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ÇEVKO’nun 2009 y›l›
3. çeyrek sonuçlar›
De¤erli Okuyucular,
2009 y›l› üçüncü çeyre¤i sonu itibar› ile 970 ekonomik iflletme 394.000 tonluk geri kazan›m yükümlülü¤ünü Yetkilendirilmifl Kurulufl ÇEVKO’ya devretmifl bulunuyor.
ÇEVKO, üstlendi¤i yükümlülü¤ü yerine getirmek için Türkiye’nin çeflitli illerindeki yerel yönetimler ve lisansl› toplamaay›rma firmalar› ile iflbirli¤i yapmakta. 3. Çeyrek sonu itibar› ile iflbirli¤i sözleflmeleri imzalad›¤›m›z yerel yönetimlerin
bulundu¤u iller flöyle: Adana, Adapazar›, Ankara, Antalya, Ayd›n, Bal›kesir, Bolu, Bursa, Eskiflehir, Gaziantep, ‹stanbul, ‹zmir, Kastamonu, Konya, Manisa, Mersin, Mu¤la, Tekirda¤ ve Yalova. ÇEVKO’nun iflbirli¤i içinde oldu¤u lisansl›
firma say›s› ise 53.
Ambalaj at›klar›n›n kayna¤›nda ayr› toplanmakta oldu¤u bölgelerde 1.700.000 konut ve iflyerinde yaklafl›k 5.835.000
kifli uygulamaya kat›lm›fl bulunuyor. 2009 y›l›n›n bafl›ndan itibaren, ÇEVKO olarak, kaynakta ayr› toplama uygulamalar›na, di¤er maddi katk›m›z›n yan›nda, uygulamaya yeni kat›lan yerlerde 1.400 m3’lük d›fl mekan, 870 m3’lük iç mekan ambalaj at›¤› biriktirme kumbaras› deste¤inde bulunduk.
May›s ay›nda Çevre ve Orman Bakanl›¤›’n›n daveti üzerine toplanan Ambalaj Komisyonu’nun piyasaya sürenlerin
kay›t alt›na al›nmas›; belediyelerin rolü, yükümlülükleri, ikili sözleflmelerin güçlendirilmesi; kaynakta ayr› toplaman›n
maliyetleri, üretici sorumlulu¤una ifllerlik kazand›rmak, belgelendirme, ekonomik araçlar; yetkilendirilmifl kuruluflun kriterleri ve fonksiyonu; sanayi kaynakl› ambalaj at›¤› ile konut kaynakl› ambalaj at›¤›n›n toplama sisteminin ayr›lmas›;
depozito uygulamas›; standartlar, a¤›r metal konsantrasyonu; tafl›ma amaçl› kullan›lan al›flverifl pofletlerinin kullan›lmas›n›n azalt›lmas›; e¤itim ve bilgilendirme; iflaretlemenin zorunlulu¤u konular›nda alt komisyonlar oluflturdu¤unu
daha önceki say›m›zda bildirmifltik. ÇEVKO’nun aktif olarak yer ald›¤› komisyon çal›flmalar› 3. çeyrekte de yo¤un
olarak sürdü.
Ambalaj Komisyonu çal›flmalar›na katk›da bulunmak amac›yla Ankara’da, Türkiye Belediyeler Birli¤i’nin ev sahipli¤inde, tüm komisyon üyelerinin davet edildi¤i ve iki uluslararas› uzman›n kat›ld›¤› bir toplant› düzenledik. Toplant›ya
konuflmac› olarak PRO Europe ve Fransa, Eco-Emballage’dan birer uzman kat›ld›. Komisyon konular›yla ilgili Avrupa’daki uygulamalar›n ele al›nd›¤› toplant›n›n ilk bölümünde Fransa örne¤i ayr›nt›l› olarak incelendi. Toplant›n›n ikinci bölümünde uzmanlar alt komisyon üyelerinin sorular›n› yan›tlad›lar.
Dergimizin bu say›s›nda Ayd›n Belediye Baflkan› Sn. Özlem Çerçio¤lu’yla ve lisansl› toplama-ay›rma tesisi Altafl Yap›
Sanayi ve Temizlik Hizmetleri Ltd fiti Yönetim Kurulu Üyesi Sn. fieref Bülbül’le yapt›¤›m›z söyleflilere yer veriyoruz.
ÇEVKO DÖNÜfiÜM’ün haz›rlanmas›nda eme¤i geçenlere teflekkür ediyor, sizlere esenlikler diyorum.
Sayg›lar›mla,

Mete ‹mer
ÇEVKO Vakf› Genel Sekreteri
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Unilever, Türkiye’nin
ilk sertifikal› “yeflil” ofisi

OMO, Sana, Dove, Lipton, Knorr, Algida gibi markalar›yla h›zl› tüketim
ürünleri sektörünün önemli firmalar›ndan biri olan Unilever Türkiye,
çevre dostu yeflil ofisi ile “Enerji ve Çevre Dostu Tasar›mda Liderlik (LEED)”
sertifikas› ald›. ABD Çevre Dostu Binalar Konseyi taraf›ndan gelifltirilen
kriterlerin oluflturdu¤u LEED, binalar›n çevreye olan etkisini de¤erlendiriyor.
Türkiye’nin önde gelen h›zl› tüketim ürünleri flirketi Unilever Türkiye, yeflil ofis konseptiyle Enerji ve Çevre Dostu Tasar›mda
Liderlik (LEED) sertifikas› almaya de¤er
görüldü.

Unilever Türkiye’nin yeni merkez binas›n›n
do¤al kaynaklar›n kullan›m›yla tasarland›¤›n› belirten Unilever Türkiye CEO’su ve
Unilever Asya, Afrika, Orta ve Do¤u Avrupa Baflkan Yard›mc›s› ‹zzet Karaca,
“Sürdürülebilir
Kalk›nma
plan›m›z›n
önemli parçalar›ndan biri olan yeflil ofisimizle enerji ve su tasarrufunu en üst düzeye tafl›d›k. Çal›flanlar›m›z›n verimli bir ifl
gücüne ulaflmalar› için tüm ayr›nt›lara
sahip olan yeflil ofis, Unilever’in canl›l›k
misyonuna uygun olarak tasarland›.
Çevre dostu yaklafl›mlar›m›z› ve yeflil binam›z› bu denli önemli bir sertifikayla belgelemekten mutluluk duyuyoruz” dedi.
Unilever Türkiye, küresel ›s›nman›n etkilerini azaltmak için marka gündemini sürdürülebilirlik stratejilerine tafl›d›. Bu strateji
dahilinde hayata geçirilen yeflil ofis, sürdürülebilirlik gündeminin en önemli noktalar›ndan birini oluflturuyor. Sosyal sorumluluk vizyonunu her geçen gün gelifltiren Unilever Türkiye, sürdürülebilir ve ge-
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liflmeye aç›k bir gelecek için, her türlü faaliyeti s›ras›nda küresel ›s›nman›n ve tükenen enerji kaynaklar›n›n olumsuz etkilerini en aza indirmeyi ve gerekli önlemleri almay› iflinin ayr›lmaz bir parças› olarak görüyor.
Sürdürülebilirlik stratejilerinin bafllang›c›
olarak Türkiye’de konsantre ürün ak›m›n›
Yumofl markas› ile bafllatan Unilever’in
Yumofl Extra ürünü, çevreyi korumaya
yönelik üstün performansl› ürünlerin gereklili¤ini tüketiciye kan›tlad›. Yeni OMO
Konsantre ile enerji, ambalaj ve su tasarrufu al›flkanl›¤›n› tüketicilere kazand›rmak
için önemli bir ad›m daha atan Unilever
Türkiye, 2009’un Nisan ay›nda yeflil ofise
tafl›narak sürdürülebilirlik gündemini yaflam tarz›n›n merkezine oturttu.
%30 daha az elektrik, %40 daha az su
Unilever Türkiye’nin yeflil ofisi, düflük enerji kullan›ml› ekipmanlarla donat›ld›, tasar›m aflamas›nda yüksek izolasyon de¤erleri kullan›ld›. Ka¤›ts›z bir konsepte sahip
ofiste, y›ll›k ortalama %30 oran›nda daha
az elektrik harcanacak. Yeflil ofis projesi
kapsam›nda verimli su armatürleri seçilmesi, çat›ya düflen ya¤mur suyunun toplan›p yeniden de¤erlendirilmesi gibi su
tasarrufu sa¤layan uygulamalar sayesinde de standart bir ofise oranla %40 daha az su israf› olacak.
Ofis içerisinde ›s› ve ›fl›k konforunu sensörler sayesinde sürekli kontrol alt›nda tutacak olan Unilever Türkiye, yerleflim plan›n› çal›flanlar›n d›flar›y› görebilece¤i ve
gün›fl›¤›ndan maksimum seviyede faydalanabilece¤i flekilde tasarlad›.
Unilever Türkiye’ye LEED sertifikas›n› alma
sürecinde Altensis firmas› dan›flmanl›k
hizmeti verdi.

Yeflil ofis nedir?
Çevresel koruma ve sürdürülebilir çevre
yönetim planlar›n›n her gün daha önemli hale gelmesi neticesinde yaflam›n her
alan›nda do¤al kaynak tüketimini minimuma indirmeye yönelik önlemler al›n-

maktad›r. Bireylerin zamanlar›n›n büyük
bir k›sm›n› geçirdi¤i yer olan ofislerde de
bu tüketimin belirli bir seviyede tutulmas›, enerji harcamalar›n›n kontrolü, ofislerde kullan›lan malzemelerin do¤a dostu
ürünler olmas› gibi birçok kritere dikkat
edilerek haz›rlanan yönetim planlar›n›n
bütünü “yeflil ofis” kavram›n› ortaya ç›karmaktad›r.

Ofis içi at›k yönetim plan›n›n
oluflturulmas›
Yeflil ofis yönetim plan› içerisinde yer
alan “Ofis içi at›k yönetimi” ile ilgili kriterler afla¤›da maddelenmifltir;
• Geri dönüflüm program›n›n uygulanmas› için bir geri dönüflüm koordinatörünün belirlenmesi gerekmektedir.
Ofis içinde kullan›lan materyallerin tekrar
kullan›labilir olan k›sm› ile geri dönüflümü
sa¤lanacak at›klar›n neler oldu¤unu belirleyebilecek, at›k miktar›n› ve haftal›k
program› izleyebilecek ve personelin
programa uymas›n› denetleyecek bir koordinatöre ihtiyaç duyulmaktad›r.
• Geri dönüflümü mümkün olan ürünler
listelenmelidir.
Ofiste kullan›lan ve tekrar kullan›m› mümkün olan veya at›k olarak geri dönüfltürülebilir; ka¤›t, karton, alüminyum kutular,
cam flifleler, yaz›c›lar›n kartufllar›, bilgisayar ve aksesuarlar›, ampuller gibi ürünle3

rin bir listesi oluflturulmal›d›r.
• Geri dönüfltürülebilen at›klar için toplama yöntemi seçilmelidir.
Hangi ürünlerin geri dönüfltürülece¤i belirlendikten sonra bu at›klar›n nas›l toplanaca¤› belirlenmelidir. Her ürünü ana
maddesine göre gruplayarak ayr› kumbaralara at›lmas› veya her ürünü alt gruplara ay›rarak ayr› kumbaralara at›lmas›
konusunda daha önceki incelemeler göz
önüne al›narak bir karar verilmelidir.
• At›klar d›flar›ya deflarj edilmelidir.
Toplanan bu at›klar›n miktar›na göre flirketler ile anlaflma yap›labilece¤i gibi firma kendi imkanlar› ile at›k toplama noktalar›na veya merkezlerine at›klar› ulaflt›r›labilir.
• Geri dönüflüm kumbaralar› ve nas›l kullan›lacaklar›na dair k›lavuz haz›rlanmal›d›r.
Geri dönüflüm kumbaralar›n›n yerleflim
noktalar› belirlenmeli ve seçilen at›k toplama yöntemi ile ilgili bilgilendirici bir k›lavuz tüm personel için haz›rlanmal›d›r.

• Program›n izlenmesi ve raporlanmas›
gerekmektedir.
Haftal›k/ayl›k geri dönüfltürülmek üzere
sevk edilen ürün miktar›, ürünlerin ekonomik de¤eri ile firmaya olan faydas›, çevresel boyutlar› ile ilgili somut verilerin ortaya konuldu¤u bir rapor haz›rlanarak
personele da¤›t›lmal›d›r.
Yeflil ofis oluflumu için at›k geri dönüflüm
yönetimi
• At›k cam, metal ve plastik için geri dönüflüm kumbaralar› gerekmektedir.
• Uygun bir alana geri dönüflüm kumbaralar›n›n yerlefltirilmelidir.
• Ofis içi geri dönüflüm maddeleri, yemek salonu ve kafeterya gibi bölümlerden ç›kan geri dönüflüm maddeleri ile
birlefltirilmelidir.
• Ofis içi yerleflim plan›na uygun gelecek
bir noktaya geri dönüflüm merkezinde
at›klar›n biriktirilmesi sa¤lanmal›d›r.
• Geri dönüflüm noktas›, duman detektörleri veya yang›n kanallar›n›n çevresi-

Morgan Lovell Soho, Londra’daki
ödüllü merkez ofisi
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ne yerlefltirilmemelidir.
• Ofis içinde her masa yan›na bir at›k kâ¤›t kumbaras› konulmal›d›r.
• Fotokopi, yaz›c› ve faks cihazlar›n›n bulundu¤u yerlerde yine at›k kâ¤›t kumbaralar› yerlefltirilmelidir.
• Ofis d›fl›na, ofis içindeki organik at›k ihtiyac›n› karfl›layacak say›da at›k biriktirme konteynerlar› konulmal›d›r.
• Geri dönüflüme sevk edilen kumbaralar›n içerisinde organik at›k bulunmamas›na dikkat edilmelidir.
LEED Sertifikas› nedir?
Enerji ve Çevre Dostu Tasar›mda Liderlik
(LEED) ABD'deki Çevre Dostu Binalar
Konseyi taraf›ndan gelifltirilen bir dizi kriterler listesidir. Çin, Hindistan, Amerika ve
Kanada’da LEED sertifikas› tercih edilmektedir.
LEED Sertifikas› nas›l al›n›r?
Binalar dört ayr› alanda sertifika alabilirler:
26-32 aras› puana LEED sertifikas› verilmektedir. 33-38 puan alan gümüfl, 39-51
puan alan alt›n ve 52-69 puanda platin
sertifika verilir. Bu sertifika binan›n daha
az enerji harcayarak yasayan ve ekolojik özellikler göz önüne al›narak tasarlanan ve infla edilen bir bina oldu¤unun bir
karnesidir.
LEED prensipleri kullan›larak yap›lan binan›n operasyonel masraflar› normal binalardan çok düflük oldu¤u için, uzun
vadede LEED prensipleriyle yap›lm›fl binalar›n daha az masrafl› oldu¤u söylenebilir. (Ref : Greening America’s SchoolsCosts and Benefits)
LEED in malzeme alan›na bakarsak eko
malzeme konusunda ülkemizde çok aç›k
oldu¤unu görüyoruz. Özellikle dönüflümlü malzemeden yap›lan malzeme hemen hemen yok. At›klar›n dönüfltürülmesi konusunda verilen puanlar ise binalarda çöp ne kadar ayr›flt›r›l›rsa ayr›flt›r›ls›n
e¤er belediyeler bunlar›n toplanmas›nda ve daha sonra bu ayr›flt›r›lm›fl çöplerle yap›lmas› gerekenleri do¤ru uygulamazsa binan›n bu puan› almas›n›n bir
anlam› olmayacak.

HanrahanMeyers’›n yeflil ofisi

Menefee + Winer’s’›n
LEED sertifikal› mimarl›k ofisi

LEED afla¤›dakileri desteklemek için
oluflturulmufltur:
• Bütün binan›n tasar›m›nda çevre dostu
olmay› desteklemek
• Bina endüstrisinde çevre dostu olmak
konusunda liderlik yapma
• Çevre Dostu Olma rekabetini art›rma
• Çevre Dostu Tüketimde tüketiciyi bilinçlendirme
• Bina endüstrisini transfer etmek
LEED Çeflitleri
Farkl› projeler için farkl› LEED sertifika sistemleri gelifltirilmifltir:
• LEED-NC: Yeni inflaat ve renavosyon
• LEED-EB: Varolan Binalar
• LEED-CI: Binada yaflayanlar için iç tasar›m
• LEED-CS: Core-and-shell projects
• LEED-H: Evler
KAYNAK: www.cedbik.org/Leed.asp
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Marmara Bölgesi
‹l Çevre ve Orman Müdürlükleri
Çal›flma Toplant›s›

19-20 A¤ustos 2009 tarihlerinde ÇEVKO Vakf› taraf›ndan ‹stanbul’da
düzenlenen toplant›da, ambalaj at›klar› kontrolü yönetmeli¤i, vakf›n
çal›flmalar›, ekonomik iflletmeler ve lisansl› firmalar›n yükümlülükleri
ve yerel yönetimler ile ilgili bilgiler kat›l›mc›larla paylafl›ld›.
2008’de Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lan “Ambalaj at›klar›n›n kontrolü yönetmeli¤inde de¤ifliklik yap›lmas›na dair yönetmelik” ile bakanl›¤›n baz› yetkilerinin il çevre ve orman müdürlüklerine devredilebilece¤i
belirtildi. Ambalaj üreticileri ve piyasaya süren
firmalar›n fiubat ay› sonuna kadar Çevre ve
Orman Bakanl›¤›’na bildirmekle yükümlü oldu¤u formlar›, bakanl›k bu yetkilerini devretti¤i
takdirde, il çevre ve orman müdürlüklerine bildireceklerdi. Ayr›ca piyasaya sürenler için flifre ve kod numaras›n› da il çevre ve orman
müdürlükleri vereceklerdi. Bunun neticesinde
2005’ten bu yana Çevre ve Orman Bakanl›¤›
taraf›ndan yetkilendirilmifl olan ÇEVKO Vakf›,
ambalaj üreticileri ve piyasaya sürenler ile
gerçeklefltirdi¤i çal›flmalar›, il çevre ve orman
müdürlükleri ile paylaflmak ad›na Marmara
Bölgesi ‹l Çevre ve Orman Müdürlükleri’nin kat›ld›¤› bir çal›flma toplant›s› düzenledi.
Marmara bölgesinde yer alan 7 il çevre orman müdürlü¤ünden 22 yetkili toplant›ya kat›ld›. ÇEVKO Vakf› Genel Müdürü Mete ‹mer’in
aç›l›fl konuflmas›n›n ard›ndan Ambalaj At›klar›6
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n›n Kontrolü Yönetmeli¤i ile ilgili ÇEVKO Vakf›
Ekonomik ‹flletmeler Müdürü Alphan Eröztürk
bir sunum yapt›. Sunumun ard›ndan ÇEVKO
Vakf› tan›t›m filmi izlendi.
Mete ‹mer taraf›ndan geri kazan›m modeli, piyasaya sürenler ile çal›flma sistemi, yerel yönetimler ve lisansl› firmalar ile iliflkileri anlatan bir
sunum yap›ld›. Toplant›n›n ilk gününde ekonomik iflletmeler ve sat›fl noktalar›n›n yükümlülük-

leri ile ilgili olarak ÇEVKO Vakf› Ekonomik ‹flletmeler Uzmanlar›ndan Umay Y›lmaz ve Can
Behran Kankul taraf›ndan bilgiler kat›l›mc›larla
paylafl›ld›. Toplant›n›n ikinci gününde ise Yerel
Yönetimler Bölge Temsilcileri Baran Erdo¤an
ve Zeynep Özdemir taraf›ndan yerel yönetimler ve yerel yönetimlerin yükümlülükleri ile ilgili
olarak il çevre ve orman müdürlü¤ü yetkililerine sunum yap›ld›.

T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan, il çevre ve orman müdürlüklerinde
devredilebilecek yetkiler
Ambalaj At›klar›n›n Kontrolü Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelikte ‹l Çevre Ve Orman
Müdürlüklerine devredilmesi söz konusu olan yetkiler afla¤›daki maddeler ile belirtilmifltir;
MADDE 1 – 24/6/2007 tarihli ve 26562 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanan Ambalaj At›klar›n›n Kontrolü Yönetmeli¤inin 6 nc› maddesine afla¤›daki f›kra eklenmifltir. “(2) Ancak, Bakanl›k gerekli gördü¤ü durumlarda birinci f›krada belirtilen yetkilerinin baz›lar›n›, s›n›rlar›n› belirlemek kayd›yla il çevre ve orman müdürlüklerine devredebilir.”
MADDE 2 – Ayn› Yönetmeli¤in 17 nci maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
“MADDE 17 – (1) Ambalaj üreticileri, bir önceki y›l üretti¤i ambalajlar›n piyasaya sürülmesi amac›yla kulland›¤› ambalajlar için bu Yönetmeli¤in ekinde yer alan Ek–4 Ambalaj Üreticisi Müracaat Formu’nu internet arac›l›¤›yla doldurarak bir sureti ile birlikte her y›l fiubat ay› sonuna kadar Bakanl›¤a göndermekle yükümlüdürler. Bakanl›¤›n, bu Yönetmeli¤in 6 nc› maddesinin birinci f›kras›n›n (d) ve (f) bentlerindeki
yetkisini, il çevre ve orman müdürlüklerine devretmesi halinde ise il çevre ve orman müdürlü¤üne göndermekle yükümlüdürler. Formlar› internet arac›l›¤›yla doldurabilmek için Bakanl›¤a müracaat ederek internet eriflim flifresi ile kod numaras› al›n›r. Ambalaj üreticileri, bu formlarda bir önceki y›l üretilen ve piyasaya sürülen ambalajlar›n cinsi, üretim ve sat›fl miktarlar› ile sat›fl yap›lan firmalara ait bilgileri belirtirler.”
MADDE 3 – Ayn› Yönetmeli¤in 23. maddesinin birinci ve ikinci f›kralar› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir:
“(1) Piyasaya sürenler, bu Yönetmeli¤in ekinde yer alan Ek-5 Piyasaya Süren Müracaat Formu’nu, internet arac›l›¤›yla doldurarak bir sureti ile birlikte her y›l fiubat ay› sonuna kadar Bakanl›¤a bildirimde bulunurlar. Bakanl›¤›n, bu Yönetmeli¤in 6 nc› maddesinin birinci f›kras›n›n (d) ve (f) bentlerindeki yetkisini, il
çevre ve orman müdürlüklerine devretmesi halinde ise il çevre ve orman müdürlü¤üne göndermekle
yükümlüdürler. Bu formda, bir önceki y›l piyasaya sürülen ürünlerde kullan›lan ambalajlar›n cinsi, sat›fl
miktarlar›, ithal ve ihraç edilen miktarlar› ve stok miktarlar› belirtilmek zorundad›r. Piyasaya sürenlerin,
ürünlerini depozitolu olarak sat›fla sunmalar› halinde, depozitolu ambalaj›n toplama sistemine iliflkin bilgi
ve belgelerinin de Bakanl›¤a gönderilmesi gerekmektedir. Depozitolu ambalajlar›n geri kazan›m›nda, o
y›l için ambalaj›n tekrar kullan›lamayan miktar› esas al›narak hesaplan›r.”
“(2) Piyasaya sürenler; toplama, geri dönüflüm ve geri kazan›m ile ilgili olarak gerçeklefltirdikleri çal›flmalar› kapsayan bilgi ve belgeleri her y›l fiubat ay› sonuna kadar Bakanl›¤a bildirirler. Bakanl›¤›n, bu Yönetmeli¤in alt›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n (d) ve (f) bentlerindeki yetkisini, il çevre ve orman müdürlüklerine devretmesi halinde ise il çevre ve orman müdürlü¤üne göndermekle yükümlüdürler. Yetkilendirilmifl kurulufllara üye olan piyasaya sürenlerin toplama, geri dönüflüm ve geri kazan›m ile ilgili belgelendirmeleri ise üye olduklar› yetkilendirilmifl kurulufllar taraf›ndan Bakanl›¤a bildirilir. Yetkilendirilmifl kurulufllara
üye olmayan piyasaya sürenler ile yetkilendirilmifl kurulufllar taraf›ndan Bakanl›¤a sunulacak bilgi ve belgeler afla¤›da belirtilmifltir;
a) Ambalaj at›klar›n›n kayna¤›nda ayr› toplanmas› konusunda, piyasaya sürenler ile yetkilendirilmifl kurulufllar›n, belediye ve lisansl› toplama ay›rma tesisleri aras›nda yap›lan, idari, teknik, hukuki ve mali flartlar› ilgili taraflarca belirlenen sözleflmenin örne¤i,
b) Ambalaj at›klar›n›n toplanmas› amac›yla sözleflme imzalanan lisansl› toplama ay›rma tesisinin girifl ve
ç›k›fl belgeleri ve bunlar› içeren özet tablo,
c) Ambalaj at›klar›n›n lisansl› geri dönüflüm tesisine verildi¤ini gösteren belge ve bunlar› içeren özet tablo, ihraç edildiyse gümrük ç›k›fl beyannameleri.”
7
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Uluslararas› Uzmanlar Toplant›s›

Çevre ve Orman Bakanl›¤›’n›n deste¤i ve Türkiye Belediyeler Birli¤i
evsahipli¤inde, ÇEVKO Vakf› taraf›ndan düzenlenen ve yurtd›fl›ndan
uluslar aras› uzmanlar›n kat›ld›¤› toplant› 8 Ekim 2009 tarihinde
Ankara’da gerçekleflti.
Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan oluflturulan ambalaj komisyonu çal›flmalar› yo¤un
flekilde devam ederken, Avrupa’da ambalaj
at›klar›n›n kontrolü ile ilgili çal›flmalar› ambalaj
komisyonu üyelerine aktarmak amac› ile yurt
d›fl›ndan yetkililerin kat›ld›¤› uluslararas› uzmanlar toplant›s› yap›ld›. Toplant›n›n aç›l›fl konuflmalar›n› ÇEVKO Vakf› Genel Sekreteri Mete ‹MER, T.B.B. Genel Sekreteri Hayrettin Güngör ve Çevre ve Orman Bakanl›¤› Çevre Yönetimi Genel Müdür Yard›mc›s› Eyüp Yahfli
yapt›. Aç›l›fl konulmalar›n›n ard›ndan Avrupa
yeflil nokta örgütlerinin ba¤l› oldu¤u kurum
olan Pro-Europe’u temsilen Zbynek Kozel, ambalaj at›klar› yönetimi konusunda Avrupa uygulamalar›n› de¤erlendirdi. Piyasaya sürenlerin kay›t alt›na al›nmas›, yerel yönetimlerin rolü,
toplama ve ay›rma maliyetleri, depozito uygulamalar›, ambalajlarda iflaretleme gibi bir
çok farkl› konuda Avrupa’da gerçeklefltirilen
faaliyetleri ambalaj alt komisyon üyeleri ile
paylaflt›. Verilen aran›n ard›ndan, Frans›z yeflil
nokta organizasyonu olan Eco-Emballages
Proje Müdürü Delphine Tascone, Fransa’da
8

yerel yönetimlerin rolü, toplama ve ay›rma
maliyetleri, e¤itim ve iletiflim çal›flmalar›n› de¤erlendirdi.
Eco-Emballages, 1 Nisan 1992’de Fransa’da
kurulmufl yeflil nokta örgütüdür. Evsel ambalaj
at›klar›n›n toplanmas› ve geri kazan›lmas› konusunda faaliyet göstermeye bafllam›flt›r. Frans›z Hükümeti taraf›ndan yetkilendirilmifl kurulufl
olan Eco-Emballages, ambalaj üreticileri, ithalatç›lar ve ekonomik iflletmelerle iflbirli¤i içerisindedir. Fransa’da 2007 verilerine göre 22 bin197
lisansl› firma ile 47 bin firmay› temsil etmektedir.
Detayl› bilgi: www.ecoemballages.fr
PRO EUROPE, Almanya’da 1995’te kurulmufltur. Avrupa ambalaj ve ambalaj at›klar›n›n geri kazan›m sistemine dahil olan yeflil nokta kullan›m hakk›na sahip organizasyonlar›n üst kurumu niteli¤indedir. Birincil amac› “Yeflil Nokta” tescilli marka kullan›m hakk›n› konusunda
uzman ve yetkilendirilmifl olan kurulufllara vermektir. fiu anda sisteme dahil 31 ülke bulunmaktad›r. Detayl› bilgi: www.pro-e.org
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Hayat Su’ya Alt›n Ambalaj ödülü

Ecolab’tan Türkiye’de bir ilk

fiifle ve kapak olmak üzere toplam ambalaj›n›n kalitesini
koruyarak kulland›¤› malzeme miktar›n› azaltan Hayat Su,
böylece sürdürülebilir çevre için yapt›¤› yat›r›m›n meyvesini Alt›n Ambalaj Ödülü ile alm›fl oldu. Sürdürülebilir flifle ve
kapak tasar›m› projesiyle bu y›lki Alt›n Ambalaj yar›flmas›nda ödül kazanan Hayat Su, Sri Lanka'da gerçekleflecek
WorldStar yar›flmas›na da kat›lma flans› elde etti.
Hayat Su, Alt›n Ambalaj Ödülü kazand›ran proje hakk›nda
flu bilgileri verdi: “Çevre ile ilgili çeflitli alanlarda birçok proje yürütmekteyiz. Bu projelerin en önemlisi, ürün flifle ve kapaklar›m›zdaki ambalaj
materyali miktar›n› azaltma projemizdir. Bu konudaki ilk ad›m› 2006’da
att›k ve Türkiye ambalajl› su pazar›nda bir ilk olan projemizle o tarihten
bu yana flifle a¤›rl›klar›nda %20, kapaklarda ise %30 de¤erinde azalma
sa¤lad›k. Pet fliflelerimizin a¤›rl›¤› 16 gramdan 14,9’a düflerken, 5 litrelik
ürünlerimizde ambalaj materyal oran› %6,3’ten %5,8’e indi. 2009 bafl›nda uygulamaya konan ‘k›sa boyun’ projesiyle de boyun olarak tabir
edilen fliflenin a¤›z k›sm› k›salt›larak, a¤›z bölümü 30/25 milimetre boyutundan 29/25 milimetre boyutuna indirildi ve flifle a¤›rl›¤› 12,9 grama düflürüldü. Böylece Hayat Su olarak, karbon ayak izimiz 217,2 g CO2/ lt
ürün, su ayak izimiz ise 2,12 lt su/lt ürün rakamlar›na geriledi.”

ECOLAB, Türkiye’de bir ilki yaparak tüm
çamafl›rhane deterjanlar›nda ka¤›t ambalaja geçti. Faaliyet gösterdi¤i alanda
dünya lideri olan bir firma taraf›ndan üretilen ka¤›t torbalar›n hammaddesi geri
kazan›lm›fl ka¤›t ve “normal” ka¤›d›n kar›fl›m› kullan›ld›.
Yak›n zamanda içerik olarak da deterjanlar›m›zda çevre dostu formülasyonlara
geçti. Tekstil hijyeninde kullan›lan toz deterjanlarda a¤art›c› olarak genelde kullan›lan perborat suda çözündü¤ünde do¤ada parçalanamayan boron bilefli¤i b›rakt›¤›ndan, su kaynaklar›n›n temizlenmesi, güç ve yüksek maliyetli olmakta ayr›ca
ar›tma tesisleri için problem teflkil etmekteydi. Bu nedenle do¤ada çözündü¤ünde su, karbonat ve oksijene ayr›flan çevre
dostu bir eflde¤er hammadde olan perkarbonat kullanmaya bafllad›.
Ecolab sürdürülebilir bir çevre için konsantre ve kat› formülasyonlardan, yenilikçi
ambalaj ve dozajlama sistemlerimize kadar ürünlerde güvenli¤i artt›rmak, su ve
enerji tüketiminde tasarruf sa¤l›yor.

Electrolux, sizi “Yeflil ‹stasyon”a davet ediyor
Beyaz eflyada dünya devi Electrolux, Antarktika’y› ‹stanbul’a getiriyor.
Electrolux taraf›ndan haz›rlanan Yeflil ‹stasyon, ziyaretçilerini Antarktika
topraklar›na götürüyor. Ekim ay›nda fiiflli Bilim Müzesi’nde ziyarete aç›lan istasyonda e¤itmenler taraf›ndan Antarktika’da yaflam ve küresel
›s›nma hakk›nda bilgilendirilen minikler, projenin iletiflim sponsorlar› NTV
Yeflil Ekran ve NTV Bilim taraf›ndan haz›rlanan bir k›sa filmi iglo içinde
izleme flans›na sahip oluyorlar. Bilim adamlar›n›n Antarktika’da yapt›klar› çal›flmalar› da ö¤renme f›rsat› bulan ziyaretçiler, istasyonun içini
gezerek ve e¤itmenler eflli¤inde deneyler yaparak ö¤rendiklerini pekifltirme olana¤› bulacaklar.
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BOSSA Ticaret at›k pil
toplama kampanyas›
BOSSA T‹CARET VE SANAY‹ ‹fiLETMELER‹
T.A.fi çevresel sosyal sorumluluk projeleri
kapsam›nda, çal›flanlar›n›n kat›l›m›yla, fiubat 2009’da at›k pil toplama kampanyas›
düzenlendi. Bu kampanya BOSSA
T.A.fi’nin Adana’da faaliyet gösteren üç
iflletmesinde gerçeklefltirildi. At›k pil toplama kampanyas› süresince, çal›flanlar
5200 adet at›k pil toplayarak kampanyaya destek oldu. Kampanyada en fazla
at›k pil toplayan çal›flan da BOSSA taraf›ndan ödüllendirilmifltir. Toplanan at›k piller TAP Derne¤i ile, at›k pillerin; toplanmas›, tafl›nmas› ve bertaraf› konusunda protokol düzenlenmifl olan Adana Büyükflehir
Belediye’sine teslim edilmifltir.
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Double-up Çevreye
karfl› sorumlulu¤unun
fark›nda!
Otomotiv sektöründe 1999’dan
beri faaliyet gösteren, katk›
ürünleri pazar›n›n lider markas›
DOUBLE-UP, ürün kalitesine verdi¤i önemi çevreye sayg›l› olma konusunda da sergileyerek; önemli ad›mlar atmaya
devam ediyor.
At›k ya¤ ve ambalaj at›klar›n›n
gere¤i gibi de¤erlenmesi veya
bertaraf edilmesi ile ilgili çal›flmalar›n› sürdürdüklerini belirten DOUBLE-UP Pazarlama Direktörü Füsun Ünüvar, çevrenin öneminin hiçbir maddi mefhumla ölçülemeyece¤ini ve
gelecek nesillere temiz bir do¤a b›rakmak
için çaba harcad›klar›n› vurgulad›. Ünüvar,
www.double-up.net adresinde “Ambalaj
at›klar›n›z çöp de¤ildir!” slogan›yla kurumlara
ça¤r› yaparak; ufak giriflimlerle çözümler sa¤lanabilece¤inin alt›n› çizdi.

TEMA Onursal Baflkan›
“Dünyan›n Durumu 2009”
raporunu sundu
Türkiye ‹fl Bankas› Kültür Yay›nlar› ve TEMA
Vakf› taraf›ndan yay›mlanan “Dünyan›n Durumu 2009” adl› rapor, sera gazlar› sal›n›m›
önümüzdeki birkaç y›l içinde acilen geri döndürülemezse oluflacak iklim de¤iflikli¤inin uygarl›¤›m›z› tehdit etti¤ini bildiriyor.
Risk grubuna dahil ülkeler aras›nda gösterilen
Türkiye’nin en çok zarar görecek ülkelerden
olaca¤› uyar›s› yap›ld›. Buna göre ilkbahar ve
yaz mevsimlerindeki gece en düflük hava s›cakl›klar›, Türkiye’nin pek çok kentinde istatistikî ve iklimbilimsel aç›dan önemli ölçüde artma e¤ilimi gösteriyor. Ülkemizde, 1990’l› y›llar›n bafl›na kadar so¤uyan ortalama hava s›cakl›klar›nda, sonbahar mevsimi d›fl›nda,
özellikle k›fl ve ilkbahar mevsimlerinde daha
belirgin olmak üzere ›s› art›fl› gözleniyor.

Oyka, at›k ka¤›tlar› geri dönüfltürüyor
Çevre dostu ürünler ve çevreye duyarl› üretim süreçleri ile dikkat çeken
Oyka, ayn› zamanda “at›k ka¤›t geri dönüflüm tesisi projesi” ile 35.000
ton at›k ka¤›d› geri dönüfltürdü.
Dünyada h›zla art›fl gösteren nüfus ve buna ba¤l› olarak artan tüketim,
çevre kirlenmesine neden olmaktad›r. Bu kirlenmeyi azaltabilmek için
do¤ada h›zla kaybolabilen ve geri dönüflümü mümkün olan do¤al
hammaddelere yönelim gün geçtikçe artmaktad›r. Do¤ada kolayl›kla
yok olmas›n›n yan› s›ra tamamen do¤al hammaddelerden üretilen
kraft ka¤›d›, defalarca dönüfltürülüp tekrar kullan›labilmektedir. Bu özelli¤i ile kraft ka¤›d›, dünyan›n bütün geliflmifl ülkelerinde yo¤un biçimde
tercih edilmektedir.
Oyka’n›n çevreye katk›s› sadece çevre dostu ürünler üretmesi ile s›n›rl›
de¤ildir. Bu yat›r›mlar aras›nda bulunan, “at›k ka¤›t geri dönüflüm tesisi
projesi”, Tübitak taraf›ndan “çevre” alt bafll›¤›nda deste¤e de¤er bulunmufltur. Bu tesiste, kuruldu¤u 2006 y›l›ndan bugüne kadar toplam
35.000 ton at›k ka¤›t geri dönüfltürülmüfltür. 2008 y›l›nda iflletmeye al›nan, s›n›f›nda ülkemizin ilk yerli “biyokütle yakma kazan›” ise her ortamda ilgiyle karfl›lanmakta ve çevreyi kirletmeden üretim yap›labilmesini
mümkün k›lmaktad›r. Biyokütle kazan›n›n devreye girmesi ile Çaycuma
fabrikas›n›n yenilenebilir enerji kullan›m oran›n› %46’dan %82’ye ç›km›flt›r. Bunlara ek olarak, TEMA ile yap›lan iflbirli¤i sonucunda kurulan ve kurucu ortaklar› aras›nda OYKA’n›n da bulundu¤u ENAT A.fi.’nin plantasyon orman›na dikilen fidanlar›n say›s› 1 milyonu aflm›fl durumdad›r.

Watsons çevreye sahip ç›kt›, ödülünü ald›
Çevrenin korunmas› için gelifltirdi¤i Yeflil Çanta
Kampanyas› ile ASW 1. Pazarlama&Halkla ‹liflkiler 08-09 Ödülleri’nde “En ‹yi Sosyal Sorumluluk Program›”nda Onur Ödülü, Watsons Türkiye’ye verildi. Ödül, 8400 ma¤azaya sahip
A.S.Watson grubundan kat›lan 42 aday çal›flma aras›ndan seçildi.
Watsons’›n kampanyas› plastik pofletlerin do¤aya ciddi zarar vermesinden hareketle bafllat›ld›. Nonwoven al›flverifl çantalar›n›n kullan›m›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› amaçland›. Çantalar,
Nonwoven tekni¤i ile üretildi yani dokusuz yüzeyli ürünler… Dokunmayan ya da örülmeyen
elyaf esasl› düz a¤larla haz›rlanan bu torbalar
ile Watsons, naylon poflet kullan›m› yerine, bez
torba kullan›m› mesaj›n› veren ilk firmalardan biri oldu. ‹lk ç›kt›¤› ay
binlerce adet talep alan bu çantalar, Watsons müflterileri taraf›ndan yo¤un ilgi gördü. Projede amaç, daha az poflet kullan›lmas›
ve do¤aya daha az at›k b›rak›lmas›yd›…
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Sanayi bilinci her
geçen gün art›yor...

1 Ocak 2005 y›l›nda o zamanki ad› ile “Ambalaj ve Ambalaj At›klar›n›n Kontrolü Yönetmeli¤i” nin yürürlü¤e girmesinden bugüne, yükümlülük getiren sanayi kurulufllar› artan bir h›zla sistem içerisine kat›lmakta.
Çevre ve Orman Bakanl›¤› ile birlikte sürdürdü¤ümüz, fark›ndal›k yaratma çal›flmalar›n›n yan› s›ra, özellikle son dönemde il çevre ve orman müdürlükleri ile sat›fl noktalar›n›n ›srarl› takipleri ile bir çok iflletme yükümlülüklerini yerine
getirmeye bafllad›. Çevre ve Orman Bakanl›¤› y›lsonuna kadar bilgi ifllem sistemine 7500 civar› firman›n kay›tl› olaca¤›n› tahmin ediyor.
Tüm bu sevindirici geliflmelere ra¤men, ülke genelinde sistem içerisine girmesi beklenen firma say›s›na bakt›¤›m›zda
daha önümüzde uzun bir yol oldu¤unu söylemek mümkün. En kaba yaklafl›mla 60.000 – 70.000 firma oldu¤unu düflündü¤ümüzde konu ile bilgi sahibi olmas› gereken daha bir çok firma oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu durum, yükümlülü¤ünü 2005 ten bu yana yerine getiren firmalar aç›s›ndan bakt›¤›m›zda oldukça can s›k›c›. Bir yandan ülke genelinde yerel yönetimler ambalaj at›klar›n› çöpten ayr› toplama konusunda artan bir h›zla çal›fl›yorlar di¤er yandan bu
uygulamalar›n sanayiye düflen yükünü sadece belli firmalar karfl›l›yor.
‹flte hiç de adil olmayan bu durumu daha da h›zl› bir flekilde ortadan kald›rabilmek amac› ile Çevre ve Orman Bakanl›¤›’n›n ilk Ambalaj Komisyonu sonras›nda oluflturdu¤u alt komisyonlar›n bir numaral› olan›n›n bafll›¤› “ Piyasaya
Sürenlerin Kay›t Alt›na Al›nmas›”.
Baflkanl›¤›n› Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i, Türkiye ‹çecek Meclisi, raportörlü¤ünü ise ÇEVKO Vakf›’n›n yürütttü¤ü
bu komisyonun çal›flmalar›, tüm komisyon üyelerinin katk›lar› ile son derece verimli bir flekilde ilerliyor. Çal›flmalar tamamland›¤›nda, ülke genelinde sistem içerisinde olmas› gereken firmalara iliflkin kapsam› bir çal›flma yap›lm›fl olacak. Ek olarak gümrüklerde de baz› kontrol mekanizmalar› planlan›yor.
Sonuç itibar› ile komisyon çal›flmalar› sonuçland›ktan sonra, bakanl›k bu do¤rultuda harekete geçti¤inde, henüz yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmalar› zor günler bekliyor.

Alphan Eröztürk
ÇEVKO Vakf› Endüstri ‹liflkileri Bölüm Müdürü
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Ekonomik iflletmeler
bölümünden haberler
ÇEVKO Vakf›’na yükümlülüklerini devreden piyasaya sürenlerin say›s› art›yor
Yönetmelikten do¤an temel yükümlülüklerini Yetkilendirilmifl Kurulufl ÇEVKO Vakf› arac›l›¤›yla yerine
getiren kurulufllar›n say›s› bu dönemde 975’e ulaflm›flt›r. Bu firmalar›n piyasaya sürdükleri toplam ambalaj miktar› ise 1 milyon tonun üzerindedir.
2009 y›l› bafl›ndan bu yana, ekonomik iflletmelerle toplant›lar yap›lm›fl, yükümlülüklerini hat›rlatan bilgilendirme notlar› iletilmifltir. Daha çok piyasaya süren firman›n sistem içinde yer almas› ve yönetmelik uygulamalar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› için ÇEVKO olarak düzenledi¤imiz bilgilendirme çal›flmalar›na
y›l sonuna kadar devam edilecektir.

Üye kay›tlar› güncellendi
1 Kas›m 1991’de, Türkiye’ de yerel yönetimler,
sanayi ve tüketicilerin iflbirli¤i ile sürdürebilir bir
geri kazan›m sisteminin kurulmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas› amac›yla kurulan, ÇEVKO Vakf›, faaliyetlerini ilgili mevzuatlar çerçevesinde sürdürmekte...
ÇEVKO Vakf› üye kurulufllar›n›n kay›tlar› ile ilgili
yap›lan güncelleme sonucunda, ÇEVKO’ nun
kuruluflundan günümüze kadar 98 firma ile
üyelik ifllemi gerçekleflti¤i, firma birleflmeleri,
unvan de¤ifliklikleri gibi sebeplerle de bugün
itibariyle ÇEVKO Vakf›’ na üye olan 59 firman›n bulundu¤u tespit edilmifltir.

Sat›fl noktalar› firma kodu olmayan piyasaya sürenlere ulafl›yor
Yönetmelikte sat›fl noktas› olarak tarif edilen, toptan ve/veya perakende olarak ambalajl› ürünlerin
sat›fl›n› yapan 200 m2’den büyük kapal› alana sahip ma¤aza, market, süpermarket, hipermarket
vb. sat›fl yerlerinin yükümlülükleri aras›nda “kod numaras› almam›fl olan piyasaya süren iflletmleri -yani tedarikçilerini- tespit ederek ve bakanl›¤a bildirmek, kod numaras› almam›fl ,iflletmelerin ürünlerini satmamak ve bu konuda yetkilendirilmifl kurulufllarla iflbirli¤i yapmak” da yer almakta. Sat›fl noktalar› da özellike son dönemde bu yöndeki faaliyetlerine h›z verdi.
Piyasaya süren iflletmelerin sat›fl noktalar›n›n bu taleplerine cevap verebilmeleri için kendilerinin
do¤rudan bakanl›k ya da il çevre orman müdürlüklerinden ya da ÇEVKO arac›l›¤› ile ald›klar› kod
numaralar›n›, sat›fl noktalar› yani marketlerle paylaflmalar› gerekiyor.
ÇEVKO olarak, temel yükümlülüklerini üstlendi¤imiz 1000’ e yak›n firman›n kod numaralar›n› iflbirli¤i
içerisinde bulundu¤umuz sat›fl noktalar› ile paylaflmaktay›z. Ancak yine de sat›fl noktalar› bu bilgileri firmalardan da almak isteyebiliyor.
Kod numaras› almayan, bu aflamaya kadar yükümlülüklerini yerine getirmemifl firmalar, 0800 261
6410 numaral› ÇEVKO Vakf› Ücretsiz Dan›flma Hatt›’n› arayarak bilgi alabilirler.
Son olarak, kod numaras› olan piyasaya süren iflletmelerin sadece kod numaras›na iliflkin bilgileri sat›fl noktalar› ile paylaflmalar›n›, flifrelerin sadece kendilerinde kalmas› gerekti¤ini hat›rlatal›m...
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Karadeniz’de
kayna¤›nda ayr›
toplama çal›flmalar›
Bilindi¤i gibi Mart 2009’da yerel seçimlerin yap›lmas›ndan dolay› y›l›n ilk alt› ayl›k bölümünde belediyeler ile iflbirli¤i sözleflmeleri yap›lamad›. Ancak Temmuz ay›ndan sonra yeni uygulama bölgeleri kayna¤›nda ayr› toplama sistemine dahil edilmeye
bafllanabildi. Buna ba¤l› olarakta kayna¤›nda ayr› toplama uygulamalar›n›n kapsam› h›zla geliflti.
Geçti¤imiz üç ayl›k dönemde; Aksu/Antalya, Burdur, Maltepe/‹stanbul, Ataflehir/‹stanbul, Kartal/‹stanbul, Turgutlu/Manisa,
Bafra/Samsun, Çarflamba/Samsun, ‹lkad›m/Samsun ve Tekirda¤ belediyeleri ile kayna¤›nda ayr› toplama iflbirli¤i protokolleri imzaland›. Bu sözleflmeler kapsam›nda ambalaj at›klar› yönetim planlar› haz›rlanarak ilk uygulama bölgesi olarak belirlenen
alanlarda kap›-kap› bilgilendirme çal›flmalar› bafllat›ld›.
Yukar›da ad› geçen belediye uygulamalar› aras›nda en çarp›c› olan›, flüphesiz Samsun’da yer alan Bafra, Çarflamba ve ‹lkad›m belediyeleri ile iflbirli¤i içinde bafllat›lan kayna¤›nda ayr› toplama uygulamalar›d›r. ÇEVKO Vakf› olarak uzun zamand›r Karadeniz Bölgesinde örnek bir uygulama bafllatmay› amaçl›yorduk. Ancak bölgede lisansl› firman›n bulunmamas› bu
amac›m›z›n önünde önemli bir engel olarak durmaktayd›. 2009 y›l› içinde gerçeklefltirilen yeni yat›r›mlarla Samsun ili içinde iki
lisansl› firman›n ortaya ç›kmas› ile birlikte belediyelerle görüflmelerimize h›z verdik. Böylece Eylül ay› içinde Karadeniz Bölgesinde bir ilk olma özelli¤ini tafl›yan Bafra, Çarflamba ve ‹lkad›m uygulamalar›n› bafllatt›k. ‹lgili belediyileremize gösterdikleri ilgiden dolay› teflekkür ederiz.
Alt komisyon çal›flmalar› h›zla devam ediyor
Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan oluflturulan alt komisyon çal›flmalar›nda fikir birli¤ine var›ld›. Bunlardan ilki piyasaya süren firmalar›n h›zla sisteme dahil olmas› gereklili¤idir. Komisyon çal›flmalar›nda dile getirilen bilgilere göre piyasaya süren firmalar›n ancak %10’unun bakanl›¤a bildirim yapt›¤› görülmüfltür. Kayna¤›nda ayr› toplama sistemine daha fazla ayni ve nakit destek sa¤lanabilmesi için daha fazla say›da piyasaya süren firman›n yükümlülüklerini yerine getirmesi sa¤lanmal›d›r. ‹kincisi ise belediyelerin kayna¤›nda ayr› toplama uygulamalar›na sahip ç›kmas› ve desteklemesidir. Bu iki konuda kontrol, denetim ve yapt›r›mlar kayna¤›nda ayr› toplama sisteminin yayg›nlaflmas› ve süreklili¤i için hayati önem tafl›maktad›r.
Bu komisyonlar›n bir di¤er önemli faydas› da kayna¤›nda ayr› toplama sisteminin paydafllar›n› bir araya getirmifl olmas›d›r. Piyasaya sürenler, belediyeler, lisansl› toplama ay›rma firmalar›, ilgili kamu kurum-kurulufllar›, yetkilendirilmifl kurulufl ve bakanl›k
temsilcileri bu toplant›lar kapsam›nda bir araya gelerek fikir al›fl verifli yap›labilmekte ve sistemin daha iyi çal›flabilmesi için birlikte hareket etme imkan› bulmufllard›r. Ayr›ca bu çal›flmalar sonucunda görülmüfltür ki; bütün taraflar el ele verdi¤i takdirde
ülkemizde kayna¤›nda ayr› toplama uygulamalar›n›n h›zla ve sa¤l›kl› bir fleklide yayg›nlaflaca¤› aç›kt›r.
Bütün bunlar›n yan›nda yönetmeli¤in yay›nland›¤› tarihten günümüze kadar taraflar›n önemli katk›lar› ile gelinen noktay› da
göz ard› etmemek gerekir. Sadece ÇEVKO Vakf› olarak; 21 bölgede, 53 lisansl› firma ile iflbirli¤i içinde, 6 milyonun üzerinde kiflinin kat›l›m› ile kayna¤›nda ayr› toplama uygulamalar›n› sürdürüyoruz. Her geçen gün sisteme yeni bölgeler dahil ediliyor.
Gelinen nokta hedefleneni elde etmek için önemli aflamalar kaydedildi¤inin bir göstergesidir. Yap›lan çal›flmalara kurumlar
olarak, bireyler olarak sahip ç›kmal›y›z.
Cezmi Neyim
ÇEVKO Vakf›
Yerel Yönetimler Bölüm Müdürü
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Kartal’da at›klar geri
dönüflümle ekonomiye
kazand›r›l›yor

Kartal Belediyesi, ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj At›klar›
De¤erlendirme Vakf› ve Hürsan iflbirli¤iyle Kartal’da ambalaj at›klar›n›
geri kazan›m projesi bafllad›.
Kartal Belediyesi’nin, Çevre Koruma ve Ambalaj At›klar› De¤erlendirme Vakf› ÇEVKO
ve Hursan iflbirli¤iyle planlad›¤› Ambalaj
At›klar› Geri Kazan›m Projesi’nin uygulamas›na 2009 y›l› bafl›nda onay verildi. Uygulama
plan› onaylanan Ambalaj At›klar› Geri Kazan›m Projesi, Eylül ay› itibariyle bafllad›. Öncesinde kamu kurumlar›n› kapsayan proje için
bu y›l 4 pilot konut bölgesi seçildi. Kartal Belediye Baflkan› Op. Dr. Alt›nok Öz’ün de seçim projeleri aras›nda öncelik verdi¤i geri
dönüflüm projesinde ilk etapta U¤ur Mumcu, Esentepe, Orhantepe ve Kordonboyu
mahallelerindeki konutlar yer al›yor. Projeye
her y›l 4 yeni bölgenin eklenmesi ile tüm Kartal k›sa sürede sisteme entegre olacak.
At›klar›n ilk kayna¤›nda, evlerde ayr› kategorilerde toplanmas› hakk›nda bilinçlendirme yapan yetkililer, plastik, metal ve kâ¤›t/karton at›klar›n biriktirildi¤i mavi toplama pofletlerini konutlara da¤›tt›. Semtlerdeki uygun noktalara geri kazan›m kumbaralar› yerlefltirdi. Ambalaj at›klar›n› evlerinde ayr› torbalarda biriktiren vatandafllar,

at›klar›n› bildirilen gün ve saatlerde belediye yetkililerine teslim ediyorlar ya da kendilerine en yak›n noktalardaki mavi ve yeflilbeyaz kumbaralarda biriktiriyorlar.
2009 Eylül ay›nda uygulamaya geçirilen
proje kapsam›nda bugüne dek 168 bin 260
ton geri dönüfltürülebilir at›k topland›. Bu
at›klar›n 167 bin 480 tonu kâ¤›t/karton at›klardan, 780 kilogram› ise poli etilen at›klardan olufluyor.
Gündelik hayatta kullan›lan cam, plastik,
metal, kâ¤›t/karton ve kompozit ambalaj
at›klar› geri dönüfltürüldü¤ü takdirde enerji
ve do¤al kaynaklar›n tasarrufu baflta olmak üzere çevrenin korunmas›, kat› at›k depolama alanlar›n›n daha sa¤l›kl›, verimli ve
uzun süreli kullan›lmas›, ülke ekonomisine
katk› yarat›lmas› ve küresel ›s›nman›n yavafllat›lmas› gibi pek çok fayda sa¤lamakta.
Projeye kat›lmak isteyen Kartall› yurttafllar
Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlü¤ü’nden ya da Alo Çevre Hatt›’ndan detayl› bilgi edinebilir.
KAYNAK: www.kartal-bld.gov.tr
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fieref Bülbül: “Toplama Ay›rma
Tesisi lisansl› firmalar yönetmelik
çerçevesinde hareket
etmelidir.”

Uzun y›llard›r “kent temizli¤i” ve “geri kazan›m” sektörlerinde
belediyelere hizmet veren Altafl Yap› Sanayi ve Temizlik Hizmetleri
lisansl› firmas› Yönetim Kurulu Üyesi fieref Bülbül ile toplama ay›rma
faaliyetleri ve geri kazan›m sektörü hakk›nda yapt›¤›m›z röportaj›m›z›
sizlerle paylafl›yoruz.
Bizlere kendinizden ve ALTAfi’›n kuruluflundan k›saca bahseder misiniz?
1962 Tokat do¤umluyum. Uzun y›llar çeflitli
sektörlerde çal›flt›ktan sonra, 28 yafl›mdan
beri belediyelere “Kent Temizli¤i” ve “Geri
Kazan›m” sektöründe hizmet veren ALTAfi
adl› flirketin 3 orta¤›ndan biriyim.
ALTAfi, 1992 y›l›nda ‹stanbul’da kurulan, flu
an sadece bu ilin evsel at›¤›n›n hali haz›rda
%15’ini toplayan, 20 y›la yak›n bir süredir belediyelere “Kent Temizli¤i” ve son 4 y›ld›r da
kayna¤›nda “Geri Kazan›m” konusunda hizmet veren özel bir flirkettir. Biz ALTAfi olarak,
misyonumuz gere¤i “Geri Kazan›m” konusunda da kendimizin Türkiye’nin en önde gelen ilk firmalar› aras›nda olabilmek için 4 y›ld›r
elimizden gelenin fazlas›n› yapmaya çal›fl›yoruz. Bu konuda Kad›köy-Bak›rköy-Maltepe
Belediyeleri’ne yasal olarak hizmet veren lisansl› tek yetkili firmay›z.
Ambalaj At›klar›n›n Kontrolü Yönetmeli¤i’nin
yürürlü¤e girmesi, firman›z›n geliflmesinde
ne gibi rol oynad›?
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Ambalaj At›klar›n›n Kontrolü Yönetmeli¤i’nin
yürürlü¤e girmesiyle, biz de flirket olarak misyonumuz gere¤ince gelece¤imizi gözden
geçirdik. Dünya’n›n her yerinde oldu¤u gibi
Türkiye’de de bu iflin varaca¤› nokta “Ambalaj At›klar›n›n Kayna¤›nda Ayr› Toplanmas›” olacakt›r. Yani, sektörde sadece evsel at›k
toplayabilen bir firma olmak yeterli olmayacakt›r. Bu evsel at›k toplama faaliyeti, sadece iflin s›radan taraf› olacakt›r. Bu do¤rultuda, biz de “Ambalaj At›klar›’n›n Kontrolü Yönetmeli¤i”nin yürürlü¤e girmesiyle gelece¤imize yat›r›m yapmak , “evsel at›k” toplamadaki deneyimlerimizi kullanarak firma olarak
“Geri Kazan›m” konusunda belli bir noktaya
gelmeyi hedef olarak belirledik. Bu hedef
do¤rultusunda da 4 y›ld›r Kad›köy Belediyesi’ne ait “Ambalaj At›klar›n› Toplama ve Ayr›flt›rma Tesisi”ni iflletiyoruz ve “geri kazan›m”›
Türkiye genelinde belli bir noktaya getirdi¤imizi düflünüyorum. Bu konu, hala sistemdeki
tafllar tam anlam›yla yerine oturmad›¤› için
flu an için kârl› bir sektör de¤il. Bu aç›dan, bize flu ana kadar hala maddi bir katk› sa¤la-
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m›fl de¤iliz. Fakat gelece¤i düflünürseniz, deneyim aç›s›ndan kazand›rd›klar› çevreye kazand›rd›klar›m›zla do¤ru orant›l›d›r diyebilirim.
2009 y›l›nda geri dönüflüme sevk etti¤iniz
ambalaj at›¤› miktarlar› hakk›nda bilgi verebilir misiniz? 2008 y›l› ile k›yaslama yapt›¤›n›zda bir art›fl veya azal›fl söz konusu mu?
2009 (Ekim dahil) y›l›nda geri dönüflüme sevk
etti¤imiz ambalaj at›¤› miktar› 11.320 ton’dur. Yani, ayl›k ortalama 1.132 ton’dur. 2008
y›l›nda toplanan malzeme 11.659 ton’du,
yani ayl›k ortalama 972 ton’dur. 2008 y›l›na
göre ay baz›nda % 17’lik bir büyüme söz konusudur.
Ekonomik krizin sektöre olan etkilerini de¤erlendirebilir misiniz?
Ekonomik krizle, bu durumdan bütün sektörler nasibini ald›. Dolay›s›yla, biz de çok fazla
etkilendik. Geri kazan›m çok maliyetli bir sektör. Malzemenin toplanmas›nda harcanan
bedel azalaca¤›na artt›. Buna karfl›l›k, malzemenin eder de¤eri 1/3 oranlar›na geriledi. Bu

duruma dayanamay›p iflas edenler, kepenk
kapatan firmalar oldu. Biz belediyelere kent
temizli¤i konusunda hizmet veren bir flirketiz.
Krizle, belediyeler de zorland›. Dolay›s›yla, biz
de çok zor bir dönemden geçtik. Buna ra¤men, kepenkleri kapatmad›k, bir fleyler de¤iflecek umuduyla bu faaliyetlerimizi bir flekilde
sübvanse ettik.
Kayna¤›nda ayr› toplama ve ay›rma faaliyetleri s›ras›nda karfl›laflt›¤›n›z s›k›nt›lar nelerdir?
Kayna¤›nda ayr› toplamada ve ay›rmada
en önemli konu bunu vatandafla yapt›rabilmek! Vatandafl kanunen yapmak zorunda,
fakat denetim ve yapt›r›m yap›lmad›¤›ndan
herkes keyfi olarak düflünüyor, bu flekilde de
sistem en bafl›ndan t›kan›yor. Dolay›s›yla, bu
noktada “e¤itim” çok önemli. Asl›nda, sadece e¤itimle de olmuyor, ‹nsanlara bunu bir
flekilde anlatt›n›z ve ö¤rettiniz; bundan sonra
da nas›l biriktirece¤im, neyle biriktirece¤im,
nerede biriktirece¤im sorunu ortaya ç›k›yor!
Kimse ambalaj at›¤›n› evde tutmak istemiyor
17

1 hafta, çünkü çöp gibi de¤erlendiriyor bunlar›. Hâlbuki her yerde “bunlar çöp de¤ildir”,
“biz çöp de¤iliz”, “at›klar›n›z› kayna¤›nda ayr›flt›r›n” diye reklam veya sloganlar› da görüyorlar. Biz de bu noktada flunlar› öneriyoruz
insanlara o zaman:
1. Site, bina yönetimi olarak ortak kullanabilece¤iniz bir geri dönüflüm konteyneri temin
edin.
2. E¤er en az 2 evsel at›k konteyneriniz varsa
1 tanesini ambalaj at›¤› konteynerine çevirin.
3. Bunlar› yapam›yorsan›z s›¤›na¤›n›zda, deponuzda veya oluflturaca¤›n›z bir noktada
at›k noktas› oluflturun.
4. hiçbirini yapam›yorsan›z da, at›k toplama
gününde ambalaj at›klar›n› bina giriflinde
haz›r edin.
‹nsanlara bu 4 yoldan birini uygulatmaya
çal›fl›yoruz yerel yönetimlerle iflbirli¤i içerisinde. Fakat hiçbir flekilde ayr›flt›rma yapmak
istemeyenlere de cezalar tam anlam›yla uygulanam›yor flu an için. Bunlar›n d›fl›nda, baz› bina görevlileri, kayna¤›nda ayr›flt›rma yapan vatandafl›n malzemesini sat›yor. Yasal
olarak bizim toplama s›n›rlar›m›z içerisinde
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baz› vak›flar kaçak toplama yapmaya devam ediyor. Herkes bu uygulamay› keyfi düflünerek hareket ediyor anlayaca¤›n›z. Bütün bu sorunlar› aflt›¤›m›z› varsayal›m, bu sefer de sokak toplay›c›lar›yla bafl›m›z dertte.
Siz anlat›yorsunuz vatandafla, ikna ediyorsunuz, vatandafl kayna¤›nda toplama yap›yor. Sokak toplay›c›lar› da, kayna¤›nda ayr›flt›r›l›p toplanm›fl malzemeyi oradan haz›r bir
flekilde al›yor.
TAT lisansl› firmalar›n çal›flmalar› nas›l olmal›d›r? Sizce belediyeler bu firmalar› seçerken
nelere dikkat etmelidir?
TAT lisansl› firmalar yönetmelik çerçevesinde
hareket etmelidir. Bu ne demek? Yönetmelikte belirtildi¤i flekilde; ev-iflyeri-kamu kurumal›flverifl merkezi-sanayi ay›rt etmeksizin kayna¤›nda ayr›flt›r›lan malzemelerin toplanmas› demektir. ‹lk sorularda bahsetti¤im gibi biz
flu an di¤er TAT lisansl› firmalar gibi zarar
eden, fakat bir o kadar da bu iflin ç›tas›n› en
yükse¤e ç›karan bir firmay›z. Bizim bu zarar
etmemizin sebebi; iflte bu kaynaklar› ay›rt etmeksizin özellikle evsel kaynakl› ambalaj at›k-
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lar›n› toplamam›zd›r. Son zamanlarda, daha
evsel at›k toplamay› bilmeyen, birkaç toplu
malzeme ç›kan yerlerden bir iki çeflit haz›r
malzeme alan firmalar ambalaj at›klar›n›
toplamaya soyunmakta, bu vesileyle de bakanl›ktan TAT tesisi lisans› alarak bir belediye
ile anlaflmaktad›rlar. E¤er belediyeler de bu
ifli bilmiyorsa, bu firmalar onlar› yönlendirebilmektedirler. Ambalaj At›klar›n›n Kontrolü Yönetmeli¤i’nin zaten as›l amac›; toplu malzemenin ç›kt›¤› al›flverifl merkezleri ve sanayiden kaynakl› ambalaj at›klar›n›n toplanmas›
de¤il, evsel kaynakl› ambalaj at›klar›n›n toplanmas›d›r.
Bu ifl ile ilgili bir ifl bitirme belgesi sorulmad›¤›
için de Belediyeler de firmalar da ç›karlar›n›
gözetmektedirler.
Belediyeler , bu firmalar› seçerken , o firman›n bu konuda önceden bir deneyimi olup
olmad›¤›n› , ifli büyütme potansiyellerini , hizmetlerini göz ard› etmemelidir bence..Sonuç
olarak , Yönetmeli¤in öngördü¤ü bu misyon
ile çal›flan firmalar yerine , belirli birkaç noktadan bir iki çeflit malzemeyi toplayarak bu
ifli götürmeye çal›flan firmalar› tercih etmenin
Belediyelerin bu konudaki sorumluluklar›n› ve
hizmetlerini baltalayaca¤›n› düflünüyorum.
E¤itim ve bilinçlendirme çal›flmalar›n›n tüketiciler üzerindeki etkisini de¤erlendirebilir
misiniz?
E¤itim ve bilinçlendirme çal›flmalar›yla tüketiciler, bilmedikleri hatta baz›lar›n›n hiç duymad›klar› yönetmelik hakk›nda bilgi sahibi
olabilmektedirler. Böylelikle uymas› gereken
kanunlar, yönetmelikler oldu¤unu ö¤renen
vatandafl bu ifli yapmaya bafllamaktad›r.
Fakat baz›lar› yine bu konuyu bildikleri halde üzerinden e¤itim de verseniz, bu iflin keyfiyetle yap›ld›¤›n› düflünmeye devam etmektedir. Sonuç itibar›yla en az›ndan herkes böyle bir yönetmelik, böyle bir uygulama zorunlulu¤u oldu¤unu ö¤renmektedir.
Genel olarak, e¤itim ve bilinçlendirme tüketiciler üzerinde olumlu etkiler yaratmaktad›r.
En k›sa zamanda, bu yönetmeli¤e uymayan veya uymak istemeyenlere idari ve cezai yapt›r›mlar›n uygulanmas›yla da kontrol
mekanizmas› artaca¤›ndan e¤itimin tüketiciler üzerindeki etkisinin büyüyece¤ini düflünüyorum.

Toplama ay›rma teknolojileri her geçen gün
geliflme gösteriyor. Bu konuda yurtd›fl›ndan
destek al›yor musunuz?
Toplama ve ay›rma teknolojileri her geçen
gün geliflmektedir. Yurt d›fl› kaynakl› partnerlerimizle sürekli bilgi al›flverifli yapmaktay›z.
Fakat flu an için kâr etmeyen, edemeyen bir
sektörde de yeni yat›r›mlar› yapmak zor olmaktad›r. Buna ra¤men her türlü teçhizat,
ekipman ve araçlar› almaya çal›fl›yor, yenilikleri takip ediyoruz. Bu konuda, Avrupa’daki
sistemleri Türkiye’ye ilk getiren bir firma olarak
çevre konusunda gerek yurt içi gerek yurt d›fl›ndaki fuarlar› yak›ndan takip ediyoruz.
Entegre at›k sisteminin size göre eksik olan
yönleri nelerdir? Gelecek y›llarda bu eksikliklerin giderilmesi için ne gibi çal›flmalar yap›lmal›d›r?
Entegre at›k sisteminin eksik olan en önemli
yönü yönetmeliklerin, uygulamalar›n kâ¤›t
üzerinde kalmas›d›r. Hatta, baz› belediyelerin
entegre at›k sistemi konusunda de¤il uygulamalar›, bilgileri bile yok. Bu konuda yetkili
olan, bakanl›ktan en alt kademedeki Yerel
Yönetimler ’e kadar herkese çok büyük görevler düflmektedir. Bu eksikliklerin giderilmesi
için yap›labilecek en önemli çal›flma da denetlemelerin yap›lmas› olacakt›r. Denetlemeler esnas›nda karfl›lafl›lan aç›kl›klar da
yapt›r›mlarla giderilmeye çal›fl›lmal›d›r.
Son olarak lisansl› firma kurmak isteyen giriflimcilere önerileriniz nelerdir?
Giriflimcilere önerim; en az›ndan flu an için
çok büyük beklentilerle bu ifllere bafllamas›nlar. Sistemdeki taraflar›n görevleri, yükümlülükleri, yapt›r›mlar› ile ilgili yönetmelik maddelerinin uygulanmas› tam anlam›yla oturmad›¤› sürece, giriflimciler bu sistemi sübvanse edecek kaynaklarla bu ifle bafllamal›d›rlar. Aksi takdirde yapacaklar› yat›r›mlar›n,
hayallerin suya düflmemesi iflten de¤ildir. Bu
ifllerin bir de ön yat›r›m maliyetleri çok yüksektir. Yer, tesis, bant, pres, forklift, toplama
araçlar› derken zaten büyük bir yat›r›m›n içine giriyorsunuz. Sonuç olarak; yönetmeli¤i,
sistemi, sektörü gerçekten inceledikten sonra bu tarz giriflimlere bafllamalar› kendileri
için en önemli öneridir.
RÖPORTAJ: Berkan Tunçludemir
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“Geri kazan›m çal›flmalar›n›n
flehrimizin tamam›na
yay›lmas›n› hedefliyoruz.”

Her geçen gün önemi daha çok anlafl›lan geri kazan›m uygulamalar›
tüm Türkiye’de yay›lmaya h›zla devam ediyor. Bu uygulamalara gerekli
önemi veren Ayd›n Belediye Baflkan› Özlem Çerçio¤lu geri kazan›m
faaliyetlerini de¤erlendirdi.
Ambalaj at›klar›n›n kayna¤›nda ayr› toplanmas› ile ilgili Çevko Vakf› ile bafllayan
iflbirli¤inizin sürecinden k›saca bahsedebilir misiniz?
Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan yay›nlanarak yürürlü¤e giren “Ambalaj At›klar› Kontrolü Yönetmeli¤i”nde belirtilen hususlarda, üzerimize düflen tüm görev ve
sorumluluklar› yerine getirmek ad›na Yetkilendirilmifl Kurulufl ÇEVKO Vakf› ve lisansli
firma aras›nda “Ayd›n Belediyesi Mücavir
Alanlar› ‹çinde Ambalaj At›klar›n›n Kayna¤›nda Ayr› Toplanmas›, Tafl›nmas› ve Ayr›flt›r›lmas› Sözleflmesi” imzalanm›flt›r.
Belediyemizin, ambalaj at›klar›n›n toplanmas› ve ayr›lmas› konusunda faaliyet gösteren
kat› at›k bertaraf tesisi bulunmaktad›r. Bu tesisten azami derecede istifade edebilmek
ad›na Çevre ve Orman Bakanl›¤›’ndan toplama ay›rma tesisi lisans› alm›flt›r.
Belediyenizin at›klar›n ayr› flekilde toplanmas› ile ilgili tüketicilere yönelik çal›flmalar› hakk›nda bilgi verir misiniz?
20
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Çevko Vakf› ile anlaflma imzalad›ktan
sonra ambalaj at›klar› yönetim plan›na
ba¤l› kalarak seçilen befl mahallede (Yedieylül, Mimar Sinan, Girne, Meflrutiyet,
Cumhuriyet Mahalleleri) ambalaj at›klar›n›n kayna¤›nda toplanmas› çal›flmalar›
bafllat›lm›flt›r. Çevko Vakf› koordinasyonuyla, mahallelerde bulunan tüm konut
ve iflyerlerine kap› kap› dolafl›larak uygulama hakk›nda bilgilendirme çal›flmas› yap›lm›fl, binalara haz›rlanan afifller yap›flt›r›lm›fl, broflürler da¤›t›lm›flt›r.
Tüketiciye verilen bu bilgilendirmelerden
sonra, ambalaj at›¤› toplama ve ay›rma
tesisi çal›flt›rma lisans›na sahip firma araçlar› ve personelleri taraf›ndan bu bölgelerdeki ambalaj at›klar› di¤er at›klardan ayr›
olarak toplat›lm›fl ve halen toplat›lmaya
devam edilmektedir.
Belediyemiz tüketicilere yönelik olarak sürekli bilgilendirme çal›flmas› yapmakta,
evlere, okullara broflürler da¤›tmakta, afifl
ve pankartlar ile vatandafl›m›z›n bu konuya dikkatini çekmeye çal›flmaktad›r. Mili
E¤itim Müdürlü¤ü ile okullarda yap›lan
çal›flmalar da e¤itim çal›flmalar›m›z›n bafl›nda gelmektedir. Seçilen pilot mahalleler haricinde, resmi kurumlarda, hastane
ve sa¤l›k ocaklar›nda, market ve hipermarketlerde restaurant, kafe, bar, lokanta
gibi iflyerlerinde ve pilot mahalleler d›fl›nda ikamet etmekte olan vatandafllar›m›z›n ayr› biriktirdi¤i ambalaj at›klar› da toplanmaktad›r.
Günde ne kadar ambalaj at›¤› geri dönüfltürülebiliyor?
Günde 5 tona yak›n bir oranda ambalaj
at›¤› di¤er at›klardan ayr›larak geri kazan›ma gönderiliyor diyebiliriz. Bu rakam tabi
ki mevsime göre de¤ifliklik gösterebilmektedir. Ayd›n Belediyesi s›n›rlar›nda da günde ortalama 171 ton evsel kat› at›k yani
çöp oluflmaktad›r.
Sizce gerek ülkemizde ve gerekse Ayd›n’da geri kazan›m alan›n›n genifllemesi
için neler yap›lmal›?
Gelece¤imize yat›r›m yapmam›z gerekti¤ini düflünüyorum. Bu anlamda özellikle anaokullar› ve ilkö¤retim okullar›nda çevre bi-

Bilgilendirme ekibi çal›flmalar›

linci ve duyarl›l›¤›n› yaymak için Milli E¤itim
Bakanl›¤› nezdinde resmi ve zorunlu çevre
dersleri konulmal› ve süreklili¤i sa¤lanmal›d›r. Çocuklar›m›za çevreyi sevmeyi ö¤retmeliyiz. Çevresini seven ayn› zamanda koruma görevini de yerine getirecektir Ambalaj at›klar›n›n kayna¤›nda ayr› toplanmas› ve geri dönüflüm için yaz›l› ve görsel
yay›nlar arac›l›¤› ile yayg›n bir e¤itim çal›flmas› yap›lmal›d›r. Ayd›n’da geri kazan›m
çal›flmalar›n› geniflletmek için e¤itimim gereklili¤ine inan›yorum. Biz de Çevko Vakf›
ile önümüzdeki ilk 3 ve 6 ayl›k periyot içerisinde okullarda e¤itim çal›flmalar›na bafllayarak yayg›nlaflmay› sürdürece¤iz.
Tüketici bilincini artt›rmak için neler yap›lmal›d›r?
Tüketici bilincini oluflturmak birden bire
olan bir fley de¤il. Bu zamanla oturacak
bir sistem. ‹nsanlar›n belirli al›flkanl›klar›n›
hemen de¤ifltirmelerini beklemek çok
mant›kl› de¤il. Bu çal›flmalar›n içine insanlar›, okuldaki çocu¤u, ö¤retmeni, sanayiciyi, doktoru, polisi, ev han›mlar›n›, sonuçta herkesi dâhil etmek gerekiyor. Bunun
için yine çeflitli duyurular afifller broflürler,
bilhassa radyo ve televizyonda en çok izlenen saatlerde e¤itici ve dikkati çeken
yay›nlar, programlar yap›lmal›d›r.
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Uzun y›llar yurt d›fl›nda yaflayan birisi olarak yurtd›fl›ndaki geri kazan›m ve ambalaj at›klar›n›n di¤er at›klardan ayr› olarak
toplanmas› çal›flmalar›n› ülkemizdeki çal›flmalar ile k›yaslar m›s›n›z?
Toplumlar›n beslenme al›flkanl›klar›, iklimleri, bitki örtüsü, kültürleri dünyam›z için son
derece önemli bir sorun olan evsel kat›
at›klar›n yani çöplerin oluflumunu ve oluflan bu çöplerin içeri¤ini önemli derecede
etkileyen faktörlerdir. Örne¤in yurtd›fl›nda
hipermarketlerde ve benzeri al›flverifl
alanlar›nda sebze meyveler kullan›lamaz
olan k›s›mlar›ndan ayr›flt›r›lm›fl olarak sat›fla
sunulmakta hatta baz› noktalarda adet
ile sat›lmakta oldu¤una birçok sefer flahit
olmuflumdur. Oradaki insanlar ihtiyaçlar›
kadar sat›n al›rlar. Biz toplum olarak genellikle ihtiyac›m›zdan fazlas›n› sat›n al›r›z
ve do¤al olarak da fark›nda olmadan daha fazla at›k oluflturmufl oluruz.. Ayr›ca bizim flu anda oluflturmaya çal›flt›¤›m›z çevre bilinci oralarda çok daha önce oluflturulmufl. Örne¤in flehirleraras› yolda giden
bir arabadan at›lan bir pet flifle için gelen
ihbar üzerine ciddi para cezalar› ödeyen
veya çöp ç›karma günü d›fl›nda bir günde ç›kart›lan çöp için veya ambalaj at›klar›n› di¤er at›klardan ay›rmayanlar›n ciddi miktarlara ulaflan para cezalar› ödemek zorunda olduklar›n› çok gördüm. Ül-

Ayd›n Belediye Baflkan›
Özlem Çerçio¤lu ve ambalaj
at›klar› bilgilendirme ekibi

kemizde de bu yönde yap›lan çal›flmalar
var fakat flu anda yetersiz. Burada herkese çok ciddi görevler düflüyor.
Sanayi, özel sektör ve sivil toplum kurulufllar›ndan beklentileriniz neler?
Bu sektörlerin, özellikle sanayi ve özel sektörün zaten haz›rlanan ve yürürlükte olan
“Ambalaj At›klar›n›n Kontrolü Yönetmeli¤i”
ne göre üzerlerine düflen pek çok görevleri ve edinimleri var. Üretmifl olduklar› ambalaj at›klar›n› ambalaj at›¤› yönetim
planlar› do¤rultusunda sisteme vermeleri
gerekiyor. Marketler, hipermarketler müflterilerini do¤ru flekilde yönlendirmeliler.
Bence marketlerde al›flverifl yapanlara
poflet verilmemeli, bunun yerine tüketici
kendi torbas›yla al›flverifle gelmeye ikna
edilmelidir. Böylelikle zararl› olan pofletlerin çevreye olan etkileri en aza indirilebilir
diye düflünüyorum.
E¤itim ve bilinçlendirme çal›flmalar›n›n tüketiciler üzerindeki etkisini de¤erlendirebilirmisiniz?
Haziran ay›nda Çevko Vakf› ile birlikte yapm›fl oldu¤umuz e¤itim ve bilinçlendirme
çal›flmalar› yaklafl›k olarak yirmi gün sürdü
ve bu çal›flmalar sonucunda yaklafl›k
15.000 konuta birebir ulafl›larak e¤itim ve
bilgilendirme çal›flmas› yap›larak ambalaj
at›klar› toplanmaya baflland›. Burada flafl›rt›c› olan ve bizi sevindiren bana birçok vatandafl›n telefon ile ulaflarak bu projeye
destek vermek istediklerini dile getirmeleridir. Pilot mahalleler d›fl›nda oturan ve ambalaj at›klar›n› biriktirdi¤ini, sisteme dâhil olmak istedi¤ini belirten birçok vatandafl›m›z
ev han›m›m›z olmufltur. Bizde bu isteklerin
karfl›l›nda direkt ambalaj at›klar› toplama
arac›n› vatandafla yönlendirerek vatandafl›n iste¤ini yerine getiriyoruz tabii ki.
Ambalaj At›klar›n›n Ayr› Toplanmas› Ve
Geri Kazan›m Hakk›nda Gelece¤e Yönelik Projeleriniz Hakk›nda Bilgi Verirmisiniz?
fiu anda belirli pilot mahallelerde bafllayan çal›flmalar›m›z› tüm Ayd›n Kentinde
yay›lmas›n› hedefliyoruz ve bunun içinde
gereken bütün çal›flmalar› yapaca¤›z.
RÖPORTAJ: Berkan Tunçludemir
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‹talya ve S›rbistan’›n da kat›lmas› ile üye say›s› 33 ülkeye ulaflan Pro-Europe, 2010 y›l›nda Brüksel’de yap›lacak olan
kongre için tarih ve konu bafll›klar›n› Ekim ay›nda Belçika’da yap›lan iletiflim müdürleri toplant›s›nda belirledi. 2010
y›l›nda 5. kez Brüksel’de yap›lacak olan Pro-Europe Europe Toplant›s› öncesi Kongre merkezinin yap›laca¤› yerde
Pro-Europe ‹letiflim Müdürleri bir araya geldik.Brüksel’de büyük kongrelere ev sahipli¤i yapmak amac›yla yeni yap›lan ve içinde en küçü¤ü 700 kiflilik olmak üzere 5 ayr› toplant› salonu bulunan “Brussels Square” özellikle Avrupa Birli¤i enstitülerinden gelecek olan konuflmac›lar›n ve medyan›n kat›l›m›n›n üst düzeyde sa¤lanabilmesi aç›s›ndan merkezi bir yerde bulunuyor.
7-8 Ekim 2010 tarihlerinde yap›lacak olan Pro Europe Kongresi’nin Pro-Europe’a ba¤l› yeflil nokta organizasyonlar›
ve müflterileri için iyi bir iletiflim f›rsat› ve ortak platform oluflturaca¤› düflünüldü. Bu nedenle, ana bafll›¤› “Yeflil Ekonomi Harekete Geçti” olacak kongrede yerel yönetimler, geri kazan›m endüstrisi ve ambalaj üreticileri hedef kitle
olarak belirlendi. Sürdürülebilirli¤i sa¤layabilecek kilit bir pozisyonda olan Pro-Europe çat›s› alt›nda gerçeklefltirilecek
kongrede 5 farkl› konu bafll›¤› alt›nda mesajlar verilece¤i belirtildi. Bu konular; sürdürülebilir geliflim, iklim de¤iflikli¤i,
üretici sorumlulu¤u, çevresel e¤itim, yenilikçilik ve büyüme olacakt›r. Sürdürülebilir geliflim için kaynaklar›n etkin kullan›m›, ambalajlar›n iklim de¤iflikli¤ine olan etkilerinin azalt›lmas›, üretici sorumlulu¤unun hayata geçirilmesi, vatandafllar›n çevre dostu olmas› için bilinçlendirme çal›flmalar›n›n yap›lmas›, ifl alanlar›n›n yarat›lmas› ve bilgi paylafl›m› gibi mesajlar, kongre boyunca üzerinde durulacak konular olarak belirlendi.
‹talya Ambalaj at›klar› Conai ve S›rbistan yeflil nokta örgütü SEKOPAK’›n, PRO-EUROPE ailesine kat›lmas› ile PRO-Europe 26’s› Avrupa Birli¤i’nde olmak üzere 33 ülkeye ulaflt›. 26 Avrupa ülkesinde faaliyet gösteren geri kazan›m organizasyonlar›, 5. Pro-Europe Kongresi’nde bir araya gelecek ve bu konuda edindikleri bilgi birikimini birbirleri ile paylaflacaklar› bir platform oluflturacaklar. Uzun y›llard›r üretici sorumlulu¤u konseptine kat›lmayan ‹talya Ulusal Ambalaj Ortakl›¤› (CONAI) ise bu büyük a¤a kat›larak sürdürülebilir bir çevre için tecrübelerini Pro Europe çat›s› alt›ndaki
di¤er organizasyonlar ile paylaflarak fikir al›flverifli yapacaklar.
Kongre merkezinin fuaye alan›nda kurulacak olan stand alanlar›nda tüm ülkeler, e¤itim çal›flmalar› ile ilgili materyaller getirerek bu alan› ö¤renciler için kullanacaklar. Hem e¤itici, hem e¤lendirici çal›flmalar›n sergilenece¤i bu
alanda geri dönüflüm malzemelerinden yap›lan sergiler yer alacak, çocuk oyunlar›, animasyonlar ve tan›t›m filmleri ile çevre bilincine olan duyarl›l›k pekifltirilecektir. Kongre ile ilgili bir sonraki toplant› 4 Aral›k’ta yap›lacak ve program biraz daha netlik kazanacakt›r. 1 y›ldan daha az bir süre kalan 2010 Pro-Europe ile ilgili geliflmeleri Çevko Dönüflüm dergisi okuyucular›na aktarmaya devam edece¤im.
2010 y›l›n›n ilk Dönüflüm dergisinde buluflmak üzere flimdiden iyi y›llar diliyorum.

Dilek Özcanl›
ÇEVKO Vakf›
‹letiflim ve E¤itim Müdürü
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Banu Aydo¤an: “Yeflil Bilgi
Platformu çok say›da çevre
STK’s›n› biraraya getiren
ilk ve tek proje.”

Yeflil Bilgi Platformu, Koç Bilgi Grubu çal›flanlar› taraf›ndan oluflturuldu ve
1 y›l gibi k›sa bir zamanda çevresel konularda önemli bir bilgi kayna¤›
haline geldi. Koç Bilgi Grubu Kurumsal ‹letiflim Koordinatörü Banu
Aydo¤an ile geçti¤imiz bir senede Yeflil Bilgi Platformu’nun yapt›¤›
çal›flmalar› bizlerle paylaflt›.
Koç Bilgi Grubu olarak çevresel sorunlara
e¤ilecek bir platform oluflturma fikri nas›l
ortaya ç›kt›?
Yeflil Bilgi Platformu, çevre sorunlar›yla
mücadelenin ve do¤al kaynaklar› sürdürülebilir k›lman›n en temel flart›n›n, “bilgi
yayg›nl›¤› ve bilinç düzeyinin art›r›lmas› oldu¤u” düflüncesinden hareketle oluflturuldu. ‹fl kolumuzun, yapmak istedi¤imiz projeye destek veren önemli faktörlerden biri
olmas›, Yeflil Bilgi Platformu’nun, bilginin
bilince dönüflmesi sürecine h›zla ve en
ça¤dafl yoldan katk›da bulundu. Bu öngörümüz, henüz proje haz›rl›k aflamas›nda
bizi yönlendiren en önemli ç›k›fl noktam›z
oldu. Di¤er yandan, flirketlerimiz ve sivil
toplum kurulufllar› iflbirliklerimizle de, bilgiyi
genifl kitlelere yayabilece¤imizi öngördük.
Bu do¤rultuda, KoçSistem, Koç.net, Bilkom, Promena, Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri’nden oluflan Koç Bilgi Grubu flirketlerinin yan› s›ra, Tan› ile Zer; Platform’u
oluflturdu. 24 Eylül 2008 tarihinde faaliyetlerine bafllayan Platform; Türkiye’nin çev-

re alan›nda önde gelen Sivil Toplum Kurulufllar› olan bir’den çok STK ile de iflbirli¤i
yaparak, projenin en bafl›ndan itibaren,
çevre bilgilerini en do¤ru kaynaklardan
alarak toplumun genifl kesimlerine ulaflt›rma misyonunu üstlendi. Platformumuz,
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Bu¤day Derne¤i, ÇEVKO, Do¤a Derne¤i,
TEMA, DenizTemiz Derne¤i/TURMEPA, TÜRÇEK, WWF-Türkiye gibi çok de¤erli çevre
STK’lar›n›n yan›s›ra, Fütüristler Derne¤i ile
de iflbirli¤i içerisindedir.
Yeflil Bilgi Platformu kapsam›nda gerçeklefltirdi¤iniz çal›flmalardan k›saca bahseder misiniz?
Yeflil Bilgi Platformu kapsam›nda, bilgi ve
iletiflim teknolojilerinin etkin kullan›m›n›n,
çevre kirlili¤inin azalt›lmas›ndaki önemli
rolü de dikkate al›narak, Platform’a üye
flirketlerin tümünün uygun iletiflim kanallar› ve veritabanlar› arac›l›¤›yla, çevre bilgi
ve bilinci genifl kesimlere ulaflt›r›lmaktad›r.
Bu kapsamda çevre bilgileri, tüm Türkiye
genelindeki 14 Apple APR’daki (Apple
ma¤azalar›) bilgisayarlar›n ekranlar›nda
ve 1497 Paro flubesindeki yaklafl›k 4000
paropod’da (parolu kartlarla al›flverifl yap›ld›¤›nda bilgi al›n›lan ekranlar) yay›nlanmaktad›r. Aral›k 2008’den bu yana, Platform’a üye flirketlerin tüm müflterilerini ve
ifl ortaklar›n› kapsayan yaklafl›k 450.000 kiflilik veritaban›na e-bültenler ile düzenli
çevre bilgisi ak›fl› sa¤lanmaktad›r.
Platformun iletiflim merkezi olarak da ifllev
gören www.yesilbilgi.org’da çevre konusundaki haberler, röportajlar, bilgiler yay›nlanarak; bilgi sahibi olan genifl kitlelerin
çevreye duyarl› davranmay› al›flkanl›k haline getirmeleri amaçlanmaktad›r.
Ayr›ca, çevre bilgisini genifl kitlelere yaymak ve bilginin bilince dönüflmesine hizmet etmek amac›yla, çeflitli projeler ve
faaliyetler gerçeklefltirilmektedir.
‹lk projemiz olan ve “Yeflil Bilgi Tohumlar›”
ad›n› verdi¤imiz etkinli¤imizde, çocuklar›m›z ile “suyun bilinçli kullan›m›na” dikkat
çektik. 16 - 22 Mart 2009 tarihleri aras›nda
‹stanbul’da düzenlenen 5. Dünya Su Forumu öncesinde, Türkiye genelindeki 7-14
yafllar›ndaki 2000 ilkö¤retim ö¤rencisinin su
kaynaklar›n› korunma önerilerini alarak, bu
önerilerle bir deklarasyon oluflturduk. “Yeflil
Bilgi Tohumlar›, Dünya Su Forumu’ndan ne
bekliyor?” deklarasyonu, 5 Mart 2009’da,
DenizTemiz Derne¤i -TURMEPA iflbirli¤iyle
Belgrad Orman›’nda Tarihi Neflet Suyu’nda gerçeklefltirilen etkinlikte aç›kland›.
26

‹kinci projemizde ise, günümüzün en büyük çevre sorunu olan “küresel ›s›nma” konusuna, sanat arac›l›¤› ile dikkat çekmeyi
hedefledik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayram› dolay›s›yla, DenizTemiz
Derne¤i / TURMEPA iflbirli¤iyle ilkö¤retim
ö¤rencilerine yönelik olarak, “‹klimimizi
de¤il, al›flkanl›klar›m›z› de¤ifltirelim” temal›
bir resim yar›flmas› düzenlendik.
Yeflil Bilgi Platformu olarak, yaz mevsimi
bafllang›c›nda, Dünya Çevre Günü gündemine de paralel olarak, “orman yang›nlar›na yönelik fark›ndal›¤› art›rmak” ve
“kamuoyunun dikkatini çekmek” amac›yla, 2 Haziran 2009 tarihinde Burgazada’da
bir proje daha gerçeklefltirdik. Platform’da iflbirli¤i yapt›¤›m›z, Türkiye’nin önde gelen çevre Sivil Toplum Kurulufllar›
ÇEVKO, TEMA, DenizTemiz Derne¤i/TURMEPA ve WWF-Türkiye’nin de kat›l›m›yla
gerçekleflen etkinlikte, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal ‹letiflim ve Bilgi
Grubu Baflkan›m›z Ali Y. Koç, “Türkiye’de
bu yaz, “Yaz mevsimi, yang›n mevsimi olmas›n” mesaj›n› kamuoyuyla paylaflt›.
Tüm bu çal›flmalar sadece Koç Bilgi Grubu bünyesindeki gönüllü grubu taraf›ndan m› yürütülmektedir?
Platform’a üye flirketlerin tüm çal›flanlar›,
“Yeflil Bilgi Elçisi” olarak adland›r›lmaktad›r. Çal›flanlar›m›z, projede gönüllü olarak
yer almaktad›r. Yeflil Bilgi Platformu’nun
tüm uygulama ve faaliyetleri, flirketlerin,
insan kayna¤›n› da içeren kendi kaynaklar› ile hayata geçirilmektedir.
Yeflil Bilgi Platformu, çevre hassasiyetlerini
tan›mlayan ve bu hassasiyetlere göre hareket etmeyi al›flkanl›k; çevre bilincini yayg›nlaflt›rmay› görev haline getirmeyi
amaçlayan Yeflil Bilgi Manifestosu’nun
tüm çal›flanlar›m›z taraf›ndan imzalanmas›n›n ard›ndan faaliyetlerine bafllam›flt›r.
fiirket içi uygulamalar›m›zdan bir örnek
olarak, “at›k yönetim sistemimiz”den
bahsedebiliriz. Koç Bilgi Grubu flirketleri
genelinde tüketimin geri dönüfltürülebilir
ve çevre dostu olmas› için önlemler hayata geçirilmektedir. Cam, ka¤›t, teneke,
pil, plastik ve elektronik at›klar ayr› ayr›
toplanarak, geri dönüflüm süreçlerinden

geçirilm
cek fle
lufllara
3 ayda
ka¤›t a
makta
Yeflil Bi
forma
çal›flan
li sivil t
tülmek

Gerçek
net site
flabildi
Gördü
rimler
daha
yebiliriz
ulaflt›¤
tedarik
silbilgi.o
dar he
rüfllerin
lufllarda
lere ye
ilham
proje o
gi ve b
proje g

Türkiye
Is›nma
Ödülü”
baflar›
Bu ödü
Türkiye
ifade e
¤unu
mu’nu
rulufllar
hayata
dolay›
gi Plat
pek ço
birli¤i y
bu kad
ya get
je olma
lü kat›
kurums

en büma” koekmeyi
nlik ve
zTemiz
¤retim
imimizi
temal›

mevsimi
ü günn yanak” ve
mac›yada’da
Platnin önulufllar›
¤i/TUR›l›m›yla
Yöneve Bilgi
kiye’de
simi olflt›.

gi Gruaraf›n-

flanlar›,
maktaolarak
mu’nun
etlerin,
aynak-

etlerini
öre hani yaytirmeyi
su’nun
anmam›flt›r.
örnek
iz”den
rketleri
rülebilir
hayaeneke,
yr› ayr›
erinden

24_DilekHanim_koc

12/4/09

12:48 PM

Page 5

TÜKET‹C‹LERLE EL ELE

geçirilmek veya do¤aya en az zarar verecek flekilde imha edilmek üzere ilgili kurulufllara gönderilmektedir. Kampüsümüzde
3 ayda bir, 500 kg. elektronik at›k; 12 ton
ka¤›t at›k ve 400 kg. teneke at›k toplanmaktad›r.
Yeflil Bilgi Platformu’nun faaliyetleri, platforma üye flirketlerimiz, Yeflil Bilgi Elçisi olan
çal›flanlar›m›z ve iflbirli¤i yapt›¤›m›z de¤erli sivil toplum kurulufllar›m›zla birlikte yürütülmektedir.
Gerçeklefltirdi¤iniz çal›flmalara ve internet sitenize ilgi bekledi¤iniz düzeye ulaflabildi mi?
Gördü¤ümüz ilginin, ald›¤›m›z geri bildirimler do¤rultusunda, bekledi¤imizden
daha üst seviyede gerçekleflti¤ini söyleyebiliriz. Gerek flirketlerimizin kanallar›yla
ulaflt›¤›m›z müflterilerimiz, ifl ortaklar›m›z ve
tedarikçilerimizden, gerekse de www.yesilbilgi.org ile ulaflt›¤›m›z genifl kitleye kadar herkes, olumlu ve cesaret verici görüfllerini bizlerle paylafl›yor. Kurum ve kurulufllardan ald›¤›m›z iflbirli¤i talepleri de bizlere yeni projeler ve aç›l›mlar konusunda
ilham veriyor. Önümüzdeki dönemde,
proje ortaklar›m›zla birlikte, yine çevre bilgi ve bilincini art›rmaya yönelik pek çok
proje gerçeklefltiriyor olaca¤›z.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2. Küresel
Is›nma Kurultay›’nda “Çevre Duyarl›l›k
Ödülü” ald›n›z. K›sa sürede yakalanan bu
baflar› için ne diyorsunuz?
Bu ödülün, 60 sivil toplum kuruluflunun ve
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin takdirini
ifade etmesi aç›s›ndan çok anlaml› oldu¤unu düflünüyoruz. Yeflil Bilgi Platformu’nun, ödüle lay›k görülen kurum ve kurulufllar aras›ndaki, özel sektör taraf›ndan
hayata geçirilen tek proje olmas›ndan
dolay› da büyük gurur duyuyoruz. Yeflil Bilgi Platformu’nun; Türkiye’nin önde gelen
pek çok çevre sivil toplum kurulufluyla iflbirli¤i yaparak, uzun soluklu bir projede
bu kadar çok say›da çevre STK’s›n› biraraya getirerek gerçeklefltirilen ilk ve tek proje olmas›, tüm kurum çal›flanlar›n›n gönüllü kat›l›m› ve deste¤iyle çevre bilincinin
kurumsal olarak içsellefltirilmesi ve toplum-

Koç Bilgi Grubu Kurumsal ‹letiflim
Koordinatörü Banu Aydo¤an

da yayg›nlaflt›rmas›na hizmet etmesi, Türkiye’nin çevre bilgi ve bilincini art›rma hedefi do¤rultusunda katk›da bulunmak isteyen her flirket, kurum ve kuruluflla platform çat›s› alt›nda iflbirli¤i yapmaya aç›k
olmas› gibi farkl›l›klar› nedeniyle de, bu
ödülü hak etti¤ini düflünüyoruz.
Yeflil Bilgi Platformu’nun hedefi nedir?
Sosyal sorumluluk projesi olarak kalmak
m›? Yoksa çevresel projelere destek veren bir vak›f kimli¤ine bürünmek mi?
Yeflil Bilgi Platformu, Koç Bilgi Grubu öncülü¤ünde, sosyal sorumluluk bilinciyle oluflturuldu. Ülkemizde çevre alan›nda faaliyet gösteren pek çok baflar›l› sivil toplum
kuruluflu bulunuyor. Yeflil Bilgi Platformu
ise, bir’den çok sivil toplum kuruluflunun
ve çevre hassasiyeti do¤rultusunda topluma katk›da bulunmak isteyen kurum ve
kurulufllar›, uzun soluklu bir projede ayn›
çat› alt›nda bir araya getiren bir yap›n›n
bofllu¤unu dolduruyor.
RÖPORTAJ: Berkan Tunçludemir
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Ambalaj Tasar›m›
Ulusal Ö¤renci Yar›flmas› 2009
sonuçland›

Ambalaj Sanayicileri Derne¤i (ASD) ve ‹stanbul’da düzenlenen
Uluslararas› Ambalaj Endüstrisi Fuar›’n›n organizatörü TÜYAP iflbirli¤i ile
bu y›l beflincisi düzenlenen Ambalaj Tasar›m› Ulusal Ö¤renci Yar›flmas›
2009’un sonuçlar› belli oldu.
5 Temmuz 2009 Pazar günü ASD’ye ait Ambalaj Binas›’nda bir araya gelerek yo¤un bir
çal›flma sonucunda gelen 47 projeyi tek tek
inceleyerek de¤erlendirdiler.
Yar›flmaya kat›lan projelerde ambalaj›n 3
temel fonksiyonu olan Sarma, Saklama ve
Satma ifllevlerini sürdürülebilir biçimde gerçeklefltirilmesi istenmifltir. Sürdürülebilirli¤in
çevreye etki ba¤lam›nda üretiminde daha
az enerji ve optimum miktarda malzeme
kullan›m›, tekrar kullan›labilme olana¤›n›n
düflünülmesi ve geri kazan›lma olana¤›n›n
bulunmas› gibi konular›n da göz önünde
bulundurulmas› ile sa¤lanmas› istenmifltir.
Ele al›nmas› beklenen di¤er konular ise ambalaj› tasarlanacak ürünün fiziksel nitelikleri,
tüketim flekil ve miktarlar› (adet veya alternatif sat›fl miktarlar›) ve koflullar›, kalite ve hijyeniklik, albeni, ürün hakk›nda bilgilendiricilik, içinde bar›nd›rd›¤› ürün ile iliflkili olarak
grafik tasar›m›, tüketim sonras› ambalaj›n
geri dönüflümü, de¤iflen yaflam tarzlar› ve
buna ba¤l› olarak ortaya ç›kan yeni tüketici
beklentilerinin göz önüne al›nmas› olmufltur.
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Proje: Carte Dor Dondurma Ambalaj›
Grup kat›l›m› - Aysun fiahin / Tugrul Besci
Anadolu Üniversitesi-Hacettepe Üniversitesi,
Endüstriyel Tasar›m-Kimya Mühendisli¤i

Proje: Külah Ayran
Bireysel Kat›l›m - Ayça Güven
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi, End. Ürünleri Tasar›m›
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Proje: Ay Çekirde¤i Ambalaj›
Bireysel kat›l›m - Ayla Kozakç›lar

Proje: Mothercare Al›flverifl - Hediye Çantas›
Bireysel Kat›l›m - Gökçen Sar›ibrahim

Marmara Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasar›m›

‹stasyon Sanat Akademisi, Grafik Bölümü

Proje: Vakko Kol Dü¤mesi Ambalaj›
Grup kat›l›m› - Aysun fiahin / Tugrul Besci

Proje: Paflabahçe 6'l› Çay Barda¤› Ambalaj›
Bireysel Kat›l›m - Hilal Çoflkun

Anadolu Üniversitesi-Hacettepe Üniversitesi,

Gazi Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasar›m›

Endüstriyel Tasar›m-Kimya Mühendisli¤i

Proje: Yumurta Ambalaj›
Bireysel Kat›l›m - Melike Mühür
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi, End. Ürünleri Tasar›m›

Proje: Kuru Kahveci Mehmet Efendi Haz›r
Kahve Ambalaj›
Grup kat›l›m› - Aysun fiahin / Tugrul Besci

Proje: Flormar Oje Ambalaj›
Bireysel Kat›l›m - Cansu Akarsu

Anadolu Üniversitesi-Hacettepe Üniversitesi,

‹stanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasar›m›

Endüstriyel Tasar›m-Kimya Mühendisli¤i

Proje: HOOK Ambalaj›
Bireysel Kat›l›m - Ece Eru

Proje: Peyman Kuruyemifl Ambalaj›
Bireysel Kat›l›m - Mutlu K›l›nçer
Anadolu Üniversitesi, Endüstriyel Tasar›m

‹zmir Ekonomi Üniversitesi, Endüstriyel Tasar›m

Proje: Ofis 3-5 Çerez Ambalaj›
Bireysel Kat›l›m - Ömer Güleç
Anadolu Üniversitesi, Endüstriyel Tasar›m

Proje: Tek ‹çimlik Türk Kahvesi Ambalaj›
Grup Kat›l›m› - Saliha Dönmez / Cem Dönmez
Mimar Sinan Üniversitesi, Bilgisayar Ortam›nda Sanat
ve Tasar›m - Endüstri Ürünleri Tasar›m› Yüksek Lisans

Proje: Glade Flower Pack
Grup Kat›l›m› - Altu¤ Toprak, Yavuz Cengiz
‹zmir Ekonomi Üniversitesi, Endüstriyel Tasar›m

Proje: Ya¤l› Boya Ambalaj›
Bireysel Kat›l›m - Mete Erdem
Anadolu Üniversitesi, Endüstriyel Tasar›m

Proje: Peynir Ambalaj›
Bireysel Kat›l›m - Mustafa Do¤ufl Y›ld›z

Proje: Paflabahçe 2'li Çay Barda¤› Seti
Bireysel Kat›l›m - fievket fianl›o¤

Orta Do¤u Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasar›m›

Marmara Üniversitesi, Endüstriyel Tasar›m
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Yeflil ofisi oluflturan ekipmanlar›n
sat›n al›m› ve kullan›m› s›ras›nda
nelere dikkat edilmeli?

Enerji ve ofis maliyetlerinde tasarruf sa¤layan yeflil ofislerin önemi
gün geçtikçe art›yor. Ofislerde bulunan malzeme ve ekipmanlar›n
sat›n al›nmas› ve kullan›m› s›ras›nda dikkat edilecek ufak de¤iflikliklerle
yeflil ofisler yaratmak mümkün.
Masaüstü Bilgisayarlar ve Monitörler
• Enerji tasarrufu sa¤layan, EnergyStar etiketli
ürünler olmas›,
• Masaüstü bilgisayar ve monitör yerine çevresel aç›dan daha az zararl› etkisi oldu¤u sürece dizüstü bilgisayarlar›n sat›n al›nmas›,
• Masaüstü bilgisayar al›nacak ise normal monitörlerin yerin daha verimli enerji kullanan ve
yer tasarrufu sa¤layan LCD tipi düz monitörlerin tercih edilmesi,
Bilgisayar ve monitörlerin kullan›m› s›ras›nda
dikkat edilecek hususlar;
• Ka¤›t ç›kt›s› ile dosyalama yerine kompakt
disk, disket veya s›k›flt›r›lm›fl dosya fleklinde
elektronik ortamda arflivleme yap›lmas›,
• Bir doküman›n iletilmesi için faks veya kargo
kullanmak yerine internet üzerinden iletiflimin
kurulmas›,
Enerji korunumu, ka¤›t tasarrufu ve sera gaz›
emisyonu sal›n›m›n›n azalt›lmas› gibi çevresel
etkilerin azalt›lmas› aç›s›ndan gereklidir.
Fotokopi Makineleri
• Fotokopi makinesinin kullan›m›ndan hemen
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sonra devreye girecek flekilde planlanm›fl bir
“enerji korunumu” dü¤mesinin bulunmas›,
• Kâ¤›t tasarrufu sa¤lamak için A3 bask›y›
A4’e çevirebilen yaz›c›lar›n tercih edilmesi,
• Geri dönüfltürülmüfl maddeler ile yap›lm›fl ve
geri dönüfltürülmüfl bileflimler kullan›lan makinelerin tercih edilmesi gerekmektedir.
• Tüketiminin ne kadar oldu¤unu görebilmek
için normal bir günde fotokopi çekimi için tüketilen kâ¤›t miktar›n› bilmemiz gerekmektedir.
• Çift tarafl› kopyalaman›n yap›lmas›
• Fotokopi makinesi için tavsiye edilen yüksek
geri dönüfltürülmüfl içeri¤i olan ka¤›t ürünlerin
kullan›lmas›,
• Geri dönüfltürülmüfl veya tekrar doldurulabilen kartufllar›n kullan›lmas›,
• Kâ¤›t kullanmak yerine elektronik posta ile
haberleflmenin yap›lmas› çevresel etkilerin en
aza indirilmesi aç›s›ndan gereklidir.
Yaz›c›lar
• Bir yaz›c› al›rken, yaz›c›n›n, bir ç›kt› için ne kadar toner ve mürekkep harcad›¤›, ne kadar
KAYNAK: Pro-Europe ÇEV‹REN: Berkan Tunçludemir
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tasarruf etti¤i gibi bilgilerin ö¤renilmesi gerekir.
• Önlü arkal› bask› yap›lmal›d›r
• Sayfa boyutlar›n› mümkün oldu¤unca fazla
kullanabilecek flekilde ç›kt› al›nmal›d›r
• Toner ve kartufllar› geri dönüfltürme veya
tekrar doldurarak kullan›lmas›n› sa¤lanmal›d›r
• Birçok firman›n geri dönüfltürülmüfl lazer kartuflu bulunmaktad›r. Uzun ömürlü kartufllar›n
kullan›lmas› da uygundur.
Fax Makineleri
• E¤er lazer veya LED faks makinesi al›nacak
ise tekrar kullan›labilir ka¤›t uyumlu olmas›na
dikkat edilmelidir. Aksi halde mürekkep püskürtmeli faks cihaz› seçilmelidir.
• Geri dönüflümlü ve tekrar doldurulabilen toner ve mürekkep kartuflu kullan›lmal›d›r.
• Tek taraf›na bask› yap›lm›fl kâ¤›tlar›n di¤er
taraflar›n› faks makinesinde kullan›lmal›d›r.
• Sayfan›n yap›s›n› maksimum kullan›labilecek
flekilde ayarlama yap›lmal›d›r.
Çok Fonksiyonlu Araçlar
• Yaz›c›, taray›c› ve fotokopi makinesi gibi birden fazla fonksiyonu bir arada bulunduran
makineler, hem enerjiden, hem maliyetten,
hem de ofis içinde kullan›m alan›ndan tasarruf
etmemize olanak sa¤lamaktad›r.
• Bu tip araçlar› al›rken di¤er makinelerde oldu¤u gibi geri dönüfltürülmüfl kâ¤›t ve kartufl
kullan›m›na uygunlu¤una dikkat edilmelidir.
Panolar
• Panolar bir çok madde taraf›ndan yap›labilir, bunlar kontrplak, sunta ve sert plastiktir.
• Geri dönüfltürülmüfl plastikten üretilen panolar kullan›lmal›d›r.

rekmektedir.
• Alternatif olarak kullan›labilecek haflhafl ve
bambu lifleri ile kâ¤›t üretiminde beyazlatma
ifllemine gerek duyulmamaktad›r. Bu lifler ayr›ca enerji, su kullan›m› ve toprak erozyonu gibi
çevresel etkileri de azaltmaktad›r.
Dosyalar
• %25 geri dönüfltürülmüfl plastik kapakl› ve
%90 geri dönüfltürülmüfl kartondan yap›lm›fl
dosyalar,
• %90 geri dönüfltürülmüfl kâ¤›t kapakl› karton
dosya,
• %100 geri dönüfltürülmüfl oluklu mukavva,
• %100 geri dönüfltürülmüfl pet plastik,
dosyalar kullan›lmal›d›r.
Kartufllar
• Yeni bir kartufl üretimi için yar›m litre petrol
üretilmektedir. Geri kazan›labilen kartufllar ile
y›lda 100 bin varil petrol kurtar›labilir.
• Bu konuda çal›flan geri dönüflüm merkezlerine at›k haline gelmifl kartufllar›n ulaflt›r›lmas›n›
sa¤lanmal›d›r.
Zarflar
• Beyazlat›c› kullan›lmam›fl ve geri dönüfltürülmüfl zarflar›n kullan›lmas› uygun olmaktad›r.
Kalem ve Tükenmez Kalem
• Tekrar doldurulabilen kalemler kullan›lmal›
• Geri dönüfltürülmüfl hammaddeden üretilmifl olmas›na dikkat edilmelidir.
Ofis içi at›klar›n yüzdesel da¤›l›m›

Ka¤›t Bazl› Ofis Ürünleri
Etiketler, post it kâ¤›tlar, fleritler, dosya klasörleri ve fifller kâ¤›t bazl› ofis ürünlerine verilebilecek örneklerdir. Saf kâ¤›t hamuru ile üretilen
kâ¤›t ürünleri a¤aç tüketimine ve su harcanmas›na, enerji harcanmas›na ve kirlili¤e yol
açmaktad›r.
• Geri dönüfltürülmüfl kâ¤›t ve ka¤›t bazl› ofis
ürünlerini sat›n al›nmal›d›r.
• Klorin içermeyen ürünler sat›n al›nmal›d›r.
Bunun yerine oksijen, hidrojen peroksit veya
ozon ile beyazlatma yap›lmas› ve bu uygulamalar›n yap›ld›¤› kâ¤›tlar›n kullan›lmas› ge31
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AK GIDA SAN. VE T‹C. A.fi.

KOPAfi KOZMET‹K PAZARLAMA

AMWAY TÜRK‹YE LTD.

VE SAN. A.fi.

ANA GIDA ‹HT‹YAÇ

KOROZO AMBALAJ SAN. VE T‹C. A.fi.

MADDELER‹ SAN. VE T‹C. A.fi.

LOREAL TÜRK‹YE KOZMET‹K

ANADOLU CAM SAN. A.fi.

SAN. VE T‹C. A.fi.

ANADOLU EFES B‹RACILIK VE MALT

MARSAN GIDA SAN. VE T‹C. A.fi.

SANAY‹‹ A.fi.

MARSHALL BOYA VE VERN‹K SAN. A.fi.

ARTENIUS TURKPET K‹MYEV‹ MADDELER VE

MEHMETLER YA⁄ SAN. VE T‹C. A.fi.

PET AMBALAJ MALZEMELER‹ SANAY‹ A.fi.

M‹GROS TÜRK A.fi.

BERICAP KAPAK SAN. LTD. fiT‹.

MOB‹L O‹L TÜRK A.fi.

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

NESTLE WATERS GIDA VE MEfiRUBAT

BP PETROLLER‹ A.fi.

SAN. T‹C. A.fi.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI

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

T‹CARET MERKEZ‹ A.fi.

PAPIX PLAST‹K SAN. VE T‹C. A.fi.

COCA-COLA MEfiRUBAT PAZARLAMA

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

DANIfiMANLIK SAN. VE T‹C. A.fi.

PFIZER ‹LAÇLARI LTD. fiT‹.

COCA-COLA ‹ÇECEK A.fi.

PINAR SU SAN. VE T‹C. A.fi.

CROWN BEVCAN TÜRK‹YE AMBALAJ

PLAfi PLAST‹K AMBALAJ

SAN. VE T‹C. A.fi.

SAN. VE T‹C. A.fi.

DANONE HAYAT ‹ÇECEK VE GIDA

PROCTER & GAMBLE TÜKET‹M

SAN. VE T‹C. A.fi.

MALLARI SAN. A.fi.

DANONE T‹KVEfiL‹ GIDA VE ‹ÇECEK

RECKITT BENCKISER TEM‹ZL‹K MALZEMELER‹

SAN. VE T‹C. A.fi.

SAN. VE T‹C. A.fi.

DELLA GIDA SAN. VE T‹C. A.fi.

REXAM PAKETLEME SAN. VE T‹C. A.fi.

ECZACIBAfiI BEIERSDORF KOZMET‹K

ROCHE MÜSTAHZARLARI SAN. A.fi.

ÜRÜNLER‹ SAN. VE T‹C. A.fi.

ROTOPAK MATBAACILIK AMBALAJ

ED‹RNE YA⁄ SAN. VE T‹C. A.fi.

SAN. VE T‹C. A.fi.

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

S.S. TAR‹fi PAMUK VE YA⁄LI TOHUMLAR

EMEK YA⁄ SAN. A.fi.

TARIM SATIfi KOOP. B‹RL‹⁄‹

ERBAK-ULUDA⁄ MEfiRUBAT VE GIDA

SARTEN AMBALAJ SAN. VE T‹C. A.fi.

SAN. A.fi.

PETPAK FABR‹KASI

ET‹ GIDA SAN. VE T‹C. A.fi.

SHELL&TURCAS PETROL A.fi.

FATSU DO⁄AL KAYNAK SULARI

TAMEK GIDA VE KONSANTRE

SAN. VE T‹C. A.fi.

SAN. VE T‹C. A.fi.

HAYAT K‹MYA SAN. A.fi.

TAT KONSERVE SAN. A.fi.

HÜR PLAST‹K GER‹ DÖNÜfiÜM VE GRANÜL

TETRA PAK MAK‹NA T‹C. VE

‹MALAT SANAY‹ T‹CARET LTD. fiT‹.

SERV‹S LTD.fiT‹.

JOHNSON JOHNSON SIHH‹ MALZEME

TÜRK TUBORG B‹RA VE MALT SAN. A.fi.

SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹.

UNILEVER SAN. VE T‹C. TÜRK A.fi.

KAFKAS PASTA fiEKERLEME

ÜLKER B‹SKÜV‹ SANAY‹ A.fi.

SAN. VE T‹C. A.fi.

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

KAYSER‹ fiEKER FABR‹KASI A.fi.

YUDUM GIDA SAN. VE T‹C. A.fi.

