yılında gerçekleştirdiği
sürdürülebilir çevre
faaliyetleri ile ülke
ekonomisine 3,6 milyarlık
olumlu bir katkı sağladı.

A

mbalaj atıklarının geri kazanımı
konusunda Türkiye’nin ilk
yetkilendirilmiş kuruluşu ÇEVKO Vakfı,
çevrenin korunmasına, toplumsal gelişmeye ve
ekonomiye katkı yapmayı sürdürüyor. ÇEVKO
Vakfı, 2018 yılında da sürdürülebilir çevre için
önemli adımlar attı.
Geri kazanım çalışmalarını artan
bir ivmeyle sürdüren ÇEVKO Vakfı’nın,

öncülüğünü yaptığı sürdürülebilir geri
kazanım sisteminin gelişimi ve ambalaj
atıklarının kaynağında ayrı toplamanın
artırılması hedefiyle yaptığı çalışmalar,
2018 yılında da sürdürülebilir çevre
için önemli değerler ortaya koydu.
Geri kazanım çalışmalarının, ülke
ekonomisine olumlu katkısı ise 3,6 milyar
TL düzeyinde gerçekleşti.

GERI KAZANIM; SOLUDUĞUMUZ HAVAYI VE ORMANLARI KORUDU,
SU VE ENERJI TASARRUFU SAĞLADI.
RECOVERY PROTECTS THE FORESTS AND THE AIR
WE BREATHE AND HELPED SAVE WATER AND ENERGY.
GERI KAZANILAN HER MALZEMEDEN AMBALAJ ATIĞI ILE;
THANKS TO THE RECOVERY OF PACKAGING WASTE FROM ANY MATERIAL:
1 milyon ailenin yıllık elektrik
tüketimine eş değer, 2 bin 730 GW saat
elektrik tasarrufu sağlandı.

2,730 GW/hours of electricity has been
saved, equivalent to the annual electricity
consumption of 1 million families.

1.440 olimpik yüzme havuzu hacmine
eşit, 3 milyon 600 bin m³ depolama
sahasından tasarruf sağlandı.

3,600,000 m3 storage area has been
saved, equivalent to the volume of
1,440 olympic swimming pools.

17 bin uçağın dünyanın çevresini dönmesi
halinde ortaya çıkacak emisyona denk 331
bin 329 ton sera gazı salımı engellendi.

331,329 tons of greenhouse gas emissions
have been prevented, equivalent to
17,000 planes circling the world.

GERI KAZANILAN KÂĞIT-KARTON/KOMPOZIT/AHŞAP AMBALAJ ATIKLARI ILE;
THANKS TO THE RECOVERY OF PAPER-CARDBOARD/COMPOSITE/WOOD PACKAGING WASTE:
100 hektar orman arazisine
eş değer, 4 milyon 850 bin ağaç
kesilmekten kurtuldu.
43 bin ailenin yıllık su tüketimine
eş değer 7,5 milyar litre
su tasarrufu sağlandı.

4,850,000 trees were spared,
equivalent to 100 hectares
of forest land.
7.5 billion liters of water have been
saved, equivalent to the annual water
consumption of 43,000 families.

GERI KAZANILAN PLASTIK AMBALAJ ATIKLARI ILE;
THANKS TO THE RECOVERY OF PLASTIC PACKAGING WASTE:
3 milyon aracın deposunu
doldurabilecek, 134 milyon litre petrol
tasarrufu sağlandı.

8

134 million liters of oil has been
saved, which could fill the storage tank
of 3 million vehicles.
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ATIK YÖNETIM ZIRVESI
ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTIRILDI

Genel Müdürü Muhammet Ecel, 2015
yılında 32 milyon ton olan Türkiye’deki
evsel atık miktarının 2023’te 38 milyon
tona yükseleceğini söyledi.
Ecel’in verdiği bilgilere göre
Türkiye’de oluşan evsel atıkların yüzde
55,5’lik bölümünü organik, yüzde 6’lık
oranını plastik, yüzde 10’unu kâğıtkarton, yüzde 4’ünü cam, yüzde 2’sini
metal, kalan kısmını ise diğer tür atıklar
oluşturuyor.
Zirvenin ikinci gününde Prof. Dr.
Şule Orman’ın başkanlığını yaptığı Atık
Önleme Yaklaşımı oturumunda, ÇEVKO
Vakfı Kamu ve Dış İlişkiler Müdürü
Alphan Eröztürk, Atık Önleme Yaklaşımı
ve Döngüsel Ekonomi konulu bir sunum
gerçekleştirdi.

“SIFIR ATIK PROJESI
DÖNGÜSEL EKONOMIYE
IYI BIR ÖRNEK”

T.C.

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın
öncülüğünde, atık
yönetimi ile ilgili uygulamaların
güçlendirilmesi, geliştirilmesi, çevre
koruma ve ekonomik getirinin birlikte
ele alınması ve sürdürülebilir kalkınma
ilkelerinin hayata geçirilmesi ile sıfır
atık yönetim politikasının hedef, risk
ve faaliyetlerinin daha şeffaf ve analitik
bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla,
Antalya’da 24-28 Şubat tarihleri arasında
“2019 Atık Yönetimi Zirvesi” düzenlendi.
“Atık Yönetimi Zirvesi”nde geniş çaplı yer
verilen sıfır atık yönetiminde, iyi uygulama
örnekleri, eğitim ve farkındalık çalışmalarının
önemi, gıda atığının azaltılması, israfın
önlenmesi, AB ülkelerindeki özel atık
yönetimi uygulamaları, depozito
uygulamaları, sıfır atık kapsamındaki
sürdürülebilir yaklaşımların uygulanması
konularına yer verildi.
Zirvenin açılışında konuşan T.C. Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi
10

Konuşmasında, önleme yaklaşımında
işaret edilen noktalar ve hedefler ile
döngüsel ekonomi modelinin ana
başlıklarının hemen hemen aynı
olduğunu belirten Eröztürk, ülkemizde
de 2017’den beri uygulanmakta olan
Sıfır Atık projesinin, döngüsel ekonomiye
iyi bir örnek olduğunu ifade etti.
Eröztürk, “Sıfır Atık, Bakanlık nezdinde
üst düzey sahiplenilen bir uygulama ve
çıkarılacak yönetmelik ile de hedefler
tam olarak tariflenecek” dedi.
Önleme yaklaşımının ürünün
üretim, pazarlama/dağıtım, kullanım ve
bertaraf aşamalarında devreye girdiğini
belirten Eröztük, “Bu aşamalardan
özellikle üretim ve pazarlama/dağıtım
aşamalarında ambalaj ve ambalaj
atıklarının, özellikle temiz ürün ve
teknolojiler geliştirilerek miktar ve
çevreye etkilerinin azaltılması çok
önemli” şeklinde konuştu.
ÇEVKO Vakfı standından zirve boyunca
tanıtım ve bilgilendirme yapıldı.

sektör, kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum
kuruluşlarından yaklaşık 800 kişi katılım
sağlayarak, üç gün boyunca, 27 oturum başlığı
altında 102 sunum gerçekleştirilmiştir” dedi.
“Atık değerli bir hammaddedir. Bu
hammadde değerlendirilerek ekonomiye
kazandırılmalıdır” ifadesini kullanan
Bakan Yardımcısı Birpınar, zirvenin her yıl
gerçekleştirileceğinin altını çizdi.

Atık yönetimine artık yeni bir yaklaşımla
baktıklarını söyleyen Mehmet Emin
Birpınar, “Bu yeni yaklaşım bütüncül bir
özellik gösteriyor. Diğer bakanlıklarla da
koordinasyonu güçlendiriyoruz. Üniversite
ve özel sektörün iş birliğiyle giderek artan
sayıda proje yapıyoruz. Atık yönetiminde daha
başarılı olmak için önümüzdeki süreçte sahaya
daha çok ineceğiz” dedi.

“ATIK, DEĞERLİ BİR
HAMMADDEDİR”

Zirvenin kapanışına T.C. Çevre ve
Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr.
Mehmet Emin Birpınar katılarak bir
konuşma gerçekleştirdi.
Konuşmasında zirvenin son derece
verimli geçtiğini belirten Prof. Dr.
Mehmet Emin Birpınar, “Atık yönetimi
konusunda çalışan; üniversite, özel
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eğitimlerimizi daha etkin hale getirmek
amacıyla başlattığımız ÇEVKO Vakfı
Eğiticinin Eğitimi Projesi bu yıl 10. yılını
tamamladı. Geçtiğimiz yıl, Milli Eğitim
Bakanlığı ile imzaladığımız protokol
ile projemizi daha da yaygınlaştıracak
olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
Çünkü biliyoruz ki, çevre ve geri kazanım
bilincinin çocuklardan başlayarak
toplumda yaygınlaştırılması geleceğe
yapılan önemli bir yatırım özelliği
taşımaktadır” dedi.
Program çerçevesinde bu öğretim
yılında, şimdiye kadar 64 bin ilköğretim
dördüncü sınıf öğrencisine ulaşıldı.
Proje kapsamında ayrıca çevre ve geri
dönüşüm eğitimi alan öğretmenlerin
rehberliğinde tüm ilkokullarda geri
dönüşüm çalışmalarını yürütecek
bir eğitsel kol oluşturulması ve
tüm öğrencilere ambalaj atıklarını
kaynağında ayrı biriktirme alışkanlığı
kazandırılması hedefleniyor. Bu amaçla,
projede yer alan okullara geri dönüşüm
kutuları dağıtılıyor. Eğitimler, ÇEVKO
müzikli çocuk oyunu “Çevreci Kedi
Çevki” ile de pekiştiriliyor.

ÇEVKO FOUNDATION TRAINING OF TRAINERS
PROJECT IN ITS 10TH YEAR

ÇEVKO Foundation’s Training of Trainers Project “Recycling for the Future,” initiated in 2009,
celebrates its 10th anniversary. During this period, ÇEVKO Foundation has reached more than 800
thousand students with this project, which deals with recovery and environmental protection.
Within the framework of the protocol signed between the Ministry of National Education and
ÇEVKO Foundation, the Training of Trainers Project will continue with a larger coverage for 3 more
years from the 2018-2019 academic year on.

ÇEVKO ÇOCUK
TIYATROSU

ÇEVKO VAKFI “EĞİTİCİNİN
EĞİTİMİ PROJESİ” 10 YAŞINDA

Ç

EVKO Vakfı’nın, 2009 yılında yaşama
geçirdiği “Gelecek İçin Geri Dönüşüm”
eğiticinin eğitimi projesi 10. yılına girdi.
Bu süre içinde ÇEVKO Vakfı, konusu geri
kazanım ve çevrenin korunması olan bu proje
ile 800 bini aşkın öğrenciye ulaştı.
ÇEVKO Vakfı Eğiticinin Eğitimi Projesi
2018-2019 öğretim yılından itibaren üç
yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığı ile Vakıf
arasında imzalanan protokol çerçevesinde
daha da yaygınlaşarak sürecek. İçinde
bulunduğumuz 2018-2019 öğretim yılında,
12

eğitici eğitimleri, protokol doğrultusunda,
şimdiye kadar 10 ilçede planlandığı
şekilde tamamlandı. Bu kapsamda,
Ankara’nın Altındağ, Etimesgut, Sincan,
Yenimahalle; İstanbul’un Bağcılar, Pendik,
Sancaktepe; İzmir’in Bornova; Aydın’ın
Söke ve Eskişehir’in Tepebaşı ilçelerinde
359 öğretmene eğitim verildi. Böylece,
2019 yılı başında, bu ilçelere ait ilköğretim
okullarındaki öğrencilere verilecek
eğitimlerde görev alacak öğretmen sayısı 2
bin 229’a ulaştı.

“ÇEVRE VE GERI KAZANIM BILINCI
ÇOCUKLARLA GELIŞECEK”
Toplumda çevre bilincinin yerleştirilmesi
ile ilgili çalışmaları çok önemsediklerini dile
getiren ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer,
“ÇEVKO Vakfı olarak kurulduğumuz günden
itibaren, 27 yıldır, çevre ve geri kazanım
bilincinin yerleşmesi için eğitim verdik. İş
birliği içinde olduğumuz belediyelerin desteği
ve Milli Eğitim Müdürlüklerinin izniyle, okul
eğitimleri düzenledik. Hızla artan nüfusumuzda

ÇEVKO Çocuk tiyatrosu
belediyelerin ve
İlçe Milli Eğitim
Müdürlüklerinin iş
birliği ile Türkiye’nin
farklı illerinde
sahnelenmeye
devam etti.
Tiyatro ekibimiz
2018 yılında “Dönüşüm
İyi Gelecek” isimli
oyunuyla seyirci
karşısına çıktı.
İstanbul, Ankara,
İzmir, Bursa, Eskişehir,
Kocaeli, Ordu, Antalya
ve Aydın’da iş birliği
içinde olduğumuz
belediyelerin de
desteğiyle gerçekleşen
28 gösterimde toplam
8.183 öğrenciye
ulaşılmıştır.
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ÇEVKO VAKFI’NDAN İKİ YENİ KAMU SPOTU
ÇEVKO Vakfı’nın, geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratma ve ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplamanın
artırılması hedefleriyle yaptığı bilinçlendirme çalışmaları arasında, geniş kitlelere ulaşan kamu spotları da yer alıyor.
Her yıl olduğu gibi 2018 yılında da iki farklı kamu spotu hazırlandı. Sevilen sanatçıların rol aldığı ÇEVKO Vakfı kamu
spotları, geri dönüşüm ve çevre koruma ile ilgili mesajların topluma iletilmesine önemli bir etki yapıyor.

BOĞAZIÇI YÜZME YARIŞI “SEYIRCI
KALMAYIN” KAMU SPOTU
ÇEKIMLERINE DE EV SAHIPLIĞI YAPTI

ÇEVKO Vakfı’nın Güven İslamoğlu ile birlikte
her yıl hazırladığı ve CNN Türk ekranlarında
yayınlanan “Seyirci Kalmayın” kamu spotlarının
çekimleri, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme
Yarışlarında gerçekleştirildi.
İnsanlar tarafından bilinçsizce denize atılmış
pet şişenin, istemeden Asya’dan Avrupa’ya
geçerek yarış birincisi olduğu kamu spotunda,
denizde değil, geri dönüşüm kutusunda olmak
isteyen pet şişenin haklı isyanına şahit oluyoruz.
Ardından Güven İslamoğlu, pet şişeyi geri
dönüşüm kutusuna atarak ambalaj atıklarının
geri dönüşümü ve deniz kirliliğinde ne derece rol
oynadığı ile ilgili bilgiler veriyor. Hazırlanan kamu
spotu, halen CNN Türk ekranlarında yayınlanıyor.

Kamu spotuna
QR kod ile
ulaşabilirsiniz.

Kamu spotuna
QR kod ile
ulaşabilirsiniz.

Sekreteri Mete İmer, “Bu kapsamda, sanayi
kuruluşlarından yerel yönetimlere farklı
iş birlikleri gerçekleştiriyoruz, ilk öğretim
öğrencilerinden iş dünyasına, medya
mensuplarından sokaktaki vatandaşlarımıza
uzanan geniş bir yelpazeye yönelik çalışmalar
yapıyoruz. Milyonlarca izleyiciye ulaşan kamu
spotları da bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz
önemli çalışmalar arasında başı çekiyor. T.C.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın desteğini,
her zaman yanımızda hissediyoruz. Bu
çalışmamızda da T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ve destekçisi olduğumuz Sıfır Atık
Projesi ile iş birliği yapmaktan gurur duyduk.
Özge Borak gibi toplumun beğenisini kazanmış
bir sanatçının filmimizde yer alması ise, bizler
için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu” dedi.

TWO NEW PUBLIC ADS FROM ÇEVKO FOUNDATION

Among the activities carried out by ÇEVKO Foundation to create awareness about recycling
and increase the separate collection of packaging waste at the source, are its public spots
reaching a wide audience. As is the case every year, two public spots were prepared in
2018. The public ads of ÇEVKO Foundation, featuring popular artists, play a big role in
transmitting the messages on recycling and environmental protection to the society.
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ÇEVKO FOUNDATION WORKS WITH ITS
MEMBERS ON CLIMATE CHANGE AND
SUSTAINABILITY ISSUES

Last year, ÇEVKO Foundation compiled into a booklet the projects
the IDS members implemented in the field of climate change and
sustainability. The works of ÇEVKO Foundation and the IDS Working
Group were showcased at the Turkish booth at the COP24 meeting held
in Katowice, where ÇEVKO was a participant.

K

ÖZGE BORAK ILE PLASTIK POŞETLERI
GEREKSIZ KULLANMAYIN MESAJI
ÇEVKO Vakfı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ve Sıfır Atık Projesi iş birliğinde diğer
kamu spotunun çekimlerini İstanbul’da
gerçekleştirdi. ÇEVKO Vakfı’nın kamu spotu,
geri dönüşüm 2019 yılında devreye giren,
plastik alışveriş poşetlerinin ücretli hale gelmesi
uygulamasını konu alıyor. Sinema sanatçısı
Özge Borak’ın rol aldığı kamu spotunda, temiz
bir çevre ve doğal kaynakların korunmasına
bireysel katkı için “plastik poşetlerin gereksiz
kullanılmaması”, “poşetlerin kullanım
sonrası geri dönüşüm kutusuna atılması” ve
“alışverişlerde poşet kullanımının azaltılması”
mesajları vurgulanıyor.
ÇEVKO Vakfı’nın çevre koruma bilincinin
gelişimi ile ilgili çalışmaların doğal öncüsü
olduğunu dile getiren ÇEVKO Vakfı Genel

ÇEVKO VAKFI, İKLIM
DEĞIŞIKLIĞI VE
SÜRDÜRÜLEBILIRLIK
KONULARINDA ÜYELERI
ILE BIRLIKTE ÇALIŞIYOR

üresel iklim değişikliği, dünyamızı çevresel,
ekonomik ve toplumsal açılardan tehdit
eden olayların en başında geliyor. Diğer
yandan, artan nüfus ve azalan kaynaklar dünyada
sürdürülebilir kalkınmayı öne çıkarıyor. Bu
nedenle sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak
iklim değişikliği ile mücadelede bireylere, kamu
otoritelerine, sanayi ve sivil toplum kuruluşlarına
önemli görevler düştüğünü görüyoruz.
Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan
“2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” ile 2020
sonrası iklim değişikliği rejiminin çerçevesini
oluşturan “Paris Anlaşması” ile uyumlu eylem
planları oluşturmak ve yaşama geçirmek tüm
dünyanın gündeminde.
ÇEVKO Vakfı, iklim değişikliği ile mücadele ve
sürdürülebilirlik konularında çalışmak üzere, Vakıf
üyeleri arasında, 2016 yılının Ekim ayında, ÇEVKO
Vakfı İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik (İDS)
Çalışma Grubu’nu kurdu.

ÇEVKO İDS Çalışma Grubu’nun misyonu
şu şekilde özetlenebilir:
Grup üyelerinin sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği
konusunda farkındalık ve bilgi düzeylerini artırmak,
Özel sektör, sanayi ve sivil toplumun temsilcisi
olarak yurt içinde ve yurt dışında etkinliklere
katılmak, etkinlik düzenlemek,
İlgili devlet kurumlarıyla ilişkileri ve
iş birliğini geliştirmek,
İklim değişikliği ile ilgili ulusal ve uluslararası
sözleşme ve yasal düzenlemeleri izlemek, görüş ve
katkı sağlamak,
Geri dönüşüm ve atık yönetiminin iklim değişikliği
ile mücadeledeki olumlu etkisini öne çıkarmak,
Tüketicilere ve bireylere yönelik farkındalık
çalışmaları yapmak.
Geçtiğimiz yıl ÇEVKO Vakfı, İDS üyelerinin iklim
değişikliği ve sürdürülebilirlik alanında hayata
geçirdikleri projeleri bir araya getirerek bir kitapçık
haline getirdi. ÇEVKO Vakfı’nın ve İDS Çalışma Grubu’nun
çalışmaları ÇEVKO Vakfı’nın katıldığı ve Katowiçe’de
gerçekleştirilen COP24 toplantısında Türkiye standında
da sergilenerek ziyaretçiler ile buluştu.

ÇEVKO İDS ÇALIŞMA GRUBU, ÇEVKO
VAKFI VE ÜYELERINDEN OLUŞUYOR:
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ÇEVKO VAKFI, DÖNGÜSEL EKONOMİ
ÇALIŞTAYLARI İLE PAYDAŞLARINI BİLGİLENDİRDİ
ÇEVKO Vakfı, öncüsü olduğu “sürdürülebilir
geri kazanım” için çalışmalarına devam
ediyor ve bu alanda ortak akıl – ortak eylem
odaklı çalışmalarda da öncülüğü üstleniyor.

Ç

EVKO Vakfı, dünya gündeminde önemli yer tutan döngüsel
ekonomi modelinin ülkemizde tanıtılması için yapılan çalışmalara
önderlik ediyor. 2017’de Türkiye’de Uluslararası Döngüsel
Ekonomi Kongresi’ni düzenleyen ÇEVKO Vakfı, 2018 yılında
düzenlediği bir dizi çalıştayla, döngüsel ekonomi konusunda, düşünce
ve eylem odaklı devamlılığı hedefledi.

YENI PLASTIK EKONOMISI DERINLEMESINE TARTIŞILDI

ÇEVKO FOUNDATION INFORMS
ITS STAKEHOLDERS AT CIRCULAR
ECONOMY WORKSHOPS

ÇEVKO Foundation is leading the efforts to
promote in Turkey the circular economy mod
el
which is gaining topicality around the world
.
Having organized an International Circular
Economy Congress in Turkey last year, ÇEVK
O
Foundation organized a series of workshop
s in
2018 aimed at maintaining the focus of think
ing
and action on circular economy.
Workshops were held on the following topic
s:
• New Plastics Economy
• EU Circular Economy Package
• Financial Mechanisms in the Circular Econ
omy
• Circular Economy from the Viewpoint of the
Press
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Çalıştayların ilki olan Yeni Plastik Ekonomisi
Çalıştayı, 2 Mayıs 2018 günü, iş dünyasının
çatı kuruluşları ve özel şirketlerden 31
temsilcinin katılımıyla, ÇEVKO Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi ve Pınar Su Genel
Müdürü Hüseyin Karamehmetoğlu
moderatörlüğünde gerçekleştirildi. ÇEVKO
Vakfı uzmanları ve yetkililerinin yanında
çalıştaya katılan kurum ve kuruluşlar
ise şöyleydi: FASD - Esnek Ambalaj
Sanayicileri Derneği, SEPA - Sert Plastik
Ambalaj Sanayicileri Derneği, MASUDER
- Madensuyu Üreticileri Derneği, SUDER Ambalajlı Su Üreticileri Derneği, Anadolu
Cam Sanayi, Erbak Uludağ İçecek, L’Oreal
Türkiye, Erikli Su, Pepsi Cola, Unilever,
Procter&Gamble ve Sarten Ambalaj.
ÇEVKO Vakfı tarafından gerçekleştirilen
sunumda, Ellen McArthur Vakfı’nın “Yeni
Plastik Ekonomisi” başlıklı çalışması ele
alınarak, mevcut plastik ambalajların
ağırlıkça yüzde 30’unun temel tasarım ve
inovasyona tabi tutulmaksızın yeniden
kullanımının veya geri dönüşümünün
sağlanamayacağı dile getirildi. Aynı ürünün
yeniden kullanımının plastik ambalajların
en az yüzde 20’si için ekonomik fırsat
yaratacağı belirtildi. Geriye kalan yüzde
50’lik kısmın geri dönüşümünün ise tasarım
ve kullanım sonrası sistemler üzerinde
yapılacak ortak çalışmalarla ekonomik
açıdan cazip hale gelebileceği bildirildi.

Çalıştayda, doğaya sorumsuzca atılan
plastiklerin önemli çevre sorunlarına yol
açabildiği, öte yandan plastik ambalajların,
özellikle gıda sektöründe, tüketicilerin
ürünlere yaygın ve sağlıklı erişimi
açısından önemli olduğu vurgulandı. Yeni
Plastik Ekonomisi’nin hedefinin, plastik
ambalajların kaynağında ayrı toplanmasını,
yeniden kullanımını ve geri dönüşümünü
artırmak olduğu konusunda mutabık kalındı.
Öncü sanayi şirketlerinin plastik ambalajların
azaltılması ve geri dönüşümü konusunda
yapmakta oldukları ve hedefledikleri
örnek çalışmalar paylaşıldı. Yeni Plastik
Ekonomisi’nin yaşama geçirilebilmesi için
endüstriyel değer zincirlerini oluşturan ürün
üreticilerinin, ambalaj üreticilerinin ve diğer
tüm aktörlerin ortak hareket edebilmesinin
önemi vurgulandı.
Döngüsel ekonomi modelinin
sürdürülebilirlik açısından önemine vurgu
yapan ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer,
AB’de üç yıldır üzerinde çalışılan Döngüsel
Ekonomi Paketi’nin önümüzdeki yıllarda yasal
düzenlemelere dönüşmesinin beklendiğini
belirtti ve bu gelişmenin ülkemizi de etkileyeceği
bu nedenle de hazırlıklı olmamız gerektiği
üzerinde durdu. İmer, “Temiz ambalaj atığına
ulaşmak giderek daha fazla önem kazanıyor.
Bu nedenle ambalaj atıklarının kaynağında
ayrı toplanmasının artırılması ve geri dönüşüm
sisteminin gelişimi çok önemli” dedi.

Döngüsel ekonomi
modelinin
sürdürülebilirlik
açısından önemine vurgu
yapan ÇEVKO Vakfı Genel
Sekreteri Mete İmer,
AB’de üç yıldır üzerinde
çalışılan Döngüsel
Ekonomi Paketi’nin
önümüzdeki yıllarda
yasal düzenlemelere
dönüşmesinin
beklendiğini belirtti.
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“AL-KULLAN-AT”TAN
DÖNGÜSEL EKONOMIYE GEÇIŞ BAŞLIYOR
Döngüsel Ekonomi Çalıştaylarının ikincisi olan
AB Döngüsel Ekonomi Paketi; ÇEVKO Vakfı Genel
Sekreteri Mete İmer, Türkiye Sürdürülebilir
Kalkınma Derneği (SKD) Genel Sekreteri Konca
Çalkıvik ve Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu
Birliği (EXPRA) Kurumsal İlişkiler Müdürü Monika
Romenska’nın katılımıyla, 17 Temmuz 2018
günü gerçekleşti. Çalıştaya, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı yetkililerin yanı sıra, ÇEVKO Vakfı üye
kuruluşlarının temsilcileri, çeşitli kuruluş, birlik
ve derneklerin yöneticileri katıldı.
Çalıştayda, AB Döngüsel Ekonomi Paketi
bütünüyle ele alınarak, AB’de yapılacak yasal
düzenlemeler hakkında bilgiler verildi.
AB Döngüsel Ekonomi Paketi; hızla artmakta
olan dünya nüfusu, ürün ve hizmetlere duyulan
talep karşısında dünyanın kaynaklarının
kısıtlı olduğu noktasından hareketle,
dünyada “al-kullan-at” süreçlerini içeren
doğrusal ekonomiden “sürdürülebilir üretimsürdürülebilir tüketim-geri dönüşüm” süreçlerini
içeren döngüsel ekonomiye geçişi öngörüyor.
AB Döngüsel Ekonomi Paketi,
hammaddelerin temininden üretim süreçlerine;
belediye atıkları ile ambalaj, gıda, inşaat ve
yıkıntı atıklarının yönetimi, depolama sahaları,
deniz çöpü, genişletilmiş üretici sorumluluğu
ilkeleri, mali teşvikler gibi çok çeşitli konuları
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içeriyor. Paketteki atık yönetimi ile ilgili yasal
düzenmelerde yapılacak değişiklikler, Haziran
2018’de kabul edildi.
“Döngüsel ekonomiye geçişin, maliyetleri
azaltıp, atık önleme, eko-tasarım, tekrar
kullanım alanlarında yeni iş olanakları ortaya
koyabileceğini belirten ÇEVKO Vakfı Genel
Sekreteri Mete İmer, “Döngüsel ekonomide
sanayinin rekabet edebilme gücünü artırmak için
daha çok araştırmaya ve yeniliğe gereksinim var”
dedi. Döngüsel ekonominin, sadece ülkemiz için
değil, tüm dünya için oldukça yeni bir kavram
olduğunu ve ÇEVKO Vakfı’nın, bu kavramın doğal
bir öncüsü olarak konumlandığını belirten İmer,

EXPRA Kurumsal İlişkiler Müdürü Monika
Romenska, AB Döngüsel Ekonomi Paketi’nde
genişletilmiş üretici sorumluluğuna büyük
önem verildiğini belirterek, AB Komisyonu’nun
Döngüsel Ekonomi Paketi’nin nasıl hayata
geçirileceğini ortaya koyan ve yol haritası niteliği
taşıyacak bir kılavuz hazırlandığını ifade etti.
Devamında “Bu kılavuzun hazırlanmasında,
aralarında ÇEVKO Vakfı’nın da olduğu
üyelerimizle iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Farklı
ülkelerdeki uygulama örneklerini bir araya
getirerek Komisyon’a sunmaya hazırlanıyoruz.
Direktifler önemli ancak uygulama ile ilgili yol
haritası kılavuz aracılığı ile ortaya konacak”
şeklinde konuştu.
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD)
Genel Sekreteri Konca Çalkıvik ise çalıştayda,
derneğin hayata geçirdiği ve endüstriler arası
malzemelerin el değiştirmesine imkân tanıyan
bir platform olan Materials Marketplace
hakkında bilgiler paylaştı. Üyeleri arasında iş
birliği imkanları geliştirerek birincil malzeme
ihtiyacını azaltmayı, yan ürünlerin uygun fiyatla
alıcı bulmasını sağlamayı, toplam atık miktarının
azaltılmasıyla malzemelerin yeniden kullanım
ve geri dönüşümü sayesinde atık bertaraf
maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen platform;
döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde hareket
ederek, Türkiye’de bu konuda yaşama geçirilen
iyi uygulama örnekleri arasında yer alıyor.
Çalıştaya katılan ve AB Döngüsel Ekonomi
Paketi’nin önemine vurgu yapan T.C. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı yetkilisi “Tüm hedefler 2030
yılını gösteriyor. Paket, çevresel iyileştirmelerin
yanı sıra, yeni iş olanakları sağlıyor. Örneğin,
yeniden yayımlanan Ambalaj Atıklarının

Kontrolü Yönetmeliği’nde; üreticiye yönelik
olarak, ürettilen malzemelerin bir kısmının
yurt içinde ortaya çıkan atık ambalajlardan
elde edilmesi hükmü getirildi. Bu, döngüsel
ekonomiye uygun bir madde. Öte yandan, atık
ve kaynak yönetimi konusunda başarılarımızı
artırma yönünde çok hızlı sonuçlara giden
adımlar atmalıyız” dedi.
Döngüsel ekonomi konusuna kamu
yönetimi nezdinde verilen öneme dikkat çeken
bakanlık yetkilisi, “Bakanlığımızda, ülkemizin
potansiyelinin ne olduğunu belirlemek amacıyla
fizibilite çalışması yapılıyor. T.C Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın ve ekonomi yönetiminin de döngüsel
ekonomiye yönelik stratejileri var. Tüm stratejileri
bir araya getirip ortak bir sonuca ulaşmaya
çalışıyoruz. Üç yıl içinde tüm planlamanın
netleşeceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

ÇEVKO Vakfı Genel
Sekreteri Mete İmer,
“Döngüsel ekonomide
sanayinin rekabet
edebilme gücünü
artırmak için daha çok
araştırmaya ve yeniliğe
gereksinim var” dedi.

“Döngüsel ekonominin rekabet avantajlarından
yeni iş modellerine, gelir ve istihdam olanaklarına,
tüketicilere daha ucuz, dayanıklı ve kaliteli ürünler
sunulmasına uzanan potansiyel yarar zinciri,
geri dönüşüm ve atık yönetimi için farkındalığın
artmasıyla başlıyor. Bu alanda en köklü geçmişe
sahip yetkilendirilmiş kurum olarak, farkındalığın
artmasına odaklanıyoruz. Bununla birlikte
Döngüsel Ekonomi Paketi; şimdiden dünyada
iş yapma modellerinin yakın gelecekte kökten
değişikliğe uğrayacağı, rekabet koşullarının
kaynakların yeniden kullanım, geri dönüşüm
ve yenilenebilirlik ilkelerine göre yeniden
şekilleneceğinin önemli bir habercisidir” dedi.
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DÖNGÜSEL EKONOMI
600 MILYON AVRO’LUK TASARRUF SUNUYOR
ÇEVKO Vakfı çalıştaylarının üçüncüsü,
“Döngüsel Ekonomi İçin Mali Mekanizmalar”
başlığı altında gerçekleşti. Çalıştaya,
sürdürülebilir çevre ve kalkınma konusunda
uzman finans ve danışmanlık kurumlarının
yanı sıra, İstanbul Sanayi Odası yetkilileri,
ÇEVKO Vakfı üye kuruluşlarının temsilcileri,
çeşitli kuruluş, birlik ve derneklerin
yöneticileri katıldı.
Çalıştayın ilk bölümünde, ÇEVKO Vakfı
Genel Sekreteri Mete İmer’in yanı sıra, Avrupa
İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Enerji
Verimliliği ve İklim Değişikliği Analisti Bengi
Su Kılıç, Andoka Danışmanlık Kurucusu
Hande Sezer, Şekerbank Sürdürülebilir
Kalkınma Bankacılığı Yöneticisi Elif Neslihan
Sezgin, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
(TSKB) Mühendislik ve Teknik Danışmanlık
Yöneticisi Çağla Eker Altınkulp birer sunum
gerçekleştirdiler. Döngüsel Ekonomi İçin
Mali Mekanizmalar konusu, çalıştayın ikinci
bölümünde katılımcıların soru ve katkıları ile
derinlemesine ele alındı.
ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete
İmer, AB’de üç yıldır üzerinde çalışılan
Döngüsel Ekonomi Paketi’nin önümüzdeki
yıllarda yasal düzenlemelere dönüşmesinin
beklendiğine ve bu gelişme ülkemizi de
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etkileyeceğinden hazırlıklı olmamızın önem
taşıdığına dikkat çekti.
Döngüsel ekonomiye geçişin, maliyetleri
azaltıp atık önleme, eko-tasarım, tekrar
kullanım alanlarında yeni iş olanakları ortaya
koyabileceğini belirten ÇEVKO Vakfı Genel
Sekreteri Mete İmer, “AB, bu konuya oldukça
önem veriyor; zira döngüsel ekonomiye
geçişin, AB üyesi ülkelerde şirketlere yıllık 600
milyar Avro’ya varan tasarruf olanağı sunacağı
öngörülüyor. Avrupa Birliği Komisyonu
raporuna göre, atıkların önlenmesi, ekotasarım, tekrar kullanım sayesinde döngüsel
ekonominin AB üyesi ülkelerdeki şirketlere

dayanıklı ve kaliteli ürünler sunulmasına
uzanan potansiyel yarar zincirinin, uygun mali
mekanizmalar ile desteklenmesi önem taşıyor.
Bu alanda uzmanlaşmış finans kurumlarının
ve danışman kuruluşların, önemli katkılar
sunacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.
EBRD’nin bugüne dek Türkiye’de 270’in
üzerinde projeye, 10 milyar Avro’nun üzerinde
yatırım yaptığını kaydeden EBRD Enerji
Verimliliği ve İklim Değişikliği Analisti Bengi Su
Kılıç, bankanın döngüsel ekonomiyi “varolan
enerji ve malzeme akışından daha fazla fayda
sağlanması ya da malzeme ve enerji akışının
iyileştirilmesi” olarak tanımladığını söyledi.
Türkiye’deki farklı projelerden örnekler veren
Kılıç, şirketlerin kaynak verimliği ve atıkların
geri dönüşümü projeleri için finans desteğinin
nasıl olabileceği konusunda bilgiler aktardı.
Karbon ayak izi ve karbon emisyonlarının
azaltımı konusuna odaklanan şirketlerin, ilk
aşamada döngüsel ekonomi kapsamında
karbon ticaretiyle fayda sağlayabileceklerini
dile getiren Andoka Danışmanlık Kurucusu
Hande Sezer, emisyon azaltımı hedeflerine
hızla ulaşmada kolaylık sağlayan karbon
ticareti sistemi hakkında bilgiler aktardı.
Şekerbank Sürdürülebilir Kalkınma
Bankacılığı Yöneticisi Elif Neslihan Sezgin,
bankanın kaynak ve çevre sürdürülebilirliği,
enerji verimliliği odaklı ürünü EKO Kredi
ile bugüne dek bu alanlarda 1 milyar TL’yi
aşan finansman desteği sunduğunu belirtti.
Bankanın sürdürülebilirlik için finansman
çalışmalarından örnekler veren Sezgin, EKO
Kredi ile finanse edilen projelerle bugüne dek
6,2 milyon ton karbon salımının engellendiğini
de sözlerine ekledi.
TSKB’nin yenilenebilir enerji alanındaki
yatırımlara bugüne dek sağladığı finansman

desteğinin, 4 milyar doları aştığını belirten
TSKB Mühendislik ve Teknik Danışmanlık
Yöneticisi Çağla Eker Altınkulp, finanse edilen
projelerle bugüne dek 12 milyon ton karbon
salımının engellendiğini de sözlerine ekledi.
TSKB’nin düşük karbonlu ekonomiye geçişte
yenilikçi ürünlerle fark yarattığını ifade
eden Altınkulp, döngüsel ekonomi modeli
kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlara da
destek olmaya hazır olduklarını söyledi.
ÇEVKO Vakfı organizasyonunda
düzenlenen ve TSKB’nin Cennet Bahçesi
Eğitim Salonu’nda ev sahipliği yaptığı
çalıştayda ayrıca atıkların endüstriler arası
yeniden kullanımını desteklemek amacıyla
hayata geçen Türkiye Materials Marketplace
platformu hakkında da bilgi aktarıldı.

Avrupa Birliği Komisyonu
raporuna göre, atıkların
önlenmesi, eko-tasarım,
tekrar kullanım sayesinde
döngüsel ekonominin
AB üyesi ülkelerdeki
şirketlere 600 milyar Avro,
net kazanç potansiyeli
sunduğu hesaplanıyor.

600 milyar Avro, ya da yıllık cirolarının yüzde
8’i mertebesinde net kazanç potansiyeli
sunduğu hesaplanıyor. Diğer taraftan, yine
rapora göre, döngüsel ekonomiye geçiş, sera
gazı salımında yüzde 2-4 aralığında düşüş
sağlayabilecek” dedi.
Döngüsel ekonominin sadece ülkemiz için
değil, tüm dünya için oldukça yeni bir kavram
olduğunu ve sanayinin bu konuda rekabet
edebilme gücünü artırmak için daha çok
araştırmaya ve yeniliğe gereksinim olduğunu
belirten İmer, “Döngüsel ekonominin rekabet
avantajlarından yeni iş modellerine, gelir ve
istihdam olanaklarına, tüketicilere daha ucuz,
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EKONOMI GAZETECILERI DERNEĞI
SÜRDÜRÜLEBILIR ÇEVRE IÇIN
ÇEVKO VAKFI ILE ÇALIŞTAY DÜZENLEDI
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ÇEVKO Vakfı çalıştaylarının dördüncüsü olan
Basın Gözüyle Döngüsel Ekonomi Çalıştayı
ile iklim değişikliği ve döngüsel ekonomiyle
sağlanabilecek çözümleri, Ekonomi Gazetecileri
Derneği (EGD) iş birliğinde, habercilerin
gözünden ele alındı.
EGD tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen
ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Odakule Meclis
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Küresel
Isınma Kurultayı kapsamında gerçekleştirilen
“İklim Değişikliği Hayatımızı Nasıl Etkiliyor ve
Döngüsel Ekonomi Çözümü” konulu oturuma,
ÇEVKO Vakfı Başkanvekili Fügen Soykut
başkanlık etti. Oturumun konuşmacıları,
Gazeteci Yazar Meral Tamer, Yeni Şafak Gazetesi
Ekonomi Editörü Mine Acar, Türkiye Gazetesi
Ekonomi Şefi Canan Eraslan, Yenibirlik Gazetesi
yazarı Serpin Alparslan oldular.
ÇEVKO Vakfı Başkanvekili Fügen Soykut,
küresel ısınma ve iklim değişikliğinin uzak ya da
yakın gelecekte değil, bugün yaşanan bir olgu
olduğunu vurguladı. Gelecek nesillere yaşanabilir
bir dünya bırakmak için farkındalık ve aksiyonun
önemine dikkat çeken Soykut, “tüket – at” mantığı
yerine, “sürdürülebilir üretim-sürdürülebilir
tüketim- geri dönüşüm” süreçlerini içeren
döngüsel ekonomi, sürdürülebilir bir gelecek
için büyük önem taşıyor. Doğal kaynak tasarrufu
ve daha düşük çevresel etki, sürdürülebilir bir
ekonomik sistemle desteklenmelidir” dedi.
Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin,
çevre, ekonomi ve gündelik yaşam kadar,
insan sağlığı ve psikolojisi üzerinde de etkili
olduğunu vurgulayan Meral Tamer, “Mevsimler
artık ikiye indi: Sıcak ve soğuk mevsim. Hava
koşullarındaki değişim nedeniyle uzun süre
geçmeyen hastalıklar, eve mahkum eden aşırı
sıcak ya da soğuklar, beklenmedik seller gibi doğa
olayları yaşıyoruz. Bu durum insan psikolojisini de
olumsuz etkiliyor” dedi.
Genç neslin iklim değişikliği, küresel
ısınma ve enerji verimliliği gibi konularda
daha bilinçli ve duyarlı olduğunu belirten Mine
Acar, “Ancak gençlerden bu konularda somut
aksiyon görmüyoruz. Oysa, tüketici ve toplum
alışkanlıklarında değişiklik, küresel ısınma
konusunda çözüm sunabilir” dedi.
“Son ırmak kuruduğunda, son ağaç
yok olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz
insan paranın yenilemeyen bir şey olduğunu
anlayacak!” şeklindeki ünlü Kızılderili sözünü
anımsatan Canan Erarslan, geri dönüşüm için
herkesin yönlendirme yapmasının önemini, kendi
hayatından örneklerle anlattı.
Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin
sağlık kısmını ele alan Serpin Alparslan, besin
değerlerindeki düşüşe dikkat çekti. “Hayatın
temel bileşeni olan su bile kuruyor” sözleriyle,
yaşanan durumun önemine vurgu yapan
Alparslan, yükselen sıcaklığın, artan nemin ve

değişen yağmur rejimlerinin yol açabileceği sorun
ve hastalıklara da vurgu yaptı.
Anadolu Ajansı (AA) Finans Haberleri Editör
Yardımcısı ve EGD Başkan Yardımcısı Hasan
Arslan moderatörlüğünde ve “İklim Değişikliği
Ekonomiye Nasıl Etki Ediyor?” başlığı ile
düzenlenen kurultayın ikinci oturumunda, ÇEVKO
Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer konuşmacılar
arasında yer aldı.
Dünyada henüz çok yeni bir kavram olan
ancak gündemdeki ağırlığı giderek artan
Döngüsel Ekonomi modelinin atıkların kaynağa
dönüştürülebilmesi perspektifiyle önem taşıdığını
dile getiren Mete İmer, bu bağlamda atıkla ilgili
düzenlemelerde yapılacak değişiklik önerileri
ve kapsamlı bir eylem planı içeren AB Döngüsel
Ekonomi Paketi hakkında da bilgiler verdi.

Gazeteci Yazar Meral Tamer:
Küresel ısınma ve iklim
değişikliği, çevre, ekonomi
ve gündelik yaşam kadar,
insan sağlığı ve psikolojisi
üzerinde de etkili. Bu
durum insan psikolojisini
de olumsuz etkiliyor.
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PEPSICO’DAN ÇEVRE DOSTU UYGULAMALAR
ÇEVKO Vakfı üyesi PepsiCo,
temiz ve yaşanabilir bir
dünya için çevre dostu
uygulamaları hayata
geçiriyor. İş süreçlerini
çevreye karşı duyarlı olacak
şekilde dönüştüren şirket,
“Fayda Gözeten Performans”
olarak adlandırdığı bu vizyon
kapsamında ürünler, insan
ve dünya konu başlıkları
altında sağlıklı bir gelecek
için önemli adımlar atıyor.

5 Haziran Dünya Çevre Günü
kapsamında açıklamalarda bulunan
PepsiCo Türkiye Genel Müdürü
Levent Yüksel, “PepsiCo Türkiye
olarak hayata geçirdiğimiz çevre
dostu uygulamalar sayesinde
hem kaynakları en verimli şekilde
kullanıyoruz hem de sürdürülebilir
bir ekosistem yaratılması
konusunda anlamlı bir katkıda
bulunuyoruz. Attığımız adımlardan
öne çıkanları şöyle sıralayabiliriz:
Fabrikalarımızda yer alan “Kaynak
Koruma” ekiplerimizle operasyonel
su tüketimimizi önemli ölçüde
düşürdük. 2009’dan beri Türkiye
içecek operasyonlarında üretilen
litre başına kullanılan su miktarını
yüzde 23,5 azalttık. Aynı dönemde
yiyecek operasyonlarımızda üretilen
kilogram başına kullanılan su
miktarında ise yüzde 22 oranında
azalma sağladık. PepsiCo Türkiye
olarak, dünyadaki tüm PepsiCo
ofisleri arasında WWF Türkiye (Doğal
Hayatı Koruma Vakfı) Yeşil Ofis
Diploması alan ilk iş birimi olduk.
Bu kapsamda yaptığımız çalışmalar
arasında lavabolarda tüketilen su
debilerini azaltmak, ısıtma, soğutma
ve ışıklandırma sistemlerini optimize
etmek yer alıyor” dedi.
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L’ORÉAL’DEN ÇEVRE TEMIZLIĞI
L’Oréal’in topluma ve çevreye katkı sağlamak amacıyla, “We are All Citizens” sloganıyla her yıl
hayata geçirdiği çalışan gönüllülük projesi “Citizen Day”, bu yıl 19 Eylül 2018 Çarşamba günü
gerçekleştirildi. Etkinlikte 185 L’Oréal Türkiye çalışanı, Kınalıada’da önce deniz kıyısını ve çevreyi
temizledi, ardından adadaki sokak hayvanları için barınak yaptı.

PepsiCo’nun sürdürülebilirlik faaliyetlerini
ve Türkiye özelinde performansını örneklerle
özetlediği Türkiye Sürdürülebilirlik
Dosyası’na QR kodu okutarak ulaşabilirsiniz.

“KOCAELI, TARSUS, İZMIR VE
ADANA FABRIKALARIMIZDA
SIFIR ATIK HEDEFINE ULAŞTIK”

Temiz ve yaşanabilir bir dünya için
tüm paydaşlara önemli görevler
düştüğünü vurgulayan Yüksel,
“Küresel hedeflerimizle paralel olarak
Kocaeli, Tarsus, İzmir, Adana ve Çorlu
fabrikalarımızda sıfır atık hedefine
ulaştık. İçecek fabrikalarımız tarafından
2015 yılında başlatılan projelerle,
yılda 310 ton plastik, 441 ton kağıt
tasarrufu sağladık. Depozitolu koli
uygulamamızla yiyecek fabrikalarımızda
ürünlerin taşınmasında kullanılan
kolileri ortalama 2-3 kez kullanarak,
koli kaynaklı ambalaj atığı miktarını 2/3
oranında azalttık” dedi.
Dünya odağında gıda üretim
sistemini daha sürdürülebilir kılmak
için “Pozitif Su Etkisi” programını
önemli oranda genişleten PepsiCo,
sürdürülebilir tedarik faaliyetlerinin
kapsamını artırmak, daha akıllı
ambalaj malzemeleri kullanmak ve
karbon ayak izini azaltmak üzere
çalışmalarına devam ediyor.
PepsiCo, Dünya Çevre Günü
etkinlikleri kapsamında hazırladığı
Sürdürülebilirlik Dosyası’nı çalışanlarla
ve iş ortaklarıyla paylaşacak.

1 MİLYAR $
YILLIK
PERAKENDE
63 MİLYAR $
SATIŞINA SAHİP
CİRO
22 MARKA

>200
ÜLKEDE
>200.000
ÇALIŞAN

TÜRKİYE’DE
>50 YIL

PEPSICO 2016 TÜRKİYE’DE
YILIN İŞ BİRİMİ: YAKLAŞIK
TÜRKİYE
3.000 ÇALIŞAN

PepsiCo olarak insanlar ve dünyamız için daha sağlıklı bir gelecek yaratmak için
çalışıyoruz. Sürdürülebilirliği iş stratejimize dahil etme vizyonumuz olan Fayda Gözeten
Performans gündemimizi üç ana başlık altında tasarladık: Ürünler, Dünya ve İnsan.

ÜRÜNLERİMİZİ
DÖNÜŞTÜRÜYORUZ
DAHA AZ EKLENMİŞ DAHA AZ TUZLU
ŞEKERLİ ÜRÜNLER ATIŞTIRMALIKLAR
YEDİGÜN, FRUKO,
PEPSIMAX
VE PEPSI TWIST

DÜNYAMIZI
İNSANA
KORUYORUZ DEĞER VERİYORUZ
İÇECEK VE YİYECEK ÜRETİMİNDE
ORTALAMA %23 DAHA AZ SU
KULLANIMI

LAY’S, CHEETOS,
DORITOS VE RUFFLES

DAHA AZ
DOYMUŞ YAĞ
LAY’S VE CHEETOS

TARIMDA
%50 DAHA AZ
SU TÜKETİMİ

TARIMDA TEKNOLOJİ
KULLANIMI
iCROP

TÜM FABRİKALAR
NET SIFIR ATIK!

ORGANOMİNERAL
GÜBRE:
NATURALIS

AGRO
TARIM
AKADEMİSİ

%42
KADIN YÖNETİCİ
ORANI

EĞİTİME DESTEK

REFAHIN
ARTIRILMASI

GAP CHEETOS
ÇOCUK GELİŞİM
MERKEZLERİ

KIZLARIMIZ
OKUYOR
PepsiCo Türkiye Sürdürülebilirlik Dosyası’na ulaşmak için:

L’Oréal’in 2010 yılından beri dünya çapında
düzenlediği ve çalışanların, yılın bir gününde
topluma ve çevreye katkı sağlamasına fırsat verdiği
Citizen Day, Türkiye’de bu yıl 19 Eylül 2018 Çarşamba
günü gerçekleşti. L’Oréal Türkiye çalışanları, her
yıl Citizen Day’de, yetenek ve enerjilerini, bir tam
gün boyunca gönüllülük esasıyla ortak bir fayda
yaratmak amacıyla ortaya koyuyor. L’Oréal Türkiye
çalışanları da bu yıl, İstanbul Kınalıada’da çevre ve
kıyı temizliği ve adada yaşayan sokak hayvanları
için barınaklar kurdu.
L’Oréal Türkiye’nin 185 çalışanı, günün ilk
yarısında İstanbul’dan tekne ile hep birlikte
Kınalıada’ya giderek günün ilk yarısında
belirlenen dört farklı rotada temizlik yaptı.
Orman yolu ve kıyı şeridinde temizlik yapan
çalışanlar, yaklaşık bir ton çöp topladı. Çalışanlar
öğleden sonra Kınalıada’daki sokak hayvanları
için yeni barınaklar yaptı, bu barınakları boyadı
ve bisikletlerle adadaki mevcut sokak hayvanı
beslenme noktalarına mama dağıtımı yaptı.
Citizen Day’de çalışma arkadaşları ile
birlikte temizlik yapan L’Oreal Türkiye Genel
Müdürü Laurent Duffier, “Günümüzde şirketlerin
performansları değerlendirilirken topluma
ve çevreye sağladıkları fayda da göz önüne
alınıyor. Topluma ve çevreye katkı sağlamak
L’Oréal’in stratejik önceliklerinden biri. Bu
sebeple sürdürülebilirliği ve sosyal projelerimizi,

iş modelimizin kalbinde konumlandırıyoruz. Bu
bilinçle topluma ve çevreye katkısı olan projeler
geliştirmek için hem kurumsal olarak hem de
markalarımız özelinde çalışıyor, bu projeleri
önceliklendiriyoruz. Bu yıl çalışma arkadaşlarımızla
birlikte bir günlük mesaimizi Kınalıada’da çevre ve
kıyı temizliği yapmaya ayırdık. Temizliğin ardından
Kınalıada’daki sokak hayvanları için yeni barınaklar
yaptık. İş birliği içinde yaptığımız bu çalışmalar,
gönüllü bireyler olarak kendi potansiyelimizin
de farkına varmamızı sağladı. Hepimiz içinde
yaşadığımız çevreyi ve toplumu güzelleştirmek,
iyileştirmek için bir şeyler yapabiliriz. Citizen Day,
L’Oréal çalışanları olarak bunu daha iyi anlamamıza
fırsat verdiği için bizler için çok önemli.” şeklinde
düşüncelerini dile getirdi.
L’Oréal Türkiye çalışanları; 2010 yılından
beri ihtiyaç duyan kişiler için atölye çalışmaları,
yaşlıları ya da dezavantajlı kişileri ağırlayan
merkezleri yenileme faaliyetleri veya iş arayan
kişilere özgeçmiş hazırlama konusunda yardımcı
olmak gibi birbirinden farklı pek çok konuda
gönüllü olarak görev aldı. Onlarca farklı STK ile
iş birliğiyle, farklı projeler hayata geçirdi. 2017
yılında L’Oréal Citizen Day, 70 ülkede gerçekleşti.
Tüm dünyada 30 binden fazla L’Oréal çalışanı
farklı amaçlara hizmet eden bin 450 proje
hayata geçirdi ve gerçekleştirilen bu gönüllülük
projelerinden 370 bin kişi faydalandı.
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HABERLER

HEAD&SHOULDERS’TAN SERENAY
SARIKAYA İLE KIYI TEMİZLİĞİ

Head&Shoulders, sularımızın kirliliği ile mücadeleye dikkat çekmek için Kilyos’ta kıyı temizleme
etkinliği düzenledi. ÇEVKO Vakfı, CarrefourSA ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) iş birliği ile
düzenlenen etkinliğe Head&Shoulders’ın marka yüzü Serenay Sarıkaya da katıldı.
Head&Shoulders, kıyılardan toplanan
plastiklerden elde edilen “Dünyanın İlk
Geri Dönüştürülmüş Şampuan Şişesi*”ni
CarrefourSA marketlerinde satışa sunarak
çevre duyarlılığında ilk adımını atmıştı. Marka,
eşzamanlı olarak CarrefourSA marketlerine
yerleştirilen plastik toplama ünitelerinin
ardından projenin ikinci ayağında Kilyos’ta
kıyı temizleme etkinliği düzenleyerek
sularımızın kirliliğine dikkat çekti.
Head&Shoulders’ın marka yüzü Serenay
Sarıkaya’nın da destek verdiği etkinlikte,
toplum gönüllüsü gençler, CarrefourSA ve
ÇEVKO yetkilileri yer aldı.
Toplum gönüllüsü gençler ile kıyıda
atık toplayan, daha önce de yaptığı
çevreci paylaşımlarla dikkat çeken
Head&Shoulders’ın marka yüzü Serenay
Sarıkaya, etkinliğe dair yaptığı açıklamada,
“Bugün çok güzel bir sebep için Kilyos’ta
buluştuk. Head&Shoulders, çok güzel bir
hareket başlattı ve kıyılardan toplanan
plastikler ile dünyanın ilk geri dönüştürülmüş
şampuan şişesini üretti. Ben de bu hareketin
bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum.
Kıyılarda ve denizlerde kirlenmeye sebep olan
bu atıklara bir dur demek için bugün hepimiz
buradayız. Plastik atık kirliliği; çevremizin,
bir sürü canlının ve bizlerin de hayatını
tehlikeye atıyor. Eğer gerçekten güzel ve
yaşanılabilir bir dünya istiyorsak doğamıza iyi
bakmalı ve sahip çıkmalıyız. Siz de çevrenizde
gördüğünüz, evinizde bulunan plastik atıkları
toplayıp Head&Shoulders’ın plastik atık
toplama ünitelerine bırakarak, bize destek
olabilirsiniz. Bugün, bu sıcak günde, böyle
bir sebep için bana eşlik eden herkese çok
teşekkür ediyorum” dedi.
P&G, her yıl yarım milyar saç bakım ürünü
şişesini geri kazanılmış plastikten üretiyor.
P&G ayrıca 2018 yılının sonunda, Avrupa’daki
şampuan şişesi üretiminin yüzde 20’sini, geri
dönüştürülmüş plastiklerden karşılamayı
hedefliyor. Bu sayede 500 milyondan fazla şişe
geri dönüşüme kazandırılmış olacak.
*Yüzde 20’si denizden toplanan plastikle yapılmış,
dünyanın ilk geri dönüştürülmüş şampuan şişesi.
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FOX NETWORKS GROUP TÜRKIYE,
ÇEVKO VAKFI ILE
AYDOS ORMANI’NI TEMIZLEDI

FOX Networks Group Türkiye, çalışanlarının gönüllü katılımıyla düzenlenen kurumsal sosyal
sorumluluk haftası “21CF Impact Week” kapsamında, Kartal Aydos Ormanı’nı temizledi.

FOX Networks Group Türkiye, 21st Century
Fox’un içinde yaşadığı ve birlikte çalıştığı
topluluklar üzerinde pozitif etki yaratma
amacıyla gerçekleştirdiği ve bu yıl ilk kez
uluslararası seviyeye taşıdığı “21CF Impact
Week” kapsamında, Kartal Belediyesi ve ÇEVKO
ile iş birliği gerçekleştirdi.
National Geographic’in “Gezegen mi, Plastik
mi?” kampanyasından yola çıkan şirket, “tek
kullanımlık plastik atıkların doğamıza verdiği
zararlar” hakkında farkındalık yaratılmasına
önem verilen projede, ÇEVKO Vakfı tarafından
şirket içerisinde çevre eğitimleri düzenledi. 296
FOX Networks Group Türkiye çalışanlarının
gönüllü olarak yer aldığı çalışmalar, Kartal Aydos
Ormanı’nın temizleme etkinliği ile sona erdi.
Düzenlenen temizleme etkinliğinde toplamda
bin 40 kilogram ambalaj atığı toplandı.
140 kilogram kâğıt, karton ve kompozit
ambalaj atığının geri dönüşümüyle iki ağaç
kesilmekten kurtuldu.
350 kilogram plastik ambalaj atığının geri

dönüşümü ile yaklaşık 263 litre benzin tasarrufu
sağlandı. Bu yaklaşık altı aracın deposunu
doldurmaya yetecek bir miktar.
Geri kazanımı sağlanan ambalaj atıklarıyla
3.740 kW/saat elektrik tasarrufu sağlandı.
Geri kazanımı sağlanan kâğıt-karton/kompozit
ambalaj atıkları ile 4 m³ su tasarrufu sağlandı.
Ambalaj atıklarının depolama sahalarına
gömülmek yerine geri dönüştürülmesi ile 6 m³
depolama alanından tasarruf edildi.
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SPOR

SPOR VE ÇEVRE EL ELE

YARIŞLAR BOYUNCA;

240

kilogram plastik

ÇEVKO Vakfı, geçtiğimiz yıl sürdürülebilir çevre için yılın en önemli spor etkinliklerinden ikisini
destekledi. İstanbul’da düzenlenen 30. Samsung Yüzme Yarışları ile Marmaris’te düzenlenen
WRC Türkiye Rallisi’nde gerçekleştirilen geri dönüşüm çalışmaları ile hem sporseverlere farkındalık
kazandırıldı hem de etkinliklerin çevresel ayak izinin azaltılmasına önemli katkı sağlandı.

280

kilogram kâğıt/karton

20

kilogram metal

60

kilogram cam atık toplandı.
Atıkların geri kazanımı ile
sağlanan çevresel fayda:
2835 kWh elektrik tasarrufu
7 m³ su tasarrufu
5 ağaç kazanımı
0,4 ton CO2 azaltımı

30. BOĞAZIÇI KITALARARASI YÜZME YARIŞI’NDA
ÇEVKO VAKFI ILE GERI DÖNÜŞÜM

T

ürkiye Milli Olimpiyat Komitesi
(TMOK) tarafından bu yıl 30. kez
düzenlenen Samsung Boğaziçi
Kıtalararası Yüzme Yarışı, 52 ülkeden
yüzücülerin katılımıyla gerçekleşti.
Türkiye’nin ve İstanbul’un tanıtımına
30 yıldır önemli katkı sunan ve “Dünyanın
En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu”
seçilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası
Yüzme Yarışı’na yerli ve yabancı toplam 2
bin 400 yüzücü katıldı.
“Sağlık için spor, yaşam için çevre”
mottosuyla yola çıkan Samsung Boğaziçi
Kıtalararası Yüzme Yarışı, Birleşmiş Milletler
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(UNEP) ve Dünya Bankası’nın desteklediği
uluslararası boyuttaki PDP Sport’a Türkiye’den
dahil olan ilk ve tek etkinlik oldu. Merkezi Hong
Kong’da bulunan Ocean Recovery Alliance’ın
Amerika’daki Clinton Vakfı ile birlikte dünyadaki
plastik kirliliğinin azaltılması üzerine oluşturduğu
Plastik Disclosure Projesi’nde (PDP) Samsung
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, ÇEVKO Vakfı
ile yaptığı iş birliği ile Türkiye’de çevre temizliği
konusunda uluslararası boyutta dikkat çeken ilk
ve tek yüzme etkinliği olma özelliği de taşıyor.
Asya’dan Avrupa’ya doğru 30 yıldır yapılan
ve Kanlıca’dan başlayıp Kuruçeşme Cemil
Topuzlu Parkı’nda son bulan Samsung Boğaziçi
Kıtalararası Yüzme Yarışı, 21-22 Temmuz 2018
tarihlerinde gerçekleşti. Etkinlik alanında
binlerce sporsever yarışı takip ederken
organizasyonda ambalaj atıkları, ÇEVKO Vakfı
ve Beşiktaş Belediyesi iş birliği ile toplandı.
“Kıtalar kulaçlarla birleşiyor, Ambalaj atıkları geri
dönüşüyor” sloganı ile ambalaj atığı kutularını
Cemil Topuzlu Parkı’na yerleştiren ÇEVKO
Vakfı, iki gün boyunca kurduğu stant ile sporcu
ve sporseverleri geri dönüşüm konusunda
bilgilendirdi. Ayrıca “Ambalaj atığını getir,
şapkanı götür” etkinliği ile geri dönüşümün
önemine dikkat çekti.
Yarışma, “Seyirci Kalmayın” Kamu Spotu
Çekimlerine de ev sahipliği yaptı. ÇEVKO
Vakfı’nın Güven İslamoğlu ile birlikte her
yıl hazırladığı ve CNN Türk ekranlarında
yayınlanan “Seyirci Kalmayın” kamu
spotlarının çekimleri de Boğaziçi Kıtalararası
Yüzme Yarış’ında gerçekleştirildi.

SPORTS AND
ENVIRONMENT
INTERTWINED

Last year ÇEVKO Foundation
supported two of the most
important sports activities
of the year for a sustainable
environment. The 30th Samsung
Swimming Race held in Istanbul
and the WRC Turkey Rally held
in Marmaris were home to
recycling activities, bringing
awareness to the sports-savvy
and contributing to significantly
reducing the activities’
environmental footprint.
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ailenin yıllık elektrik tüketimine denk, 127 bin
400 kW saat elektrik tasarrufu sağlandı.
Ambalaj atıklarının depolama sahalarına
gömülmek yerine geri dönüştürülmesi ile 135 m³
depolama alanından tasarruf edildi.
Geri kazanımı sağlanan CO2 emisyon azaltımı
14,9 ton. Bu da ortalama bir aracın 55bin 346
kilometredeki salımına denk.
Özellikle doğal alanlarda gerçekleştirilen üst
düzey spor organizasyonlarında, sürdürülebilir
çevre için harekete geçme ve elçilik bilincinin
giderek arttığını dile getiren ÇEVKO Vakfı
Genel Sekreteri Mete İmer, “TOSFED ile
yaptığımız iş birliği, dünya çapında takip
edilen bu organizasyonun Türkiye ayağında
geri dönüşümle ilgili farkındalık yaratma ve
bu amaçla on binlere ulaşma fırsatı sundu.
Bunun yanı sıra, önemli bir değer ifade eden ve
ölçümlenebilir çevresel yarar sağlandı” dedi.
ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete
İmer, TOSFED’in vizyoner girişimi ve
gerçekleştirdiğimiz iş birliği, sağlayacağı çevresel
ve ekonomik yarar ile tüm dünyada örnek olacak
bir uygulama oldu” şeklinde konuştu.

“ÇEVKO VAKFI ILE KARBON AYAK
IZINI AZALTMAYA DEVAM EDECEĞIZ”

ÇEVKO Vakfı ve Marmaris Belediyesi ile çevre
sürdürülebilirliğine ve ekonomiye katkı
sağladıklarını belirten TOSFED Genel Sekreteri
Pelin Tanca Bertuletti, “Çevre bilinciyle
hayata geçirmek istediğimiz projelerimiz
için ÇEVKO gibi değerli bir vakıf ile iş birliği

gerçekleştirmekten memnuniyet duyduk.
İşbirliğimiz kapsamında öncelikle Dünya Ralli
Şampiyonası’nda ortaya çıkacak ambalaj
atıklarını Marmaris Belediyesi’nin de desteği
ile ayrı toplayarak karbon ayak izimizi
azaltmak için çalışmalar yürüttük. TOSFED
olarak kurulduğumuz günden bu yana sosyal
sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz.
Bundan sonraki süreçte de ÇEVKO Vakfı ile
birlikte karbon ayak izinin azaltılmasına
yönelik sürdürülebilir projelere imza atmayı
hedefliyoruz” dedi.
Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar,
“Marmaris Belediyesi, ÇEVKO’yla iş birliği
içerisinde; Marmaris’in ambalaj ve cam
atıklarının geri dönüşümünde örnek şehir

olması için bir süredir çalışmalarını sürdürüyor.
İlçemizde toplanan çöplerin yüzde 60’ını geri
dönüştürülebilir malzemeler oluşturuyor. Hem
doğamıza karşı hassas ve koruyucu olmak,
hem de çöpten düşük maliyetli ham madde
elde ederek, tekrar ekonomiye kazandırmak
noktasında geri dönüşümü çok önemsiyoruz.
Bu anlamda Dünya Ralli Şampiyonası
kapsamında yürütülen bu çalışma da bizler
için çok önemliydi. Kısa sürede toplanan 22,5
ton ambalaj atığı ile hem çevre adına hem
de ekonomik anlamda da önemli bir fayda
elde edildi. Bu yüzden işbirlikçi kurumlarla,
sosyal sorumluluk ve çevre bilinciyle hareket
ederek kampanyamıza katılan tüm bilinçli
yurttaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

ÇEVKO VAKFI, WRC TÜRKIYE RALLISI’NDE
DOĞANIN KORUNMASINA YARDIMCI OLDU

D

ünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC)
10’uncu ayağı, yeniden ülkemizde
düzenlendi. Ülkemizin tanıtımına
büyük katkı yapan yarış, aynı zamanda
ÇEVKO VAKFI, TOSFED ve Marmaris Belediyesi
iş birliği sayesinde çevrenin korunmasına
ölçülebilir katkı sağladı.
13-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen
müsabaka boyunca, seyir ve servis noktalarına
yerleştirilen yaklaşık 90 adet geri dönüşüm
kumbarası, pet toplama kafesi, cam

30

kumbarası, özel atık kumbaraları ve iç mekân
geri dönüşüm kutuları sayesinde ambalaj
atıkları kaynağında ayrı toplandı ve 22,5 ton
ambalaj atığının geri dönüşümüyle ölçülebilir
çevresel yararlar elde edildi.
ÇEVKO tarafından hazırlanan WRC Rally
Turkey Çevresel Yarar Raporu’nda, geri kazanımı
sağlanan 22,5 ton ambalaj atığının çevresel
yararları şöyle ifade edildi:
9,75 ton kâğıt, karton ve kompozit ambalaj
atığının geri dönüşümüyle, yaklaşık 3,3 dönümlük

orman alanına denk gelen 166 adet ağaç
kesilmekten kurtuldu.
6,75 ton plastik ambalaj atığının geri
dönüşümü ile yaklaşık 5 bin 76 litre benzin
tasarrufu sağlandı. Bu yaklaşık 113 aracın
deposunu doldurmaya yetecek bir miktar.
Geri kazanımı sağlanan 9,75 ton kâğıt-karton/
kompozit ambalaj atıkları ile yaklaşık 4 ailenin
yıllık su tüketimine eş değer oranda, 258 m³ su
tasarrufu sağlandı.
Geri kazanımı sağlanan ambalaj atıklarıyla, 46
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HOBİ

DOĞA DOSTU BIR
MUTFAK IÇIN 7 ÖNERI

3
MUTFAKTA
KULLANDIĞINIZ
SUYU BIRIKTIRIN.
Bu, hem çevreye hem de ev ekonominize katkı
sağlayacak bir alışkanlık. Meyve sebze yıkadığınız
suları biriktirebilir, temizlikte ya da tuvalette
kullanabilirsiniz. İçinde sabun artığı olmayan
sularla çiçeklerinizi, bahçenizi sulayabilirsiniz.

HAZIRLAYAN: AYŞEGÜL METIN
ÇEVKO VAKFI KURUMSAL İLETIŞIM ŞEFI

Mutfak, evimizin en işlek ve en çok tüketimin
yaşandığı bölümüdür. Mutfağınızda geri dönüşüm
yapmanızın, atıkları değerlendirmenizin ve daha
az tüketmenizin size ve doğaya pek çok faydası
var. Bu adımlar mutfağınızı düzenli tutmanıza
yardımcı olur, tasarruf etmenizi sağlar, çevreye
katkı sağlamanın tatminini yaşatır ve sizi daha
mutlu bir birey yapar.
Evin en çok kullanılan ve katma değeri en
yüksek noktalarından biri olan mutfaklarınızı
daha çevreci yapmak için size yedi temel
öneri sunuyoruz:

4
KÜÇÜK EV
ALETLERINIZI GERI
DÖNÜŞTÜRÜN.
Bozulan elektrikli – elektronik aletleri atmamak
ve saklamak gibi bir alışkanlığımız var. Tamiri
mümkün olmayan elektrikli aletlerinizi geri
dönüşüme gönderin. Hem yerden tasarruf edin
hem de çevreye ve ekonomiye katkınız olsun.
Artık birçok belediye, elektrikli ve elektronik
aletlerin geri dönüşümü için kumbaralar koyuyor
ya da belediyeyi aradığınızda, size, sisteme nasıl
verebileceğinizi anlatıyorlar.

1
MUTFAĞINIZA BIR GERI
DÖNÜŞÜM KUTUSU
KOYARAK BAŞLAYIN.
Ambalaj atıklarını ayrı toplamaya
mutfağınızdan başlayabilirsiniz. Çöpten ayrı bir
şekilde, temiz ve kuru olarak ayırdığınız ambalaj
atıklarını bu kutuya atın. Banyonuzda kullanılan
ambalajlı ürünler için banyoya bir kutu daha
koyabilir ya da onları da mutfağınızda ayrı
biriktirebilirsiniz. Ambalajları geri dönüşüme
atmadan önce ezerek küçültürseniz atık
kutularınızdan da tasarruf etmiş olursunuz.
Evinizde geri dönüşüm için ayrı
topladığınız ambalaj atıklarınızı size en yakın
geri dönüşüm kumbarasına atabilirsiniz.
Camları diğer ambalajlardan ayrı biriktirmeyi
unutmayın. Geri dönüşümünü kolaylaştırmak
için camlar ayrı kumbaralarda toplanıyor.
Yaşadığınız ya da çalıştığınız mahallede geri
dönüşüm yapılmıyorsa, belediyenizin çevre
koruma ya da temizlik işleri müdürlükleri ile
iletişime geçin, taleplerinizi iletin.

2
SANATÇI
GÖZÜYLE
BAKIN.
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5
GIDA ARTIKLARINI
DEĞERLENDIRIN.
Bir ipucu daha; gıda artıklarını da ayrıca
biriktirebilir, mahallenizdeki hayvanları
besleyebilir ya da kompost haline getirebilirsiniz.
Meyve-sebze, çay ve kahve artıklarının salon ve
bahçe bitkileriniz için çok besleyici birer gübre
olacağı da aklınızda olsun.

6
KIZARTMA YAĞLARINI
LAVABOYA DÖKMEYIN.

7
Daha dün çöp olarak bakıp attığınız şeylere bir daha bakın. “Birilerinin çöpü, bir başkasının hazinesidir” diye bir
söz vardır. Çok doğru. Atıklarınızla yapabileceğiniz çok şey var. Mutfağınızda ya da evinizde işe yarar başka şeylere
dönüştürebilir, çocuklarınızla etkinlikler yapabilir, atıklarla yukarı dönüşüm yapan bir arkadaşınıza verebilirsiniz.
Yumurta kartonlar, tuvalet kâğıdı ya da kâğıt havlu ruloları, plastik şişeler, dekoratif ve güzel ev eşyalarına
dönüşebilir. Çocuğunuzun okul projesi olabilir. Gerisi biraz yaratıcılığa kalıyor.

PLASTIK
AMBALAJLARDAN
DEPOLAMA
ALANLARI YARATIN.

Mutfağınızda bulabileceğiniz plastik ambalajların
çoğu, eviniz için kolayca depolama alanı ya da
saklama kabına dönüştürülebilir. Bunlardan bazılarını
çiçek dikmek, hatta yiyecekleri buzdolabında veya
başka bir yerde saklamak için kullanabilirsiniz.

Lavabolara dökülen kızartma yağlarının öylece
akıp gittiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.
Evlerde kullanılan her çeşit atık yağ; sulara,
toprağa, lavabo, klozet gibi ortamlara
döküldüğünde çevreye inanılmaz ölçüde zarar
veriyor. Doğaya atılan bir litre atık yağ, bir
milyon litre içme suyunu kullanılamaz hale
getiriyor. Ayrı topladığınız yağlarınızı alan
belediyeler ya da lisanslı firmalar bulunuyor.
Bu yağlarla biyodizel yakıt yapılıyor.
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DÖNÜŞÜM
Her birimizin bu gücü algılaması ve bu
farkındalığa sahip olması; dahası bu farkındalığı
çevremize yaymamız mümkün. Biz de vakıf
olarak çalışmalarımızda, geri kazanım kültürünün
yaygınlaşmasını ve toplumun çoğunluğunun
kaynağında ayrı toplama alışkanlığı edinmesini
hedefliyoruz.

MAHALLENIZDE GERI DÖNÜŞÜM
KUTUSU YOKSA, BELEDIYENIZDEN
TALEP EDIN

Yerel yönetimler tarafından oluşturulan geri
dönüşüm kutuları, birçok şehirde, birçok mahallede
yer almaktadır. Biz ÇEVKO Vakfı olarak, Türkiye’nin
çeşitli bölgelerinde, 30 milyon kişinin yaşadığı, 168
belediye ile birlikte çalışıyoruz. Kendi mahallenizde
ya da yakınınızda geri dönüşüm kutusu yoksa bu
konuda bağlı bulunduğunuz yerel belediyelerin Çevre
Koruma Müdürlüğü ile temas kurarak destek isteyin
hatta bu konuda ısrarcı ve takipçi olun.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE
KARŞI MÜCADELE,
SIFIR ATIK VİZYONU İLE
EVLERİMİZDE BAŞLAR
Dilek Özcanlı Uslu
Cam, metal, plastik,
kağıt-karton,
kompozit ve ahşap
malzemelerden oluşan
atıkların sürdürülebilir
bir şekilde defalarca
geri kazanımı mümkün.
Burada en önemli nokta,
günlük hayatta tüketilen
ambalajlı ürünleri,
evlerimizde diğer evsel
atıklarımızdan ayrı
bir şekilde biriktirmek
ve geri dönüşüm
kutularına atmak.
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S

on bilimsel verilere göre, gelecekte dünyanın
karşı karşıya bulunduğu en önemli sorun
kabul edilen iklim değişikliği konusunda
atılması gereken adımların aciliyetini ortaya
koyuyor. Öte yandan bu konuda, hükümetler,
uluslararası yapılar ve iş dünyası kadar, bireylerin
de olumlu fark yaratma şansı var.
Sıfır atık vizyonu, atık yönetimi ve geri dönüşüm,
iklim değişikliği ile mücadelede en önemli konu
başlıklarından birini oluşturuyor; geri dönüşüm
kültürünün yaygınlaşması önem taşıyor.
Dünyanın ve ülkemizin gündemi, büyük ölçüde
ekonomik ve siyasal gelişmeler ya da teknoloji
üzerinden şekilleniyor olsa da küresel ısınma ve iklim
değişikliği, günümüzde ve gelecekte sürdürülebilir
çevre açısından en büyük tehdidi oluşturuyor ve
dünyanın karşı karşıya bulunduğu en önemli sorun
olarak kabul görüyor.
Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli’nin
(IPCC) Ekim 2018 tarihli raporu, konunun önemini
çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Bu rapora,
göre dünya üzerinde genel sıcaklık seviyesindeki
artışın, “endüstriyel dönem öncesi’ olarak
tanımlanan 1850-1900 yıllarına oranla 1,5oC ile
sınırlı tutulması gerektiği; bu eşiğin aşılıp, dünya
yüzeyindeki ortalama sıcaklık artışının 2oC’nin
üzerine çıkmasının, karşı konulamaz etkilere yol
açabileceği açıkça belirtiliyor. Bu etkiler arasında,
doğal yaşam alanlarının ve canlı türlerinin kaybı,

2018 YILINDA 5 MILYON AĞAÇ
KESILMEKTEN KURTULDU
Kurumsal İletişim Müdürü

buzulların erimesi ve deniz düzeyinin yükselmesi
sonucu insan sağlığı, refahı, güvenliği ve
ekonomiye yıkıcı darbeler konu ediliyor.

Geri dönüşüm, soluduğumuz havayı ve ormanları
koruyor; su ve enerji tasarrufu sağlıyor. ÇEVKO Vakfı
olarak, geri dönüşümünü belgelediğimiz ambalaj
atıkları ile sağlanan ekonomik ve çevresel yararları
özetlemek gerekirse, vakfın çalışmaları kapsamında
geri kazanılan kâğıt-karton/kompozit/ahşap ambalaj
atıkları ile 100 hektar orman arazisine eş değer, 4
milyon 850 bin ağacın kesilmesi önlendi. 2018 yılında
toplanarak geri dönüştürüldüğünü belgelediğimiz

ambalaj atığı miktarı, 643 bin tona ulaştı. Böylece,
ham madde ve enerji kullanımında tasarruf sağlandı.
1 milyon ailenin yıllık tüketimine eş değer elektrik,
43 bin ailenin yıllık tüketimine eş değer su, 3 milyon
aracın deposunu doldurabilecek yakıt tasarruf edildi.
Bu geri dönüşüm çalışmalarımız, ülke ekonomisine
de 3,6 milyar TL değerinde olumlu katkı yaptı.
ÇEVKO Vakfı olarak “Yetkilendirilmiş Kuruluş”
kimliği ile sanayinin yükümlülüklerini yerine
getirmesini sağlarken; aynı zamanda yaygın
bir sivil toplum kuruluşu olarak geri dönüşüm
kültürünün yaygınlaşması için çalışmalar yapmaya
devam ediyoruz.
Kapı kapı bilgilendirmelerle, kamu spotları,
reklam ve haber çalışmalarıyla, milyonlarca kişiye
sesleniyoruz. Geri kazanım kültürü ve kaynağında
ayrı toplama alışkanlığının yaygınlaşması için kamu
ve özel sektör iş birliği ile toplumun bilinçlenmesine
odaklandığımız farklı etkinlikler gerçekleştiriyoruz.
İlköğretim öğrenci ve öğretmenlerine yönelik
eğitimlerimiz bu konuda yıllardır düzenli olarak
sürdürmekte olduğumuz çalışmaların başında
geliyor. “Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri”mizle, Yeşil
Nokta’yı kullanan kuruluşların örnek çalışmalarını;
“Yeşil Nokta Basın Ödülleri”mizle, toplumu çevre
ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye,
bilgilendirmeye yönelik haberlere öncelik veren
basın-yayın kuruluşlarını ödüllendiriyoruz. Kamu,
yerel yönetim, özel sektör ve toplum iş birliği ile
toplumun bilinçlenmesine odaklandığımız farklı
etkinlikler gerçekleştiriyoruz.
Daha yaşanabilir gelecek için biraz çaba…
Bence başarabiliriz.

BIZ NE YAPABILIRIZ?

Bildiğiniz gibi aralarında Türkiye’nin de bulunduğu
195 ülkenin 2015 yılı sonunda BM Taraflar
Konferansı’nda, mutabık kaldığı ve iklim değişikliği ile
mücadele gaz salınımlarının azaltılması, değişen iklim
koşullarına uyum gibi konularda kapsamlı önlemler
öngören Paris Anlaşması, 2016 yılında yürürlüğe
girdi. Sanayide çevre koruma, gaz salınımlarının
sınırlanması ve enerji alanında yenilenebilir
kaynakların kullanımı, tüm uzmanların uzlaştığı
konular arasında yer alıyor.
Öte yandan, biz bireylerin de küresel ısınmaya
karşı mücadelede atabileceğimiz adımlar var.
Özellikle sıfır atık vizyonunu benimseyerek, geri
dönüşüm konusunda daha duyarlı olabiliriz.
Öncelikle ambalajlı ürün kullanmayı minimuma
indirerek işe başlayabiliriz. Cam, metal, plastik,
kağıt-karton, kompozit ve ahşap malzemelerden
oluşan atıkların sürdürülebilir bir şekilde defalarca
geri kazanımı (dönüşümü) mümkün. Burada en
önemli nokta, günlük hayatta tüketilen ambalajlı
ürünleri, evlerimizde diğer evsel atıklarımızdan ayrı
bir şekilde biriktirmek ve bunları mahallede yer alan
geri dönüşüm kutularına atmak. Bu basit hareket,
sürdürülebilir bir dünya için önemli bir adım.
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RÖPORTAJ

SANATÇI ŞINASI YELKENCI

“İSTEĞIM, FARKINDALIĞIN ARTMASI,
DENIZLERIN VE DOĞANIN KIRLETILMEMESI”

B

urgazada Martha Koyu’nda ilk olarak
deniz kabuklarından mandala tarzı
çalışmalar ile başlayan Sanatçı
Şinasi Yelkenci, sahilde deniz kabuğundan
çok plastik atıklar olduğunu fark etmiş.
Zaman içinde denizden topladığı atıkları
de deniz kabuklarıyla harmanlayarak
çalışmalarına devam etti. Yaptığı çalışmalar
en çok Martha Koyu’na gelen ziyaretçilerin
dikkatini çekiyordu. Yelkenci, bu çalışmaları
farkındalık yaratabileceğini düşündü ve
sosyal medya hesaplarından çalışmaların
fotoğraflarını çekerek paylaşmaya
başladı. Yurt içi ve yurt dışından binlerce
takipçiye ulaştı. Denizden topladığı atıkları
dönüştürdüğü eserleriyle ‘Denizden Gelen’
isminde de bir sergi açan Yelkenci, bu alanda
daha fazla farkındalık yaratmak istediğini
her fırsatta vurguluyor.
Çevre ve denizlerin korunması işini
sanata dönüştüren Şinasi Yelkenci ile ÇEVKO
Dönüşüm dergisi için bir araya geldik;
sanatını ve sanatın doğanın korunmasında
oynadığı rolü konuştuk.
Yıllarca yaptığınız eserleri sahilde deniz
kabuklarıyla yapıp, özgür bıraktınız. O
dönem eserlerinizden ne kaldı geriye?
Neden kalıcı eserlere geçtiniz?
Çalışmaları yaptıktan sonra, fotoğrafını
çekip bazen doğaya bırakıyordum bazen
de almam gereken malzemeler varsa onları
alıyordum. O dönemden şu ana kadar
yaptığım çalışmalarda saklayabildiğim
tek şey fotoğrafları ve o da amatörce cep
telefonuyla çekilen fotoğraflar.
Koya ziyarete gelen insanlar ve
takipçilerim en çok da yaptığım çalışmaları,
fotoğraf çektikten sonra bozduğuma
üzülüyorlardı ve bunları kalıcı hale
getirmemi istiyorlardı. Bir iki deneme
yaptıktan sonra olabileceğini gördüm ve
kalıcı eserlere döndüm. Kalıcı eserlerin tek
kötü tarafı çok uzun zaman alması. Sadece
bazı akşamlar ve hafta sonları zaman
bulabiliyorum bu nedenle atık plastiklerden
bir gitar yapmak için altı ay uğraştım.
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Kendisini “Deniz Çöpçüsü” olarak isimlendiren Şinasi
Yelkenci, denizlerden topladığı çöpleri sanat eserlerine
dönüştürerek, denizler ve çevre konusunda farkındalık
yaratmaya çalışıyor. Bunu da pek çoklarının aksine şık bir
görüntü ve sanatsal bir yaklaşımla gerçekleştiriyor.

Deniz kabuklarıyla çalıştığınız dönemde,
ortaya çıkacak eseri kurgulayarak mı
çalışmaya başlıyordunuz?
Başladıktan sonra, çalışma nereye gidiyorsa
o figüre devam ediyordum. Kullandığım
malzemeye göre çalışmanın ortasına gelince,
nasıl bir şey olması gerektiğine karar veriyordum.
Eserlerinizi artık atıklarla yapıyorsunuz.
Bu da çevrecilerin de ilgisini çekerek, daha
geniş bir kitleye ulaşmanıza vesile oldu…
Keşke daha çok olsaydık ve daha fazla
insana ulaşabilseydik. Tek isteğim
farkındalığın daha çok artması ve
denizlerin, doğanın kirletilmemesi.
“Denizden Gelen” isminde de bir sergi
açtınız, Burgazada’da. Nasıl gelişti süreç?
İnsanlar çok fazla ısrarcı olmaya başladı, sergi
açmam yönünde. Ben de “Denizden Gelen”
sergisini açtım. Bu sergi ile daha çok insana
ulaştım. Sergi; yazılı ve görsel medyada ve
sosyal medyada geniş yer buldu. Sergiyi biraz
da buruk tamamladığımı söyleyebilirim. Bunun
nedeni de kendimi yalnız hissetmemdi. Çevreci
bir kuruluşun, STK’nın da sergide bulunup bir

broşür dağıtmasını isterdim. Medyada daha
fazla yer bulmanın güzel tarafı, daha fazla
insana ulaşıp denizlerdeki kirliliğe daha çok
dikkat çekebilmek. En çok önemsediğim de bir
deniz çöpçüsü olarak çocukların denizlerdeki
kirliliğe dikkatini çekebilmek. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi tarafından Aralık 2018’de
düzenlenen Uluslararası Çevre Zirvesi’ne
davet edildim ve fuardaki atölye çalışmaları ile
gençlere kısa bir eğitim verdim.
Türkiye’den benzer çalışmalar yapan
sanatçılar var mı?
Türkiye’de benzer çalışmalar yapan birilerinin
olmasını çok isterdim. Tek olmak maalesef,
gurur verici değil. Benzer çalışmalar yapan
sanatçıların üye olduğu SplashTrash ArtExpo
platformunda 40’a yakın ülkeden 200 sanatçı
olmasına karşın Türkiye’den bir tek ben varım.
Şu an çalışmalar nasıl gidiyor?
Artık Martha Koyu’nda pek yapamıyorum.
Soğuktan dolayı bir ay fizik tedavi gördüm.
Martha Koyu’ndan topladığım atıkları
evimin bodrumunda dönüştürmeye
devam ediyorum.
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YEŞİL NOKTA

YEŞİL NOKTA ÖDÜLLERİ
SAHİPLERİNİ BULDU

ÇEVKO Vakfı tarafından sürdürülebilir hayata katkılarıyla öne çıkan ve Türkiye’de
Yeşil Nokta markasını kullanan firmaların katılımına açık olarak düzenlenen Yeşil
Nokta Sanayi Ödülleri, 29 Kasım 2018 günü gerçekleşen törende sahiplerini buldu.

Karbon nötr etkinlik olarak
gerçekleştirilen ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta
Ödülleri töreninde, üç farklı kategoride yedi
sanayi kuruluşu Yeşil Nokta Sanayi Ödülü’ne,
yedi sanayi kuruluşu da Yeşil Nokta Teşvik
Ödülü’ne layık görüldü. Toplumu, çevre ve
geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye
ve bilgilendirmeye yönelik haberlere öncelik
veren altı basın yayın kuruluşuna da Yeşil
Nokta Basın Ödülleri verildi. Öte yandan,
ÇEVKO Vakfı toplumsal bilgilendirme
faaliyetlerine katkı veren sanatçı Zeliha Sunal
ise törende Özel Ödül alan isim oldu.

YEŞIL NOKTA SANAYI ÖDÜLÜ
KAZANAN KURULUŞLAR

“20 litre Yeni Plastik Bidon Projesi (POAŞ)”
ile Sarten Ambalaj ve “Strafor Gramaj ve
Yoğunluğun Azaltılması” projesiyle Vestel,
Ambalaj Tasarımında Kaynak Azaltılarak
Önleme Uygulamaları kategorisinde Yeşil Nokta
Sanayi Ödülü kazandılar.
Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri
Merkezi “HKTM Yeşil Enerji Teknoloji
Kompleksi”, Mey İçki “Alaşehir Rakı Fabrikası
Atık Azaltım Çalışmaları”, Vestel “Vestel Beyaz
Eşya Atık Yönetim Sistemi” projeleriyle Atık
Yönetim Sistemi ve Uygulamaları kategorisinde
Yeşil Nokta Sanayi Ödülü almaya hak kazanan
kuruluşlar oldu.
Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk
Uygulamaları kategorisindeki Yeşil Nokta Sanayi
Ödüllerinin sahipleri ise, “Kayra Vintage Şarapları
Ürün Karbon Ayakizi Hesaplama ve Azaltma
Projesi” ile Mey İçki ve “Unilever Sürdürülebilir
Çay Tarımı Projesi” ile Unilever oldu.

YEŞIL NOKTA TEŞVIK ÖDÜLÜ
KAZANAN KURULUŞLAR

Ç

EVKO Vakfı tarafından bu yıl dördüncüsü
düzenlenen Yeşil Nokta Ödülleri, 29 Kasım
2018 günü, Point Hotel İstanbul’da
gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu. Yeşil
Nokta Ödülleri kapsamında, sanayi kuruluşlarının
yanı sıra, toplumu çevre ve geri dönüşüm
konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye
yönelik haberlere öncelik veren basın-yayın
kuruluşları da ödüllendirildi.
ÇEVKO Vakfı’nın, Türkiye’deki tek temsilcisi
olduğu ve çoğunluğu AB üyesi 31 ülkede, 540
milyon tüketiciyi kapsayan Yeşil Nokta markasının,
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genişletilmiş üretici sorumluluğu modelinin en
başarılı uygulama örnekleri arasında yer aldığını
belirten ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, “Yeşil
Nokta, sorumlu üreticiyi ve tüketicinin sorumluluğa
gösterdiği saygı ve beğeniyi simgeliyor. Çevre ile
ilgili sürdürülebilir geri kazanım çalışmalarında,
belirlenen kriterleri en yüksek oranda sağlayan
kuruluşlarının yasal sorumluluklarının ötesinde,
gerçekleştirmekte oldukları örnek çalışmaları
ödüllendirirken; aynı zamanda piyasaya süren
konumda olan tüm firmaları benzer çalışmalara
özendirmeyi ve teşvik etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Ambalaj Tasarımında Kaynak Azaltılarak Önleme
Uygulamaları kategorisinde Yeşil Nokta Teşvik
Ödülü alan kuruluşlar ise şöyle sıralandı: Doğadan
Gıda “Doğa’dan Ambalaj” projesi, Kaleseramik
Çanakkale Kalebodur “Ahşap Ambalaj
Malzemelerinde Tasarruf” projesi, Mondi Tire
Kutsan Kağıt ve Ambalaj “Baca Stant” projesi.
Ant Gıda “Ant Gıda (Fora) Atık Yönetimi”
projesi, Kent Gıda “Atık Yönetiminde ‘Sıfır
Atık Odaklı’ Yalın Üretim Yaklaşımının
Uygulanması”, Pak Gıda “Geri Kazanım;
Geleceği Kazanım” ve Tetra Pak Türkiye “Tetra
Pak Türkiye Operasyonlarında Atık Yönetimi
Uygulamaları” projeleriyle Atık Yönetim Sistemi
ve Uygulamaları kategorisinde Yeşil Nokta
Teşvik Ödülü’ne layık görülen kuruluşlar oldu.

ORGANIZATIONS
THAT CONTRIBUTE
TO A SUSTAINABLE
ENVIRONMENT AWARDED

Organized by the ÇEVKO Foundation
and open to the participation of
companies, who lead the way with
their contributions to sustainable living
and who use the Green Point brand in
Turkey, the Green Point Industry Awards
were handed out at a ceremony held
on 29th November 2018. In addition
to industrial organizations, media
organizations which prioritize stories
aiming to raise awareness and inform
the community on environment and
recycling issues received awards at the
Green Point Awards.

NTV, internet sitesi dalında www.milliyet.com.
tr, haber ajansı dalında İHA, dergi dalında Para
dergisi ve radyo dalında da Radyo Babyjoy
kanalında sunduğu “Yeşil Çocuk” programı ile
Aslı Dede ödül alan isimler oldu.

YARIŞMA JÜRISI, KURUM VE ÜNIVERSITE
TEMSILCILERINDEN OLUŞUYOR

Yarışmanın jürisi, T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı - Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü,
ASD - Ambalaj Sanayicileri Derneği, Boğaziçi
Üniversitesi - Çevre Bilimleri Enstitüsü,
ÇEVKO – Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları
Değerlendirme Vakfı, EGD - Ekonomi
Gazetecileri Derneği, İSO - İstanbul Sanayi
Odası, Çevre ve Enerji Şube Müdürlüğü, SKD – İş
Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği,
TOBB - Ambalaj Meclisi, Yeditepe Üniversitesi
- Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
kuruluşlarının temsilcilerinden oluşuyor.

YEŞIL NOKTA HAKKINDA

Yeşil Nokta, ilk olarak 1990/1991
yıllarında Almanya’da, Yeşil Nokta Sistemi
olarak adlandırılan ambalaj atıklarının
kaynağında ayrı toplama sistemine
giren ambalajların belirlenmesi için
kullanılmaya başlanmıştır.
Kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla
1995 yılında “Packaging Recovery
Organization Europe – PRO Europe”
kurulmuştur. PRO Europe, kâr amacı
gütmeksizin, bu ülkelerin geri kazanım
sistemlerine, her ülkeden bir sistem
olmak üzere, Yeşil Nokta lisansı kullanım
hakkını vermektedir. Yeşil Nokta; sanayi
sorumluluğu simgeleyen, uluslararası
bir model haline gelmiştir. Bir ambalajın
üzerinde yer alan “Yeşil Nokta” işareti, o
ambalajlı ürünü piyasaya süren ekonomik
işletmenin ambalaj atıklarının geri
kazanımı ile ilgili yasal yükümlülüklerini

yeri getirdiği anlamına gelmektedir.
ÇEVKO Vakfı, 2003 yılında PRO-Europe
ila yaptığı sözleşme ile uluslararası “Yeşil
Nokta” markasının Türkiye’deki kullanım
hakkını elde etmiştir. ÇEVKO Vakfı,
Avrupa’da çok yaygın olan bu markayı,
ülkemizde de kullanmak isteyen piyasaya
sürenlerle alt lisans sözleşmesi yaparak
kullandırmaktadır.

YEŞIL NOKTA;

Çoğunluğu AB üyesi 31 ülkede geçerlidir,
150.000’den fazla kuruluş ambalajları
üzerinde Yeşil Nokta markasını
kullanmaktadır,
Kullanıldığı ambalaj miktarı yıllık olarak
400 milyar adede ulaşmıştır,
Yaklaşık 540 milyon tüketiciyi kapsayan
bir sistemi ifade etmektedir,
140’dan fazla ülkede tescilli bir markadır.

YEŞIL NOKTA BASIN ÖDÜLLERI

Yeşil Nokta Basın Ödülleri kapsamında, gazete
dalında Dünya gazetesi, televizyon dalında
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YEŞİL NOKTA

ÇEVKO VAKFI, SÜRDÜRÜLEBILIR ÇEVRE IÇIN
ÜRETICI-TÜKETICI-PERAKENDE İŞ BIRLIĞI SAĞLIYOR
ÇEVKO Vakfı, satış noktalarında gerçekleştirdiği Yeşil Nokta etkinlikleriyle, tüketicileri geri kazanım
konusunda bilgilendirmek ve sorumlu sanayinin işareti Yeşil Nokta markasını yaygınlaştırmak
amacıyla, üretici-tüketici-perakende iş birliğini destekliyor. Etkinliklere katılan tüketiciler,
her 60 TL’lik Yeşil Nokta’lı ürün alışverişi için 5 TL’lik hediye çeki kazanıyor.

Ç

oğunluğu AB üyesi 31 ülkede geçerli
olan ve ambalajlı ürünü piyasaya süren
ekonomik işletmenin, ambalaj atıklarının
geri kazanımı ile ilgili yükümlülüklerini
yerine getirdiği anlamına gelen Yeşil Nokta
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markasının ülkemizdeki temsilcisi olan ÇEVKO
Vakfı, 540 milyon tüketiciyi kapsayan Yeşil
Nokta Sisteminin ülkemizdeki gelişimi için
çalışmalarına devam ediyor.
ÇEVKO Vakfı, Yeşil Nokta üyesi kuruluşların,

sürdürülebilir çevre alanında örnek
çalışmalarını, basın-yayın kuruluşlarının
toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda
bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik
haberlerini ödüllendirmenin yanı sıra, Yeşil

Nokta Hediye Çeki etkinlikleriyle, tüketici-üreticiperakende arasında iş birliği sağlıyor.
2017’de Migros iş birliğinde başlatılan Yeşil
Nokta Hediye Çeki etkinlikleri kapsamında,
belirli satış noktalarında tüketicilere
bilgilendirilmenin yanı sıra, yaptıkları
alışveriş kapsamında hediye çekleri hediye
ediliyor. Bunun yanı sıra satış noktaları,
atık biriktirme-toplama ekipmanları ile atık
getirme merkezi kimliği kazanıyor.
Etkinliklerde, tüketicileri çevreye
dair görevlerini yerine getiren firmaların
ürünlerini tercih etmeleri konusunda teşvik
etmek ve aynı zamanda aile bütçesine katkı
sağlamak amacıyla, yapılan her 60 TL’lik

Yeşil Nokta’lı ürün alışverişi için 5 TL’lik
hediye çeki armağan ediliyor.
2017 yılında Migros mağazalarında
gerçekleştirilen 16 etkinlikte, bilgilendirme
ekipleri ile tüketicilere geri dönüşüm
ve ambalaj atıkları ile ilgili sanayinin
yükümlülükleri anlatıldı. Toplam 6 bin 550
tüketici bilgilendirmesi yapıldı.
Etkinliklerin erişim alanı, 2018 yılında
Migros’un yanı sıra Carrefour mağazalarının
da katılımı ile genişledi. Etkinlikler
kapsamında, 2018 yılında 12’si Migros ve
12’si Carrefour olmak üzere toplam 24 adet
Yeşil Nokta etkinliği tamamlandı ve toplam
17 bin 500 kişiye ulaşıldı.

ÇEVKO FOUNDATION GREEN
POINT ACTIVITIES ENABLE
PRODUCER-CONSUMERRETAILER COOPERATION
FOR A SUSTAINABLE
ENVIRONMENT

ÇEVKO Foundation supports producerconsumer-retailer cooperation through its
Green Spot activities at sales points as well
as extending the coverage of the Green Spot
brand, the sign of informing consumers
about recycling and a responsible industry.
Consumers participating in the activities
earn a gift voucher of TL 5 for each Green
Dot Product purchase of TL 60. The activities
that took place with the cooperation of
Migros in 2017 reached a larger scale with
the
participation of Carrefour in 2018.
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IPCC, “KÜRESEL ISINMA 1,5 DERECE
ÖZEL RAPORU”NU YAYINLADI
41 ülkeden 90 uzmanın bir araya gelerek hazırladığı “Küresel Isınma 1,5
Derece Özel Raporu”, küresel sıcaklık artışı eğiliminin tehlikeli şekilde
devam ettiğinin altını çizerek, ülkelerin, Paris İklim Anlaşması’nda verdiği
taahhütleri en kısa zamanda yenilemesi gerektiğine vurgu yapıyor.

H

ükümetler arası İklim Değişikliği
Paneli (IPCC), “Küresel Isınma
1,5 Derece Özel Raporu” başlıklı
çalışmasını yayınladı. 41 ülkeden
90 uzmanın üç yıldan fazla süren
çalışması ile hazırlanan raporda
küresel sıcaklık artışının, sanayileşme
öncesine göre bir derece arttığı ve artış
eğiliminin tehlikeli boyutta devam
ettiğinin altı çiziliyor.
“1,5 ºC Küresel Isınma Özel
Raporu”, geçtiğimiz Aralık ayında
Polonya’da hükümetlerin Paris
Anlaşması’nı değerlendirmek üzere bir
araya geldikleri Katowice İklim Değişliği
Konferansı’nda gündemde olan
konulardan biriydi.
Raporda öne çıkan başlıklar şu
şekilde sıralanabilir:
İnsanlar, dünyanın, sanayi öncesi
döneme göre yaklaşık 1,0 ºC ısınmasına
sebep oldu. Küresel ısınma şimdiden,
kuraklık ve seller gibi aşırı hava olayları,
deniz seviyesinde yükselme ve Arktik
Denizi’nin erimesi olarak etkilerini
göstermeye başladı.
Seragazı emisyonları mevcut
şekilde devam ederse, küresel ısınma
2030 ile 2052 yılları arasında 1,5 ºC
sınırını geçecek.
1,5 ºC sınırı, sürdürülebilir kalkınma

ve yoksulluğu önleme için kritik öneme
sahip. Küresel ısınmayı 1,5 ºC ile
sınırlandırmak, ekolojik sistemler ve
yaşam alanları üzerindeki birçok kalıcı
etkinin önlenmesi anlamına geliyor.
Bu sınırı geçmemek için küresel
emisyonları 2030 yılında 2010 yılına
göre yüzde 45 azaltmak ve 2050 yılında
net sıfır emisyona ulaşmak gerekiyor.
Bu yüzden tarım, enerji, sanayi, bina,
ulaşım ve şehirlerde “hızlı ve geniş
kapsamlı” dönüşümler gerekiyor.
Şu anda Paris Anlaşması
kapsamında verilen taahhütler, küresel
ısınmayı 1,5 °C’de sınırlandırmaya
yetmiyor. Ülkelerin, en kısa zamanda
taahhütlerini yenilemesi gerekiyor.
Rapora göre bu olumsuz duruma
rağmen bu kötüye gidiş teknik olarak
halen sınırlanabilir. Fakat bunun için
toplumların tüm kesimlerinin dahil
olduğu, çok hızlı ve geniş kapsamlı
adımlar atılması lazım. Politik olarak
liderlik de bu hedefin şartlarından.
Çalışmaya göre 1,5 derecelik bir
artış dahi dünyadaki biyoçeşitliliğin
azalmasına, deniz seviyelerinin

IPCC SAYS LIMITING
GLOBAL WARMING
TO 1.5 °C WILL
REQUIRE DRASTIC
ACTION
The 48th session of the
Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC48) has approved a Special
Report on Global Warming of
1.5°C (SR15) and its Technical
Summary, and adopted a
Summary for Policymakers
(SPM), following its line-byline discussion. According
to the Panel, limiting the
global average temperature
rise to 1.5ºC is still possible;
however, it will require
“unprecedented” transitions
in all aspects of society,
including: the transformation
of energy, agricultural, urban
and industrial systems;
engagement of non-state
actors; and integration
of climate action into
broader public policy and
development frameworks.

yükselmesine, sıcaklık dalgalarının
daha sık ve yoğun yaşanmasına,
aşırı iklim olaylarına sebebiyet
verecek. 2 derecelik bir artış ise,
dünyanın eko sistemi üzerinde daha
yıkıcı etkiler görülmesine ve yüz
milyonlarca insanın bu etkilerden
daha şiddetli etkilenmesine ve
fakirleşmesine yol açacak.
2 derecelik sınır için ise 2030’a
kadar indirilmesi gereken yıllık
emisyon miktarı yüzde 20 iken, sıfır
emisyon için son tarih 2075.
1,5 derece sınır hedefi için 2030
yılına kadar her yıl küresel gayri safi
hasılanın yüzde 2,5’nin karbon azaltım
amacı ile kullanılması gerekiyor.
Ayrıca 2050 yılı küresel elektrik
üretimi, yüzde 85 oranında yenilenebilir
kaynaklardan sağlanmalı, elektrik
üretiminde kömür kullanımı da aynı
tarihte sıfıra inmeli.

TÜRKIYE, İKLIM
DEĞIŞIKLIĞINE KARŞI
EN HASSAS VE RISKLI
BÖLGELER ARASINDA

Küresel ortalama sıcaklıklar, sanayi
öncesi döneme göre 1 °C eşiğini
aştı. Türkiye’de ise ortalama sıcaklık
artışı ise 1,5 °C’yi şimdiden geçti.
Türkiye’nin tümü için sanayi öncesi
döneme göre, 5 °C’ye varan sıcaklık
artışı ve yine ülkenin güney ve batı
kesimleri için yüzde 30’lara varan
yağış azalması öngörülüyor.
Türkiye’de sıcaklıklar her
geçen gün artmaya devam ediyor.
2017 yılında, Türkiye’de ortalama
sıcaklık 1970 yılına göre 1,5 °C

artarak 14,2 °C olarak gerçekleşti.
1981-2010 ortalamasının 13,5 °C
olduğunu göz önüne alırsak,
ortalama artış 0,7 °C oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü,
“Türkiye ortalama sıcaklıklarında
1998 yılından bu yana (2011 yılı
hariç) süreklilik arz eden bir artış”
olduğunu ifade ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
verilerine göre yağış rejimleri,
miktarı ve sıklığında önemli
değişimler yaşanıyor ve
meteorolojik afetler artıyor.
Türkiye’de 2017 yılında 598, 2016
yılında 654, 2015 yılında ise 731
meteorolojik afet gözlemlendi.
Bu üç yıl, 1940’lardan beri ülke
tarihinde en çok meteorolojik afetin
görüldüğü yıllar olarak ön plana
çıkıyor. Son üç yıldaki meteorolojik
afetlerin ortalama yüzde 80’inden
fazlası fırtına, şiddetli yağış/sel ve
dolu afeti olarak gerçekleşti.
Sel ve kuraklık haberleri, 2018
yılında ülkemizde de gündeme
oturdu. Sadece 2018’de İzmir, Ankara,
İstanbul, Trabzon, Rize, Ordu, Bursa,
Kahramanmaraş, Kayseri, Antalya,
Muğla, Tekirdağ, Konya, Muş, Erzurum,
Şanlıurfa, Samsun, kısacası yurdun
dört bir yanı sellere teslim oldu. Aşırı
yağış ve sel, canlar aldı; yolları kapattı;
tarlaları ve ekinleri yok etti. Bu yaz
binlerce ev ve iş yerini su bastı.
Türkiye’de sadece seller değil,
aynı zamanda aşırı sıcaklıklar ve
orman yangınları da artık daha sık
görülüyor. 2017 yılında Yalova’nın
yüzölçümünün 1,3 katı kadar orman
alanı yangınlarda zarar gördü. 2 bin
411 orman yangınında 1120 km2 alan
yandı. 2018’de de yangınlar artarak
devam etti. İzmir’de, Tunceli’de,
Kastamonu’da, Bursa’da, Antalya’da,
Çanakkale’de, Sivas’ta, Hatay’da,
Denizli’de ve daha birçok kentte
orman yangınları binlerce ağacın kül
olmasına sebep oldu.
Eşine yüzyıllardır rastlanmamış
bir kuraklığı yaşayan bölgedeki
binlerce insan şimdiden kıtlık, açlık,
gıda krizi ve yeni göç dalgaları tehdidi
ile karşı karşıya. Yanı başımızda
yaşanan ve derinleşebilecek bu
iklim etkileri ülkemizde de sosyal ve
ekonomik sorunlara yol açıyor.
Kaynak: İklim Haber, www.birbucukderece.com
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AB, DÜŞÜK KARBONLU TEKNOLOJILERE
10 MILYAR EURO’NUN ÜZERINDE YATIRIM YAPIYOR
EU INVESTS OVER
€10 BILLION IN
LOW-CARBON
TECHNOLOGIES
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A

vrupa Komisyonu, küresel rekabet
edebilirliklerini artırmak için temiz
teknolojiye 10 milyar Euro tutarında
yatırım yaptı.
İklim Eylemi ve Enerjiden Sorumlu
Komisyon Üyesi Miguel Arias
Cañete, “2050 yılına kadar iklim
nötr bir Avrupa için stratejik
vizyonumuzu kabul ettikten üç
ay sonra, yatırımları bu alandaki
kilit yere yapıyoruz.
AB İklim Eylemi, Avrupalıların
sağlık ve refah düzeylerini hemen
etkileyebilecek bir dizi faydaya sahip.
Bu, yerel yeşil işlerin yaratılmasından,
azalan enerji faturalarından ve daha temiz, daha
verimli toplu taşımacılıktan kaynaklanıyor” dedi.
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Miguel Arias Cañete devamında şunları
ekledi: “Amacımız, tüm Avrupalılar için
modern, rekabetçi ve sosyal açıdan adil bir
Paris Anlaşması ile uyumlu bir ekonomi
oluşturmaya devam etmektir. Bunun
olması için endüstriyel ölçekte
temiz, yenilikçi teknolojilerin
kullanılmasına ihtiyaç duyacağız.
Bu nedenle, enerji yoğun
sektörlerde, karbon yakalama,
depolama ve kullanımda,
yenilenebilir enerji sektöründe
ve enerji depolamada son derece
yenilikçi teknolojileri pazara sunmak
için yatırım yapıyoruz. Bugün tüm
üye devletlerde teknolojik çözümleri açığa
çıkarıyoruz ve Avrupa’da modern ve iklim

açısından nötr bir topluma geçişimizde ileri
sarma düğmesine basıyoruz.”
Komisyon, 2020’de İnovasyon Fonu
kapsamında ilk teklif çağrısını başlatmayı ve
ardından 2030’a kadar düzenli çağrı yapmayı
hedefliyor.
Komisyon, temiz teknolojiler söz konusu
olduğunda Avrupa’nın öncü olmasını
sürdürmek istiyor. Geçen yıl, Avrupa
Komisyonu, tarafsız bir ekonomi için 2050
yılına kadar uzun vadeli stratejik bir vizyon
benimsemişti.
Bu vizyon, hedefler koymak değil, yeni
ve yenilikçi endüstriler, işletmeler ve ilgili
meslekler geliştirmek için paydaşlara ve
girişimcilere ilham vermek için bir yön ve plan
duygusu oluşturmaktır.

AP'DEN YENILENEBILIR
ENERJI HEDEFI

Avrupa Parlamentosu (AP), toplam
enerji tüketiminde, yenilenebilir
enerjinin payını 2030'a kadar yüzde
32'ye çıkartmaya yönelik yasal
düzenlemeye onay verdi.
Strazburg'da bir araya gelen AP
Genel Kurulu, yenilenebilir enerji
hedeflerinin güncellenmesi amacıyla
hazırlanan yasal düzenlemeyi
onayladı. Genel Kurul'da 104'e karşı
434 oyla kabul edilen düzenlemeyle,
Avrupa Birliği’nin iklim hedeflerine

uyumu için 2030 yılı yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanım hedefi
yüzde 27'den yüzde 32'ye yükseltildi.
Düzenlemeyle, AB'nin enerji
verimliliği hedefi 2030 yılı için yüzde
32,5 olarak belirlenirken, AB üyesi her
ülkenin 2021-2030 dönemine yönelik
ulusal enerji ve iklim planı oluşturması
şartı getirildi.
Yeni kurallar, AB Konseyi
tarafından onaylandıktan sonra üye
ülkelerin mevzuatlarına geçecek.

EP SETS
RENEWABLE
ENERGY TARGET

The European Parliament
(EP) approved a regulatio
n to
increase the share of ren
ewable
energy in total energy
consumption to 32% by
2030.
The regulation stipula
tes that
the EU’s energy efficie
ncy
goal will be 32.5% for the
year
2030, while the EU me
mber
states will form a natio
nal
energy and climate pla
n for
the period 2021-2030.
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COP24 ILE KURALLAR KITABI, İŞLERLIK KAZANDI
COP24’te ülkeler, küresel iklim eylemini daha şeffaf ve detaylı bir biçimde incelemeyi olanaklı kılan ortak
kurallarda mutabık kalarak, Paris İklim Anlaşması’nın nasıl işlerlik kazanacağı konusuna netlik getirdi.

Türkiye COP24’e EK-1’den çıkma talebi
ile gelmiş, bu talebe karşı Başkanlık, Avrupa
Birliği adına Fransız Büyükelçi Brigitte
Collet’i ikili görüşmeler ile sorunu çözüme
kavuşturmak için görevlendirilmişti. Collet,
konuşmasında Türkiye’nin sorunu çözmek
için gösterdiği iyi niyete ve çabalara dikkat
çekerken, tarafların uzlaşamadığını iletti. Bu
talebe özellikle kalkınmakta olan ülkelerden
itiraz geldiği belirtiliyor. Collet konuşmasında,
Türkiye’nin uzlaşmacı ve yapıcı tavrına dikkat
çekerken, konsensüs ve uzlaşma için yeterli
zamanın olmadığını söyledi.

RULES BOOK 24
IN EFFECT AT COP

“İKLIM DEĞIŞIKLIĞI
GELECEĞI TEHDIT EDIYOR”

C

OP24 (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar
Toplantısı), 2-14 Aralık 2018 tarihleri
arasında Katowice, Polonya’da gerçekleşti.
Yapılan zirve sonunda ülkeler, küresel
iklim eylemini daha şeffaf ve detaylı bir
biçimde incelemeyi olanaklı kılan ortak
kurallarda mutabık kaldı. Böylece Paris
Anlaşması’nın nasıl uygulanacağına dair
Kural Kitabı’nın ortaya çıkmasıyla, anlaşma
işlerlik kazandı. Ülkeler aynı zamanda 2020
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yılına kadar mevcut iklim hedeflerini içeren
Ulusal Niyet Katkı Beyanı (INDC) belgelerini
yenilemek konusunda da anlaştılar. Taraflar,
yenilenmiş hedefleri sunmak için Birleşmiş
Milletler Genel Sekreteri’nin 2019 yılında iklim
konusunda düzenleyeceği özel zirvede bir
araya gelmeye karar verdiler.
Kural Kitabı ile birlikte 2020 öncesi iklim
hedeflerini yenileme kararı, küresel düzeyde
sera gazı emisyonlarını azaltmak için çok
önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Bilimsel

araştırmalar, sera gazı emisyonlarının
tekrardan artışa geçtiğini gösterirken, IPCC’nin
özel raporuna göre, dünyanın 1.5 derece
hedefini tutturabilmesi için sadece 12 yılı var.
Türkiye’nin taleplerinde bu sene
de bir somut sonuç alınmadı. Birleşmiş
Milletler Çerçeve Sözleşmesi’ne göre
Türkiye, EK-I ülkesi olarak, kalkınmış ülke
olarak sınıflandırıyor. Paris Anlaşması
kapsamında “kalkınmakta olan ülke” olarak
sınıflandırılmayı talep ediyor.

Bunun dışında ise Türkiye, ilk defa kamuoyu
önünde 1.5 Derece Raporu’na atıfta bulundu.
Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde konuşan
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “İklim
değişikliği dünyamızın ve çocuklarımızın
geleceğini tehdit ediyor. Hükümetler arası İklim
Değişikliği Paneli’nin 1.5 Derecelik Küresel Isınma
Özel Raporu, iklim değişikliği ile mücadelenin
aciliyetini gösteriyor” dedi. Kurum’un IPCC
raporuna yaptığı bu vurgu, Türkiye’nin raporu
onayladığını gösteren ilk resmî açıklama oldu.
Bakan Murat Kurum ayrıca, “Küresel
ortalama sıcaklıklar, her yıl yeni bir rekor
kırıyor. Seller, dolu felaketleri, fırtınalar,
kuraklık, uzun süreli orman yangınları
gibi afetler artık daha sık yaşanıyor. Gerek
dünyada gerek Türkiye’de, aşırı hava
olayları yaşıyoruz. Örneğin, İstanbul’da
2017 yılında gerçekleşen 20 dakikalık dolu
yağışının verdiği zarar 225 milyon dolar
oldu” diye konuştu.
İklim değişikliğiyle mücadelede küresel
iş birliğinin sağlanması gerekliliği üzerinde
duran Bakan Kurum, Türkiye’nin emisyonla
mücadelesine de değinerek, “BMİDÇS
Sekretaryası’na sunulan “Niyet Edilen
Ulusal Katkı Hedefi”ne (INDC) göre sera gazı
emisyonlarını 2030’a yılında yüzde 21’e kadar
azaltmayı hedefliyoruz. Bu sayede, 2030
yılında 246 milyon ton, 2012-2030 arasında
ise toplamda 1 milyar 920 milyon ton sera
gazı emisyonunu önlemiş olacağız” diyerek,
bakanlığın yol haritasını çıkardı.
Bakan Kurum konuşmasının
devamında, “2019’da BM Genel Sekreteri’nin
düzenleyeceği zirve, ülkeler için yaptıklarını
raporlamak konusunda önemli fırsatlar
sunacak. Latin Amerika’da Şili ve Kosta Rika
ortaklığı ile düzenlenecek olan COP25 ise,
mücadeleye yeni bir soluk getirecek. Şili ve
Kosta Rika, küresel temiz enerji liderleri olarak
ön planda olacaklar. Bu ülkelerin göstereceği
liderliği sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

“FOSIL YAKITLARI YERIN ALTINDA
BIRAKMAMIZ GEREKIYOR”

COP24’te çok konuşulan isimlerden biri de
İsveçli genç aktivist Greta Thunberg oldu. İklim
değişikliğine dikkat çekerek liderlerin elini
taşın altına koymasını isteyen 15 yaşındaki
İsveçli Greta, COP24’te BM Genel Sekreteri ve
dünya liderlerine seslenerek iklim adaleti istedi
ve “Politik olarak neyin mümkün olduğunu
konuşmak yerine yapılması gerekenlere
odaklanmadığınız sürece umut yok. Bir krizi,
kriz olarak ele almadığımız sürece çözemeyiz.
Fosil yakıtları yerin altında bırakmamız
ve dürüstlüğe odaklanmamız gerekiyor.
Bu sistemin içinde çözümlerin bulunması
imkansız, belki de sistemin kendisini
değiştirmemiz gerekiyor” dediği konuşması ile
dünya gündeminde uzunca zaman yer aldı.

ÇEVKO VAKFI, COP24’E KATILDI

ÇEVKO Vakfı yöneticileri, Polonya’nın Katowice
kentinde devam eden Birleşmiş Milletler İklim
Zirvesi COP24’e katıldı. Birleşmiş Milletler
(BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’ın,
iklim değişikliğinin hızlı ilerlediğine dikkati
çekerek, “Geç olmadan hızlı çözümler bulmak
durumundayız. Birçok ülke, bölge ve insan için
iklim değişikliği çoktan bir hayati bir meseleye
dönüşmüş durumda” yorumuyla başlayan
konferansta Türkiye pavyonunda da çeşitli
etkinlikler düzenlendi.
UNFCC’nin yaptığı resmî açıklamaya göre
COP25, 2-13 Aralık 2019 tarihleri arasında
Güney Amerika ülkesi Şili’de gerçekleşecek.

COP24 (United Nations
Framework Convention on
Climate Change 24th Meeting
of the Parties) took place in
Katowice, Poland between
2-14 December 2018.
For the first time, Turkey
has referred to the Special
Report on 1.5 Degrees in
public. Mr. Murat Kurum,
Minister of Environment and
Urbanization, speaking at
the United Nations Climate
Summit said: “Climate
change threatens the future
of our world and our children.
The Special Report on the
Impact of Global Warming
of 1.5 Degrees by the
Intergovernmental Panel on
Climate Change indicates
the urgency of the fight
against climate change.” The
institution’s emphasis on
the IPCC report was the first
official statement of Turkey’s
approval of the report.

COP24’te çok konuşulan
isimlerden biri olan
15 yaşındaki İsveçli
aktivist Greta Thunberg,
COP24’te BM Genel
Sekreteri ve dünya
liderlerine seslenerek
iklim adaleti istedi.

Kaynak: www.iklimhaber.org ve www.yesilgazete.org
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AB KOMISYONU DÖNGÜSEL EKONOMI
EYLEM PLANINI UYGULAMAYA BAŞLADI

A

vrupa Komisyonu, Aralık 2015’te
onaylamış olduğu Döngüsel Ekonomi
Eylem Planı’nın uygulanması ile
ilgili kapsamlı bir rapor yayınladı. Rapor,
eylem planının uygulanmasından doğacak
başlıca sonuçları sunuyor ve iklim dostu,
doğal, içme suyu kaynakları ile ekosistemler
üzerindeki baskının en aza indirgendiği,
rekabetçi bir döngüsel ekonomiye geçişin
önündeki zorlukları sıralıyor.

DOĞRUSAL EKONOMIDEN
DÖNGÜSEL EKONOMIYE GEÇIŞ
Kabul edilmesinden üç yıl sonra,
Döngüsel Ekonomi Eylem Planı’nın artık
tamamlandığı söylenebilir. Planın içindeki
54 eylemin hepsi şu ana dek gerçekleşti
veya uygulamaya alındı. Raporun
bulgularına göre, Döngüsel Ekonomi
Eylem Planı’nın uygulanması, Avrupa’da

döngüsel ekonomiye geçişi hızlandırdı.
Bunun sonucunda da AB, yeniden istihdam
yaratmaya başladı. 2016’da döngüsel
ekonomi ile ilgili sektörler 2012’ye kıyasla
yüzde 6 artışla 4 milyondan fazla işçi
istihdam etti.
Aynı zamanda döngüsellik yeni iş
olanakları açtı, yeni iş modellerinin ortaya
çıkmasını sağladı ve hem AB içinde hem de
dışında yeni pazarların gelişmesini sağladı.
2016’da tamir, yeniden kullanım veya geri
dönüşüm gibi döngüsel faaliyetler yaklaşık
147 milyar avro katma değer ve yaklaşık
17.5 milyar avro yatırım yarattı.

AB’NIN PLASTIKLER ILE
İLGILI STRATEJISI

Döngüsel Ekonomide AB Plastik Stratejisi,
malzemeye özgü yaşam döngüsü
yaklaşımını benimseyerek döngüsel

2015’te kabul edilmiş olan
plana ait 54 eylemin tamamı
şu ana dek gerçekleşti veya
uygulamaya alındı. Bu
sayede Avrupa’nın rekabet
gücü artacak, ekonomi ve
endüstrisi modernleşerek
istihdam yaratılacak, çevre
korunacak ve sürdürülebilir
kalkınma sağlanacak.

tasarım, kullanım, yeniden kullanım ve
geri dönüşüm faaliyetlerini plastik değer
zincirlerine entegre eden ilk AB politika
çerçevesidir. Bu strateji AB düzeyinde
ölçülebilir hedefler ile net bir vizyon
oluşturarak, 2030 itibariyle AB pazarına
girecek tüm plastik ambalajların yeniden
kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir
olmasını sağlayacak.
Komisyon geri dönüşümlü plastik
pazarına güç katmak amacıyla bu konuda
gönüllü bir taahhüt kampanyası başlattı. Şu
ana dek 70 şirket taahhütte bulundu. Bunun
sonucunda geri dönüşümlü plastik pazarı
2025’e kadar an az yüzde 60 büyüyecek.
Fakat geri dönüşümlü plastiklerde hâlâ
bir arz talep açığı bulunuyor. Komisyon,
bu açığı gidermek için geri dönüşümlü
plastikleri üreten ve kullanan kilit sektör
paydaşları arasında Döngüsel Plastik
İttifakı’nı kurdu.
AB plajlarında sıklıkla görülen 10
maddeyi ele alan, tek kullanımlık plastikler
ve balıkçılık malzemeleri ile ilgili kurallar
AB’yi deniz kirliliği ile küresel mücadelede
ön saflara yerleştiriyor. Önlemler arasında;
eğer alternatif ürünler mevcut ise plastikten
yapılmış bazı tek kullanımlık ürünlerin
(pipet veya çatal bıçak vb.) ve oxo-çözünür
plastiklerin yasaklanması, tüketim azaltma
hedefleri, ürün tasarım gereklilikleri
ve “Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu”
programları sayılabilir.

İNOVASYON VE YATIRIMLAR

Döngüsel ekonomiye geçişi hızlandırmak
için inovasyona yatırım yapılması ve
Avrupa’nın sanayi yapısına uyumlu hale
getirilmesine destek verilmesi şart. 20162020 arasında Komisyon, her iki alandaki
çabaları güçlendirerek bu geçiş için kamu
fonlarından 10 milyar Avro’nun üzerinde
destek sağladı.
Döngüsel Ekonomi Finans Destek
Platformu, yatırımları daha da artırmak için
döngüsel ekonomi projelerinin bankalardan
destek bulması, fonlama faaliyetlerinin
koordine edilmesi ve iyi uygulamaların
paylaşılması amacıyla tavsiyeler oluşturdu.
Platform, Avrupa Yatırım Bankası ile birlikte,
mali destek sağlanması ve eylem planı
ile sürdürülebilir büyümenin finansmanı
arasında sinerji yaratılması için çalışacak.

ATIKLARIN KAYNAĞA
DÖNÜŞTÜRÜLMESI

Etkili ve verimli atık yönetimi sistemleri,
döngüsel ekonominin en önemli yapı
taşlarıdır. Birlik içinde atık yönetimi
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sistemlerini modernize etmek amacıyla
Temmuz 2018’de revize edilmiş bir
atık mevzuat çerçevesi yürürlüğe
girdi. Bu çerçeve, yeni ve iddialı geri
dönüşüm oranları, geri dönüştürülmüş
malzemelerin netleştirilmiş yasal statüsü,
deniz kirliliği, gıda atıkları ve kritik
hammaddeleri içeren ürünler de dahil
olmak üzere, daha sıkı atık önleme ve atık
yönetimi önlemlerini kapsıyor.

DÖNGÜSEL TASARIM VE
ÜRETIM SÜREÇLERI

Bir ürünün daha yaşam döngüsünün
başında akıllı tasarım ile tasarlanmış
olması, döngüselliğin sağlanması açısından
çok önemlidir. Komisyon, 2016-2019 EkoTasarım Çalışma Planı’nı uygulayarak,
enerji etkinlik hedefleri ile ürünlerin
döngüsel tasarımını destekledi. Pek çok
ürün için hazırlanan Eko-Tasarım ve Enerji
Etiketlemesi önlemleri; yedek parça
bulunabilirliği, onarım kolaylığı, yaşam
sonu işlemlerinin kolaylaştırılması gibi
malzeme verimlilik gerekliliği kurallarını
içeriyor. Komisyon aynı zamanda, bu
konuya ayrılmış bir “Çalışma Belgesi”
ile döngüsel ve sürdürülebilir ürünleri
desteklemek amacıyla kendi ürün
politikalarını analiz etti.

CLOSING THE
LOOP: COMMISSION
DELIVERS ON
CIRCULAR ECONOMY
ACTION PLAN

Three years after adoption,
the Circular Economy Action
Plan can be considered fully
completed. Its 54 actions
have now been delivered
or are being implemented.
According to the findings of
the report, implementing the
Circular Economy Action Plan
has accelerated the transition
towards a circular economy
in Europe, which in turn has
helped putting the EU back on
a path of job creation. In 2016,
sectors relevant to the circular
economy employed more than
four million workers, a 6%
increase compared to 2012.

TÜKETICILERIN
GÜÇLENDIRILMESI

Daha döngüsel bir ekonomiye geçiş,
yurttaşların tüketim alışkanlıklarını etkin
bir biçimde değiştirmelerini de gerektiriyor.
Komisyonun geliştirdiği Ürünün Çevresel
Ayak İzi (ÜÇA) ve Kurumun Çevresel Ayak
İzi (KÇA) yöntemleri, şirketlerin güvenilir
ve kıyaslanabilir çevre bildirimleri
yapmasını, tüketicilerin de bilinçli
seçimler yapmasını sağlayabilir.
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DÜNYADAN
GÜÇLÜ PAYDAŞ KATILIMI

Paydaşların katılımı geçiş için son derece
önemlidir. Eylem planının sistemsel yaklaşımı;
kamu otoritelerine, ekonomik ve sosyal
oyunculara ve sivil topluma, farklı sektörler
ve değer zincirleri arasında partnerlikler
oluşturmak için kullanılabilecekleri bir çerçeve
sağladı. Komisyonun, geçişi hızlandırmak
ve döngüsellik için uluslararası çabalara
liderlik etmedeki rolü, 2019 Dünya Ekonomik
Forumu’nda da “Kamu Sektörü
Kategorisi Döngüseller Ödülü”
ile takdir edildi.

AÇIK ZORLUKLAR

Paydaşlarla etkileşimin gösterdiği
üzere eylem planının henüz kapsamadığı
bazı alanlar araştırılarak döngüsel gündem
tamamlanabilir. Döngüsel Ekonomide
Plastikler için Avrupa Stratejisi örneğinden
yola çıkılarak, çevreye etkisi yüksek olup
da döngüsellik potansiyeli taşıyan IT,
elektronik, ulaşım, inşaat, madencilik,
mobilya, gıda ve içecek veya tekstil gibi
diğer pek çok sektör de benzer bir bütünsel
yaklaşım yoluyla daha
döngüsel hale gelebilir.

ARKA PLAN

Komisyon, Avrupa’nın
küresel alanda rekabet
Döngüsel ekonomi, artık geri
gücünü artıracak,
dönülemez, küresel bir trend
sürdürülebilir ekonomik
oldu. Fakat eylemlerin AB
büyüme sağlayacak ve yeni
düzeyinde ve küresel olarak
Eylem planının
istihdam yaratacak döngüsel
büyütülebilmesi, döngünün
bir ekonomiye geçişi
uygulanması
tam olarak tamamlanabilmesi
desteklemek amacıyla,
ve bunun AB şirketlerine
ile ilgili tam
2015’te iddialı bir yeni
sağlayacağı rekabetçi
durum özeti
Döngüsel Ekonomi Eylem
avantajın güvence altına
ekli “Çalışma
Planı’nı kabul etti. Öngörülen
alınabilmesi için yapılması
Belgesi”nde
eylemlerin, daha fazla
gereken çok şey var. Gözden
geri dönüşüm ve yeniden
sunulmuştur.
geçirilmiş atık mevzuatının
kullanım yoluyla ürünlerin
uygulanması ve ikincil
yaşamı açısından “döngüyü
hammadde piyasalarının
tamamlamaya” katkı sağlayacağı ve hem
geliştirilmesi için çabaların artması
çevreye hem de ekonomiye faydalı olacağı
gerekecek. Aynı zamanda Avrupa’nın
bekleniyordu. Planlar, tüm hammadde,
döngüsel ekonomiye geçişin tüm
ürün ve atıktan en fazla değeri elde etmeyi,
faydalarından yararlanabilmesi için bazı
enerji tasarrufunu artırmayı ve sera gazı
konular üzerinde AB düzeyinde başlamış
emisyonlarını azaltmayı sağlayacaktı ve ESIF
olan çalışmaların (kimyasallar, toksik
fonlaması, Horizon 2020, AB yapısal fonları ve
olmayan çevre, eko-etiketleme ve ekodöngüsel ekonomiye yapılan ulusal yatırımlar
inovasyon, kritik hammaddeler ve gübreler,
ile finansal olarak desteklenecekti.
vb.) hızlandırılması da lazım.
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ÇEVKO VAKFI ÜYELERi

AB plajlarında sıklıkla
görülen 10 maddeyi ele
alan, tek kullanımlık
plastikler ve balıkçılık
malzemeleri ile ilgili
kurallar AB’yi deniz kirliliği
ile küresel mücadelede ön
saflara yerleştiriyor.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
AMCOR FLEXIBLES İSTANBUL AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
AMWAY TÜRKİYE LTD. ŞTİ. İZMİR ŞB.
ANADOLU CAM SAN.A.Ş.
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN. A.Ş.
AVON KOZMETİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
BALL BEVERAGE TURKEY PAKETLEME SAN. VE TİC. A.Ş.
BP PETROLLERİ A.Ş.
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.
COCA-COLA MEŞRUBAT PAZARLAMA DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. A.Ş.
CROWN BEVCAN TÜRKİYE AMBALAJ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
EDİRNE YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş.
ELİF PLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
EMEK YAĞ SAN. A.Ş.
ERBAK ULUDAĞ İÇECEK SAN. TİC. A.Ş.
ETİ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
GÜROK TURİZM VE MADENCİLİK A.Ş.
HAYAT KİMYA SANAYİİ A.Ş.
INDORAMA VENTURES ADANA PET SANAYİ A.Ş.
İNCİ MOBİLYA MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
JOHNSON & JOHNSON SIHHİ MALZEME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
KAVAKLIDERE ŞARAPLARI A.Ş.
KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş.
KOROZO AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş.
LOREAL TÜRKİYE KOZMETİK SAN. VE TİC. A.Ş.
MARSHALL BOYA VE VERNİK SAN. A.Ş.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

MEY ALKOLLÜ İÇKİLER SAN. VE TİC. A.Ş.
MİGROS TİC. A.Ş.
MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
ERIKLI SU VE MEŞRUBAT SAN. VE TİC. A.Ş.
NIVEA BEIERSDORF TURKEY KOZMETİK SAN. VE TİC. A.Ş.
NİĞDE MEŞRUBAT VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ORIFLAME KOZMETİK ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ.
PAPİKS PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.
PEPSİ COLA SERVİS VE DAĞ. LTD. ŞTİ.
PINAR SU SAN. VE TİC. A.Ş.
PLAŞ PLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
PROCTER&GAMBLE TÜKETİM MALLARI SAN.A.Ş.
RECKITT BENCKISER TEMİZLİK MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
RED BULL GIDA DAĞITIM VE PAZ. TİC. LTD. ŞTİ.
ROCHE MÜSTAHZARLARI SAN. A.Ş.
SARTEN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
SAVOLA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş.
TAMEK GIDA VE KONSANTRE SAN. TİC. A.Ş.
TAT GIDA SANAYİİ A.Ş.
TETRA PAK PAKETLEME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SAN. A.Ş.
UNILEVER SAN. VE TİC. TÜRK A.Ş.
BAK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

AMBALAJ ATIKLARI İLE İLGİLİ
GERİ KAZANIM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZİ
YERİNE GETİRDİNİZ Mİ?
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nden kaynaklanan
yükümlülüklerinizi 30 Haziran 2019 tarihine kadar
Yetkilendirilmiş Kuruluş ÇEVKO Vakfı’na devredebilirsiniz.
ÇEVKO Vakfı
cevko@cevko.org.tr
www.cevko.org.tr
0216 428 78 90

