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AKÇANSA ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.
AMCOR FLEXIBLES İSTANBUL AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
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CASTROL MADENİ YAĞLAR TİCARET A.Ş.
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EMEK YAĞ SAN. A.Ş.
ERİKLİ SU VE MEŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
ETİ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
GÜROK TURİZM VE MADENCİLİK A.Ş.
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INDORAMA VENTURES ADANA PET SAN. A.Ş.
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KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SAN. A.Ş.

ÇEVKO Vakfı, 30 yıldır çevre konusunda uzmanlaşmış sanayi inisiyatifi ve etkin sivil toplum 
kuruluşu kimliklerini bünyesinde bir araya getiriyor.

Ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine katkı sağlamak için çalışmalarımızı artan bir ivmeyle 
sürdürüyoruz.  Toplumda iklim krizine karşı farkındalığı arttırmak, hem iklim kriziyle savaşımı hem de 
döngüsel ekonomiye geçişi hızlandırmak ve genişletilmiş üretici sorumluluğu ilkesinin önemini 
anlatmak 30. yılımızda odaklandığımız konulardır.

Başta kurucu üyelerimiz olmak üzere tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz.

Dünyada sürdürülebilir bir gelecek yolunda, hep birlikte nice 30 yıllara!

ÇEVKO Vakfı
30. Yılını Kutluyor!
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METE İMER
ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri

Değerli Okuyucular,

ÇEVKO DÖNÜŞÜM’ü bundan böyle size e-dergi olarak sunuyo-
ruz.  İçeriğinde de güncellemeler yaptık.  Konuları iklim krizi, 
döngüsel ekonomi, sorumlu sanayi ve sürdürülebilirlik, Yeşil 
Nokta, atık yönetimi ve geri dönüşüm, çevresel etkinlikler baş-
lıkları altında topladık. 

İklim krizi artık tüm dünyada gündemin birinci maddesi.  Bir-
leşmiş Milletler 21. Taraflar Konferansı’nda kabul edilen Paris 
Anlaşması’nın kabulünün üzerinden  yıl geçti.  Anlaşma, imza 
atan devletlerin çoğunluğunun parlamentoları tarafından onay-
lanmasının ardından 5 yıl önce yürürlüğe girdi.  Türkiye de an-
laşmayı bu yılın ekim ayında TBMM’den geçirdi.  

Kasımda Glasgov’da toplanacak BM 2 . Taraflar Konferansı’nda 
Paris Anlaşması’yla ilgili şu önemli konular ele alınacak  Ülkele-
rin sera gazı azaltım taahhütlerinin, anlaşmanın hede  olan 1,5 
- 2 ’lik sıcaklık artışının aşılmaması için yeterince iddialı olup 
olmadığı; gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere yapılma-
sı hükme bağlanmış olan mali desteğin durumu; iklim değişikli-
ğine uyum sağlamanın mümkün olmadığı durumlarda toprak, 
can ve kültürlerin yok oluşunun anlaşmanın “kayıp ve zarar” 
maddesi altında karşılanması; karbon piyasaları için kuralların 
belirlenmesi.

“Döngüsel ekonomi” terimi ilk kez 1988 ve izleyen yıllarda İngiliz 
ekonomistler tarafından kullanıldı ve Ellen MacArthur Vakfı’nın 
çabasıyla batı dünyasında yayıldı.  2000’li yılların başında Çin, 
döngüsel ekonomi kavramından, sanayi ve çevre politikalarını 
kaynak, üretim, atık ve yaşam döngüsü odaklı kılmak için yarar-
landı.  Avrupa Birliği döngüsel ekonomi vizyonunu 201  yılında 
açıkladı; kapsamlı çalışmalar sonucu Döngüsel Ekonomi Eylem 
Planı, çeşitli yasal düzenlemeler ve Yeşil Mutabakat’ı hızla yürür-
lüğe soktu.

İklim kriziyle savaşımın ve döngüsel ekonomiye geçişin birbiriy-
le kesiştiğinin, birbirini desteklediğinin en çarpıcı örneği Avrupa 
Birliği’nin ortaya koyduğu Yeşil Mutabakat.  Yeşil Mutabakat ile 
AB, yalnızca üye ülkelerin iklim hedeflerine ulaşması için önlem-
ler ortaya koymuyor, aynı zamanda ticaret yaptığı ülkelerden 
satın alacağı ürünlerin üretimi sırasında karbon salımlarının 
önlenip önlenmediğini sorguluyor, önlenmediyse, Birlik içinde 
haksız rekabete meydan vermemek için, ürünlerin AB’ye giri-
şinde kapıda karbon vergisi almayı gündeme getiriyor; ticaret 

Dear Readers,

rom no  on, e present you ÇEVKO DÖNÜŞÜM as an e-mag-
azine.  e have updated the contents as ell.  e have organ-
ised the topics under climate crisis, circular economy, responsi-
ble industry and sustainability, Green Dot, aste management 
and recycling, and environmental events.

limate crisis has no  become number one agenda in the 
world.  6 years have passed since the acceptance of the Paris 
Agreement at the nited Nations OP 21.  The agreement ent 
into force 5 years ago as after it had been rati ed by the parlia-
ments of the majority of the states.  t as also rati ed by the 
Turkish Grand National Assembly in the month of October of 
this year.

ollo ing important matters regarding the Paris Agreement ill 
be dealt ith at the N OP 2  hich ill convene in Glasgo  in 
November  hether the mitigation commitments of the coun-
tries are ambitious enough not to surpass the 1.5  2  tem-
perature increase target mentioned in the agreement; the situ-
ation of the nancial flo  from the developed to the developing 
countries; compensation of earth, lives and cultures lost per the 
“loss and damage” clause of the agreement in cases hen the 
adaptation to the climate change is not possible; de ning rules 
for the carbon markets.

The term “circular economy” as used for the rst time by Brit-
ish economists in 1988 and the follo ing years and spread out 
in the est orld by the e orts of the Ellen MacArthur oun-
dation.  hina, in the early 2000s, utilised the circular econo-
my concept to make its industry and environment policies 
resource, production, waste and life cycle focused.  European 

nion declared its circular economy vision in 201 ; as a result of 
comprehensive ork E  put forth rapidly the ircular Economy 
Action Plan, several legislation and the European Green Deal. 

The most striking e ample that combating the climate crisis and 
moving to ards a circular economy intersect ith and even 
support each other is the European Green Deal.  By the Green 
Deal, E  not only put forth measures for the member states 
to reach the climate goals, but also uestion its trade partners 

hether they have taken measures to control carbon emissions 
during the production of the products that ill be bought from 
them, and if not, ask for carbon ta  at the border to avoid unfair 



ortaklarının Paris Anlaşması’nı onaylamış olmasını istiyor.  Bu 
nedenle Yeşil Mutabakat Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor.

Sorumlu sanayi ÇEVKO Vakfı’nın kuruluş nedeni.  Bu yıl 30. yılını 
kutlayan ÇEVKO Vakfı’nı kuran sanayinin önde gelen şirketleri 
sürdürülebilirlik çalışmalarına hız verdiler.  Şirketlerin kurumsal 
olarak yaptığı çalışmaların yanında, bir araya gelerek ülke ge-
nelinde yaptıkları çalışmaların etkisi daha büyük.  ÇEVKO’nun 
başlattığı tüketim sonrası ambalaj atıklarının kaynağında ayrı 
toplanıp geri dönüştürülmesi projesi “genişletilmiş üretici so-
rumluluğu” modeli olarak Türkiye’de yasal düzenlemelerin par-
çası haline geldi ve 15 yıl uygulandı.  Avrupa’da ise “genişletilmiş 
üretici sorumluluğu” modeli döngüsel ekonomide daha büyük 
önem kazandı; piyasaya sürenler tarafından yerine getirilecek 
geri kazanım hedefleri yükseltilerek, özellikle plastik ve deniz 
çöpünü ilgilendiren alanlar da kapsama alınarak uygulanmaya 
devam ediyor.  

Sorumlu sanayi Avrupa’da tüketim sonrası ambalaj atıklarının 
toplanıp geri dönüştürülmesine sağladığı mali katkıyı göster-
mek için Yeşil Nokta işaretini buldu.  Bütün dünyada tescilli bir 
marka haline gelen Yeşil Nokta, Türkiye’de de ÇEVKO Vakfı’nın 
kullanmakta olduğu ve ekonomik işletmelere kullanma hakkı-
nı verdiği, ÇEVKO ve geri dönüşümle özdeşleşmiş bir simgedir.  
Yasal yükümlülüklerini yerine getirmenin ötesinde, evsel amba-
laj atıklarının kaynağında ayrı toplanıp geri dönüştürülmesine 
destek vermek isteyen şirketlerin, ÇEVKO Vakfı ile bu konuda 
işbirliği yaptığını, tüketicilere, otoritelere ve ekonomik işletmele-
re duyurmanın en etkili yoludur.

2018 yılının sonunda Çevre Yasası’nda yapılan değişiklik ve 
2019 yılında yayımlanan yönetmelikle Sıfır Atık kavramı yasal 
düzenlemelerimizde yer aldı.  Aslında döngüsel ekonominin bir 
sonucu olan sıfır atık idealine yaklaşmak mücavir alanlarda atık-
ların toplanmasından sorumlu olan 1.300’ün üzerinde belediye-
ye büyük görev yüklüyor.  Ülkemizde henüz ambalaj atıklarının 
ayrı toplanamadığı yüzlerce belediye varken iki yıldan beri tüm 
atıkların ayrı toplanarak değerlendirilmesi gerekiyor.  Dergimi-
zin bu sayısında belediye başkanları ile yapılan röportajlarda 
sıfır atık konusu işlendi.  

ÇEVKO DÖNÜŞÜM’ü yeni biçimiyle sizlere sunmaktan mutluluk 
duyuyor, e-dergimizin hazırlanmasında emeği geçenlere teşek-
kür ediyorum.  

Mete İmer

ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri

competition in the Union. EU demands from its trade partners 
to sign and ratify the Paris Agreement as well.  Therefore, Euro-
pean Green Deal concerns Turkey closely.  

Industry responsibility is the reason for the establishment of 
ÇEVKO.  Leading industrial companies that founded ÇEVKO, 
which is celebrating its 30th anniversary this year, have speeded 
up their sustainability e orts.  or a company, corporate e orts 
nation-wide together with other companies, rather than individ-
ual actions are much more e ective.   The project for separate 
collection and recycling of packaging waste that ÇEVKO initiated 
became part of the legal arrangements as the “extended pro-
ducer responsibility” model in Turkey and lasted for 15 years.  In 
Europe, however, the “extended producer responsibility” model 
have gained much more importance in the circular economy; 
the model is being implemented by increasing the recycling tar-
gets that ill be ful lled by the packaged product suppliers and 
e tending the implemention in the elds such as plastics and 
ocean litter.     

Responsible industry in Europe invented “Green Dot” mark to 
demonstrate the nancial contribution they make to the collec-
tion and recycling of household packaging waste.  The “Green 
Dot” mark, which was registered all over the World and which 
was licensed to ÇEVKO and sublicensed to the economic oper-
ators in Turkey by ÇEVKO, has become a symbol that identi es 
ÇEVKO and recycling.  t is the most e ective ay for the compa-
nies, ishing, beyond their legal obligations, to nance separate 
collection and recycling of household packaging to demonstrate 
their collaboration ith ÇEVKO oundation to consumers, to au-
thorities and to economic operators.

The concept of “Zero Waste” took place in our legislation by 
the change made in the Environment Law at the end of 2018 
and by the regulation published in 2019.  To approach the zero 
waste ideal, which is, in fact, a result of circular economy, puts 
a big task onto over 1.300 municipalities which are responsible 
for the collection of packaging waste.  While there are still hun-
dreds of municipalities at which packaging waste could not be 
collected separately, it has been required for the last two years 
that all the waste should be collected separately.  This edition of 
our magazine includes interviews with mayors on “Zero Waste”. 

e are happy to present ÇEVKO DÖNÜŞÜM to you ith its ne  
format and thank to all the ones who have contributed to the 
preparation of our e-magazine.

Mete İmer

Secretary General

ÇEVKO oundation
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İKLİM KRİzİ / CLIMATE CRISIS

ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj 
Atıklarını Değerlendirme  Vakfı, ön-

cülüğünü yaptığı sürdürülebilir geri dö-
nüşüm sisteminin gelişimi ve ambalaj 
atıklarını kaynağında ayrı toplamanın 
artırılması hedefiyle yaptığı çalışma-
larını 30 yıldır artan bir ivmeyle sür-
dürüyor. zman sanayi inisiyatifi ve 
etkin sivil toplum kuruluşu kimliklerini 
bünyesinde bir araya getiren ÇEVKO 
Vakfı, sahip olduğu bilgi birikimi, yurt 
içi ve yurt dışı ilişkileri, deneyimli insan 
kaynağı, özel sektör - kamu ve yerel yö-
netimler - akademik kurumlar ve top-
lumsal iş birliklerinin sinerjisiyle, İklim 
Değişikliği ve Döngüsel Ekonomi ko-
nularında da düşünsel önderlik yapan 
kuruluşlar arasında yer alıyor.

2021 YILI BOYUNCA DEVAM EDECEK

ÇEVKO Vakfı, 30. Yıl Söyleşileri projesiy-
le Ekonomi Gazetecileri Derneği EGD  
işbirliğinde iklim değişikliği konusunu 
tüm yönleriyle masaya yatırıyor. Sür-
dürülebilirlik konusunda öncü çalışma-
lar gerçekleştiren 12 sanayi kuruluşu-
nu bir ayara getiren ÇEVKO Vakfı İklim 
Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Çalışma 
Grubu’nun, EGD Küresel sınma Kurul-
tayı Komitesi iş birliğiyle hazırladığı ve 
dijital ortamda gerçekleştirilen söyle-
şiler, 2021 yılı boyunca devam edecek. 
Söyleşilerin ilkinde son dönemde üze-
rinde en çok konuşulan gündem mad-
deleri arasında yer alan AB Yeşil Mu-
tabakatı’nın Türkiye ve Türk iş dünyası 
açısından anlamı ele alındı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI
ÇEVKO VAKFI ve EGD İŞBİRLİĞİ

ÇEVKO Environment Protection and 
evaluation of Packaging aste  

foundation has been the pioneer and 
developer of sustainable recycling sys-
tems, accelerating efforts of packing 

aste collection separately from the 
source, over the past 30 years. om-
bining separate identities as e pert 
an industrial initiative and an effec-
tive non-governmental organization, 
ÇEVKO oundation, ith vast kno l-
edge, national and international rela-
tions, e perienced contributors, social 
cooperation synergy ith private and 
public sectors, local administrations, 
and academic institutions, has come 
to be one of the ideational pioneers on 

limate hange and ircular economy 
issues.

CONTINUES THROUGHOUT 2021 

On their 30th anniversary, ÇEVKO oun-
dation laid different aspects of climate 
change through cooperation ith the 
Economy ournalists Association EGD  
on the table. ÇEVKO oundation li-
mate hange and Sustainability ork 
group united 12 industrial corpora-
tions ith pioneer efforts regarding 
sustainability, as participants of the 
EGD Global arming ouncil ommit-
tee digital panels that are planned to 
continue through 2021. n the first part 
of the panels, the issue covered as 
the highly popular topic, the E  Green 
Ne  Deal, and the effects it could have 
on Turkey and Turkish Business life.

ÇEVKO FOUNDATION AND EGD COOPERATE AGAINST CLIMATE 
CHANGE 

Türkiye’de sürdürülebilir geri 
dönüşüm sisteminin kurucu-
su kimliği taşıyan ÇEVKO Vak-
fı, 30. Yıl Söyleşileri projesiyle 
Ekonomi Gazetecileri Derneği 
(EGD) iş birliğinde iklim deği-
şikliği konusunu tüm yönle-
riyle masaya yatırdı. ÇEVKO 
Vakfı İklim Değişikliği ve 
Sürdürülebilirlik Çalışma Gru-
bu’nun EGD Küresel Isınma 
Kurultayı Komitesi iş birliğiyle 
hazırladığı söyleşilerin ilkinde, 
AB Yeşil Mutabakatı’nın Tür-
kiye ve Türk iş dünyası açısın-
dan anlamı ele alındı.

ÇEVKO Foundation Climate 
Change and Sustainability 
Work Group and EDG Global 
Warming Council Committee, 
in first part of the panels, 
covered the issue of the EU 
Green Deal and effects it could 
have on Turkey and Turkish 
business life.
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GÜROK TURİZM VE MADENCİLİK A.Ş.

LOREAL TÜRKİYE KOZMETİK SAN. VE TİC. A.Ş.

PINAR SU SAN. VE TİC. A.Ş.

ULUDAĞ İÇECEK TÜRK AŞ.

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÇEVKO VAKFI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMA GRUBU

BP PETROLLERİ A.Ş.

COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

ERİKLİ SU VE MEŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.

MEY ALKOLLÜ İÇKİLER SAN. VE TİC. A.Ş.

MİGROS TİC. A.Ş.

PEPSİ COLA SERVİS VE DAĞ. LTD. ŞTİ.

PROCTER & GAMBLE TÜKETİM MALLARI SAN. A.Ş.

UNILEVER SAN. VE TİC. TÜRK A.Ş.

CARREFOURSA
CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
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Yeşil Mutabakat, Avrupa Birliği’nin AB  
2050’ye kadar net sera gazı emisyon-
larının sıfırlanması, ekonomik büyü-
menin kaynak kullanımına bağlılığı-
nın sona ermesi ve kimsenin, hiçbir 
bölgenin geride bırakılmaması temel 
hedeflerini içeren yeni bir büyüme 
stratejisi olarak tanımlanıyor. Bu büyü-
me stratejisinde ana politikalar; temiz 
enerji, sürdürülebilir sanayi, inşaat ve 
renovasyon, tarladan sofraya, kirliliğin 
ortadan kaldırılması, sürdürülebilir ha-
reketlilik ve biyoçeşitlilik olarak kurgu-
lanmış durumda. 

The Green Deal is the European 
nion’s E  ne  gro th strategy, tar-

geting to reduce greenhouse gas emis-
sions to zero by the year 2050, ending 
the dependency on resources in terms 
of economic gro th, and not letting 
anyone or any region fall behind. This 
gro th strategy holds main policies 
such as, clean energy, sustainable in-
dustry, construction and renovation, 
decreasing pollution totally from farm 
to fork, sustainability, movement, and 
biodiversity. 
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Yeşil Mutabakat, aynı zamanda Türk 
şirketlerinin ihracat bağlantıları ve kü-
resel iş ayak izi açısından da hayati bir 
önem arz ediyor.

YEŞİL MUTABAKAT NE DEMEK?

Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı 
elal Toprak’ın moderatörlüğünde, ÇEV-

KO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer’in 
de katılımı ile düzenlenen “ÇEVKO Vakfı 
30. Yıl Söyleşileri  Yeşil Mutabakat Ne 
Anlama Geliyor” konulu online toplan-
tının konuğu, edefler İçin İş Dünyası 
Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Şük-
rü Ünlütürk oldu. 

Konuşmasında öncelikle Yeşil Mutaba-
kat hakkında genel bilgiler veren Şükrü 
Ünlütürk, konuşmasında iş dünyası için 
en yakın tehlike ne, ne yapmalı, nasıl 
önlem almalı yeni sanayi stratejisinin 
istihdam üzerindeki etkileri gibi başlık-
ları ele aldı. 

ÇEVKO Vakfı İklim Değişikliği ve Sür-
dürülebilirlik Çalışma Grubu’nun, EGD 
Küresel sınma Kurultayı Komitesi iş 
birliğiyle hazırladığı ve dijital ortamda 
gerçekleştirilecek ÇEVKO Vakfı 30. Yıl 
Söyleşilerinin programı şu şekilde açık-
landı

23 Ağustos 2021

İklim Değişikliği ile Mücadelede Ülke-
mizdeki Durum ve Sürdürülebilirlik Çö-
zümleri

25 Ekim 2021

İklim Krizine Karşı Tüketicilerin Sorum-
luluğu

27 Aralık 2021

Türkiye’de Öncü Sanayi Kuruluşlarının 
İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Ça-
lışmaları

Online toplantı katılım linkleri, her bir 
toplantı öncesinde ÇEVKO Vakfı ve Eko-
nomi Gazetecileri Derneği tarafından 
duyurulacak. ■

The Green Deal also holds crucial im-
portance in terms of e port connec-
tions ith Turkish companies and 
global business life foot prints.

WHAT DOES THE GREEN DEAL MEAN?

elal Toprak, hairman of the Economic 
ournalists Association as the modera-
tor for the panel hat does the Green 
Deal mean  attended by ÇEVKO oun-
dation Secretary General, Mete İmer, 
and Business orld Platform for Tar-
gets Board hairman, Şükrü Ünlütürk. 

n the panel Şükrü Ünlütürk focused 
on general information regarding the 
Green Deal, some of the headlines of 
his speech ere the closest dangers for 
business life, hat can be done, hat 
precautions to take, and hat affects 
the ne  industrial strategy ill have on 
employment. 

The schedule for the digital panels to be 
held as part of the ÇEVKO oundation 

limate hange and Sustainability ork 
Group in cooperation ith the EDG 
Global arming ouncil ommittee, ti-
tled ÇEVKO oundation 30th Anniversa-
ry Panels are as follo s

August 23, 2021

The situation in Turkey in the ight 
Against limate hange and Sustain-
ability Solutions 

October 25, 2021

onsumer esponsibility Against the 
limate hange risis

December 27, 2021

The orks of leading industrials corpo-
rations in Turkey on limate hange 
and Sustainability

The online panel links ill be announced 
by ÇEVKO oundation and the Economy 
ournalists Association before every 
scheduled event. ■

YEŞİL MUTABAKAT, 
AVRUpA BİRLİĞİ’NİN 

(AB) 2050’YE KADAR NET 
SERA GAzI EMİSYON

LARININ SIFIRLANMASI, 
EKONOMİK BüYü MENİN 
KAYNAK KULLANIMINA 

BAĞLILIĞININ SONA 
ERMESİ VE KİMSENİN, 

HİÇBİR BöLGE NİN GERİDE 
BIRAKILMAMASI TEMEL 

HEDEF LERİNİ İÇEREN YENİ 
BİR BüYüME STRATEjİSİ 

OLARAK TANIMLANIYOR. 

THE GREEN DEAL IS THE 
EUROPEAN UNION’S (EU) 
nEw grOwth strAtEgy, 

TARGETING TO REDUCE GREEN 
HOUSE GAS EMISSIONS TO 
zErO by thE yEAr 2050, 

ENDING THE DEPENDENCy 
ON RESOURCES IN TERMS OF 

EcOnOmic grOwth, AnD 
NOT LETTING ANyONE OR ANy 

REGION FALL bEHIND. 
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İklim ve Temiz ava Koalisyonu A  
ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı 
NEP  tarafından hazırlanan Küresel 

Metan Değerlendirmesi raporuna göre, 
insan faaliyetinden kaynaklı metan 
emisyonlarının azaltılması iklim deği-
şikliğiyle mücadelede en etkin strateji-
lerden biri olarak öne çıkıyor. Bu kap-
samdaki mevcut politikaların kalkınma 
hedefleriyle desteklenmesi sayesinde 
metan emisyonları 2030’a kadar yüzde 

5 azaltılabilir. Toplamda 180 milyon 
ton metan emisyonuna denk gelen bu 
düşüş küresel ısınmanın 20 5’e kadar 
0.3 derece gerilemesini sağlarken, me-
tan emisyonlarının sebep olabileceği 
255 bin erken ölüm de engellenebilir.

apora göre, azaltılan her bir milyon 
ton metan emisyonu, yıllık 1 30 erken 
ölümü önleyebilir. Metan emisyonların-
daki düşüşle yıllık 5 bin astım hasta-
lığı ve aşırı sıcak nedeniyle yaşanabile-
cek 3 milyar saatlik iş kaybının önüne 
geçilebilir. Ayrıca, mevcut çözümlerle 
sadece petrol ve doğal gaz sektörün-
den kaynaklanan metan sızıntıları da 
2030’a dek yüzde 30 azaltılabilir. Küre-
sel ısınmanın 1.5 dereceyle sınırlandı-
rılmasında önem taşıyan metan emis-
yonlarının azaltılması için hükümetler 
ve yatırımcıların hedeflerini hayata ge-
çirmesine ihtiyaç duyuluyor. ■

Dünya genelinde alınacak 
önlemlerle 2030’a kadar 
insan faaliyetinden kaynaklı 
metan emisyonlarının yüzde 
45 düşürülebileceği ve bunun 
küresel ısınmanın 2045’e kadar 
yüzde 0.3 derece azaltılmasını 
sağlayacağı öngörülüyor.

METAN EMİSYONLARININ 
DüŞüRüLMESİ KüRESEL ISINMAYI 
AzALTABİLİR

The Global Methane Evaluation e-
port, prepared by the limate and 

lean Air oalition A  and the 
nited Nations Environment Program 
NEP , points out that the decrease in 

human activity based methane emis-
sions is one of the most efficient strat-
egies in combating climate change. The 
current policies hich can be supported 

ithin this conte t of development, tar-
gets methane emissions to be reduced 
by 5  by 2030. The percentage e uals 
a total of 180 million tons of methane 
emissions, hich in return, ill achieve 
0.3 degrees regress in global arm-
ing by 20 5, as ell as prevent 255,000 
premature deaths caused by methane 
emissions.

According to the report, an annual de-
crease of one million tons of methane 
emissions ill prevent 1, 30 premature 
deaths annually. ith the decrease of 
methane emissions, the number of 

5,000 asthma patients ill decrease 
annually and 3 billion hours of ork-
loss due to e treme heat ill be prevent-
ed. The current solutions can help de-
crease methane leaks from the oil and 
natural gas sectors by 30  until 2030. n 
order for global arming to be limited to 
1.5 degrees, governments and investors 
are re uired to reach their targets in 
methane emission decreases. ■

DECREASE IN METHANE EMISSIONS MAy REDUCE GLObAL 
WARMING

With global precautions, by 
2030, human activity based 
methane emissions can be 
decreased by 45% and in 
exchange it is predicted that 
global warming will decrease by 
0.3 degrees by 2045.
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Sektör, seyahatten kaynaklanan 
emisyonları azaltmak ve nihaye-

tinde ortadan kaldırmak için artan bir 
baskı altında. idrojen yakıt hücreleri 
gibi bazı umut verici çözümler gündem-
de olsa bile ne zaman mevcut olacağı 
belirsiz. Bu durum, şirketlere birkaç 
seçenek bırakıyor  Verimliliği azaltmak 
için ince ayarlar yapabilir, teknolojinin 
gelişmesini bekleyebilir veya geleceğe 
yönelik uygulanabilir seçenekler oluş-
turmaya yardımcı olmak için bugünden 
itibaren yatırım yapabilirler.

avayolu ulaşımının ne kadar ısınma-
ya neden olduğuna dair gerçekleştiri-
len en kapsamlı analiz, uçak kullanımı-
nın küresel ısınmaya katkısının 2000 
ile 2018 arasında neredeyse iki katına 
çıktığını ortaya koyuyor. luslararası 
Temiz laşım Konseyi’ndeki araştırma-
cılar, emisyonların daha da hızlı büyü-
yebileceğini söylüyor.

çakların iklim üzerinde başka etkileri 
de var. Örneğin jet motorlarından ge-
len is, hem dışarı çıkan ısıyı Dünya’nın 
yüzeyine geri yansıtarak bir ısınma et-
kisine hem de güneş ışığını uzaya geri 
yansıtarak bir soğutma etkisine sahip 
olabilen kontraillerin yoğunlaşma izi  
oluşumunu tetikliyor. Benzer şekilde 
motorlardan çıkan nitrojen oksitler, 
önemli seragazı türleri olan ozon ga-
zını artırdığı gibi metan gazını da yok 
ediyor. Atmosferdeki karbondioksiti 
sentetik gazyağına dönüştürmek için 
yenilenebilir enerji kullanmak emis-
yonları büyük ölçüde azaltabilir. Sente-
tik gazyağına geçmek, bireysel uçuşları 
karbon nötr hale getirebilir. ■

BİR İKLİM SORUNU: UÇAKLAR

The sector is under increasing 
pressure to decrease and even-

tually completely diminish emissions 
sourced from travel. Even though 
promising solutions such as hydrogen 
based fuel cells are on the agenda, it 
is still uncertain hen such technol-
ogy ill be available. This situation 
leaves companies just a fe  years  
fine tuning could be possible to de-
crease productivity, aiting for tech-
nological progress, and investment in 
future applications ith hopes to find 
applicable solutions starting from to-
day.

The most comprehensive research on 
ho  much global arming is caused 
by airline transportation reveals that 
airline travel has almost doubled glob-
al arming rates bet een 2000-2018. 

esearchers from the nternational 
lean Transportation ouncil say that 

emissions may increase faster.

Airplanes have other effects on cli-
mate. or e ample the heat from jet 
engines can be both heating the orld 
surface by reflecting heat released 
from the engine and cooling the orld 
surface by reflecting sun rays back 
into space ith contrails conden-
sation trails . n a similar ay nitro-
gen o ide from the engine increases 
ozone, an important greenhouse gas, 

hile dissolving methane gas. sing 
carbon dio ide in the atmosphere 
to create synthetic kerosene using 
rene able energy can help reduce 
emissions substantially. S itching to 
synthetic kerosene can make individ-
ual flights carbon free. ■

A CLIMATE PRObLEM: AIRPLANES
Uçaklar her yeni modelle 
daha verimli hale gelirken, 
artan uçuş talebi bu gelişme-
leri geride bırakıyor. Birleşmiş 
Milletler, uçak emisyonları-
na bağlı olarak ortaya çıkan 
başlıca sera gazı olan karbon-
dioksitin 2050 yılına kadar üç 
katına çıkmasını öngörüyor.

While airplanes become 
more productive with every 
new model, the increasing 
demand for air travel surpasses 
development.  The United 
Nations predict that carbon 
dioxide, a major greenhouse 
gas released by flight 
emissions, will increase three 
fold by 2050.
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Küresel sınma şarkısının, başta ge-
lecek nesillerimiz olan çocuklar ol-

mak üzere tüm topluma ve insanlığa 
bir çağrı olduğunu ifade eden eliha 
Sunal, “Şarkı sözlerinde de dediğim 
gibi, kaynakları sonsuz sandık ve küre-
sel ısınmayı biz insanlar yarattık. Şimdi 
dünyamızı korumak için el ele vermeli-
yiz, küresel ısınmaya karşı durabilecek 
olan da biz insanlarız” dedi.

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın 
çocuklarının geleceğini etkileyeceğini 
bilen 105 ebeveyn, şarkı ve video klip 
çalışmasına ekonomik destek sağlar-
ken, Benjamin Button Kadınları sosyal 
inisiyatif grubu da projeye destek verdi. 
ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atık-
larını Değerlendirme  Vakfı’na destek 
veren eliha Sunal, dünyanın sürdürü-
lebilir geleceği açısından büyük önem 
taşıyan Geri Dönüşüm konusunda, 
toplumsal farkındalığın artması ve Geri 
Dönüşüm kültürünün yaygınlaşması 
için gerçekleştirilen çalışmalara verdiği 
katkılarla ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Özel 
Ödülü almıştı. ■

zELİHA SUNAL’DAN “KüRESEL 
ISINMA” İÇİN ŞARKI

Zeliha Sunal said that the Global 
arming song is a call for all hu-

manity beginning ith children, our 
future generation, “ ust as  sang in 
the song, e thought resources ere 
endless and e humans created global 

arming. No  e need to join forces 
to protect our orld, e, humans are 
also the ones ho can stand against 
global arming.

105 parents, ho are a are that cli-
mate change and global arming is go-
ing to affect our children’s future, have 
donated to the making of the song and 
the video clip. Benjamin Button om-
en Social nitiative Group supported 
the project. eliha Sunal, supporting 
ÇEVKO oundation for years, had been 
a arded ÇEVKO oundation s Green 
Dot Special A ard, ith contributions 
to the reating a ecycling ulture for 
a sustainable future and increasing so-
cial a areness. ■

zELİhA sUnAL’s  sOng AbOUt “gLObAL wArming” 

Musician Zeliha Sunal who is known for her awareness of environmental issues, prepared a song and 
video clip to raise awareness for climate change titled, “Global Warming”. The lyrics by Zeliha Sunal were 
composed by Yücel Karakuş with musical arrangement by Tolga Kılıç. Zeliha Sunal and Yücel Karakuş 
sang the song together and backup vocals were provided by Özlem Abacı. The video clip was directed by 
Bora Çifterler and bestowed to ÇEVKO Foundation by Zeliha Sunal.

Çevre konusunda örnek duyarlılığıyla dikkat çeken sanatçı Zeliha Sunal, iklim değişikliği konusuna 
dikkat çekmek için “Küresel Isınma” isimli bir şarkı ve video klip hazırladı. Sözleri Zeliha Sunal’a, 
bestesi Yücel Karakuş’a, düzenlemesi Tolga Kılıç’a ait şarkıyı Zeliha Sunal ve Yücel Karakuş beraber 
seslendirdi; vokalde Özlem Abacı da yer aldı. Zeliha Sunal, hazırladığı şarkıyı ve Bora Çifterler 
imzası taşıyan video klibi, ÇEVKO Vakfı’na hediye etti.

eliha Sunal
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Dünya çapında 0 ülkeden, 00 pe-
rakendeci, üretici ve servis sağla-

yıcı üyesi bulunan ve üye şirketlerinin 
yarattığı cirosal büyüklük 3,5 trilyon 
Euro’yu aşan onsumer Goods o-
rum’un G  2019 yılından bu yana 
Eş Başkanlığını yürüten Migros Ticaret 
A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort, iki yıllık 
görev süresini başarıyla tamamladı. 

G ’in yönetim kurulunda 2013 yılı iti-
bariyle yer alan Tort, 2019 yılı itibariyle 
Dünya Perakende Başkanlığı görevini 
yürütmeye başlamıştı. Perakende Baş-
kanlığı görevini aziran ayında Alibaba 
Group EO’su Daniel hang’e devreden 
Tort, Yönetim Kurulu ve Yönetişim Ko-
mitesi’ndeki görevlerine devam ederek 

G ’ye katkıda bulunmayı sürdürecek.

MİGROS’TAN öNEMLİ ADIMLAR 

Migros, iklim değişikliğiyle mücadele 
operasyonlarında sera gazı salımına 
yol açan en önemli etken olan soğutu-
cu gazlar ve elektrik tüketimi nedeniy-
le, soğutma sistemlerinde daha verimli 
ve gaz kaçaklarını önleyici yeni nesil 
sistemler kuruyor. Elektrik tasarrufu 
için soğutma, iklimlendirme ve aydın-
latma sistemlerini merkezden kontrol 
ederek optimizasyon sağlıyor. Mağaza 
dolaplarında gaz yerine soğuk su gez-
diriyor, yalnızca suyu soğutmak için 
gaz kullanan Migros’un patenti kendisi-
ne ait olan bu sistem gaz kaçağını yüz-
de 99 oranında önlüyor. ■

MİGROS SüRDüRüLEBİLİRLİĞE 
öNCELİK VERİYOR

Migros Ticaret A.Ş. hief E ecutive, 
Officer Özgür Tort, has successful-

ly completed 2 years of co-chair duty 
in the onsumer Goods orum G  
since 2019. G  has 0 countries, 00 
retailers, producers, and service pro-
viders as members and provides en-
dorsements of over 3.5 million. Tort 
has been on the e ecutive board of 

G  since 2013 and took on orld e-
tail hairman duty in 2019. The chair 

as transferred to AlibabaGroup EO, 
Daniel hang, by Tort in une 2021, to 
continue contributing to G  in the E -
ecutive Board and Governance om-
mittee.

IMpORTANT STEpS BY MIGROS 

Migros, began installing ne  gener-
ation systems ith higher cooling ef-
ficiency and decreasing leaks to help 
combat climate change and to decrease 
the negative effects of refrigeration 
gasses and electric consumption that 
result in greenhouse gas release. n or-
der to maintain electrical efficiency for 
cooling, air conditioning and lighting 
systems are controlled from a center 
for optimal efficiency. efrigerators in 
stores use cold ater in their systems 
replacing gas. Migros no  uses gas 
only to cool ater ith the registered 
system, decreasing gas leaks by 99 . 
As a result of this effort. ■

MIGROS DEEMS SUSTAINAbILITy A PRIORITy

SORUMLU SANAYİ VE SüRDüRüLEBİLİRLİK / RESpONSIBLE INDUSTRY AND SUSTAINABILITY
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MARMARA DENİzİ’NDE  

MÜSİLAJ 
PROBLEMİ
MUCILAGE PRObLEM
IN THE MARMARA SEA
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Marmara Denizi’ni kaplayan mü
silaj sonrası imzalanan Eylem 

planı çerçevesinde neler yapılması 
planlanıyor? Süreç nasıl ilerleyecek?

Bildiğiniz gibi 22 maddeden oluşan ve 
sadece müsilaj problemiyle başa çık-
mayı değil bütüncül olarak Marmara 
Denizinin çevre yönetimine odaklanan 
bir politika belgesi kamuoyuna ilan 
edildi. Kurumsal yapıdan planlama ve 
yasal düzenlemelere, atıksu yönetimin-
den denetim ve eğitim faaliyetlerine 
kadar oldukça kuşatıcı bir Eylem Planı 
ile karşı karşıyayız. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile Marmara Belediyeler Bir-
liği sürecin başından itibaren çok etkili 
bir işbirliği yürüttü ve bu işbirliği Eylem 
Planı maddelerinde de kendini göster-
di. Marmara Denizi Eylem Planı kap-
samında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından Koordinasyon Kurulunun 
kurulmasını düzenleyen maddenin de-
vamında Marmara Belediyeler Birliği 
bünyesinde Bilim ve Teknik Kurulun 
kurulması yer alıyor. Akademisyenler-
den ve teknik uzmanlardan oluşacak 
bu kurul süreç içerisinde Koordinasyon 
Kurulunu bilimin ışığında sürekli besle-
yecek çalışmalar yürütecek. 

Marmara Belediyeler Birliği 1975’ten 
beri demokratik yerel yönetimlerin 
gelişmesi adına çaba harcıyor. Mar

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
müsilaj sorununu çözmek için birlikte harekete geçti.  Biz de 
Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan 
ile Marmara Denizi’ni kaplayan müsilajı ve deniz ekosistemine 
etkilerini, kentsel atıksu yükü başta olmak üzere çevresel 
problemlere odaklanan eylem planını ve süreç yönetimini 
konuştuk.

What is planned within the fra
mework of the Marmara Sea Ac

tion plan signed about the mucilage 
covering the Marmara Sea? How will 
the process proceed? 

As you kno , a policy consisting of 22 ar-
ticles, focusing on not only dealing ith 
the mucilage problem but also on the en-
vironmental management of the Marma-
ra Sea as a hole, has been announced 
to the public. e are faced ith a very 
comprehensive action plan, from institu-
tional structure to planning and legal reg-
ulations, from aste ater management 
to inspection and training activities. The 
Ministry of Environment and rbanization 
and the nion of Marmara Municipalities 
have had very effective cooperation since 
the beginning of the process and this co-
operation has also manifested itself in the 
action plan items. ithin the scope of the 
Marmara Sea Action Plan, the continua-
tion of the articles regulating the estab-
lishment of the oordination Board by the 
Ministry of Environment and rbanization 
includes the establishment of a Science 
and Technical Board ithin the nion of 
Marmara Municipalities. This committee, 

hich ill consist of academics and tech-
nical e perts, ill perform ork that ill 
constantly feed the oordination ommit-
tee in the light of science. 

The Union of Marmara Municipalities (MBB) and the Ministry of 
Environment and Urbanization took action regarding the mucilage in 
the Marmara Sea. We talked to the Union of Marmara Municipalities 
Secretary General, M. Cemil Arslan, about the mucilage covering 
the Marmara Sea and its effects on the marine ecosystem, the 
action plan, and process management focusing on environmental 
problems, especially the urban wastewater load. 

“22 MADDEDEN 
OLUŞAN VE SADECE 

MüSİLAjA DEĞİL 
BüTüNCüL OLARAK 

MARMARA DENİzİ’NİN 
ÇEVRE YöNETİMİNE 

ODAKLANAN BİR 
pOLİTİKA BELGESİ 
KAMUOYUNA İLAN 

EDİLDİ”

“A POLicy cOnsisting 
OF 22 ARTICLES 
FOCUSING ON 

ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT OF THE 

mArmArA sEA, nOt 
OnLy On mUsiLAgE, 

bUT THE WHOLE 
mArmArA sEA, hAs 

bEEN ANNOUNCED TO 
thE PUbLic” 

Mehmet emil Arslan

RöpORTAj / INTERVIEW
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mara Denizi için kuruluşunuzdan 
bu yana nasıl bir yol haritası izle
diniz?

19 5 yılından bu yana Marmara De-
nizinin sürdürülebilir çevre yöneti-
mine ilişkin her seferinde güçlü bir 
irade ortaya koymuştur Marmara 
Belediyeler Birliği. Kurucu belediye 
başkanlarının katılımıyla henüz ilk 
toplantısında altı maddelik bir bildi-
ri ile bugün hala sorun olarak nite-
lediğimiz başlıklar dile getirilmiştir. 
Endüstriyel atıksu yönetiminin de 
mevcut evsel atıksu planlamalarına 
dahil edilmesi ve bütüncül olarak de-
ğerlendirilmesinin yanı sıra balast ve 
sintine sularından kaynaklanan kirli-
liğe dikkat çekilmiştir. Marmara Deni-
zi’nin ekolojik yapısı ile ilgili bir başka 
tehdit olan zirai ilaçlama konusunda 
da hem farkındalık çalışmaları yürü-
tülmüş hem de bununla ilişkili olarak 
pestisit imalatı konusunda faaliyet 
gösteren sanayi tesisleri için soru-
nun çözümüne ilişkin öneriler gelişti-
rilmiştir. Deniz ve göller odaklı hem 
çevre yönetimi hem de ticari unsurla-
rı düzenleyecek şekilde bir bakanlığın 
kurulması gerektiği ilk defa MBB ta-
rafından dile getirilmiş, çevre ve de-
niz zabıtası oluşturulması konusunda 
çalışma yönetmelikleri hazırlanmış-

The Union of Marmara Municipali
ties has been making efforts for the 
development of democratic local go
vernments since 1975. What roadmap 
have you followed regarding the   Mar
mara Sea since the Union’s establish
ment?

Since 19 5, the nion of Marmara Munic-
ipalities has demonstrated a strong ill 
regarding the sustainable environmen-
tal management of the Marmara Sea. 
Since the first meeting, ith the partici-
pation of the founding mayors, a si -item 
statement as brought up, hich e still 
consider as a problem. Attention as 
dra n to the pollution caused by ballast 
and bilge ater, as ell as the inclusion 
of industrial aste ater management in 
e isting domestic aste ater planning, 
and its holistic evaluation. A areness 
efforts ere carried out on agricultural 
spraying, hich is another threat to the 
ecological structure of the Marmara Sea, 
and in relation to this, suggestions ere 
developed to offer solutions to the prob-
lem for industrial facilities operating in 
the field of pesticide production. t as 
stated for the first time by the MBB that 
a ministry should be established to reg-
ulate both environmental management 
and commercial elements focused on the 
sea and lakes, and operation regulations 

ere prepared about the creation of en-
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vironment and maritime police. Then, the 
Marmara Sea and Environment Protec-
tion Draft a  as prepared and submit-
ted to the government, the Marmara Sea 
Pollution eport as published in 199 . 
n the 2000s, ith the Marmara Sea Sym-
posiums and orkshops, hich brought 
together all the stakeholders related to 
the Marmara Sea, environmental man-
agement issues ere discussed in the 
light of science and solution proposals 

ere developed. 

According to hydrobiologists, the sea 
mucilage in the Marmara Sea did not 
appear suddenly, its history dates 
back to 1989. Could the Union of Mar
mara Municipalities do more work 
with an environmental management 
perspective and with the mission of 
bringing all parties together for the   
Marmara Sea?

Mucilage is a natural process. o ever, 
biological, physical, and chemical chang-
es in sea ater, especially some parame-
ters ith dissolved o ygen and nutrients, 
caused the overproduction of mucilage. 

tır. Marmara Denizi ve Çevre Koru-
ma Kanun Tasarısı hazırlanarak hü-
kümete sunulduktan sonra 199 ’te 
Marmara Denizi Kirlilik aporu ya-
yınlanmıştır. 2000’li yıllara gelindi-
ğinde Marmara Denizi ile ilişkili tüm 
paydaşları bir araya getiren Marmara 
Denizi Sempozyumları ve Çalıştayları 
ile çevre yönetimine ilişkin konular 
bilimin ışığında ele alınmış ve çözüm 
önerileri geliştirilmiştir.

Hidrobiyologlara göre Marmara’da 
görülen deniz salyası bir anda or
taya çıkmadı, geçmişi 1989 yılla
rına kadar dayanıyor. Marmara 
Belediyeler Birliği, Marmara Deni
zi için tüm tarafları bir araya ge
tirme misyonu ve çevre yönetimi 
perspektifi ile daha fazla çalışma 
yürütebilir miydi?

Müsilaj doğal bir süreç. Ancak çözün-
müş oksijen ve besin maddelerini 
ifade eden bazı parametreler başta 
olmak üzere deniz suyundaki biyo-
lojik, fiziksel ve kimyasal değişiklikler 
müsilajın aşırı üretimine neden oldu. 

MARMARA DENİZİNİ KAPLAYAN MÜSİLAJ (DENİZ SALYASI) NEDİR?
Marmara Denizi’nde, besin maddesi varlığının aşırı artması ve deniz suyu sıcaklıklarının yüksek 

seyretmesiyle aşırı çoğalan fitoplankton hücrelerinin ekosistem içinde kullanılmadan parçalanmaları 
sonucu denizde müsilaj oluşumları artıyor. Gerekli evsel atık su arıtma tesislerinin hayata geçirilmemesi, 
atık suların arıtılmadan denize verilmesi, Marmara Denizi’nde su değişim hızının düşük olması ve giderek 
düşen çözünmüş oksijen miktarı ötrofikasyon seviyesini yükselterek ekolojik kaliteyi düşürüyor. Marmara 
Denizi’ne gerekli arıtım yapılmadan gerçekleştirilen atık su deşarjları da ötrofikasyonun ana nedenlerini 

oluşturuyor. Ötrofikasyon da Marmara Denizi’nde en dikkati çekici problem olan ve “salya” olarak bilinen 
müsilaj oluşumlarına neden oluyor.

WHAT IS THE MUSILAGE (SALIVA) COVERING THE MARMARA SEA? 
Mucilage formations in the sea increase as a result of excessive increases in nutrient availability and 

high sea water temperatures. As a result, the fragmentation of phytoplankton cells multiply excessively 
without being used in the ecosystem. Failure to implement the necessary domestic wastewater treatment 

facilities, discharge of wastewater into the sea without treatment, low water exchange rate in the   
Marmara Sea, and gradually decreasing dissolved oxygen amounts increase the eutrophication levels and 
reduce ecological quality. Waste water discharge into the   Marmara Sea without the necessary treatment 
also causes eutrophication. Eutrophication causes mucilage formations known as "saliva" and is the most 

striking problem in the   Marmara Sea. 
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Bugün karşılaştığımız durum bu 
olumsuz değişikliklere reaksiyon ola-
rak ortaya çıkan aşırı müsilaj üretimi-
dir. Marmara Belediyeler Birliği ku-
rulduğu günden bu yana yürüttüğü 
gibi bundan sonra da sürece katkı su-
nacaktır. Bu katkının daha nesnel ve 
işlevsel sonuçlara zemin hazırlaması 
için ilgili tüm paydaşların desteği ve 
bilgi akışını çok önemsiyoruz. Ortada 
bir problem olduğuna göre şunu açık 
yüreklilikle söylemek gerekir, demek 
ki yapılanlar yeterli olmadı, demek ki 
daha çok şey yapılması gerekiyordu. 

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (Tü
DAV) Türkiye’deki denizlerde artan 
deniz salyasının başta Marmara 
Denizi’nde olmak üzere ekolojik 
bir yıkıma doğru gittiğine dikkat 
çekiyor. Eylem planı çerçevesinde 
yürütülecek çalışmalar kesin ve 
kalıcı bir önlem sağlayacak mı?

Merkezi yönetim ile yerel yönetim-
ler el ele verdi. Bu iradenin oluşma-
sında bilim insanlarının, STK’ların ve 
meslek kuruluşlarının çok önemli 
katkıları var. Eylem Planı maddeleri 
dikkatle incelendiğinde; bugün kar-
şılaştığımız müsilaj problemine kısa 
vadeli müdahalelerin yanı sıra atık-
su arıtma tesislerinin inşa edilmesi 
ve yasal düzenlemeleri de kapsayan 
oldukça kuşatıcı bir metin ile karşı-
laşılacaktır. Planlamalar, kurumsal 
ve yasal düzenlemeler ile eğitim ve 
bilgilendirme faaliyetleri ile Marma-
ra Denizi için sürdürülebilir bir çev-
re yönetimi imk nsız değil.

Sanayi atıkları, zirai mücadelede 
kullanılan kimyasallarla kirlenen 
nehirler ve insanların atıklarının 
yıllardır Marmara’yı kirlettiği ger
çeği ile karşı karşıyayız. Bu aşama
dan sonra geriye dönüş mümkün 
mü?

Bu konuda umutlu olmak için çok faz-

“MüSİLAj DOĞAL BİR 
SüREÇ. ÇözüNMüŞ 
OKSİjEN VE DENİz 

SUYUNDAKİ BİYOLOjİK, 
FİzİKSEL VE KİMYASAL 

DEĞİŞİKLİKLER 
MüSİLAjIN AŞIRI 

üRETİMİNE NEDEN 
OLDU”

“MUSILAGE IS A 
NATURAL pROCESS. 
DISSOLVED OXYGEN 
AND BIOLOGICAL, 

pHYSICAL, AND 
CHEMICAL CHANGES 

IN SEA WATER 
CAUSED EXCESSIVE 
pRODUCTION OF 

MUSILAGE”

The situation e face today is the e -
cessive production of mucilage, hich 
occurred as a reaction to these adverse 
changes. The nion of Marmara Munic-
ipalities ill contribute to the process as 
it has been doing since its establishment. 
n order for this contribution to lay the 
ground ork for more objective and func-
tional results, e believe the support and 
information flo  from all relevant stake-
holders are of great importance. Since 
there is a problem, it must be said frankly, 

hat has been done as not enough, so 
more things have to be done.  

The Turkish Marine Research Founda
tion (TüDAV) draws attention to the 
fact that the increased sea mucilage 
in Turkish seas is heading towards 
ecological destruction, especially in 
the   Marmara Sea. Will the work that 
is to be done within the framework of 
the Marmara Sea Action plan provide 
a definitive and permanent solution? 

The central government and local govern-
ments joined forces. Scientists, NGOs, and 
professional organizations have made 
very important contributions to the for-
mation of this edict. hen the Marmara 
Sea Action Plan items are e amined care-
fully, you ill see a very comprehensive 
te t covering the construction of aste-

ater treatment plants and legal regula-
tions, as ell as short-term interventions 
to the mucilage problem e face today. 
Sustainable environmental management 
for the   Marmara Sea is possible through 
planning, institutional and legal regula-
tions, training, and information activities.

We are faced with the fact that in
dustrial wastes, rivers polluted by 
chemicals used in agriculture, and hu
man wastes have polluted Marmara 
for years. Is it possible to go back after 
this stage? 

e have many reasons to be hopeful 
about this. n the evaluations made ith 
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la nedenimiz var. Çevre Mühendisliği, 
idrobiyoloji ve Oşinografi alanında 

uzman hocalarımızla yaptığımız de-
ğerlendirmelerde kentsel ve endüst-
riyel atıksu yükü ile tarımsal kirliliğin 
yüzey akışı ile Marmara Denizi’ne 
ulaşmasını makul ölçüde engelleye-
bilmemiz Eylem Planı ile hayata geçi-
rilecek adımlarla mümkün. Bu kirlilik 
yükünü Marmara’nın omuzlarından 
aldığımızda ekosistem dengesi sağ-
lanmış olacaktır.

Atık üretim sistemlerinin gözden 
geçirilmesi, denetlemeler yapılma
sı, tesislerin yenilenmesi için yerel 
yönetimlere düşen görevler neler
dir?

Çevre Kanunu kapsamındaki bu baş-
lıklarda yetkili kurum Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığıdır. Ancak belediyelerin 
sahip olduğu teknik ve idari kapasi-
te, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
her aşamada destek olabilecek nite-
liktedir. Bakanlık bu yetkilerinin bir 
kısmını kurumsal kapasitesi yeterli 
yerel yönetimlere devredebilmekte-
dir. Yerel yönetimlerin kurumsal ka-
pasitelerini geliştirmek için daha çok 
çabalamaları ve çevre hakkının temel 
insan haklarından biri olduğunu bile-
rek davranmaları gerekir. ■

scholars in environmental engineering, 
hydrobiology, and oceanography it is 
possible and ith the steps to be imple-
mented in the Marmara Sea Action Plan. 

e can reasonably prevent the urban and 
industrial aste ater load and agricultur-
al pollution from reaching the Marmara 
Sea in the surface flo . hen e take this 
pollution burden off the shoulders of the 
Marmara Sea, balance ill be restored in 
the ecosystem. 

What are the duties of local govern
ments with regards to reviewing was
te production systems, conducting 
inspections, and renewing facilities? 

These are ithin the jurisdiction of the 
Ministry of Environment and rbaniza-
tion and are covered ithin the scope of 
environmental la . o ever, the techni-
cal and administrative capacity of munic-
ipalities is able to support the Ministry of 
Environment and rbanization at every 
stage. The ministry may delegate some of 
these po ers to local governments ith 
sufficient institutional capacity. ocal gov-
ernments should make more efforts to 
develop their institutional capacities and 
act ith the a areness that the rights of 
the environment are one of the basic hu-
man rights. ■
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Mike Hulme “İklim 
Değişikliği Konusunda 

Neden Anlaşamıyoruz?” adlı 
kitabında, iklim değişikliği 
üzerindeki yirmi beş yıllık 
profesyonel tecrübesine 

dayanarak, iklim değişikliğinin 
ortaya çıkışı ve çeşitli kavrayış 

biçimlerine ilişkin özgün bir 
açıklama sunuyor.

Mike Hulme’s Why Can't We 
Agree on Climate Change? 

book is based on his twenty-
five years of professional 

experience in climate change. 
He offers an original account 
of the emergence of climate 

change and its various forms of 
understanding.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
KONUSUNDA NEDEN 
ANLAŞAMIYORUz?

ulme, iklim değişikliğinin detaylı 
bir bilimsel incelemesini yaptıktan 

sonra, konunun ekonomik, psikolojik 
ve sosyolojik boyutlarını ele alarak, bu 
olgunun atmosfer ve özellikle de kar-
bondioksit gazının metalaştırılması için 
meşrulaştırma aracı olarak kullanıldığı-
nın altını çiziyor. alkın ortak alanlarını 
yani atmosferin, küresel ısınma gerek-
çesiyle özel mülke çevrilerek, metaya 
fiyat biçen ve onu denetleyen piyasaya 
tahsis edildiğine vurgu yapıyor.

“İklim Değişikliği Konusunda Neden 
Anlaşamıyoruz ” adlı kitap iklim tartış-
malarındaki sosyolojik yönü en az iki 
önemli açıdan geliştirmekte. İlki, kitabın 
güzide bir iklim bilimci tarafından ya-
zılmış olması. Çağdaş toplumda bilim, 
nihai meşruluk kaynağı olmaya başla-
dıkça, bunu uygulayanların çoğu iklim 
değişikliği biliminin oluşturulduğunu’ 
dile getirerek tartışılmaz doktrinin sa-
vunucuları oldukları yönünde hareket 
ederler. Diğer taraftan da klimatolojik 
bilginin oluşturulmasına daha yakın 
olan ulme gibi iklim bilimi uzmanları, 
bilimdeki kaçınılmaz muğlaklıkların ve 
boşlukların da tam olarak farkındadır-
lar ve dolayısıyla epistemolojik belirsiz-
likler ve çakışan sosyal değerler ışığında 
nasıl hareket edeceklerine ilişkin stra-
tejik toplumsal ve politik diyalogların 
gerekliliğinin de farkındadırlar. İkincisi 

After making a detailed scientific 
analysis of climate change, ulme 

underlines that this phenomenon is 
used as a legitimating tool for the com-
moditization of the atmosphere, espe-
cially carbon dio ide gas, by address-
ing the economic, psychological, and 
sociological dimensions of the issue. 

e emphasizes that the common areas 
of the people, namely the atmosphere, 
are turned into private property on the 
grounds of global arming, and allo-
cated to the market that sets the price 
of the commodity and controls it. 

hy an t e Agree on limate 
hange  The book develops the socio-

logical aspect of the climate debate in 
t o important ays. The first is that the 
book as ritten by a distinguished 
climate scientist. As science has come 
to be the ultimate source of legitimacy 
in contemporary societies, many of its 
practitioners act as advocates of the 
indisputable doctrine, arguing that cli-
mate change science has been created. 
On the other hand, climate scientists, 
like ulme, ho are closer to the con-
struction of climatological kno ledge, 
are fully a are of the inevitable ambi-
guities and gaps in science, and thus 
the necessity of strategic social and 
political dialogues about ho  to act in 
light of epistemological uncertainties 

WHy CAN’T WE AGREE ON CLIMATE 
CHANGE? 
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ve daha önemlisiyse, Mike ulme’un, 
bilimsel otoritesini iklim tartışmaların-
daki sosyolojik ve antropolojik anlayışa 
uygun hale getirmesinden daha fazla-
sını yapmasıdır. ulme, iklim değişikli-
ği tartışmalarını, farklı çıkar gruplarının 
kendi özel gündemleriyle şekilleneceği 
bir olgu olmaktan çıkararak, sosyal bi-
limcilerin yapmaya çalıştığından daha 
öteye geçmiştir. Aksine iklim değişik-
liği, günümüzün temel meseleleriyle 
ilgili toplumsal tartışmalar için oldukça 
gerekli bir alandır. 

Kitap, iklim değişikliği kavramının nere-
den kaynaklandığını, değişik yerlerde 
yaşayan farklı insanlar için ne anlam 
ifade ettiğini ve bu konuda farklı gö-
rüşlere yer vermekte, aynı zamanda da 
iklim değişikliğini çeşitli açılardan ele 
almaktadır. İklim değişikliğini olabildi-
ğince gözlenebilir, sayılabilir ve ölçüle-
bilir fiziksel bir olgu şeklinde ele alarak 
sunar. Bu kitap, dönüşmekte olan iklim 
değişikliği fikrini incelemektedir. Bunu 
da fen bilimlerinin, sosyal bilimlerin ve 
beşeri bilimlerin kavramlarını, araçları-
nı, dilini ve ekonominin, siyasetin, dinin 
de söylemlerini ve pratiklerini kullana-
rak yapar. 

İklim değişikliğini bu farklı bakış açıla-
rından mercek altına aldığımızda, kişi-
nin kim olduğuna ve nerede durduğuna 
bağlı olarak  iklim değişikliği düşün-
cesinin bambaşka anlamlar taşıdığını 
ve de apayrı amaçlara işaret ettiğini 
görüyoruz. Bu farklı bakış açısı, iklim 
değişikliği üzerine yapılan saf bilimsel 
içerikli yorumlara dayanmaktadır.

İklim değişikliği hakkındaki uyumsuz 
söylemler, insanlığın öyküsündeki çe-
şitliliği, yaratıcılığı ve çelişkiyi, farklı 
etik, ideolojik ve politik inançları, geç-
miş üzerine olan türlü yorumları ve de 
gelecek hakkındaki rekabetçi görüşleri 
açığa çıkarır. ■

MİKE HULME, 
KİTABINDA BİLİMSEL 
OTORİTESİNİ İKLİM 

TARTIŞMALARINDAKİ 
SOSYOLOjİK VE 
ANTROpOLOjİK 

ANLAYIŞA UYGUN 
HALE GETİRMEKTEDİR.

in this bOOK, miKE 
HULME ALIGNS 
HIS SCIENTIFIC 

AUTHORITy WITH THE 
SOCIOLOGICAL AND 
ANTHROPOLOGICAL 
UNDERSTANDING OF 

CLIMATE DISCUSSIONS.

and conflicting social values. Second, 
and more importantly, Mike ulme 
does more than align his scientific au-
thority ith sociological and anthro-
pological understandings in climate 
debate. ulme ent beyond hat 
social scientists have tried to do, by 
removing the climate change debate 
from being a phenomenon in hich 
different interest groups are shaped 
by their o n private agendas. On the 
contrary, climate change is an essen-
tial area for public debate and one of 
the fundamental issues of our time. 

The book deals ith the origin of the 
concept of climate change, hat it 
means for different people living in 
different parts of the orld, and at the 
same time, deals ith climate change 
from various perspectives. t pres-
ents climate change as an observable, 
countable, and measurable physical 
phenomenon. This book e amines 
the mutating idea of   climate change. t 
does this by using concepts, tools, and 
the language of the sciences, social sci-
ences, and humanities, as ell as the 
discourse and practices of economics, 
politics, and religion. 

hen e e amine climate change 
from these different perspectives, e 
see that the idea of   climate change has 
different meanings and points for dif-
ferent purposes  depending on ho 
the person is and here they stand. 
This different perspective is more 
rooted in the purely scientific interpre-
tations of climate change. 

Mismatched discourse about climate 
change reveal the diversity, creativity, 
and contradiction in humanity s story, 
differing ethical, ideological and politi-
cal beliefs, interpretations of the past, 
and competitive vie s about the fu-
ture. ■
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Ellen MacArthur Vakfı, döngüsel eko-
nomide kullanımı önlenemeyen 

veya yeniden kazanımı sağlanamayan 
ambalajlar için Genişletilmiş Üretici 
Sorumluluğu na GÜS  destek verme 
kararı aldı.  Ürün yaşam döngüsü için-
de geri dönüşüm faaliyetlerinin artırıl-
ması, ham madde maliyetlerinin azal-
tılarak ekonomiye ve topluma fayda 
sağlaması için toplama, ayırma ve geri 
dönüşüm sürecinde sürekli ve yeterli 
finansmana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
sebeple GÜS, her yıl on milyonlarca ton 
ambalaj atığının doğaya karışmasını 
önleyen ve döngüsel ekonomiye katkı 
sağlayan sayısız proje geliştirmekte ve 
desteklemektedir. GÜS, Avrupa’da ve 
25 ülkede ambalajları ekonomik dön-
güde tutmak, çevreye karışmasını ön-
lemek, gaz emisyonlarını azaltmak ve 
istihdam yaratmak için toplama ve geri 
dönüşüm altyapısı oluşturmaktadır. ■

ELLEN MACARTHUR VAKFI’NDAN 
GENİŞLETİLMİŞ üRETİCİ 
SORUMLULUĞU'NA DESTEK

The Ellen MacArthur oundation 
made a decision to support E -

panded Producer esponsibility EP  
for packaging that cannot be recycled 
and for usage cannot be avoided. n-
creasing recycling activities ithin 
the product life-cycle, decreasing ra  
material costs, collecting, separation, 
and recycling processes to benefit the 
economy and society re uires ade-

uate and constant financing. This is 
hy EP  supports and develops nu-

merous projects that prevent tens of 
millions of tons of packaging aste 
from being disposed in nature, instead 
becoming a gain for circular economy. 
EP  continues to form collection and 
recycling infrastructure to increase 
employment, decrease greenhouse 
gas emissions, and stop packaging 

aste from being dispersed in nature 
and to keep it in circular economy in 
Europe and 25 countries. ■

SUPPORT by ELLEN MACARTHUR FOUNDATION FOR 
EXTENDED PRODUCER RESPONSIbILITy

150’den fazla önde gelen 
işletme ve kuruluş, döngüsel 
ekonomiye katkı sağlamak 
ve çözüm getirmek amacıyla 
Genişletilmiş Üretici Sorum-
luluğu'na (GÜS) destek verme 
kararı aldı. 

Over 150 frontier businesses 
and companies have decided 
to support Extended Producer 
Responsibility (EPR) in order to 
contribute to circular economy 
and find solutions. 

YAp

KULLANGERİ KAzANDIR
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Yeni Eylem Planı, ürünlerin tüm ya-
şam döngüsü boyunca, örneğin 

tasarımlarını hedefleyen, döngüsel 
ekonomi süreçlerini teşvik eden, sür-
dürülebilir tüketimi teşvik eden ve kul-
lanılan kaynakların AB ekonomisinde 
mümkün olduğunca uzun süre tutul-
masını sağlamayı amaçlayan girişimle-
ri duyuruyor.

Yeni Döngüsel Ekonomi Eylemi aşağı-
dakilere yönelik önlemler sunmaktadır

AVRUpA DöNGüSEL EKONOMİ 
EYLEM pLANINI YAYIMLANDI

The ne  action plan announces ven-
tures that aim to keep products in 

the E  economy all throughout their 
life cycles, for e ample targeting de-
signs, supporting circular economy 
processes, encouraging sustainable 
consumption, and keeping the re-
sources used in the E  economy for as 
long as possible.

The Ne  ircular Economy Action Plan 
offers the follo ing points

The European Commission 
(EC), approved the new Circular 
Economy Action Plan which 
is one of the main blocks of 
the European Green Deal and 
the new agenda for Europe in 
terms of sustainable growth.

Avrupa Komisyonu (EC), 
sürdürülebilir büyüme 
konusunda Avrupa’nın 
yeni gündemi olan Avrupa 
Yeşil Mutabakatının ana 
bloklarından biri olan yeni 
bir Döngüsel Ekonomi Eylem 
Planı kabul etti.

 AB’de sürdürülebilir ürünlerin norm 
haline getirilmesi

 Tüketicilerin ve kamu alıcılarının güç-
lendirilmesi

 Döngüsellik potansiyeli yüksek olan 
kaynakların çoğunu kullanan sektörle-
re odaklanma, örneğin  Elektronik ve 
Bilgi İletişim Teknolojileri BİT ; piller 
ve araçlar, ambalaj, plastikler, tekstil, 
inşaat ve binalar, gıda, su ve besinler

 Atık azaltılmasının sağlanması

 İnsanlar, bölgeler ve şehirler için dön-
güsellik çalışmalarının yapılması

 Döngüsel ekonomi için küresel çaba-
lara öncülük etme

 Making sustainable products the norm 
for the E

 Strengthening consumer and public pur-
chase officers

 ocusing on sectors that use most of the 
resources ith high potential in circularity 
for e ample  electronics and nformation 
and ommunication Technology T , bat-
teries and instruments, packaging, plastics, 
te tile, construction and buildings, food, 

ater, and nutrients

 Managing the decrease in aste materials

 onducting cyclicality efforts for people, 
areas, and cities

 eading global efforts for circular eco-
nomy 

Bu maddeler, AB düzeyinde, eylemin 
gerçek katma değer sağladığı alanları 
hedefleyen yasal ve yasal olmayan ön-
lemleri de beraberinde getirmektedir. ■

These articles bring along legal and 
non-legal precautions that target 
the real value added aspects ithin 
the E . ■

EUROPEAN CIRCULAR ECONOMy ACTION PLAN 
HAS bEEN PUbLISHED
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AVRUpA DöNGüSEL EKONOMİDE 
İLERLİYOR, pEKİ YA TüRKİYE?
EUrOPE mOVEs AhEAD in circULAr EcOnOmy, 
WHAT AbOUT TURKEy? 
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Avrupa Birliği AB , bir süredir Dön-
güsel Ekonomi yolunda ilerliyor. 

2015 yılında ilk AB Döngüsel Ekonomi 
Eylem Planı sunulduğunda, büyük Atık 
Paketi olarak adlandırılan kapsamlı bir 
revizyona yönelik cesur eylemler ger-
çekleştirildi. 2018 de AB hükümetleri ve 
kurumları, geri dönüşümü artırmaya ve 
atıkları azaltmaya yönelik, pek çok kişi 
tarafından, dünyanın en iddialı yasaları 
ve hedefleri olarak tanımlanan tarihi bir 
anlaşmaya vardı. Özetle, yeni önlemler 
şunlardır  

 Yeniden kullanım ve geri dönüşüm için 
farklı malzemeleri ayırmayı ve toplamayı 
daha kolay ama zorunlu hale getirin 

 Gıda israfını azaltın 

 Ambalajların yeniden kullanımı ve geri 
dönüşümünü arttırmak için mali teşvik 
sunun 

 Yeniden kullanım ve geri dönüşüm için 
toplanan atıkların yakılmasını ve gömül-
mesini yasaklayın  

 Atık ürünlerin geri dönüştürülmesi ve 
yeniden kullanılması için daha yüksek 
hedefler koyun

 Üreticilerin ambalaj atıklarının toplan-
ması ve geri dönüştürülmesi için daha 
fazla para ayırmasını sağlayın 

 Geri dönüşüm oranlarını değerlendir-
mek için daha doğru bir yöntem belirle-
yin 

The European nion E  has been 
on the path to ards ircular Econo-

my E  for some years already.

That as in 2015 hen the first E  ir-
cular Economy Action Plan as intro-
duced, ith bold actions on the revision 
of a massive so-called aste Package. 
n 2018, E  governments and institu-

tions struck a historic agreement intro-
ducing hat many hailed as the orld’s 
most ambitious set of la s and targets 
to boost recycling and cut aste. n a 
nutshell, the ne  measures ould

 Make it easier and mandatory to sort 
and collect different materials for re-
use and recycling

 educe food aste

 ntroduce financial incentives to boost 
the reuse and recycling of packaging

 Ban the incineration and landfilling of 
aste collected for recycling or reuse

 Set higher targets to recycle and re-
use discarded products

 Make producers pay more for the 
collection and recycling of packaging 

aste

 Set a more accurate methodology to 
assess recycling rates

The plan came ith a clear plan for 
implementation. This timeline marks 
the obligations for the E  Member 

I try to share with the Turkish stakeholders some insights on the development 
of the Circular Economy in Europe, a policy cycle that I have been following 
and actively participating since 2013 at the European level, including its 
implementation by national governments. I leave it to Turkish stakeholders 
to be inspired and follow up with me on the possible collaboration. 

Bu makalede, 2013 yılından beri Avrupa düzeyinde takip ettiğim ve 
aktif olarak katıldığım, ulusal hükümetler tarafından uygulanması 
da dahil olmak üzere, çoklu bir döngü olan Avrupa'da Döngüsel 
Ekonominin gelişimine ilişkin bazı görüşleri Türk paydaşlarla, 
paylaşmaya çalışıyorum. İlham almayı ve olası işbirliği konusunda 
iletişime geçmeyi Türk paydaşlara bırakıyorum. 

By Piotr Barczak,  
European  
Environmental  
Bureau

PiotrBarczak,   
Avrupa Çevre 
Bürosu  
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Bu plan uygulamaya yönelik net bir 
planla geldi. aman çizelgesi, AB Üye 
Devletler için yükümlülüklerin yanı sıra 
gelecekte gözden geçirme maddelerini 
ve hedeflerini işaretler. Ancak bu önlem 
maddeleri önlemek için yeterince et-
kin değildi. alihazırda AB’de kullanılan 
maddi kaynakların neredeyse 90’lık 
bölümü ilk kullanımlarından sonra kay-
boluyor. Bu da, atığın önlendiği ve mal-
zemelerin geri dönüştürüldüğü döngü-
sel ekonomiye geçişi hızlandırmak için 
daha fazla efora gerek duyulduğu anla-
mına geliyor. Brüksel merkezli STK larla 
ortak çalışmayla hazırlanan bu belgede, 
EEB Avrupa Çevre Bürosu  gıda, inşa-
at, paketleme, ulaşım, elektronik, pil ve 
tekstil dahil tüm sektörlerde atığı azalt-
mak için 10 politikanın önceliği vurgula-
mıştır. Bunlar aynı zamanda Türk eko-
nomisi için de çok önemli sektörlerdir. 

Yasal olarak bağlayıcılığı olan atık yöne-
tim hiyerarşisine göre döngüsel ekono-
mide atık önleme en birincil öncelik ol-
malıdır. Bu bilgilendirmede farklı lusal 

States as ell as ne t revie  clauses 
and targets in the future. Those mea-
sures ho ever ere not sufficiently 
geared for prevention. As things stand, 
almost 90  of material resources used 
in the E  are lost after their first use. 
This means that more effort is needed 
to accelerate the transition to a circu-
lar economy, here aste is prevent-
ed and materials are recycled. n this 
document, produced in cooperation 

ith other Brussels-based NGOs, the 
EEB has highlighted the 10 policy prior-
ities to reduce aste in all sectors  in-
cluding food, construction, packaging, 
transport, electronics, batteries and 
te tiles. These are also crucial sectors 
for Turkish economy.

aste prevention must be the top pri-
ority in circular economy, according to 
the legally binding aste management 
hierarchy. n this briefing there are 
good e amples of measures applied by 
different national governments intend-
ed to boosting repair and designing 
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ükümetlerce tamir edilebilir ve daya-
nıklı ürünlerin tasarlanmasını artırmak 
için uygulanan önlemler ve iyi örnekler 
bulunmaktadır.

Türkiye’nin döngüselliğe geçişini hızlan-
dırmak için ekonomide yeni önlemler 
uygulanmalıdır. 2018’de AB’ye üye ü-
kümet ve kurumlar evsel atıkların ön-
lenmesi ve geri dönüşümü arttırmak için 
kapsamlı kanunlarda anlaştı. Anlaşılan 
Atık Çerçeve Yönetmeliğinin Ek Va mad-
desinde Anne Va of theagreed as-
te rame ork Directive  AB Yönetimi, 
depolama alanları ve yakma vergileri, 
depozito planları, harçlar vb. ekonomik 
araçların sunumu konusunda öneriler-
de bulunuyor. Bu özette EEB, atık hiye-
rarşisine uygun olarak, atık azaltımı, ye-
niden kullanım ve geri dönüşümü teşvik 
etmek için kullanılabilecek mevcut eko-
nomik araçları ve diğer yöntemleri hükü-
metlere kısaca tanıtıyor.

Döngüsel Ekonomi için kaynağında 
ayrı toplama bir önkoşuldur. Temmuz 
2020’den itibaren yeni AB yasaları geri 
dönüşüm için hükümetlerin evsel atık-
ları kaynağında ayrı olarak toplanma 
yöntemlerini iyileştirmelerini mecbur 
tutacak. Belediyelerin tekstil, zararlı 
maddeler, organik maddeler gibi atıkla-
rı da ayrı olarak toplaması bekleniyor. 
Bu madde var olan plastik, cam, kağıt, 
metal, atık yağ’ın ayrı toplanmasını ön-
gören kanuna ek olarak uygulanacak. 
Bu özette EEB, atıkların kaynağında ayrı 
toplanması amacıyla geliştirilmiş kanun-
ları tanıtıyor ve hükümetlerin mevcut 
iyi uygulama örneklerinin altını çiziyor.  
2020’de AB yeni Döngüsel Ekonomi Eylem 
Planı 2.0’ı ilan etti. Komisyonun stratejisi 
ürünlerin tasarlanma ve üretim yöntem-
lerini değiştirip zehirliliği azaltmayı ve atığı 
bitirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, özellikle çevre-
sel ayak izi yüksek, tekstil, elektronik, pil, 
inşaat, ambalaj ve hatta daha arka planda 
olan, mobilya ve otomotiv sektörlerini işa-
ret ediyor.

products that are meant to last longer.

Economy must endorse ne  measures 
that ould accelerate the transition of 
Turkey to ards circularity. n 2018, E  
member states and institutions agreed 
on a comprehensive set of la s aimed 
at preventing household aste and 
boosting recycling. n Anne  Va of the 
agreed aste rame ork Directive, 
the E  e ecutive sets out recommen-
dations regarding the introduction of 
economic instruments such as land-
fill and incineration ta es, deposit-re-
turn-schemes, fees and more. n this 
brief, the EEB provides an overvie  
of e isting economic instruments and 
other measures that can be used to 
help governments reduce aste and 
incentivise reuse and recycling in line 

ith the aste hierarchy.

Separate collection is a prere uisite for 
circular economy. As of uly 2020,  ne  
E  la s ill oblige governments to im-
prove the ay household aste is sort-
ed and collected for recycling. Munici-
palities are e pected to start separately 
collecting different materials, such as 
te tiles, hazardous material and or-
ganic aste. This is in addition to the 
e isting la s mandating the separate 
collection of plastics, glass, paper, met-
als, aste oils. n this brief, the EEB pro-
vides an overvie  of the revised la s 
and outlines e isting good practice e -
amples from governments regarding 
separate collection of aste. n 2020, 
the E  has announced it’s ne , ircu-
lar Economy Action Plan 2.0. The om-
mission’s strategy aims to transform 
the ay products are designed and 
manufactured to reduce to icity and 
cut aste. t also specifically addresses 
some of the product groups ith the 
largest environmental footprints, in-
cluding te tiles, electronics, batteries, 
construction, packaging, and although 
less prominently also furniture and au-
tomotives. 

TEMMUz 2020’DEN 
İTİBAREN YENİ AB 

YASALARI GERİ 
DöNüŞüM İÇİN 
HüKüMETLERİN 
EVSEL ATIKLARI 

KAYNAĞINDA AYRI 
OLARAK TOpLANMA 

YöNTEMLERİNİ 
İYİLEŞTİRMELERİNİ 
MECBUR TUTACAK. 

BELEDİYELERİN 
TEKSTİL, zARARLI 

MADDELER, ORGANİK 
MADDELER GİBİ 

ATIKLARI DA AYRI 
OLARAK TOpLAMASI 

BEKLENİYOR.

As Of JULy 2020, 
NEW EU LAWS WILL 

ObLIGE GOVERNMENTS 
TO IMPROVE THE 
WAy HOUSEHOLD 
WASTE IS SORTED 
AND COLLECTED 
FOR RECyCLING. 
MUNICIPALITIES 

ARE EXPECTED TO 
START SEPARATELy 

COLLECTING 
DiffErEnt mAtEriALs, 

sUch As tExtiLEs, 
HAzARDOUS MATERIAL 
AND ORGANIC WASTE.
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AB aynı şekilde gıda israfını düşürme he-
defi de koymak istiyor, aşırı paketlemeyi 
ve mikro plastik kirlenmeyi de bitirme-
ye söz veriyor.  Şimdiki öncelik verilen 
sözleri uygulanabilir stratejik kanunlara 
dönüştürmek, Bu arada Avrupa Birliği 
Parlamentosu komisyonun EAP’ini bir 
adım daha ileri taşımak ve 2030’a kaynak 
kullanımını azaltmaya yönelik hedefler 
talep edip, AB’nin tüketimini 2050’ye ka-
dar dünya ortalaması sınırlarına indirge-
meyi hedefliyor. Şayet bunlar Komisyon 
ve Üye Devletler tarafından uygulamaya 
alınırsa bu, Avrupa yı daha dirençli ve 
daha az atığı olan bir ekonomiye dönüş-
türebilecek, hiç görülmemiş bir adım 
olabilir.

EAP te Komisyon, bir yandan sürdürü-
lebilir ürünleri tüketicinin olağan seçimi 
yapmak için standart haline getirmek, 
bir yandan da çevreye zarar veren ürün-
lerin üretimine son vermek amacıyla, 
Sürdürülebilir Ürün Girişimi SP  sözü 
verdi. Bunun anlamı, piyasaya sürülen 
bütün ürünlerin toksik maddelerden 
arınmış, çevre ve insan sağlığı için risksiz 
olması, ürün pasaportuna ve bilgilendir-
me şemasına sahip olup, sürdürülebi-
lirlik performansının belirtilmesi demek 
oluyor. Erken eskime, satılmayan ürün-
lerin imhası, tek kullanımlık çözümler 
gibi uygulamalar da yasaklanmalı, sos-
yal ve çevresel standartlarda şeffaflık ise 
tüm değer zincirini desteklemelidir.

Son olarak önemli noktalardan bir diğeri 
Komisyon 2030’a kadar tüm ambalaj-
ların geri dönüştürülebilir ve yeniden 
kullanılabilir olması için yasal prosedür-
leri başlattı. Bununla birlikte, 2020 de 
yayınlanması beklenen, ambalaj atıkları 
ve diğer atıklar  için Üretici Sorumluluğu 

planının nasıl oluşturulacağını belirleye-
cek ulusal kılavuzlar da hala yayımlama-
dı. Komisyonun aynı zamanda gelecek 
aylarda “görünmeyen plastik kirliliği” ko-
nusunu da hedef alması ve 2021’e kadar 
kasten eklenmiş mikro plastik malzeme-

The E  also ants to set a food aste 
reduction target and promises to end 
over-packaging as ell as microplastic 
pollution. The priority no  as to turn 
the promises made in the strategy into 
la s that can be put into practice. n 
the meantime, the European Parlia-
ment ants to take the ommission’s 

EAP a step for ard and are calling for 
targets to reduce resource use by 2030, 
bringing E  consumption ithin plane-
tary boundaries by 2050. f taken up by 
the ommission and member states, 
this could be an unprecedented move 
helping Europe transition to a more re-
silient and less asteful economy.

n the EAP, the ommission prom-
ised a Sustainable Products nitiative 
SP  to make sustainable products the 

norm and the default choice for con-
sumers, hile phasing out products 
that are damaging to the environment. 
This means that all products placed on 
the market should be free of to ic sub-
stances posing a risk to human health 
and the environment, and should 
come ith a product passport and 
information scheme disclosing their 
sustainability performance. Practices 
such as premature obsolescence, the 
destruction of unsold goods, single use 
solutions should also be banned, hile 
transparency on social and environ-
mental standards should underpin the 
entire value chain.

ast but not least The ommission has 
started a legislative procedure to make 
all packaging recyclable or reusable by 
2030. o ever, national guidelines on 
ho  to implement producer respon-
sibility schemes for packaging aste 
and other products , hich ere e -

pected in 2020, are still yet to be pub-
lished. The ommission is also e pect-
ed to target the issue of invisible plastic 
pollution’ in the coming months, ith 

NOTLAR

EAP te komisyonu gelecek ay-
larda “görünmeyen plastik kirli-
liği” konusunu da hedef alması 
bekleniyor, 2021’e kadar kasten 
eklenmiş mikro plastik malzeme-
nin kısıtlanması hedefleniyor.

The ommission is also e pected 
to target the issue of invisible 
plastic pollution’ in the coming 
months, ith the adoption of a 
restriction of intentionally added 
microplastics by 2021.
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nin kısıtlanması bekleniyor. Gündemde-
ki bir sonraki adım pipet, çatal, bıçak da 
dahil olmak üzere bir çok malzemenin 
yasaklanmasına yol açan, Tek Kullanım-
lık Plastik Direktifinin ulusal kılavuzları-
nın yayınlanması olacak. Viskoz mendil 
ve selofan pipet gibi bazı ürünlerin muaf 
tutulmasına yönelik endüstriyel baskı-
nın yasaların altını oymasından endişe 
ediliyor. Komisyon aynı zamanda biyo-
bazlı ve biyolojik olarak çözünebilir plas-
tikler konusunda kuralları netleştirmeyi 
hedefliyor.

Şimdi söz sizde Türk meslektaşlarım. 
Türkiye için Döngüsel Ekonomi Eylem 
Planını görmeyi dört gözle bekliyorum. ■

the adoption of a restriction of inten-
tionally added microplastics by 2021. 
Ne t on the agenda ill be the publi-
cation of guidelines for the national 
implementation of the Single- se Plas-
tic Directive, hich has banned sever-
al items including stra s and cutlery. 
ndustry pressure to e empt products 

such as viscose ipes and cellophane 
stra s threaten to undermine the leg-
islation.The ommission is also set to 
clarify rules for biobased and biode-
gradable plastics.

No , over to you Turkish colleagues. 
 look for ard to seeing the ircular 

Economy Action Plan for Turkey. ■
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ÇEVKO VAKFI'NIN 2020 YILINDA  
GERİ DöNüŞüME SAĞLADIĞI KATKI

Türkiye de çevrenin korunması, top-
lumsal gelişim ve ekonomiye katkı 

sağlamak amacıyla sürdürülebilir bir 
geri kazanım sistemini sanayinin ön-
cülüğünde geliştirmeye çalışan ÇEVKO 
Vakfı 2020 faaliyet raporunu yayımladı. 

aporda yer alan bilgiye göre T. . Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
2005 yılında cam, metal, plastik, kağıt
karton, kompozit ve ahşap malzeme-
lerden oluşan ambalaj atıklarının geri 
kazanımı konusunda sanayi yüküm-
lülüğünü yerine getirmek üzere yetki-
lendirilmiş kuruluş ilan edilen ÇEVKO 
Vakfı; 2020 yılında, 2298 piyasaya sü-
ren firma ile yapılan sözleşmeler doğ-
rultusunda 5 9. 3  ton yükümlülük 

ÇEVKO oundation that has been 
orking on developing a sustainable 

recycling system through the leadership 
of the industry in order to contribute to 
the protection of the environment, social 
development and economy in Turkey, 
has published 2020 annual report. 

According to the information in the re-
port, ÇEVKO oundation ho as de-
clared as authorized institution by the 
Ministry of Environment and rbaniza-
tion in 2005 to fulfill the industrial obli-
gation for recycling of packaging astes 
consisting of glass, metal,  plastic, paper
cardboard, composite and ood mate-
rials, assumed 5 9, 3  tons of liability 
as part of contracts made in 2020, ith 

ÇEVKO FOUNDATION'S CONTRIbUTION TO 
rEcycLing in 2020

Malzeme Tipi
Material Type

Gerçekleştirilen 
Yükümlülük Miktarı 

(Ton)
Material Type

Amount of Liability 
Accomplished (Ton)

PET / PET 64.839

PE / PE 58.496

PVC / PVC 2.508

PP / PP 39.516

PS / PS 5.386

ÇELİK-TENEKE / STEEL-TIN 15.212

AL / AL (aluminum) 18.441

PLASTİK AĞIRLIKLI KOMPOZİT 
PREDOMINANTLY PLASTIC 
COMPOSITE 3.928

KAĞIT AĞIRLIKLI KOMPOZİT  
PREDOMINANTLY PAPER  
COMPOSITE 13.472

METAL AĞIRLIKLI KOMPOZİT  
PREDOMINANTLY METAL  
COMPOSITE 593

KAĞIT-KARTON / PAPER-CARTON 233.322

CAM / GLASS 115.917

AHŞAP / WOODEN 19.921

TOPLAM / TOTAL 591.452

Ambalaj Türü
Packaging Type

Üstlenilen
Yükümlülük

Miktarı (Ton)
Packaging Type

Amount of Liability 
Assumed (Ton)

PET / PET 64.223

PE / PE 57.844

PVC / PVC 2.208

PP / PP 39.110

PS / PS 5.172

ÇELİK-TENEKE / STEEL-TIN 14.835

AL / AL (aluminum) 17.890

PLASTİK AĞIRLIKLI KOMPOZİT 
PREDOMINANTLY PLASTIC 
COMPOSITE 3.163

KAĞIT AĞIRLIKLI KOMPOZİT  
PREDOMINANTLY PAPER  
COMPOSITE 12.836

METAL AĞIRLIKLI KOMPOZİT  
PREDOMINANTLY METAL  
COMPOSITE 583

KAĞIT-KARTON / PAPER-CARTON 232.271

CAM / GLASS 109.985

AHŞAP / WOODEN 19.415

TOPLAM / TOTAL 579.639
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üstlendi. Piyasaya süren firmaların 
yükümlülüklerini yerine getirmek için 
toplama-ayırma tesisi lisansına sahip 

 firma ve Ambalaj Atıkları Yönetim 
Planı na sahip 110 belediye ile çalışıldı. 

GERİ DöNüŞTüRüLEN  
AMBALAjLARIN KOMpOzİSYONU

ÇEVKO Vakfı’nın hazırladığı rapora 
göre ambalaj atıklarının belirli bir yö-
netim sistemi içinde, kaynağında ayrı 
biriktirilmesi, toplanması, taşınması, 
ayrılmasına ve geri dönüşümüne iliş-
kin lisanslı firmalardan alınan belge 
miktarı; kağıt ve karton 39, cam 20, 
ahşap 3, plastik 29, metal  , kom-
pozit 3’dür. ■

2298 companies. n order to process 
the above mentioned liability, cooper-
ation ith  companies issuing collec-
tion-separation facility licenses and 110 
municipalities ith Packaging aste 
Management Plans as conducted.

COMpOSITION OF RECYCLED  
pACKAGING

According to the report prepared by  
ÇEVKO oundation, the amount of doc-
uments received from licensed compa-
nies regarding separate accumulation, 
collection, transportation, separation 
and recycling of packaging astes at the 
source ithin a certain management 
system as; paper and cardboard 39 , 
glass 20 , ood 3 , plastic 29 , metal 

, composite 3  ■
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Y A A GÖ E YÜKÜM Ü Ü Ü ÜST ENİ EN 
PİYASAYA SÜ EN İ MA SAY S  ADET

LİSANSLI FİRMALARDAN ALINAN

BELGE MİKTARI

Cam / Glass
Kağıt, Karton 
Paper, Carton

Cam / Glass

Kompozit / Composite

Metal / Metal

Plastik / Plastic
Ahşap / Wooden

ÇEVKO 2020 
 GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEN ATIK KOMPOZİSYONU



32

SORUMLU SANAYİ VE SüRDüRüLEBİLİRLİK / RESpONSIBLE INDUSTRY AND SUSTAINABILITY

ÇEVKO VAKFI VE ÇEVRE 
DANIŞMANLIK FİRMALARI   
İŞBİRLİĞİ DEVAM EDİYOR
CEVKO FOUNDATION AND ENVIRONMENTAL CONSULTANCy 
COMPANIES CONTINUE CO-OPERATION

Economic activities in line with the increasing population and changing consumption 
habits bring together with it waste production at an increased quantity and variety, and it 
is needed to manage these wastes correctly so that this increase does not become a risk to 
the world.

Artan nüfus ve değişen tüketim alışkanlıkları paralelindeki ekonomik faaliyetler, 
artan miktar ve çeşitte atık üretimini beraberinde getiriyor ve bu artışın dünya için 
bir riske dönüşmemesi için atıkların doğru şekilde yönetilebilmesi gerekiyor. 

Kamu yönetimi, iş dünyası, yerel yö-
netimler, medya ve bireylerin katkı 

ve katılımları ile meydana gelen sürdü-
rülebilir bir atık yönetim sistemi, sür-
dürülebilir bir dünya için hayati öneme 
sahip. Bununla birlikte kurulan teknik 
altyapı kadar, atık üreticisi durumunda 
olan kişi ve kurumların gerekli davra-
nış alışkanlıkları kazanması adına etkin 
şekilde bilgilendirilmeleri, çalışmaların 
etkinliği verimliliği açısından son derece 
belirleyici nitelikte. Sıfır Atık Yönetim Sis-
teminin temelini de bu sürecin işleyişi 
oluşturuyor.

ÇEVKO Vakfı geliştirmiş olduğu sistem 
ile kompleks bir yapıda yürütülmeye 
çalışılmakta olan atık yönetim sürecini 
bilgi ve tecrübesi ile sadeleştiriyor. İnte-
raktif, dinamik ve sürdürülebilir teknik 
altyapıya sahip bir model kurup, atık 
yönetim sürecine dahil tüm sistemlerle 
entegrasyonu tamamlandı ve P OKETS 
olarak isimlendirilen bütünsel çözümü 
firmaların hizmetine sunmaya başladı.  
Mevcut atık yönetim uygulamalarının 
Sıfır Atık Yönetim Sistemine geçişini, En-
tegre Çevre Bilgi Sistemi bünyesinde yer 

A sustainable aste management 
system, hich is formed by the con-

tributions and participation of public 
administration, businesses, local govern-
ments, media and individuals, is vital for 
a sustainable orld. o ever, as ell as 
the technical infrastructure established, 
the effective informing of the individuals 
and institutions that are aste producers 
in order to gain the necessary behavioral 
habits is very decisive in terms of the ef-
fectiveness efficiency of the orks. The 
basis of the ero aste Management Sys-
tem is built up by the functioning of this 
process too.

ÇEVKO oundation, through its kno ledge 
and e perience, simplifies aste manage-
ment process hich is strived to be car-
ried out in a comple  structure ith the 
system it has developed. t has completed 
its integration ith all systems involved in 
the aste management process by setting 
up a model ith interactive, dynamic and 
sustainable technical infrastructure, and 
started to offer the holistic solution called 
P OKETS to the service of companies. t 
provides the necessary infrastructure for 
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alan alt sistemlerle entegrasyonunu sağ-
layan, e-kütüphane, e-tedarik, e-öğren-
me, mevzuat ve uluslararası hedeflere 
uyumluluk göstergelerine sahip takip, 
analiz, raporlama sistemi sayesinde sü-
recin hızlı ve doğru işlemesi için gerekli 
alt yapıyı sağlıyor. 

pROKETS NASIL ÇALIŞIR?

Durum Analizi:

aaliyet alanınız, konumunuz, bina bilgile-
riniz, çalışan sayınız, atık biriktirme ekip-
manlarınız v.b. temel bilgiler ve atıklarınız 
için iş birliği içerisinde olduğunuz çözüm 
ortaklarınıza ait bilgilerin sisteme girişinin 
yapıldığı ilk adımıdır. Kuruma ait temel bil-
giler ve atık yönetimine ait çözüm ortakla-
rınızın bilgilerin sistem girişi yapılır. yarı 
modülü devreye girerek varsa uyumsuz-
lukları tespit eder, gerekli hatırlatmaları 
yaparak mevcut durum analizi ve ihtiyaç 
haritasına yönelik ön rapor hazırlanır.

İhtiyaçların Belirlenmesi: 

Mevcut biriktirme ekipmanlarının sayısı, 
hacimleri, mevzuata uyumu analizi sonu-
cunda ek ihtiyaç miktarı, kuruma özel tasa-
rım durumu, tedarikçi bilgileri ve değerlen-
dirme bilgilerini içeren raporlama yapılır. 
Biriktirme ekipmanları  kod  barkod 
ile etiketlenir, bulunduğu yer ve kullanım 
amacına göre eşlenir. 

Atık Takip Sistemi:

Toplama, geçici depolamada ve lisanlı r-
maya kuruluşa teslimi adımlarında mobil 
cihaz ve veya mobil telefon aracılığı ile 
okutularak her aşamada oluşan verinin 
sisteme aktarımı sağlanır. Biriktirme ekip-
manı özelinde toplanan bilgiler, geçici de-
polama alanı ve atığın teslim edildiği araç 
bilgileri ile birleşerek izlenebilirlik zinciri 
tamamlanır. Atığın oluşum alanı, miktarı, 
toplanma periyodu, geçici depolama ala-
nında bekleme süresi, verilme süresinin 
mevzuata uyumu, nereye verildiği, verilen 
yerin lisans durumu konularında detaylı 
bilgiler online olarak takip edilebilir hale 
gelir.

Uyarı ve Hatırlatma:

er adımda edinilen bilgiler mevzuat ve 
teknik kriterler açısından değerlendirilir. 
Sisteme yüklenen izin, lisans, çözüm ortağı 

the fast and accurate functioning of the 
process thanks to the monitoring, analysis 
and reporting system hich ensures the 
transition of e isting aste management 
applications to the ero aste Manage-
ment System and integration of them ith 
subsystems ithin the ntegrated Environ-
mental nformation System, and has e-li-
brary, e-procurement, e-learning and indi-
cators of compliance ith legislation and 
conformity ith the international goals.

HOW DOES pROKETS WORK?

Status Analysis:

t is the first step at hich you input data 
to the system, comprising basic informa-
tion such as your field of activity, location, 
building information, number of employ-
ees, aste collection e uipments, etc. 
and also information about your solution 
partners ith hom you are in coopera-
tion for your astes. System input of the 
basic information about your corporation 
and information input related to your 
solution partners for aste management 
is made. The arning module is active to 
detect any incompatibilities, if there is any 
and a preliminary report on the current 
situation analysis and re uirements map 
is prepared by making the necessary re-
mindings. 

Determination of Requirements:

As a result of the analysis of the avail-
able collecting e uipment comprising 
the number, volumes, compliance ith 
the legislation about it, a report is given 
about the additional amount of re uire-
ments, design status specific to corpo-
ration, supplier information and evalua-
tion information. ollecting e uipment 
is labeled ith  code barcode and 
matched according to its location and 
intended use.  

Waste Tracking System:

n the steps of collection, temporary 
storage and delivery to the licensed 
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bilgileri ile karşılaştırılarak analiz edilir. Ge-
rekli uyarı, hatırlatma, bilgilendirmeler ya-
pılarak atık yönetimi ve sıfır atık ajandanız 
oluşturulmuş olur.

Eğitim:

Sistemin kurulmasından önce ortak belir-
lenecek bir takvim dahilinde üst yönetime, 
çalışanlara ve toplamayı yapacak persone-
le eğitim verilir. 

pROKETS NELER YApAR?

• Sıfır Atık Yönetim Sistemi yükümlü
lüklerinin yerine getirilmesi

 Sisteme geçiş için gerekli alt yapının sağ-
lanması

Veri girişlerinin sistemler arası entegras-
yon ile gerçekleştirilmesi

Tedarikçi veri havuzundan faydalanarak 
mevzuata uyumlu ekipman tedariki

• Entegre Çevre Bilgi Sisteminde yer 
alan alt sistemlere entegrasyon

 Veri girişlerinin sistemler arası entegras-
yon ile gerçekleştirilmesi

• Döngüsel Ekonomi çerçevesinde ana
lizler yapılması

• Uluslararası standartlara uygun ra
porlamalar

 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkın-
ma Amaçlarına uyum raporu

G  raporları

• E Kütüphane

Sisteme yüklenen belgeler için alternatif 
depolama alanı

İzin isanlar için e-ajanda

Çevre mevzuatı takibi

• Eöğrenme

zaktan eğitim desteği

 Tazeleme eğitimleri için hazırlanan ma-
teryallerden faydalanma

• Çevresel Fayda Raporu

Atık Yönetim Sistemi sonucunda elde 
edilen verilerin çevresel fayda raporuna 
dönüşümü

company organization, the data gen-
erated at each stage by reading via 
mobile device and or mobile phone is 
transferred to the system. The trace-
ability chain is completed by combining 
the information collected specific to the 
collecting e uipment ith the informa-
tion about the temporary storage area 
and the vehicle to hich the aste is 
delivered. Detailed information about 
the formation area of the aste, uan-
tity, collection period, latency duration 
in temporary storage area, compliance 
of the delivery time to the legislation, 

here it is given, license status of the 
given party becomes available to follo  
online. 

Warning and Reminder:

The information obtained at each step 
is evaluated in terms of legislation and 
technical criteria. The permission up-
loaded to the system is analyzed by 
comparing it ith the license, partner 
information. By providing the neces-
sary arnings, reminders and informa-
tion, your aste management and zero 

aste agenda is created. 

Training:

The senior management, employees 
and the personnel ho ill make the 
collection are trained before the estab-
lishment of the system, ithin a timeta-
ble to be determined jointly.

WHAT DOES pROKETS DO?

• Fulfillment of zero Waste Manage
ment System obligations

Providing the necessary infrastructure 
for the transition to the system

E ecuting data inputs through inter-
system integration

Supplying proper e uipment accord-
ing to regulations by using supplier data 
pool
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Katılmak için   
https prokets.com survey

Detaylı sorularınız için   
evda cevko.org.tr ■

•Integration to the subsystems in the 
Integrated Environmental Informati
on System

E ecuting data inputs through inter-
system integration

•Conducting analyses within the fra
mework of circular economy

•Reporting in accordance with inter
national standards

nited Nations Sustainable Develop-
ment Goals ompliance eport

G  eports

•E Library

Alternative storage for documents 
uploaded to the system

E-agenda for Permissions anguages

Environmental legislation monitoring

•ELearning

Distance education support

tilizing materials prepared for re-
fresher training

•Environmental Benefit Report

Transformation of the data obtained 
as the result of the aste Management 
System into an environmental benefit 
report

To join  https prokets.com survey

or detailed uestions  evda cevko.
org.tr ■
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2021 yılı Olağan Genel Kurul top-
lantısında Yönetim Kurulu’na 

aşağıda ismi belirtilen şirketler 2 yıl 
için seçildiler  Anadolu Efes Biracılık 
ve Malt San. A.Ş., Ball Beverage Tur-
key Paketleme San. ve Tic. A.Ş., o-
ca- ola İçecek A.Ş., ro n Bevcan 
Türkiye Ambalaj San. ve Tic. td. Şti., 
Edirne Yağ San. ve Tic. A.Ş., Erikli Su 
ve Meş. San. ve Tic. A.Ş., Gca Gürok 
Turizm ve Madencilik A.Ş., ndora-
ma Ventures Adana Pet San. A.Ş., 

oreal Türkiye Kozmetik San. ve 
Tic. A.Ş., Pepsi ola Servis ve Dağ. 

td. Şti.,Pınar Su ve İçecek San. ve 
Tic. A.Ş., Procter Gamble Tüketim 
Malları San. A.Ş., Türk Tuborg Bira 
ve Malt San. A.Ş., ludağ İçecek Türk 
Aş., nılever San. ve Tic. Türk A.Ş. ■

ÇEVKO VAKFI YENİ YöNETİM 
KURULU BELİRLENDİ

n the 2021 Annual General Assem-
bly, the Board of Directors ere 

elected for the follo ing 2-year 
term  Anadolu Efes Biracılık ve Malt 
San. A.Ş., BallBeverage Turkey Pa-
ketleme San. ve Tic. A.Ş., oca- ola 
İçecek A.Ş., ro nBevcan Türkiye 
Ambalaj San. ve Tic. td. Şti., Edirne 
Yağ San. ve Tic. A.Ş., Erikli Su ve Meş. 
San. ve Tic. A.Ş., GcaGürok Turizm 
ve Madencilik A.Ş., ndoramaVen-
tures Adana Pet San. A.Ş., oreal 
Türkiye Kozmetik San. ve Tic. A.Ş.,-
Pepsi ola Servis ve Dağ. td. Şti., 
Pınar Su ve İçecek San. ve Tic. A.Ş., 
Procter Gamble Tüketim Malları 
San. A.Ş., Türk Tuborg Bira ve Malt 
San. A.Ş., ludağ İçecek Türk Aş., 
and nılever San. ve Tic. Türk A.Ş. ■

ÇEVKO FOUNDATION NEW bOARD 
COMPANIES DETERMINED

ÇEVKO Vakfı, küresel sal-
gın nedeniyle yapılamayan 
2020 yılı ile 2021 yılı Olağan 
Genel Kurul toplantılarını 
gerçekleştirdi.  

ÇEVKO Foundation has 
accomplished Annual General 
Assemblies 2020 & 2021, which 
could not be held due to the 
pandemic.
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Sanayi yükümlülüğünde olan amba-
laj ve ambalaj atıklarının geri kaza-

nımı konusunda 25 ülkenin şemsiye 
organizasyonu olan E P A Genişletil-
miş Üretici Sorumluluğu Birliği , hem 
ekonomik hem de çevresel olarak en 
iyi sonuçları elde etmek adına belirledi-
ği ilkelerin yer aldığı bir taslak yayınladı. 
Çözüm önerileri 10 başlıkta toplandı.

 GÜS ün özü, yaşam döngüsü boyunca 
bir ürün için üreticinin sorumluluğun-
dadır ve uyum şemaları üzerinden yü-
rütülmelidir.

 GÜS uyum planları, yükümlü şirketler-
ce yürütülmeli ve yönetilmelidir.

 yum planları kar amacı gütmemeli. 

 Atık toplayıcılar, ayrıştırıcılar veya geri 
dönüştürücüler, GÜS sistemleri olarak 
aktif olmamalıdır.

 Kamu yetkilileri tarafından uygulanan 
güçlü bir GÜS yasal çerçeve olmalıdır.

 Başarılı GÜS, kamu yetkilileri ve GÜS 
sağlayıcıları arasındaki ortaklığa dayan-
malıdır.

 Belirli bir bölgede GÜS hizmetlerinin 
sağlanması için eşit şartlar sunulmalı.

 Yükümlü şirketler eşit muamele gör-
meli ve GÜS maliyetlerini paylaşmalı-
dır.

 Sektöre ait GÜS organizasyonu, kamu 
hizmeti misyonunu takip etmelidir.

 GÜS kuruluşları, ürünler ve ambalaj-
larının performansını iyileştirmek için 
yükümlü şirketleri desteklemelidir. ■

GENİŞLETİLMİŞ üRETİCİ 
SORUMLULUĞU: EXpRA’DAN 
AMBALAj İÇİN İYİ UYGULAMALAR

E P A E tended Producer esponsibi-
lity Allience , the umbrella organizati-

on of 25 countries focusing on packaging 
and package aste recycling issues it-
hin the liability of industries, published 
a draft covering principles defined to 
achieve the best economic and environ-
mental results. The solution suggestions 

ere listed in 10 headings.

  The basis of EP  is about producer lia-
bility throughout the life cycle of a produ-
ct, hich needs to be managed through 
consistency schemes.

  EP  consistency plans need to be ma-
naged and e ecuted by liable compa-
nies.

  onsistency plans should not have 
profitability targets. 

  aste collectors, decomposers, and 
recyclers should not be active compo-
nents of EP  systems.

  n public offices, there needs to be legal 
EP  frame ork in operation.

  Successful EP , should be based on the 
partnership bet een public officials and 
EP  providers.

  E ual conditions are needed in order 
to present EP  services in a defined area.

  iable companies should be treated 
e ually and share EP  costs.

  EP  organizations in each sector need 
to follo  public services missions.

  EP  companies should be re uired to 
support liable companies for the better-
ment of products and packaging. ■

EPR: GOOD APPLICATIONS FROM EXPRA FOR PACKAGING

EXPRA; published a draft about 
how companies can achieve 
the best environmental and 
economical results.

EXPRA; kuruluşların en iyi 
çevresel ve ekonomik sonuçları 
nasıl elde edebileceğine dair 
bir taslak yayımladı.
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SKD Türkiye tarafından yapılan açık-
lamaya göre ambalajlı tüketim mal-

ları, perakende ve hizmet sektörü, da-
yanıklı tüketim malları ve ham madde 
üretimi alanlarında 3  şirket, bir yılı 
aşkın süredir etkinlikler, eğitimler ve iyi 
uygulama paylaşım toplantıları saye-
sinde taahhüt verme sürecini tamam-
ladılar ve İPGTool veri tabanı üzerin-
den plastik ayak izlerini ölçerek 2023 
yılı için somut hedeflerini belirlediler.

Açıklamaya göre bu şirketler 2023 yılı-
na kadar taahhütlerine ilişkin bir ilerle-
me raporunu yıllık olarak yayınlayacak, 
küresel ve ulusal savunuculuk ve far-
kındalık çalışmalarına katkı sağlayacak 
ve iyi uygulamaların yaygınlaşması için 
İPG’nin bağlantıda olduğu ağlardan ya-
rarlanma fırsatı yakalayacak. İPG’nin 
2022 yılında taahhütlerini açıklamak is-
teyen şirketlerin de katılımı için yeni bir 
çağrı başlatmaya hazırlandığı ve 2022’ye 
hazırlanacak şirketler için atölye çalış-
maları gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamaya göre İş Dünyası Plastik Gi-
rişimi programı kapsamında taahhüt 
veren şirketler şunlar;

Allianz, Anadolu Efes, Anadolu Grubu, 
Arçelik, Borusan olding, Borusan o-
jistik, Boyner Grup, Danone aters, 
Deloitte, Divan, Do , Eczacıbaşı ol-
ding, Elif Plastik, Garanti BBVA,  İçtaş 
İnşaat, Kibar olding, Koç olding, AV, 
Migros, Nestle, Organik Kimya, P G, 
Sabancı olding, Siemens, Sunar NP, 
Sütaş, TSKB, Turkcel, nilever, Vestel 
Beyaz Eşya, Vestel Elektronik, Yaşar 

olding, Yıldız olding, orlu olding. ■

34 ŞİRKET pLASTİK AYAK İzİNİ 
DüŞüRME HEDEFİ VERDİ

SKD Turkey announced that 3  com-
panies from the packaged consum-

er goods, retail and service sectors, and 
the durable consumer goods and ra  
material production fields have been 
organizing events, trainings, and good 
application sharing meetings coun-
try ide over the past year. They have 
no  completed the process to commit 
and measure their plastic footprint in 
the PGTool database and determine 
their solid target to reduce their plastic 
foot print by 2023.

According to the announcement, these 
companies ill publish annual reports 
reflecting progress on their set target 
by 2023, contribute to global and na-
tional advocacy and a areness efforts, 
and make use of PG contacts to ide-
spread good applications. PG is an-
nounced to be orking on a ne  call 
for companies that aim to announce 
their commitment in 2022 and is plan-
ning to hold a orkshop ith prospec-
tive companies.

The companies that have announced 
commitment to the Business- orld 
Plastic nitiative Program are

Allianz, Anadolu Efes, Anadolu Grubu, 
Arçelik, Borusan olding, Borusan o-
jistik, Boyner Grup, Danone aters, De-
loitte, Divan, Do , Eczacıbaşı olding, 
Elif Plastik, Garanti BBVA,  İçtaş İnşaat, 
Kibar olding, Koç olding, AV, Migros, 
Nestle, Organik Kimya, P G, Sabancı 

olding, Siemens, Sunar NP, Sütaş, 
TSKB, Turkcel, nilever, Vestel Beyaz 
Eşya, Vestel Elektronik, Yaşar olding, 
Yıldız olding, and orlu olding. ■

34 COMPANIES ANNOUNCED PLASTIC FOOTPRINT DECREASE TARGETS 

Global Compact Türkiye, SKD 
Türkiye ve TÜSİAD iş birliğiyle 
2019 yılının sonunda hayata 
geçirilen İş Dünyası Plastik Gi-
rişimi (İPG) içinde yer alan 34 
şirket plastik azaltım taahhü-
dü verdi.

34 companies have committed 
to decreasing plastic usage 
with the Business-World Plastic 
Initiative (IPG) established in 
2019 in cooperation with Global 
Compact Turkey, SKD Turkey, 
and TUSIAD.
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pLASTİK ATIKLARIN AzALTILMASI: 
FRANSA öRNEĞİ  
HEDEFLER GERÇEKÇİ Mİ?
rEDUcing PLAstic wAstE: thE cAsE Of frAncE,  
ARE THE GOALS REALISTIC?

France intends to ban single use plastic materials by 2040. Environmentalist groups claim that these plans 
will not be binding enough and plastic producers don’t believe it to be realistic. Another issue that worries 
producers is the blow in sector's economic growth that was seen with a €350 million turnover in 2019.

Fransa’da 2040’a kadar tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması öngörülüyor. Çevreci kurumlar bu 
planların yeterince bağlayıcı olmayacağı kanısındayken, plastik üreticileri de gerçekçi bulmuyor. 
Üreticileri kaygılandıran diğer bir husus ise 2019’da 350 milyon euro ciroya ulaşan sektörün 
büyümesine yansıyacak olan darbe.

Akdeniz’e her yıl 00 bin ton plastik 
atık atılıyor ve ransa, en fazla atığı 

üreten ülkelerden birisi. Birleşik Kral-
lık, İspanya ve İtalya atıkların yüzde 

0’ını geri dönüştürürken, ransa’da 
bu oran yüzde 2 ’ü geçmiyor. ran-
sa, geri dönüştürülmüş atık seviyesini 
20 0’a dek yüzde 100’e çıkarmayı he-
defliyor ancak imkanlar yetersiz, plas-
tik ambalajların çoğunluğu da geri dö-
nüşüme uygun olmayan materyaller 
içeriyor. edefler arasında depolama 
vergilerinin artırılması ve geri dönü-
şüm faaliyetlerinde katma değer vergi-
sinin düşürülmesi geliyor. 

ransa’da geri dönüşüm şirketleri ve 
perakendeciler de bu projeye sıcak. 
Bazı şirketler ise hammadde olarak tek 
kullanımlık plastikler yerine bambu gibi 
çevre dostu alternatiflere yöneliyor. 
Geliştirilen projeler arasında, müşte-
rilerin plastik ve cam şişeleri geri dö-
nüştürmesi ile puan kazanabilecekleri 
sistemler de yer alıyor. ■

00,000 tons of plastic is disposed 
in the Mediterranean annually 

and rance is one of the countries 
that produces the highest amount of 

aste. hile nited Kingdom, Spain, 
and taly recycle 0  of their aste, 

rance has not been able to e ceed 
2 . rance targets to increase recy-
cled aste levels to 100  by 20 0 but 
facilities are insufficient and the ma-
jority of plastic packages are made 
of unrecyclable materials. ncreas-
ing storage ta es and reducing value 
added ta  for recycling efforts are 
some of the targets. 

ecycling companies and retailers 
are supportive of the project. Some 
companies started to use environ-
mentally friendly alternatives such as 
bamboo instead of single use plastic 
materials. Some projects have sys-
tems here customers ill be issued 
bonus points for recycling plastic and 
glass bottles. ■
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SüRDüRüLEBİLİRLİĞİN p&G İÇİN 
ANLAMI BüYüK
SUSTAINAbILIy IS OF GREAT IMPORTANCE FOR P&G 

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı  
(Chairman of the Board of Directors of P&G Turkey, Caucasia, and Central Asia) Tankut Turnaoğlu
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Kariyeriniz nasıl başladı?

Samsun’da doğdum ve üniversiteye 
kadar Samsun’da eğitim aldım. 1985 yı-
lında Boğaziçi Üniversitesi’ne okumaya 
geldim. Üniversiteden mezun olduktan 
sonra aklımda pazarlama alanında, glo-
bal bir şirkette çalışmak vardı. akat ilk 
olarak uluslararası deneyim kazanmak 
için yurt dışında master yapmaya karar 
verdim ve Boston’daki tek devlet üniver-
sitesi olan Massachusetts Devlet Üniver-
sitesi’nde luslararası Pazarlama alanın-
daki MBA programına katıldım. 1991’de 
de ülkeme geri döndüm ve Eczacıbaşı 
 P G ortaklığında İpana Marka Müdür 

Yardımcısı olarak işe başladım. Ve bugün 
30 yılı devirdiğim P G’de Türkiye, Kafkas-
ya ve Orta Asya’da Yönetim Kurulu Baş-
kanı olarak görev alıyorum.

p&G’nin çevre konusunda çalışmaları 
ve sürdürülebilirlik hedefleri neler?

Günümüz dünyasında, insanı veya çev-
reyi olumsuz etkileyebilen sorunlara 
şirketlerin artık tepkisiz kalamayacağına, 
markaların da kurumsal vatandaş ola-
rak sorumlulukları olduğuna inanıyoruz. 
Buradan hareketle hem global hem de 
ülke çapında topluma ve çevreye fayda 
sağlayacak girişimlerde bulunuyor, ku-
rumsal vatandaşlık raporları hazırlıyor 
ve kendimize özel sürdürülebilirlik he-
defleri belirliyoruz. Bu yaklaşımımızla 
hem global sürdürebilirlik hedeflerimize 

How did you begin your career?

 as born and raised in Samsun, until  
came to Bosphorus niversity for educa-
tion in 1985. pon graduation from uni-
versity my target as to ork for a global 
company in the marketing field. But first 
 decided to pursue my Master’s Degree 
abroad in order to gain international e -
perience and applied for the MBA pro-
gram in nternational Marketing at the 
only state university in Boston, Massa-
chusetts State niversity. n 1991,  came 
back to my country and started orking 
as İpana Brand Manager Assistant in Ec-
zacıbaşı, a P G partnership.  have been 

orking for over 30 years at P G Turkey 
and currently  am the aucasia and en-
tral Asia hairman of the Board of Direc-
tors.

What are p&G’s efforts regarding the 
environment and sustainability tar
gets?

n our orld today, companies cannot 
stay neutral on issues regarding the peo-
ple and the environment. e believe that 
brands have responsibilities as corpo-
rate citizens. Starting from here, e take 
part in enterprises that are both global 
and national to serve the society and 
the environment, e prepare corporate 
citizenship reports, and e define corpo-
rate sustainability targets. Through these 
efforts e contribute to both global sus-
tainability targets and our countries zero 

Farklı alanlarda hayata geçirdiği projelerle Türkiye’de topluma katkı sağlamak için çalışan Procter 
& Gamble Türkiye, ÇEVKO iş birliği ile Olimpik Anneler Ormanı’nı kuruyor. P&G Türkiye, Kafkasya 
ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ile bu proje hakkında ve sürdürülebilirlik 
bilincinin gelişmesine bulundukları katkıyı, kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyerek bu 
alanda yürüttükleri çalışmaları konuştuk.

Procter & Gamble Turkey, working to contribute to society in Turkey with the projects it has implemented 
in different fields, is establishing the Olympic Mothers Forest in cooperation with ÇEVKO. We talked with 
Tankut Turnaoğlu, Chairman of the Board of Directors of P&G Turkey, Caucasia, and Central Asia, about 
this project and their contribution to the development of sustainability awareness and their work in this 
area by adopting a corporate sustainability approach. 

“TüRKİYE’DEKİ 
üRETİM 

TESİSLERİMİzDE 
BERTARAF EDİLEN 

ATIK MİKTARI YüzDE 
88 AzALTILIRKEN; 
ENERjİ KULLANIMI 

YüzDE 19, SERA GAzI 
SALINIMI DA YüzDE 

29 AzALTILDI.”

“THE AMOUNT OF 
WASTE DISpOSED AT 
OUR pRODUCTION 

FACILITIES IN 
TURKEY WAS 

REDUCED BY 88%, 
ENERGY USE WAS 
REDUCED BY19%, 

AND GREENHOUSE 
GAS RELEASE WAS 
REDUCED BY 29%.” 
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hem de ülkemizin sıfır atık çalışmalarına 
önemli katkılar sağlıyoruz. P G bugün 
dünyanın en büyük ev ve kişisel bakım 
şirketlerinden biri ve bu büyüklüğümüz-
le orantılı olarak belirli bir operasyon 
büyüklüğümüz ve ayak izimiz var. Bunu 
azaltmak için kendimize önce 2020 Çev-
resel Sürdürebilirlik edefleri koyduk ve 
hatta bunların büyük çoğunluğunu yıllar 
öncesinden tamamladık. Bu çalışmaları-
mız dahilinde fabrikamızda yürüttüğü-
müz sürdürülebilirlik çalışmalarıyla 50 
ton plastik atık yeniden kullanılırken, 
kullanılması önlenen içme suyu miktarı 
ise yılda 25  ton oldu. abrikamızda yılda 
1.800 ton plastik kullanımı önlendi, Mart 
2018’den bu yana elle doldurulan kalite 
kontrol formlarının kaldırılmasıyla da yıl-
da 20.000 kağıt tasarrufu sağlandı ve 3 
aylık zaman dilimi içerisinde 00 kadar 
plastik kap kullanımının önüne geçildi. 
abrikada kağıt bardak yerine cam bar-

dak kullanılıyor.

Türkiye’deki üretim tesislerimizde berta-
raf edilen atık miktarı yüzde 88 azaltılır-
ken; enerji kullanımı yüzde 19, sera gazı 
salınımı da yüzde 29 azaltıldı. aydalı kul-
lanım oranı iki katına çıkarılırken depoya 
gönderilen üretim kaynaklı katı atık oranı 
0’a indirildi. Bebek bezi üretiminde kağıt 
tüketimimizi düşürdük. airy üretimin-
de su tüketimini yılda 20 bin ton azalttı. 
Üretim tesislerimizde kullanılan su mik-
tarı yüzde 2  düşürülürken 2005  2019 
yılları arasında ÇEVKO aracılığıyla topla-
nıp geri kazandırılan plastik miktarı ise 

1.0 2 tona ulaştı.

Tüm bunlarla birlikte biz mevcut kapa-
sitemizi en verimli şekilde kullanmaya 
çalışırken üretimimizde ve ürün inovas-
yonlarımızda da 3  educe, euse ve 

ecycle - Azalt, Tekrar Kullan, Geri Dö-
nüştür  etrafında şekilleniyoruz. Yani saf 
plastiği kullanımını mümkün olduğunca 
azaltmak, plastiğin geri dönüştürülmüş 
ya da geri dönüştürülebilir olması ve 
yeniden kullanılan ambalajlarla plasti-

aste targets.  P G is one of the largest 
home and personal hygiene companies 
in the orld. n ratio to our size, e have 
a certain operation capacity and foot-
print. n order to decrease our footprint, 

e first set our 2020 Environmental Sus-
tainability Targets, and as a matter of fact, 

e reached all these targets years before 
they ere due. As part of our related tar-
gets, there are sustainability efforts in 
our facility, e recycled - reused 50 tons 
of plastic aste, hich resulted in preser-
vation of 25  tons of drinking ater. Our 
plant prevented using 1,800 tons of plas-
tic annually, e have saved 20,000 sheets 
of paper since March 2018, hen e 
stopped hand-filling paper based uality 
control forms, and ithin 3 months time 

e prevented using around 00 plastic 
cups. e started using actual glasses, re-
placing paper cups at the plant. e have 
decreased disposing aste materials by 
88  in our production facilities in Turkey; 

e have also decreased our energy us-
age by 19  and greenhouse gas release 
by 29 . hile beneficial use has been 
doubled, solid aste sent based on pro-
duction is reduced to 0 . e decreased 
our paper consumption in diaper pro-
duction. e decreased ater usage by 
20,000 tons annually in airy production. 

hile the amount of ater used in our 
production facilities as reduced by 2 , 
the amount of plastic collected and recy-
cled through ÇEVKO bet een 2005 and 
2019 reached 1,0 2 tons. 

Along ith all this, e are shaped around 
the 3  objectives reduce, reuse, and re-
cycle  in our production and product in-
novations hile trying to use our current 
capacity in the most efficient ay. n oth-
er ords, e carry out important ork to 
reduce the use of pure plastic as much 
as possible, to ensure that the plastic is 
recycled or recyclable, and to e tend 
the life of plastic by putting it back into 
circulation ith reused packaging. n this 
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ğin tekrar dolaşıma sokularak ömrünün 
uzatılması için önemli çalışmalar yürü-
tüyoruz. Bu doğrultuda rakiplerimiz de 
dahil tüm paydaşlarla iş birliği yaparak 
dünyada öncü uygulamaların gelişmesi-
ne destek oluyoruz. Örneğin, geçtiğimiz 
yıllarda Terracycle tarafından yaratılan 
yenilikçi bir iş modeli olan OOP pilot 
projesine katılımımızı duyurduk. OOP 
ile geri dönüşümlü paketler tüketiciler-
den toplanıyor, temizleniyor ve tekrar 
kullanıma sunuluyor. ransa ve Ameri-
ka’da uygulanabilirliğini bir pilot projede 
test ediyoruz.

Buradan hareketle saç bakım marka-
larımız ead and Shoulders, Pantene, 

erbal Essences ile yeniden kullanılabi-
lir yüzde 100 alüminyum şişelerle yüzde 

0 daha az plastik ile yeniden doldu-
rabilir paketleri pazara sunduk. Bunlar 
3  amaçlarımızın ilk ikisi olan “Azalt” ve 
“Tekrar Kullan” başlıklarına güzel bir tem-

direction, e support the development 
of pioneering practices in the orld by 
cooperating ith all stakeholders, includ-
ing our competitors. or e ample, e 
announced our participation in the OOP 
pilot project, an innovative business 
model created by Terracycle in the re-
cent years. OOP, collects recycled pack-
ages from consumers, cleans, and reuses 
them. e are testing its applicability in a 
pilot project in rance and the SA. 

rom this point of vie , e launched 
reusable 100  aluminum bottles and 
refillable packages ith 0 percent less 
plastic into the market ith our hair care 
brands ead  Shoulders, Pantene, and 

erbal Essences. hile these are good 
representations of the first t o of our 3  
objectives, reduce and reuse,  can give 
an e ample of the innovation e have 
implemented ith our Oral B brand on 
the topic of recycle. By converting the 

100’DEN FAzLA STK 
VE 1000’DEN FAzLA 

GöNüLLüNüN 
YARDIMLARIYLA 
DENİzLERDEN VE 

OKYANUSLARDAN 
TOpLANAN 

pLASTİK ATIKLARI 
DöNüŞTüREREK 

‘DüNYANIN İLK GERİ 
DöNüŞTüRüLMüŞ 
ŞAMpUAN ŞİŞESİ’Nİ 

üRETİLİYOR.

WORLD'S FIRST 
RECyCLED 

SHAMPOO bOTTLE IS 
MANUFACTURED by 
RECyCLING PLASTIC 
WASTE COLLECTED 
FROM THE SEA AND 

OCEANS WITH THE HELP 
Of mOrE thAn 100 

ngOs AnD OVEr 1,000 
VOLUNTEERS. 



44

SORUMLU SANAYİ VE SüRDüRüLEBİLİRLİK / RESpONSIBLE INDUSTRY AND SUSTAINABILITY

silken “Geri Dönüştür” konusuna da Oral 
B markamızla hayata geçirdiğimiz ino-
vasyonu örnek verebilirim. Geri dönüş-
türülmesi en zor materyal olan diş ma-
cunu tüpünü, Oral B’nin ilk DPE igh 
Density Polyethylene  yüksek yoğunluk-
lu polietilen  malzemesine çevirerek ha-
lihazırdaki geri dönüşüm sistemlerinde 
dönüştürülebilecek diş macunu tüpünü 
pazara sunduk.

1 milyar dolarlık bütçe plastik Atıkla
ra Son Birliği’ne yöneltilecek

airy Sahil Plastiği’nin yüzde 10’u ok-
yanuslardan, göllerden ve nehirlerden 
toplanan, yüzde 100 geri dönüşümlü 
plastikten yapılmış ve tamamen geri 
dönüşümlü şişesi, döngüsel ekonomi 
alanında çalışmalarımızın pazara başa-
rılı bir yansıması oldu. airy Saf ve Te-
miz performansından ödün vermeyen 
formülüyle boya ve parfüm içermiyor. 
Ayrıca formülünden fosfatı çıkardığımız, 
karbondioksit emisyonlarını yüzde 50 
azaltan airy kapsülleri de dünyada yıllık 
yaklaşık 21 milyar litre su tasarrufu sağ-
layarak denizlerin korunmasına destek 
oluyor. Doğaya zarar vermeden temin 
edilmiş birinci kalite pamuk ve yumuşak 
bitkisel liflerden üretilen Prima’nın yeni 
Pampers Pure Bebek Bezi, yüzde 100 
sertifikalı yenilenebilir elektrik ile üretil-
di. ltra esnek ve yumuşak yapısı ile Or-
kid Essential Protection boya ve parfüm 
içermiyor. erbal Essences Pure rene  
ise yüzde 90 doğal köken içeren bir şam-
puan.

EO’muz David Taylor önderliğinde, 
BAS ’nin eş kurucu olduğu ve 30 global 
firmanın da katıldığı “Alliance to End Plas-
tic aste”  “Plastik Atıklara Son Birliği” 
adı altında bir oluşum kuruldu. Burada; 
1 milyar dolarlık bir bütçeyi bu amaca yö-
nelterek geri dönüşüm teknolojileri geliş-
tirmeyi, tüketicileri bilgilendirmeyi, de-
nizlere karışan plastik atığı temizlemeyi 
ve en başından atık oluşumunu engelle-
meyi hedefliyoruz. Türkiye’de de bunun 

toothpaste tube, hich is the most dif-
ficult material to recycle, to Oral B s first 

DPE igh Density Polyethylene  mate-
rial, e introduced the market to a tooth-
paste tube that can be recycled in current 
recycling systems. 

A $1 billion budget will be directed 
to the Alliance to End plastic Waste.  
 
airy Beach Plastic s completely recycled 

bottle is made of materials 10  of hich 
are collected from oceans, lakes, and 
rivers, and has been a successful reflec-
tion of our ork in the field of circular 
economy. airy does not contain dyes 
and perfumes in its formula and it does 
not compromise on its pure and clean 
performance. n addition, airy capsules, 
from hich e removed the phosphate 
in the formula, reduced carbon dio ide 
emissions by 50 , hich also supports 
protecting the seas by saving appro i-
mately 21 billion liters of ater annually 

orld ide. 

Prima s ne  line of Pampers Pure Dia-
pers, hich are produced from premium 

uality cotton and soft vegetable fibers 
are supplied ithout harming the nature 
and are produced ith 100  certified 
rene able electricity. ith its ultra fle -
ible and soft structure, Orkid Essential 
Protection does not contain dyes or per-
fumes. erbal Essences Pure  ene  is a 
shampoo of 90  root. 

The Alliance to End Plastic aste, under 
the leadership of our EO, David Taylor, 

as cofounded ith BAS  and ith the 
participation of 30 global companies.  
By directing a budget of 1 billion to our 
goal, e aim to develop recycling tech-
nologies, inform consumers, clean plas-
tic aste that is disposed in the seas, and 
prevent aste accumulation from the 
very beginning, n Turkey, e have taken 
the first step to ards this goal ith ead 

 Shoulders and airy using plastic aste 
collected from the oceans, recycled, and 

“FORMüLüNDEN 
FOSFATI ÇIKARIp 
KARBONDİOKSİT 
EMİSYONLARINI    

YüzDE 50 
AzALTTIĞIMIz FAİRY 

KApSüLLERİ DüNYADA 
YILLIK 21 MİLYAR 

LİTRE SU TASARRUFU 
SAĞLIYOR”

“WE REMOVED 
pHOSpHATE FROM 

THE FAIRY CApSULES 
FORMULA AND 

REDUCED CARBON 
DIOXIDE EMISSIONS 
BY 50% AND SAVED 

21 BILLION LITERS OF 
WATER WORLDWIDE 

ANNUALLY” 
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ilk adımı olarak ead Shoulders ve airy 
ile okyanuslardan toplanan plastik atıkla-
rından geri dönüştürülmüş ambalajlarını 
raflarda görebilirsiniz.

p&G, çevresel sürdürülebilirlik he
deflerindeki ana faaliyet alanlarının 
çoğunda güçlü ilerlemeler kaydetmiş 
durumda. peki, “Hedef 2030”da hangi 
taahhütler bulunuyor?

edef 2030 çalışmalarımızı “Markalar”, 
“Tedarik inciri”, “Toplum” ve “Çalışan-
lar” olmak üzere  ana başlıkta topladık. 
Dünya genelinde 20 lider markamızla, 
yüzde 100 geri dönüştürülebilir veya ye-
niden kullanılabilir ambalajlarla ve mar-
kaların yüzde 100ünde ürün içeriğinde 
şeffaflıkla tüketicilere verdiğimiz güveni 
sürdüreceğiz. Üretim sahalarımızdaki 
sera gazı emisyonlarını yarıya indirecek, 
tesislerimizin yüzde 100üne güç sağla-
yacak yenilenebilir elektrik tedarik ede-
ceğiz. Yeniden kullanımla en az 5 milyar 
litre su tasarrufunda bulunacağız.

Kurumsal olarak iklim değişikliğiyle 
mücadele kapsamında “karbon nötr” 
olma sözü verdiniz. Bu kapsamda 
ürünlerinizin kullanım süreçlerindeki 
etkiyi azaltmak için yaptığınız çalış
malardan bahsedebilir misiniz?

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamın-
da önümüzdeki 10 yıl boyunca “karbon 
nötr” olma sözü verdik. Bunun için sera 
gazı emisyonlarını yüzde 50 azaltıp, 
tüm üretim tesisleri için yüzde 100 ye-
nilenebilir elektrik satın alacağız. aa-
liyetlerimiz nedeniyle oluşan sera gazı 
emisyonuna eş değerde karbon yararı 
gerçekleştirerek doğal iklim çözümleri-
ne destekte bulunacağız. Bunu ise tek 
bir çalışmayla değil, faaliyet gösterdi-
ğimiz her alanda atacağımız adımlarla 
gerçekleştireceğiz. Üretim tesislerimiz-
den ürün inovasyonlarımıza veya son 
olarak çok yeni duyurduğumuz Olimpik 
Anneler Ormanı gibi topluma katkı pro-
jelerimizle

transformed into packaging that can be 
seen in shelves. 

p&G has gained strong advancements 
in most of its environmental sustaina
bility goals. And how about its com
mitment to Target 2030?

Target 2030 efforts are grouped in  
main branches, brands and supply 
chains, society, and employees. ith 
our 20 brands that are the leaders in 
their line orld ide, e ill continue to 
assure our customers ith our brands’ 
product transparency and the 100  recy-
clable packaging e already use. e ill 
reduce green house gas emissions in our 
production facilities by half, e ill begin 
using 100  rene able energy for 100  
of our po er supply in our facilities. e 

ill save at least 5 billion liters of clean 
ater by reusing. 

You have pledged to be carbon neut
ral to combat climate change as 
corporation. In this context, can you 
talk about the work you have done to 
reduce the impact on the processes of 
your products? 

e promised to be carbon neutral for the 
ne t decade to combat climate change. 
n order to achieve this e ill decrease 
greenhouse gas emissions by 50 , and 
install 100  rene able energy electricity 
units in our production facilities. e ill 
support natural climate solutions to cov-
er for the greenhouse gas emissions that 
may be released due to our activities. e 

ill achieve this, not through a single ac-
tivity, but through steps taken in all areas 
of activity.  rom our production facilities 
to our product innovations, or most re-
cently, ith our social contribution proj-
ects, such as the Olympic Mothers orest. 

We are faced with ecoefficiency, sus
tainable production, and cleaner pro
duction and consumption as the basic 
principles of life cycle assessment. 
What are the benefits that this chan

“5 YILDA 200 MİLYON 
ŞİŞE PLASTİKTEN 

TASARRUF ETMEYİ 
PLANLIYORUZ”

DAYANIKLI VE GERİ 
DöNüŞTüRüLMüŞ 
pET MALzEMESİNİN 

KULLANIMINI 
TAAHHüT EDEREK GERİ 

DöNüŞTüRüLMüŞ 
pLASTİKLER İÇİN YENİ 
BİR pAzAR YARATMAYI 

HEDEFLİYORUz. 
DöNGüSEL EKONOMİ 

ORTAKLIĞIYLA BEŞ 
YILDA 200 MİLYON ŞİŞE 
pLASTİKTEN TASARRUF 
ETMEYİ pLANLIYORUz.

“wE ArE PLAnning 
tO sAVE 200 miLLiOn 
PLASTIC bOTTLES IN 5 

yEArs” wE Aim tO crEAtE 
A NEW MARKET FOR 

RECyCLED PLASTICS WITH 
A COMMITMENT TO USING 
DURAbLE AND RECyCLED 

PLASTIC MATERIAL. WE ARE 
PLAnning tO sAVE 200 

MILLION PLASTIC bOTTLES 
IN FIVE yEARS WITH 

CIRCULAR ECONOMy. 
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Ekoverimlilik, sürdürülebilir üretim, 
temiz üretim ve tüketim, yaşam dön
güsü değerlendirmesinin temel ilkele
ri olarak karşımıza çıkıyor. Bu değişi
min ekolojik dengenin korunmasının 
yanı sıra üretici işletmelere sağlaya
cağı kazançlar neler?

Çevresel sürdürebilirlik adına yaptığımız 
çalışmalar çevre için olduğu kadar tüke-
tici tarafında da büyük önem arz ediyor. 
Bu nedenle biz de Kurumsal Vatandaş-
lık’ başlıklarımız olan; yönetişim, toplu-
ma katkı, eşitlik ve kapsayıcılık, cinsiyet 
eşitliği ve çevresel sürdürülebilirlik kap-
samında inovasyonlar yapıyor, bu bakış 
açımızı iş modellerimizin bir parçası ha-
line getiriyoruz. Örneğin Gebze Geliştir-
me Merkezi iş birliklerimizde Türkiye’nin 
yetenekleri ile ülkemize uygun çözümler 
oluşturmak için çalışıyoruz. 30’dan fazla 
teknisyen, araştırmacı ve yüksek mühen-
disin çalıştığı merkezimizde yerli iş ortak-
larımızla çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 
20’den fazla uluslararası kütüphaneye 
erişim sağlarken 5 üniversite ve 25 Ar-Ge 
sanayi iş birliğiyle 18 projeyi aktif olarak 
yürütüyoruz. Buna bir örnek olarak; bi-
limsel makale olarak yayımlanan ve Bah-
çeşehir Üniversitesi’yle geliştirdiğimiz 
“Bebek Bezi Üretim atlarında Veri Anali-
tiği” projemizle üretim hatlarında ölçülen 
parametre değerlerinin anlık ve geçmişe 
yönelik izlenebilirliği sağladık. Bu bilgi-
lerden yapay zeka metodları ile anlamlı 
aksiyon çıkarımlarını yapan ve hatlardaki 
aksamaların önüne geçilmesini sağlayan 
projemiz ile ekipman özelinde duruş sa-
yılarını yüzde 50 azaltılırken, bebek bezi 
ıskartalarında da yüzde 50’lik bir tasarruf 
sağladık.

p&G ve ÇEVKO iş birliği ile Olimpik An
neler Ormanı projesini başlattınız. Bu 
proje kapsamında yapılması planla
nan çalışmalar ve hedefler neler? 

Öncelikle belirtmek isterim ki 201  yılın-
da başlattığımız Olimpik Anneler proje-

ge will provide to producer enterpri
ses apart from the protection of the 
ecological balance? 

Our ork regarding environmental sus-
tainability is of great importance for the 
environment, as ell as for the consumer. 
or this reason, e also have orporate 
itizenship titles. e make innovations 
ithin the scope of governance, contri-

bution to society, e uality and inclusion, 
gender e uality, and environmental sus-
tainability, and e make this perspec-
tive a part of our business models. or 
e ample, in our cooperation ith Gebze 
Development enter, e are orking to 
create solutions suitable for our country 

ith the capabilities of Turkey. e ork 
ith our local business partners in our 

center ith more than 30 technicians, re-
searchers, and engineers. hile provid-
ing access to more than 20 international 
libraries, e actively carry out 18 projects 
in cooperation ith 5 universities and 25 

D industries. As an e ample of this is 
our data analytics on Diaper Production 
ines project, hich as published as 

a scientific article and developed ith 
Bahçeşehir niversity. n it e provided 
current and past traceability parameter 
values records the   measured in produc-
tion lines. ith our project, hich makes 
meaningful action inferences from this 
information using artificial intelligence 
methods and prevents disruptions in 
production lines, e reduced the num-
ber of e uipment-specific stops by 50  
and in return achieved 50  savings in di-
aper discards. 

p&G and ÇEVKO started the Olympic 
Mothers Forest project in cooperati
on. What are the planned efforts and 
objectives within the scope of this pro
ject? 

irst of all,  ould like to point out that 
ith our Olympic Mothers project, hich 
e started in 201 , is to support young 

“öNüMüzDEKİ 10 YIL 
BOYUNCA ‘KARBON 
NöTR’ OLMA Sözü 

VERDİK. BUNUN 
İÇİN SERA GAzI 

EMİSYONLARINI 
YüzDE 50 AzALTIp 

TüM üRETİM 
TESİSLERİ İÇİN YüzDE 

100 YENİLENEBİLİR 
ELEKTRİK SATIN 

ALACAĞIz”

“WE pROMISED TO BE 
CARBON NEUTRAL 

FOR THE NEXT 
DECADE. FOR THIS, 
WE WILL REDUCE 

GREENHOUSE 
GAS EMISSIONS 

BY 50% AND USE 
100% RENEWABLE 
ELECTRICITY FOR 
ALL pRODUCTION 

FACILITIES”
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mizle Türkiye’de çok bilinmeyen olimpik 
sporları yapan gençlerimize ve onları ye-
tiştiren annelere destek oluyoruz. Proje-
mizin merkezinde annelerimiz var çünkü 
çocuğun hayatında en önemli figür anne 
ve annelerimizi desteklersek, önyargıla-
rını kırmalarına katkıda bulunur ve yü-
reklendirirsek, çocuklara ve gençlere en 
büyük desteği sağlayacağımızı biliyoruz. 
Geçtiğimiz yıl hayatımıza giren pandemi 
gerçeği ise Olimpiyat Oyunları’nın 2021 
yılına ertelenmesine neden oldu. Biz 
de yeni yıla girerken açıkladığımız taah-
hüdümüzün bir parçası olarak kıymetli 
partnerlerimiz arrefourSA ve ÇEVKO ile 
Olimpik Anneler Ormanı’nı hayata geçir-
mek istedik.

Olimpik Anneler Ormanı fikrini, şu 3 fark-
lı açıdan çok kıymetli görüyoruz. Birincisi, 
bu sene Olimpiyat Oyunlarının gelmiş 
geçmiş en yeşil Olimpiyat Oyunlarından 
birisi olması. atta mottosu da Birlikte 
daha iyi olalım  İnsanlar ve Gezegenimiz 
için’ Be better, together - or the planet 
and the people.’ Bu vizyon dahilinde Tok-
yo 2020 Olimpiyatları’nda hem oyunların 
sürdürülebilirliği hem de global sürdürü-
lebilirlik problemlerine çözümler sunula-
cak. Bizler de P G olarak, global seviye-
de, tüketicilerden toplanmış paketlerden 
geri dönüştürülmüş plastikle oluştu-

athletes ho play Olympic sports that 
are not very ell kno n in Turkey, and 
the mothers ho raise them. e have 
mothers at the center of our project, be-
cause e kno  that e ill provide the 
greatest support to children and young 
people if e support mothers. As moth-
ers are the most important figures in 
a child s life, mothers contribute to and 
encourage children to break prejudic-
es. The pandemic that entered our lives 
last year caused the Olympic Games to 
be postponed to 2021. As a part of our 
commitment, hich e announced at 
the start of the ne  year, e anted to 
create the Olympic Mothers orest ith 
our esteemed partners, arrefourSA and 
ÇEVKO. 

e deem the idea of   the Olympic Moth-
ers orest as very valuable from three 
different perspectives. irst, this year the 
Olympic Games as one of the greenest 
Olympic Games ever. n fact, its motto 

as “ et s be better together - for people 
and our planet”. P G supports this vision 
at the global level ith the podium cre-
ated ith recycled plastic from packages 
collected from consumers. The second 
is the forest s contribution to natural cli-
mate solutions that ill offset emissions 
from P G s operations and ensure it is 

“2014’TE BAŞLAYAN 
‘OLİMpİK ANNELER’ 

pROjEMİzLE 
TüRKİYE’DE OLİMpİK 

SpORLARI YApAN 
GENÇLERE VE ONLARI 
YETİŞTİREN ANNELERE 

DESTEK OLUYORUz. 
ANNELERİ NE KADAR 
YüREKLENDİRİRSEK 
GENÇLERE O KADAR 
DESTEK SAĞLARIz”  

“WITH OUR 'OLYMpIC 
MOTHERS' pROjECT 
STARTED IN 2014, 

WE SUppORT YOUTH 
pLAYING OLYMpIC 
SpORTS IN TURKEY 
AND THE MOTHERS 
RAISING THEM. THE 

MORE WE ENCOURAGE 
MOTHERS, THE MORE 
WE pROVIDE SUppORT 

TO THE YOUTH”
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rulan podyum ile bu vizyona destekte 
bulunacağız. İkincisi Orman’ın, P G’nin 
2030 yılına kadar faaliyetlerinden kay-
naklanan emisyonları dengeleyecek ve 
karbon nötr olmasını sağlayacak doğal 
iklim çözümleri konusuna sağlayacağı 
katkılar. P G’nin 2030 yılına kadar yakla-
şık 30 milyon ton karbonu dengelemesi 
gerekiyor ve bu çerçevede operasyonla-
rımızdan doğan karbon ayak izimizi yüz-
de 50 oranında azaltırken, iklimlendirme 
çalışmaları ile karbon ayak izimizi sıfır-
layacağız. Olimpik Anneler Ormanımız 
bu anlamda da büyük bir katkı sunacak. 
Üçüncü ve sonuncu olarak, tüketicinin 
de bir parçası olmasını sağlayan bir fikir 
olması. Olimpik Anneler Ormanıyla hem 
sporcularımızın ve annelerinin mirasını 
gelecek nesillere aktaracak hem de ya-
rınlara yeşil bir dünya bırakacağız. 

Sürdürülebilir çevre konusunda yakın 
zamanda hayata geçirmeyi planladı
ğınız başka projeleriniz var mı?

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de 10’uncu yılını 
kutlayan markamız airy ile Boşa arca-
ma adını verdiğimiz bir projeyi hayata ge-
çirdik. Aslında bu halihazırda başlattığı-
mız bir proje fakat hayata geçireceğimiz 

carbon neutral by 2030. P G needs to 
balance appro imately 30 million tons of 
carbon by 2030, and in this conte t, e 

ill reduce our carbon footprint arising 
from our operations by 50 , hile e 

ill reset our carbon footprint through 
air conditioning efforts. Our Olympic 
Mothers orest ill also make a great 
contribution in this sense. Third and last-
ly, it is an idea that allo s the consum-
er to be a part of it all. ith the Olympic 
Mothers orest, e ill not only pass on 
the legacy of our athletes and their moth-
ers to future generations, but also leave a 
greener orld for the future. 

Are there any other projects on susta
inable environment that you plan to 
implement in the near future? 

ith our brand airy, hich celebrated 
its 10th anniversary in Turkey last year, 

e implemented a project called Don t 
aste. Actually, this is a project that e 

had already started, but there are phases 
that e ill implement later on. n our 
project, e aim to dra  attention to the 
fight against food aste and hunger by 
sho ing the importance e attach to 
sustainability, Turkish cuisine, and Turk-

“OLİMpİK ANNELER 
ORMANIYLA HEM 

SpORCULARIMIzIN 
VE ANNELERİNİN 

MİRASINI GELECEK 
NESİLLERE 

AKTARACAK HEM DE 
YARINLANA YEŞİL BİR 
DüNYA BIRAKACAĞIz”

“WITH THE OLYMpIC 
MOTHERS' FOREST, 
WE WILL DELIVER 
THE HERITAGE OF 

OUR ATHLETES AND 
THEIR MOTHERS TO 

FUTURE GENERATIONS 
AND LEAVE A 

GREENER WORLD FOR 
TOMORROW”   
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“GIDA İSRAFI 
KONUSUNDA 
FARKINDALIK 
YARATMAYA 

ODAKLANDIK. BU 
ÇALIŞMA İLE YILLIK 1.5 
MİLYON TL’LİK üRüN 
İSRAFINI öNLEMEYİ 

HEDEFLİYORUz.” 

“WE FOCUS ON 
RAISING AWARENESS 
ABOUT FOOD WASTE. 

WITH THIS EFFORT, 
WE AIM TO pREVENT 

1.5 MILLION TL OF 
pRODUCE WASTE 

ANNUALLY.”

fazları da bulunuyor. Çünkü sürdürüle-
bilirliğe, Türk mutfağına ve Türk yemek 
kültürüne verdiğimiz önemi göstererek 
gıda atığı ve açlıkla mücadeleye dikkat 
çekmeyi hedeflediğimiz projemiz iki fark-
lı aşamadan oluşuyor. Birinci ayağında 
airy, derneğin lojistik altyapısını ciddi bir 

bütçeyle finanse etti ve bu destek ile Ege 
Bölgesi’nde 1 5 bin, Akdeniz Bölgesi’n-
de 185 bin kişiye gıda yardımı yapılması 
planlandı. Yani Dernek yılda toplam 330 
bin kişiye ulaşıyorken bu destek ile sayı 
ikiye katlandı ve 0 bin kişinin destek-
ten faydalanması hedeflendi. Bu çalış-
mayla her sene  milyon T  değerinde 
gıda, israf olmaktan kurtarılmış olacak. 

Projemizin ikinci ayağında ise gıda israfı 
konusunda toplumda farkındalık yarat-
maya odaklanıyoruz. Bu kapsamda 50 
yeni bağış noktası aktifleştirilecek ve 300 
personele eğitim verilecek. Bu kişiler ba-
ğış noktalarında toplumu gıda israfına 
karşı eğitecekler. Bu çalışmayla toplam 
1,5 milyon T  değerinde ürün israfını ön-
lemeyi hedefliyoruz. ■

ish food culture. t consists of t o differ-
ent stages. n the first stage of the project, 
airy financed the logistics infrastructure 

of the association ith a serious budget, 
and ith this support it planned to pro-
vide food aid to 1 5,000 people in the Ae-
gean egion and 185,000 people in the 
Mediterranean egion. n other ords, 
the association reaches a total of 330,000 
people a year. The number ill be dou-
bled ith this support and it is aimed to 
reach 0,000 people ho ill benefit 
from the support. ith this effort,  mil-
lion T  orth of food ill be saved every 
year from being asted. 

n the second stage of our project, e 
focus on raising a areness in society 
about food aste. n this conte t, 50 ne  
donation kiosks ill be activated and 300 
personnel ill be trained. These people 

ill educate society about food aste at 
donation kiosks. ith this ork, e aim 
to prevent a total of 1.5 million T  orth 
of product astage. ■
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TüRKİYE'DE YEŞİL NOKTA

Yeşil Nokta ilk olarak 1990 - 1991 yılla-
rında Almanya da Yeşil Nokta Sistemi 

olarak adlandırılan ambalaj atıklarının 
kaynağında ayrı toplama sistemine giren 
ambalajların belirlenmesi için kullanılma-
ya başlanmıştır.  Kullanımını yaygınlaş-
tırmak amacıyla 1995 yılında Packaging 

ecovery Organization Europe - P O 
Europe  kurulmuştur. P O Europe, kar 
amacı gütmeksizin, bu ülkelerin geri kaza-
nım sistemlerine, her ülkeden bir sistem 
olmak üzere, Yeşil Nokta lisansı kullanım 
hakkını vermektedir. Yeşil Nokta; sana-
yi sorumluluğu simgeleyen, uluslararası 
bir model haline gelmiştir. Bir ambalajın 
üzerinde yer alan Yeşil Nokta  işareti, o 
ambalajlı ürünü piyasaya süren ekono-
mik işletmenin ambalaj atıklarının geri 
kazanımı ile ilgili yasal yükümlülüklerini 
yeri getirdiği anlamına gelmektedir. 

ÇEVKO Vakfı, 2003 yılında P O-Europe la 
yaptığı sözleşme ile uluslararası Yeşil 
Nokta  markasının Türkiye deki kullanım 
hakkını elde etmiştir. ÇEVKO, Avrupa da 
çok yaygın olan bu markayı ülkemizde de 
kullanmak isteyen piyasaya sürenlerle 
alt lisans sözleşmesi yaparak kullandır-
maktadır. 10 0 firma sözleşmeli olarak 
Yeşil Nokta markasını kullanmaktadır. ■

Green Dot as first used in 1990 
- 1991 in Germany to determine 

packaging astes entering the sepa-
rate collection system at the source. 

Packaging ecovery Organization 
Europe - P O Europe  as estab-
lished in 1995 in order to popular-
ize Green Dot’s usage. P O Europe 
gives the right to use the Green Dot 
license to one system of each mem-
ber country ith a non-profit men-
tality. 

The Green Dot has become an in-
ternational business model that 
represents industrial liability. The 
“Green Dot” mark on the packaging 
of an item means that the company 
producing the item fulfils legal liabili-
ties regarding package recycling.  

ÇEVKO oundation ac uired the right 
to use the international Green Dot  
brand in Turkey ith the contract 
signed ith P O-Europe in 2003. 
ÇEVKO makes this brand available, 

hich is very common in Europe, to 
those ho ant to use it in our coun-
try, signing sub-license agreements. 
10 0 companies use the Green Dot 
brand on a contractual basis. ■

GREEN DOT TURKEy 
ÇEVKO Vakfı, temsilcisi olduğu ve Avrupa'da 31 ülkede kullanı-
lan Yeşil Nokta Markası'nı Türkiye'de tanıtmaya ve geliştirmeye 
devam ediyor.

ÇEVKO Foundation continues to promote and develop the Green 
Dot Brand they represent in Turkey, a brand used by 31 countries in 
Europe.
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Öğrenciler yarışmaya, Ambalaj-
da Önleme ygulamaları, Atık 

Yönetim Sistemi ve ygulamaları ve  
Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk y-
gulamaları olmak üzere üç farklı ka-
tegoride bireysel ya da grup olarak 
başvurabilecekler. Başvurular .
yesilnoktaogrenci.org  ağ sayfası üze-
rinden Temmuz 2021 itibariyle kabul 
edilmeye başlandı. Yarışmanın son 
başvuru tarihi ise 15 Kasım 2021’dir. 

Ödüllendirilmeye değer bulunacak 
ürün, uygulama veya projeler için her 
kategoride ayrı ayrı verilebilecek ödül 
tutarları şöyle

1.lik ödülü:    5.000 T

2.lik ödülü:    3.000 T

3.lük ödülü:   2.000 T

Teşvik ödülü: 1.000 T  ■

ÇEVKO VAKFI “YEŞİL NOKTA 
öĞRENCİ öDüLLERİ”  
BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Students can apply for the contest 
individually or as a group in three 

categories  Prevention of Packaging Ap-
plications, aste Management Systems 

 Applications, and Social esponsibility 
Applications for the Environment. Appli-
cation submissions began in uly 2021 
on the .yesilnoktaogrenci.org eb-
site. The deadline for application sub-
mission is November 15th, 2021. 

Products, applications, and projects ill 
be a arded in each of the three cate-
gories. The a ards ill be the follo ing 
amounts

1st. place:    5.000 T

2nd. place:   3.000 T

3rd. place:   2.000 T

Runner Up: 1.000 T  ■

ÇEVKO fOUnDAtiOn’s “grEEn DOt stUDEnt AwArDs” 
APPLICATIONS CONTINUE
ÇEVKO Vakfı; ambalaj tasarımı, atık yönetimi ve çevre konulu 
sosyal sorumluluk alanlarında özgün çevre dostu ürün, uygula-
ma ve proje geliştirmelerini teşvik etmek ve üniversite-sanayi 
işbirliği sağlamak amacıyla düzenlediği yarışmada başarı elde 
eden üniversite öğrencilerini ödüllendiriyor.

ÇEVKO Foundation rewards university students with environmentally 
friendly applications and projects, packaging designs, waste 
management, and social responsibility for the environment ideas to 
help encourage university and industry cooperation.
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Sıfır atık; israfın önlenmesini, kay-
nakların daha verimli kullanılma-

sını, atık oluşum sebeplerinin gözden 
geçirilerek atık oluşumunun engellen-
mesi veya minimize edilmesi, atığın 
oluşması durumunda ise kaynağında 
ayrı toplanması ve geri kazanımının 
sağlanmasını kapsayan atık yönetim 
felsefesi olarak tanımlanan bir hedef-
tir. Bu hedeflerine ulaşan belediyeleri-
mizi çabalarından ötürü tebrik ederiz. 
Yönetmelik ile tüm belediyelerin 2022 
sonuna kadar Sıfır Atık Yönetim Siste-
mini oluşturması gerekecek. ■

BELEDİYELER SIFIR ATIK SİSTEMİNE 
GEÇİYOR

Zero aste is a target that takes into 
account the prevention of s uan-

dering, the enabling of efficient use 
of resources, decreasing aste pro-
duction through analyzing reasons for 

aste production, collecting produc-
tion aste at the source, and enabling 
recycling facilities and aste manage-
ment philosophy. e hereby congrat-
ulate the municipalities that have been 
able to reach this target through hard 

ork. As part of the regulations, all 
municipalities ill be re uired to form 

ero aste Management Systems by 
the end of 2022. ■

MUNICIPALITIES TRANSFER INTO zERO WASTE SySTEM

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsa-
mında;  ilçe sıfır atık yönetim 
sistemi kurduğunu “Sıfır Atık 
Belgesi” alarak belgeleyen; ge-
çen yıl çalışmalarında birlikte 
olduğumuz Çayırova - Kocaeli, 
Sincan - Ankara ve Tepebaşı- 
Eskişehir ilçe Belediyelerimiz 
çevreyi korumak ve gelecek 
nesillere daha yeşil ve ya-
şanabilir bir şehir bırakmak 
için çalışmalarını tüm hızıyla 
sürdürüyor.

Coverage of Zero Waste 
Management. Local 
administration certify they 
have set the Zero Waste 
management systems issuing 
Zero Waste Certificates. The 
municipalities we set up 
together last year, Çayırova - 
Kocaeli, Sincan – Ankara, and 
Tepebaşı- Eskişehir, continue 
at full speed to preserve the 
environment and leave future 
generations greener and more 
livable cities.



53

ATIK YöNETİMİ VE GERİ DöNüŞüM / WASTE MANAGEMENT AND RECYCLING

ÇEVRE GüNü’NDE BUCA’DA ATIK 
GETİRME MERKEzİ HİzMETE AÇILDI

5 aziran Dünya Çevre Günü kapsa-
mında Buca Belediye Başkanı Erhan 

Kılıç tarafından açılışı gerçekleşen atık 
merkezi, çevreci bir kent hedefiyle atık-
ların doğru bir şekilde ayrılmasını sağ-
lamayı amaçlıyor.

ATIKLAR 13 KATEGORİDE AYRILACAK

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
tarafından kent genelinde geri dönü-
şüm kumbaraları ve mahalle bazlı ya-
pılan çalışmalar ile 999 1 23  numaralı 
Alo Atık attı üzerinden hanelerden 
toplanan atıklar, merkeze getirilerek 
ayrılacak. Merkezde, kağıt karton, plas-
tik, metal, cam, ahşap, tekstil, pil, kur-
şunlu pil, florasan lambalar, elektronik 
atık, evsel atık yağ, atık ilaç, lastikler 
olmak üzere 13 kategoride atıklar top-
lanacak. Ayrılan atıklar, kategorilerine 
uygun şekilde geri dönüştürülecek. ■

On une 5, orld Environment Day, 
Buca Mayor, Erhan Kılıç, opened 

a aste center here astes ill be 
separated, targeting a more environ-
mental to n that separates astes 
correctly.

WASTES WILL BE SEpARATED IN 13 
CATEGORIES

ecycling collection bins have been pla-
ced in several districts of to n by the 
Environment Protection and ontrol 
Management. n some districts resi-
dents can call the 999 1 23  aste ol-
lection ot-line and house calls ill be 
made for aste collection to be brou-
ght and separated at the center. Paper, 
carton, plastic, metal, glass, ood, te ti-
le, battery, leaded battery, fluorescent 
bulbs, electronic aste, kitchen use 

aste oil, aste medicine, and tires ill 
make up the 13 categories. Separated 

aste ill be recycled per category. ■

WASTE COLLECTION CENTER OPEN FOR SERVICE ON WORLD 
ENVIRONMENT DAy IN bUCA

As per efforts by the Environment 
Protection and Control 
Management a Waste Collection 
Center was established in the 
Buca Municipality Cleaning 
Services Worksite.

Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü tarafından 
yürütülen çalışmalar 
kapsamında, Buca Belediyesi 
Temizlik İşleri Şantiyesi’nde 
Atık Getirme Merkezi kuruldu.

999 1 234 NUMARALI 
ALO ATIK HATTI 

üzERİNDEN 
HANELERDEN 

TOpLANAN ATIKLAR, 
MERKEzE GETİRİLEREK 

AYRILIYOR.

DiAL thE 999 1 234 hOtLinE 
TO GET yOUR WASTE 

COLLECTED FROM yOUR 
DOOR. IT WILL bE bROUGHT 

TO THE CENTER TO bE 
SEPARATED AND RECyCLED.
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“Nereye Atayım Belediye Sıfır Atık 
Saha Bilgi Yönetim Sistemi” tanı-

tımı, sistemin ilk kullanıcılarından 
İzmit Belediyesi ile düzenlenen 
toplantıda gerçekleştirildi. Pande-
mi önlemleri kapsamında çevrim 
içi olarak gerçekleştirilen toplan-
tıya, ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri 
Mete İmer ve İzmit Belediye Baş-
kan Yardımcısı Ünal Özmural’ın 
yanı sıra, vakıf ve belediye yöneti-
cileri katıldı.

ÇEVKO Vakfı’nın 29 yıldır Türki-
ye’de sürdürülebilir bir geri dönü-
şüm sistemi kurmak için çalıştığını; 
son yıllarda Sıfır Atık hedefini içe-
ren Döngüsel Ekonomi’ye geçişi 
savunduğunu belirten ÇEVKO Vakfı 
Genel Sekreteri Mete İmer, “Nere-

ÇEVKO'DAN EKONOMİK 
İŞLETMELERE SIFIR ATIK YöNETİMİ 
İÇİN DİjİTAL ÇözüM

The “ here an  Dispose , Munici-
pality ero aste Area nformation 

Management System” presentation, 
as organized at the meeting by one of 

the first users of the system, the zmit 
Municipality. The meeting as held 
online due to pandemic precautions. 
ÇEVKO oundation Secretary General, 
Mete İmer, and zmit Municipality May-
or Deputy, Ünal Özmural, ere accom-
panied by foundation and municipality 
e ecutives.

ÇEVKO oundation Secretary General, 
Mete İmer, stated that ÇEVKO oun-
dation had been orking to establish 
sustainable recycling systems for 29 
years, and recently putting for ard the 
importance of transition to the circular 
economy, including zero aste targets, 

DIGITAL SOLUTION FOR zERO WASTE MANAGEMENT FROM 
ÇEVKO TO ECONOMIC bUSINESSES

Ambalaj atıklarının geri dönü-
şümü konusunda Türkiye’nin 
öncü kuruluşu ÇEVKO Vakfı, 
çevrenin korunmasına, top-
lumsal gelişmeye ve ekono-
miye katkı yapmayı sürdürü-
yor. ÇEVKO Vakfı, geliştirdiği 
“Nereye Atayım Belediye Sıfır 
Atık Saha Bilgi Yönetim Sis-
temi” ile belediyelerin Sıfır 
Atık yönetimi kapsamındaki 
yükümlülüklerine bütünsel 
çözüm sunuyor. 

ÇEVKO Foundation, Turkey’s 
Pioneer establishment in 
recycling packaging wastes, 
continues to contribute to 
environmental protection, 
social development, and 
the economy. Developed 
by ÇEVKO Foundation, 
the Where Can I Dispose? 
Municipality Zero Waste Area 
Information Management 
System offers holistic solutions 
to municipality’s liabilities 
regarding Zero Waste 
Management. 
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“SİSTEM, SIFIR ATIK 
KApSAMINDAKİ 
TüM ATIKLARIN 

YöNETİMİNİ 
öLÇüLEBİLİR, ŞEFFAF 
VE RApORLANABİLİR 

KILIYOR

“thE systEm 
ENAbLES ALL WASTE 

MANAGEMENT TO 
bE mEAsUrEAbLE, 

trAnsPArEnt, AnD 
REPORTAbLE WITH zERO 

wAstE cOVErAgE”

ye Atayım”ın, belediyelerin Sıfır Atık 
Belgesi almalarına yardımcı olacak, 
akıllı şehirlerin alt yapısına uygun, 
şeffaf ve kullanıcı dostu bir bütün-
sel çözüm sunduğunu ifade etti. 

İmer, “Bu sistem Sıfır Atık kapsa-
mındaki tüm atıkların, entegre bir 
şekilde, saha bilgi yönetimini öl-
çülebilir, şeffaf ve raporlanabilir 
kılıyor. Sistemin belediyelere sağ-
ladığı yararlar arasında, biriktirme 
ekipmanı kayıtlarının oluşturulma-
sı, ekipmanların yer değişikliğinin 
belirlenmesi ve izlenmesi, verimli, 
sürdürülebilir, maliyetleri azaltıcı 
ve paydaşlar arasında eşgüdüm 
sağlayıcı olması yer alıyor.” dedi.

ÇEVKO Vakfı’nın, 2019’da Türkiye 
genelinde 1 5 belediye ile iş bir-
liği yaptığını söyleyen Mete İmer, 
İzmit Merkez Belediyesi’nin de ara-
larında olduğu öncü 11 belediyede 
Nereye Atayım Sıfır Atık Saha Bilgi 
Yönetim Sistemi’ni uygulamaya 
başladıklarını belirtti; “Yakın iş bir-
liği içinde olduğumuz İzmit Merkez 
Belediyesi’nin, bu önemli duyuru-
muzda bizlerle olmasından gurur 
duyuyoruz” dedi.

201  yılı Mayıs ayında başlatılan ça-
lışmalarda, İzmit Belediyesi uygula-
manın ilk başladığı belediyelerden 
biri oldu. 2019 yılı Temmuz ayında 
yayınlanan Sıfır Atık Yönetmeliği ile 
ilgili birlikte Belediyelere getirilen 
yükümlülükler çerçevesinde 2020 
hız kazanan çalışmalar kapsamın-
da ÇEVKO Vakfı, sistem kurulması 
ile ilgili olarak belediyeler ile söz-
leşmeler imzalamaya başladı. Sis-
temin ilk kullanıcılarından İzmit Be-
lediyesi’nin kurulum çalışmalarına 
yoğun ilgi ve desteğiyle, yaklaşık  
ay gibi kısa bir sürede sistem faali-
yete geçirildi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

ÇEVKO Vakfı’nın geliştirdiği “Nereye 

here an  Dispose  ill help munic-
ipalities issue ero aste ertificates, 
compatible ith smart city infrastruc-
ture, presenting transparent and user 
friendly holistic solutions. 

İmer said, “This system enables all 
astes ithin the coverage of ero 
aste to be integrated through area 

information management by a mea-
sureable, transparent, and reportable 
application. Among other benefits for 
municipalities, the system offers col-
lection e uipment data formation, ver-
ification and follo -up of e uipment 
relocation, efficient, sustainable, cost 
reductive, and coordination bet een 
partners.” 

Mete İmer said that ÇEVKO ounda-
tion, cooperated ith 1 5 municipali-
ties in 2019, adding that they started 
the here an  Dispose  ero aste 
Area nformation Management Sys-
tem used by 11 pioneer municipalities, 
İzmit entral Municipality being one of 
them. e said “ e are proud to have 
our close cooperator zmit entral Mu-
nicipality, ith us for our important 
announcement.” 

n May 201  hen efforts began, zmit 
Municipality as one of the first to 
have the application in operation. n 
uly 2019, the ero aste egulation 
as published, hich brought cer-

tain responsibilities to municipalities 
as ÇEVKO oundation started signing 
deals ith municipalities in 2020 in-
volving system set-up. zmit Municipal-
ity, one of the first users of the system, 
processed set-up and efforts ith in-
tensive interest and support and the 
system as in operation ithin a short 

-month period.

HOW DOES THE SYSTEM WORK? 

The “ here can  dispose Municipality 
ero aste Area nformation Manage-

ment System” developed by ÇEVKO 
oundation, takes record of the num-
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ber of collection operation stations, 
the amount of collected aste, last 
collection date and calculates fill rate 
and fill fre uency and processes re-
port of the data. ero aste System 
Partners can access the information 
of the aste and collection station in 
real-time” upon demand. 

ith the help of the system all aste 
and aste collection processes are 
kept digitally under record; the system 
offers measureable and controllable 
solution by enabling real-time fol-
lo -up of all aste types on screen. n 
order to achieve transparency in zero 

aste management Municipalities can 
share digital maps of collection sta-
tions or spots simultaneously ith the 
public. An identity code is issued for 
all collection stations registered in the 
system hich is transcribed ith a  
code. Then  code tags are stuck on 
registered aste collection stations, 

hich are later scanned by the here 
an  dispose mobile application this 
ay the station is registered to the 

system along ith its location to pro-
vide real-time data processing. This is 
the system ho  the aste collection 
station is mapped digitally. The area 
coverage of the collection stations on 
digital maps is displayed bet een 1 to 

00 meters. 

here an  dispose Area Management 
System, provides the option to visually 
record damages and malfunction of 
collection devices ith photographs. 
The system has a arning system re-
minding the officer of the vehicle on 
legal documents that are about to e -
pire such as insurance, visa, k certifi-
cate etc. The here can  dispose Area 
Management System provides thor-
ough reports for all needs. Such as, 
general inventory report, general col-
lection report, driver report, delivery 

Atayım Belediye Sıfır Atık Saha Bilgi 
Yönetim Sistemi”, toplama operas-
yonu adedini, toplanan atık mikta-
rını, son toplanma tarihini, doluluk 
oranını ve dolma frekansını hesap-
lıyor ve kayıtları raporluyor. İsteğe 
bağlı olarak Sıfır Atık Sisteminin 
paydaşları da anlık olarak atık ve 
ekipmana ait bilgilere ulaşabiliyor.

Sistem sayesinde atık ve atık top-
lama işlemleri dijital ortamda kayıt 
altına alınıyor; tüm atık türlerinin 
bir ekranda anlık olarak izlenme-
siyle ölçülebilir ve kontrol edilebilir 
çözüm sunuluyor. Belediyeler sıfır 
atık yönetiminde şeffaflık sağla-
mak için, anlık kayıt altına alınan 
atık toplanma ekipmanlarının di-
jital haritasını yurttaşlarla payla-
şabiliyor. Sisteme kaydedilen her 
ekipmana ait bir benzersiz kimlik 
numarası veriliyor ve atanan kim-
lik numarası kare koda çevriliyor. 
Ekipmanlara yapıştırılan Kare Kod 
etiketleri, Nereye Atayım mobil 
uygulaması ile okutuluyor ve ekip-
man bulunduğu adresi ile birlikte 
sisteme anlık olarak işleniyor. Böy-
lece, atık toplanma ekipmanlarının 
dijital haritası çıkarılıyor. Atık top-
lanma ekipmanlarının dijital harita 
üzerinde kapsama alanları 1 ile 00 
metre arasında gösteriliyor.

Nereye Atayım Saha Bilgi Yönetim 
Sistemi, toplama araçlarının hasar 
veya arızalarını fotoğraflarla kay-
dedilmesine de imkan sağlıyor. Sis-
tem, toplama araçlarının kanunen 
zorunlu olan kasko, vize, k belgesi 
ve benzeri belgelerin bitiş tarihin-
den önce yetkiliye bildirim gönde-
rip, hatırlatma yapıyor. Nereye Ata-
yım Saha Bilgi Yönetim Sistemi, her 
alanda kapsamlı ve anlaşılır rapor-
lar sunuyor. Envanter genel rapo-
ru, genel toplama raporu, sürücü 

 

ATIK TOpLANMA 
EKİpMANLARININ 

DİjİTAL HARİTA 
üzERİNDE KApSAMA 
ALANLARI 1 İLE 600 
METRE ARASINDA 

GöSTERİLİYOR.

 THE AREA COVERAGE 
OF THE COLLECTION 

STATIONS ON DIGITAL 
MAPS IS DISPLAyED 
bEtwEEn 1 tO 600 

METERS. 
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NOTLAR

İzmit Belediyesi sınırları içinde 
yer alan  Karışık Ambalaj Atığı 
Toplama Kumbarası, 10  Karışık 
Ambalaj Atığı Toplama Kafesi, 
210 am Ambalaj Atığı Toplama 
Kumbarası, 9 Elektronik Atık 
Toplama Kumbarası, 0 Pet Ka-
fesi ve 300 Tekstil Atığı toplama 
ekipmanı olmak üzere sahada 
bulunan bin 250’ye yakın adet 
toplama ekipmanı ve Sıfır Atık 
Toplaması yapılan 250 kurum ve 
kuruluştan çıkan atık miktarları 
“Nereye Atayım Belediye Sıfır Atık 
Saha Bilgi Yönetim Sistemi” ile iz-
lenebilir duruma getirilmiştir. ■

There are  mi ed Packaging 
aste ollection Bins, 10  mi ed 

Packaging aste ollection ca-
ges, 210 Glass Packaging aste 

ollection bins, 9 Electronic as-
te ollection Bins, 0 Plastic bott-
le cages and 300 Te tile aste 

ollection Stations that add up to 
almost 1250 collection stations. 

ith the 250 corporations and 
establishments that installed col-
lection stations ith a turn over 
that manages follo -up of aste 
collection  through “ here can  
dispose Municipality ero aste 
Area nformation Management 
System” ithin İzmit Municipality 
borders. ■

report, municipality report, licensed 
company report, ity District report, 
demand report etc. The reports issued 
are provided in the follo ing formats , 
E cel, ord, pdf, ml and they can be 
shared on the “ ero aste System” si-
multaneously. 

pUBLIC AND pROVATE SECTOR BUIL
DINGS INTEGRATED INTO THE SYSTEM 

Public and Private sector buildings that 
are obligated to join the “ ero aste 
Building Management System” have 
been integrated into the here an 
 dispose Area Management System. 

The aste type collected from the loca-
tion have been scanned and registered 
to the system ith  codes. Through 
the system the authorized personnel 
can collect data on the fill rate of the 
collection station in location and issue 
report on the amount of aste collect-
ed in real-time. ■

raporu, sevkiyat raporu, belediye 
raporu, lisanslı firma raporu il ilçe 
raporu, talep raporları gibi çok sa-
yıda rapor alınabiliyor. Bu raporlar 
ve alınan veriler, E cel, ord, pdf, 

ml gibi formatlarda “Sıfır Atık Sis-
temi”ne anında iletilebiliyor.

KAMU VE özEL SEKTöR BİNALA
RI SİSTEME ENTEGRE EDİLDİ

“Sıfır Atık Bina Yönetim Sistemi”ne 
katılması zorunlu olan kamu ve 
özel sektör binaları, nereye ata-
yım saha bilgi yönetim sistemine 
entegre edildi. okasyondan alı-
nan atık türleri sisteme kare kod 
okutulması ile kaydedildi. Yetki-
lendirilen kişiler, sistemi kullana-
rak lokasyonlardaki ekipmanların 
doluluk oranlarını anlık olarak 
takip edebiliyor ve toplanan atık 
miktarıyla ilgili anında rapor ala-
biliyor. ■
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DüzCE'DE KATI ATIK DEpOLAMA 
TESİSİ FAALİYETE GEÇTİ

Düzce’nin tüm ilçe ve beldelerine 
hizmet verecek olan 309 bin met-

rekare üzerine inşa edilen Katı Atık 
Depolama Tesisinin faaliyete geçiril-
mesiyle birlikte çöp sorununun kalıcı 
çözümü noktasında büyük bir adım 
atıldı. Düzce Belediyesi ve Düzce İli 
Katı Atık Birliğine bağlı diğer belediye-
ler ve İl Özel İdaresi ile “sıfır atık” yak-
laşımına uygun olarak kurulan fabri-
kada, çöplerin kapalı alanda ayrılarak 
işlenmesi ve geri kazanımı sağlanıyor. 
50 milyon liralık yatırımla yaklaşık 100 
kişinin istihdam edileceği tesiste tüm 
atıkların en son teknolojiyle işlenmesi 
hedefleniyor. ■

A major step has been taken for a per-
manent solution to aste manage-

ment ith the 309,000 s uare meter sol-
id aste storage facility that as put in 
operation in Düzce, to serve all districts 
and to ns. The Düzce Municipality and 
other municipalities connected to the 
Düzce ity Solid aste nit and Special 
Provincial Administration process aste 
in a closed facility established in line ith 

ero aste approach, that enables aste 
to be separated and processed, and recy-
cled in closed spaces. The plant ill cost 
an investment of appro imately 50 million 
Turkish lira, ill provide employment for 
100 orkers, and ill use the latest tech-
nologic e uipment to process the aste. ■

SOLID WASTE STORAGE FACILITy STARTED OPERATIONS 
IN DÜzCE

The closed integrated solid 
waste separation, processing, 
and energy production plant in 
service in Düzce separates waste 
in a closed facility for recycling.

Düzce’de hizmete giren Kapalı 
Entegre Katı Atık Ayırma, 
İşleme ve Enerji Üretim 
Fabrikası’nda, çöplerin kapalı 
alanda ayrılarak geri kazanımı 
sağlanıyor.
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Belediye, atıkların kaynağında ayrıla-
rak toplanıp geri dönüşüme kazan-

dırılmasını teşvik etmek amacıyla am-
balaj atığı geri dönüşüm konteynerlerini 
cadde ve meydanlara yerleştirdi. “Atık 
iletlerin Geri Dönüşümü” projesi kapsa-
mında, tıraş bıçaklarının kaynağında ayrı 
toplanması için  bin 500 berbere atık tı-
raş bıçağı kutusu dağıtıldı. K ğıt, plastik, 
cam ve metal atıkların biriktirilebileceği 
geri dönüşüm konteynerleri şehre  yer-
leştirildi. 

Ödemiş ve Bergama’da kurulan katı atık 
yönetim tesisleri, Küçük Menderes ve 
Bakırçay havzalarının katı atık sorununu 
çözerek atıklardan elektrik ve gübre üre-
tecek. Günde 800 ton atık işleme kapasi-
teli Bergama Entegre Katı Atık Yönetim 
Tesisi ile günlük bin 00 ton atık işleme 
kapasiteli Ödemiş Entegre Katı Atık Yö-
netim Tesisi’nde deneme üretimi başla-
dı. Depolama sahalarını kent ormanına 
dönüştürme kapsamında ise 0 dönüm 
alan ağaçlandırıldı.

öDEMİŞ’TE SAATTE 20 MW ELEKTRİK

Ödemiş’te ayrılan atıklardan saatte 3,2 
M  elektrik üretilmeye başlandı. Öde-
miş’te 2. Şeytanlı Karaağaç mevkiinde 50 
bin 2  metrekarelik alanda kurulan te-
sis saatte 20 M  elektrik üretecek. Yıllık 
11  bin hanenin enerji ihtiyacını karşıla-
yabilecek miktarda elektrik enerjisi üreti-
lecek tesiste ayrıca günde 100 ton gübre 
üretilmesi hedefleniyor. ■

Atık oluşumunun 
engellenmesini, azaltılmasını, 
atıkların ekonomiye 
hammadde olarak 
kazandırılmasını sağlamak 
amacıyla, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından çöpün 
toplanmasından bertarafına 
uzanan birçok proje 
gerçekleştiriliyor. Belediye, 
Ödemiş ve Bergama’da 
kurduğu katı atık yönetim 
tesislerinde atıklardan elektrik 
ve gübre üretiyor.

İzmİr’s wAstE trAnsfOrms intO ELEctricity AnD mAnUrE

With the aim to prevent and 
reduce waste and to regain the 
waste for the economy as a raw 
material, İzmir Metropolitan 
Municipality completed 
several projects to collect 
and eliminate waste. İzmir 
Municipality produces electrical 
power and manure at the solid 
waste management facilities 
established in Ödemiş and 
Bergama.

İzMİR’İN Çöpü ELEKTRİK VE 
GüBREYE DöNüŞüYOR

The İzmir Municipality placed recy-
cling containers to collect package 

aste on avenues and s uares ith the 
aim to separate aste at the source and 
encourage recycling. As part of the e-
cycling of aste azors Project, razor 
collection bins ere distributed to ,500 
barbers to separate razors at the source. 

ecycling bins collecting paper, plastic, 
glass, and metal ere placed in different 
parts of the city. 

The solid aste management facilities 
established in Ödemiş and Bergama ill 
serve as a means to solve the solid aste 
problem for the Küçük Menderes and 
Bakırçay basins and produce electricity 
and manure from the collected aste. 
Trial runs have begun at the Bergama in-
tegrated solid aste management facili-
ty, ith a daily aste processing capacity 
of 800 tons and the Ödemiş integrated 
solid aste management facility, ith a 
daily aste processing capacity of 1, 00 
tons. Trees ere planted on the 0 de-
care land ith the aim to transform stor-
age areas in to city forests. 

öDEMİŞ pRODUCES 20 MW ELECTRI
CITY/HOUR 

ith the aste separated in Ödemiş, a 
production of 3.2 M  electricity hour 

as achieved. Another facility hich is 
set up in 50,2  s uare meter area in 2. 
Şeytanlı Karaağaç ill produce 20 M  
electricity hour. The facility has the ca-
pacity to produce electricity for 11 ,000 
homes annually and targets to produce 
100 tons of manure daily. ■
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SAMSUN’DAKİ SIFIR ATIK 
KONTEYNER SAYILARI  
HIzLA ARTIYOR

zmanlar, atıkların geri dönüşüm 
ve geri kazanım süreci içinde de-

ğerlendirilmeden bertarafı doğal kay-
nakların üzerindeki baskıyı artırarak 
dünyanın dengesini bozmakta olduğu-
nu, sınırlı kaynaklar artan ihtiyacı kar-
şılamakta zorlandığını ifade ediyor. Bu 
nedenle, atık oluşumunun engellen-
mesini veya minimize edilmesini, atığın 
oluşması durumunda ise kaynağında 
ayrı toplanması ve geri kazanımının 
sağlanmasını kapsayan Sıfır Atık’ uygu-
lamaları Türkiye’de hem bireysel, hem 
kurumsal, hem de belediyeler genelin-
de yaygınlaşıyor.

Samsun’da da 18 aziran 2021 tarihi 
itibariyle Samsun Büyükşehir Belediye-
si dahil olmak üzere 18 belediye binası, 
355 kamu kurumu, 3 9 eğitim kurumu, 
32 sağlık kuruluşu, 391 zincir market, 
13  akaryakıt istasyonu ve dinlenme 
tesisi, 5 alışveriş merkezi, 2  sanayi te-
sisi, 1 havalimanı, 2 liman, 5 konaklama 
işletmesi, 1 organize sanayi bölgesi, 1 
tren ve otobüs terminali, 3  iktisadi iş-
letme ve dernek olmak üzere toplam 
bin 3 5 adet kurum ve kuruluş Temel 
Seviye Sıfır Atık Belgesi aldı. ■

E perts say that hen aste is not 
processed through recycling proce-

dures but instead eliminated directly, 
the result creates pressure on natural 
resources and causes imbalances for 
the planet. Naturally, our limited re-
sources fall short in covering increas-
ing demands. As a result of this, efforts 
to prevent or minimize aste through 

ero aste applications, collecting 
aste at the source, at the individual 

and municipal levels is becoming more 
idespread. 

n Samsun, as of une 18, 2021, a total 
of 18 municipality buildings, including 
the Samsun metropolitan municipali-
ty building, 355 public offices, 3 9 ed-
ucational establishments, 32 medical 
establishments, 391 chain stores, 13  
fuel stations and stopovers, 5 shop-
ping centers, 2  industrial facilities, 1 
airport, 2 harbors, 5 accommodation 
facility, 1 organized industrial zone, 1 
train and bus terminal, 3  commercial 
enterprises, and an association create 
a total of 3 5 agencies and institutions 
that ere re arded Basic evel ero 

aste ertificates. ■

SAMSUN RAPIDLy INCREASES zERO WASTE CONTAINERS 

In Samsun as part of the Zero Waste Project, 2,431 collection bins and 6,334 containers have been placed 
all around the city.

Samsun’da Sıfır Atık Projesi kapsamında il geneline yerleştirilen kumbara sayısı 2 bin 431’e, 
konteyner sayısı ise 6 bin 334’e ulaştı.
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Roma Belediyesi henüz 3 noktada pi-
lot uygulaması yapılan projeyi tüm 

şehre yaymak için çalışmalarını sürdü-
rüyor. 

Belediyenin “Daha fazla geri dönüşüm, 
daha fazla seyahat” girişimi ile plastik 
su şişelerini istasyonlardaki makine-
lere atan omalılar her bir şişe için 5 
cent kredi kazanacak.Geri dönüşüm-
den kazanılan krediler cep telefonu 
uygulamasına yüklenecek ve yolcular 
tarafından istedikleri zaman bilet satın 
alımında, üst limit olmadan, kullanıla-
bilecek. Tek seferlik toplu taşıma bilet 
fiyatının 1,5 euro olduğu İtalyan baş-
kentinde bedava bir bilet kazanmak 
için 30 plastik şişeyi geri dönüşüm 
kutusuna atmak gerekiyor. 3 pilot böl-
gedeki istasyonlara yerleştirilen ve 12 
ay boyunca denenecek olan geri dönü-
şüm projesinin tanıtımını ise Belediye 
Başkanı Virginia aggi yaptı. ■

ROMA’DA pLASTİK ŞİŞEYLE BEDAVA 
YOLCULUK YApMAK MüMKüN

The ome municipality has just 
started the pilot project in 3 

centers, although efforts to apply 
the project city ide continue.

The municipality initiative “More 
ecycle More Travel” orks as fol-

lo s  ome citizens ho deposit 
plastic ater bottles in collection 
machines in selected stations ill 
be a arded 5 cents credit per bot-
tle. The credits gained from recy-
cling ill be deposited via mobile 
phone apps and passengers ill be 
able to buy tickets hen they ant, 

ithout a limit on amount for pur-
chases. A single trip by public trans-
port in the talian capital costs 1.5, 
therefore to get a free ride, 30 plas-
tic bottles need to be deposited at 
the recycling collection machines. 
There are 3 pilot stations ith plas-
tic bottle recycling machines that 

ill be tested over a 12-month pe-
riod. The project as presented by 
mayor, Virginia aggi. ■

IT IS POSSIbLE TO TRAVEL FREE OF CHARGE IN ROME WITH 
PLASTIC bOTTLES 

The municipality of Rome in Italy, started a free ticket program in 
exchange for plastic bottles to encourage the recycling of plastic 
bottles. 

İtalya’nın başkenti Roma’da belediye plastik şişelerin geri 
dönüşümünü özendirmek amacıyla plastik şişe karşılığında 
bedava bilet uygulaması başlattı.

TEK SEFERLİK TOpLU 
TAŞIMA BİLET 

FİYATININ 1,5 EURO 
OLDUĞU İTALYAN 

BAŞKENTİNDE BEDAVA 
BİR BİLET KAzANMAK 
İÇİN 30 pLASTİK ŞİŞEYİ 

GERİ DöNüŞüM 
KUTUSUNA ATMAK 

GEREKİYOR.

IN ORDER TO GET A 
PUbLIC TRANSPORT 
RIDE IN THE ITALIAN 

cAPitAL, PAssEngErs 
nEED tO PAy €1.5 Or 
DEPOsit 30 PLAstic 

bOTTLES IN THE 
RECyCLING bIN.
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ATIK GERİ DöNüŞüMü VE 
SüRDüRüLEBİLİR MALzEME 
DöNGüLERİ İÇİN ARAŞTIRMA  
TESİSİ KURULDU
RESEARCH FACILITy ESTAbLISHED FOR WASTE RECyCLING 
AND SUSTAINAbLE MATERIAL CyCLES 

Metabolon projesi, 
Almanya’daki Leppe çöp 
sahasında araştırma, eğitim 
ve döngüsel ekonomiye 
odaklanan bir inovasyon 
sitesi yarattı; döngüsel 
ekonomi, kaynak yönetimi, 
çevre ve atık teknolojileri için 
bir yetkinlik merkezi kuruldu.

The Metabolon project is an 
innovation center established 
for circular economy, resources 
management, and waste 
technologies. It created an 
innovation site focusing on 
research, education, and 
circular economy in the Leppe 
landfill in Germany.

Kaynakça  https aste-management- orld.com a research-for- aste-recycling-and-sustainable-material-cycles
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Yeni atık kullanım olanaklarının 
araştırılması, etkili ve sürdürülebi-

lir malzeme döngülerinin geliştirilmesi 
için Almanya’daki araştırma ve yenilik 
sitesi Metabolon’un öncülüğünde yeni 
bir termo-kimyasal araştırma merke-
zi kuruldu. Disiplinlerarası araştırma 
topluluğu Metabolon, birincil ham 
maddeleri ve kaynakları korumak için 
atık malzemelerin sürdürülebilir iş-
lenmesinin yanı sıra kademeli olarak 
malzeme ve enerji geri kazanımını 
araştırıp geliştiriyor. İşlem aşamaları 
sırasında elde edilecek değerli ürünle-
rin yanı sıra atık malzemelerin optimal 
kullanımı sağlanması amacıyla enerji 
üretimi de amaçlanmaktadır.

Yeni araştırma altyapısı, son teknoloji 
ekipmanlarla bir laboratuvar kanadı, 
bir pilot tesis ve mekanik stok hazır-
lama merkezi oluşturan iki alt projeyi 
barındırıyor. Bunlar iki termo-kimya-
sal tesisi içerecek şekilde genişletildi. 
Mevcut hidrotermal karbonizasyon 
tesisi ile birlikte piroliz ve gazlaştırma 
tesisleri sahanın yeni termo-kimyasal 
merkezini oluşturuyor. 

Bu yeni teknolojiler, yenilikçi geri dö-
nüşüm yollarını keşfetme ve özellikle 
atık malzeme akışlarına odaklanma fır-
satı sunuyor. Daha ileri araştırma pro-
jelerinde, bitkilere ek olarak, biyojenik 
plastik kalıntılar, kompozit kalıntılar ve 
hatta mineral kalıntılar da kullanılacak. 
Projenin amacı, doğrusal bir ekonomi-
den döngüsel değer yaratmaya doğru 
ilerlemek için tüm paydaşlarla birlikte 
çalışmak. ■

A ne  thermo-chemical research 
center as established pioneered 

by Germany’s research and develop-
ment site, Metabolon, to research ne  
methods of aste usage and to devel-
op effective and sustainable material 
cycles. Metabolon, an interdisciplinary 
research group, continues research 
and development on sustainably pro-
cessing aste materials, in order to 
preserve primary ra  materials and 
resources, as ell as research and 
development in energy recycling. The 
aim is to produce energy apart from 
value added products in the stages of 
processes and reach optimal material 
usage stage.

The ne  research infrastructure has 
a laboratory e uipped ith state of 
technology tools, a pilot facility, and 
mechanical stock preparation center 
housing 2 sub-projects. These have 
been enlarged to include t o ther-
mo-chemical facilities. The current hy-
drothermal carbonization facility has 
become part of the thermo-chemical 
center combined ith the pyrolysis 
and gasification facilities. 

These ne  technologies provide 
chances to e plore innovative recy-
cling methods especially enabling fo-
cus on aste material flo . n addition 
to plants, biogenic plastic remnants 
and composites ill be used alongside 
mineral residue for further research. 
The aim of the project is to progress 
to ards circular value adding from 
linear economy, cooperating ith all 
shareholders. ■

DAHA İLERİ 
ARAŞTIRMA 

pROjELERİNDE, 
BİTKİLERE EK 

OLARAK, BİYOjENİK 
pLASTİK KALINTILAR, 

KOMpOzİT 
KALINTILAR VE HATTA 
MİNERAL KALINTILAR 

DA KULLANILACAK.

IN ADDITION TO 
PLANTS AND bIOGENIC 

rEsUDUE, minErAL 
REMNANTS WILL 

ACCOMPANy PLASTIC 
AND COMPOSITES FOR 

FURTHER RESEARCH 
AND PROJECTS

Kaynakça  https aste-management- orld.com a research-for- aste-recycling-and-sustainable-material-cycles
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SIFIR ATIK VE YEREL YöNETİMLER 
LOCAL ADMINISTRATIONS AND ZERO WASTE

Gaziantep Büyükşehir  
Belediye Başkanı (Gaziantep Mayor)  
Fatma Şahin
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Dünya Bankası raporlarına göre yılda 1,3 milyar 
ton olan evsel atık miktarının 2025 yılında 2,2 

milyar tona ulaşması beklenmektedir. Aynı rapora 
göre bu alanda yapılan yıllık harcamanın ise 205 mil-
yar Dolardan 2025 yılında 3 5 milyar Dolara ulaşa-
cağı öngörülmekte. Beraberinde karbon emisyonları 
da ciddi bir şekilde artış göstermektedir. Emisyonlar-
daki bu artış hızını kontrol altına almak içinse son 25 
yılda dünyada ciddi bir farkındalık oluşturma çabası 
içerisine girildi. Ülkemizde de farkındalığın arttırıl-
ması amacıyla çeşitli projeler ve sorunun çözümünü 
amaçlayan yasal değişiklikler gerçekleştiriliyor.  

Atık konusu, tüm insanlığı ilgilendirmekle birlikte gü-
nümüzde daha çok kentleri yöneten yerel yönetimle-
rin ve belediyelerin sorumluluğunda bulunmaktadır. 
Bu atıkların sistematik bir yaklaşımla toplanması, ta-
şınması ve depolanması gibi yönetimsel faaliyetler-
de önemli rol üstlenen yerel yönetimlerle, “Sıfır Atık” 
uygulamalarının yansımalarını ve sistemin gelişimi 
için atılması gereken adımları konuştuk. 

YEŞİL ŞEHİR GAzİANTEp

Türkiye Belediyeler Birliği TBB  ve Gaziantep Büyük-
şehir Belediye Başkanı atma Şahin, Sıfır Atık Projesi 
kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü ça-
lışmaları ÇEVKO Dönüşüm dergisine anlattı. Gazian-
tep’te yapılan çalışmalar ile yerel yönetimler arasın-
da dikkat çektiğini, şehre Çevre Dostu Kent  kimliği 
kazandırdıklarını belirtti.

Sıfır Atık konusunda yürüttüğünüz çalışmalar ile 
yerel yönetimler arasında öne çıkan bir beledi
yesiniz. Gaziantep’te sıfır atık için neler yapıyor
sunuz? 

Çevreye duyarlı, insana saygılı bir belediyecilik için 
çevre projeleri önem arz ediyor. abitat tarafından 
dünyanın en iyi çevre projesi olarak kabul edilmiş, 

Belediye Başkanı Fatma Şahin ile özel 
bir söyleşi yaptık.

Sanayi devrimine bağlı olarak ortaya çıkan teknolojik yeniliklerle 
birlikte artan nüfus ve şehirleşme, yaşam standartlarının ve 
tüketim alışkanlıklarının farklılaşmasına yol açarak geçmiş yıllara 
nazaran çok daha fazla atığın çıkmasına neden olmaktadır.

According to orld Bank reports, the amount of house-
hold aste is 1.3 billion tons per year and is e pected to 

reach 2.2 billion tons by 2025. According to the same report, 
it is predicted that the annual e penditures in this area ill 
reach 3 5 billion by 2025, from 205 billion currently. Along 

ith this, carbon emissions ill also increase significantly. n 
order to take the increase in emissions under control, serious 
efforts have been made to raise a areness orld ide in the 
last 25 years. n our country, there are also some projects in 
progress to raise a areness, and legal regulations to target 
the solution. 

Although the issue of aste concerns all humanity, it is most-
ly the responsibility of local governments and municipalities 
that manage cities today. e talked to local governments 
that play an important role in administrative activities such 
as the collection, transportation, and storage of astes ith 
a systematic approach, about their on reflections ero aste 
practices and the steps to be taken for the development of 
the system.

GREEN CITY GAzİANTEp

President of The nion of Municipalities of Turkey TBB  and 
Gaziantep Mayor, atma Şahin, e plained the ork done by 
the metropolitan municipality ithin the scope of the ero 

aste Project, to ÇEVKO Dönüşüm magazine. She pointed 
out that Gaziantep dre  attention among other local govern-
ments ith the jobs they ve done and give Gaziantep the En-
vironmentally riendly ity  identity.

You are a municipality that stands out among local go
vernments with the work you carry out on zero Waste. 
What are you doing for zero waste in Gaziantep? 

Environmental projects are important for a municipality that 
is sensitive to the environment and respects people. As the 

nion of Municipalities of Turkey, e provide intense support 
to the ero aste Project, hich as recognized as the 

Increasing population and urbanization, along with technological 
innovations that emerged as a result of the industrial revolution, 
lead to differentiation in living standards and consumption habits, 
resulting in much more waste than in previous years.
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Emine Erdoğan’ın öncüsü olduğu Sıfır Atık Projesi’ne 
Türkiye Belediyeler Birliği olarak çok yoğun destek 
veriyoruz. Orada fikir projeleri açıyoruz, kendi şeh-
rimizde de bunu uyguluyoruz. Gaziantep’te çöpleri-
miz, atıklarımız ilçeler tarafından özenle toplanıyor. 
Yıllardır MÖP uygulaması ile atıkların içerisindeki or-
ganik ve inorganik maddeleri ayırıyoruz. Elektronik 
atıkları da ayıran e-MÖP isimli bir uygulamamız var. 

best environmental project in the orld by abitat and 
pioneered by Emine Erdoğan. e produce ideas in the 

nion and implement it in our cities. n Gaziantep, our 
garbage and aste are carefully collected by districts. 

or years, e have been separating the organic and 
inorganic materials in the aste ith the MÖP applica-
tion. e have an application called e-MÖP, hich also 
separates electronic aste. Special projects and ork 



67

RÖPORTAJ / INTERVIEW

2 merkez belediyemizde bununla alakalı özel proje-
ler ve çalışmalar yapılıyor. Biz de Çevre Daire Baş-
kanlığı olarak İklim Eylem Planı’nı ilk hayata geçiren 
belediyelerden biriyiz. Şehrin kirletici unsurlarını be-
lirleyip bu alanda eylem planları oluşturup “Yeşil Şe-
hir ve Yeşil Ekonomi” üzerine çalışmalar yapıyoruz. 
Kendi bünyemizde ürettiğimiz atıkları ayırıp, organik 
atıkları gübreye dönüştürüp park ve bahçelerimizde 
kullanıyoruz. Evsel atıklarını kendi ayıran ve tesisle-
rimize getiren vatandaşlarımıza da ücretsiz seyahat 
hakkı veriyoruz. Bu kazan-kazan durumu şehirde bir 
sinerji yaratıyor ve atıkları ayırma konusunda işimi-
zin kapasitesini ve verimliliğini artırıyor. Türkiye Be-
lediyeler Birliği olarak da bize fikirleriyle gelen her 
belediyeye fikriniz ne olursa olsun bize söyleyin di-
yoruz. Proje yarışmaları düzenliyoruz 200-300 civarı 
proje yarışmaya geliyor. Projesi seçilen 20 belediye-
ye mali destek sağlıyoruz. Bunun üstüne fikrin bize 
sunumundan bir sene sonra faaliyete geçirebilen 
belediyelere bir kez daha mali destek sağlıyoruz. 

Temiz enerji ve çevre konusundaki çalışmalar 
neler?

alihazırdaki katı atık merkezlerinde de günde 2 bin 
ton çöp işleniyor ve ayda 1  bin hanenin elektrik ih-
tiyacını karşılıyoruz. Böylece her yıl 100 bin ton kar-
bondioksit  salımının da önüne geçiliyor. Bir diğer 
geri dönüşüm merkezi de Biyogaz Enerji Santrali. 
Burada da hayvansal ve tarımsal atıklar çürütülerek 
önce gaz, sonra elektrik enerjisine dönüşüyor. Altta 
kalan çürümüş kısım da organik gübre olarak kulla-
nılıyor. Ki uzmanlar, en yüksek kaliteli gübre oldu-
ğu için buna “altın gübre” diyor. Dolayısıyla, toprak 
verimliliğini artırıyor. Bu sistem Türkiye’de tarıma 
daha çok entegre edilse ve her bölgenin büyükşe-
hir belediyesi hayata geçirse, hem toprağa büyük 
bir hediye olur. em de ekonomiye büyük bir katkı. 
Dahası, atıkların ürettiği karbondioksit salımını da 
ortadan kaldırır. Türkiye’nin ciğerleri resmen nefes 
alır. Muazzam da enerji tasarrufu olur.  Güneş enerji 
santralleri de Gaziantep’in Türkiye’ye başka bir kat-
kısı. Malum, dünya üzerindeki enerji kaynakları hız-
la tükendiği için insanlığın acilen yenilenebilir enerji 
kaynaklarına geçmesi gerekiyor. İşte burada kurdu-
ğumuz güneş santralleri sayesinde bu yıl itibarıyla 
Gaziantep Belediyesi olarak enerji tüketimini tama-
men yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan 
Türkiye’deki ilk ve tek kurum olmayı hedefliyoruz. ■

related to this take place in 2 of our central municipali-
ties. e are one of the first municipalities to implement 
the limate Action Plan by the Environment Depart-
ment. e determine the polluting elements of the city, 
create action plans in this aspect, and ork on a green 
city and green economy basis. e separate aste pro-
duced ithin our o n structure, transform the organic 

astes into fertilizers, and use them in our parks and 
gardens. e give free travel privileges to citizens ho 
sort their household aste and bring it to our facilities. 
This in- in situation creates synergy in the city and in-
creases the capacity and efficiency of our efforts in sort-
ing aste. As the nion of Municipalities of Turkey, e 
tell every municipality that come up ith ideas, to let us 
kno  hat their opinions are. e organize project com-
petitions. On average 200-300 projects compete in the 
competition. e provide financial support to 20 munici-
palities for the projects that are selected. On top of that, 

e provide additional financial support to municipalities 
that can put into operation the presented idea at the end 
of a year’s period.

What are the efforts regarding clean energy and the 
environment? 

n the e isting solid aste centers, 2,000 tons of gar-
bage is processed per day and e meet the electricity 
needs of 1 ,000 households per month. Thus, 100,000 
tons of carbon dio ide emission is prevented on a year-
ly basis. Another recycling center is the Biogas Po er 
Plant. Animal and agricultural astes are decomposed 
here, first turning into gas and then into electrical en-
ergy. The rotted part at the bottom is used as organic 
fertilizer. hich e perts call golden manure  because 
it is the highest uality fertilizer. Therefore, it increas-
es soil fertility. f this system ere more integrated into 
agriculture in Turkey and each region s metropolitan 
municipality implemented this method, it ould be a 
great gift to the land. t is also a great contribution to 
the economy. Moreover, it also eliminates the emission 
of carbon dio ide produced by aste. Turkey s lungs ill 
officially be breathing. t ill result in huge energy sav-
ings, too. Solar po er plants are another of Gaziantep 
contributions to Turkey. As it is kno n, since the energy 
resources in the orld are rapidly depleting, humanity 
urgently needs to s itch to rene able energy sources. 
Thanks to the solar po er plants e have built here this 
year, Gaziantep Municipality aims to be the first and 
only institution in Turkey that provides energy entirely 
from rene able energy sources. ■
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Altınova Belediyesi, Sıfır Atık Projesi’nin hane halkı ile beraber 
yürütülmesini ve yerel yönetimlere örnek olacak çalışmaların 
ilçe genelinde yaygınlaşmasını amaçlıyor. Bu konuda Altınova 
Belediye Başkanı Metin Oral’dan bilgi aldık. 

Altınova Belediyesinin sıfır atık ve geri dönüşüm çalışma
larından bahsedebilir misiniz?

Projelerimiz şu an hazırlık aşamasında. Belediyemize ait ayır-
ma tesisinin ihale sürecindeyiz. Sosyal bilinç adına yürüttü-
ğümüz çalışmalar maalesef pandemi sürecinde aksadı. Va-
tandaşımızı d hil edeceğimiz çalışmalar için de normalleşme 
sürecinde ilerlemiş olacağımız zamanları bekliyoruz. 

Geri dönüşümde ivedi konular sizce neler?

İşin en önemli kısmı kaynağında ayırma. Bu sorunun çözüle-
bilmesi için bilinçlendirme çalışmalarına öncelik verilmesi ge-
rektiğini düşünüyorum. Yoksa sıfır atık girişimi amacına ula-
şamayabilir. 

Depozito sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yurt dışındaki örneklerine baktığımızda çok verimli bir sistem.  
Biz de öğrencilerimize atıklarını getirdiklerinde hediyeler veri-
yoruz ama tabii ki makineler geldiğinde sistemin oturacağını, 
büyük oranda atığı geri kazanacağımızı düşünüyorum. ■

Altınova Municipality aims to participate in the ero aste Proj-
ect along ith members of the community and spread the ork 
throughout the district hich also aimed to set an e ample for 
other local governments. e consulted Altınova Mayor, Metin 
Oral, about the application.

Can you talk about the zero waste and recycling activities in 
the Altınova Municipality? 

Our projects are currently in the preparation phase. e are in 
the tender process for our municipality s separation plant. n-
fortunately, our ork on behalf of social a areness has been 
delayed during the pandemic. e are aiting for the time hen 

e ill have progress in the post-pandemic lock-do n normal-
ization period for the stages that ill include our citizens. 

What do you think are the pressing issues in recycling? 

The most important part of the job is separating at the source. n 
order to solve this problem,  think that a areness-raising activi-
ties should be given priority. Other ise, the ero aste initiative 
may not achieve its purpose. 

What do you think about the deposit system? 

hen e look at the e amples abroad, it is a very efficient sys-
tem. e also re ard our students hen they bring their aste, 
but of course, hen the machines arrive,  think that the system 

ill be settled and e ill recover most of the aste. ■

ALTINOVA MUNICIPALITY IMPLEMENTS A SEPARATION FACILITY

ALTINOVA BELEDİYESİ AYIRMA 
TESİSİ pROjESİNİ HAYATA 
GEÇİRİYOR

Altınova Belediye Başkanı  
(Altınova Mayor) Metin Oral
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı  
(Balıkesir Mayor)  

Yücel Yılmaz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 
başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında çalışmalar yürüten 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık projelerinden vahşi 
depolama alanları ile denize kirlilik taşıyan derelerin ıslahına 
kadar birçok proje ve yatırımı hayata geçirdi. Atıkla mücadele 
konusunda önemli atılımlar gerçekleştiren Balıkesir Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile çevre kirliliğiyle mücadele 
kapsamındaki çalışmaları konuştuk.

Belediyenizin yürüttüğü sıfır atık çalışmalarından bahse
debilir misiniz?

Yeşil ve mavinin kucaklaştığı, tertemiz denizi ve kumsallarıyla 
dikkat çeken Balıkesir, korunması ve geleceğe aktarılması ge-
reken mükemmel bir doğaya sahip. Biliyoruz ki geleceğe ema-
net edeceğimiz en önemli şey yarını dününden daha güzel, 

Balıkesir Metropolitan Municipality, carrying out efforts ithin 
the scope of the ero aste Project initiated by the Ministry of 
Environment and rbanization throughout Turkey, has imple-
mented many projects and investment from ero aste Proj-
ects to the rehabilitation of ild storage areas and streams car-
rying pollution to the sea. e intervie ed Balıkesir Metropolitan 
Municipality Mayor, Yücel Yılmaz, ho has made an important 
breakthrough in the fight against aste, about efforts to combat 
environmental pollution. 

Can you tell us about the zero Waste efforts implemented 
in your municipality? 

Dra ing attention ith its clean seas and beaches, here green 
and blue embrace each other, Balıkesir has a perfect natural en-
vironment that needs to be preserved and carried to the future. 

bALiKEsİr mEtrOPOLitAn mUniciPALity cArry OUt 
“nO mOrE wAstE” PrOJEct  

BALIKESİR BüYüKŞEHİR BELEDİYESİ 
‘A(R)TIK YOK’ pROjESİNİ HAYATA 
GEÇİRDİ
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daha kaliteli bir doğa. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi ola-
rak proje ve yatırımlarımızda insan ve çevre faktörünü önce-
liklerimiz arasına alıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarından 
atıkların enerjiye dönüştürülmesine, iklim değişikliğine yönelik 
bilinçlendirme çalışmalarından şehrin iklim değişikliğine di-
rençli hale getirilmesine, sıfır atık projelerinden vahşi depola-
ma alanları ile denize kirlilik taşıyan derelerin ıslahına kadar 
birçok proje ve yatırımı hayata geçirdik, geçirmeye de devam 
ediyoruz. 

Sıfır Atık Projesi de çok önemsediğimiz konuların başında 
geliyor. Bu kapsamda çalışmalarımızı daha etkin ve verim-
li bir şekilde yürütebilmek adına Çevre Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanlığımızın çatısı altında Sıfır Atık ve Atık Yö-
netimi Şube Müdürlüğümüzü kurduk. Atığın kaynağından 
önlenmesi, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının tek çatı 
altında toparlanması ve atıkların değerlendirilmesi konula-
rında çok sayıda uygulamaların yapıldığı A r tık Yok Projesi-
ni hayata geçirdik. 

Başlattığımız Atık İlaçların Bertaraf Edilmesi Projesi’yle de 
şehrimizde bulunan 55 eczaneye atık ilaç kutuları dağıttık. 
Proje sayesinde vatandaşlarımızın evlerinde kullanılmayan 
ve miadı dolan ilaçları eczaneler vasıtasıyla toplayarak uy-
gun şekilde bertarafını yapıyoruz. Ayrıca katı atıkları yeni-
den değerlendirilebilir kaynaklar olarak görüyor, ilçemizin 
atıklarından elektrik üretiyoruz. Şehrin tamamının evsel 
katı atıklarından elektrik ürettiğimiz bir tesisi devreye al-
dık. Tesis ile birlikte yıllık ortalama 00 bin ton çöpü işle-
yerek 50 bin hanenin enerji ihyacını karşılıyor, bu sayede 
iklim değişikliğine sebep olan sera gazlarının atmosfere 
salınımını engelliyoruz. Yaz boyunca kıyı şeridinde bulu-
nan işletmelerde, plajlarda tek kullanımlık plastikler ve 
çöplerin doğaya atılmasını engellemek, deniz taşıtların-
dan kaynaklanan atık oluşumunu önlemek için başlatılan 
Sıfır Atık Mavi projesine dahil olduk. Kurmuş olduğumuz 
sıfır atık yönetim sistemiyle de Sıfır Atık Belgesini aldık. 

Bir Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetim bütçe ve ola
nakları ile tamamen atıksız yaşamı nasıl mümkün kıla
bilir? Bu hareket, nasıl bir altyapı gerektiriyor?

arkında olmamız gereken bir nokta var o da hayatlarımız-
da yapacağımız ufak değişikliklerle büyük değişimlere katkı 
sunabileceğimiz. Bu noktadan hareketle Büyükşehir olarak 
şehrimizde atık azaltımını sağlamak amacıyla eğitim, bilinç-
lendirme ve farkındalık faaliyetleri yürütüyoruz. İstiyoruz 
ki sürdürülebilir bir gelecek için, atık üreten bizler kendi 
sorumluluklarımızın farkına varalım, daha az atık üretelim 

e kno  that the most important thing e ill entrust to the 
future is a more beautiful and a higher uality natural environ-
ment than today. or this reason, the metropolitan municipality 
considers people and the environment as priority factors in our 
projects and investments. e have implemented and continue 
to implement many projects and investments, ranging from re-
ne able energy sources to the transformation of astes into 
energy, and a areness raising efforts on climate change to 
make the city resistant to climate change, zero aste projects to 

ild storage areas, and the improvement of the creeks carrying 
pollution to the sea. 

The ero aste Project is one of the issues that e deem im-
portant. n this conte t, e established our ero aste and 

aste Management Branch Directorate under the umbrella of 
our Environmental Protection and ontrol Department in order 
to perform our ork more effectively and efficiently. e have 
implemented the No More aste Project, in hich numerous 
applications are made on the prevention of aste at its source, 
the collection of training and a areness-raising activities under 
one roof, and the aste management. 

ith the Disposal of aste Medicines Project e initiated, e 
distributed aste medicine bo es to 55 pharmacies in our city. 
Thanks to the project, e collect unused and e pired medicines 
from our citizens’ homes ith the help of pharmacies and dis-
posed of them appropriately. n addition, e see solid astes 
as reusable resources and generate electricity from the astes 
from our district. e have started up a facility here e gen-
erate electricity from domestic solid aste from the entire city. 
Along ith the facility, e meet the energy needs of 50,000 
households by processing an average of 00,000 tons of gar-
bage annually, thus preventing the release of greenhouse gases, 
that cause climate change, into the atmosphere. e participat-
ed in the ero aste Blue project, hich as initiated to prevent 
the disposal of single use plastic and garbage on the beaches 
and at businesses located on the coastline during the summer, 
and to prevent the generation of aste from sea vessels. e 
received the ero aste ertificate ith the zero aste manage-
ment system e have established. 

How can a metropolitan municipality enable a completely 
wastefree lifestyle with its local government budget and 
opportunities? What kind of infrastructure does this move
ment require? 

There is one point e need to be a are of, and that is e can 
contribute to big changes by making small minor changes in our 
lives. rom this point of vie , the metropolitan municipality car-
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ve geri dönüşümde aktif bir şekilde rol alalım. Önceliğimiz 
şehrimizde bunun bilinci oluşturmak. 

Yerel yönetimler, yurttaşların tüketim alışkanlıkları
nın değişmesi ve farkındalık yaratmak için neler yapa
bilir?

Minimum atıkla yaşama bilincini oluşturabilmek için tüm 
şehir sakinlerinin desteği ve başlatacağı seferberliğe ihti-
yacımız var. Bunu başlatabilmemiz için de öncelikle geze-
genimizin karşı karşıya kaldığı durumun boyutlarını iyi an-
latmak gerekiyor. Doğaya yüklediğimiz bu yükü azaltmanın 
tek yolu tüketim kültürümüzü ve alışkanlıklarımızı değiştir-
mekten geçiyor. Yerel yönetimlerin gıda israfının azaltılma-
sı, daha az atık üretilmesi, atıkların kaynağında ayrılması, 
fosil yakıt kullanımlarının azaltılması, elektrik ve su gibi kay-
nakların tasarruflu kullanılması gibi konularda etkin kam-
panyalar yürüterek doğaya karşı duyarlılık geliştirilmesinde 
aktif rol alması gerekiyor.

Yurttaşların döngüsel ekonomiyi desteklemesi ve ye
rel üreticiden satın alma tercihlerini artırması için be
lediye olarak proje ve çalışmalarınız var mı? 

Büyükşehir olarak şehrimizin çöpünü, kurmuş olduğumuz 
üretim tesisinde işleyerek elektrik üretiyoruz. Böylelikle 
çöpü sorun olmaktan çıkarıp ekonomik bir değere dönüş-
türüyoruz. Ayrıca çoğumuzun evinde kullanmadığı, eski-
yen tekstil ürünlerini mahallelere kurmuş olduğumuz geri 
dönüşüm kumbaraları ile toplayarak Meslek Edindirme 
Kurslarımızda yepyeni ürünler haline getirilmesini sağlı-
yoruz. İnşasını tamamlamak üzere olduğumuz doğa dostu 
eotermal Sebze ve Meyve Kurutma Tesisi ile Balıkesir’in 

20 ilçesinde yerel üreticilerden temin edeceğimiz sebze ve 
meyveleri hem jeotermal kaynak gibi sürdürülebilir bir yol-
la kurutacak hem de gıda israfının önüne geçeceğiz. Ayrıca 
Türkiye’ye örnek olacak bir sıfır atık uygulamasının da ha-
berini vermek istiyorum. Marmara Adalar İlçemizde haya-
ta geçirmeyi planladığımız “Atıksız Ada” projesiyle hiç atık 
üretmeyen bir ilçe hedefimiz var. Marmara, Ekinlik ve Avşa 
adalarını kapsayacak olan projeyle atık oluşumunun önlen-
mesi veya azaltılarak kaynağında ayırma yapılmasını plan-
lıyoruz. Ayırma faaliyetlerinin neticesinde geri kazanılabilir 
atıkları döngüsel ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz. 
Geri kazanımı mümkün olmayan atık hacmini azaltarak atık 
kaynaklı sera gazı oluşumunu önleyeceğiz. ■

ries out training, consciousness raising, and a areness efforts 
in order to reduce aste in our city. e ant this for a sustain-
able future. Those ho produce aste should realize their o n 
responsibilities, produce less aste, and take an active role in 
recycling. Our priority is to raise a areness to this in our city. 

What can local governments do to change the consumption 
habits of citizens and raise awareness? 

e need the support and mobilization of all city residents in or-
der to create the a areness of living ith minimum aste. n 
order to start this, first of all, it is necessary to e plain the depths 
of the situation our planet is facing. The only ay to reduce this 
burden e place on nature is to change our consumption cul-
ture and habits. ocal governments need to take an active role 
in raising a areness about nature by conducting effective cam-
paigns on issues such as reducing food aste, producing less 

aste, separating aste at the source, reducing fossil fuel use, 
and using resources such as electricity and ater efficiently. 

Do you have any projects or works, as a municipality, to 
make the citizens support circular economy and increase 
purchasing preferences from local producers? 

The metropolitan municipality generates electricity by process-
ing the aste from our city in the production facility e have es-
tablished. n this ay, e take aste from being a problem and 
turn it into an economic value. n addition, e collect orn out 
te tile products that most of us do not use at home, ith te -
tile recycling bins e have set up in neighborhoods, and ensure 
that they are turned into brand ne  products in our vocational 
training courses. ith the nature-friendly geothermal vegetable 
and fruit drying facility, hich e are about to complete, e ill 
both dry the vegetables and fruits that e ill supply from local 
producers in 20 districts in Balıkesir, in a sustainable ay, like 
geothermal resources, and prevent food aste.   ould also like 
to inform you about a ero aste practice that ill set an e am-
ple for Turkey. ith the sland ithout aste project, hich e 
plan to implement in the Marmara slands District, e have a 
goal of a district that does not generate any aste. ith the proj-
ect, hich ill cover the Marmara, Ekinlik, and Avşa islands, e 
plan to prevent or reduce aste generation and separate at the 
source. As a result of the separation activities, e aim to bring 
the recyclable astes into circular economy. e ill prevent the 
generation of greenhouse gases from aste by reducing the vol-
ume of aste that cannot be recovered. ■
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Türkiye’nin ilk ve tek yerel yönetim uygulaması olan atıksız ya-
şam “Dükkan”ında birçok yerel üreticinin ürünlerine yer veren 
Kadıköy Belediyesi, çevresel problemleri azaltmak ve doğal 
hayatın sürdürülebilirliğini sağlamak için bireysel olarak 
tüketim alışkanlıklarını değiştirmek amacıyla Atıksız Yaşam 

areketi’ni başlattı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara 
Odabaşı ile çalışmaları hakkında konuştuk.

Kadıköy Belediyesi, geri dönüşüm çalışmaları konu
sunda aktif bir belediye. Bize hâlihazırda yürüttüğünüz 
projelerden bahsedebilir misiniz?

Sloganımız “Atıksız Kadıköy”. Geri dönüşüm çalışmalarımız 
için oluşturduğumuz beş aşamalı bir planımız var. Birinci 
aşama, mümkün olduğu kadar atık üretmemekle ilgili, ön-
celiğimiz bu. 

The Kadıköy Municipality, hich includes the products from many 
local producers in Turkey s first and only local government appli-
cation, Shop, has started the aste- ree ife Movement in order 
to change individual consumption habits to reduce environmen-
tal problems and ensure the sustainability of natural life. e talk-
ed to Kadıköy Mayor, Şerdil Dara Odabaşı, about his ork. 

The Kadıköy Municipality is an active municipality in 
recycling activities. Can you tell us about the projects 
you are currently carrying out? 

Our motto is “ aste ree Kadıköy”. e have a five-step plan for 
our recycling efforts. Phase one is about generating aste as lit-
tle as possible that s our priority. 

or this, e have a aste-free shop in eneryolu. ere, you buy 
natural products in containers that you bring from home ith-

Kadıköy Belediye Başkanı (Kadıköy Mayor)  
Şerdil Dara Odabaşı

BASIC TARGET BY KADIKÖY MUNICIPALITY:  
WASTE FREE KADIKÖY 

KADIKöY BELEDİYESİ’NDE  
TEMEL HEDEF: ATIKSIz BİR KADIKöY
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Bunun için eneryolu’nda bir atıksız dükk nımız var. Bura-
da doğal ürünleri, atık üretimine neden olmayacak şekilde 
evden getirdiğiniz kaplarla ya da yine orada satılan ve son-
rasında kullanabileceğiniz kaplarla alıyorsunuz. 

İkinci aşama, mobil atık toplama aracıyla dönüşebilir am-
balaj atıklarını toplamak. Aracımız, günün belirli saatlerinde 
mahalleleri dolaşarak atıkları topluyor. Üçüncü aşamamız, 
bir pilot sokak oluşturmak. Belirlediğimiz sokaktaki konut 
sakinleriyle birlikte, atık üretmemek üzerine bir proje ge-
liştiriyoruz. Eğer başarılı olursa, o mahalle atıksız mahalle 
haline gelecek ve atıksız Kadıköy için bir model olacak. 

Temel prensibimiz, geri dönüştürmekten ziyade atık üret-
memek ve karpuz kabuğuyla k ğıdı aynı kutuya atmaları-
nın önüne geçerek kaynağında ayırma temin etmek; çün-
kü ayırma çok zor bir işlem. Şu anda biz bu ayırma sorunu 
yüzünden kalitesiz atık toplamış oluyoruz. Dördüncü aşa-
mada ise bunu destekleyecek bir kart projemiz var, kayna-
ğında ayırdığı atığını aldığımız kişiye ödül vereceğiz. Şu an 
yazılım aşamasında, bitince o da devreye girecek. 

GEKAp ve Depozito Sistemi hakkında neler düşünüyor
sunuz?

Mevzuatın hassas bir şekilde belirlenmesi çok önemli; çün-
kü geri dönüşüm çalışmaları, neticesini hemen değil, birkaç 
yıl içinde alabildiğimiz çalışmalar. Mevzuat deneme yanıl-
ma yoluyla sürekli değiştirilirse bu hem zaman hem işgücü 
hem de para israfı demek. Mevzuat değişince o birkaç yıllık 
emek ortadan kayboluyor. Muhatap olduğunuz kurum bir 
anda değişiyor. Problemleri kiminle, ne şekilde çözeceğini-
zi öğrenirken bile iki yıl geçip gidiyor. 20 yıllık avukatım ve 
icra iflas kanunu bu süre içinde 22 kez değişti. Kanunların 
bu hızda, sürekli değiştiği bir ortamda, istikrarlı bir sistem 
oluşturmak çok zor. İhtiyaç duyulduğunda bazı maddeler 
değişebilir ama temeli değiştirmemelisiniz. Bir yapı kurulu-
yor ama ona uygun altyapı olmuyor, bu sürekli değişiklikler 
de genellikle bundan kaynaklanıyor. 

aliyle bir projeye başlandığında, paydaşlarla daha nitelikli 
iletişim kurulması gerekiyor. İki yıldır belediye başkanı olan 
biri olarak, başta Türkiye Belediyeler Birliği olmak üzere 
bölgesel belediye birliklerinin bunu yapması gerektiğini dü-
şünüyorum. 

pandemi sürecine, çalışmalarınızda olumlu ya da olum
suz ne gibi değişiklikler oldu?

Pandemi, yüz yılda bir görüldüğü için sadece yerel yöne-
timlerin değil devletlerin de hazırlıksız yakalandığı ve el yor-
damıyla sorunları aşmaya çalıştığı bir durum. Ancak, yerel 

out causing any aste, or in containers that are sold there and 
can be re-used later. 

The second step is to collect recyclable packaging aste ith a 
mobile aste collection vehicle. Our vehicle collects the aste 
by traveling around the neighborhoods at certain times of the 
day. Our third step is to create a pilot street. e are developing 
a project on not producing aste along ith the residents of the 
street e have selected. f successful, that neighborhood ill be-
come a aste-free neighborhood and a model for aste-free 
Kadıköy. 

Our basic principle is not to produce aste, rather than recycling 
and to ensure separation at the source by preventing the ater-
melon peel and paper from being thro n into the same bin, be-
cause separation is a very difficult process. urrently, e are col-
lecting poor uality aste because of the separation problem. n 
the fourth stage, e have a card project to support this, e ill 
re ard the person hose aste as pre-seperated hen e 
collect at the source. t is currently in the soft are phase and it 

ill be activated hen finished. 

What do you think about GEKAp and the deposit system? 

t is very important to define the legislation precisely, because 
recycling efforts are ones that e can get the results, ho ever 
not instantly, but in a fe  years. f the legislation is constantly 
changed through trial and error, it means a aste of time, labor, 
and money. hen the legislation changes, years of labor disap-
pear. The institution you are dealing ith changes in an instant. 
Even to learn or figure-out ith hom and ho  to solve prob-
lems, t o years ill pass. ve been a la yer for 20 years and 
the e ecutive bankruptcy la  has changed 22 times during this 
time. t is very difficult to establish a stable system in an environ-
ment here la s are constantly changing at this speed. Some 
items may change as needed, but you should not change the 
basics. A structure is being built, but there is no infrastructure 
suitable for it, and these constant changes are usually the result 
of such issues. 

Naturally, hen a project is started, more ualified communica-
tion ith stakeholders is re uired. As someone ho has been 
the mayor for t o years,  think that regional municipal unions, 
especially the nion of Municipalities of Turkey, should do this. 

What positive or negative changes have occurred during 
the pandemic with your efforts? 

Since a pandemic is seen once a century, it is a situation 
here not only local governments but also states are 

caught unprepared and try to overcome the problems 
by trial and error. o ever, local governments can es-
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yönetimler daha küçük ölçekte yönetim birimleri olduğu 
için kentle ve onun demografik yapısıyla organik bir bağ 
kurabiliyor, bu da hem sorunun hem de çözümün tespi-
tinde daha başarılı olmalarını sağlıyor. Bu, belediyelerin bir 
avantajıdır. Burada da merkez  yönetimin tıkandığı noktada 
belediyeler hızlı davranabildi. 

Bizler, merkez  yönetimin bizlere kaynak aktarmasını bek-
ledik sadece; çünkü giderlerimiz iki katına çıkarken gelirle-
rimiz azaldı. Eskiden maske gibi bir gider kalemimiz yoktu 
ama bugün en az beş bin adet maske dağıtıyoruz. Bu konu-
da merkez  sistem tarafından yalnız bırakıldık. 

Belediyeciliğin Türkiye’de yeniden organize olması gere-
kiyor. Belediyeler önceden belirli alanlarda çalışmalar yü-
rütürdü; altyapı çalışmaları, sosyal destek projeleri, kültür 
sanat programları, atık toplama çalışmaları gibi. Şimdi ihti-
yaç kavramı değişti. Sokağa çıkma kısıtlamaları, başlı başına 
halkın temel ihtiyaçlarını, örneğin gıda desteğini önceleme-
mizi gerektirdi. İnsanlara tek tek ulaşabilmemiz ve ihtiyaçla-
rı giderebilmemiz için yeni bir haritaya ihtiyacımız var artık. 
Bunun için gerekli kaynak sağlanamayınca, Kadıköy Bele-
diyesi olarak biz bir tas çorbayı bile dayanışmayla dağıttık 
ve NES O tarafından örnek belediye olarak gösterildik. ■ 

tablish an organic link ith the city and its demographic 
structure, as they are smaller-scaled administrative units, 

hich enables them to be more successful in identifying 
both the problem and the solution. This is an advantage 
of municipalities. ere, too, the municipalities ere able 
to act uickly at the point here the central government 

as blocked. e just aited for the central government 
to transfer resources, because hile our e penses have 
doubled, our incomes have decreased. n the past, e 
did not have e pense items such as masks, but today e 
have distributed at least five thousand masks. e ere 
left alone by the central government in this regard. 

Municipality systems need to be reorganized in Turkey. 
Municipalities previously carried out ork in certain ar-
eas, such as infrastructure orks, social support projects, 
culture and art programs, and aste collection issues. 
No  the concept of need has changed. The lock-do ns 
re uired prioritization of the basic needs of the people, 
such as food support. e need a ne  map, so that e 
can reach people one by one and meet their needs. hen 
the necessary resources could not be provided for this, 
Kadıköy Municipality distributed even a simple bo ls of 
soup ith solidarity and ere sho n to be an e emplary 
municipality by NES O. ■
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Stating that all citizens should be informed about the environ-
ment and recycling, Büyükçekmece Mayor, Dr. asan Akgün 
said that in order for the ero aste efforts to reach their ul-
timate goal, metropolitan municipalities should primarily plan 
the separation and recovery processes at the source and create 
a areness in society. 

As Büyükçekmece municipality, what do you think about 
zero waste? 

n order to ensure that the ork is carried out by district mu-
nicipalities, households and non-governmental organizations 
do not remain at a merely tabloid level, metropolitan munici-
palities must first plan the separation and recycling processes 
at the source and create a areness in the society in order for 
the ero aste efforts to reach their ultimate goal. e have to 
separate the garbage in the area here it is born. e cannot 
enable our citizens to decompose ra  material such as glass. 
Although there are recycling bins, glass is thro n into the trash. 

ero aste succeeds if it starts at the source, here the garbage 
is produced. t is necessary to create this culture starting from 
households and to carry out the process together ith trade, es-
pecially the construction sector, in our country. Our living spac-
es need to be suitable for this. t s a topic that has a lot of e tras 

ithin itself. As long as e don t have solar panels on our roofs, 
don t use ind turbines, and don’t make the necessary effort to 
reduce carbon emissions, this ill remain as only an initiative. 
irst of all, e need to e amine alternative energy sources and 

use the most suitable one for our orld and our health. Parallel 
to this, e need to implement methods that e can adapt for 
our country by follo ing the developments in the countries that 
have been carrying out these practices for years. ■

Çevre ve geri dönüşüm konusunda tüm vatandaşların bil-
gilendirilmesi gerektiğini belirten Büyükçekmece Belediye 
Başkanı Dr. asan Akgün, “Sıfır Atık” çalışmalarının nihai 
amacına ulaşabilmesi için öncelikle büyükşehir belediyeleri-
nin kaynağında ayırma ve geri kazanım süreçlerini planlaya-
rak topluma bu bilinci yerleştirmesi gerekir” dedi.

Büyükçekmece belediyesi olarak sıfır atık ile ilgili ne 
düşünüyorsunuz? 

İlçe belediyelerinin, hane sakinlerinin ve sivil toplum ku-
ruluşlarının yürüttüğü çalışmaların magazinsel düzeyde 
kalmaması adına, “Sıfır Atık” çalışmalarının nihai amacına 
ulaşabilmesi için öncelikle büyükşehir belediyelerinin kay-
nağında ayırma ve geri kazanım süreçlerini planlayarak top-
luma bilinci yerleştirmesi gerekir. Çöpün doğduğu alanda 
ayırma işlemini yapmalıyız. Biz, cam gibi bir ham maddeyi 
vatandaşımızın ayırmasını sağlayamıyoruz. Geri dönüşüm 
kumbaraları olduğu halde cam çöpe atılıyor. Sıfır Atık, kay-
nağında, yani çöpün üretildiği yerde başlarsa başarılı olur. 

ane sakinlerinden başlayarak bu kültürü oluşturmak ve 
süreci ülkemizde ticaretle, özellikle inşaat sektörüyle birlikte 
yürütmek gerekiyor. Çünkü yaşam alanımızın da buna uy-
gun olması gerekiyor. İçerisinde çok fazla figüran barındı-
ran bir konu. Çatılarımızda güneş panelleri olmadığı, rüzg r 
türbini kullanmadığımız, karbon emisyonunu azaltmak için 
gerekli çabayı göstermediğimiz müddetçe bu yalnızca bir 
girişim olarak kalır. Öncelikle alternatif enerji kaynaklarını 
inceleyip dünyamıza ve sağlığımıza en uygun olanını kullan-
mamız gerekir. Paralelinde ise bu uygulamaları yıllardır yü-
rütmekte olan ülkelerdeki gelişmeleri takip ederek ülkemize 
adapte edebileceğimiz yöntemleri uygulamamız gerekir.  ■

THE AIM IN BÜYÜKÇEKMECE 
IS TO SEPARATE AT THE 
SOURCE AND RECYCLE 

BüYüKÇEKMECE’DE  
AMAÇ KAYNAKTA  
AYIRMA VE  
GERİ DöNüŞüM

Büyükçekmece Belediye Başkanı  
(Büyükçekmece Mayor) Dr. Hasan Akgün
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Çalıştayın açılış konuşmasını ya-
pan ÇEVKO Vakfı Genel Sekre-

teri Mete İmer, “Bilgi teknolojileri 
insanlığın çevreye verdiği zararla-
rın önlenmesinde ve sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerine ulaşılmasın-
da anahtar rol oynamaktadır” dedi.

İlk olarak ÇEVKO Çevre Koruma ve 
Ambalaj Atıklarını Değerlendirme  
Vakfı hakkında bilgi veren İmer, 
“ÇEVKO, öncülüğünü yaptığı sürdü-
rülebilir geri dönüşüm sisteminin 
gelişimi ve ambalaj atıklarını kay-
nağında ayrı toplamanın artırılma-
sı hedefiyle yaptığı çalışmaları 30 
yıldır artan bir ivmeyle sürdürüyor. 

zman sanayi inisiyatifi ve etkin sivil 
toplum kuruluşu kimliklerini bünye-
sinde bir araya getiren ÇEVKO Vakfı, 
sahip olduğu bilgi birikimi, yurt içi 
ve yurt dışı ilişkileri, deneyimli insan 
kaynağı, özel sektör - kamu ve ye-
rel yönetimler - akademik kurumlar 
ve toplumsal iş birliklerinin sinerji-
siyle, İklim Değişikliği ve Döngüsel 
Ekonomi konularında da düşünsel 
önderlik yapan kuruluşlar arasında 
yer alıyor” diye konuştu. 

Gelecek kuşakların Endüstri Devri-
mi’nden sonraki zamanı “Antropo-
sen Çağı”, içinde bulunduğumuz 

TBD VE ÇEVKO VAKFI 
İŞBİRLİĞİNDE GENİŞ KATILIMLI 
ÇALIŞTAY DüzENLENDİ

ÇEVKO oundation Secretary Gen-
eral, Mete İmer, keynote speaker 

at the orkshop said, “ nformation 
technologies hold the key in achiev-
ing sustainable development targets 

hile preventing environmental pol-
lution caused by people.” 

Secretary General İmer primarily 
spoke to attendees about ÇEVKO 
Environment Protection and eval-

uation of Packaging aste  founda-
tion, “ÇEVKO, has been the pioneer 
and developer of sustainable recy-
cling systems, accelerating efforts 
of packaging aste collection sepa-
rately from the source in the past 30 
years. ombining separate identities 
as an e pert industrial initiative and 
an effective non-governmental or-
ganization, ÇEVKO oundation ith 
vast kno ledge, national and inter-
national relations, e perienced con-
tributors, social cooperation synergy 

ith the private and public sectors, 
local administrations, and academic 
institutions, has come to be one of 
the ideational pioneers in limate 

hange and ircular economy is-
sues.” 

Secretary General İmer predicted 
that future generations ould name 

HIGH PARTICIPATION AT THE TbD AND ÇEVKO 
FOUNDATION WORKSHOP

Türkiye Bilişim Derneği’nin 
(TBD) 50’inci, ÇEVKO Vakfı’nın 
30’uncu kuruluş yılı kapsamın-
da düzenlenen “Dijitalleşen 
Dünyada Çevre ve Doğal Kay-
naklar: Belediye, Tüketici ve 
Sanayi Perspektifinden Sıfır 
Atık Yönetimi” çalıştayı, yerel 
yönetim, özel sektör ve STK 
yetkililerini bir araya getirdi. 

The workshop on “Environment 
and Natural Resources in 
a Digitalized World: Zero 
Waste Management from 
the Aspects of Municipality, 
Consumers, and Industry” was 
organized to mark the 50th 
anniversary of the Information 
Association of Turkey (TBD) 
and 30th anniversary of ÇEVKO 
Foundation. It brought together 
representatives from local 
administrations, the private 
sector, and NGOs. 
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1990’dan sonraki zamanı ise “Bili-
şim Dönemi” olarak adlandırabile-
ceklerini öngören Genel Sekreter 
İmer, “Bugün 8 milyara yaklaşan 
insan nüfusu, dünyayı ve çevresini 
tarımsal, endüstriyel ve diğer faali-
yetlerle etkilemiş, bir yandan temel 
gereksinimlerini karşılamaya ve 
gelişmeye çalışırken diğer yandan 
iklim değişikliğine, biyo-çeşitliliğin 
azalmasına, kısıtlı kaynakların tü-
kenmeye yüz tutmasına yol açmış-
tır. İşte, insanın doğa karşısında bu 
kadar etkili ve güçlü hale geldiği 
bu çağa, bu nedenle, günümüzün 
düşünürleri Antroposen Çağı adını 
veriyorlar. İnsan, doğa karşısındaki 
bu gücünü bilim ve teknoloji saye-
sinde elde etti. Son otuz yıldır yaşa-
mımızda tanık olduğumuz önemli 
ve büyük gelişmeler bilgi teknoloji-
lerinin ürünüdür. Bu bilinçle baktı-
ğımızda, bilgi teknolojileri Antropo-
sen Çağı’nda çevremize verdiğimiz 
zararların önlenmesinde ve sürdü-
rülebilir kalkınma hedeflerine ulaş-
mamızda anahtar rol oynamakta” 
dedi.

“SIFIR ATIK İDEALİNE BAĞLIYIz”

Mete İmer sözlerini şöyle sürdür-
dü  “Sürdürülebilir kalkınma; çev-
resel, ekonomik ve toplumsal bo-
yutları dikkate alarak gelişmemizi 
sürdürme anlamını taşımaktadır. 
Sürdürülebilir kalkınmayı sağla-
manın yolu, günümüzde, döngüsel 
ekonomiden geçmekte. Yeni bir 
ekonomik model olan döngüsel 
ekonomi “sürdürülebilir üretim”, 
“sürdürülebilir tüketim” ve geri dö-
nüşümün ileri bir uygulaması olan 
“üst dönüşüm” süreçlerini içermek-
tedir. Atıkları kaynak olarak gören 
bu ekonomik model, değerlendiri-
lemeyen atıkları en aza indirmeyi 
hedeflemektedir.”

the period follo ing the ndustrial 
evolution, the Anthropocene Era, 

and the period that e are currently 
in, beginning in the 1990s, the nfor-
matics Era and added, “The current 
global population is approaching 8 
billion. t has affected the orld and 
the environment ith agricultural, 
industrial, and other activities, hile 
trying to meet the fundamental ne-
cessities ith the efforts of devel-
opment, hich provoked climate 
change, reduced bio-diversity, and 
drained the limited resources. ere 

e are in a time hen humans are 
so effective and po erful against 
nature, hich is hy current philoso-
phers call our time the Anthropocene 
Era. Man gained this po er against 
nature through science and technol-
ogy. The important and major devel-
opments that e have been itness-
ing in the past thirty years have been 
products of information technology. 

hen e regard the issue ith such 
a areness, information technolo-
gies have taken the key role for the 
prevention of environmental pollu-
tion that e made in the Anthropo-
cene Era and achieving sustainable 
development targets”. 

“WE HANG ON TO A zERO WASTE 
IDEAL”

Mete İmer continued his speech as 
follo s, “Sustainable development 
means to consider a sustainable 
environment, the economy, and 
social aspects hile continuing de-
velopment. The road to sustainable 
development in our time leads to 
circular economy, hich is a novel 
economic model and has stages that 
are defined as sustainable produc-
tion, sustainable consumption, and 
an advanced type of recycling, called 
upcycling. This economic model en-
visages aste as resources, targeting 

ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri 
ÇEVKO oundation Secretary 

General  Mete İmer
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ÇEVKO Vakfı’nın 30 yıldır, ülkemizde 
ambalaj atıklarının değerlendirilme-
si, geri dönüşümün geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması için çalıştığını vur-
gulayan Mete İmer, “Genişletilmiş 
üretici sorumluluğu ilkesiyle sanayi 
kuruluşları, belediyeler ve tüketici-
lerle birlikte ambalaj atıklarının kay-
nağında ayrı toplanması ve geri dö-
nüştürülmesine katkı sağladık. Son 
15 yılda 5 bini aşan ekonomik işlet-
menin yükümlülüğünü üstlenerek, 
30 ilde, 1 0’a yaklaşan belediyede 
yaşayan 30 milyon yurttaşı kapsa-
yan uygulamamızla  milyon 00 bin 
ton ambalaj atığının geri dönüşüme 
sevk edildiğini belgeledik. Dünyada 
BM Paris Anlaşması’nın imzalandığı 
2015 yılından itibaren, katkı verdiği-
miz geri dönüşüm çalışmalarının ik-
lim değişikliğine neden olan yaklaşık 
2 milyon ton karbondioksit eş değe-
rinde sera gazı salınımının önlenme-
sini sağladığını hesapladık” ifadeleri-
ni kullandı.

İmer sözlerini şöyle noktaladı  “Vak-
fımız son yıllarda iklim değişikliği ile 

to minimize aste that cannot be re-
cycled to the lo est possible level.”

Mete İmer pointed out that ÇEVKO 
oundation had been orking on the 

development and conventionalization 
of packaging recycling for the past 30 
years adding, “ e have contributed to 
the separate collection of packaging 

astes alongside industrial organiza-
tions, municipalities, and consumers 
through broadened producer liabil-
ity principles. n the past 15 years e 
have documented the delivery of .  
million tons of packaging aste to be 
recycled ith the contribution of over 
5,000 economic enterprises in 30 cit-
ies, ith 1 0 municipalities, housing 
30 million citizens. Since the 2015 N 
Paris Agreement, e have been able 
to prevent the release of greenhouse 
gasses that amount an e uivalent of 2 
million tons of carbon dio ide, accord-
ing to calculations.” 

İmer completed his ords ith the fol-
lo ing statements, “Our oundation 
has been recently focused on the fight 
against climate change and the transi-

“SON 15 YILDA 5.000’İ 
AŞAN EKONOMİK 

İŞLETMENİN 
YüKüMLüLüĞüNü 

üSTLENEREK, 30 İLDE, 
160’A YAKLAŞAN 

BELEDİYEDE 
YAŞAYAN 30 MİLYON 
YURTTAŞI KApSAYAN 
UYGULAMAMIzLA 7 

MİLYON 400 BİN TON 
AMBALAj ATIĞININ 
GERİ DöNüŞüME 
SEVK EDİLDİĞİNİ 

BELGELEDİK.”

OVEr thE LAst 15 
yEARS WE HAVE 

DOCUMENTED THE 
DELIVERy OF 7.4 

MILLION TONS OF 
PACKAGIN WASTE TO 
bE rEcycLED, with 
THE CONTRIbUTION 

OF MORE THAN 
5,000 EcOnOmic 
ENTERPRIzES IN 
30 citiEs with A 

TOTAL OF ALMOST 
160 mUniciPALitiEs, 
hOUsing 30 miLLiOn 

CITIzENS. 
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mücadeleye ve döngüsel ekonomiye 
geçişe odaklanmış bulunmaktadır. 
Döngüsel ekonominin doğal bir so-
nucu olan “sıfır atık” idealine bağlıyız 
ve ülkemizde sıfır atık yönetimini 
desteklemek için sanayi, belediye ve 
bireylerin içinde olacağı bilgi tekno-
lojilerinin kullanıldığı sistemleri ya-
şama geçiriyoruz.”

ÇEVREBİLİŞİM TEKNOLOjİSİ İLİŞ
KİSİ 

İmer’in ardından söz alan ÇEVKO 
Vakfı Bilgi Teknolojileri Müdürü 
Kaan Akyolcular ise, çevre ve bilişim 
teknolojisi arasındaki ilişkiyi anlattı. 
ÇEVKO Vakfı tarafından hazırlanmış 
ve bakanlığın Ambalaj Bilgi Sistemi 
ile entegre çalışan ÇEVKO İletişim 
Portalı ÇİP  örneğini vererek, bu 
sistemin tüm paydaşlar tarafından 
kullanılmasıyla, kağıt sarfiyatının mi-
nimuma indiğini söyledi.

ÇEVKO Vakfı’nın hazırladığı sanayide 
sıfır atık yazılımı hakkında bilgi ve-
ren ÇEVKO Vakfı Kamu Yönetimi, Dış 
İlişkiler ve Projeler Müdürü Alphan 
Eröztürk de “ÇEVKO Vakfı olarak sa-
nayinin gereksinimlerini dikkate ala-
rak bir yazılım oluşturduk. Yazılım, 
dijital atık haritası ile durum analizi, 

tion to circular economy. As a natural 
result of circular economy principles 

e hang on to zero aste ideals and 
bring information technology systems 
in operation to support our country’s 
zero aste management that ill in-
clude industries, municipalities, and 
individuals.”

THE RELATIONSHIp BETWEEN THE 
ENVIRONMENT AND INFORMATION 
TECHNOLOGIES 

ÇEVKO oundation nformation Tech-
nologies Manager, Kaan Akyolcular, 
took the stage follo ing İmer. Akyol-
cular spoke about the relationship be-
t een the environment and informa-
tion technology. Giving the e ample 
of ÇEVKO ommunication Portal Ç P , 

hich as prepared by ÇEVKO oun-
dation and integrated ith the minis-
try s Packaging nformation System, he 
said that ith the use of this system by 
all stakeholders, paper consumption 

as minimized.

ÇEVKO oundation Public Adminis-
trations, oreign Affairs, and Projects 
Manager, Alphan Eröztürk, spoke 
about ero aste in industry soft are 
developed by ÇEVKO oundation, “As 
ÇEVKO oundation, e developed soft-

“YENİ BİR EKONOMİK 
MODEL OLAN 

DöNGüSEL EKONOMİ 
“SüRDüRüLEBİLİR 

üRETİM”, 
“SüRDüRüLEBİLİR 
TüKETİM” VE GERİ 

DöNüŞüMüN İLERİ 
BİR UYGULAMASI 

OLAN “üST 
DöNüŞüM” 

SüREÇLERİNİ 
İÇERMEKTEDİR.”

“As A nOVEL 
EcOnOmic mODEL, 

CIRCULAR ECONOMy 
INVOLVES PROCESSES 

sUch As, sUstAinAbLE 
PrODUctiOn, 
SUSTAINAbLE 

cOnsUmPtiOn, 
AND AN ADVANCED 

APPLICATION OF 
rEcycLing, cALLED 

RECyCLING SUPREME.
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SANAYİ 
KURULUŞLARI YASAL 

zORUNLULUKLAR, 
KURUMSAL HEDEFLER 
VE MALİYET AVANTAjI 
GEREKÇELERİYLE SIFIR 

ATIK YöNETİMİNE 
GEÇİYOR. 

INDUSTRIAL 
ESTAbLISHMENTS 

bEGIN zERO WASTE 
MANAGEMENT 

THROUGH LEGAL 
LiAbiLity, cOrPOrAtE 

tArgEts, AnD 
ADVANTAGEOUS COST 

CLAIMS. 

mevzuata uyum, tek platformdan 
çoklu alan yönetimi, verimlilik takibi, 
kurumsal ve resmi sistemlerle en-
tegrasyon, esnek raporlama, mali-
yet analizi ve ekonomik yarar hesap-
lanması konularını içeriyor” dedi. 

Ball İçecek Paketleme abrika Mü-
dürü Berk Günseber ise, ölçmenin 
ve veri yönetiminin önemini vurgu-
larken kendi kurumlarında test edil-
meye başlanan ÇEVKO Vakfı yazılımı 
için teşekkür etti. 

ÇEVKO Vakfı Atık Yönetimi zmanı 
İsmail zunosmanoğlu ise beledi-
ye sıfır atık yazılımı Nereye Atayım 
Saha Bilgi Yönetim Sistemi hakkında 
bilgi verirken “Yazılım toplama ope-
rasyonlarının dijital harita üzerinde 
izlenmesi, atıkların konteynerler 
üzerine konulan kare kodlar yoluy-
la kayıt altına alınması, araç yakıt ve 
personel maliyetlerinin azaltımı ko-
nularını içeriyor” dedi. 

Sıfır atık konusunda pilot olarak seçil-
dikten sonra Nereye Atayım yazılımı-
nı kullandıklarını belirten Burdur Bu-
cak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü 

asan Çevik, yazılımın belediyede Te-
mizlik İşleri ile Çevre Koruma bölüm-
leri arasında eşgüdüm sağlanmasına 
katkıda bulunduğunu bildirdi.

Kocaeli’nin Gölcük Belediyesi Temiz-
lik İşleri Müdürü Serkan Aksöz de 
Nereye Atayım programını yeni kul-
lanmaya başladıklarını; ilk aşamada, 
belediye konteynerleri, lokasyonla-
rın belirlenmesi ve kayıt altına alın-
masına, ambalaj atıkları yönetimine 
odaklandıklarını ifade etti. İlker Tek-
nik’ten Ergin Erdinç, Nereye Atayım 
mobil uygulamaları hakkında bilgi 
verdi. Mobil uygulamanın atıkların 
toplanması ile ilgili olduğu, bu uygu-
lamanın Android veya iOS sistemi-
nin kullanıldığı cep telefonlara indi-
rilebildiğini belirtti. ■

are taking into consideration the 
needs of the industry. The soft are 
enables situation analysis and regu-
lation compatibility based on digital 

aste maps over a single platform to 
manage multiple platforms as ell as 
productivity follo -up, integration to 
corporate and official sites, fle ible 
reporting systems, cost analysis, and 
profitability calculations.”  

Ball Beverage Packaging Plant Man-
ager, Berk Günseber, pointed out the 
importance of measurement and data 
management, thanking the ÇEVKO 
oundation for the soft are that 
as on tested in their corporation. 

ÇEVKO oundation aste Manage-
ment E pert, İsmail zunosmanoğlu, 
spoke about the municipality ero 

aste soft are, here To Dispose  
Area Management System, “The soft-

are enables collection operations 
follo -up on digital maps as aste is 
collected ith  codes on aste col-
lection containers, hich in return re-
duces fuel and manpo er costs.”  

Pilot municipality in zero aste Bur-
dur, Bucak Municipality leaning Ser-
vices Manager, asan Çevik, spoke 
about the here to Dispose  soft-

are has contributed to the cooper-
ation bet een the leaning Services 
and Environment Protection divisions.

Kocaeli, Gölcük Municipality lean-
ing Services Manager, Serkan Aksöz, 
said that they have just begun using 

here to Dispose  soft are. The first 
stage of the operation as to focus on 
locating areas and registering packag-
ing aste management. Ergin Erdinç, 
from İlker Teknik, spoke about the 

here to Dispose  mobile application 
used for the collection of aste, that is 
compatible ith both Android and iOS 
mobile phones. ■
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18-20 Eylül tarihlerinde gerçekleşti-
rilen müsabaka boyunca, seyir ve 

servis noktalarına yerleştirilen yaklaşık 
100 adet geri dönüşüm toplama ekip-
manı, 15 pet toplama kafesi, 0 adet iç 
mekan geri dönüşüm kutusu ve 5.000 
adet poşet sayesinde 3,5 ton ambalaj 
atığı Pandemi ye rağmen kaynağında 
ayrı toplandı. Özellikle doğal alanlarda 
gerçekleştirilen üst düzey spor organi-
zasyonlarında, sürdürülebilir çevre için 
harekete geçme ve elçilik bilincinin gide-
rek arttığını dile getiren ÇEVKO Vakfı Ge-
nel Sekreteri Mete İmer, TOS ED ile 3 
yıldır yaptığımız iş birliği, dünya çapında 
takip edilen bu organizasyonun Türkiye 
ayağında geri dönüşümle ilgili farkında-
lık yaratmak ve bu amaçla on binlere 
ulaşma fırsatı sundu. Bunun yanı sıra, 
önemli bir değer ifade eden ve ölçüm-
lenebilir çevresel yarar sağlandı  dedi. ■

ÇEVKO VAKFI, WRC TüRKİYE 
RALLİSİ'NDE DOĞANIN 
KORUNMASINA YARDIMCI OLDU
ÇEVKO FOUNDATION HELPED TO PROTECT  
THE ENVIRONMENT AT THE WRC TURKEy RALLy  

During the competition held bet een 
18-20 September, 3.5 tons of packag-

ing aste as collected separately at the 
source despite the Pandemic, thanks to 
appro imately 100 recycling stations, 15 
plastic bottle collection cages, 0 indoor 
recycling bo es and 5,000 bags placed 
at the vie ing and service points.  Mete 
İmer, Secretary General of ÇEVKO ounda-
tion, stated that the a areness of environ-
mental action legation for sustainability is 
gradually increasing especially in signature 
sports organizations held in nature. Mete 
İmer said  “Our cooperation ith TOS ED in 
the past 3 years has been to raise a are-
ness about recycling in the Turkey leg of 
the organization that is follo ed around 
the orld, hich offered the opportunity 
to reach tens of thousands of spectators. n 
addition, significant value and measurable 
environmental benefits ere achieved.” ■
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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 
(TMOK) tarafından 2020 yılında  

32.si düzenlenen Boğaziçi Kıtalara
rası Yüzme Yarış’ında 34 ülkeden 
1765 yüzücü, Anadolu Yakası'nda 
Kanlıca'dan başlayıp Avrupa Yaka
sı'nda Kuruçeşme Cemil Topuzlu 
parkı'nda son bulan 6,5 kilometrelik 
parkurda mücadele etti. 

Yarışta Çevre Sponsoru olarak yer alan 
ÇEVKO Vakfı, seyircisiz düzenlenen ya-
rışlara Beşiktaş Belediyesi iş birliğinde 

emil Topuzlu Parkı na 10 adet pet 
kafesi ve 100 adet iç mekan kutusu 
yerleştirdi.  Ayrıca 10 adet konteyner 
parkın dışındaki yol kenarlarına kondu. 
Bunların yanı sıra, yüzücülerin bulun-
duğu teknelerde maske, terlik ve am-
balaj atıklarının toplanması için  adet 
market kutusu temin edildi. ■

bOSPHORUS CROSS CONTINENTAL SWIMMING RACE 
COOPERATION WITH ÇEVKO FOUNDATION

KITALARARASI BOĞAzİÇİ YüzME 
YARIŞI ÇEVKO VAKFI İŞBİRLİĞİNDE 
YApILDI

1765 swimmers from 34 countries 
competed in the 32nd Bosphorus 

Cross Continental Swimming Race 
organized by the Turkish National 
Olympic Committee (TMOK) in 2020, 
a 6.5kilometer track starting from 
Kanlıca on the Asian Side and en
ding at Kuruçeşme Cemil Topuzlu 
park on the European Side.

n the race held ithout spectators 
ÇEVKO oundation, Environment 
Sponsor, placed 10 plastic bottle cages 
and 100 indoor bo es in emil Topuzlu 
Park in cooperation ith Beşiktaş Mu-
nicipality. An additional 10 containers 

ere placed on the roadsides outside 
the park. Aboard the boats for s im-
mers  grocery-store size bo es ere 
provided for the collection of masks, 
slippers and packaging astes. ■
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DMARİN GöCEK, 
2001 YILINDAN BU 

YANA DüzENLENEN 
TüRÇEV MAVİ BAYRAK 

öDüLLERİ’NDE “EN 
İYİ ÇEVRE VE EĞİTİM 

BİLİNÇLENDİRME 
ETKİNLİKLERİ” öDüLüNE 

LAYIK GöRüLDü

DMARİN GöCEK, 
HAS BEEN AWARDED 

FOR “THE BEST 
ENVIRONMENTAL 
EDUCATION AND 

AWARENESS EVENTS” 
FROM THE BLUE 
FLAG pROGRAM, 

ORGANIzED SINCE 
2001 

D MARİN GöCEK’İN ÇEVRE EĞİTİM 
VE BİLİNÇLENDİRME ETKİNLİKLERİ 
öDüLLENDİRİLDİ

Çevre bilincinin artmasını sağlamak 
için 2001 yılından bu yana gerçek-

leştirilen Mavi Bayrak Ödülleri’nde, 
D-Marin Göcek bu yıl da ödülün sa-
hibi oldu. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı 
TÜ ÇEV  tarafından koordine edilen 

etkinlik kapsamında ödül almaya hak 
kazananlar, Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, 
Gazi Üniversitesi Eğitim akültesi, Sel-
çuk Üniversitesi Turizm akültesi ve 
Doğa Koruma Merkezi’nden oluşan jüri 
üyeleri tarafından yapılan çevrimiçi de-
ğerlendirme sonucunda belirlendi. 

Yapılan değerlendirme sonucunda, 
faaliyetlerinde çevre duyarlılığını ön 
planda tutan D-Marin Göcek, marina 
kategorisinde 2020 yılında Mavi Bayrak 
Programı kapsamında hayata geçirdiği 
çevre eğitim etkinlikleriyle ödüle layık 
görüldü. ■

The Blue lag A ards, that have been 
organized since 2001 ith the target 

to increase environmental a areness, 
once again re arded D-Marin Göcek. 
Participants that ere a arded at the 
event under the auspice of Turkey En-
vironmental Education oundation 
TÜ ÇEV  ere elected by online evalu-

ation by esteemed jurors from the Min-
istry of ulture and Tourism, the Min-
istry of Environment and rbanization, 
Ankara niversity Educational Sciences 
Department, Gazi niversity aculty of 
Education, Selcuk niversity Tourism 
aculty, and the enter of Environmen-

tal Preservation.

As a result of the evaluation by the jury, 
D-Marin Göcek put forth environmental 
a areness in events and as a arded 
in the 2020 Marina category for its En-
vironment Education Events as part of 
the Blue lag Program. ■

GÖCEK D- MARIN’S ENVIRONMENTAL TRAINING AND 
AWARENESS ACTIVITIES REWARDED
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Sevgi Evleri’ndeki çocuklarla birlikte 
düzenlenen etkinlikte konuşan Çev-

re ve Şehircilik İl Müdürü ikmet Çelik, 
“Sıfır Atık Projesi’nin ilimizdeki yolcu-
ğu sürecinde, ekonomiye kazandırılan 
atıklar sayesinde tasarruf ettiğimiz 
elektrik, petrol ve hammaddenin yanı 
sıra yaklaşık 1 milyon ağacı da kesil-
mekten kurtardık. İşte bu kesilmekten 
kurtarılan ağaçları temsilen binlerce 
fidanı da Sıfır Atık Kazanımları Orma-
nı’ sayesinde bugün burada toprakla 
buluşturuyor ve güçlü bir sesle Eski-
şehir’de Sıfır Atık ayatımızda’ diyoruz. 

ira bugün burada oluşturacağımız 
farkındalıkla çocuklarımıza Sıfır Atık’ 
teması ile çevre bilincini aşılayacak, 
bugün dikilen ve dikilecek fidanlarla 
oluşturulan Sıfır Atık Kazanım Ormanı 
ile orman ve yeşil sevgisiyle onları ta-
nıştıracağız. Bu bilincin kalıcı olmasını 
sağlayacağız.” ifadelerini kullandı. ■

Eskişehir’de Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü 
tarafından, Dünya Çevre 
Günü kapsamında  “Sıfır 
Atık Kazanımları Ormanı” 
oluşturuldu.

zErO wAstE AchiEVEmEnt fOrEst crEAtED in EsKİŞEhİr

Zero Waste Achievement 
Forest created by Eskişehir 
Environment and Urbanization 
Provincial Manager as part of 
World Environment Day events.

ESKİŞEHİR’DE  “SIFIR ATIK KAzANIMLARI 
ORMANI”OLUŞTURULDU

Environment and rbanization Provin-
cial Manager, ikmet Çelik, spoke at 

the event organized ith children at the 
omes of ove orphanage , “During our 

journey ith the ero aste Project in 
our province, the aste recycled for the 
economy resulted in saved electricity, 
fuel, and ra  materials, as ell as saving 1 
million trees from being cut do n. These 
trees saved are being represented here 
by thousands of saplings being put in the 
soil here in the ero aste Achievement 
orest and e can firmly say that ero 
aste is in our lives in Eskişehir.’ ike ise, 
ith the a areness e ill create today, 

our children ill be more environmen-
tally conscious of the ero aste theme. 

ith the saplings planted today that ill 
form the ero aste Achievement or-
est, they ill be better ac uainted ith 
the love of green fields. e ill help this 
consciousness to remain permanent.” ■
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Tüketim alışkanlıklarımıza ve çöpe 
attıklarımıza duyarlı bir yaklaşım 

sergileyerek, geri dönüşüm konusuna 
dikkat çekmek için atık malzemeleri 

sanat eserlerine dönüştüren Asaf 
Erdemli, malzemenin yaşanmışlığına 

ve görünenin altında yatan hikâyelere 
olan merakını eserlerine yansıtıyor.

SANAT N 
DÖNÜŞEN 
pRATİKLERİ

Asaf Erdemli, who transforms waste 
materials into works of art in order 

to draw attention to the issue 
of recycling, displays a sensitive 

approach to our consumption 
habits and the things we throw 
away and reflects his curiosity 

about the experiences of materials 
and the stories underlying the 

obvious to his works.

TRANSFORMATIVE
ART PRACTICES 
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Yoğun tüketim dağ gibi büyüyen 
atık maddeleri beraberinde ge

tiriyor. Bu maddeler modern insan 
için en büyük problemlerden biri 
haline gelirken yaşam döngüsü içe
risinde kolayca doğaya karışabilen 
birçok madde sanayileşme ve mo
dernleşmeyle birlikte şekil değişti
riyor. Bu maddelerin yeniden geri 
dönüştürülmesi doğanın dengesinin 
korunabilmesi ve verilen zararın 
biraz olsa azaltılabilmesi açısından 
önem taşıyor. Bu bakış açısı ile yola 
çıkan Asaf Erdemli ile sürdürülebilir 
bir dünyaya katkı sağlamak adına 
sanatın ve sanatçının rolünü, sanat 
dünyasının dönüşen pratiklerini ko
nuştuk. 

Asaf Erdemli acettepe üniversitesi 
Güzel Sanatlar akültesi eykel bölü-
münden mezun güncel sanat üreten 
bir sanatçıdır. Sanat yapmak konusun-
da inatçı, kendi dönüşümünü tamamla-
ya çalışan bir sanat emekçisidir. Güzel 
sanatlar eğitimini tamamladıktan son-
ra heykel ve tasarım hayatına başlayan 
sanatçı; çalışmalarını bu iki disiplinde 
sürdürmektedir. urda malzemenin 
yanı sıra hurda olmak kavramını da 
eserlerinde yer veren sanatçı,  güncel 
sanat üretmeye devam etmektedir.

İşlevini yitirmiş atıl durumdaki bir 
nesneye değer kazandırmak, este
tik bir eser haline dönüştürmek fikri 
nasıl doğdu?

Malzemenin yaşanmışlığına ve görü-
nenin altında yatan hikayeye merak 
salarak başladım. Başlangıçta tüketim 
toplumuna eleştiri olarak işler üretiyor-
dum. amanla farkında olmadan bizim 

Intensive consumption brings with 
it waste materials that grow like 

mountains. These materials have 
become one of the largest problems 
for modern people and many subs
tances that can easily mix with na
ture in their life cycle are changing 
with industrialization and moderni
zation. Recycling of these materials 
is important in terms of maintaining 
the balance of nature and reducing 
the damage done. We interviewed 
Asaf Erdemli, who set out with this 
perspective, the role of art and the 
artist, and the transforming practi
ces in the art world in order to cont
ribute to a sustainable world.

Asaf Erdemli is a contemporary artist 
ho graduated from acettepe ni-

versity, aculty of ine Arts, Sculpture 
Department. e is an artist ho is de-
termined about creating art and trying 
to complete his personal transforma-
tion. After completing his fine arts ed-
ucation, the artist started his sculpture 
and designing career and he continues 
his studies in these t o disciplines. The 
artist, ho includes the concept of be-
ing scrap, as ell as scrap material in 
his orks, continues to produce con-
temporary art. 

How did you come up with the idea 
of   adding value to an inert object 
which has lost its function and turn 
it into an aesthetic object?

 started by becoming curious about 
the e perience of the material and 
the story behind the appearance. n 
the beginning,  as producing orks 
as criticism to consumer society. Over 

“ASAF ERDEMLİ 
SANAT YApMAK 

KONUSUNDA 
İNATÇI, KENDİ 

DöNüŞüMüNü 
TAMAMLAMAYA 

ÇALIŞAN BİR SANAT 
EMEKÇİSİDİR”

 “ASAF ERDEMLİ 
IS AN ARTIST, 

pERSISTENT IN HIS 
ART AS HE TRIES 
TO COMpLETE 
HIS pERSONAL 

TRANSFORMATION”
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isteğimiz dışında bize dayatılan şeyleri 
yaptığımız, ihtiyacımızdan fazlasını tü-
ketmeye yönlendirildiğimizi düşünüp 
bu konunun hurda olmak kavramıyla 
bağlarını araştırdım. Daha sonra geri 
dönüştürmeyi de içine alacak şekilde 
hurda olmak kavramını derinlemesine 
konu edinip bir duygunun, bir canlının, 
insanın, adaletin, hislerin nasıl hurda 
olabileceği sorusundan yola çıkarak 
hurda malzemeyi incelemeye ve kav-
ramları anlatmak için aracı olarak kul-
lanmaya başladım.

Estetik değer oluştururken yarattı
ğınız odak noktasıyla halkın dikka
tini geri dönüşüme çekerek kentsel 

time,  thought that e ere doing 
things that ere imposed on us against 
our ill, and that e ere led to con-
sume more than e needed, and  re-
searched the connection of this issue 

ith the concept of being scrap. ater 
on,  thoroughly revie ed the concept 
of being scrap, including recycling, and 
started to e amine scrap material and 
began using it as a tool to e plain the 
concepts, starting from the uestion of 
ho  an emotion, a living thing, a per-
son, justice, and feelings can become 
scrap. 

With the focal point you create 
while creating aesthetic value, you 
contribute to the formation of ur

Asaf Erdemli
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kimlik oluşumuna katkı sağlıyorsu
nuz. peki, sürdürülebilir bir dünyaya 
katkı sağlamak adına bireysel ola
rak neler yapıyorsunuz?

Kurumsal alanda yer bulan bu tür çalış-
maları çok kıymetli buluyorum. Bunla be-
raber geri dönüştürülmüş malzemelerle 
üretilecek sanat eserleri ve tasarım ürün-
ler ile kent kimliğinde ve sürdürülebilirlik 
konusunda insanların bu eserlerle daha 
fazla karşılaşmasını ve konuya daha bi-
linçle bakabilmesini sağlayabiliriz. ep 
daha fazlasını üretmemizi isteyen bir sis-
temin parçası olmamak tüketim toplu-
muna hizmet etmemek için geri dönüşü-
mü, sanatı ve tasarımı kullanmak akıllıca 
olacaktır. Bir sanatçı olarak yaşadığım 
kentin birçok alanında ’fırsatlar çıktıkça’’ 
bu tür hurda malzemelerden üretilmiş 

ban identity by attracting public 
attention to recycling. So, what are 
you doing individually to contribute 
to a sustainable world? 

 find this kind of ork in the institu-
tional field very valuable. n addition, 

e can enable people to encounter 
these orks more and to look at the 
subject more consciously in terms of 
urban identity and sustainability, ith 

orks of art and products designed to 
be produced ith recycled materials. 
t ould be ise to recycle art and de-

sign in order not to be part of a system 
that al ays ants us to produce more, 
and not to serve the consumer society. 
As an artist,  organize e hibitions ith 

orks produced from scrap materials 
in many areas of the city here  live 

‘’Bİz NE KADAR 
TüKETİYORUz’’ 

SORUSU EKOLOjİK 
AYAK İzİMİzİ 

TANIMLAR. BURADAN 
HAREKETLE 
İHTİYACIMIz 

KADARINI TüKETEREK 
BAŞLAYABİLİRİz.”

THE QUESTION 
“hOw mUch DO wE 
cOnsUmE?” DEfinEs 

OUR ECOLOGICAL 
FOOTPRINT. WE CAN 
START CONSUMING 
ONLy AS MUCH AS 

NECESSARy.
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eserlerle sergiler düzenliyorum ve in-
sanların karşılaşmasını sağlamaya ça-
lışıyorum. Burada bireysel olarak dert 
edinme ve üretim aşamalarından sonra 
kurumlara ve yerel yönetimlere çok iş 
düştüğünü düşünüyorum.

Ekolojik ayak izinin küçültebilmesi 
için kurumlara, sanatçılara ve tasa
rımcılara ne gibi görevler düşüyor? 

 ’Biz ne kadar tüketiyoruz’’ sorusu eko-
lojik ayak izimizi tanımlar. Buradan ha-
reketle ihtiyacımız kadarını tüketerek 
başlayabiliriz. Geri dönüşüm ve ekolojik 
ayak izi arasındaki bağdan söz etmek 
gerekirse; biri ihtiyacımız olan kadar 
tüketmek, diğeri ise tükettiklerimizden 
de kalanları tekrar hayatımıza katmayı, 
dönüştürmeyi ve bir entegre ilişkiyi içe-
riyor. Sanatçılar, tasarımcılar ve kurum-
lar yeteri kadar tüketmek konusu ile 
ilgili projeler yapabilirler. Sonraki adım 
ise arda kalanları tekrar hayatımıza so-
kacak faydacı, estetik, akılcı dönüşüm 
projeleri olacaktır. Bir sanatçı olarak 
ben sergilerimde hangi kavramı, konu-
yu işlersem işleyeyim malzeme seçimi 
olarak öncelikle hurda olmuş malzeme-
leri kullanıyorum. adyo ve TV program-
larında farkındalığı artırmak için elim-
den geldiğince anlatmaya çalışıyorum. 
Gazete, dergi, sosyal medya, seminer, 
konferans konuşmaları ile olabildiğince 
çok kişiye ulaşmaya çalışıyorum ve tabi 
ki kendi Ekolojik ayak izimi küçültmeye 
çalışıyorum.

Yaşadığımız gezegenin bugününü ve 
geleceğini tehdit eden ekolojik krize 
karşı değişim yolunda güçlü bir sözü 
olan sanat dünyası, aynı zamanda 
kendi pratiklerini nasıl dönüştüre
bilir?

Güncel sanat üreten tüm sanatçılar, sa-
nat kurumları ve organizasyonlar aslın-
da bu konuları her dönem konu edinir. 
Örneğin;  1 . İstanbul bienali ’Yedinci 
Kıta’’ ismi ile kurgulanmıştır. Bu hikaye 

as opportunities arise and  try to bring 
people to meet them. ere,  think that 
institutions and local governments 
have a lot of ork to do in the individ-
ual a areness and production stages.

What duties do institutions, artists, 
and designers have to reduce the 
ecological footprint?

The uestion “ o  much do e con-
sume ” defines our ecological foot-
print. ence, e can start by consum-
ing only as much as e need. To talk 
about the link bet een recycling and 
ecological footprint, one of them is to 
consume only as much as e need and 
the other is to add the leftovers from 

hat e consume back into our lives, 
transforming them in an integrated re-
lationship. Artists, designers, and insti-
tutions can make projects about con-
suming just enough. The ne t step ill 
be utilitarian, aesthetic, and rational 
transformation projects that ill bring 
the leftovers back into our lives. As an 
artist, no matter hat concept or sub-
ject  ork on in my e hibitions,  pri-
marily use scrap materials by choice.  
try to e plain as much as  can to raise 
a areness in radio and TV programs. 
 try to reach as many people as pos-

sible through ne spapers, magazines, 
social media, seminars, and confer-
ences, and of course  try to reduce my 
ecological footprint.

How can the art world, which has a 
strong word for change against the 
ecological crisis that threatens the 
present and future of the planet we 
live in, transform its own practices 
at the same time?

All artists, art institutions, and orga-
nizations that produce contemporary 
art actually deal ith these issues in 
time. The 1 th stanbul biennial as fic-
tionalized ith the name The Seventh 

ontinent. This story represents a 3.  

ASAF ERDEMLİ'NİN 
ATIKLARDAN YApTIĞI 

SANAT ESERLERİ

ASAF ERDEMLİ’S 
ARTWORK FROM 

WASTE MATERIALS
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3,  milyon kilometrekare genişliğindeki 
bir plastik çöp yığınını temsil eder. Tüm 
sanatçılar bu çerçevede işler üreterek 
bu konuyu çok geniş kitlelere anlatmış 
farkındalık konusunda çalışmıştır. Bu 
ve bunun gibi birçok ulusal ve ulus-
lararası etkinlik bu konuları işlemeye 
devam ediyor. Sanatçının işi farkında 
olmak ve fark edilmesini sağlayarak 
bir değişimi başlatmak, destek olmak 
öncü olmaktır. Malzeme seçimini de-
ğiştirerek sorguladığı kavramları dö-
nüştürerek daha yaşanabilir bir gele-
cek hayal etmektir. ■

million s uare kilometer ide pile of 
plastic garbage. All artists produced 

ork ithin this frame ork and e -
plained this issue to a ide audience 
and orked to create a areness. This 
and many other national and inter-
national events continue to deal ith 
these issues. An artist s duty is to be 
a are and to get it noticed, to initiate 
change, to support, and to be a fron-
tier. t is to imagine a more livable fu-
ture by transforming the concepts in 

uestion by changing material selec-
tion. ■



AKÇANSA ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.
AMCOR FLEXIBLES İSTANBUL AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
AMWAY TÜRKİYE LTD. ŞTİ.
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN. A.Ş.
AVON KOZMETİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
BAK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
BALL BEVERAGE TURKEY PAKETLEME SAN. VE TİC. A.Ş.
BP PETROLLERİ A.Ş.
BUNGE GIDA SAN. TİC. A.Ş.
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
CASTROL MADENİ YAĞLAR TİCARET 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.
ERİKLİ SU VE MEŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
ETİ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
GÜROK TURİZM VE MADENCİLİK A.Ş.
HAYAT KİMYA SAN. A.Ş.
INDORAMA VENTURES ADANA PET SAN. 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 SAN. A.Ş.

KOROZO AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş.
LOREAL TÜRKİYE KOZMETİK SAN. VE TİC. A.Ş.
MARSHALL BOYA VE VERNİK SAN. A.Ş.
MEY ALKOLLÜ İÇKİLER SAN. VE TİC. A.Ş.
MİGROS TİC. A.Ş.
MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SAN. A.Ş.
NIVEA BEIERSDORF TURKEY KOZMETİK SAN. VE TİC. A.Ş.
ORIFLAME KOZMETİK ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ.
PAPİKS PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.
PEPSİ COLA SERVİS VE DAĞ. LTD. ŞTİ.
PINAR SU ve İÇECEK SAN. VE TİC. A.Ş.
PLAŞ PLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
PROCTER&GAMBLE TÜKETİM MALLARI SAN. A.Ş.
RECKITT BENCKISER EV VE HİJYEN ÜRÜNLERİ 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 SAN. VE TİC. A.Ş.
SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş.
TAMEK GRUP GIDA ÜRETİM A.Ş.
TAT GIDA SAN. A.Ş.
TETRA PAK PAKETLEME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SAN. A.Ş.
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
ULUDAĞ İÇECEK TÜRK AŞ.
UNILEVER SAN. VE TİC. TÜRK A.Ş.
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