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Çevrenin ve 
do¤al kaynaklar›n 
korunmas›na katk›
De¤erli Okuyucu,

ÇEVKO Vakf› 2008 y›l›nda Türkiye’de 414.000 ton ambalaj at›¤›n›n toplanarak geri kazan›lmas›na destek oldu.  

Toplanan at›klar içindeki cam, plastik, alüminyum malzemelerin üretimde yeniden kullan›lmas› sayesinde 200.000
metre küp petrol tasarruf edilmifl olabilece¤i hesaplanmaktad›r.  

2008 y›l›nda ÇEVKO’nun deste¤iyle toplanan at›k ka¤›t ve kartonlar›n geri dönüfltürülmesi, ka¤›t/karton üretiminde
4.750.000 metreküp daha az su kullan›lmas›n› sa¤lam›fl ve 3.360.000 adet a¤ac›n kesilmesini önlemifltir.

414.000 ton ambalaj at›¤›n›n toplanmas› sonucu çöp olarak gömülmemesi yaklafl›k 2.500.000 metreküp hacminde
çöp depolama sahas›ndan tasarruf edildi¤inin bir göstergesidir.

Bütün bu rakamlar›n anlam› nedir?  

Düflünmeliyiz ki: Artan nüfus, küresel ›s›nman›n yol açmakta oldu¤u iklim de¤iflikli¤i, gittikçe kirlenen ve azalan temiz
hava ve su ortamlar›, h›zla kirlenen ve çölleflen topraklar, azalan enerji kaynaklar› gelecekte gezegenimizi yaflan-
maz hale getirmektedir.  Bu nedenle gelecek kuflaklar›m›z “olmak veya olmamak” tehlikesi ile karfl› karfl›yad›r. 

Birey olarak, kurum olarak çevrenin ve do¤al kaynaklar›n korunmas› yönünde bu gün yapmakta oldu¤umuz her
katk›n›n, yar›nlar› düflününce, zaten yerine getirmemiz gereken bir sorumluluk oldu¤unu hissediyorum:  

Atmayal›m, Ay›ral›m; Gelece¤imizi Geri Kazanal›m!
Kad›köy Belediyesi’nin ambalaj at›klar›n›n kayna¤›nda ayr› toplanmas› ile ilgili y›llard›r yapmakta oldu¤u ve giderek
yayg›nlaflan çal›flmalar›n› sizinle paylaflmak üzere dergimizin bu say›s›nda, Kad›köy Belediye Baflkan› Sn. Selami Öz-
türk ile yapt›¤›m›z söylefliye yer veriyoruz.

ÇEVKO Vakf›’n›n da içinde yer ald›¤› Avrupa’daki yetkilendirilmifl kurulufllar toplulu¤u PRO Europe’un Genel Müdü-
rü Sn. Joachim Quoden ile yapt›¤›m›z söylefliyi ve Avrupa At›k Çerçeve Direktifi ile ilgili baz› bilgileri de bu say›m›zda
bulacaks›n›z.

Bir sonraki ÇEVKO Dönüflüm’de görüflmek üzere...

Sayg›lar›mla,
Mete ‹mer
ÇEVKO Vakf› Genel Sekreteri
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PRO EUROPE Genel Müdürü
Joachim Quoden: “Yeflil Nokta
Sistemi, baflar›s› kan›tlanm›fl 
bir sistemdir.”

PRO EUROPE Organizasyonu Genel Müdürü Joachim Quoden, Yeflil Nokta
Sistemi’nin kurulufl aflamas›, geliflimi ve içinde bulundu¤umuz ekonomik
krizin geri kazan›m sektörüne olan etkileri hakk›nda bilgiler verdi.

Bize kendinizden ve kariyerinizden bah-
seder misiniz?
1987 – 1992 y›llar› aras›nda Rheinische Fri-
edrich-Wilhelms Üniversitesi’nde hukuk
ö¤renimi gördükten sonra 1993’ten
1995’e kadar Bonn ve Köln’de stajyer ola-
rak görev ald›m.  Bu s›rada Federal Al-
manya Çevre Bakanl›¤› bünyesinde 4 ay
Alman Ambalaj Kanunu’nu da içeren,
ambalajlar ile ilgili çeflitli konularda çal›fl-
malar yapt›m.

1993 fiubat - 2006 Temmuz tarihleri aras›n-
da Yeflil Nokta – Duales System Deutsc-
hland GmbH (DSD) bünyesinde çeflitli gö-
revlerde çal›flt›m. 2001 Ocak itibari ile DSD
Uluslararas› ‹liflkiler Baflkan› olarak görev al-
d›m ve 2003 y›l›nda genel reklam temsilci-
si olarak yetkilendirildim. Ayn› zamanda
Ocak 2001 tarihinde PRO EUROPE Genel
Sekreteri oldum.  2005 Nisan tarihinden iti-
baren organizasyonda Yönetim Kurulu
Baflkan› ve 2006 Temmuz’dan itibaren ise
Genel Müdür olarak görev yapmaktay›m. 

Bunlar›n haricinde 1995 Haziran’›ndan iti-
baren ba¤›ms›z avukat olarak, uluslarara-
s› ticari marka ve üretici sorumlulu¤u ya-
sas› üzerine dan›flmanl›k yapmaktay›m.

PRO EUROPE’un kurulufl amac›ndan ve
gelifliminden k›saca söz eder misiniz? 
PRO EUROPE’un kurulufl amac›, tüm Avru-
pa’da ambalaj at›klar› yönetimi konusun-
da yetkilendirilmifl kurulufllara Yeflil Nokta
kullan›m lisans›n› vermektir.  
PRO EUROPE’un çal›flmalar›n› s›ralarsak; 
• PRO EUROPE’a üye organizasyonlar›n
sözleflmeli firmalar için en düflük ücret ile
en kaliteli hizmeti sunmas›na yard›mc›
olur. 
• Avrupa hükümetleri ve kurumlar› için
üretici sorumlulu¤u ve ambalaj at›klar› yö-
netimi ile ilgili olarak teknik bilgi sa¤lar.
• Üretici sorumlulu¤unun sembolü olan
Yeflil Nokta kullan›m›n›, ambalaj at›klar›
yönetiminin etkin bir flekilde sürdürülmesi-
ni ve uluslararas› çözümlerin gelifltirilmesini
teflvik eder.
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• Yerel hedeflerin etkin ve sürdürülebilir
olarak gerçekleflmesine yönelik, üyelerin
sürekli geliflimini desteklemenin yan›nda
üyeler aras› bir a¤ kurarak deneyimlerin
ve teknik bilgilerin paylafl›lmas›n› sa¤lar.
• Geri dönüflüm ve geri kazan›m maliyet-
lerini en aza düflürmek amac› ile ikincil
hammaddeler için istikrarl› ve ifller pazar-
lar›n kurulmas›n› destekler.
• Üyeleriyle sözleflme yapm›fl olan ulusla-
raras› firmalar›n, farkl› ülkelerde yaflayabi-
lecekleri sorunlar›n ve buna uygun çö-
zümlerin bulunmas› ile ilgili taleplerini kar-
fl›lamaya çal›fl›r.

Avrupa’da birçok ülkede uzun y›llard›r
kullan›lan Yeflil Nokta Sistemi’nin ortaya
ç›k›fl› nas›l ve ne zaman olmufltur?   
Yeflil Nokta 1990-1991 y›llar›nda Alman-
ya’da Yeflil Nokta Sistemi olarak özel top-
lama sistemine giren ambalajlar›n belir-
lenmesi için kullan›lm›flt›r. Bu sistem, kendi
toplama ve geri kazan›m faaliyetlerini fi-
nanse eden 82 milyon yurttafl› kapsam›flt›r.
Böylece, yurttafllar ve yetkililer için sisteme
kat›lm›fl ve kat›lmam›fl olan ambalajlar›n
belirlenmesi oldukça kolaylaflm›flt›r.

1993 y›l›nda, Frans›z sistemi Eco-Emballa-
ges, Avusturya sistemi ARA ve Belçika sis-
temi Fost Plus, ayn› üretici sorumlulu¤u
sembolü olan Yeflil Nokta’y› kullanmaya
karar vermifllerdir.

Böylece, Yeflil Nokta Avrupa’da bir sem-
bol haline gelmifl ve 1995 y›l›nda kurulan
PRO EUROPE ile önemli bir noktaya tafl›n-
m›flt›r.  Y›llar geçtikçe, çevresel ve ekono-
mik aç›dan ambalajlar›n geri kazan›m› ile
ilgili ayn› sembolü kullanan ülke say›s› art-
m›fl, sistemler büyümüfltür.  Ne flansl›y›z ki
bugün Avrupa çap›nda 25 sistem Yeflil
Nokta’y› kullanmakta olup, Türkiye’den
ise buna dahil olan dostumuz, ÇEVKO
Vakf›’d›r.

fiu anda uluslararas› alanda Yeflil Nok-
ta’n›n yayg›nlaflmas›n›n as›l nedeni sizce
nedir?
Söyledi¤im gibi, Yeflil Nokta sistemi, çev-
resel ve ekonomik aç›dan geri dönüflüm

sistemini temsil etmektedir ve baflar›s› ka-
n›tlanm›fl bir modeldir.  Bu yüzden organi-
zasyonlar da daha önceden bulunmufl
olan bu sistemi izlemektedir.

PRO EUROPE bünyesinde yap›lan etkinlik-
ler nelerdir?
Misyonumuzdaki hedeflere ulaflmak
amac›yla, paydafllar›m›zla sürekli iletiflim
halindeyiz. Avrupa Komisyonu, Avrupa
Parlamentosu üyeleri, endüstri birlikleri ve
sivil toplum kurulufllar› ile birlikte toplama
ay›rma ve geri dönüflüm fabrikalar›na ge-
ziler düzenlenmektedir. Ayr›ca PRO EU-
ROPE üyesi olan ülkelerin birbirleri ile ileti-
flimi artt›rabilmesi amac› ile çal›flma grup-
lar› oluflturulmufltur. Ç al›flmalar ise rapor
haline getirilerek yay›nlanmaktad›r.  Ör-
ne¤in flu anda bioplastikler ile ilgi bir yay›-
n›m›z ç›kacakt›r. 
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Türkiye’de yap›lan geri kazan›m faaliyet-
leri hakk›nda düflünceleriniz nelerdir?
ÇEVKO 17 y›ldan fazla bir süredir tüm Tür-
kiye’de ambalaj at›klar›n›n toplanmas› ve
geri kazan›m› için alt yap› oluflturmakta-
d›r.  Bu çal›flmalara pilot projeler ile baflla-
m›fl, sürdürülebilir flekilde belirlenen alan-
larda yay›lma sa¤layarak devam etmifltir.
PRO EUROPE’un üyesi olan di¤er organi-
zasyonlar›n deneyimlerinden yararlana-
rak, güvenilir ve etkin bir flekilde varl›¤›n›
sürdürmektedir.
Bildi¤im kadar›yla ÇEVKO Vakf›, endüstri-
nin ve yasal mevzuat›n, çevresel ve eko-
nomik beklentilerini yerine getirmektedir.

ÇEVKO Vakf› ile di¤er PRO EUROPE’a ba¤-
l› organizasyonlar› karfl›laflt›rd›¤›n›zda,
ÇEVKO’yu nas›l konumland›rabilirsiniz? 
Bu cevaplamas› zor bir soru. Çünkü her
üyenin konumu, kendi ülkesindeki çevre-
sel, ekonomik ve özellikle yurttafllar›n kül-
türel durumu ile çok ilgilidir.  Bu bak›mdan
bir organizasyon için di¤erinden daha iyi
bir performans sergiledi¤ini söyleyemeyiz.
Ancak, belirtti¤im durumu Türkiye aç›s›n-
dan düflünecek olursak, ÇEVKO bence
çok iyi bir ifl ç›karm›fl ve PRO EUROPE için-
de çok iyi bir performans sergilemifltir.

Sizce ambalaj ve geri dönüflüm sektörü
küresel krizden nas›l etkilendi?
Ekonomik kriz, ambalajlar›n geri kazan›m›-
na sert bir darbe vurdu.  Yeni ürün talep-
lerinin azalmas› ile do¤ru orant›l› flekilde
yeni veya ikincil hammadde taleplerinde
de ciddi bir azalma gözlendi.
Buna ra¤men,  ambalaj at›klar›n›n top-
lanmas› ve geri dönüflümünü sa¤lamak,
sistemimizin görevidir.  Yurttafllar› amba-
lajlar› ay›rma konusunda motive etmeye
devam etmek zorunday›z.  Aksi halde za-
rar çok daha büyük olacakt›r.
Sektördeki baz› iflaretler ise Asya’n›n ta-
leplerinin tekrar artaca¤›na yöneliktir.  Bu
bak›mdan, y›l›n geri kalan›nda çok da ka-
ramsar de¤iliz.

Son olarak, PRO EUROPE’un bu y›lki plan-
lar› ve çal›flmalar›ndan k›saca söz eder
misiniz?
Bildi¤iniz gibi, Avrupa Parlamentosu Hazi-
ran ay›nda yeni bir seçime gidecek.  Biz-
de yeni seçilecek parlamento üyeleriyle
yeni iliflkiler kurma amac›nday›z.  Üyeleri-
mizle birlikte yapaca¤›m›z ortak çal›flma-
larla, iflbirliklerimizi gelifltirme f›rsat› bula-
ca¤›m›za eminim.
RÖPORTAJ: Berkan Tunçludemir

GÜNCEL
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Türkiye çamafl›r deterjan›nda
“konsantrematik”e geçti 

740 milyon TL’lik Türkiye deterjan pazar›nda konsantrematik dönemi
bafllad›. Türkiye piyasas›nda faaliyet gösteren 16 flirketin üyesi oldu¤u
Sabun ve Deterjan Sanayicileri Derne¤i’nin önderli¤inde yürütülen,
“Deterjanda konsantrematik ürünlere geçifl çal›flmalar›” tamamland›. 

Türkiye’de faaliyet gösteren 16 flirketin
üyesi oldu¤u Sabun ve Deterjan Sanayici-
leri Derne¤i’nin (SDSD) önderli¤inde yürü-
tülen, “deterjanda konsantrematik ürün-
lere geçifl çal›flmalar›” tamamland›. 76o
milyon TL’lik Türkiye deterjan pazar›nda
büyük bir de¤iflim yaratacak konsantre-
matik logolu ürünler Ekim ay›ndan itibaren
raflarda yerlerini ald›. 

Bu giriflimin amac› evlerde kullan›lan ça-
mafl›r deterjan› alan›nda sürdürülebilir kal-
k›nma aç›s›ndan faydalar sa¤lamakt›r.
Daha aç›k bir ifadeyle, ürünün konsantre
hale getirilmesi yoluyla, kullan›lan kimya-
sallar ve ambalaj malzemelerinin azalt›l-
mas› ile üretim, da¤›t›m ve kullan›m afla-
malar›nda deterjanlar›n çevreye olan et-
kileri azalt›lacakt›r. 

“Konsantrematik” logolu ürünler ile tüketi-
ciler ayn› miktarda çamafl›r› daha az de-
terjan kullanarak y›kayabilirler. Bu logonun
bulundu¤u deterjanlar›n üzerinde s›k›flt›r-
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ma ve yo¤unlaflt›rma ifllemine iliflkin bilgi-
lerle tüketicilere do¤ru çamafl›r y›kama
yöntemleri konusunda önemli hat›rlatma-
lar yap›lmaktad›r.  Konsantrematik ürünler
çevre duyarl›l›¤›n› ön plana ç›kar›rken, da-
ha az deterjan, su ve enerji tüketimiyle
daha do¤ru çamafl›r y›kama al›flkanl›klar›-
n›n gelifltirilmesini hedefliyor. 

Avrupa’da baflar›yla uygulamaya soku-
lan Yeni Nesil Çamafl›r Deterjanlar› Projesi,
SDSD üyesi olan ve olmayan Türkiye’deki
tüm çamafl›r deterjan› üreticileri ile pera-
kende flirketlerine aç›k. Projeye dahil olan
üreticiler ve perakendeciler, çevre dostu
deterjanlar›n üretimi konusunda taahhüt-
te bulunuyor ve “Konsantrematik” logosu-
nu 2010 y›l›na kadar kullanmaya hak ka-
zan›yor. 

SDSD çevreye daha duyarl› bir deterjan
sanayiinin gelifltirilmesi için projeye dahil
olan tüm flirketlere konsantre üretim için
gerekli olan bilgi deste¤ini sa¤l›yor. 

Sabun ve Deterjan Sanayicileri Derne¤i
olarak sektörü ileri götürecek her türlü ge-
liflmeyi ve dünyadaki trendleri yak›ndan
takip ettiklerini dile getiren SDSD Baflkan›
Ahmet Pura, Avrupa’n›n pek çok ülkesin-
de çamafl›r deterjanlar›n›n konsantre ol-
du¤unu ve piyasada art›k “standart” de-
terjan kalmad›¤›n› art›k Türkiye’nin de bu
yenili¤i benimseyecek olmas›ndan mutlu-
luk duyduklar›n› dile getirdi. 

Çevre ve tüketici ile dost 
Konsantrematik ürünler için yap›lan “ya-
flam döngüsü analizi” (LCA) çal›flmas›na
göre,  enerji kullan›m›nda %17;  ambalaj
miktar›nda %11  ve karbon sal›n›m›nda
%18’lere varan iyileflmeler sa¤lanabil-
mektedir.. Çevreye olan at›k yükünü
önemli ölçüde azaltan konsantrematik
ürünler, günümüz dünyas›nda zorunlu ha-
le gelen do¤al kaynaklar›n do¤ru kullan›-
m› konusunda dünyaya yeni bir flans veri-
yor. Konsantrematik ürünler ile y›kama
bafl›na 75 W bir ampulün bir saatte har-
cad›¤› elektrik kadar tasarruf etmek
mümkün olacak.  

P&G D›fl ‹liflkiler Müdürü 
Elif Ekemen Akarsu: “Çevresel 
etkilerde azalma sa¤lanacak.”
Sektör olarak, Sabun ve Deterjan Sanayici-
leri Derne¤i (SDSD) önderli¤inde bafllat›lan
YNÇDP (Yeni Nesil Çamafl›r Deterjan› Proje-
si) giriflimine destek veren ve ilk kat›lan fir-
malardan biriyiz. Proje, otomatik çamafl›r
makinesi toz deterjanlar›n›n konsantre hale
gelmesini yani bir paketteki y›kama say›s›
ayn› kalmak kayd›yla s›k›flt›r›lmas›n› ifade
ediyor. Konsantrematik ürünler ile üretim,
ambalajlama ve nakliye aflamalar›ndan
do¤an çevresel etkilerde önemli azalmalar
sa¤lanacak. Yeni nesil çamafl›r deterjanla-
r›nda y›kama bafl›na, %11’den %44’e varan
çevresel iyileflmeler hedeflenmektedir. 

P&G’nin Ariel, Alo ve Ace olarak tüm toz
deterjan markalar›n›n konsantre hale dönü-
flümü tamamlanm›fl ve ürünlerimiz raflarda
yerini alm›flt›r. Ayn› zamanda tüketicilerimize
çamafl›r y›kamada harcad›klar› su ve elek-
trik miktar›ndan tasarruf sa¤lamalar› için,
e¤itim çal›flmalar› yürütüyoruz. Bu kapsam-
da ön y›kamas›z programda, düflük s›cakl›k-
larda ve do¤ru deterjan miktar›n› kullanarak
çamafl›r y›kamalar›n› tavsiye ediyoruz. 

Türkiye için çok önemli bir ad›m olan ve
SDSD önderli¤inde yürütülen bu giriflimin, il-
gili Bakanl›k’lar›n, sivil toplum kurulufllar›n›n,
perakende ifl ortaklar›n›n ve en önemlisi tü-
keticilerin deste¤iyle baflar›l› olaca¤›na ina-
n›yoruz. Ambalaj at›klar›n›n geri kazan›m›
konusunda öncü kurulufl olan ÇEVKO’nun,
ambalaj at›klar›n›n önemli miktarda azal-
mas›n› sa¤layacak bu giriflime verdi¤i des-
tek için teflekkür ediyoruz.
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De¤iflen yönetmelik ve
ÇEVKO Vakf›
6 Kas›m 2008’de yap›lan yönetmelik de¤iflikli¤i ile T.C. Çevre ve
Orman Bakanl›¤›’na ait olan baz› yetkilerin il çevre ve orman
müdürlüklerine devretmesi büyük önem tafl›yor.

2005 y›l›nda yürürlü¤e giren, o zamanki ad› ile “Ambalaj ve Ambalaj At›klar›n›n Kontrolü Yönetmeli¤i”nin çeflitli yü-
kümlülükler tarifledi¤i “piyasaya süren” iflletmelerin sisteme kat›l›m›, her y›l art›fl göstererek belli bir noktaya gelmifltir. 

2008 y›l› sonu itibar› ile T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤›’na gerekli bildirimleri yapan firma say›s›na bakt›¤›m›zda, bu
say›n›n 5000’e yak›n oldu¤unu görüyoruz. Bununla birlikte kapsam d›fl›nda olan firmalar› ve çeflitli mükerrerlikleri dik-
kate ald›¤›m›zda gerçek rakam›n 3000 civar›nda olaca¤›n› düflünmek yan›lt›c› olmayacakt›r. 2005 y›l› sonunda 1000
bile olmayan bu rakam›n, 2008 y›l› sonu itibar› ile 3000 mertebesine ulaflm›fl olmas› ilk bak›flta büyük bir art›fl gibi gö-
rünse de, ulafl›lmas› gereken rakam düflünüldü¤ünde daha uzun bir yolumuz oldu¤u aç›kça ortadad›r. 

Sistem içerisinde yer almas› gereken ancak halen yer almayan “piyasaya süren” firmalar, bir “haks›z rekabet” unsu-
ru olarak sistemin ifllerli¤ine birçok aç›dan zarar vermektedirler. Bu noktada, 6 Kas›m 2008’de yap›lan yönetmelik de-
¤iflikli¤i ile T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤›’na ait olan baz› yetkilerin il çevre ve orman müdürlüklerine devretmesi bü-
yük önem tafl›maktad›r. Söz konusu yönetmelik de¤iflikli¤i ile il çevre orman müdürlükleri piyasaya süren firmalara
yönelik olarak 2009 y›l›ndan itibaren tespit ve denetimlerini daha da artt›racaklad›r. 

Bu aflamada il çevre orman müdürlüklerinin k›s›tl› olanaklar nedeni ile çeflitli güçlükler yaflamas› muhtemeldir. Bu ne-
denle, ÇEVKO Vakf› olarak, il çevre orman müdürlüklerine gerekli tespitlerin yap›lmas› ile ilgili desteklerin yan› s›ra, sis-
tem içerisinde yer alan firmalar›n da yükümlülüklerini en do¤ru flekilde yerine getirebilmeleri amac› ile e¤itim des-
tekleri de vermekteyiz. 2009 y›l›nda, Afyon ‹l Çevre ve Orman Müdürlü¤ü’nün destekleri ile organize etti¤imiz bu tür
bir bilgilendirme toplant›s› ile ilgili detayl› bilgileri bu say›m›z›n sayfalar›nda bulabilirsiniz. 

2009 y›l› içerisinde baflka illerde de benzeri toplant›lar düzenleyerek, gerek “haks›z rekabeti” önlemek gerekse de il
çevre ve orman müdürlüklerine destek vererek sanayicileri bilgilendirmek yönündeki çal›flmalar›m›z devam edecek.
Bu konuda ilk aflama olarak bu yaklafl›m›m›z›, tüm il çevre ve orman müdürlüklerine göndermifl oldu¤umuz 27 fiubat
2009 tarihli yaz›lar ile de resmen belirttik.

Yönetmelik de¤iflikli¤i ile söz konusu olan bir di¤er farkl›l›k ise, bildirimlerin art›k Çevre ve Orman Bakanl›¤›’na de¤il, il
çevre ve orman müdürlüklerine yap›lacak olmas›d›r. Bilindi¤i gibi bildirimler için son tarih 27 fiubat 2009’dur. Bildirim-
ler her ne kadar 2005 y›l›ndan beri firmalar taraf›ndan yap›l›yor olsa da gerek yönetmelikte yap›lan de¤ifliklikler, ge-
rekse firmalardaki yetkili de¤ifliklikleri nedeni ile her y›l birçok firma çeflitli güçlüklerle karfl›lafl›yor. Bu nedenle, ÇEVKO
Vakf› olarak bu y›l genel toplant›lar kadar firma içi e¤itimlere de a¤›rl›k vermeye çal›fl›yoruz.

Bu noktada firmalar›n yönetmelikle ilgili sorunlar›na, elimizden geldi¤ince yard›mc› olmaktan her zaman mutluluk
duyaca¤›m›z› bir kez daha hat›rlatmak isterim.

Alphan Eröztürk
ÇEVKO Vakf› Endüstri ‹liflkileri Bölüm Müdürü
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ÇEVKO Vakf› 
y›l›n ilk çeyre¤inde, 
2009 hedeflerine yaklaflt›

2009 y›l› bafl›nda 693 ekonomik iflletme ile sözleflmesi olan ÇEVKO Vakf›,
ilk çeyre¤in sonunda 805 firma ile üstelenilen yükümlülü¤ü yaklafl›k 
365 bin tona ç›kard›.

SANAY‹ SORUMLULU⁄U

Yetkilendirilmifl Kurulufl ÇEVKO Vakf› taraf›n-
dan 2008 y›l› sonu itibar›yle 788 piyasaya
süren iflletmenin 90 bin 864 ton cam, 87 bin
388 ton plastik, 27 bin 350 ton metal, 149
bin 243 ton ka¤›t/karton, 12 bin 631 ton
Kompozit ambalaj at›¤› geri kazan›m so-
rumlulu¤u üstlenilmifltir. Bu yükümlülük do¤-
rultusunda 2008 y›l› süresinde lisansl› ifllet-
meler ve yerel yönetimlerle yap›lan iflbirlik-
leri neticesinde; 92 bin 339 ton cam, 101
bin 266 ton plastik, 27 bin 862 ton metal,
178 bin 610 ton ka¤›t/karton, 13 bin 446 ton
kompozit ambalaj at›¤›n›n toplanarak geri
kazan›ma sevkedildi¤i belgelendirilmifltir.
Bu miktara iliflkin bilgiler ise T.C. Çevre ve
Orman Bakanl›¤›’na 27.2.2009 tarihli yaz›-

m›zla bildirilerek, iflbirli¤i üstlenilen piyasaya
süren iflletmelerin yükümlülükleri yerine ge-
tirilmifltir. Bu durum ayr›ca 2008 y›l›nda söz-
leflmemiz olan piyasaya sürenlere tek tek
yaz›l› olarak bildirilmifltir.

2008 y›l› sonunda, gerek y›l içerisinde öde-
me ile ilgili yaflanan s›k›nt›lar, gerekse firma-
lar›n isim de¤iflikli¤i gibi hukuki gerekçelerle
baz› firmalarla sözleflmeler feshedilmifl ve
bu nedenle 2009 y›l›na 693 firma ile bafllan-
m›flt›r. 2009 y›l› 1. çeyrek sonu itibar›yle 805
firmaya ulafl›lm›flt›r.  2009 y›l› bütçesine gö-
re yükümlülük üstlenilmesi hedeflenen fir-
ma say›s› bak›m›ndan %80’e, tonaj bak›-
m›ndan %91’e ulafl›lm›flt›r.

Üstlenilen Bütçede Gerçekleflme 
yükümlülük hedeflenen oran› (%)

Firma Say›s› (adet) 805 1.000 80

Ambalaj At›¤› Miktar› (ton) 365.831 400.000 91

2009 y›l› ilk çeyrek, ÇEVKO Vakf› taraf›ndan üstlenilen yükümlülük



10

ÇEVKO Vakf›, Afyon ilinde 
bulunan sanayi kurulufllar›n›
çevre ve geri kazan›m
konusunda bilgilendirdi

Afyon ‹l Çevre Orman Müdürlü¤ü ve ÇEVKO Vakf› taraf›ndan, 
Afyon ilindeki sanayi kurulufllar›na yönelik çevre, ambalaj at›klar›n›n
kontrolü yönetmeli¤i ve yönetmelikte tariflenen yükümlülükler ile ilgili
bilgilendirme toplant›s› düzenlendi.

T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan
yay›nlanan ve 1 Ocak 2005’ten bu yana yü-
rürlükte olan “Ambalaj At›klar›n›n Kontrolü
Yönetmeli¤i” uyar›nca, ülke s›n›rlar› içinde
piyasaya ambalajl› ürün süren iflletmelere,
kulland›klara ambalajlara iliflkin çeflitli yü-
kümlülükler getirilmifltir. ÇEVKO Vakf›, Afyon
‹l Çevre Orman Müdürlü¤ü himayesinde, 15
Ocak 2009 günü ‹kbal Termal Hotel’de Af-
yon ilindeki sanayi kurulufllar›n›n söz konusu
yönetmelikten kaynaklanan yükümlülükleri
ile ilgili bilgilendirilmelerine yönelik bir top-
lant› düzenledi. 

‹l Çevre ve Orman Müdürlü¤ü temsilcisi Ali
Gezer ‘in aç›l›fl konuflmas›ndan sonra ‹l Çev-
re ve Orman Müdürü ‹hsan K›rg›z bir konufl-
ma yapt›.Çevre Sorunlar› ile ilgili olarak ÇEV-
KO Vakf› Endüstri ‹liflkileri Uzman› Behran
Kankul,  ve ÇEVKO Vakf› Endüstri ‹liflkileri Mü-
dürü Alphan Eröztürk yapt›klar› sunumlarda,
sanayi kurulufllar›n› ambalaj at›klar› kontrolü
yönetmeli¤i kapsam›ndaki yükümlülükleri ile
ilgili bilgilendirdiler.
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2009 y›l› flirket e¤itimleri 
P›nar ve Mey ile bafllad›

P›nar Süt ve Mey Alkol ile Ambalaj At›klar›n›n Kontrolü Yönetmeli¤i’nin
piyasaya süren flirketlere getirdi¤i yükümlülükler ve ÇEVKO Vakf›’n›n 
geri kazan›m çal›flmalar›na iliflkin bilgilerin aktar›ld›¤› 
e¤itim toplant›lar› düzenlendi.

SANAY‹ SORUMLULU⁄U

P›nar Süt çal›flanlar›yla çevre
bilincini gelifltiriyor
ÇEVKO Vakf›, 2009 y›l› öncelikli konular›n-
dan olan firma e¤itimlerine,  ambalaj
at›klar›n›n kayna¤›nda ayr› toplanmas›,
geri kazan›m sorumlulu¤u konusunda ön-
cü firmalardan PINAR ile bafllad›.

P›nar Su ve P›nar Et fabrikalar›nda iki gün-
de gerçeklefltirilen e¤itimler, yaklafl›k
150’yi aflk›n çal›flan›n kat›l›m›yla gerçek-
lefltirildi.  E¤itimlerin birinci bölümünde
ÇEVKO Vakf› taraf›ndan, Ambalaj At›kla-
r›n›n Kontrolü Yönetmeli¤i’nin piyasaya
süren firmalara getirdi¤i yükümlülükler,
bu konuda yap›lmas› gerekenler ve ÇEV-
KO deste¤i ile yürütülen geri kazan›m ça-
l›flmalar›na iliflkin bilgiler kat›l›mc›lara ak-
tar›ld›.

Toplant›lar›n ikinci bölümünde ise yönet-
melik ile ilgili konulara ek olarak, fabrika
çal›flanlar›nda geri kazan›ma iliflkin bir
fark›ndal›k yaratabilmek amac› ile genel

olarak çevre sorunlar›, do¤al kaynaklar›n
korunmas›,  ambalaj at›klar›n›n geri kaza-
n›m›n›n önemine de¤inildi. 

Tüm çal›flanlar›n aktif kat›l›m› ve sorular›
ile oldukça faydal› oldu¤u düflünülen
toplant›lar›n, önümüzdeki dönemde de
tekrarlanmas› düflünülüyor.

Mey Alkol’de flirket içi e¤itim 
toplant›s›
Yönetmelikten do¤an yükümlülüklerini
ÇEVKO Vakf› arac›l›¤›yla yerine getiren
kurulufllardan biri olan Mey Alkol’de ülke
genelindeki fabrikalar›nda ambalaj at›k-
lar› ile ilgili personelin ve üst düzey yöne-
ticilerin kat›l›m› ile bir e¤itim toplant›s› dü-
zenlendi. 

Bu toplant›da yönetmelikten kaynakla-
nan yükümlülükler ve bu yükümlülüklerin
uygulanmas›nda yaflanan çeflitli sorunla-
ra de¤erlendirilerek, çözümler gelifltiril-
meye çal›fl›ld›. 
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2009’da iflbirli¤i yap›lan
belediyelerimiz

ÇEVKO Vakf›, iflbirli¤i içerisinde oldu¤u yeni yerel yönetimler ile
tüm Türkiye’de yayg›nlaflmay› sürdürüyor.

Yerel yönetimlerle iflbirli¤i içinde yürüttü¤ümüz kaynakta ayr› toplama uygulamalar›, 2009 y›l›nda da yayg›nlaflarak
devam etmektedir. 2008 y›l›nda etkisini gösteren ekonomik kriz, birçok sektörü oldu¤u gibi geri kazan›m sektörünü
de olumsuz etkilemifltir. Bu durumun bir süre daha devam edece¤i görülmektedir. Mart ay›nda yap›lan Yerel Yöne-
tim Seçimlerinden sonra yeni belediyelerle iflbirli¤i protokolleri yap›lm›flt›r. Bu bölgelerde kaynakta ayr› toplama uy-
gulamalar› ile ilgili haz›rl›k ve çal›flmalar büyük bir h›zla devam etmektedir.

Ankara’n›n en büyük ilçelerinden biri olan Etimesgut’ta, belediye ile 05.03.2009 tarihinde iflbirli¤i sözleflmesi yap›lm›fl-
t›r. Yönetim plan› haz›rl›klar› devam etmektedir. Kastamonu’da belediye ve Çevre ve Orman Bakanl›¤›’ndan lisans
alm›fl firmayla yap›lan görüflmeler olumlu sonuçlanm›flt›r. Haz›rlanan yönetim plan›n›n onaylanmas›n› takiben uygu-
lamalara bafllanm›flt›r. Mersin ilinin önemli ilçelerinden Mezitli’de de geri kazan›m çal›flmalar›na bafllanm›flt›r. Böyle-
ce Antalya ve Adana’dan sonra Akdeniz Bölgesi’nin en önemli merkezlerinden birisi olan Mersin’de de kaynakta
ayr› toplama uygulamalar›na bafllanm›flt›r. Bursa’da uzun y›llard›r örnek bir çal›flma gerçeklefltiren Nilüfer Belediyesi
ile ÇEVKO Vakf› aras›nda 12.01.2009 tarihinde iflbirli¤i sözleflmesi yap›lm›flt›r. Bölgenin nüfus yo¤unlu¤u ve hareketlili-
¤i nedeniyle 2 lisansl› firma ile çal›fl›lmaktad›r. Nilüfer ilçesinin büyük bölümünde devam eden uygulaman›n tüm il-
çeye yayg›nlaflmas› ve daha verimli olabilmesi için, ÇEVKO Vakf› olarak bu bölgeye de destekler verilmeye bafllan-
m›flt›r.  Ayr›ca ‹negöl Belediyesi ile sözleflme imzalanm›fl ve bu ilçede de kaynakta ayr› toplama uygulamalar›na bafl-
lanm›flt›r. Samsun’da baz› ilçe belediyeler, Afyonkarahisar’da ve Mardin’de belediyeler ile görüflmelerimiz devam
etmekte olup, önümüzdeki dönemde bu bölgeler kapsama al›nacakt›r. 2009 Mart sonu itibari ile Kaynakta Ayr› Top-
lama Uygulamas› kapsam›na al›nan konut say›s› 1.481.163’e, nüfus ise 5.180.232 kifliye ulaflm›flt›r. 

Ambalaj At›klar›n›n Kontrolü Yönetmeli¤i’nin 41. Maddesi uyar›nca; 2009 y›l›nda geri dönüflüm tesisi lisans› bulunan
firmalarla iflbirli¤i yapmam›z mümkün olamamaktad›r. Buna ba¤l› olarak, piyasaya süren firmalardan üstlenilen yü-
kümlülükler do¤rultusunda, toplama-ay›rma tesisi lisans› bulunan firmalarla iflbirli¤i sözleflmeleri yap›lm›flt›r. Üstlenilen
yükümlülük miktar› artt›kça, lisansl› firmalarla yap›lan sözleflmelere de ilaveler yap›lmaktad›r. 

2009 y›l›nda lisansl› firmalarla yap›lacak iflbirli¤inin detaylar›n› tart›flmak amac›yla 25.fiubat.2009 tarihinde 69 lisansl›
firma yetkilisinin kat›ld›¤› “Lisansl› ‹flletmeler Toplant›s›” gerçeklefltirilmifltir. Bu toplant›da 2008 y›l›n›n de¤erlendirilmesi
yap›lm›fl ve 2009 y›l›nda uygulanacak çal›flma koflullar› tart›fl›lm›flt›r. 

Hali haz›rda toplama-ay›rma tesisi lisans› olan 49 adet firma ile iflbirli¤i sözleflmeleri yap›lm›flt›r. Bu sözleflmelerin, üst-
lenilen yükümlülük miktarlar›na ba¤l› olarak artarak devam edece¤ini öngörmekteyiz. Bugüne kadar iflbirli¤i içinde
çal›flt›¤›m›z tüm lisansl› firmalara verimli ve uyumlu çal›flmalar›ndan ötürü teflekkür ederiz.

Cezmi Neyim
ÇEVKO Vakf›
Yerel Yönetimler Bölüm Müdürü
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Lisansl› firmalar toplant›s›
gerçeklefltirildi

ÇEVKO Vakf›, iflbirli¤i içerisinde oldu¤u lisansl› firmalar ile 25 fiubat
2009’da Green Park Otel’de 2008 y›l› çal›flmalar›n›n de¤erlendirilmesi 
ve 2009 y›l› planlar›n›n tart›fl›ld›¤› bir toplant› gerçeklefltirdi. Toplant›da, 
kaynakta ayr› toplama çal›flmalar›n›n genifl kitlelere ulaflarak 
daha verimli hale gelebilmesi amac›yla “Ambalaj At›klar› Kontrolü
Yönetmeli¤i”nde belirtilen tüm paydafllar›n yükümlülüklerini eksiksiz 
yerine getirmesinin önemi vurguland›.

YEREL YÖNET‹MLER VE L‹SANSLI ‹fiLETMELER ‹LE ‹fiB‹RL‹⁄‹

25 fiubat 2009 tarihinde gerçeklefltirilen Li-
sansl› Firmalar Toplant›s›, ÇEVKO Vakf› Ge-
nel Sekreteri Mete ‹mer’in aç›l›fl konuflmas›
ve sunumu ile bafllad›. 2005 y›l›ndan itiba-
ren ÇEVKO Vakf›’n›n ivme kazanan çal›fl-
malar›na iliflkin veriler aç›kland›. 

ÇEVKO Vakf› Genel Sekreteri Mete ‹mer’in
sunumunun ard›ndan Yerel Yönetimler Bö-
lüm Müdürü Cezmi Neyim, belediyelerle
yap›lan çal›flmalar, kayna¤›nda ayr› topla-
ma çal›flmalar›, bilgilendirme faaliyetleri ile
ilgili detayl› bilgileri kat›l›mc›lar ile paylaflt›.
102 belediyede 52 toplama ay›rma lisansl›
firma ile yürütülen çal›flmalarla 5 milyon-
dan fazla nüfusa ulafl›ld›¤›n› belirten Ne-
yim, çal›fl›lan belediye say›s›n›n az gibi gö-
rünmesine ra¤men büyük bir nüfusa denk
geldi¤inin alt›n› çizdi. 2008 y›l› içerisinde
kayna¤›nda ayr› toplama uygulamalar›na
bafllayan belediyeleri belirten Cezmi Ne-
yim, 2009 da yeni uygulama bafllat›lmas›
planlanan bölgeleri de kat›l›mc›larla pay-
laflt›. 

Bedava mavi poflet da¤›t›m› son buluyor 
2008 y›l› içerisinde toplama ay›rma çal›flma-
s› yap›lan bölgelerde 4 milyon mavi pofletin
da¤›t›ld›¤›n› belirten Neyim, 2009 y›l›nda bu
uygulaman›n durdurulaca¤›n› aç›klad›. 

Kumbara da¤›t›m› standartlar› aç›kland›
Yerel Yönetimler Bölüm Müdürü Cezmi Ne-
yim, 2009 y›l›nda dört gözlü büyük kontey-
nerlerden verilirken sözleflmedeki belge-
lendirilen miktar›n esas al›naca¤›n› belirtti
ve her 700 ton için bir adet konteyner, her
140 ton için 1000 litrelik konteyner ve her 8
ton için iç mekan kutusu bedelsiz olarak
verilece¤ini aç›klayan Neyim, burada cam
tonaj›n›n dikkate al›nmayaca¤›n› vurgula-
d›. Her 150 ton cam ambalaj at›¤› için bir
adet cam kumbaras› ve her bir ton için 75
kuruflluk bilgilendirme deste¤i verilece¤ini
aç›klad›. 

Lisansl› firma yetkililerin önerilerinin görüflül-
mesi ve çeflitli sorunlar›n›n tart›fl›lmas›n›n ar-
d›ndan toplant› sona erdi. 







16

Yeni iflbirli¤i yap›lan belediyeler

2009 y›l›nda kayna¤›nda at›k toplama çal›flmalar›na bafllayan
Kastamonu, ‹negöl, Mersin Mezitli, Ankara Etimesgut ve Bursa Nilüfer
belediyeleri ile uygulamaya kat›lan nüfus ciddi bir flekilde artt›. Ulafl›lan
nüfusun artmas›yla beraber, vatandafllar›n uygulamaya aktif ve sürekli
kat›l›m›n›n sa¤lanmas› amac›yla bilgilendirme çal›flmalar› yap›lmas› ve
okul e¤itimleri gerçeklefltirilmesi planland›.

‹negöl Belediyesi ile ÇEVKO Vakf› 
aras›nda iflbirli¤i bafllad›
‹negöl Belediyesi, ÇEVKO Vakf› ve Er-Ka
Ka¤›t aras›nda 15.01.2009 tarihinde amba-
laj at›klar›n›n kaynakta ayr› toplanmas› ve
geri kazan›m› konusunda iflbirli¤i sözleflmesi
imzaland›. ÇEVKO Vakf›, Er-Ka Ka¤›t ve ‹ne-
göl Belediyesi taraf›ndan Ambalaj At›klar›
Yönetim Plan› haz›rlan›p, Çevre ve Orman
Bakanl›¤›’na sunuldu. Yönetim plan› Ba-
kanl›k taraf›ndan onayland› ve uygulama-
lar bu plan do¤rultusunda yürütülüyor. ‹lk
uygulama bölgesi olarak, yaklafl›k 12 bin
konutluk bir alan seçildi. May›s ay› içinde
bu bölgede kap› kap› dolafl›larak bilgilen-
dirme faaliyetleri yap›lacak, bilgilendirme
ekipleri vatandafla uygulama hakk›nda bil-
gi verecek ve konuyla ilgili broflür da¤›ta-
cak. Toplam 45 adet okul bulunan ‹negöl
ilçesinde, 2009 y›l› içerisinde e¤itim faali-
yetleri düzenlenecek.

Mersin’de Mezitli Belediyesi ile kaynakta 
ayr› toplama uygulamalar›na baflland› 
Ambalaj at›klar›n›n kayna¤›nda ayr› top-
lanmas› çal›flmalar› için ilk uygulama böl-
gesi olarak Viranflehir, Menderes ve Fatih
mahalleleri seçildi. Mezitli Belediyesi yap-
m›fl oldu¤u sözleflme ile ambalaj at›klar›n›n
toplanmas› – ayr›flt›r›lmas› iflini, Çevre ve Or-
man Bakanl›¤›’ndan bu konuda lisans al-
m›fl Akbafllar Petrol Ka¤›t firmas›na yapt›r›-
yor. Mezitli Belediyesi Geri Kazan›m Projesi
kapsam›nda konutlardan 09.01.2009 tari-
hinden 30.03.2009 tarihine kadar geçen
sürede toplam 170.130 kg kar›fl›k ambalaj
at›¤› topland›. 

Etimesgut Belediyesi gelece¤ini 
düflünüyor 
Etimesgut Belediyesi ve ÇEVKO Vakf›, at›k-
lar›n ülke ekonomisine kazand›r›lmas› için
19.02.2009 tarihinde bir iflbirli¤i protokolü im-
zalad›. Öncelikli olarak ilçede yap›lacak
geri kazan›m çal›flmalar›n›n detaylar›n› be-
lirleyecek olan “Ambalaj At›klar› Yönetim
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Plan›” haz›rlan›yor. Haz›rlanan bu plan Çev-
re ve Orman Bakanl›¤›’na sunulacak, Ba-
kanl›kça onaylanmas› durumunda, plan
do¤rultusunda toplama operasyonu ger-
çeklefltirilecektir. Belediye ve lisansl› firma ifl-
birli¤i ile bölgede geri kazan›m kumbarala-
r› yerlefltirilmesi gereken noktalar belirlene-
cek ve bu noktalara ÇEVKO Vakf›’n›n te-
min edece¤i geri kazan›m kumbaralar› ve
iç mekan kutular› yerlefltirilecektir.

Kastamonu Belediyesi: Temiz bir çevre, 
temiz bir flehir!
ÇEVKO Vakf› olarak Kastamonu Belediyesi
ile 2008 y›l›nda iflbirli¤i yap›lmas› amac›yla
görüflmelere baflland› ve belediyenin Al-
bin-o Geri Dönüflüm San. ‹th. ve ‹hr. Ltd. fiti.
firmas› ile bafllad›¤› geri kazan›m çal›flmala-
r›na destek olmak amac›yla, Belediye,
ÇEVKO Vakf› ve lisansl› firma aras›nda
02.03.2009 tarihinde sözleflme imzaland›.
2008 y›l›nda Beyçelebi ve Saraçlar mahal-
lelerinde yer alan 3500 konut, 150 iflyeri, 5
okul, 20 kamu kurum ve kuruluflu, 4 sat›fl
noktas›, 3 sa¤l›k kuruluflu ve 1 otelde amba-
laj at›klar›n›n kayna¤›nda ayr› toplanmas›
çal›flmalar› yürütüldü ve 9.000 kiflilik nüfusa

yayg›nlaflt›r›ld›. Bu çal›flmalarda konut ve ifl-
yerlerine geri kazan›m pofletleri da¤›t›larak,
belirli noktalara konteynerler konularak
toplaman›n verimli bir flekilde yap›lmas›
sa¤land›. Uygulama 2011 y›l› sonunda tüm
Kastamonu’ya yayg›nlaflt›r›lacak ve Kasta-
monu s›n›rlar›nda bulunan tüm konutlar
(30.000 konut ve 80.000 kifli) kapsama al›-
nacakt›r.

Nilüfer Belediyesi’nde geri kazan›m 
çal›flmalar› çok benimseniyor
Y›llard›r iflbirli¤i içinde birçok çal›flma yapm›fl
olan Nilüfer Belediyesi ve ÇEVKO Vakf›, be-
lediyenin iflbirli¤i içinde oldu¤u 2 firma ile
12.01.2009 tarihinde sözleflme imzalayarak,
kaynakta ayr› toplama uygulamalar›na h›z
kazand›rd›. Nilüfer Belediyesi’nin Çevre ve
Orman Bakanl›¤›’nca onaylanm›fl Ambalaj
At›klar› Yönetim Plan› bulunuyor. Nilüfer ilçe-
si, büyük ço¤unlu¤u toplu konut alanlar›n-
dan oluflan 24 mahalleye sahiptir. Genellik-
le düzenli sitelerin bulunmas›, bu bölgede
konteynerli toplama sisteminin daha baflar›-
l› olaca¤›na karar verilmesinde etkili oldu. Si-
telere konteyner yerlefltirildi ve bu kontey-
nerlerden büyük verim sa¤land›.
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Kad›köy Belediye Baflkan›
Selami Öztürk: “Yerel yönetimler,
projeye kararl› yaklaflmaz ise
baflar›ya ulaflma flanslar› yok.”

De¤erlendirilebilir at›klar›n geri kazan›m› konusunda öncü ve yenilikçi
projeleri ile dikkat çeken Kad›köy Belediye Baflkan› Selami Öztürk,
tüketicilerin, sivil toplum kurulufllar›n›n, kamu kurumlar›n›n ve 
özel sektörün sistem içerisindeki önemini vurgulad›.

‹lçenizde, 2000 y›l›nda ambalaj at›klar›-
n›n kayna¤›nda ayr› toplanmas› ve geri
kazan›m›yla ilgili çal›flmalar ÇEVKO
Vakf› ile birlikte gönüllü olarak bafllam›fl-
t›r. 2009 y›l› itibariyle bu çal›flmalarda
nas›l bir geliflme gözlemliyorsunuz?
Kad›köy Belediyesi olarak evsel at›klar›n
de¤erlendirmesine yönelik geri kazan›m
ünitesini kurar kurmaz ÇEVKO ile çal›fl-
maya bafllad›k. Daha sonra ambalaj
at›klar›n›n de¤erlendirmesi ile ilgili yasal
düzenleme ç›kt›ktan sonra Kad›köy Bele-
diyesi, ÇEVKO ile beraber bu olayda ön-
cü olabilecek bir görev üstlendi. Bu pro-
jenin baflar›ya ulaflmas›ndaki en büyük
etkenlerden bir tanesi, bizim yönetim
olarak bu projenin arkas›nda durmam›z
ve inanmam›z oldu. 
Biz yurtd›fl›n› çok gezen dolaflan ve bu
konuda iyi örnekleri etüt eden bir beledi-
yeyiz. Berlin’de bu konudaki yerlerin ta-
mam›n› gezdim. Sadece ambalaj at›kla-
r› de¤il bütün at›klar›n de¤erlendirilmifl ol-
du¤u merkezleri, at›klar›n nas›l geri dö-

nüfltürüldü¤ünü ve ekonomiye nas›l ka-
zand›r›ld›¤›n› gördüm. Ambalaj at›klar›
bunlar›n içlerinde en çarp›c› örneklerden
bir tanesidir. 

Belediyeler, geri kazan›m bilincinin ge-
liflmesi konusunda, tüketicilere olan ya-
k›nl›klar› itibari ile daha etkin bir rol üst-
lenebilir mi? 
Biraz önce söylemifl oldu¤um kararlar›n
arkas›nda bu vard›. Örne¤in, ambalaj
at›klar›n›n toplanmas›nda biz kararl› ola-
rak durdu¤umuz zaman, birimlerimiz,
ambalaj at›klar›n›n çöpe at›lmad›¤› yer-
lerde daha rahat toplama yapmaya
bafllad›. 
Vatandafllar ise depolama günü geldi-
¤inde at›klar›n› araçlara vermeye veya
bununla ilgili kendi içlerinde ünitelere ay-
r›lmaya bafllad›lar. Bu da yönetimin ola-
ya kararl› yaklafl›m› ile mümkün oluyor.
Zaten yerel yönetimler projeye kararl›
yaklaflmaz ise projenin baflar›ya ulaflma
flans› yok. 
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Belediyenizin tüketicilere yönelik çal›fl-
malar› hakk›nda bilgi verir misiniz?
Tüketicilere yönelik e¤itimler ÇEVKO
Vakf› ile beraber yapm›fl oldu¤umuz ça-
l›flmalarla bafllad›. Tabii bunun okul, ö¤-
renci baz›nda bafllay›p aileye kadar git-
mesi gerekiyor. Ö¤renciler üzerinde ya-
p›lan çal›flmalar›n çok daha faydal›, etki-
li ve devaml› oldu¤una inan›yorum. Bunu
da y›llar önce kendi çocu¤umda fark et-
mifltim. Bir buçuk ay Berlin’de yaflayan 7-
8 yafl›ndaki bir çocu¤un orada ayr›flt›r-
madan etkiledi¤ini, bu olumlu e¤itimi
orada ald›¤›n› ve bunu hayat›n›n bir par-
ças› olarak devam etti¤ini gördüm. ‹lko-
kul ça¤›ndaki çocuklar›m›zdan itibaren
bu e¤itimin verilmesi önemlidir. Bu konu-
da Çevre Müdürlü¤ümüzün ÇEVKO ile
beraber çal›flmalar› var. Ev han›mlar›na
evde de¤erlendirilebilir at›klar›n ayr›flt›r›l-
mas› ile ilgili e¤itim verilmesi gerekiyor. ‹fl
yerlerine ayr›ca yine bu konu ile ilgili e¤i-
tim verilmesi gerekiyor. 

‹lçenizde geri kazan›m çal›flmalar›nda

tüketici bilincini nas›l de¤erlendiriyorsu-
nuz? Bu konudaki gözlemleriniz neler?
E¤itim kültür seviyesi yüksek olan yerler-
de zaten bireyler birbirini etkiliyor. Bizlerin
hiçbir katk›s› olmadan, sorumluluk hisset-
ti¤i andan itibaren uygulamaya baflla-
yan yurttafllar var. Örne¤in bölgesinde
at›k toplama kumbaras› yoksa arabas›-
n›n bagaj›na at›klar›n› koyuyor, iki kilo-
metre yol giderek, at›klar›n› kumbaralara
at›yor. Asl›na bakarsan›z kiflinin hiçbir
maddi kazan›m› yok, ancak toplumsal
kazan›m›n bilinci içerisinde hareket edi-
yor. O kiflilerin iflini kolaylaflt›racak flekilde
projeyi gelifltirdi¤iniz zaman sorun kalm›-
yor. Yani soka¤›n bafl›na uygun bir yere
bir konteyner koyarak onlara yard›mc›
olabiliyorsan›z; o konteynerleri zaman›n-
da boflaltabiliyorsan›z; evlerinde bunlar
için üniteler yapm›fl olan insanlardan pe-
riyodik olarak bunlar› alabiliyorsan›z; o
zaman bu proje baflar›yla yürüyor. Ama
onlar› üzecek flekilde bir gün al›p bir haf-
ta alm›yorsan›z, tabii kent içerisinde bun-
lar büyük sorunlar teflkil edebiliyor. 



20

Geri kazan›lmak üzere ilçenizde y›lda
ne kadar ambalaj at›¤› kayna¤›nda ayr›
toplan›yor, ya da ayr›flt›r›l›yor?
Siz bunlar› benden daha iyi biliyorsunuz.
Ayl›k 900 ton demifltiniz. Çok ciddi bir ra-
kam. Yap›lan çal›flmalarla bu rakam›n
daha da üzerine ç›k›lacakt›r. Hedefleri-
miz daha da büyüyor. Bunu s›f›rdan al›n
gelin 900 tona ç›kar›n. Müthifl bir rakam.

Bu at›klar›n geri kazan›m ifllemleri nas›l
gerçeklefltiriliyor? 
‹lk baflta at›k geri kazan›m merkezini yap-
t›¤›m›z zaman, belediyemiz bunu tek ba-
fl›na götürüyordu. Zincirin genifllemesi
gerekti¤ini hissettik. ÇEVKO ile birlikte ha-
reket etti¤imiz zaman buna özel sektö-
rün kat›l›m›n›n flart oldu¤unu gördük.
ÇEVKO, özel sektör, kamu ve vatandafl-
lar›n kat›ld›¤› bir dörtlü olmas› bir projenin

baflar›l› olabilmesi için gereklidir.

Bu alanda ilçenizdeki özel sektör temsil-
cileri ve sivil toplum kurulufllar› ile etkili
iflbirlikleri gelifltirebiliyor musunuz? 
Kad›köy Belediyesi; üniversitelerle, sivil
toplum örgütleriyle ve meslek odalar›yla
çal›flan bir yap›ya sahiptir. Sonucu itibari
ile dünyada çevresel bir çok s›k›nt› var.
Bunlar›n hepsi her platformda tart›fl›l›yor.
Böyle olunca özel sektörü de devreye
soktuk. Temizlik ifllerimizi yapan Altafl’›
geri kazan›m ile ilgili üniteyi iflletmeye ik-
na ettik. Bu kârl› bir ifl de¤il, zaman içeri-
sinde ancak paraya dönüflebiliyor. 
Almanya’da ALBA flirketi Almanya’n›n flu
anda en büyük flirketlerinden bir tanesi
ve tamamen geri kazan›m üzerine çal›fl-
ma yürütmekte. Altafl firmas› da bu ko-
nuda ciddi yat›r›mlar yapt›. Bizim tesisimi-
zi kiralad›, düzenledi, makine tesisat ba-
k›m›ndan yeniden donatt›, kent içerisin-
de toplama noktalar›n› ço¤altt›, fazlalafl-
t›rd›. Belediye üzerindeki büyük bir yük
kalkt›. 

Sanayi, özel sektör ve sivil toplum kuru-
lufllar›ndan beklentileriniz neler?
Sivil toplum kurulufllar›ndan e¤itim konu-
sunda destek ve toplumu organize edici
projeler gelifltirilmesini bekliyoruz. Bunlar
kendi üyeleri aras›nda olabilir veya yafla-
d›klar› kentle olabilir ama e¤er bütün
bunlar yap›lmas›na ra¤men özel sektör
yat›r›m yapmaz ise kamu sektörünün bu-
nu tek bafl›na yapmas› mümkün de¤il.
Çal›flt›¤›m›z lisansl› firma okullara, sokakla-
ra, caddelere bu kadar çok konteyner ve
geri kazan›mla ilgili konteyner koymazsa,
onlar› alacak toplayacak araç gereç ya-
ratmaz ise ondan sonra da bunlar› de¤er-
lendirecek üniteler yaratmaz ise oraya
ciddi yat›r›m yapmazsa proje baflar›l› ola-
maz. O zaman özel sektörün de buna
muhakkak flekilde destek olmas› laz›m ya-
t›r›m yapmas› laz›m, yat›r›m›n da ayn› geri
dönmesini beklememesi laz›m. 

Bu konuda en önemli görev ve sorumlu-
luk kimlere düflüyor? 
Asl›nda bu konuda sivil toplum örgütleri-

FOTO⁄RAF Berkan Tunçludemir
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nin ön planda olmas› gerekir. Geri kaza-
n›m›n baflar›ya ulaflmas› için öncelikle tü-
keten insanlar›n bu iflle bilinçlenmesi ge-
reklidir. Türkiye’de sivil toplum örgütleri-
nin güçlenmesi anlam›nda hükümetlerin
ciddi deste¤i yok. En c›l›z örgütler maale-
sef geliflemeyen sivil toplum örgütleridir.
Kiras›n› ödeyemeyen, yay›n organ› ç›ka-
ramayan, iletiflim kuramayan bir sivil top-
lum örgütünden bahsedilemez. 
Mesela yurtd›fl›nda sivil toplum örgütleri-
ne devletin çok ciddi destekleri var. On-
lar›n ayaklar› üzerinde durmas›n› temin
edebilecek iletiflim araçlar›n› kullanmas›-
na olanak sa¤layabilecek ciddi destek-
ler var. Türkiye’de bu destekler yok. Hiç
olmazsa Çevre Bakanl›¤›n›n çevre ile ilgi-
li örgütlenmeler konusundaki sivil toplum
örgütlerine bu alanda bir deste¤i olmas›
gerekir. Bunu da göremiyorsunuz. ‹nan›-
yorum ki, Çevre ve Orman Bakan›na flim-
di sorun “kaç tane çevre ile ilgili dernek
var?”, bilemezler. Çünkü onlarla ilgili bir
iletiflimleri yok. Burada ciddi bir iletiflim
eksikli¤i var. Bu iletiflim eksikli¤inin gideril-
mesi gerekir. Yani ÇEVKO’nun bu konu-
daki bütün iyi niyetli çabalar›n›n projenin
bütün Türkiye’yi kapsamas› anlam›nda
yeterli olmad›¤›n› düflünüyorum. Tek ba-
fl›na zaten baflarmas› mümkün de¤il. 
ÇEVKO’nun bu konuda yapm›fl oldu¤u
bir çok giriflim var. Yar›flma, ödül törenle-
ri, kongre ve toplant›lar ile iletiflim konu-
sunda baflar›l› çal›flmalar› var. Ancak ye-
terli deste¤i bakanl›k taraf›ndan ald›¤›n›
düflünmüyorum.

Yerel yönetimlerin geri kazan›m sistemin-
deki konumlar›n› de¤erlendirir misiniz?
Yerel yönetimlerin zaten iflin içerisinde ol-
madan sistemin baflar›ya ulaflma flans›
yok. Ama illa yerel yönetimler tek bafl›na
yaps›n anlam›nda söylemiyorum. Katk›
verecek, yönlendirecek, projeyi sahiple-
necek. Yani ilk baflta, aya¤a kalkama-
yan, yürüyemeyen projelerin, aya¤a
kalkmas› yürümesi ayakta durur hale ge-
tirmesi ve daha sonra özel sektöre bunu
devretmesi ve daha sonra desteklemesi
gerekiyor. En ufak köy muhtar›ndan tu-
tun, en büyük belediyesine kadar herke-

sin bu iflin içinde olmas› gerekti¤ini düflü-
nüyorum. 

Sizce ülkemizde geri kazan›m alan›n›n
geliflmesi için neler yap›lmas› gerekiyor? 
Bizim ülkemizde en büyük s›k›nt›, toplu-
mun iletiflim kanallar›n›n t›kal› olmas›n-
dan kaynaklan›yor. Toplumun iletiflim ka-
nallar› yaz›l› ve görsel bas›n. Maalesef
yaz›l› ve görsel bas›n Türkiye’de tarihi de-
¤erlere, çevresel de¤erlere ve ülkenin
asl›nda ihtiyaç duydu¤u, geliflmeyi sa¤-
layabilecek, e¤itim, sa¤l›k ve birey için
spor – görsel spor demiyorum – yer ay›r-
mayan bir yap›ya sahip hale geldi. Geri
kazan›m›n faydalar›, ayr›flt›rman›n önemi
vurgulamak üzere, birilerini bu yönde di-
zi içerisinde hevesli, ifle ilgi duyan biri ola-
rak gösterseler, halk için bilgilendirici ola-
cak ama bunlar› göremiyoruz.

Geri kazan›m alan›nda gelece¤e yönelik
projeleriniz hakk›nda bilgi verir misiniz?
Biz geri kazan›m projesine, evsel at›klarla
bafllam›flt›k, arkas›ndan pillerin ve at›k
lastiklerin de¤erlendirilmesi ile ilgili çal›fl-
malar yap›ld›. Daha sonra at›k ya¤lar ile
ilgili çal›flmalar yap›ld›. Bu arada tabii
daha önce bahsetmifl oldu¤unuz amba-
laj at›klar› ile ilgili yasa ç›kar ç›kmaz on-
larla ilgili çal›flmalar yap›ld›. fiimdi ise Ka-
d›köy Belediyesi elektrikli ev aletleri ve
elektronik aletlerle ilgili ayr› bir ayr›flt›rma
merkezi kurdu  ve flu anda belediye bün-
yesinde yürütülüyor. Belki bir müddet
sonra bu da özel sektöre verilecek ama
bizim el att›¤›m›z projeler hiç yap›lmayan
projeler. Türkiye daha çok eksik var. Biz-
de bir inflaat› y›kars›n›z, kap› cam çerçe-
ve demir at›klar›n hepsi gider çöpe ve
gömülür. Türkiye y›kt›¤› inflaatlar›n ç›kan
betonundan demirine cam›na ve ora-
dan ç›kan ahflab›na kadar de¤erlendir-
di¤i gün sorunu halletmifl olacakt›r, çev-
re sorununu halletmifl olacakt›r tam anla-
m›yla. Ama flu anda biz ayr›flt›rmam›z ge-
reken fleyi gömüyoruz. Gömdü¤ümüz sü-
rece de bu projelerin sonuca ulaflt›¤›n›
söyleyemeyiz.  Sonuca ulaflma gömme-
di¤imiz gün bafllayacakt›r. 
RÖPORTAJ: Kaan Arda - Cem Ertürer
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Tan›t›m filmimizi sizlerle
paylafl›yoruz
Pro Europe’un Stockholm’de düzenlemifl oldu¤u iletiflim
çal›flmalar› toplant›s›nda, ÇEVKO Vakf›’n›n etkinliklerini içeren
tan›t›m filmi be¤eni ile izlendi.

Geçen say›m›zda yeni y›l›n›z› kutlarken bu say›da 2009 y›l›n›n ilk çeyre¤ini bitirdik bile. Bu süre içinde yeni tan›-
t›m filmimizin Türkçe ve ‹ngilizce versiyonlar›n› tamamlad›k. 2008 - 2009 y›l›nda yap›lacak olan “E¤iticilerin E¤iti-
mi” program› için özel olarak haz›rlanan e¤itim setini bitirdik. E¤itim setinin içinde kat›l›m sertifikas›, e¤itim kitap-
lar›, tan›t›m cd’si ve ilgili yönetmelikler bulunuyor. Bu setin haz›rlanmas›nda eme¤i geçen çal›flma arkadafllar›-
ma ve Çevre Koleji’ne çok teflekkür ederim. Hepsi kendi bilgi ve birikimlerini ortaya koyarak güzel bir çal›flma-
ya imza att›lar.

Her y›l Pro Europe taraf›ndan düzenlenen “‹letiflim Çal›flmalar›” toplant›s› bu y›l 12-13 Mart 2009 tarihlerinde ‹s-
veç’in baflkenti Stockholm kentinde düzenlendi. Yaklafl›k 30 ülkenin ‹letiflim Müdürlerinin yer ald›¤› toplant›n›n ilk
gününde ülkeler kendi iletiflim ve e¤itim çal›flmalar›n›n yer ald›¤› sunumlar yapt›. Kat›l›mc›lar ülkelerindeki sosyal
sorumluluk projelerinden örnekler verirken, gazete ve TV reklamlar›, tan›t›m filmleri izlendi. Çevko Vakf› olarak
bizde 2008 y›l› içinde yap›lan sosyal sorumluluk ve e¤itim projelerimizi anlatarak, 2009 y›l› ÇEVKO Vakf› ‹ngilizce
tan›t›m filmimizi ilk kez izletmenin gururunu yaflad›k. Tan›t›m filmimizin, hem Türkçe hem ‹ngilizce versiyonlar›n›
dergimiz ile birlikte alaca¤›n›z CD ile sizlerle paylafl›yoruz. Görüfllerinizi iletiflim@cevko.org.tr adresine mail atarak
bizlerle paylaflabilirsiniz.

2010 y›l›nda 5.kez düzenlenecek olan Pro-Europe kongresinin Belçika’da gerçekleflecek olmas›ndan dolay› Bel-
çika’n›n Yeflil Noktas› “Fost Plus” kongre haz›rl›klar› ile ilgili bilgiler verirken, ayn› zamanda bir çal›flma grubu olufl-
turuldu. 2010 y›l›ndaki kongrenin kusursuz olmas› için tüm ülkelerin iletiflim müdürleri, oluflturulan bu grupta fikir al›fl-
verifli yaparak, ülkelerindeki yeniliklerden birbirlerini haberdar etme sözü verdiler. Bu arada Dönüflüm dergisi say-
falar›nda yer verdi¤imiz Pro Europe Genel Müdürü Joachim Quoden ile de röportaj yapma imkan› bulduk.

Toplant›n›n ikinci gününde ‹sveç’in ünlü firmas› IKEA, ‹sveç’in Yeflil Noktas› “REPA” ile bafllatt›klar› kampanyadan
söz etti. ‹sveç’te yaflanan uzun gecelerden dolay› mum tüketiminin bir hayli yo¤un oldu¤u ülkede IKEA, tea-
light mumlar›n saklama kab› olan metal parçalar›n› toplatarak ciddi bir geri dönüflüm sa¤land›¤›n›n alt›n› çizdi.

Mart ay›nda yap›lan yerel yönetimlerde yeniden Belediye Baflkan› seçilen Say›n Selami Öztürk ile gerçeklefltir-
di¤imiz söylefliyi okumaktan keyif alaca¤›n›z› düflünüyorum, bu vesile ile de yeni göreve gelen baflkanlar›m›za
yeni görevlerinde baflar›lar, tekrar seçilen baflkanlara da baflar›lar›n›n devam›n› diliyorum.

Dilek Özcanl›
ÇEVKO Vakf›
‹letiflim ve E¤itim Müdürü
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TÜKET‹C‹LERLE EL ELE

ÇEVKO Vakf›,
Yeflil Bilgi Platformu’nu 
destekliyor

24 Eylül 2008 tarihinde Koç Bilgi Grubu taraf›ndan sosyal sorumluluk 
projesi olarak bafllayan Yeflil Bilgi Platformu, çeflitli sivil toplum kurulufllar›
ve ÇEVKO Vakf› taraf›ndan desteklenerek, çevre sorunlar› ile ilgili bilgi
eksikliklerinin giderilmesi amaçlanmaktad›r. 

Yeflil Bilgi Platformu, Koç Bilgi Grubu taraf›n-
dan yürütülen ve bünyesinde KoçSistem,
Koç.net, Bilkom/Apple Türkiye, Promena,
Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri, Tan› / Pa-
ro ile Zer adl› flirketleri bar›nd›ran sosyal so-
rumluluk projesidir. 24 Eylül 2008 tarihinde fa-
aliyetlerine bafllayan Yeflil Bilgi Platfor-
mu’nun amac›, bir bilgi teknolojileri flirketleri
grubu taraf›ndan hayata geçirilmifl olmas›n-
dan hareketle, çevre sorunlar›yla, öncelikle,
bu konudaki bilgi eksikli¤ini gidererek mü-
cadele etmektir. 

www.yesilbilgi.org adl› çevre sitesinde, çev-
re konulu haberler, güncel geliflmeler, etkin-
likler, röportajlar ve bilgilere yer verilmekte-
dir. www.yesilbilgi.org ile hedeflenen; bilgi-
nin genifl kitleler ile paylafl›lmas› ve bilgi sahi-
bi olan genifl kitlelerin, att›klar› her ad›mda
çevreye duyarl› davranmay› al›flkanl›k hali-
ne getirmelerine yard›mc› olmakt›r. 

ÇEVKO Vakf›, geri kazan›m konusunda uzun
y›llard›r yapm›fl oldu¤u çal›flmalarla, bu ko-

nuda edindi¤i bilgi birikimini Yeflil Bilgi Plat-
formu ile paylaflarak, bilgilerin en do¤ru ve
en yetkin flekilde genifl kitlelere ulaflmas›n›
amaçlamaktad›r. Yeflil Bilgi Platformu’na ait
çevre bilgilerinin, tüm Türkiye genelindeki
Apple APR’lardaki bilgisayarlar›n ekranlar›n-
da ve 1497 Paro flubesindeki 3825 paro-
pod’da yay›nlanmas›yla, çevre bilgisi ak›fl›
ve bilinçlendirme faaliyetleri, tüm Türkiye’ye
yay›larak devam ettirilmektedir.
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ÇEVKO Vakf›, 
Eko-Okullar E¤itim Semineri’nde

Bu y›l 9. Ulusal Eko-Okullar E¤itim Semineri’nde ö¤retmenlere çevrenin
ve geri kazan›m›n önemi ve ÇEVKO Vakf›’n›n faaliyetleri anlat›ld›.

ÇEVKO Vakf›, ambalaj at›klar›n›n kayna¤›n-
da ayr› biriktirilerek geri kazan›labilmesi ama-
c›yla, genç bireylerin küçük yaflta e¤itilmesi-
nin gelece¤e yap›lan önemli bir yat›r›m oldu-
¤u düflüncesiyle, e¤itim çal›flmalar›na h›z
kesmeden devam ediyor. Genç bireylerin
geri kazan›m konusunda e¤itilmesi amac›yla
okullarda sürdürülen e¤itim çal›flmalar›, am-
balaj at›klar›n›n kayna¤›nda ayr› toplanmas›-

n›n yayg›nlaflmas›nda önemli bir yer teflkil
ediyor.  21 fiubat 2009 tarihinde gerçekleflen
E¤itim Semineri’nde ÇEVKO Vakf› ‹letiflim ve
E¤itim Uzman› Kaan Arda taraf›ndan, geri
kazan›m›n önemi, geri kazan›m için kayna-
¤›ndan ayr› toplama yöntemleri ve gerçek-
lefltirilen uygulamalar hakk›nda bilgiler veren
bir sunum gerçeklefltirilmifltir. 

‹lkö¤retim okullar›nda çevre bilinci ve sürdü-
rülebilir kalk›nma e¤itimi vermek amac›yla
Eko Okullar, TÜRÇEV taraf›ndan hayata ge-
çirilmifl bir projedir. Bu proje, ö¤rencilerin edi-
necekleri, kat›l›mc› yaklafl›mla, program kap-
sam›nda bulunan okullarda yer alan ö¤ren-
cilerin, hem çevresel konularda bilgi edin-
meleri, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve
sivil toplum kurulufllar›n› çevresel konularda
bilinçlendirmede etkin rol oynamalar› hede-
fiyle ilerlemektedir. Bu amaç do¤rultusunda
proje kapsam›nda bulunan okullar›n koordi-
natör ö¤retmenlerine yönelik düzenlenen 9.
Ulusal Eko-Okullar E¤itim Semineri’ne 197 ko-
ordinatör ö¤retmen kat›l›m göstermifltir. 
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ÇEVKO Vakf›, Comenius
Program› kapsam›nda 
Hisar E¤itim Vakf› Okullar›nda

Lizbon hedeflerine ulaflabilmek için ö¤renciler ve e¤itim personelini
Avrupa kültür ve dil çeflitlili¤i hakk›nda bilgidirmeyi, ö¤rencilerin kiflisel
geliflimleri için gerekli olan temel becerileri edinmelerini amaçlayan
Comenius Program›n›n, çal›flma konusu R3’tü. Bu konu kapsam›nda,
ÇEVKO Vakf›, Hisar E¤itim Vakf› Okullar›’nda e¤itim verdi.

TÜKET‹C‹LERLE EL ELE

Sürdürülen e¤itim çal›flmalar›ndan bir yenisi-
ni Comenius Program› kapsam›nda, ÇEVKO
Çevre Koruma ve Ambalaj At›klar› De¤er-
lendirme Vakf› ad›na Endüstri ‹liflkileri Uzma-
n› Umay Y›lmaz gerçeklefltirdi. Fransa, Belçi-
ka, ‹spanya, Romanya, Macaristan, Kanar-
ya adalar› ve Litvanya’dan oluflan yedi Av-
rupa ülkesinin kat›ld›¤› Comenius projesinin
çal›flma konusunu R3  (Reduce, Recycle,
Reuse) oluflturdu. 

Okul e¤itimindeki kaliteyi art›rmak, Avrupa
boyutunu güçlendirmek, okullar ve uluslara-
ras› iflbirli¤ini teflvik etmek, pedagojik metot-
lar ile materyaller gelifltirerek okullar›n idare-
sine yönelik çal›flmalar›n uluslararas› boyutta
yayg›nlaflt›r›lmas›n› desteklemek amac›yla
gerçeklefltirilen Comenius projesinin bu y›lki
final toplant›s› 27 Mart - 2 Nisan tarihleri ara-
s›nda ‹stanbul’da Hisar E¤itim Vakf› Okulla-
r›nda gerçeklefltirildi.

Kat›ld›klar› ülkelerindeki kat› at›klar›n kayna-
¤›nda ayr› toplanmas› ve geri dönüflümüyle

ilgili iyilefltirme projeleri haz›rlayan ö¤renci-
ler, bu projeleri birbirleriyle paylaflt›ktan son-
ra Türkiye’deki geri kazan›m çal›flmalar› ve
ÇEVKO Vakf›’n›n sürdürdü¤ü faaliyetler
hakk›nda bilgilendirildi.
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Ambalaj ve ambalaj at›klar›
üzerine AB direktifi; sorular ve
cevaplar

“Avrupa Birli¤i At›k Çerçeve Direktifi nedir”, “At›k hiyerarflisi nedir” gibi
sorular›n cevaplar› ve Ambalaj ve Ambalaj At›¤› Yönetmeli¤i ile ilgili
merak edilen bilgiler aç›klan›yor.

At›k Çerçeve Direktifi ve Ambalaj ve Amba-
laj At›¤› Direktifi nedir?
At›klarla ilgili Avrupa Birli¤i Direktifi (At›k Çer-
çeve Direktifi), at›klar›n Avrupa Birli¤inde na-
s›l yönetilmesi gerekti¤ini belirten kurallar›
kapsayan çevresel koruma kanunudur. At›k-
lar›n çevresel etkilerinin azalt›lmas› amaç-
lanm›fl olup, kaynaklar›n etkin kullan›m› için
geri kazan›m, tekrar kullan›m cesaretlendiril-
mektedir. Bu yönetmelik revize olmufltur.
Ambalaj ve Ambalaj at›klar› Yönetmeli¤i Av-
rupa Birli¤i içerisinde ticaretin kolayca ve öz-
gürce yap›labilmesi için ortak kurallar› kap-
sayan kanunlard›r. ‹ki ana konusu vard›r.
Bunlar; ticaretteki engellerin önlenmesine
yard›mc› olmak ve ambalajlar›n çevresel et-
kilerini azaltmakt›r. Her Avrupa Birli¤i üyesi ül-
ke için geri kazan›m ve geri dönüflüm oran-
lar›n› ve hedefleri tan›mlanm›flt›r. Doksanl› y›l-
lar›n bafllar›nda de¤iflik ulusal çevre kanun-
lar›ndan, ambalajl› ürünlerin serbest dolafl›-
m›nda çeflitli engeller ve ticari rekabette ya-
flanan zorluklardan dolay› Avrupa Komisyo-
nu direktifi sunmufltur. 

At›k Çerçeve Direktifindeki revizyon nedir?
1975 de kabul edilen yasan›n günümüz flart-
lar›na uygun flekilde modernlefltirilmesi gerek-
mifltir. Revize edilmifl yönetmelik birçok yeni
tan›m, yeni geri dönüflüm ve tekrar kullan›m
hedefleri ve at›k azaltma program› haz›rlan-
mas› gibi konular› içermektedir. At›k yönetimi
seçenekleri bir hiyerarfli olarak tan›mlanmak-
tad›r. Buna göre, üye ülkeler; at›k önleme,
tekrar kullanma, geri dönüflüm ve di¤er geri
kazan›m metotlar› ve son seçenek olarak ise
bertaraf etmeyi ulusal çevre politikas› olarak
benimsemesi gerekmektedir. Ancak, Üye
Devletlerin, çevresel konulardaki hassasiyet-
lerine göre kendine has at›k ak›fl› politikalar›
tariflendirerek, bu hiyerarflik düzenden ayr›
hareket edebilmeleri söz konusu olmufltur.

At›k yönetim hiyerarflisi ambalajlar için pra-
tikte veya yasal olarak uygulanmakta m›?
E¤er ambalaj›n tüm yaflam döngüsünü düfle-
cek olursak, ambalajlar›n kullan›mdan sonra
çevresel gibi görünen yollarla ele al›nmas›
çok say›da etkiye ba¤l›d›r. EUROPEN’in ger-
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çek hayattan örneklerle “Bu hiyerarfli Avrupa
Ülkelerinde nas›l uygulan›yor” bafll›kl› bir çal›fl-
ma haz›rlam›flt›r.  Bu çal›flma ile çevresel çö-
zümlerin çeflitli etkenlere ba¤l› oldu¤u ortaya
ç›km›flt›r. Bu etkenler; co¤rafik özellikler, iklim,
nüfus ve at›k yönetimi altyap›s› olarak tan›m-
lanm›flt›r. Ambalaj tasar›m aflamas›ndan bafl-
layarak devam eden yaflam döngüsü de
at›k yönetim senaryolar›nda dikkat edilmesi
gereken çevresel çözümler için birer etken
say›lmaktad›r.
Yasal olarak, ambalajlarda bu hiyerarfli nas›l
uygulan›yor sorusu test edilmifltir. Avrupa
adalet mahkemesi 2004 y›l›nda koydu¤u ku-
ralla, Ambalaj ve Ambalaj At›klar› Yönetmeli-
¤i, kullan›lm›fl ambalajlar›n tekrar kullan›m›n›
geri kazan›m olarak kabul etmemifltir. Pratik-
te, ambalaj at›¤› önleme önceliklidir. Amba-
laj ve ambalaj at›¤› direktifinde sadece mini-
mum miktarda ambalaj, ürünün korunmas›
ve kabul edilebilirli¤i için kullan›lmal›d›r de-
mektedir. Ambalaj üreticileri, kaynaklar›n ko-
runmas› ve do¤al olarak at›k önlenmesi ama-
c›yla daha hafif ve ince ambalajlar üretmek
için çal›flmalar yapmaktad›r. Unutulmamal›-
d›r ki, ambalajlar ürünün tafl›nmas› s›ras›nda
at›k haline gelmemesi için ürünü korur. Yeter-
li ambalaj kullanman›n çevresel etkileri; ye-
tersiz ambalaj kullanman›n yarataca¤› at›k
ve ürün kayb›n›n etkilerinden daha azd›r.

At›k hiyerarflisi belirli ambalaj politikalar›n›
hakl› ç›karmak için kullan›labilir mi?
E¤er bir kanun, olas› bir haks›z rekabet veya
fark gözetme yap›yorsa, ambalajlama sis-
temleri aras›nda veya ambalajlanm›fl ürünle-
rin serbest dolafl›m›n› k›s›tlayan engellere ne-
den oluyorsa, at›k hiyerarflisi bunu hakl› ç›kar-
mak için kullan›lamaz. Böyle bir kanun Am-
balaj ve Ambalaj At›¤› Direktifinde bir boflluk
yaratarak risk meydana getirecektir. 

Ambalaj ve Ambalaj At›¤› Yönetmeli¤i revize
edilerek, kanunlar At›k Çerçeve Direktifi ile
ayn› çizgiye çekilmeli midir?
‹ki direktifin de amaçlar› ve konular› farkl›d›r.
Ambalaj ve ambalaj at›¤› yönetmeli¤inin iki
konusu vard›r; çevrenin koruma ve iç pazar›
uyumlaflt›rmas›. At›k Çerçeve Direktifi ise bir
çevresel koruma kanunudur ve ticari konula-
r› içermemektedir. 

Neden iç pazar bu kadar önemlidir? Çevre-
sel konularda daha çok endiflelenmemiz ge-
rekmez mi?
Ürünlerin serbest dolafl›m›, Avrupa Birli¤inin
kurulmas›ndan itibaren en önemli temel ilke-
lerinden biridir. ‹ç pazar Avrupal›lar›n refah›
ve çevresel koruma için kritik katk›lar sa¤la-
maktad›r. ‹deal olarak, flirketler büyük pazar-
lara girebilmesi bir tak›m kurallara ba¤l›d›r. Bu
kurallar; çevresel etkileri en aza indirecek üre-
tim süreçlerine, ürün geliflimlerine ve yenilikle-
re para harcanmas›na izin vererek, faydas›z
harcamalardan korumay› hedeflemektedir.
Küresel ticaret dünyas›nda, baflar›l› flirketler
hem sorumlu ve ayn› zamanda rekabetçi ol-
mak zorundad›r.

Önleme nedir?
fiirketler, CEN Ambalaj ve Çevre standartlar›-
n› kabul ederek ambalaj›n a¤›rl›¤›n› en aza
düflürmeyi ve kullan›lm›fl ambalajlar›n çevre-
sel etkilerini azaltmay› taahhüt ederler. Orga-
nizasyonlar›m›z Üye Devletlerin temel ilkeler-
den biri olmas› gerekti¤ine inand›¤›, direktifte
belirtilen temel gereksinimlere uyum süreci-
nin, Üye Devletler taraf›ndan izlenmesi ile
çevresel hedeflerin gerçeklefltirilmesi ve iç
pazarda serbest dolafl›m›n sorunsuz flekilde
yürütülmesi mümkün olacakt›r.
KAYNAK: Pro-Europe ÇEV‹REN: Berkan Tunçludemir
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ÇEVKO VAKFI ÜYELER‹

AK GIDA SAN. VE T‹C. A.fi.

AMWAY TÜRK‹YE LTD. 

ANA GIDA ‹HT‹YAÇ 

MADDELER‹ SAN. VE T‹C. A.fi. 

ANADOLU CAM SAN. A.fi.

ANADOLU EFES B‹RACILIK VE MALT 

SANAY‹‹ A.fi. 

ARTENIUS TURKPET K‹MYEV‹ MADDELER VE 

PET AMBALAJ MALZEMELER‹ SANAY‹ A.fi.

BERICAP KAPAK SAN. LTD. fiT‹.

BESLER GIDA VE K‹MYA SAN. VE T‹C. A.fi.

BP PETROLLER‹ A.fi.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI 

T‹CARET MERKEZ‹ A.fi.

COCA-COLA MEfiRUBAT PAZARLAMA 

DANIfiMANLIK SAN. VE T‹C. A.fi.

COCA-COLA ‹ÇECEK A.fi.

CROWN BEVCAN TÜRK‹YE AMBALAJ 

SAN. VE T‹C. A.fi.

DANONE HAYAT ‹ÇECEK VE GIDA 

SAN. VE T‹C. A.fi.

DANONE T‹KVEfiL‹ GIDA VE ‹ÇECEK 

SAN. VE T‹C. A.fi.

DELLA GIDA SAN. VE T‹C. A.fi.

ECZACIBAfiI BEIERSDORF KOZMET‹K 

ÜRÜNLER‹ SAN. VE T‹C. A.fi.

ED‹RNE YA⁄ SAN. VE T‹C. A.fi.

EL‹F PLAST‹K AMBALAJ SAN. VE T‹C. A.fi.

EMEK YA⁄ SAN. A.fi.

ERBAK-ULUDA⁄ MEfiRUBAT VE GIDA 

SAN. A.fi.

ET‹ GIDA SAN. VE T‹C. A.fi.

FATSU DO⁄AL KAYNAK SULARI 

SAN. VE T‹C. A.fi.

HAYAT K‹MYA SAN. A.fi.

HÜR PLAST‹K GER‹ DÖNÜfiÜM VE GRANÜL 

‹MALAT SANAY‹ T‹CARET LTD. fiT‹.

JOHNSON JOHNSON SIHH‹ MALZEME 

SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹.

KAFKAS PASTA fiEKERLEME 

SAN. VE T‹C. A.fi.

KAYSER‹ fiEKER FABR‹KASI A.fi.

KOPAfi KOZMET‹K PAZARLAMA 

VE SAN. A.fi.

KOROZO AMBALAJ SAN. VE T‹C. A.fi.

LOREAL TÜRK‹YE KOZMET‹K 

SAN. VE T‹C. A.fi.

MARSAN GIDA SAN. VE T‹C. A.fi.

MARSHALL BOYA VE VERN‹K SAN. A.fi.

MEHMETLER YA⁄ SAN. VE T‹C. A.fi.

M‹GROS TÜRK  A.fi.

MOB‹L O‹L TÜRK A.fi.

NESTLE WATERS GIDA VE MEfiRUBAT 

SAN. T‹C. A.fi.

ORIFLAME KOZMET‹K ÜRÜNLER‹ T‹C. LTD. fiT‹.

PAPIX PLAST‹K SAN. VE T‹C. A.fi.

PEPSI COLA SERV‹S VE DA⁄ITIM LTD. fiT‹.

PFIZER ‹LAÇLARI LTD. fiT‹.

PINAR SU SAN. VE T‹C. A.fi.

PLAfi PLAST‹K AMBALAJ 

SAN. VE T‹C. A.fi.

PROCTER & GAMBLE TÜKET‹M 

MALLARI SAN. A.fi.

RECKITT BENCKISER TEM‹ZL‹K MALZEMELER‹ 

SAN. VE T‹C. A.fi.

REXAM PAKETLEME SAN. VE T‹C. A.fi.

ROCHE MÜSTAHZARLARI SAN. A.fi.

ROTOPAK MATBAACILIK AMBALAJ 

SAN. VE T‹C. A.fi.

S.S. TAR‹fi PAMUK VE YA⁄LI TOHUMLAR 

TARIM SATIfi KOOP. B‹RL‹⁄‹  

SARTEN AMBALAJ SAN. VE T‹C. A.fi. 

PETPAK FABR‹KASI

SHELL&TURCAS PETROL A.fi.

TAMEK GIDA VE KONSANTRE 

SAN. VE T‹C. A.fi.

TAT KONSERVE SAN. A.fi.

TETRA PAK MAK‹NA T‹C. VE 

SERV‹S LTD.fiT‹.

TÜRK TUBORG B‹RA VE MALT SAN. A.fi.

UNILEVER SAN. VE T‹C. TÜRK A.fi.

ÜLKER B‹SKÜV‹ SANAY‹ A.fi.

WELLA KOZMET‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹.

YUDUM GIDA SAN. VE T‹C. A.fi.








