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5. PRO-Europe Kongresi’nin ardından…

Değerli Okuyucular,

Dünyada “ambalaj atıklarının geri kazanımı” 
konusunda “sanayi sorumluluğu”nun örgütlendiği 
en geniş organizasyon olan PRO-Europe, 33 
ülkede, ambalajlarında “Yeşil Nokta”yı sembol 
olarak kullanan piyasaya sürenlerin sorumluluklarını 
devrettiği, yetkili geri kazanım kuruluşlarından 
oluşmuştur. “PRO-Europe”un “PRO”su, İngilizce 
hem “Ambalaj Geri Kazanım Kuruluşları” anlamına 
gelen “Packaging Recovery Organizations”, hem 
de “Üretici Sorumluluğu Kuruluşları” anlamındaki 
“Producer Responsibility Organizations” 
sözcüklerinin ilk harfl erinden meydana gelmekte; 
“Europe” eki ise, örgüt, Kanada, Ukrayna gibi 
ülkelerin katılımıyla Avrupa sınırlarının dışına taşmış 
olmakla birlikte, kullanılmaya devam edilmektedir.

ÇEVKO Vakfı, PRO-Europe’a 2002 yılında katıldı. 2010 yılı itibariyle 33 ülkede 
170.000 şirket PRO-Europe’a üye sistemlerde geri kazanım çalışmalarına katkı 
sağlamaktadır. Bütün dünyada 400.000.000 tüketici PRO-Europe sistemleri 
tarafından fi nanse edilen ayrı toplama sistemlerinden yararlanmakta; 2009 yılında 
32.000.000 ton ambalaj atığı geri kazanılmış bulunmaktadır. 2009’da PRO-
Europe’a üye sistemler tarafından 25 milyon ton CO2 eşdeğerinde sera gazı salımı 
engellenmiştir. 170 ülkede Yeşil Nokta markasıyla işaretlenmiş ambalajlı ürün sayısı 
460 milyar mertebesindedir.

2002 yılı PRO-Europe’un uluslararası ilk büyük kongresini gerçekleştirdiği yıldır. 
İki yılda bir yapılan PRO-Europe kongrelerinin beşincisi bu yıl Brüksel’de, 7-8 Ekim 
tarihlerinde “Yeşil Ekonomi” temasıyla düzenlendi. 700’den fazla katılımcının bir 
araya geldiği kongreyle ilgili ayrıntılı haberleri ÇEVKO DÖNÜŞÜM’ün bu sayısında 
bulabilirsiniz. Ben de kongrede çeşitli ülkelerden pek çok dostu yeniden görmekten 
mutluluk duydum. Türkiye’de yapmakta olduğumuz çalışmalarda zaman zaman 
kapıldığımız yalnızlık duygusundan kurtularak, dünyada, bizimle benzer hedefl er, 
yani çevrenin korunmasına ve ekonomiye katkı sağlayacak sürdürülebilir bir 
geri kazanım sisteminin yaygınlaşması için çaba harcayan çok sayıda kişinin var 
olduğunu hissederek rahatladım. Gerek konunun uzmanları, gerekse AB’nin en yetkili 
ağızlarından dünya ekonomisinin içinde bulunduğu durgunluktan çıkışta bu kez, 
belki de son fırsat olarak, yapılacak yapısal iyileştirmelerde çevre faktörünün dikkate 
alınması yönündeki uyarılarını dinledim. 

Geri dönüştürülen PET atıkların gıda ambalajlarında tekrar kullanımı, hem 
ÇEVKO’nun üyeleri için 15 Eylül tarihinde düzenlediği teknik seminerde, hem de PRO-
Europe Kongresi’nde işlendi. Her iki etkinliğe de konuşmacı olarak katılan konunun 
uzmanı Sn. An Vossen’ın sunumundan derlenmiş bilgileri ÇEVKO DÖNÜŞÜM’ün 
bu sayısında sizlere sunuyoruz. Bu vesileyle, Türkiye’de de atık PET’lerin gıda 
ambalajlarında kullanılması hakkında çalışma başlatılması için çağrıda bulunuyor, 
ÇEVKO Vakfı olarak bu teknik çalışmada yer almaktan memnuniyet duyacağımızı 
belirtmek istiyoruz.

ÇEVKO’nun yerel yönetimlerle, lisanslı toplama-ayırma tesisleriyle ve sanayinin öncü 
şirketleriyle işbirliği her geçen gün gelişmektedir. ÇEVKO DÖNÜŞÜM’ün bu sayısında 
İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Sn. Ateş Ünal Erzen, lisanslı toplama-ayırma 
şirketi Tanrıkulu Geri Dönüşüm ve Atık Değerlendirme Hizmetleri İnş. Taah. San. ve 
Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İzzet Tanrıkulu ve Coca-Cola Türkiye Genel 
Başkanı Sn. Galya Molinas ile yaptığımız söyleşilere yer veriyoruz.

Sevgi ve saygılarımla…

METE İMER     
ÇEVKO Vakfı
Genel Sekreteri
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İKİ YILDA BİR DÜZENLENEN ULUSLARARASI PRO-EUROPE KONGRESİNİN 
BEŞİNCİSİ, BU YIL 7-8 EKİM TARİHLERİNDE BELÇİKA’DA BRÜKSEL SQUARE 
TOPLANTI MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Yeşil Ekonomi’nin 
geleceği Yeşil Nokta’da
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luslararası “Yeşil Nokta” markasının Türkiye’deki 
kullanım hakkını 2002 yılında elde eden ÇEVKO 
Vakfı’nın üyesi olduğu PRO-Europe’un iki yılda 
bir gerçekleştirdiği kongrenin beşincisi, bu yıl 7-8 
Ekim tarihlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de 

gerçekleştirildi. 33 ülkeden 700’den fazla katılımcının bir araya 
geldiği kongrede, geri dönüşümde üreticinin sorumluluğu, 
hükümetler nezdinde oluşturulan politikalar, çevre bilincinin 
geliştirilmesinde eğitimin rolü ve yeni teknolojiler tartışıldı, geri 
dönüşümün geleceği konuşuldu. 

PRO-Europe hakkında

PRO-Europe, 33 ülkedeki birçok firmanın ambalajlarında 
“Yeşil Nokta”yı sembol olarak kullanmasını sağlayan yetkili 
geri kazanım kuruluşu ve dünyada “ambalaj atıklarının geri 
kazanımı” konusunda sanayi sorumluluğunun örgütlendiği en 
geniş organizasyon olarak görev yapıyor.
2009 yılında üye ülkelerde toplam 32 bin ton ambalaj atığı 
geri dönüştürüldü ve bu sayede 25 milyon ton eşdeğer 
karbondioksit oluşumu önlendi. Yeşil Nokta sistemi ilk olarak 
1991’de Almanya’da özel toplama sistemine giren ambalajların 
belirlenmesi için kullanıldı. 1993’te Fransız sistemi Eco-
Emballages, Avusturya sistemi ARA ve Belçika sistemi Fost 
Plus, aynı üretici sorumluluğu sembolü olan Yeşil Nokta’yı 
kullanmaya karar verdi. Böylece, Yeşil Nokta Avrupa’da bir 
sembol haline gelerek, 1995 yılında kurulan PRO-Europe ile 
önemli bir noktaya taşındı. PRO-Europe üye ülkeleri arasında 
bugün itibariyle Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek 
Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, 

İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Kanada, 
Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, 
Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, 
Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan yer alıyor. 

Yeşil Nokta’nın başarısı 

Avrupa Komisyonu Çevreden Sorumlu Komisyon Üyesi Janez 
Potoçnik, atık yönetimi ve üretici sorumluluğunun önemini 
vurguladığı konuşmasında şunları ifade etti: “Atık yönetimi ve 
üretici sorumluluğu sistemleri, kaynak kullanımında verimin 
artırılması ve karbon emisyonunun azaltılmasında önemli bir 
role sahiptir. Kaynak verimliliği, görevimin ana temasıdır ve 
bu nedenle PRO-Europe’un eseri, benim için özel bir anlam 
taşımaktadır. PRO-Europe, ‘Yeşil Nokta’nın yaygın bir kavram 
haline gelmesinde büyük başarı gösterdi ve bu başarı da bizim, 
AB politikaları ve çerçeveleri bağlamında kastettiğimiz somut 
sonuçlara ulaşmanın ta kendisidir. AB ambalaj mevzuatının 
uygulanmasının yanı sıra üretici sorumluluğu ilkesinin 
devamlılığını sağlamak, sanayinin en temel görevidir.” 

20 yıldır Yeşil Ekonomi hızla ilerliyor

PRO-Europe Başkanı Henri Meiresonne: “İlk üretici sorumluluğu 
ilkesinin Avrupa’da uygulamaya sokulmasından yirmi yıl 
sonra bugün Yeşil Ekonomi’yi konuşuyor, bu kavrama doğru 
ilerliyoruz. Bugün gururla söyleyebiliriz ki; PRO-Europe, AB’de 
geri dönüşüm için bir referans noktası haline gelmiştir. PRO-
Europe sistemleri aracılığıyla, bugün yaklaşık 400 milyon insan, 
tüm geri dönüşüm sürecinin başladığı yerde, ayrı toplamaya 
erişebiliyor. Elde edilen başarının kaynağının ise sanayi 

2009 YILINDA PRO-EUROPE 
ÜYESİ ÜLKELERDE TOPLAM 
32 BİN TON AMBALAJ ATIĞI 

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLDÜ VE 
BU SAYEDE 25 MİLYON TON 
EŞDEĞER KARBONDİOKSİT 

OLUŞUMU ÖNLENDİ. 
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tarafından yürütülen ve tamamen kar amacı gütmeyen bir 
temele dayanan genişletilmiş üretici sorumluluğu sistemleri 
olduğu kesindir. Zaten ancak bu tarz organizasyonlar, toplama, 
ayırma ve geri dönüşüm operasyonunu bu denli verimli, 
ekonomik ve çevreci şekilde gerçekleştirebilir” dedi. 

Geri dönüşümde ÇEVKO Vakfı’nın rolü ve önemi 

“Sürdürülebilir bir yaşam için geri dönüşüm” yaklaşımı ile 19 
yıldır faaliyet gösteren ÇEVKO Vakfı, çalışmalarını, 2005 yılında 
yürürlüğe giren ‘Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği’ çerçevesinde T.C Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 
yetkilendirilmiş kuruluşu olarak sürdürüyor.
ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, “Biz ÇEVKO 
Vakfı olarak sanayi, yerel yönetimler ve tüketicilerimizle 
el ele veriyor ve geri dönüşümü teşvik etmek için 19 yıldır 
hız kesmeden çalışıyoruz. 2005 yılından bu yana 25 ilde 
toplam 96 il ve ilçe belediyesi işbirliği ile geri kazanım 
uygulamaları gerçekleştiriyoruz. 100 binlerce öğrencimize 
geri kazanım ile ilgili eğitimler verdik. 10.000.000 tüketicinin 
ambalaj atıklarını düzenli olarak kaynağında ayrı biriktirme 
alışkanlığı kazanmasına ve biriktirilen atıkların toplanarak geri 
dönüştürülmesine öncülük ettik” dedi. 

Yeşil Nokta sayesinde bilgi paylaşımı

2002 yılından bu yana da PRO-Europe üyesi olan ÇEVKO Vakfı, 
ülkemizi AB’de temsil ediyor, ülkemizdeki uygulamaları Avrupa 
ülkeleri temsilcileri ile paylaşıyor, Avrupa ülkelerindeki geri 
kazanım modelleri hakkında fikir alışverişinde bulunuyor. 

ETKİLİ GERİ DÖNÜŞÜM 
POLİTİKALARI 

SAYESİNDE YEŞİL 
EKONOMİ HIZLA 

BÜYÜYOR. 
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2010 yılı 3. çeyrek sonu itibariyle 1.230 piyasaya süren 
fi rma, 393.000 tonluk yükümlülüğünü Yetkilendirilmiş 

Kuruluş ÇEVKO’ya devretti. 

ENDÜSTRİ
İLİŞKİLERİ
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E İÜ Şİ ESÜÜS KŞŞKN LT İDÜÜNN İŞŞLL İRİİTTTT RİİLEEİİ

2010 YILININ HAZİRAN VE EYLÜL AYLARI ARASINDAKİ DÖNEM, 
ÖZELLİKLE YÖNETMELİKLE İLGİLİ TARAFLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ 
AÇISINDAN SON DERECE YOĞUN VE VERİMLİ GEÇTİ. BU DÖNEMDE 
YAPILAN ÇALIŞMALARLA BİRLİKTE YILBAŞINDAN BU YANA
YAKLAŞIK 1200 KİŞİYE ULAŞILDI. 

Özellikle Marmara ve Ege Bölgesi İl Çevre 
ve Orman Müdürlükleri ile gerçekleştirilen 
koordinasyon toplantılarının bir devamı 
olan Akdeniz Bölgesi İl Çevre ve Orman 
Müdürlükleri toplantısının, gerek uygulamaların 

değerlendirilmesi gerekse ÇEVKO Vakfı çalışmalarının doğrudan 
ilgili kişilere aktarılması açısından son derece verimli olduğunu 
düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde diğer bölgelerde de 
benzer toplantılar düzenleyerek, bu çalışmamızı daha da 
yaygınlaştıracağız.
2010’un üçüncü çeyreğinde sanayi kuruluşlarının firma içi 
eğitimlerine desteğimiz de artan hızla devam etti. Tüpraş’ın 
İzmit ve İzmir’deki fabrikalarında yaklaşık 150, TAT’ın İzmir, 
Bursa fabrikalarında yaklaşık 250 çalışanın 
katıldığı eğitim toplantıları düzenledik. Bu eğitim 
toplantılarını, talep gösteren firmalarla 2011 yılında 
da sürdürmeyi planlıyoruz.
Uluslararası gelişmelere baktığımızda “Önleme”nin 
daha büyük önem kazandığını görüyoruz. Bu konuda 
Madrid’de katıldığımız “Önleme” konulu seminerde 
gerek mevzuat gerekse uygulamalar açısından, 
konu detaylarıyla incelendi. 2011 yılında atık ile 
ilgili yapılacak AB mevzuatı düzenlemelerinde, 
“Önleme”nin daha somutlaştırılmış biçimde 
karşımıza çıkacak olması nedeniyle bu kavramın 
netleştirilmesi üzerinde duruldu. “Önleme”nin 
“Azaltma” ile aynı anlama gelmediği; planlama 
ve tasarım aşamasında kullanılması gereken bir 
“karar-destek mekanizması” olduğu değerlendirildi. 
Bu konu ile ilgili önümüzdeki sayılarda detaylı 
bilgiyi sizlerle paylaşacağız.
Bu dönemde gerçekleşen son derece önemli 
bir diğer etkinlik de, Brüksel’de düzenlenen 
“Yeşil Ekonomi” temalı PRO EUROPE kongresi 
idi. Özellikle kriz dönemlerde, “Yeşil Ekonomi” 
prensiplerini içselleştiren ekonomilerin sağladığı 
avantajlar ve bu yaklaşımın firmalara yansımaları, 
kongrede detaylı olarak irdelendi. Kongre ile 
ilgili detaylı bilgiyi dergimizin diğer sayfalarında 
bulabilirsiniz.
Ambalaj Sanayicileri Derneği tarafından Dünya 
Ambalaj Örgütü de dahil olmak üzere birçok kurum 
ile işbirliğiyle düzenlenen Ambalaj Kongresi ve 
Fuarı, sektörü bir araya getirmek ve sağlıklı bilgi 
paylaşımı sağlamak adına çok verimli geçti. 

Piyasaya sürenlerin kayıt altına alınması konusu ise önemini 
hâlâ koruyor. Bu konuda önümüzde uzun bir yol var ve bu konu 
çözümlenmeden sağlıklı bir sistemden bahsetmek maalesef 
mümkün değil. Sistemin tüm yükünü, yükümlülüklerini 
zaten yerine getirmekte olanlara yüklemektense, sistem 
içinde olmayanları bularak onlarla paylaştırmak çok daha 
adil olacaktır. Ancak bunu sağlayabilmek için ilgili taraflar 
arasında zaten kurulu olan iletişimi verimli hale getirmenin 
ötesinde, alınacak kararları sahada uygulayacak olanlara dair 
de düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Bakanlık tarafından 
hangi yöntem belirlenirse belirlensin, sahada bunu uygulayacak 
gerekli altyapı bulunmadığı sürece konu, bir sorun olmaya 
devam edecek gibi görünüyor.

Yoğun bir bilgi akışı…

ALPHAN ERÖZTÜRK
ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜM MÜDÜRÜ
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TÜPRAŞ GERİ DÖNÜŞÜM EĞİTİMİ 

ÇEVKO Vakfı, 23 Ağustos 2010 tarihinde Tüpraş’ın İzmir 
rafinerisinde ve 16 Ağustos 2010 tarihinde İzmit rafinerisinde 
çalışanlara yönelik eğitimler gerçekleştirdi. Yaklaşık 150 kişinin 
katıldığı eğitimlerde, çevre sorunlarının nedenleri ve bu sorunları 
en aza indirmek adına tüketicilerin neler yapabilecekleri 
tartışıldı. 
Gerçekleştirilen eğitimde ağırlıklı olarak çevre sorunlarının 
en önemli nedenlerinden biri olan çöp sorunu üzerinde 
duruldu. Çöpe atılan geri kazanılabilen malzemelerin yani 
ambalaj atıklarının diğer atıklardan ayrı biriktirilmesinin, 
geri dönüştürülmesinin ve geri kazanımının çevre kirliliğini 
engellemesi açısından önemi vurgulandı. Geri kazanım bilincini 
yaygınlaştırmak amacıyla ÇEVKO Vakfı’nın tüketiciye yönelik 
gerçekleştirdiği bilinçlendirme çalışmalarından, projelerden ve 
yerel yönetimlere yapılan desteklerinden de söz edildi. 

TAT KONSERVE GERİ DÖNÜŞÜM EĞİTİMİ

ÇEVKO Vakfı’nın sanayi kuruluşlarıyla işbirliği halinde 
düzenlediği, geri dönüşüm bilincini artırmaya yönelik eğitimler, 
24 ve 28 Eylül 2010 tarihlerinde, Tat Konserve’nin Bursa 
ve İzmir fabrikalarında gerçekleştirildi. Tat Konserve Bursa 
Mustafakemalpaşa İşletmesi, Seksüt Mustafakemalpaşa 
Fabrikası, Pastavilla İzmir Fabrikası ve Tat Konserve İzmir 
Torbalı İşletmeleri’nde yapılan eğitimlere toplam 250 kişi 
katıldı. 
Eğitimde, ambalaj atıklarının geri dönüştürülerek ekonomiye 
kazandırılmasından ve bu yolla doğal kaynaklarımızın da 
korunduğundan söz edildi. Ayrıca, ambalaj atıklarının ayrı 
toplanması çalışmalarında tüketicilere düşen rolün önemi 
vurgulanarak, ambalaj atıklarının, konutlarda, okullarda ve 
işyerlerinde diğer atıklardan ayrı biriktirilmesi gerektiğinden 
bahsedildi. Türkiye’de ÇEVKO desteği ile yürütülen ayrı toplama 
çalışmaları örneklerine yer verildi. Eğitimler, Tat Konserve 
çalışanlarının soruları ve geri dönüşümle ilgili görüşleriyle son 
buldu. 

ÇEVKO şirket 
çalışanlarını 
eğitiyor...
ÇEVKO VAKFININ ÖZEL EĞİTİMLERİNE KATILAN 
TÜPRAŞ VE TAT KONSERVE ÇALIŞANLARI, 
GERİ DÖNÜŞÜM KONUSUNDA ARTIK DAHA 
BİLİNÇLİ.
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TAT KONSERVE VE TÜPRAŞ TESİSLERİNDE 
GERÇEKLEŞEN ŞİRKET EĞİTİMLERİNDE GERİ DÖNÜŞÜM 

VE KAYNAĞINDA AYIRMANIN ÖNEMİ İŞLENDİ.    
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COCA-COLA TÜRKİYE BAŞKANI 
GALYA F. MOLİNAS İLE ŞİRKETİN 
GERİ DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI 
VE “HAYATA ARTI” GENÇLİK 
PROGRAMI’NIN FAALİYETLERİ 
ÜZERİNE BİR SÖYLEŞİ 
GERÇEKLEŞTİRDİK.

“Ürün ambalajları atık değil, 
değerli bir kaynaktır.”

Coca-Cola’daki görevinizden bahseder misiniz?

1996 yılından bu yana Coca-Cola Türkiye 
bünyesinde görev yapıyorum. 2001 yılında 
Türkiye Pazarlama Müdürü, 2004’te Orta 
Avrupa ve Rusya Bölümü Pazarlama Direktörü 
Vekilliği görevini üstlendim. 2005’te Türkiye, 
Adriyatik, Balkan ülkeleri, Kafkasya, Orta 
Asya Cumhuriyetleri ve Ortadoğu ülkelerinin 
yer aldığı coğrafyada Pazarlama Direktörü 
oldum. 2007’de ise Rusya ve Hindistan’ın da 
bu coğrafyaya eklenmesi ile 42 ülkeyi içeren 
Avrasya Grubu Pazarlama Direktörlüğü 
pozisyonuna geldim. 2008’de Coca-Cola 
Türkiye Genel Müdür Yardımcılığı görevimi 
takiben 2009 itibariyle de Coca-Cola Türkiye 
Başkanlığını üstlendim.
Coca-Cola 124 yıllık bir marka. Türkiye’de ise 
1964 yılından bu yana faaliyet gösteriyoruz. 
Halen gazlı içecek, meyve suyu, sporcu içeceği, 
enerji içeceği, su, doğal mineralli su, çay ve 
buzlu çay olmak üzere sekiz farklı kategoride 
15 marka ile tüketicilerimizin taleplerine cevap 
veriyoruz.  

Coca-Cola Türkiye, ÇEVKO Vakfı kurucu 

üyelerinden biri. Bu iki kuruluş birbirlerinden 

nasıl besleniyor?

Coca-Cola sürdürülebilirliği iş yapış 
biçiminin merkezine yerleştirmiş durumda. 
Sürdürülebilirlik yaklaşımımız iki alana 
odaklanıyor. İlki, üretim süreçlerinde 
suyun verimli kullanılması, atık su yönetimi, 
sürdürülebilir ambalajlama ve etkin enerji kullanımını içeren 
temel sorumluluklar. Şişeleyici ortağımız Coca-Cola İçecek, 
bu alanda gerçekleştirdiği yatırımlar sonucunda üretimde 
geliştirdiği çözümlerle Coca-Cola sistemi içerisinde en iyiler 
arasında bulunuyor. Sürdürülebilirlik yaklaşımındaki diğer 
temel bakış açımızı ise toplumun ve çevrenin sürdürülebilirliği 
için yaptığımız çalışmalar oluşturuyor. Bu noktada kamu, sivil 
toplum örgütleri, yerel yönetimler düzeyinde ortak hareket 
platformu geliştirme, işbirlikleriyle çözümler sunmak bizler için 
son derece önemli.

Bu bağlamda, kurucu üyeleri arasında yer aldığımız ÇEVKO 
Vakfı da sürdürülebilir ambalajlama alanında işbirliğinde 
bulunduğumuz kuruluşların başında geliyor. ÇEVKO Vakfı ile 
karşılıklı işbirliğimiz sonucu, atık ambalajlarımızın % 36’sını geri 
topladık.” 

Yürütmekte olduğunuz sosyal sorumluluk projelerinden 

ve bu amaçla gerçekleştirdiğiniz eğitim-bilinçlendirme 

çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Coca-Cola olarak, toplumun ve çevrenin sürdürülebilirliği 

RÖPORTAJ: ZEYNEP MERVE KAYA 
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için yaptığı çalışmalarda kamu ve yerel yönetimlerin yanı sıra 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Doğal Hayatı 
Koruma Vakfı (WWF) gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliği 
yapıyor, projeler geliştiriyoruz. 2008 yılı sonunda toplum ve çevre 
alanındaki yatırımlarımızı yürütmek üzere Coca-Cola Hayata Artı 
Vakfı’nı kurduk. Vakfın projeleri arasında Ege Derneği ve Menderes 
Havza Birliği işbirliğiyle Ege Bölgesi’nde nehir havzalarının 
korunmasını amaçlayan Ege Nehirleri Projesi ile Coca-Cola 
Türkiye, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Yaşama Dair 
Vakıf işbirliğiyle çevre sorunlarına gençlerin bakış açısıyla çözüm 
önerileri getiren Hayata Artı Gençlik Programı bulunuyor.

Hayata Artı Vakfı’ndan, çevre ile ilgili proje ve çalışmalarından 

bahseder misiniz?

2005 yılında oluşturulan “Hayata Artı” Gençlik Programı 
kapsamında bugüne kadar 34 ilde toplam 52 proje hayata 
geçirildi. Gençlerin çevre alanındaki sorunlara yönelik çözümler 
üreten projeler geliştirmelerine destek olan “Hayata Artı”, 
bugüne kadar projelere yaptığı maddi desteğin yanı sıra 
yerel sivil toplum kuruluşlarının proje geliştirme ve yürütme 
kapasitelerinin gelişimine de katkıda bulundu. Projeler 
sivil toplum, kamu, tarım, sanayi ve ticaret sektörlerinin 
temsilcilerinden oluşan 10 bin kişiyle buluştu, 100’den fazla 
kamu kuruluşu ve belediyeyle ortaklık kurdu, çevre alanında 
yerel sivil toplum kuruluşlarının kurulmasına öncülük etti.

Ürünlerinizin geri dönüşümüyle neler elde ediliyor, bu ürünler 

hangi amaçlarla kullanılıyor?

Coca-Cola olarak toplanan cam, PET, metal veya kompozit 
şişe ve kutuların geri dönüşümünü ÇEVKO ile olan işbirliğimiz 
çerçevesinde sağlıyoruz. Cam ve metaller tekrar kullanıma 
sokulurken, kompozitlerin geri dönüştürülmesinden elde edilen 
malzemeler mobilya ve ambalaj sektöründe kullanılıyor. PET 
şişelerimiz ise geri dönüştürülerek dolgu malzemesi ve sentetik 
elyaf olarak tekstil ve mobilya sektöründe kullanılıyor. 

Amerika Spartanburg’da URRC ile birlikte 60 milyon dolarlık 

yatırımla açtığınız geri dönüşüm fabrikası hakkında bilgi verebilir 

misiniz? 

Coca-Cola olarak URRC (United Resource Recovery 
Corporation) işbirliği ile kurduğumuz dünyanın en büyük 
“şişeden şişeye geri dönüşüm” fabrikasını Ocak 2009’da 
faaliyete geçirdik. Fabrikanın büyüklüğünün daha net 
olarak anlaşılabilmesi açısından bazı rakamlar vermek 
istiyorum: Fabrika tam kapasite çalıştığında gıda sektöründe 
kullanılabilecek kalitede, yıllık yaklaşık 50 milyon kg geri 
dönüştürülmüş PET üretebiliyor. Bu da yaklaşık olarak 2 milyar 
adetten fazla 500 ml PET şişeye denk gelir. Geri dönüşümlü 
PET’in çevreye bir diğer önemli katkısı ise karbon emisyon 
oranını düşürmesi. Şöyle ki; önümüzdeki 10 sene içerisinde bu 
fabrikamız 1 milyon metrik ton karbon emisyonunun oluşmasını 
engelleyecek. Bu da trafikteki 215.000 aracın oluşturduğu 
karbon emisyonuna eş değer.

Çevre konusunda elemanlarınızı bilinçlendirme 

çalışmalarınız var mı?

Şirketimizde halen uygulamada olan bir Çalışan Gönüllü 
Programı var. Çalışanlarımız yılda 3 iş günlerini çevre alanındaki 
projelerimizde gönüllü olarak geçiriyorlar. Örneğin bu sene 
Mayıs ayında Milli Eğitim Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi-
AKÇAM ortaklığında hayata geçirdiğimiz Çocukların Meyve 
Bahçeleri projesi kapsamında Beylerbeyi İlköğretim Okulu’nda 
öğrencilerle birlikte bir meyve bahçesi oluşturduk. Bu projeyle 
öğrencilerin günlük hayatta doğayla iç içe olmalarını, bir 
ağacın büyümesi için emek vermelerini, daha sonra da o 
ağacın meyvelerini yiyerek bu güzel deneyimi yaşamalarını 
hedefliyoruz.

Çevre politikalarınız içerisinde yer alan “sürdürülebilir 

ambalajlama” kavramından bahseder misiniz?

Coca-Cola şirketi olarak, ürün ambalajlarını atık değil, değerli 
bir kaynak olarak görüyoruz. Ambalajlama faaliyetlerimizin, 
kaliteden ödün vermeden sürdürülebilir bir zeminde 
geliştirilmesi için yürüttüğümüz çalışmalarda özellikle daha az 
malzemenin kullanıldığı ambalaj tasarımlarının geliştirilmesi, 
daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullanımına olanak 
tanıyan teknolojiler kullanılması ve ambalaj malzemelerinin 
yeniden kullanımını sağlayan geri kazanım sistemlerinin 
kullanılması konularına dikkat ediyoruz. Bu kapsamda 
Türkiye’de 2000 yılından beri daha hafif ve daha dayanıklı 
şişe tasarımını hedefleyen “lightweight bottle” projesini 
uygulamaktayız. Şu anda tüm cam ve PET şişelerimizde 
kullandığımız bu uygulama ile sadece geçtiğimiz sene atık 
miktarını PET şişede 2.403 ton, cam şişede 1.079 ton düşürdük.
Bunun yanı sıra şu anda bazı ülkelerde uygulamaya başladığımız 
“Plant Bottle” projemiz bulunuyor. Bu proje kapsamında, PET 
şişelerimizin üretiminde kullanılan malzemenin %30’una 
kadar olan kısmı bitkilerden üretilen malzemelerden oluşuyor. 
Projenin en büyük katkısı yenilenemeyen hammaddelerin 
kullanımını azaltacak olması. Bu nedenle bu projeyi “tüm PET 
şişelerimizin yenilenebilir ham maddelerden oluşması ve aynı 
zamanda %100 geri dönüşümlü olması” olarak koyduğumuz 
hedefimize ulaşmak için son derece önemli bir adım olarak 
görüyoruz. 
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2010 yılı 3. çeyreği itibariyle yerel yönetimlerle birlikte yapılan geri 
kazanım uygulamalarında 2.705.000 konut ve 9.675.000 kişiye 

ulaşıldı. 977 adet dış mekân geri kazanım kumbarası ve 29.183 adet 
iç mekân kumbarası desteğinde bulunuldu. T.C. Çevre ve Orman 

Bakanlığı’ndan lisans alan 71 toplama ayırma fi rması ile sözleşme 
yapıldı. Geri kazanıldığı belgelendirilen ambalaj atığı miktarı 

237.315 ton oldu. 

ATIK
YÖNETİMİ
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BUGÜNE KADAR ÇEVKO VAKFI DESTEĞİYLE YÜRÜTÜLEN 
ÇALIŞMALAR SONUCUNDA, KAYNAKTA AYRI TOPLAMA 
UYGULAMASI KAPSAMINA ALINAN KONUT SAYISI YAKLAŞIK 
2 MİLYON 700 BİNE, NÜFUS İSE 10 MİLYONA ULAŞTI.

Tanıtım, eğitim, bilgilendirme ve hatırlatma 
çalışmalarının, “Kaynakta Ayrı Toplama 
Uygulamaları”nın yaygınlaşması ve verimliliği 
açısından hayati önem taşıdığı yadsınamaz bir 
gerçek. 2010 yılında konut sakinlerine yönelik 

yapılan bilgilendirme faaliyetlerimiz artarak devam etmektedir. 
Yılın ilk 9 aylık döneminde 25 farklı bölgede bilgilendirme 
ekiplerimiz tarafından konut sakinlerine yönelik saha çalışmaları 
sürmüş ve bu yıl yaklaşık olarak 650.000 yeni konut uygulama 
kapsamına alınmıştır. Bugüne kadar ÇEVKO Vakfı desteğiyle 
yürütülen çalışmalar sonucunda, Kaynakta Ayrı Toplama 
Uygulaması kapsamına alınan konut sayısı yaklaşık 2 milyon 
700 bine, nüfus ise 10 milyona ulaşmıştır. Ülkemizin toplam 
nüfusu dikkate alındığında bu değer çok fazla bulunmayabilir, 
ancak Avusturya, Yunanistan, İsveç, Bulgaristan, Belçika, 
Hollanda gibi ülkelerin toplam nüfuslarının 10 milyon ve altında 
olduğunu da hatırlamakta fayda vardır. Sadece bilgilendirme 
ekipleri tarafından yapılan tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları 
tek başına yeterli değildir. Bunları destekleyecek diğer imkanları 
veya fırsatları da kullanmak gerekir. Buna en güzel örneklerden 
birisi belediyelerin sahip olduğu billboardlardır. Belediyelerin 
billboardları kullanarak da vatandaşa ulaşmaları mümkündür. 
Son aylarda Kadıköy, Bakırköy, Tekirdağ, İnegöl/Bursa, Antalya 
vb. gibi bölgelerde billboard giydirmeleri yapılmış ve çok olumlu 
tepkiler alınmıştır. Ayrıca lisanslı firmaların toplama araçlarının 
üzerine yapılan giydirmeler de görsel tanıtım açısından oldukça 
önemlidir. Giydirmelerin yanında araçların fiziki durumları ve 
temizliği dahi vatandaşın uygulamaya katılımını etkilemektedir. 
Bu yıl içinde 18 yeni belediye ile işbirliği sözleşmeleri 
imzalanmıştır. Böylece 2010 yılı Eylül ayı sonu itibari ile 
işbirliği yapılan belediye sayısı 96’ya ve uygulama 
yürütülen il sayısı ise 25’e ulaşmıştır. Yeni 
bölgeler içinde Çanakkale Katı Atık Yönetim 
Birliği (ÇAKAB) ile başlayan işbirliğinin 
farklı bir anlamı bulunmaktadır. Bölgesel 
uygulamaya örnek teşkil edecek olan bu 
uygulamanın sonuçları ve elde edilen 
tecrübeler diğer Belediye Birlikleri için 
büyük önem arz etmektedir. 
Çanakkale, Lapseki, İntepe, Kepez, 
Umurbey, Çardak ve Kumkale 
Belediyelerinin bir araya gelerek 
oluşturdukları birliğin (ÇAKAB) kuruluş 
amacı; birliği oluşturan belediyelerin 
maddi veya teknik imkân yetersizliği 
nedeniyle tek başlarına yerine 

getiremedikleri çöplerin depolanması, değerlendirilmesi 
ve bertarafı için altyapı çalışmalarını yapmaktır. ÇAKAB’ın 
üstlendiği görev kapsamında yürütmekte olduğu “Çanakkale 
Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi”, Avrupa Birliği’ne uyum 
sürecinde Çevre ve Orman Bakanlığınca yürütülen ve AB 
tarafından finanse edilen “Türkiye İçin Çevre Alanında 
Kapasite Geliştirilmesi Projesi” bileşenlerinden biri olan 
“Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımlarının Planlanması” başlıklı 
proje kapsamında başvurulan 260 proje içinden Kuşadası 
ile birlikte Türkiye’de katı atık örnek projesi olarak seçilen 2 
projeden biridir. Bu kapsamda düzenli katı atık bertaraf tesisi 
ve ambalaj atıklarının geri kazanımı amacıyla “Ambalaj Atıkları 
Ayırma Tesisi”nin yapımı tamamlanmıştır. Buna paralel olarak 
bölgede Şubat ayında bilgilendirme faaliyetleri ile belirli yerlere 
kumbaralar yerleştirilerek ambalaj atıkları ayrı toplanmaya 
başlanmıştır. Geri Kazanım kumbaraları ve toplama araçları da 
proje kapsamında temin edilmiştir. 16 Eylül 2010’da ÇAKAB 
meclis toplantısında Birlik Üyesi Belediye Başkanları ve Birlik 
Yöneticileri ile yapılan kapsamlı görüşmeler sonucunda, 
ÇAKAB ve ÇEVKO arasında işbirliği sözleşmesi yapılması 
konusunda mutabık kalınmış ve Ambalaj Atıkları Yönetim Planı 
hazırlanmaya başlanmıştır. Konuya yakından ilgi gösteren ve 
önem veren Belediye Başkanlarımıza ve birlik yöneticilerine bir 
kez daha teşekkür ederiz. 
Bugüne kadar yapılanlar çok önemli ve değerli; ancak daha 
yapacak çok iş olduğu da gerçek. Tüm sorumlu taraflar, el ele, 
birlik içinde ve sabırla çalışmamız gerekiyor. 

10 Milyon 
kişiye ulaştık

CEZMİ NEYİM
ÇEVKO VAKFI YEREL YÖNETİMLER BÖLÜM MÜDÜRÜ 
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6 ton kapak toplandı, 
kampanya uzatıldı
“ATAŞEHİR TANE TANE KAPAK TOPLUYOR, ADIM ADIM ENGELLERİ AŞIYOR” 
KAMPANYASI ARALIK SONUNA KADAR UZATILDI.

Ataşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü tarafından 
geçtiğimiz Mayıs ayında 
başlatılan “Ataşehir Tane 

Tane Kapak Topluyor, Adım Adım Engelleri 
Aşıyor” kampanyası yoğun ilgi nedeniyle 
Aralık ayı sonuna kadar uzatıldı. Ataşehir 
bölgesindeki okulların desteği ile başlayan 
ve Türkiye’nin her bölgesinden gelen 
kapaklarla gelişen kampanya hakkında 
Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürü Ayten Kartal şöyle 
açıklama yaptı: “Kampanyamız İstanbul 
il sınırlarını aşıp tüm Türkiye’de büyük bir 
ilgiyle karşılandı. Adıyaman, Ordu, Siirt, 
Ankara, İzmir, Antalya, Malatya, Kırıkkale, 
Hatay, Bursa, Zonguldak, Bodrum, 
Balıkesir, Osmaniye, Aydın-Didim başta 
olmak üzere çok sayıda ilden kampanyaya 
destek geliyor. Kampanyanın büyümesi 
ve gelen talepleri karşılayabilmek  için 
farklı illerde toplanan kapaklar o illerdeki 
toplama noktalarında biriktirilerek, o ildeki ihtiyaç sahibi 
engelli vatandaşlara  tekerlekli sandalye dağıtılacak.  Diğer 
illerde toplanan kapaklar  belediyemiz tarafından takip 
ediliyor. Sadece İstanbul’da  şu ana kadar yaklaşık 6 ton 
kapak toplandı. Bu rakam her geçen gün artıyor. 1 ton kapak 4 
tekerlekli sandalye ediyor.”
Kampanya kapsamında, Türkiye Sakatlar Derneği Anadolu 
Yakası Şubesi ile yapılan protokol doğrultusunda toplanan 
kapaklarla tekerlekli sandalye alınıp, ihtiyaç sahibi engelli 
vatandaşlara dağıtılıyor. 1 ton kapak, yaklaşık 300 bin adet 
kapak anlamına geliyor. Sadece su şişesi kapakları değil, tüm 
renk ve boyuttaki plastik kapaklar, marka fark etmeksizin, 
kampanyaya dahil ediliyor. Geri dönüşüme giderek yeniden 
hammadde haline getirildikleri için de, eski ya da hasar görmüş 
olmaları önem taşımıyor.
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“Gelecek 
nesillere 
iyi bir çevre 
bırakmalıyız” 
BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI ATEŞ ÜNAL ERZEN, BELEDİYENİN ÇEVKO VAKFI İLE İŞBİRLİĞİNİ, 
GERİ KAZANIM PROJELERİNİ VE ÇEVREYLE DOST OLMANIN ÖNEMİNİ ANLATIYOR.
RÖPORTAJ: ZEYNEP MERVE KAYA 

ÇEVKO ile ne zamandan bu yana işbirliği içerisindesiniz? Birlikte 

gerçekleştirdiğiniz çalışmaları değerlendirebilir misiniz?

Bakırköy Belediyesi ÇEVKO ile çalışmaya ilk olarak 1993 yılında 
başladı. Fakat bu çalışmalar 2005 yılına kadar gönüllülük 
esasına göre devam etti. 2005 yılında Ambalaj ve Ambalaj 
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin yayınlanması ile birlikte 
belediyelere yasal yükümlülükler getirildi. Bunun ardından 
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanarak yürürlüğe 
giren yönetmelikte belirtilen hususlarda üzerimize düşen tüm 
görev ve sorumlulukları yerine getirmek adına Yetkilendirilmiş 
Kuruluş ÇEVKO Vakfı ile 25.10.2007 tarihinde Bakırköy 
Belediyesi mücavir alanları içerisinde ambalaj atıklarının 
kaynağında ayrı toplanması konusunda çalışmaya başladık.
 
Atıkların kaynağında toplanıp geri kazanılması konusunda 

belediyeniz nasıl bir yol izliyor? Kaynağında toplanarak geri 

kazanılan atık miktarı nedir?

ÇEVKO Vakfı ile 2007’de anlaşma imzalandıktan sonra Ambalaj 
Atıkları Yönetim Planı’na bağlı olarak ilçemiz genelinde ambalaj 
atıklarının kaynağında ayrı toplanması çalışmaları başlatıldı. 
ÇEVKO Vakfı koordinasyonu ile mahallelerde bulunan tüm 
konut ve iş yerlerinde kapı kapı dolaşılarak uygulama hakkında 
bilgilendirme çalışması yapıldı; binalara hazırlanmış olan 
afişler yapıştırıldı, broşürler dağıtıldı. Tüketiciye yapılan bu 

bilgilendirmeden sonra sadece bu iş için kullanılan ambalaj 
atığı toplama araçları ve personeli tarafından, bu bölgelerdeki 
diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilen ambalaj atıkları düzenli 
olarak toplanmaya başlandı. Bunun yanında vatandaşın dikkatini 
çekmek amacıyla sokaklara o bölgede toplama yapılacak günün 
belirtildiği bez afişler asıldı. Aylık yaklaşık 400 ton ambalaj 
atığının geri kazanımını sağlıyoruz. Bunun yanında bitkisel atık 
yağların geri kazanımı, tıbbi atıkların ayrı toplanarak bertarafı, 
atık pillerin toplanması, e-atık vb. konularda da faaliyetlerimiz 
devam ediyor. 

Gelecekte gerçekleştirmek istediğiniz geri kazanım 

projeleri var mı?

Yeni başlattığımız üç projemiz var. Bu projeleri yaygınlaştırıp 
tüm Bakırköy’de en verimli şekilde uygulanması için 
çalışmalarımız devam ediyor. Projelerimizin ilki; çevre kirliliğinin 
en büyük kaynaklarından biri olan ve doğada dönüşüm 
süreci yüzyılları bulan plastik poşet yerine ilçe sınırlarımız 
dahilinde öncelikle yeniden kullanımlı file, bez torba ve kese 
kâğıdının kullanımının sağlanması zorunlu hale getirildi. 
Poşet kullanımının zorunlu olduğu alanlarda ise biyobozunur 
poşet kullanımı zorunlu oldu. Ayrıca, elektronik atıkların 
geri dönüşümünü sağlayarak çevremizi korumak ve ülke 
ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yetkilendirilmiş kuruluş 
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Exitcom ile protokol imzalandı ve çalışmalarımız başladı. 
Ömrünü tamamlamış lastiklerin geri dönüşümünü sağlamak için 
ise LASDER ile protokol imzalandı.

Bakırköy, İstanbul’un en yeşil ilçelerinden biri. Çevre koruma 

konusunda da önemli projelere imza atıyor. Bu çalışmaları 

devam ettirecek motivasyonu nereden buluyorsunuz? Bakırköy 

sakinleri herhangi bir katkıda bulunuyorlar mı?

Bakırköylü yurttaşlarım metrekare başına Avrupa 
standartlarında yeşil alan düşen bir kent olan Bakırköy’ü 
koruma konusunda çok hassaslar. Çevre koruma konusunda 
attığımız adımlarda bize destek olmanın yanı sıra bizi motive 
ediyorlar. Sivil Toplum Kuruluşları ve Bakırköylülerin çevre 
konusundaki çalışmaları bize yol gösteriyor.

Bakırköylüleri çevre ve geri kazanım konusunda bilinçlendirmek 

adına eğitim veya seminer benzeri uygulamalarınız var mı? 

Çocuklar ile nasıl çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz?

Eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarımız uzun yıllardır devam 
ediyor. Bu çalışmaları Bakırköy ilçesinin tamamına yaymayı 
planlıyoruz. İşyerleri, kamu kurum ve kuruluşları, konutlar, 
marketler ve tüm ambalaj atığı üreticilerine tek tek bilgilendirme 
yaparak, bu yöntemle geri kazanım bilincini halkımızda 
oluşturmaya çalışıyoruz. Alışverişlerde doğada çözünebilen 
türde poşetlerin kullanılması yönünde çalışmalar yapılıyor. 
Ayrıca Organik Pazar kapsamında bez poşetler dağıtılmakta, 
atık miktarının azaltılması amaçlanıyor. Milli Eğitim Müdürlüğü, 
ÇEVKO Vakfı ve belediyemiz işbirliği ile okullarda eğitimcilere 
geri kazanım konulu bir eğitim verildi ve öğrencilere bu konuyu 
aktarmaları yönünde teşvik edildi. Bu eğitimler sırasında 
öğrencilere geri kazanım konulu kitaplar dağıtıldı.

Doğal hayatı ve yaşadığımız çevreyi korumak için neler 

yapmalıyız? 

Doğa zenginliklerimiz her geçen gün azalıyor. Sanayileşme ve 
kentlerdeki nüfus yoğunlukları, çevre sorunlarının artmasına 
sebep oldu. Bütün ülkelerin ortak sorunu haline gelen çevre 
kirliliği, günümüzde insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmış 
durumda. Günümüzde küresel ısınma ile iklim farklılıkları 
meydana gelmeye başladı.
Bu kirlenmeler sonucunda canlı türleri tükeniyor, ormanlar 
azalıyor, denizler ve akarsular kirleniyor. Çevre kirlenmesini, 
insanın doğaya verdiği zarar olarak da tanımlayabiliriz. Cam 
şişenin doğada 4.000 yıl, plastiğin 1.000 yıl, kola kutusunun 
20-100 yıl, sigara filtresinin 5 yıl kaldığı çevreciler tarafından 
tespit edilmiş durumda. İnsanlar bu durumda tedirgin olmaya 
başladılar. Doğanın korunması zorunlu. İşte bu sebeplerle 
Çevre Koruma Haftası ile çevre bilinci aşılanıyor ve çevreyi 
koruma adına bir şeyler yapmanın zamanı geldiği anlaşılıyor. 
Çevrenin kirlenmesini önlemek için üzerimize düşen görevleri 
mutlaka yapmalıyız. Sadece bu hafta boyunca değil, her gün 
çevremizi temiz tutmalıyız.

Dünya Çevre Haftası süresince Bakırköy’de 

ne gibi etkinlikler yapıldı?

5-12 Haziran Dünya Çevre Günü ve Haftası etkinlikleri Özgürlük 
Meydanı’nda başladı. Okulların gösterileri ve daha sonra tüm 

okullar ve katılımcılarla birlikte çevre yürüyüşü düzenlendi. 
Bu yıl ilk kez bir kompozisyon yarışması da düzenledik. Yunus 
Emre Kültür Merkezi’nde üniversitelerden konularında uzman 
konuşmacılar ile paneller düzenledik ve Röne Park’ta ilköğretim 
öğrencilerine yönelik kahvaltı vererek sahili temizledik.
 
Eklemek istedikleriniz…

Çevre sorunları; hava, su, toprak ve gürültü kirliliği olarak 
karşımıza çıkıyor. Yeryüzündeki bütün canlılar hava, su ve 
toprağı kullanarak hayatlarını sürdürüyor. Bu ortamı kirleten en 
büyük neden ise insan faaliyetleri. Yaşanabilir ve sürdürülebilir 
bir dünya ve çevre için yaşadığımız şehirleri en az düzeyde 
kirletmenin yollarını bulmak zorundayız. Her şeyin başı insan 
ve tüm çözümler insanın eğitimine bağlı. Ağaç yaşken eğilir, 
dolayısıyla insanları çocukken çevre konusunda eğitmek ve 
bilinçlendirmek gerekiyor.
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Tanrıkulu: 
Sektörü sanayileştirme 
yolunda çalışan bir fi rma
20 YILI AŞKIN BİR SÜREDİR 
GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜNDE 
HİZMET VEREN TANRIKULU 
PLASTİK VE KÂĞIT İMALAT VE 
HURDA ALIM SATIM LİSANSLI 
FİRMASI KURUCUSU VE 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
İZZET TANRIKULU İLE 
GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜ 
VE TOPLAMA AYIRMA 
FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR 
SÖYLEŞİ.

Tanrıkulu’nun kuruluşundan bahsedebilir miyiz? Sizi geri 

dönüşüm sektörüne iten neydi?

Biz 1989 yılından bu yana geri dönüşüm sektörünün 
içerisindeyiz. Ambalaj Atığı Yönetmeliği oluşmadan önce 
Şişecam ile birlikte çalışıyorduk. Camları geri dönüştürerek 
onlara hammadde sağlıyorduk. Yönetmelikten sonra da 2005’te 
lisansımızı aldık. Şimdi 18 belediye ile birlikte çalışıyoruz. 
Tesislerimizde 250’den fazla çalışanımız var. ÇEVKO Vakfı ile de 
2007’den bu yana birlikte çalışıyoruz.

Belediyeler size nasıl başvuruyorlar?

Aslında biz onlara gidiyoruz. Sadece bizim bölgemizde, o 
zamanlar Saraybahçe Beldesi olan İzmit Belediyesi 2006 
yılında geri dönüşüme başlamıştı. Toplama işleri ile başa 
çıkamayınca bizi devreye soktu. Diğer belediyeler ile de biz 

görüştük, çoğu anlaşma bizim ısrarlarımız sonucu imzalandı. 
Fakat yönetmeliğin tam netleşmemesi sebebiyle hiç kimse 
sistemin nasıl şekilleneceğini, nasıl bir çalışma ortamı 
oluşacağını bilemiyor. Bu da hem bizi hem de belediyeleri 
durduran bir sorun. Fabrikaların yönetmelik çerçevesinde olması 
bir teşvik yaratıyor sadece. Bizim gibi veya daha küçük firmalar, 
sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu belediyelerde iş kurmaya 
başlıyorlar. Biz şu anki konumumuzda daha fazla belediyeye 
açığız, son yönetmelik taslaklarının şekillenmesini bekliyoruz.

Devlet ve belediyeler geri dönüşüm konusunda neler yapıyor 

veya neler yapmıyor?

Öncelikle; belediyeler geri dönüşümün artı ve eksilerini açıkça 
görmediği sürece verim alınamıyor. Belediyelerin en yoğun 
maliyet kalemlerinden biri temizlik ve çöp taşımadır. Biz bu 
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giderleri nasıl azaltırız diye oturup düşünmeleri gerekiyor. 
Örneğin İzmit ve Adapazarı belediyeleri yılda yaklaşık 8 milyon 
TL lira harcıyor çöp toplama ve temizlik için. Geri dönüşüm 
ile birlikte bu maliyet %10 azalsa bile ne kadar büyük farklar 
ortaya çıkacağının farkında olmalılar. Burada devletin araya 
girip belediyelere belirli yaptırımlar uygulaması lazım. Toplanan 
ambalaj miktarına yüzdesel olarak bir yaptırım getirmesi, 
toplanan çöp miktarını takip edip azalmadığı takdirde cezaları 
devreye sokması lazım. Ben umuyorum ki bu belirsizlik 2012’ye 
kadar belirli bir şekil alacak. Yönetmelikte değişmesi gereken 
iki önemli nokta var. Birincisi; yerel yönetimlere yaptırım 
uygulamak, ikincisi ise sokak toplayıcılarını ve lisanssız 
hurdacıları şehirlerden ve beldelerden uzak tutmak.

Tesis kapasiteniz ve bu yıl geri dönüşüme sevk ettiğiniz ambalaj 

miktarı nedir?

İzmit, Gebze ve Adapazarı’ndaki tesislerimizde 60.000 ton 
ambalaj atığını geri dönüştürdük bu sene. Şu anda yaklaşık 
30’un üzerinde araçla toplama yapıyoruz. Çalışanlarımıza 
eğitimler veriyoruz. Yeni bir sektörde var olduğumuz için, eğitim 
çok önemli. Sektörü sanayileştirme yolunda büyük bir uğraş 
veriyoruz aslında. Geri dönüşüm oranlarımız geçen senelerin 
%20 üzerine çıktı. 2006’dan bu yana plastik granül üretimi de 
yapıyoruz. 2011’de de bu alanda gelişmeye devam edeceğiz. 

Sizin gibi TAT lisanslı firmaları diğerlerinden ayıran en büyük 

özellik nedir?

Bize göre lisanslı olmayan firmalar bu işi yapmıyor anlamına 
gelir. Kocaeli’de 5-6 lisanslı firma var şu anda. Pek çok 
da lisanssız firma, hurdacı bulunuyor. Bu konuyu ciddiye 
almayan, belirli bir emek sarf etmeyen firmalar bu sektörü 
de desteklemiyorlar demektir. Geri dönüşümün en büyük 
düşmanları diyebileceğimiz sokak toplayıcıları kayıt dışı 
firmalar ile çalışıyorlar. Bu sebeple biz kimi zaman dışarıdan 
malzeme almak zorunda kalabiliyoruz. Lisans alan bir firmada 
tüm işler bir düzene giriyor. Toplama daha düzenli oluyor, 
insanlara istihdam açıp daha sosyal ortamda çalışmalarını 
sağlayabiliyorsunuz.

Sizce tüketiciler yeterince bilinçli mi?

Biz, çalıştığımız 18 belediyeye 5.000’e yakın konteynır sağladık. 
Vatandaşları da özenle bilgilendiriyoruz. Kapı kapı dolaşıyoruz, 
etkinlikler düzenliyoruz, broşürler dağıtıyoruz. Onlar da bize 
özveriyle yardımcı oluyorlar. Son iki yıldır bilinçlendirmeye 
büyük bir hızla devam ediyoruz. Şu anda İzmit bölgesindeki 
konut çalışmalarımızda konteynırlardan gelen, işe yaramaz 
çöplerde %10 azalma var. Çoğu zaman konteynırlardan 
kıyafetler de çıkabiliyor, insanlar geri dönüşsün veya başkalarına 
verilsin diye bu tür şeyler koyabiliyorlar.

Geri dönüşümde kalite çok büyük önem taşıyor. Sizin bu konuda 

ne gibi çalışmalarınız var?

Toplanan atıkların içerisinde hiç geri dönüştürülemeyen 
malzeme veya çöp olmaması lazım. Geri dönüştürülebilecek 
atıkların büyük bölümü çöpe gidiyor da diyebiliriz.
Bu noktada yine vatandaşa iş düşüyor. Radyo, televizyon gibi 
yerel yayınlarda, yazılı basında geri dönüşümün önemi ve kaliteli 
malzemenin değeri ön plana çıkarılmalı ki insanlar neyi çöpe atıp 
neyi geri dönüşüm konteynırlarına bırakacaklarını bilsinler.

Özellikle plastik malzemeye odaklanan bir geri dönüşüm 

tesisisiniz. Entegre sistemlerin artıları ve eksikleri nelerdir? 

Plastik, cam, kâğıt, metal ambalaj kabul ediyoruz. Kâğıtları 
paketleyerek yurtiçindeki başka geri dönüşüm fabrikalarına 

yolluyoruz ama plastikleri kendi tesislerimizde granül haline 
getirip satıyoruz. Bu tür geri dönüşmüş plastik hammadde 
sulama sektöründe veya meyve-sebze taşıma kasalarının 
yapımında kullanılıyor. Plastik geri dönüşümü yaptığımız için 
çeşitli plastik ve geri dönüşüm fuarlarına da katılımlarımız 
oluyor. 

Lisanslı firma kurmak isteyen girişimcilere önerileriniz var mı?

Şu anda yönetmelik netleşmediği için yatırım yapacağım diyen 
bir kişi tam olarak ne yapması gerektiğini bilmiyor. Önümüzde 
bazı taslaklar var ama hangisinin neye dönüşeceği net değil. 
Kimi zaman lisanslı firmalar aleyhine sonuçlar da çıkabiliyor. 
Ama lisanslı firma kurmak isteyen birinin öncelikle çalışanlarına 
geri dönüşüm bilinci aşılaması, vatandaşlar ile iletişimini 
koruması, belediyeler ile sorunsuz ilişkiler yürütmesi gerekiyor. 

Belediyeler neden sizi tercih etmeli?

Biz yaptığımız işe daha kurumsal bir şekilde yaklaşıyoruz. Tesis, 
işgücü, toplama ağı ve bilinçlendirme çalışmaları açısından 
kendimize güvenimiz tam. Yatırımlarımızı da buna göre 
yapıyoruz. Şu an Türkiye’nin sayılı geri dönüşüm firmalarından 
biriyiz. Şimdilik sadece Doğu Marmara’dayız ama tüm Türkiye’ye 
yayılmayı hedefliyoruz. 
www.tanrikulu.com.tr
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A KTI MN İEETY İMMTTÖNNYY

Bay Yeşil’in tesis ziyareti

NTV’de yayınlanan Bay Yeşil programını hazırlayan 
ve sunan Celal Pir, programında ÇEVKO Vakfı 
Genel Sekreteri Mete İmer ile birlikte ziyaret 
ettiği Kadıköy Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama 
Ayırma Tesisi’ne de yer verdi. Mete İmer ve 

Bay Yeşil, toplanan atıkların bunkerlerden döküldükten sonra 
ayırma bandına düşmesini, sınıflarına göre ayrılışını ve preslenip 
balyalandıktan sonra geri dönüşüme hazır hale getirilmesini 
inceledi. Ziyaret sırasında detaylı açıklamalarda bulunan İmer, 
ambalaj atıklarının Türkiye çapında yılda yaklaşık 3 milyon 
tona ulaştığını, sanayi kuruluşlarının ve piyasaya ambalajlı ürün 
süren firmaların bu atıkların en az %37’sini tekrar ekonomiye 
kazandırmalarının yasal zorunlulukları olduğunu belirtti.

BAY YEŞİL VE ÇEVKO VAKFI GENEL 
SEKRETERİ METE İMER, AMBALAJ 
ATIKLARININ AYRILMASI İÇİN ÇALIŞAN 
KADIKÖY BELEDİYESİ ATIK AYIRMA TESİSİNİ  
ZİYARET ETTİ.

Türkiye’de halihazırda atıkların toplanması, ayrılması ve geri 
dönüşümlerinin sağlanması için çalışan lisans almış 350’nin 
üzerinde firma bulunduğunu belirten İmer ve Bay Yeşil 
atık ayırma tesislerinin artmasının önemine de dikkat çekti. 
Yönetmeliğe göre finansal desteğin ambalajlı ürün firmaları 
tarafından sağlanması gerekiyor. Toplama zorunluluğu 
ise belediyelere düşüyor. Sanayi kuruluşları, belediyeler 
ve tüketicinin işbirliği içinde olması büyük önem taşıyor. 
Çevre konularını yerinde inceleyen Bay Yeşil programında 
atıkların geri dönüşümünün daha temiz bir çevre için çok 
önemli bir adım olduğu, ekonomiye büyük katkı sağladığı ve 
sağlıklı nesiller yetiştirmek için yaygınlaştırılması gerektiği 
vurgulandı. 
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ÇEVKO Vakfı, sinema, alışveriş merkezleri ve havaalanlarına yönelik 
tüketici bilinçlendirme çalışmalarına devam etti. TUROB ile işbirliği 

içerisinde devam ettiği “Seyahati Seviyorum, Geri Dönüşümü 
Destekliyorum” projesi kapsamında otellere eğitimler verdi. ICF 
Airports Antalya Havalimanı işbirliğiyle Ocak 2010’da başlattığı 

yeşil proje ile geri dönüştürülebilir atıkların çöp olmadığı konusunda 
tüketiciyi bilinçlendirdi. Yeni görevleriyle geri dönüşüm bilincini 

yaymaya çalışan ajanları konu alan, ÇEVKO’nun yeni animasyon fi lmi 
tamamlandı. 

TÜKETİCİ 
BİLİNÇLENDİRME 

ÇALIŞMALARI
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SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAŞAM İÇİN SİZLERİ GERİ DÖNÜŞÜME DAVET 
ETMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ.

Yaz aylarını içine alan 3. çeyrekte ekranlarımız 

yeşillendi. NTV’nin 3 yıldır başarıyla sürdürdüğü 

Yeşil Ekran’da ÇEVKO Vakfı olarak sürdürülebilir 

bir yaşam için herkesi geri dönüşüme davet eden 

mesajlarımızı verme imkânı bulduk.

Celal Pir’in sunduğu Bay Yeşil programında Kadıköy Belediyesi’nin 

toplama-ayırma tesisini gezdik, burada ambalaj atıklarının 

türlerine göre ayrılarak, geri dönüşüm tesislerine gönderilmeden 

önce geçirdiği evreler ile birlikte örnek bir belediye uygulamasını 

da ekranlara taşıdık. Tesiste bulunduğumuz süre içinde ev 

hanımlarının poşetlere doldurarak arabalarının bagajlarında 

getirdikleri ambalaj atıklarını görünce çabalarımızın boşa 

gitmediğini bir kez daha anladık.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAŞAM İÇİN SİZLERİ GERİ 

DÖNÜŞÜME DAVET ETMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ

Siz de gündelik hayatınızda çok sık kullandığınız cam, metal, 

plastik, kompozit ve kağıt/karton gibi ambalajları içindekileri 

tükettikten sonra atmayıp, ayırarak geleceğinizi geri 

kazanabilirsiniz. Ambalaj atıklarına çöp muamelesi yapmayarak, 

onlara hak ettikleri değeri verirseniz, sizlere enerji tasarrufu, 

doğal kaynakların korunması, temiz bir çevre, güzel bir gelecek 

olarak geri dönerler.

PEKİ BUNU NASIL YAPACAĞIZ? 

Kullandığımız ürünlerin ambalaj atıklarını, çöpe atmadan, 

ıslak çöplerimizden ayrı ve temiz bir şekilde biriktirmek yeterli 

olacaktır. Evinizde ayrı bir torbada biriktirdiğiniz atıkları size en 

yakın geri dönüşüm kutularına atarak, geri dönüşüme katkıda 

bulunabilirsiniz.

HANGİ ATIKLARI AYRI BİRİKTİRMELİYİZ?

Cam: Su ve meşrubat şişeleri ile kavanozlar.

Plastik: Su ve meşrubat ambalajları, sıvı yağ şişeleri, şampuan ve 

deterjan kutuları, yoğurt ve margarin kapları.

Metal: Metal içecek-konserve ve salça kutuları, yağ tenekeleri ve 

diğer tenekeler.

Kağıt/Karton: Kağıt paketler ve torbalar, karton koliler ve 

mukavva kutular.

İçecek Kartonları (Kompozit): Cips ve çerez ambalajları, süt-

meyve suyu gibi içecek kartonları.

Sizlerin geri dönüşüme desteği, belediyelerimizin duyarlılığı ve 

sanayi sorumluluğu ile gelecek için geri dönüşümü sağlamayı 

başaracağımıza inanıyoruz.

Davetimiz devam 
ediyor...

DİLEK ÖZCANLI USLU
ÇEVKO VAKFI İLETİŞİM,EĞİTİM MÜDÜRÜ

iletişim@cevko.org.tr
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“Seyahati Seviyorum
Geri Dönüşümü Destekliyorum” 
ÇEVKO VAKFI, “SEYAHATİ SEVİYORUM GERİ DÖNÜŞÜMÜ 
DESTEKLİYORUM” PROJESİNE KATILAN TESİSLERİN ÇALIŞANLARINA 
YÖNELİK BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ DÜZENLEDİ.

EVKO Dönüşüm Dergisi’ni düzenli olarak takip 
eden siz değerli okuyucularımızın hatırlayacağı gibi, 
ÇEVKO Vakfı tarafından 2010 yılı başında TUROB 
(Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar 
Birliği) tesisleriyle “Seyahati Seviyorum Geri 
Dönüşümü Destekliyorum” projesi başlatılmıştı.

Projeyi şöyle bir hatırlamaya çalışırsak, TUROB üyesi 
tesislerdeki kağıt-karton, plastik, metal, cam ve kompozit 
malzemelerden oluşan ambalaj atıklarının kaynağında ayrı 
toplanarak geri kazanılmasını ve tesislere gelen misafirlerin 
panolar, broşürlerle geri kazanım konusunda bilinçlenmesini 
sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Seyahati Seviyorum Geri 
Dönüşümü Destekliyorum” projesiyle, yıl sonuna kadar 500 
bin kişiye ulaşılıp, 400 ton ambalaj atığının geri kazanılması 
ve bu sayede de 1.000 ağacın kesilmesinin önlenmesi, 1 
milyon 600 bin litre su tasarrufu sağlanması ve 7 bin 500 litre 
petrol tasarrufu sağlanması hedeflenmişti. Tüm bu hedeflere 
ulaşabilmek için de, broşürler, standlar tesislerde uygun olan 
noktalara yerleştirildikten sonra tesislerden düzenli aralıklarla 
ambalaj atıklarının toplanması organize edilmişti.
Projenin hayata geçirilmesinin ardından, uygulamanın 
başlatılmış olduğu tesislerin göstermiş olduğu duyarlılık, düzenli 
olarak toplanan ambalaj atığı miktarının her geçen gün artması, 
tesislere gelen müşterilerin olumlu geri bildirimleri ve ayrıca 
projenin basında geniş yer bulması mutluluk verici gelişmeler 
olarak görülmüştü. 
Projenin verimliliğinin artırılması için son olarak ÇEVKO Vakfı 
tarafından işbirliğine girilen tesislerde yönetim ve kat hizmetleri 
departmanlarında görevli personellere yönelik bilgilendirme 
seminerleri düzenlendi. ÇEVKO Vakfı Eğitim Uzmanı Kaan Arda 
tarafından gerçekleştirilen seminerlerle katılımcılara ambalaj 
atıklarının geri kazanımı konusunda aktarılan detaylı bilgilerin 
ardından ÇEVKO Vakfı’nın hazırladığı tanıtım ve animasyon 
filmleri izletildi. Düzenlenen seminerlerle 10 ayrı tesisten 
toplam 105 çalışana ulaşıldı.
Projenin uygulanmakta olduğu tesislerin değerli çalışanları 
ve misafirlerinin desteğiyle gelişeceğine ve daha da 
büyüyeceğine inandığımız “Seyahati Seviyorum Geri Dönüşümü 
Destekliyorum” projemizle tesislerden çıkan ambalaj atıklarının 
geri kazanımını sağlamaya devam edeceğiz.

Ç
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ÇEVKO VAKFI, ICF AIRPORTS ANTALYA HAVALİMANI 
İŞBİRLİĞİYLE OCAK 2010’DA BAŞLATTIĞI YEŞİL PROJE 
İLE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR ATIKLARIN ÇÖP OLMADIĞI 
KONUSUNDA TÜKETİCİYİ BİLİNÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR.

“Uçmayı
seviyorum.
Geri dönüşümü
destekliyorum.”
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‘Sürdürülebilir bir yaşam için geri dönüşüm’ 
yaklaşımı ile 19 yıldır faaliyet gösteren ÇEVKO 
Vakfı’nın, ülkemizin en önemli havalimanı 
işletmecilerinden biri olan ICF Airports 
Antalya Havalimanı işbirliği ile Ocak 2010’da 

başlattığı “Uçmayı seviyorum. Geri dönüşümü destekliyorum” 
projesi, gerek havalimanı çalışanlarının gerekse ziyaretçilerin 
yoğun ilgisi ile devam ediyor. Başarıyla sürdürülen proje 
kapsamında, öncelikle ICF Airports personeline yönelik eğitim 
ve geri dönüşüm ile ilgili görsel malzeme desteği verildi. 
Havaalanına 20 atık ünitesi, 60 grup iç mekân kutusu, 45 atık 
kumbarası yerleştirilerek, geri dönüşümün önemi hakkında ilgi 
çekici yönlendirmeler, bilgilendirme afişleri, broşürler ve dev 
mesaj balonları hazırlandı. Eylül 2010 tarihi itibariyle Antalya 
Havalimanı’nda 7 milyon kişiye ulaştığımızı düşünüyoruz.
Amacımız tüketici ile buluşabileceğimiz her yerde  ve fırsatta 
tüketiciyi, geri dönüştürülebilir atıkların çöp olmadıkları ve 
çöpten ayrı toplandıklarında hayata katma değerli bir şekilde 
döndükleri konusunda bilinçlendirmek. “Biz, ÇEVKO Vakfı 
olarak 19 yıldır, sürdürülebilir bir yaşam için geri dönüşüm 
felsefemizle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Amacımız; 
tüketici ile buluşabileceğimiz her yerde ve fırsatta onlara, 
ambalaj atıklarının çöp olmadığını, bizlere enerji tasarrufu, 
doğal kaynakların korunması, temiz ve sağlıklı bir çevre ve 
güzel bir gelecek olarak geri döndüğünü anlatabilmek,” diyen 
ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, bu çerçevede ‘Yeşil 
Kuruluş’ ilan edilen ICF Airports Antalya Havalimanı ile de 
işbirliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Tüketicilerle 
el ele vererek geri dönüşümü teşvik etmeye devam 
edeceklerini de ekledi.
Fraport IC İçtaş Antalya Havalimanı Terminal Yatırım ve 
İşletmeciliği A.Ş. Kalite Müdürü Musa Güngören, ÇEVKO 
Vakfı işbirliği ile hayata geçirdikleri proje kapsamında ambalaj 
atıklarının geri dönüşümü ile çevreye ve ekonomiye katkı 
sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü’nün öncülüğünde başlatılan Yeşil Havaalanı 
Projesi kapsamında, tüm koşulları başarıyla yerine getirerek 
Yeşil Havaalanı Kuruluşu unvanını kazanmış olmaktan gurur 

duyduklarını belirtti. Bu 
unvanın hakkını layıkıyla 
taşımak, her geçen gün 
kendi potansiyellerini 
daha da artırmak hedefi ve 
çevreye karşı sorumluluk 
bilinci ile yeni projeler 
hayata geçirdiklerini 
söyleyen Güngören, ÇEVKO 
Vakfı işbirliği ile başlattıkları 
‘Uçmayı seviyorum. Geri 
dönüşümü destekliyorum’ 
projesinin de bu çerçevede 
bir ilk olduğunu vurguladı. 

Proje kapsamında 9 ayda 7 milyondan fazla kişiye ulaşıldı ve 
bin tondan fazla ambalaj atığının geri dönüşümünü sağlandı. 
Projenin hedefi ise bu yıl sonu itibariyle toplam 10 milyon 
kişiye ulaşmak ve havaalanında üretilen toplam atıkların 
% 30’unu daha geri dönüşüme kazandırarak, çevreye ve 
ülke ekonomisine katkı sağlamak.
ÇEVKO Vakfı ve ICF Airports Antalya Havalimanı, projeye 
katılan tüketici sayısı ve desteği arttıkça çok daha başarılı 
sonuçlara ulaşacaklarına inandıklarını dile getirdiler.

Geri dönüşümün önemini belirten ÇEVKO broşürleri, 
havaalanının farklı noktalarında yerlerini aldı.

PROJENİN HEDEFİ BU 
YIL SONU İTİBARİYLE 
TOPLAM 10 MİLYON 
KİŞİYE ULAŞMAK 
VE HAVAALANINDA 
ÜRETİLEN TOPLAM 
ATIKLARIN 
%30’UNU GERİ 
DÖNÜŞÜME 
KAZANDIRMAK.
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“Geri Dönüşüm 
Muhteşem Olacak”

ÇEVKO Vakfı’nın yeni animasyon 
fi lmi tamamlandı: 

Ç
EVKO Vakfı’nın yeni animasyon reklam 
filmi tamamlandı. Geri dönüşümün önemini 
vurgulamayı ve her yaştan tüketicide geri 
dönüşüm bilinci oluşturmayı hedefleyen 
yeni animasyon filmi, Haziran ayından bu 
yana gösterildiği AFM sinemalarında ve tüm 

yaz boyunca yayınlandığı NTV Yeşil Ekran’da izleyicilerin 
beğenisini kazandı. Kısa ve uzun iki versiyon olarak 
hazırlanan animasyon filminde;  plastik şişe, metal kutu, 
cam şişe, karton kutu ve içecek kutusundan oluşan ajanlar, 
ülkeye, ekonomiye ve çevreye katkı sağlamak olan yeni 
görevleri için geri dönüşerek yeni kimliklerini kazanıyorlar. 
“Ambalaj atıklarını çöp kutusuna değil, geri dönüşüm 
kutusuna atın” mesajı taşıyan ve eğlenceli, esprili ve akıcı 
anlatım diliyle özellikle çocukların ve gençlerin beğenisini 
kazanan yeni animasyon filmi, önümüzdeki dönemde de 
görsel ve dijital medyada kullanılacak. 
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Bu sayımızdan  itibaren Haberler bölümünde PRO-Europe üyesi 
kuruluşları sizlerle tanıştıracağız. Dokuzuncu sayımızın konuğu 

Belçika’nın kâr amacı gütmeyen geri dönüşüm organizasyonu FOST 
PLUS. Geçtiğimiz aylarda ÇEVKO Vakfı adına ülkemizde seminer 

veren FOST PLUS Danışmanı An Vossen, PET Şişelerin geri dönüşüm 
sürecinin önemine ve uygulanan tekniklere dikkat çekiyor.
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PRO-Europe’un 
Yetkili Geri 
Kazanım 
Kuruluşları 
Fost Plus  

PRO-Europe üyesi kuruluşlar, Avrupa Birliği’nin 
çevre politikalarını sürdürmeye ve koydukları yılık 
hedefleri gerçekleştirme adına sıkı çalışmalarına 
devam ediyorlar. Hem bölgesel hem de yerel 
otoriteler ile Avrupa’nın atık yönetimine katkıda 

bulunmayı ve çevreyi korurken geri dönüşüme de dikkat çekmeyi 
amaçlayan kurumlar, Türkiye’de ÇEVKO Vakfı’nın yaptığı gibi 
Avrupa’da hizmet veriyorlar. 
Avrupa Birliği 1980 yılından bu yana geri dönüşüm ve atık 
yönetimi konusunda özenli çalışmalar yürütüyor. Üye olan 
ve olmayan ülkeler öncelikle kendi ülkelerini ve Avrupa’yı, 
sonra da dünyayı daha temiz ve yaşanabilir hale getirmek için 
Avrupa genelinde kurulan çevre koruma ve atık değerlendirme 
kuruluşları ile çalışıyorlar. Biz de bu sayımızla beraber yeni bir 
yazı dizisi ile karşınızda olacağız. PRO-Europe üyesi ülkelerin 
geri dönüşüm ve ambalaj atığı yetkili kuruluşlarını bu sayımızdan 
itibaren sizlerle tanıştıracağız.

FOST PLUS GERİ DÖNÜŞÜM HEDEFLERİ VE SONUÇLARI

Cam       60     112.2

Kağıt/Karton     60        122.7

İçecek kartonları     60       77.1

Metaller     50     102.3

Plastikler     50     37.6

Toplam geri dönüşüm   80     93.1

* Fost Plus üyelerinin beyanlarına göre hesaplanmıştır. %100’ü geçen sonuçlar, ambalajlarından sorumlu olan tüm firmaların Fost Plus üyesi 

olmamasından kaynaklanmaktadır. Sıkı kurallar nedeniyle evlerde kullanılan çoğu kâğıt, karton, koli atığı ev atığı olarak kabul edilemiyor. Cam 

yüzdelerinin çok yüksek olması ise yurtdışından ithal edilen materyaller sebebiyledir.

2009 sonucu (%)*Ambalaj Malzemesi Hedef (%)
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Fost Plus
Belçika’nın evsel ambalaj atıklarını toplama, ayırma ve 
geri dönüştürme konusunda kâr amacı gütmeyen yetkili 
organizasyonlarından biri olan Fost Plus, 1994 yılında 
Belçikalı ambalaj üreticileri, ambalaj kullanan üretici
firmalar, perakendeciler ve ticaret birlikleri tarafından 
kuruldu. 
Fost Plus’ın yaklaşık 5.400 üyesi bulunuyor. 
Bu üyelerin %92’si evlerden çıkarılan ambalaj atıklarını 
Belçika pazarına sunan üreticilerden ve ithalatçılardan 
oluşuyor. Organizasyon, farklı türlerde ev tipi ambalaj 
atığı topluyor: Camlar, tüketicinin özel geri dönüşüm 
kumbaralarına bıraktığı kâğıt ve sert kartonlar ile plastik, 
metal ve içecek atıkları. Yıllık Yeşil Nokta ücretleri ise, üyelerin 
yükümlülüklerini devrettikleri ambalaj atık miktarına göre 
hesaplanıyor. 

Yerel yönetimler iş başında

Belçika’nın Flaman, Valon ve Brüksel bölgeleri arasında 
1 Ocak 2009’da imzalanan ortaklık anlaşması, ambalaj atığı 
yönetiminin Belçika yasalarınca kabul edilmesini öngörüyordu. 
Yapılan son düzenlemeler ile geri dönüşüm hedeflerinin bir 
parça daha yükseltilmesiyle Belçika yeni bir döneme girmiş 
oldu. Belçika pazarına yılda 300 kg’dan daha az ambalaj sokan 
firmalar yükümlülüklerini devretmekten muaf bırakılarak, bu 
ambalajları dolduran üretici ve ithalatçıların uyması gereken 
yeni kurallar getirildi. 
Belçika pazarına ambalaj ürünleri sokan, bu ürünleri dolduran 
veya üreten firmalar, ithalatçılar veya hizmet ambalajı üretenler 
yükümlülüklerini Fost Plus’a devrederek üye olabiliyorlar. Üye 
firmalar, o yıl piyasaya sürdükleri ambalaj tür ve miktarına göre 
Fost Plus’a belirli bir miktarda hizmet bedeli ödüyorlar. Küçük 
çaplı firmalar ise, yıllık ödenen bir hizmet bedeli karşılığında 
“Yeşil Nokta” logosunu kullanabiliyorlar.

Fost Plus, yerel yönetimler ile 5 yıllık anlaşmalar düzenleniyor 
ve bu anlaşmalarda ambalaj atıklarının nasıl toplanması 
gerektiği, ayrılması ve oluşacak masraflar belirleniyor. 
Anlaşmalı yönetimlerin yarısının toplama operasyonlarını özel 
atık yönetimi firmaları yürütüyor. 
Diğer yarıda ise, yerel yönetimler atıkları toplama ve ayrıştırma 
işini kendi bünyelerinde gerçekleştiriyorlar. Ambalaj atığı 
yönetiminin 
tüm masrafları dışında Fost Plus, koordinasyon ve kalite 
yönetimi, halk ile iletişim dallarında da ekonomik destekte 
bulunuyor. Yıllık düzenlenen etkinlikler ile Fost Plus, geri 
dönüşüme katkıda bulunan halk ile de doğrudan iletişime 
geçiyor. 

Şimdiye kadar neler başarıldı?

Avrupa Birliği Komisyonu resmi oranlarına bakıldığında, 
Belçika’nın geri dönüşümde bir numara olduğunu görüyoruz. 
2009’da Fost Plus, üye firmaları tarafından üretilen ambalajların 
%93’ünü geri dönüştürmeyi başardı. Farklı toplama türleri ile 
tüm ülkeyi saran bir oluşum olması, Belçika vatandaşlarının 
%95’inin Fost Plus’ın gönüllüsü olarak çalışmak istemesine 
sebep oluyor. Vatandaşlar, bu yolla çevreye kattıkları değerin, 
hayatlarında çevreye sundukları en iyi servis olduğunu da 
söylemekten çekinmiyorlar.
Fost Plus, tek değil farklı sayıdaki hedef kitleler için uygun 
programlar geliştirerek ilerlemeyi amaçlıyor. İlk ve ortaokullar, 
genç müzik dernekleri, festivaller ve özel firma etkinliklerinde 
gönüllü veya ortak çalışarak, bu okul ve etkinliklerde insanların 
atıklarını ayırmalarını sağlayacak ortamlar oluşturuyor. Sosyal 
sorumluluk alanında bilinçli olan firmalar, doğada bıraktıkları 
ayak izlerinin farkındalar. Fost Plus, bu tarz firmaların ambalaj 
geri dönüşümünün yükümlülüğünü almanın yanında, doğa dostu 
ambalaj tasarımları geliştirmelerine de yardımcı oluyor.
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PET ŞİŞE
GERİ DÖNÜŞÜMÜ

EVKO Vakfı’nın 14 Eylül 2010’da Centrum Toplantı 
Merkezi’nde gerçekleştirdiği seminerin konuğu, PET 
şişe geri dönüşümünde uzmanlaşmış bir isim olan 
An Vossen’di. Kâr gütmeyen, plastik atık toplama 
ve geri dönüşüm konusunda çalışmalar yürüten 

Belçikalı organizasyon Plarebel’in yöneticisi Vossen, Avrupa’da 
PET geri dönüşümünün geldiği noktayı, artıları ve eksileri ile 
seminer katılımcılarına anlattı. An Vossen 10 yıldan uzun bir 
süredir plastik geri dönüşümü üzerine çalışıyor. Pek çok ulusal 
ve uluslararası ayırma merkezinde, geri dönüşüm firmalarında 
ve organizasyonlarda çalışmış. Şimdilerde ise geri dönüşüme 
uygun ambalaj tasarımı ve şişeden-şişeye geri dönüşüm 
alanında çalışmalar yapıyor ve seminerler veriyor. Biz de An 
Vossen’in sunumundan yola çıkarak PET şişelerin geri dönüşüm 
sürecine ve uygulanan tekniklere sayfalarımızda yer veriyoruz.

PET şişelerin uzun yolculuğu

Dünya genelinde yeni geliştirilen teknolojiler sayesinde 
toplama ve geri dönüşüm büyük bir atağa geçiyor. Özellikle 
Avrupa’da plastik geri dönüşümünde farklı teknik ve politikalar 
uygulanıyor. Her ülkenin geri dönüşüm oranlarında farklılıklar 
göze çarpıyor. Evde ayrılan çöpler ve endüstriyel alanda 
toplanan ve ayrılan atıklar arasında ise hem kalite hem de 
miktar bakımından çok büyük farklar var. Bazı ülkelerin geri 
dönüşüm hedefleri ilerlemez ve yerinde sayarken, bazı ülkeler 
yüksek hedefler belirleyerek her sene performanslarını bir çıta 
daha yükseltiyorlar. 
PET şişe pazarının büyük kısmını “su” elinde bulunduruyor. PET 
şişeler en fazla su şişelemek için kullanılıyor. Kullanılacak PET 
şişelerin sıcak dolum dereceleri, hafifliği, ürün dayanıklılığına 
etkisi ve raf ömrünün uzatılması, pazarın ileriye dönük 
hedeflerinin başında geliyor. Geçirimsizlik teknolojilerindeki son 
gelişmeler sayesinde PET şişeler meyve suyu, enerji içeceği, 
süt ürünleri gibi su dışındaki sıvılar için de güvenle tercih 
edilebilecek hale geliyor. 
Avrupa kıtasında PET şişelerin toplanarak geri dönüşüm 
tesislerine ulaşması, özellikle Doğu Avrupa’da geliştirilen 
yeni sistemler sayesinde daha da hızlanıyor ve toplanan şişe 
miktarı artış gösteriyor. Fakat çoğu Batı Avrupa ülkesi, bu yeni 
sistemlere henüz geçiş yapmadığından dolayı toplama oranları 
ya yerinde sayıyor ya da çok az ilerleme kaydediyor. Çoğu ülke, 
topladığı atık plastikleri ve PET şişeleri, geri dönüşüm için kıta 
dışındaki tesislere göndermeyi tercih ediyor. Serbest toplama 

Ç

PLASTİKLERİ BİR ATIK OLARAK GÖRMEKTEN VAZGEÇİP, DEĞERLİ BİR KAYNAK 
OLARAK GÖRMEYE BAŞLAMANIN ZAMANI GELDİ DE GEÇİYOR BİLE. AVRUPA 
GENELİNDE GELİŞTİRİLEN GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ İLE SU ŞİŞELERİMİZ YENİ 
HAYATLARINA BAŞLAMAYA HAZIRLAR.

Şeffaf, açık mavi, yeşil, kırmızı renkli ve opak 
üretilen PET şişelerin geri dönüştürülmeden 
kurtulmaları gereken çok yükleri var.

 CO2 bariyeri

 O2 bariyeri

 Oksijen emici

 Nem engelleyici

 AA emiciler

 Marka kuşakları

 Yapıştırıcılar

 Aluminyum mühürler

 Silikon vidalar

 Plastik kapaklar

BİR PET ŞİŞE 
NELERDEN OLUŞUR?

ı

mühürler

dalar

kapaklar
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ÜLKELERE GÖRE PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM ORANLARI

pazarına sahip Almanya ve İngiltere, yurtdışına en fazla 
balya ihraç eden ülkeler. Başarılı bir geri dönüşüm süreci için 
malzemelerin miktarı ve kalitesi de büyük önem taşıyor. 

Geri dönüşüm süreci

Bir malzemenin, türü ne olursa olsun başarılı bir şekilde geri 
dönüştürülebilmesi için belli başlı soruların cevap bulması 
gerekiyor. Öncelikle geri dönüşüm tesisine ulaşan bir 
malzemenin dönüşümden önce ve sonraki hali ile güçlü bir 
pazar payına sahip olması şart. Bir ürünün geri dönüşüme değer 
olması için, ortaya çıkan yeni ürünün kullanılabileceği bir başka 
sektör olması, bu sayede de sürekliliğin sağlanması lazım. 
Malzemelerin geri dönüşüm tesislerine ulaşmadan önce doğru 
şekilde ayrılması da çok önemli. Günümüzde plastik atıklarının 
çoğu yiyecek-içecek ambalajlarından, inşaat/yıkım artıklarından 
ve sera filmlerinden çıkıyor. Sağlıklı bir geri dönüşüm süreci 
için plastiğin kullanımdan önce, kullanım sırasında ve çöpe 
dönüştüğü zaman -olabildiğince- temiz olması gerekiyor. 
Farklı tarzlardaki PETlerin türlerine göre ayrılması, şişelere 
monte edilmiş başka tür plastik veya malzeme var ise, geri 
dönüşüme girmeden bunların ayrılması zorunlu. El ile ayrıma 
yapılan tesislerde çalışan işçilerin farklı PET türlerini birbirinden 
ayırabilme eğitimine sahip olması ise en önemli nokta. En çok 
karşılaşılan bir başka sorun; temiz kabul edilen açık renkli PET 
şişelerin yeterli sayıda geri dönüşüm için toplanamaması. Var 

olan toplama sistemlerinin masrafları ise PET balyalarının sayısı 
ve ağırlığı arttıkça yükseliyor. Sürdürülebilir bir pazar yaratmak 
için kaliteli malın gelmeye devam etmesi gerekiyor. 

Plastiklerin ayrılması

PET şişelerin toplanmasında dünyanın her yerinde farklı 
sistemler karşımıza çıkıyor. Özellikle İngiltere, Okyanusya ve 
İngiliz sömürgesi olmuş ülke ve bölgelerde ise kaldırımdan 
toplama olarak da isimlendirilebilen, kaynağında ayrı toplama 
çok yaygın. Bu bölgelerde, geri dönüşüm kamyonları evlerden 
ve iş yerlerinden; tüm plastik ambalajlar, sadece plastik 
şişeler, plastik şişeler ve diğer malzemelerle tüm plastikler ve 
diğer malzemeler gruplarına göre ayrılmış atıkları toplayarak 
geri dönüşüm tesislerine ulaştırıyor. Ülkemizde de yaygın 
olan, tüketicinin sokaklardaki cam, plastik ve naylon poşet 
kumbaralarına kendi ayırdıkları atıkları getirdikleri sistem, 
Avrupa’da en çok kullanılan sistemlerden. 
Plastikler; polimer türlerine (PE, PP, PET vs.), ürün türlerine 
(şişe, plastik, kaplama vs.) ve renklerine göre ayrılıyorlar. 
Karışmalarını engellemek için, el ile ayırma hâlâ en yaygın ve 
güvenilir yöntem. Fakat işçi çalıştırmak, otomatik sistemlerden 
daha pahalıya mal olabiliyor. Demir içeren ve içermeyen 
metallerin ayrılmasında manyetik ve hortumlu sistemler 
kullanılırken, yüzdürme ve hidrosiklon plastik ayırma için 
kullanılıyor. Ayırma, operasyonun büyüklüğüne ve atığın türüne 

%10’dan az

%10 ile %20 arası

%20 ile %30 arası

%30’dan fazla

Bulgaristan, Güney 
Kıbrıs, Litvanya, 
Yunanistan

Birleşik Krallık, 
Danimarka, Estonya, 
Finlandiya, Fransa, 
İrlanda, İspanya, 
Letonya, Macaristan, 
Polonya, Portekiz, 
Romanya, Slovakya

Avusturya, Belçika, 
Çek Cumhuriyeti, 
Hollanda, İsveç, 
İsviçre, İtalya, 
Lüksemburg, Malta, 
Norveç, Slovenya

Almanya, Türkiye

paza
baly
m
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2008’deki verilere bakıldığında, PET tüketiminin 

2733 bin tona gerileyerek yavaş yavaş düştüğünü 

görüyoruz. Avrupa’da kullanılan PET şişelerin 

%46’sı toplanıp geri dönüştürülüyor. PET kullanan 

pazarların bazıları neredeyse kapanmak üzere. 

Renk, kalite ve tüketim ürünü farklılıklarına sahip 

şişe üreten firmalar, en fazla PET kullanılan 

sektörlerin başında geliyor. Aslında renklerine göre 

ayırma, PET balyalarının değerini ve ücretini büyük 

oranda artırıyor ama sistemlerin yetersiz kalması, 

ihracat ve karışık toplama, renk ayırmaya olanak 

tanımıyor. 2008’de Avrupa’da 5.3 milyon tondan 

fazla plastik atık toplandı. Bunlardan 4.3 milyon tona 

yakını PET şişelerdi.

2008 YILINDA PET 
GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜN 
GELDİĞİ NOKTA

Toplama ve kontrol

Balyaların açılması

Ön yıkama

El ile veya
otomatik ayırma

Kesme

YıkamaYüzdürme

Durulama ve
kurutma

Depolama

Geri dönüşüm

Satış

34 • ÇEVKO DÖNÜŞÜM •

H E LELLABAA REE LL REE

göre farklı başarı örnekleri gösterebiliyor. Bazı plastik türlerinde 
yıkama yöntemi ile temizleme de kullanılıyor. Buhar, turbo 
makineler ve ovma en çok kullanılan yıkama yöntemleri. Çok 
büyük parçalar, uygun boyuta gelmeleri için kesilebiliyor, daha 
küçük parçalar ise minik minik kırpılabiliyor. Döner bıçaklara 
sahip elektrikli motorla çalışan parçalayıcılar bu iş için tercih 
edilirken, polimeri homojenize etmek için ise, ekstrüzyon ve 
peletleme yöntemi tercih ediliyor. 

PET şişeleri bekleyen testler

Gıda ile temas edecek plastiklerin geri dönüşümünde ise daha 
farklı uygulamalar devreye giriyor. Yiyecek ve içeceklerde 
kullanılacak malzemelerin geri dönüşüm süreci özel 
denetlemeler altında yapılıyor. Kimyasal kirliliğin giderilmesi ve 
parçacıkların malzeme üzerinde kalmasının engellenmesi için 
saflaştırmanın yanı sıra çeşitli testlerden de geçirmek gerekiyor. 
Çoğu plastik, organik kimyasallar ile kirlenebiliyor. Bunun 
nedeni bu kimyasalların belirli dağılma, yayılma ve emilme 
davranışlarında bulunmaları. Bu durum, kötü kimyasalların 
gücünün artmasına da neden olabiliyor. Bu türde bir kirlenmeyle 
karşılaşmış PET’in temizlenmesi için Challenge test denilen bir 
aşamadan geçmesi gerekiyor.
Geçirim testi ise saf su, %3 asetik asit, %15 etanol gibi 
uyarıcılar ile şişelerin 2 hafta boyunca 40derecede tutulması 
ile uygulanıyor. Bu teste tabi tutulan malzemeler boşaltılıyor, 
yıkanıyor, kurutulup temizleniyor ve geri dönüşüme uygun hale 
getiriliyor. Toplandıkları ülke içinde veya yurt dışında şişeden-
şişeye veya farklı ürünlere dönüşen PET şişeler, bir şekilde 
onları atan insanların hayatına yeniden giriyor. Biz farkında 
olmasak bile, milyonlarca ton geri dönüştürülmüş PET şişe, yeni 
ürünlerin yapımı için kullanılmaya devam ediyor. 
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tık motor yağları doğaya gelişigüzel atıldığında kalıcı ekolojik 
zararlara neden oluyor. 1 litre atık motor yağı yer altı suyuna 
karıştığında 800.000 litre suyu kirletebiliyor. Belirli bir atık yönetim 
sistemi içinde toplandığında ise yüksek yanma sıcaklığına sahip 
lisanslı tesisler için önemli bir enerji kaynağı haline gelebiliyor. 
21 Ocak 2004 tarihinde yayınlanan ve 30 Temmuz 2008 tarihinde 

tadil edilen Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ile çevre ve insan sağlığı için 
tehlike oluşturan atık motor yağlarının doğru koşullarda kayıt altına alınarak 
toplanması ve Avrupa Birliği ilkelerine uygun koşullarda bertaraf edilmesi 
amaçlandı. Bu yönetmelikle, motor yağlarının geçmişte ülkemizde yaygın 
olarak yapıldığı gibi kontrolsüz ortamlarda ısınma amaçlı yakılması, akaryakıta 
karıştırılması veya lisanssız işletmelerce düşük kaliteli yağ üretiminde tekrar 
hammadde olarak kullanılması yasaklandı.
Ülke genelinde atık motor yağlarının toplanması ve lisanslı tesislerde ürün/
enerji olarak geri kazanımı veya bertarafının sağlanması konularında T.C. Çevre 
ve Orman Bakanlığı kararı ile “Yetkilendirilmiş Kuruluş” olarak faaliyet gösteren 
Petrol Sanayi Derneği (PETDER), bakanlığın koordinasyonunda yönetmeliğin 
hedeflerini gerçekleştirmek üzere önemli bir proje başlattı. Çalışmanın başladığı 
Mayıs 2004 tarihinden itibaren, toplanan atık motor yağı miktarı ve toplama 
yapılan nokta sayısı her yıl artarak devam etti ve ülke çapında yayıldı. Hedef, 
Türkiye’de atık motor yağlarını çevreye zarar veren değil ekonomiye katkı 
sağlayan bir enerji kaynağı haline dönüştürmekti. 
PETDER’in yürütmüş olduğu proje kapsamında binlerce atık üreticisi yerinde 
ziyaret edilerek ya da eğitim çalışmalarıyla, atık yağların sebep olacağı zararlı 
etkiler konusunda bilgilendirildi, atık motor yağları ulusal atık taşıma formu 
düzenlenerek teslim alındı ve yönetmeliğe uygun olarak enerji/madde geri 
dönüşümü sağlandı. 
Proje kapsamında PETDER, son altı yılda topladığı atık motor yağları ile 380 bin 
kişilik bir nüfusun yıllık elektrik enerjisi ihtiyacına eşdeğer bir enerji geri kazanımı 
sağladı.

PETDER, ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA BAŞLATTIĞI 
PROJEYLE, ATIK MOTOR YAĞLARINI TOPLAMAYA VE ENERJİ/MADDE GERİ 
DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR.

Atık Yağların
Yönetimi Projesi

RAKAMLARLA PETDER

2004    1.445       648

2005    7.492          3.952

2006    10.425         6.590

2007    15.080       10.943

2008   16.094       13.696

2009   17.640       14.895

2010   11.848       10.530
(Ocak-Ağustos)

Atık Alım Sefer Sayısı (adet)Yıllar Toplanan Atık Motor Yağı Miktarı (ton)

A
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“Türkiye’nin Canı” 
Kampanyası

WWF-Türkiye, 35 yıllık doğa koruma 
deneyiminin ve uzmanlığının ışığında, 
Anadolu’da tehlike altında olan ya da 
kaybolmaya yüz tutmuş canlı türlerinin 
korunmasına yönelik yeni bir kampanya 

başlatıyor. “Türkiye’nin Canı” kampanyasıyla ülkemizdeki 
biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik projelerin geliştirilmesi, 
uygulanması, somut sonuçlara ulaşması ve kalıcı çözümler 
oluşturması hedefleniyor. Ayrıca, Anadolu’da geleneksel yaşam 
biçimleriyle iç içe geçen, ancak kaybolmaya yüz tutan doğal 
dengelerin korunması ve özellikle kırsal bölgelerde yaşayanların 
doğadan sürdürülebilir yararlanma biçimlerini benimseyerek 
yaşam standartlarını iyileştirmesi amaçlanıyor.
“Türkiye’nin Canı” kampanyası ile ülkemizin biyolojik 
çeşitliliğinin korunmasını amaçlayan projelerin desteklenmesine 
yönelik bir fon oluşturulacak. İlk aşamada ülkemizdeki doğal 
mirasa sahip çıkmak için kampanyayı destekleyen 1001 kişiden 
1.001 TL bağış alınırken, ülkemizde nesli tehlike altında olan 
türler hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılacak. İkinci 
aşamada ise biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik projeleri 
olan ve projelerine finansal destek arayan yerel sivil toplum 
kuruluşlarına yönelik bir hibe çağrısında bulunulacak.
WWF-Türkiye hibe çağrısından sonra kendisine ulaşan tüm 
projeleri değerlendirmek üzere Şeçici Kurul’a gönderecek. 
Başvurular öncelikli olarak ihtiyaç, katılımcılık, uygulanabilirlik, 
sürdürülebilirlik ve kalıcılık gibi kriterler doğrultusunda 
değerlendirilecek. Seçici Kurul’dan geçen proje sahipleri, 
finansal destek görüşmeleri için İstanbul’a davet edilecek. 
Seçim sürecinin ardından finale kalan projelere yönelik bir 
günlük çalıştay düzenlenecek. Çalıştayın ardından seçim süreci 

WWF-TÜRKİYE (DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI) 
DOĞA KORUMA ÇALIŞMALARINI ÜLKE GENELİNE 
YAYMAK AMACIYLA BİR KAMPANYA BAŞLATIYOR.

36 • ÇEVKO DÖNÜŞÜM •

tamamlanacak ve proje sahipleri çalışmaya başlamak üzere 
alanlara dönecekler. Projelerin yürütme aşaması, WWF-Türkiye 
tarafından düzenli olarak izlenip değerlendirilecek ve kampanya 
katılımcılarına destek oldukları projeler hakkında raporlar 
gönderilecek. 2010 Biyolojik Çeşitlilik yılı vesilesiyle yürütülecek 
olan Türkiye’nin Canı Kampanyası kapsamında oluşturulacak 
fon ile gerçekleştirilecek hibe programı 2011 Mayıs ayında 
başlayacak. 
Kampanya hakkında detaylı bilgi almak ve kampanyaya katılmak 
için www.turkiyenincani.org adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Odak Kurumsal tarafından Türkiye’de çevresel 
sürdürülebilirliğin ve çevre bilincinin artmasına 
katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen 
II. Yeşil Tesisler Konferansı, 5-6 Ekim 
tarihlerinde İstanbul Swissotel’de gerçekleşti. 

Konuşmacılar kurumlarda düşük karbon kullanımı, enerji 
verimliliği, yenilenebilir kaynaklar, ısı tasarrufu ve geri dönüşüm 
gibi kavramları, iş planlama ve karar verme süreçlerinin ve 
günlük faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası haline getirmenin 
‘sürdürülebilirliğin’ en önemli şartı olduğunun altını çizdiler.
Konferansta sanayi tesislerinden ofislere, otellerden konutlara, 
havaalanlarından hastanelere, okullardan alışveriş merkezlerine 
kadar tüm tesislerin yapı ve iletişim sürecinde ‘sürdürülebilir 
bir dünya için’ alınması gereken önlemler ve atılması gereken 
adımlar masaya yatırıldı. Otel, hastane, okul, alışveriş merkezi, 
konut gibi tesis yöneticilerinin yanı sıra bu kurumlara hizmet 
ve ürün sunan tedarikçiler, teknik uzmanlar, devlet kuruluşları 
ve Sivil Toplum Kuruluşları da bir araya gelerek yeşil tesisler 
oluşturmaya yönelik çalışmalarını, fikir, deneyim ve başarılı 
uygulamalarını paylaştılar.

“SIFIR KARBON, SIFIR ATIK ŞEHRİ” MASDAR CITY

Bilgi Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Fatoş 
Karahasan’ın moderatörlüğünü üstlendiği konferansta dünyanın 
ilk ve tek “sıfır karbon, sıfır atık şehri” olan MASDAR City’nin 

Tedarik Zincirinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Richard 
Reynolds, sürdürülebilir bir gelecek için geleceğin kenti 
olarak tasarlanan MASDAR City projesinin tüm detaylarını 
katılımcılarla paylaştı. Yeşil Tesisler Konferansı bu yıl ‘Karbon 
Nötr’ olarak gerçekleştirildi. Konferans sonunda ortaya çıkan 
CO2 emisyonları hesaplanarak akredite edilmiş gönüllü karbon 
sertifika alımları ile denkleştirildi. Uluslararası standartlara göre 
karbon ayak izi ölçümü ve karbon nötralizasyonu doğrulaması 
yapıldı. Ana oturumlara paralel olarak düzenlenen Uygulama 
Kulvarları oturumlarında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Çevre 
ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı uzmanları yasaları, uluslararası 
kuruluşlar standartları, kurumlar ise bu alandaki başarılı 
uygulamaları katılımcılarla paylaşma fırsatı buldu.
Konferansta Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi 
Genel Müdürü Vekili Dr. Mustafa Şahin, UNDP Türkiye Çevre 
ve Sürdürülebilir Kalkınma Program Müdürü Katalin Zaim, 
Sabancı Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. Melsa Ararat, 
Koç Holding Teknoloji ve Çevre Koordinatörü Doç. Dr. Orhan 
Alankuş, UNDP İklim Değişikliği Proje Müdürü Bahar Ubay, 
WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Türkiye Başkanı Akın Öngör, 
IFAS CEO’su Prof. Dr. Peter Heck, Unilever Kurumsal İletişim 
Direktörü Ebru Şenel Erim, FETOB Başkanı ve LykiaGroup 
Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Silahtaroğlu konferansta 
konuşma yapan isimlerinden bazılarıydı. 

5-6 Ekim 2010 
II. Yeşil Tesisler Konferansı
KONFERANSTA SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN YEŞİL İŞ DÜNYASININ KURALLARI 
KONUŞULDU VE YEŞİL TESİSLERİN GELECEĞİ KONUSUNDA SON GELİŞMELER VE 
UYGULAMALAR PAYLAŞILDI.
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ÇEVKO Vakfı profesyonel 
kadrosu güçleniyor
DÖNÜŞÜM PROJELERİMİZE YENİ YILDA, YENİ ARKADAŞLARIMIZLA HIZ KESMEDEN DEVAM 
EDİYORUZ. 2010 İTİBARİYLE ARAMIZA KATILAN ARKADAŞLARIMIZI KISACA TANIYALIM

Ayşegül DURAN
İletişim ve Eğitim Bölümü’nde İletişim Uzmanı olarak göreve başladı. 
Trakya Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 2003 yılında mezun oldu. 
İdaş’ta Reklam ve Halkla İlişkiler Uzmanı, B’iota Laboratuvarları’nda 
Kurumsal İletişim Sorumlusu olarak görev yaptı. Evli. İngilizce biliyor. 

Cüneyt KALKAN
Yerel Yönetimler Bölümü’nde Yerel Yönetimler Temsilcisi olarak 
İstanbul’da göreve başladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Çevre 
Mühendisliği Bölümü’nden 2007 yılında mezun oldu. Daha önce atık 
yönetim firması Altaş’ın Bakırköy katık atık şantiyesinde Proje Uzmanı 
ve Vardiya Sorumlusu olarak görev yaptı. Bekar. İngilizce biliyor. 

Hande Sifoğlu ÜNVER
Endüstri İlişkileri Bölümü’nde Endüstri İlişkileri Uzmanı olarak 
göreve başladı. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Ekonomi Lisansı’nı 
2001 yılında, İşletme Yüksek Lisansı’nı 2003 yılında bitirdi. Irvine 
California Üniversitesi’nde Pazarlama Sertifika Programı’nı 2004 
yılında tamamladı. Botros Nata Uluslararası Taşımacılık’ta Operasyon 
Sorumlusu, Tetaş Tekstil’de Pazarlama Analisti, Kalevit Roca Saniter 
Seramik’te Ürün Müdürü olarak görev yaptı. Evli. İngilizce biliyor.

Medar VURAL
ÇEVKO’da Bilgi İşlem Müdürü olarak göreve başladı. 1995 yılında 
ODTÜ Matematik Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. 1997-2010 
arasında Johnson and Johnson’da sırasıyla Sistem Analisti ve 
Programcısı, Raporlama ve Sistem Müdürü ve Bilgi Teknolojileri 
Müdürü olarak görev yaptı. Evli. İngilizce biliyor.

Murat KÖRÜK
Yerel Yönetimler Bölümü’nde Yerel Yönetimler Temsilcisi olarak 
Ankara’da göreve başladı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Maden 
Mühendisliği Lisansı’nı 2002 yılında, Yüksek Lisansı’nı 2006’da 
aldı. Başak Tekstil’de Pazarlama-Satış Sorumlusu, Ürün Sorumlusu 
görevlerinde bulundu. Bekar. İngilizce biliyor.

Onur TOLA
Yerel Yönetimler Bölümü’nde Yerel Yönetimler Temsilcisi olarak 
Ankara’da göreve başladı. Ankara Gazi Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Bölümü’nden Lisans diplomasını 2003 yılında, ODTÜ 
Endüstri Mühendisliği’nden Yüksek Lisans diplomasını 2006’da aldı. 
Bamesa Çelik’te İç Anadolu Satış Mühendisi, UTO Mühendislikte 
İthalat Uzmanı olarak görev yaptı. Evli. İngilizce biliyor.

YENİ KATILAN ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZLA DAHA DA 
GÜÇLENECEĞİMİZE, BİRBİRİMİZE DESTEK OLDUĞUMUZ MÜDDETÇE 
BAŞARILARIMIZIN ARTARAK DEVAM EDECEĞİNE İNANIYORUZ. 
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