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Ne Çöp Ama! (What a Waste) başlık-
lı Dünya Bankası raporuna dergimizin 
önceki sayılarında yer vermiştik. (Bura-
daki waste sözcüğü israf/ziyan olarak da 
çevrilebilir!) 

Bu rapora göre:

milyar tondur. 

Bu devasa tonajın;

Atık Karakterizasyon Çalışması benzer 
veriler taşıyor. 

değerinde dönüşebilen atık çöp sahala-
rına gömülüyor. 

serveti üzerine servet ödeyerek toplu-

-
şüm paydaşları olarak bizleri bunaltmış-

-
jesi ile değerlendirilebilir atıklar konu-
sundaki ümitlerimiz yeniden yeşerdi. 

-

Bütün bu saydıklarımızın her biri devrim 
niteliğinde gelişmeler. Özellikle plastik 
poşet düzenlemesinde popülist bir poli-

-

-

sağlam olacağını göstermesi bakımın-
-

-
temin sağlam sacayaklarına oturması 
sağlanabilir. 

-
-

çözülecek olmasıdır. Sonrasında ise bu 
-

paydaşın görüşünü bu sayımızda bula-
bilirsiniz. 

-

daha yapılacak çok iş var diye kolları 

Saygılarımla...

/  E D i T Ö R

NE ÇÖP AMA! 
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2023 yatırım hedefi 6 milyon ton 
üretim kapasitesine ulaşmak olan 

Türkiye kâğıt geri dönüşüm sanayii, 
yatırımlarını durdurmakla karşı kar-
şıya. Ülkede toplanan 3,2 milyon ton 
atık kâğıt, sektöre ham madde olarak 
yetmiyor. Eksik olan atık kâğıt ihtiyacı-

nı ithalatla karşılayan kâğıt sanayicisi, 
atık kâğıt ithalatına ek bir vergi gelme-
sinden büyük endişe duyuyor. Kâğıt 
sanayiinin içinde bulunduğu ekonomik 
durumu daha açık ifade etmek adına 
Atık Kâğıt Geridönüşüm Sanayicile-
ri Derneği (AGED) 8 Kasım’da Hilton 

Otel’de basınla bir araya geldi. Toplan-
tıda yatırımlarını ihracat yapmak üzere 
kuran bir sektör olduklarını söyleyen 
AGED Başkanı Mustafa Saral, “Biz yatı-
rımlarımızı ve gelecek planlamalarımızı 
tamamen ihracat odaklı yürütüyoruz. 
2023 hedefimiz 6 milyon ton üretim 

Atık ithalatına getirilmesi beklenen vergi yükünün ekonomik ve ekolojik değeri 
yüksek bir ham madde olan kâğıdı da kapsaması, kâğıt sanayicilerini ve basını 
ikinci kez bir araya getirdi. 

KÂĞIT SANAYİİNDEN  
ÇARPICI AÇIKLAMALAR
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kapasitesine ulaşmaktır. Bugün 900 bin 
ton olan mamul ihracatımız, 2023’te 
2,3 milyon tona ulaşacaktır,” dedi.

KÂĞIT SANAYİİ 1 TL EK VERGİYİ BİLE 
KALDIRAMAZ

Saral, “Kâğıt sanayicileri olarak şu an 
dünyadaki en pahalı atık kâğıt fiyat-
ları ile üretim yapmakta zorlanıyoruz. 
Ayrıca, son yıllardaki kur artışları ya-
nında enerji, işçilik ve diğer maliyetle-
rimiz katlanarak arttı. Bütün bunların 
üzerine, ithal ettiğimiz atık kâğıda 1 
TL’lik ek bir vergi gelmesi, bizi durma 
noktasına getirir. Dünyada yaşanan 
ekonomik daralma, satışları düşürmüş-
ken sektör bunu kaldıramaz,” dedi. Ek 
verginin gelmesi halinde maliyetlerin 
artacağını söyleyen Saral, “Maliyetimizi 
karşılamak zorunda kalacağız ve tasar-
ruf edeceğiz. Edeceğimiz yer de ham 
maddemiz olacak. Bu durumun sektöre 
olumlu yansıma gibi bir olasılığı yok. 
Bizim ihracat şansımız kaybolacaktır, 
bıçak sırtı bir yerdeyiz,” diye konuştu.

DÜNYADAKİ EN PAHALI HAM  
MADDEYİ KULLANIYORUZ

Avrupa’da üretim yapan bir kâğıt fab-
rikasının ton başı maliyeti 35 Euro iken, 
Türkiye’de bu tutarın 100 Euro’nun 
üzerinde olduğunu ifade eden Saral, 
“Bugün üretim yapmamız için bize 
gereken atık kâğıt miktarı 4,2 milyon 
tondur. Biz bunun ancak 3,2 milyon 
tonunu ülke içinden temin edebiliyo-
ruz. Üretime ve yatırıma devam etme-
miz için ek 1 milyon ton ham maddeyi 
ithal ediyoruz,” dedi.

ATIK KÂĞIT ÇÖP DEĞİLDİR

Çöp ithalatı haberlerinin kesinlikle kâğıt 
sanayii ile ilgili olmadığını vurgulayan 
Saral, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya 
plastik kirliliğini, okyanuslara dökülen 
plastik atıkları, bunların doğada yüz-
lerce yıl kaybolmadığını konuşuyor. Biz 
kâğıdız, sadece bizim ülkemizde atık 
kâğıt, atık plastikle aynı kefeye konu-
yor. Bu kabul edilemez bir durumdur. 
Kâğıt en doğa dostu ambalajdır. Siz hiç 
kâğıda sarılıp ölen bir balık ya da kap-
lumbağa resmi gördünüz mü? Göre-
mezsiniz çünkü yok. Bizim ithal ettiği-

miz kâğıt yüzde 99 temiz kâğıt, yüzde 
1’lik oran da dünyanın tolere ettiği 
orandır. Biz çöp işleyemeyiz, plastikten 
kâğıt yapamayız. Bunun için biz tama-
men kâğıt ithal ediyoruz. Denetimlere 
de tamamen açığız.”

EK VERGİ SORUNLARI ÇÖZMEZ

"Kangren olmuş bir hastaya ağrı kesici 
veremezsiniz" diyen Saral, sözlerine 
şöyle devam etti: “Atık kâğıt ithalatına 
vergi getirilmesinin geri kazanım siste-
mine katkısı olacak mı? Sokak topla-
yıcıları, toplama ayrıştırma tesisleri ve 
geri dönüşüm sanayicileri bu vergiden 
olumlu yönde etkilenecek mi? Sıfır Atık 
Projesi’ne katkı sağlayacak mı? Dönü-
şebilen atıkların evlerden çöp alanla-
rına gitmesini engelleyecek mi? Dö-
nüşebilen atık ithalatında istenmeyen 
maddelerin denetimini sağlayacak mı? 
Bunun cevabı kocaman bir HAYIR!” 

YATIRIMLAR DURUR, KAPASİTE 
DÜŞER, İŞSİZLİK ARTAR

Saral, ek vergi getirilmesine karşı çık-
masının nedenlerini şöyle ifade etti: 
“Peki, ek vergi ne getirecek? Kâğıt 
fabrikalarının maliyetlerini artıracak, 
ihracatımızı yapamaz hale getirecek 

MUSTAFA SARAL: 
"KÂĞIT SANAYİCİLERİ 

OLARAK ŞU AN 
DÜNYADAKİ EN PAHALI 
ATIK KÂĞIT FİYATLARI 
İLE ÜRETİM YAPMAKTA 

ZORLANIYORUZ."
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ve işsizliği artıracak. Sorunları çözmek 
isteyen irade ne yapar? Gümrük de-
netimlerini artırır ve gelen atıkları fab-
rikalarda gidip kontrol eder. Ancak bu 
şekilde ülkeye giren atıkların kalitesi 
denetim altına alınır. Türkiye’ye terte-
miz atık kâğıt ithal ediyoruz. Dileyen 
herkes haber bile vermeden gelsin fab-
rikalarda yerinde görsün.” 

1 MİLYONDAN FAZLA İNSANA  
İSTİHDAM SAĞLIYORUZ 

Türkiye’de, sokak toplayıcıları da dahil 
1 milyondan fazla insanın kâğıt sektö-
ründen ekmek yediğini hatırlatan Mus-
tafa Saral sözlerine şöyle devam etti: 
“Yaptığımız üretimle her yıl 55 milyon 
ağacın kesilmesini önlüyoruz. Katma 
değeri düşük ham madde alıp işleye-
rek ihraç ediyoruz. 40 yılda dünyadaki 
önemli kâğıt üreticileri haline getirdi-
ğimiz sektör, sonrası ve etkileri çok iyi 

hesaplanmayan bir ek vergiye kurban 
edilmemeli, istihdamı baltalamamalı.”

BİZ OLMAZSAK SIFIR ATIK PROJESİ 
OLMAZ

Sıfır Atık Projesi'nin kendilerini umut-
landırdığını ve en büyük ayaklarından 
biri olduklarının altını çizen Saral, "Sıfır 
Atık Projesi kâğıt, cam, metal ve plas-
tik gibi emtialardan katkı payı alacak 
ve bu katkı payı sayesinde biz de atık 
hammadde toplama oranlarımızı ge-
lişmiş ülkeler gibi yüzde 80-85 civarı-
na çekebileceğiz’’ dedi.  Kâğıt sanayii 
olmazsa Sıfır Atık Projesi'nin çöke-
ceğini söyleyen Saral sözlerine şöyle 
devam etti: “Ek vergiden dolayı üretim 
yapamaz hale gelirsek toplanan atık 
kâğıtları nerede geri dönüştürecek-
siniz? Atık kâğıdı ihraç edemezsiniz 
çünkü Avrupa ihtiyaç duyduğundan 
fazla atık kâğıdı topluyor, yani atık kâ-

ğıdınızı Avrupa’ya satamazsanız. Çin 
de alımları durdurdu. O vakit eldeki 
kâğıtları ne yapacaksınız? Sadece 
bunun için bile devlet kâğıt sanayiini 
desteklemelidir.” 

SOKAK TOPLAYICILARI BU İŞİN ÇOK 
ÖNEMLİ BİR PARÇASI

Evlerden direkt atık toplayamadıkla-
rını ve sokak toplayıcılarının bu evsel 
atıkları çöplerden ayrıştırdıklarını 
belirten Mustafa Saral, "Sokak topla-
yıcıları sürecin çok önemli bir parça-
sı, Türkiye’de bir yılda toplanan 3,2 
milyon ton atık kâğıdın 700 bin ton 
kadarını sokak toplayıcıları topluyor. 
Onlar da bizim çalışanımız, biz ol-
mazsak onların topladığı kâğıdı sata-
bilecekleri bir yer yok. Avrupa’ya sa-
tamazlar. Avrupa bir ton atık kâğıda 
200 lira verirken biz 300 liraya alıyo-
ruz,” diye konuştu. ■

/  S E K T Ö R D E N

Soldan Sağa: Fatih Poyraz, Süleyman Saral, Osman Kaytan, Mustafa Saral, Metehan Pekol, Mustafa Gülçek





KASIM-ARALIK 2019  SAYI 58

/  D Ü N Y A D A N  H A B E R L E R

Geçmiş uzay keşiflerinden kalan, hâli-
hazırda çalışan uydular ve eski roket 

parçaları da dâhil olmak üzere Dünya’nın 
yörüngesinde yaklaşık 22.000 büyük 
nesne var. Uzaydaki astronotların düşür-
düğü tüm donanımları ve çarpışan uydu-
lardan yaklaşık 1 cm'ye kadar olan çöpleri 
de dâhil edersek bu rakam yaklaşık bir 
milyonun üzerine çıkıyor.

Her yıl, daha fazla uydu ve roket fırlatıl-
dığı için bu araçların uzay çöpleriyle çar-
pışma olasılığı giderek artıyor. Bir uyduyu 
kaybetmek, belki sadece TV yayınlarının 
aksamasına ya da hava tahminlerinde 
biraz daha zorlanmalara neden olabilir 
diye düşünebilirsiniz ancak bu uyduların 

olası bir uzay çöpü ile çarpışması duru-
munda, hava araçları doğru bir şekilde 
çalışamaz ve insanlar olası tehlikelerden 
oldukça geç haberdar olabilirler.

Bilindiği gibi uydularda mevcut olan iki 
ana yörünge vardır. Düşük Dünya Yörün-
gesi (LEO), Dünya'nın yaklaşık 200-1000 
km yukarısındadır. Bir de Geostationary 
Dünya Yörüngesi (GEO) vardır ki, bu da 
36 bin km'de uyduları etkileyen kuvvet-
lerle aynı yerde kalmalarına yardımcı 
olur. LEO'nun kalabalık ve zincirleme re-
aksiyonunda daha fazla çöp oluşur. Bu 
sebeple yörünge, her geçen gün daha da 
yoğunlaşarak kullanılamaz hâle geliyor. 
Birçok çöp, zaten LEO’yu besliyor ancak 

LEO’nun ayakta kalması için çalışmalar 
da devam ediyor. Bu durum GEO için çok 
daha zor.

Gateway Earth Development Group, 
2050 yılında eski uyduları ve diğer uzay 
çöplerini toplayabilen ve geri dönüşüme 
sokan tamamen işlevsel bir uzay istasyo-
nu kurmak için çalışıyor.

Gateway Earth, kullanılamayan ve uzay 
çöpü olarak yörüngede bulunan uydula-
rın güneş enerjisinin verimliliğini de dü-
şürdüğünü ortaya çıkardı. Uzay çöpleri 
temizlenmezse bundan 15 yıl sonra güneş 
enerjisi verimliliği sadece %24 oranlarına 
düşebilir. ■

UZAY ÇÖPLERİ İÇİN GERİ DÖNÜŞÜM 

İSTASYONU KURULACAK

Uzay çöpleri, hem gökyüzünü hem de yeryüzünü etkileyen büyük bir risk. Uyduların 
birbiriyle çarpışma olasılığını yükselten uzay çöplerini temizleme çalışmaları ise baş-
lamış gibi görünüyor. Gateway Earth isimli bir araştırma topluluğu, 2050 yılında uzay 
çöpü temizleme istasyonunu uzaya gönderebilir.
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Solaris Güneş Arabaları Ekibi, 2003 
yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi’nde akademisyen-
lerin, yatırımcıların ve öğrencilerin,  güneş 
enerjili araba tasarlama ve üretme fikri 
etrafında bir araya gelmesiyle oluştu.

Günümüze kadar yurt içi ve yurt dışı 
olmak üzere World Solar Challenge 
(Dünya Güneş Arabaları Yarışı), European 
Solar Challenge (Avrupa Güneş Arabala-
rı Yarışı), Moroccan Solar Challenge (Fas 
Güneş Arabaları Yarışı), TÜBİTAK Türkiye 
Güneş Arabaları Yarışı, Albi Güneş Araba-
ları Yarışı gibi çeşitli yarışlara katılıp dere-
celer elde etti ve etmeye devam ediyor.

DÜNYANIN EN PRESTİJLİ YARIŞI: 
WORLD SOLAR CHALLENGE

World Solar Challenge, Avusturalya kı-
tasında düzenlenen ve dünyanın çeşitli 
ülkelerinden güneş arabaları ekiplerinin 
dizayn ve üretim alanlarında rekabet 
ettiği, dünyanın en prestijli güneş enerjili 
araba yarışı. Bu yıl 6. güneş arabası S10’u 
üreten ve bu doğrultuda 13-20 Ekim ta-
rihleri arasında düzenlenen 2019 Bridges-
tone World Solar Challenge’da Türkiye’yi 
temsil eden tek Türk ekip olan Solaris 
Güneş Arabaları Ekibi, dünyanın en pres-
tijli solar mücadelesini dünya sıralamasın-
da 18. olarak tamamladı.

Ekip, yine bu sene katıldığı ikinci 
yarış olan ve 21-22 Eylül tarihleri 
arasında düzenlenen 2019 Moroc-
can Solar Race Challenge’ı (Fas 
Güneş Arabaları Yarışı) 2. olarak ta-
mamladı.

2019 senesinde tecrübelerine,; 2019 
Bridgestone World Solar Challenge 
Avustralya ve 2019 Moroccan Solar 
Race Challenge Fas yarışlarında-
ki başarılarını ekleyen ekip, 2020 
yılında da gelecek yarışmalar için 
koyduğu hedefler doğrultusunda 
çalışarak Türkiye’yi temsil etmeye 
devam edecek. ■

SOLARIS GÜNEŞ ARABALARININ 

BÜYÜK BAŞARISI
’in sponsor olduğu Solaris Güneş Arabaları Ekibi, dünya çapında düzenlenen 

yarışmalarda ülkemizi başarıyla temsil ediyor.

Solaris Güneş Arabaları Ekibi
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DÜNYA’NIN SUYU, 
BÜYÜKLÜğÜNÜN NE KADARI?

Bu resimde, suyun Dünya’nın büyüklüğüne oranını temsil eden mavi küreler 
gösteriliyor. Kürelerin bu kadar küçük görünmesine şaşırdınız mı? Bu üç boyutlu 
görüntüde her küre “hacmi” temsil ediyor ve Dünya’nın hacmine kıyasla, gezegendeki 
su miktarının çok küçük olduğunu gösteriyor.

Okyanuslar, dünyanın yüzeyinde 
sadece “ince bir film” tabakası oluş-

turuyorlar. En büyük küre tüm dünya 
suyunu temsil ediyor, çapı 1.384 km ve 
hacmi 1 milyar 386 milyon km3. Bu küre 
okyanuslardaki tüm suyu, buzulları, göl-
leri, nehirleri, yeraltı sularını, atmosferik 
suyu ve hatta köpeğinizin ve domates 
bitkinizin içindeki suyu içeriyor.

SIVI TATLI SU

Peki, insanların ve diğer pek çok canlı 
formunun hayatta kalabilmesi için ge-
reken tatlı suyun miktarı nedir? Daha 
küçük olan mavi küre dünyanın sıvı 
tatlı suyunu (yeraltı suyunu, gölleri, 
bataklık suyunu ve nehirleri) temsil 
ediyor. Bu kürenin çapı yaklaşık 272.8 
kilometre.

GÖLLERDE VE NEHİRLERDE SU

Dikkatli bakarsanız, kırmızı çemberin 
içinde “minik” bir balon olduğunu fark 
edeceksiniz. Bu, gezegendeki tüm göl ve 
nehirlerdeki tatlı suyu temsil ediyor. Her 
gün ihtiyaç duyulan su ve dünyadaki yaşa-
mın çoğu bu yüzey suyu kaynaklarından 
geliyor. Bu kürenin hacmi yaklaşık 22,339 
m3 ve çapı yaklaşık 56,2 kilometre. ■

EN BÜYÜK KÜRE TÜM 
DÜNYA SUYUNU, 

BU MAVİ KÜRE İSE 
DÜNYA'NIN TATLI 
SUYUNU TEMSİL 

EDİYOR. BU MİNİK 
BALON DA TÜM GÖL VE 

NEHİRLERDEKİ TATLI 
SUYU TEMSİL EDİYOR.
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Birçok tek kullanımlık ürün ucuz mal-
zemelerden yapıldığı için yaygın bir 

şekilde kullanılıyor. Uzmanlar bu ürün-
lerin geri dönüştürülmesinin anlamsız 
olduğunu düşünüyor. Yeniden kulla-
nılabilir alternatifleri olduğunda ya da 
daha iyi malzemeler mevcut olduğun-
da, en iyi çözümün bu ürünlerin kulla-
nımdan kaldırılması olduğunu söylü-
yorlar. Bunun yanında, tek kullanımlık 
poşet dağıtımını kısıtlamaya dair yasal 
düzenlemelerin dünya çapında plastik 
poşet kirliliğini azaltmada etkili oldu-
ğuna dikkat çekiyorlar.

Plastik kirliliğini ve plastik atık olu-
şumunu önlemek amacıyla ABD’de 
300’den fazla şehir ve bazı eyaletler 
poşet, pipet ve genişletilmiş polisti-
ren köpük ile ilgili düzenlemelere gitti. 
Ulusal Çevre Yasaları Düzenleyicileri 
Koalisyonu (NCEL) 34 eyaletin plastik 
kirliliği ile ilgili 200’den fazla mevzuat 
üzerinde çalıştığını açıkladı. Toplulukla-
rın ve eyaletlerin plastik kullanımını kı-
sıtlamak ya da yasaklamak üzere attık-
ları adımlar için hukuki altyapı desteği 
Surfrider, Plastik Kirliliği Koalisyonu ve 
diğerleri tarafından sağlanmakta. 

SU DOLUM İSTASYONLARI VE PLAS-
TİK İÇECEK ŞİŞELERİ İÇİN DEPOZİTO

Uzmanların ortak görüşleri şöyle: 
"Plastik içecek şişeleri kirliliğini azalt-
mak için en iyi yol insanların daha az 
tek kullanımlık şişe kullanımını sağla-

mak ve geride hiç şişe kalmadığından 
emin olmaktır. Tek kullanımlık plastik 
su şişesi kullanımı, su dolum istasyon-
ları sayesinde azaltılabilir. Dolum hiz-
metinin yanında o anda su içebilmek 
için çeşmelerin de olacağı istasyonlar 
inşa etmek şehirler ve bu şehirlerin su 
idarelerine fayda sağlar. Böylece hem 
halka yüksek kaliteli içme suyu ücretsiz 
sağlanır hem de plastik kirliliği azaltıl-
mış olur. Örneğin, Güney Kaliforniya’da 
belediyenin doğu yakasındaki su ida-
resi, okul ve popüler kamusal alanlara 
yaklaşık 120 su dolum istasyonu açtı. 

Depozitolu şişe yönetmeliği, içecek 
şişelerine satış noktalarında depozito 
tahsilini ve geri getirildiğinde depozito 
iadesini gerektirir. Poşet yasaklarında 
olduğu gibi, içecek şişelerindeki depo-
zito uygulamalarının da plastik kirliliği-
ni azalttığı kanıtlanmıştır.  

İçecek şirketleri, geri kazanılmış ham 
madde kullanımını artırma sözlerini 
yerine getirme konusunda ciddiyse-
ler depozito sistemini desteklemeliler. 
İçecek firmaları ve onların ticari birlik-
leri, geçmişte şişe faturaları ile müca-
dele ederken, plastik geri dönüşüm uz-
manları şirketlerin geri dönüştürülmüş 
içerik hedeflerini tutturabilmek üzere 
yeterli pet şişe toplayabilmek için de-
pozito yasalarına ihtiyaçları olduğunu 
belirtmişlerdi. " ■

PLASTİK KİRLİLİğİ 
NASIL AZALTILIR?

ABD’de 2018 yılında sadece %2 olan yurt içi plastik geri dönüşüm oranı, Amerikan Geri 
Dönüşüm Sistemi'nin plastik kirliliği ile yanlış mücadele ettiğini kısmen gözler önüne 
serdi. Çevreyi en çok kirleten “kullan-at” plastiklerin kullanımının azaltılması için ABD 
gerçekçi bir çözüm arıyor. 

ABD’De 300’Den 
fazla şehir ve bazı 

eyaletler poşet, pipet 
ve genişletilmiş 

polistiren köpük ile 
ilgili düzenlemelere 

gitti. 
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AMBALAJLARI 
DÖNÜŞTÜRÜLEMEYEN 
ÜRÜNLERE VETO
Uluslararası süpermarket devi 
Tesco, ambalajları geri dönüşü-
mü zor olan veya şu anda geri 
dönüştürülemeyen ürünleri al-
mayacak. Şirketin CEO'su Dave 
Lewis, Tesco’nun geçtiğimiz yıl 
800 ton markalı ürünün am-
balajını değiştirdiğini ve 4000 
ton geri dönüştürülmesi zor 
ambalajı çıkardığını bildirdi ve 
aşırı paketlemeye sahip oldu-
ğuna karar verdiği belirli ürün-
leri sipariş etmeme hakkını 
saklı tutacağını söyledi. Hareket 
önümüzdeki yıl “kaldır, azalt, ye-
niden kullan ve geri dönüştür” 
yaklaşımının ikinci aşamasında 
gerçekleşecek. “Bu kelimele-
rin sırası önemli,” diye yazıyor 
Lewis, The Guardian’da. “2018 
yılının ilk çeyreğinde, listemiz-
deki tüm ambalaj malzemelerini 
denetledik ve şimdi şu işlemleri 
gerçekleştiriyoruz: Geri dönüş-
türülemeyen ve gereksiz tüm 
ambalajları çıkarmak, çıkarama-
dığımız yerlerde, aşırı paketle-
me de dâhil olmak üzere mutlak 
asgari seviyeye düşürmek; yeni-
den kullanmak için yeni fırsatlar 
keşfetmek ve bu başarılamazsa, 
hepsinin kapalı bir döngünün 
parçası olarak geri dönüştürül-
mesini sağlamak. 

Kendimizi ve tedarikçilerimizi 
zorluyoruz. Gelecek yıldan iti-
baren tüm ambalajların boyut-
larını ve uygunluğunu değişen 
kararlarımızın bir parçası olarak 
değerlendireceğiz ve eğer aşırı 
paketlenmişse veya uygun de-
ğilse, ürünü listelememe hakkı-
mızı saklı tutacağız” diyor Lewis, 
“Bu kategoriye göz atacağız, 
böylece her ürün adil bir şekilde 
değerlendirilecek ve bu değişik-
likleri yapmak için markalara ye-
terli zaman vereceğiz.” ■

Güney Afrika, 2020 yılına kadar %70 
geri dönüşüm oranı hedefini, ilk olarak 
2017'de aştı. Ağırlığı 214 bin filin ağırlı-
ğına denk gelen 1,3 milyon ton kâğıt ve 
kâğıt ambalajı, balyalanırsa 166 rugby 
sahasını kapsayacak ve 1542 olimpik 
yüzme havuzunu dolduracaktı.

RecyclePaperZA Genel Müdürü Anele 
Sololo, “2018 yılında geri kazanılan kâğıt 
3855 milyon metreküp depolama alanını 
kurtardı ve geri kazanılan elyafın her gün 
kullandığımız yeni ürünlere dönüştürül-
mesini sağladı,” diyor.

Güney Afrika’nın başarısı, atıklarını evde, 
işte ve okulda ayıran vatandaşların ça-
balarının bir sonucu. Sololo, “Geri dönü-

şüm, perakendecilerden tüketiciye kadar 
toplu bir çaba gerektirir. Geri dönüştürü-
lebilir kâğıdın ülkedeki kâğıt geri dönü-
şüm tesislerinde hak ettiği yeri aldığın-
dan emin olmak için hepimiz küçük bir 
rol oynayabiliriz," diyor. Bu geri kazanı-
lan kâğıdın %90'ından fazlası, yeni kâğıt 
ve ambalaj üretimi için kullanılıyor. ■

GÜNEY AFRİKA, 
KÂĞIDIN %71,7’SİNİ 
GERİ KAZANIYOR

Güney Afrika, yaklaşık 1,3 milyon ton geri dönüştürüle-
bilir kâğıt ürününü geri kazandı ve kâğıt geri kazanım 
oranını %71,7'ye çıkardı.

Avrupa Kâğıt Geri Dönüşüm Ödül-
lerinin, sektöre bu hedefi gerçek-

leştirmesi için ihtiyaç duyduğu desteği 
vermesi bekleniyor. Avrupa Kâğıt Geri 
Dönüşüm Konseyi tarafından düzenle-
nen endüstri çapındaki yarışmaya ka-
tılım, 22 Kasım 2019 Cuma günü sona 
erdi. Ödüllerin iki kategorisi var: Biri 
“Bilgi ve Eğitim” diğeri “Yenilikçi Tek-
nolojiler ve Ar-Ge Yarışması”. Katılım; 
okullar, üniversiteler, STK'lar, ulusal ve 
bölgesel otoriteler, şirketler ve der-
nekler dahil olmak üzere Avrupa’da 
bulunan tüm organizasyonlara açık.  

Uygun projeler, girişimler veya kampan-
yalar aşağıdaki kriterlere göre değerlen-
dirilecek: 

-Uygunluk ve özgünlük 
-Başarılar 
-Projeyi yeniden üretme kapasitesi 
-Maliyet etkinliği 
Ödül töreni Şubat 2020’de Brüksel’deki 
Avrupa Parlamentosu’nda gerçekle-
şecek. Etkinliğe İsveçli bir politikacı ve 
parlamentonun Çevre, Halk Sağlığı ve 
Gıda Güvenliği komitesi üyesi olan Jytte 
Guteland Mep ev sahipliği yapacak. ■

KÂĞIT GERİ DÖNÜŞÜM ÖDÜLLERİ 
ŞUBAT 2020’DE BRÜKSEL’DE

Gelecek yıl itibarıyla, AB ülkelerinin kâğıt için %74’lük 
bir geri dönüşüm oranı gerçekleştirmeleri hedefleniyor.
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2019 Kâğıt ve Plastik Geri Dönüşüm 
Konferansı, İspanya'nın Barselona 

kentinde 5-6 Kasım tarihleri arasında 
gerçekleşti. Finlandiya Poyry Mana-
gement Consulting'in direktörü David 
Powlson’a göre, 2010'larda çeşitli faktör-
ler, Şili depremleri, Rusya ve Ukrayna'da-
ki gerilimler, Çin'in geri kazanılmış elyaf 
ithalat değişiklikleri, vaping ve Brexit, 
sektörü etkiledi.

Bu değişikliklere rağmen Powlson, 
kâğıt geri dönüşümünün önemli 
gücünü koruduğunu şu sözlerle ifade 
etti: “Son on yılda küresel olarak geri 
dönüştürülen kâğıt miktarı, AB büyük-
lüğündeki bir ormanın boyutuna eşittir. 
Kâğıtları geri dönüştürmeseydik, her yıl 
İsveç büyüklüğünde bir orman hasat 
etmemiz gerekirdi.”

Powlson, dünyadaki kâğıt ve karton 
talebinin yıllık yüzde 1,2 oranında art-
tığını ve 2030 yılına kadar 489 milyon 
tona ulaşacağını belirterek, “Bazen bir 
büyüme endüstrisinde çalıştığımızı 
unutuyoruz,” dedi.

ÇİN’İN TALEBİ ARTACAK

Kâğıt üretiminin üçte biri yazı kâğıtları 
ve grafik kâğıtlarından oluşurken, kâğıt 
ve ahşap üretimindeki büyümenin am-
balaj etrafında toplandığını, Çin’in tale-
binin artmasının öngörüldüğünü, Kuzey 
Amerika ve Batı Avrupa’da ise talebin 
sabit kalacağını belirtti.

Çin'in büyüme talebi ve geri kazanılmış 
elyaf ithalatındaki mevcut kısıtlamaları 
dikkate alındığında, Powlson, ülkenin 
elyaf tedariki için beş olası seçeneğe 
sahip olduğunu söyledi: Daha fazla ağaç 

2019 Kâğıt ve Plastik Geri Dönüşüm Konferansı Avrupa Oturumu'na katılan 
panelistlere göre, son on yılda kâğıt ve karton talebini etkilemiş birçok faktör var. 
Ayrıca, küresel geri kazanılmış lif akışları önemli ölçüde değişti. Çin, 2018 yılında geri 
kazanılmış elyaf ithalatına yönelik kotalar ve kalite kısıtlamaları getirmişti.

PPRCE 2019:  
KâğIT vE KARTON ÜRETİMİNDE 
KÜRESEL DEĞİŞİmLER

/  D Ü N Y A D A N  H A B E R L E R

SON ON YILDA 
KÜRESEL OLARAK GERİ 
DÖNÜŞTÜRÜLEN KÂĞIT 
MİKTARI, TÜM AB'NİN 

BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BİR 
ORMANIN BOYUTUNA 

EŞİTTİR. 
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EPRC Çin için  

%72,5'lik 
bir geri dönüşüm oranı 

bildirdi.

2018 itibarıyla  

4,76 
milyon 
ton grafik kâğıdı 

kapasitesi ambalaj 
üretimi için 

dönüştürüldü.

ABD’nin Çin’e ihracatı 
2019’un ilk yedi 

ayında, önceki yılın 
aynı dönemine göre  

%33’e düştü.

dikmek ve kullanmak, odun ithalatı, geri 
dönüştürülmüş kâğıt hamuru ithalatı, 
geri kazanılmış kâğıt ithalatı ve daha 
fazla yurtiçi kâğıt alımı.  Powlson, yuka-
rıdaki çözümlerin bir karışımının oluşabi-
leceğini belirtti.

Powlson, Çin için geri dönüşüm oranları-
nın düşük olduğunu ve Avrupa için fazla 
denetlendiğini belirterek, Çin için tahsi-
lat oranının Avrupa’nın aynısı olduğunu 
söyledi. Çin'in toplanan geri kazanılmış 
kâğıt hacminin artacağını, tahsil oranı-
nın artmayacağını söyledi. Avrupa Kâğıt 
Geri Dönüşüm Konseyi (EPRC) bölge 
için yüzde 72,5'lik bir geri dönüşüm oranı 
bildirdi.

Powlson, Çin'in geri kazanılmış kâğıt it-
halatını, ambalajlama derecelerinin fiyatı 
ve bulunabilirliği üzerinde önemli bir etki 
yaratmadan kolayca durduramayacağını 
belirtti. Bununla birlikte, Poyry Mana-
gement Consulting'in Çin hükümetinin 
odun yongası, kâğıt hamuru ve geri dö-
nüştürülmüş kâğıt hamuru ithalatı için 
çözümler geliştirdiğine inandığını da 
sözlerine ekledi.

AVRUPA’NIN DEVLERİ:  
İSVEÇ VE FİNLANDİYA

Poyry'den Christine Rossberg de kâğıt 
hamurunun yüzde 44'ünü Avrupa'da 
ürettiğini, Finlandiya ve İsveç'in Avru-
pa'nın en büyük üreticileri olduğunu 
belirtti.

Rossberg, 2025'te birçok kâğıt hamuru 
üretim projesinin açıklandığını, bu ka-
pasitenin yüzde 70'inin İskandinav ülke-
lerinde kurulu olduğunu söyledi. Metsa, 
yumuşak odun ve sert odun kullanan 
bir kraft değirmenine yatırım yapmayı 
planlarken, Finnpulp bir yumuşak odun 
hamuru değirmenine yatırım yapacak. 
Bir Rus kontrplak üreticisi olan Sveza, 
yumuşak ve sert ağaç kullanacak bir 
kraft fabrikası planlıyor.

Rossberg, 2018 itibarıyla 4,76 milyon 
ton grafik kâğıdı kapasitesinin ambalaj 
üretimi için dönüştürüldüğünü söyledi. 
2029 yılına gelindiğinde, bu rakamın 1,5 
milyon ton daha artarak 6,24 mt'a yük-
seleceğini belirtti.

Atlanta Moore&Associates'ten Bill 
Moore, dünyanın geri kazanılan kâğıt 
talebinin son 10 yılda azaldığını ve Av-
rupa'nın ihracatının ABD'den biraz daha 
fazla azaldığını, ABD’de kâğıt ve karton 
üretiminin 1999’da 105 milyon tona yük-
seldiğini belirtti. Üretim o zamandan 
beri yüzde 28 düşüşle 2019 seviyesine 
ulaşarak 75 milyon ton seviyesine geri-
ledi. Moore, düşüşün büyük bir kısmının 
hâlâ düşmekte olan gazete ve baskı/yazı 
kâğıtlarında olduğunu belirtti. Bununla 
birlikte, ABD'deki oluklu kutu işi, e-tica-
ret sayesinde 20 yıllık sınırlı büyümenin 
ardından büyüyor. 2017'de, çoğu ABD'de 
elyaf ihracatının  %60'ı toparlandı ve 
%18'i Hindistan'a gitti. Ancak ABD’nin 
Çin’e ihracatı 2019’un ilk yedi ayında 
%33’e düştü.

Moore, Kuzey Amerika'da ortalama 
yıllık eski oluklu konteyner (OCC) fiyat-
larındaki eğilimin yükseldiğini; bununla 
birlikte arz, fiyatlandırmayı düşük tutan 
yanıtların artık eskisi gibi kurulmamasını 
sağlıyor.

KARMA KÂĞIT ÜRETİMİNDEN  
UZAKLAŞILMALI

ABD, konteynır kapasitesini endişelere 
yol açacak şekilde genişletiyor ve Moore, 
CorrVentures ve Crossroads Paper da 
dahil olmak üzere bu projelerden bazıları 
gerçekleşecek gibi görünüyor. 

Powlson, Avrupa'da karma kâğıt üret-
mekten uzaklaşmayı önerdi ve “daha 
fazla karma kâğıt toplamada doğal risk-
ler olduğunu” söyledi. Avrupa'daki yeni 
kâğıt üretim tesislerinin çoğunun, ham 
maddelerini doku üretiminde kullanmayı 
tercih eden İtalyan üreticiler tarafından 
kurulduğunu da sözlerine ekledi.

Moore, üreticilerin doku içinde geri dö-
nüştürülmüş içeriği kullanmaktan uzak-
laştığını, ofis paketinin dokuya işlenme-
sinin maliyetinin kaplanmamış serbest 
tabakanın kullanımını azaltan bir faktör 
olduğunu belirtti. Tropikal kâğıt hamu-
runun her yerden temin edilebildiğini 
ve bu malzemeyi kullanmayı “sevdiğini” 
ekledi. ■

D Ü N Y A D A N  H A B E R L E R  / 
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İngiltere Geri Dönüşüm Derneği'nin 
yıllık konferansı 12 Kasım’da gerçek-

leştirildi. Konferansta sunulan rapor-
da şu ifadelere yer verildi: “Şu anda 
piyasayı birçok üyemiz için oldukça 
zorlaştıran büyük bir fırtına ile karşı 
karşıyayız. Çin atık ithalatı politikala-
rı, Brexit belirsizliği ve genel seçim, 
giderek daha  kötü bir küresel ekono-
mik durum, Avrupalı ve diğer küresel 
üreticilerin taleplerinin azalması, artan 
nakliye maliyetleri ve değişken döviz 
piyasalarının bir kombinasyonu, oluklu 
mukavva hurdası fiyatlarını düşürdü.”

YOLDA DAHA FAZLA TALEP VAR MI?

Buna rağmen, derneğin müdürü Ellin’e 
göre, gelecekte bu kötü durumun de-
ğişebileceğine inanmak için geçerli 
sebepler var. Ellin, “Çin tutumunu uzun 
süre değiştirmeyebilir, ancak bu henüz 
teyit edilmedi ve eğer olursa, azalan 
kotalar beklemeliyiz. Ancak Çinli büyük 
üretici grupları, Malezya, Vietnam, Hin-
distan ve Myanmar gibi ülkelerde ka-
pasite artırmak için yeni yatırımlar ya-
pıyor ve bu piyasada talebin artmasına 
sebep olabilir” diyor.

KALİTE ÖNCELİĞİMİZ OLMALI

Ellin, pazarda en çok, nihai varış nokta-
sına en iyi kalitede malzeme sağlaya-
nın başarılı olacağına inanıyor: “Hayati 
önem taşıyan ihracat pazarlarını açık 
tutmak için yüksek kalite de şarttır. 
Diğer pazarlara ithalatı yasaklamak için 
mazeret vermek istemiyoruz.” 

ALMAN PAZARI BASKI ALTINDA

Alman pazarında ise ekim ayındaki dü-
şülerin ardından kasım ayında karton 
fiyatlarında bir düşüş daha gerçekleşti.

Alman geri dönüştürülmüş oluklu mu-
kavva malzeme üreticileri, son haftalarda 
ihracat pazarlarına teslimatlarını artırdı-
lar. Kasım ayında ihracat geçen yılın aynı 
dönemine göre daha yüksek ama fiyatla-
rın ihracat piyasaları üzerinde büyük bir 
baskı altında olduğu bildiriliyor. ■

İngiltere Geri Dönüşüm Derneği Genel Müdürü Simon 
Ellin, geri kazanılmış kâğıt için küresel pazarların 
son derece zorlu olmasına karşılık sektörün olumlu 
kalabileceği konusunda ısrar ediyor.

Kasım 2018

€ / Ton

Kasım 2019

En düşük fiyat

En yüksek fiyat

KASIM AYI 
GÖSTERGELERİNE 
GÖRE ATIK KAĞIT 

FİYATLARINDA 
GLOBAL 

DÜZEYDE DÜŞÜŞ 
GERÇEKLEŞİYOR.

DÜNYADA  
ATIK KâğIT FİYATLARI
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Farklı yaş aralıklarındaki toplam 1003 
kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiş 

olan araştırma, Türkiye’de toplumun 
çöp ve atık konusundaki algısını, çöp 
atma ve geri dönüşüm konularındaki 
alışkanlıklarıyla beraber gözler önüne 
sermişti. Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı, yerel yönetimler, davranış bilimi 
uzmanları, çevre mühendisleri, sektör 
temsilcileri ve sivil toplum temsilcile-
rinin katılımıyla gerçekleştirilen çalış-
tayda ise bu resim analiz edilerek farklı 
bakış açılarıyla çözüm önerileri ortaya 
konuldu. Çalıştay çıktılarının Emine Er-
doğan Hanımefendi’nin himayelerinde 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
hayata geçirilen Sıfır Atık projesi kap-
samında gerçekleştirilen uygulamalara 
da katkı sağlaması hedefleniyor.

Araştırma ve Çalıştayda Öne Çıkanlar

Türkiye’de çöp denildiğinde in-

sanların yalnızca yüzde 11,6’sının 
aklına geri dönüşüm geliyor. Geri 
kalanlar çöpü bir an önce uzaklaş-
tırılması gereken bir yığın olarak 
görüyor. 

Toplumun yüzde 60’ı “Sıfır Atık” 
kavramından habersiz. Öte yandan 
araştırma, devlet tarafından ger-
çekleştirilen Sıfır Atık çalışmala-
rının farkındalığa pozitif anlamda 
etki ettiğini gösteriyor.

Katılımcıların yüzde 47’si, kendile-
rine yöneltilen “Sizce yaşadığınız 
çevrede çöp sorunu var mı?” soru-
suna “Evet” cevabını veriyor. 

Bu cevabı verenlerin yüzde 57’lik 
bir bölümü problemin kaynağının 
vatandaş olduğunu, yüzde 56’lık 
bir kesimi ise yönetimlerin yeter-
sizliğinin sorunda payı olduğunu 
düşünüyor.

Yüzde 62,8’lik kesim çöpü her 
zaman doğru yere attığını belir-
tirken, yüzde 64,5’lik bir kesim 
ise yakınları arasında çevreye çöp 
atan kişiler olduğunu belirtiyor. 
Bu, katılanların çoğunun “ben çöp 
atmıyorum, ama çevremdekiler 
atıyor” yaklaşımında olduğunu 
gösteriyor. 

Problemin çözümü için ise iki 
görüş başa baş durumda. Katı-
lımcıların yüzde 55,2’si çöpü ay-
rıştırarak doğru yere atan kişilerin 
ödüllendirilmesinin faydalı olaca-
ğını düşünürken, yüzde 44,8’lik bir 
kesim ise ödül yerine cezanın etkili 
olacağını düşünüyor. 

Araştırmaya katılanların yüzde 
61,5’i çözüm için bireysel çabaların 
yeterli olmayacağını, devletin ko-
nuyla ilgili önlem alması gerektiği-
ni düşünüyor. ■

TÜRKİYE ÇÖPÜNE NASIL SAHİP ÇIKACAK?

Çöp ve geri dönüşüm konusunda toplumda davranış dönüşümü sağlamayı amaçlayan 
Çöpüne Sahip Çık Vakfı’nın Türkiye genelinde gerçekleştirdiği Türkiye Atık Farkındalık 
ve Algı Araştırması’nın sonuçları geniş katılımlı bir çalıştayda değerlendirildi.

Katılımcıların 

%55,2'si 
ödül/teşvik sisteminin, 

%44,8'i ise 
ceza/yaptırım sisteminin 

faydalı olacağını 
düşünüyor.

H A B E R L E R  / 

Çalıştaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcileri, yerel yönetimler, davranış bilimi 
uzmanları, çevre mühendisleri, sektör temsilcileri ve sivil toplum temsilcileri katıldı.
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Esenler Belediyesi'nin Yıldız Teknik 
Üniversitesi ile ortaklaşa düzen-

lediği İstanbul Yerel Yönetimler Sıfır 
Atık Kongresi ve Sergisi yoğun katı-
lımla gerçekleşti. Yıldız Teknik Üni-
versitesi Davutpaşa Kampüsü Davut-
paşa Kongre Merkezi'nde düzenlenen 
programa Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdo-
ğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, Esenler Belediye Başkanı 
Mehmet Tevfik Göksu, YTÜ Rektörü 
Prof. Dr. Bahri Şahin, akademisyenler 
ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kongrenin açılışında protokol üyeleri 
yaptıkları konuşmalarda israfın ön-
lenmesi, atığın azaltılması ve atıkların 
dönüştürülmesini kapsayan Sıfır Atık 
Projesi'nin önemine dikkat çekti.

GERİ DÖNÜŞÜMLE GELECEĞİMİZE 
SAHİP ÇIKIYORUZ

Esenler Belediyesi'nin geri dönüşüm 
projelerinden bahseden Esenler Be-
lediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 
"Günde 40 ton çöp ayrıştırarak EDİM 
Hayır Marketimizde kullandığımız 
deterjanı temin ediyoruz. Her yıl ço-

cuklarımıza 500 bin defteri de geri 
dönüşümle elde ederek veriyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

ANADOLU OKULLARINI 
BİLGİSAYARLA DONATALIM

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, 
"Sıfır Atık bize ilham verdi. Bunun ya-
nında birçok açılım yaptık. Bunlardan 
en önemlisi, hocalarımızın kapasitesi-
ni ve hızını düşük gördükleri bilgisa-
yarları atmadık. Bakım ve onarımını 
yaparak Türkiye'nin 22 şehrine, 43 
bilgisayar laboratuvarı kurduk. Bu sıfır 

SIFIR ATIK hAREKETİ  
ÇIĞ gİBİ BÜYÜDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başla-
tılan Sıfır Atık Projesi çalışmaları hızla devam ediyor. Çalışmaları yakından takip eden 
Emine Erdoğan, katıldığı etkinliklerde projeyle ilgili bilgileri de katılımcılarla paylaşıyor.
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atığın bir uzantısıdır. Hedefimiz 43 
laboratuvarı, 100 yapmak. Üniversite-
miz olarak, devletimize yük olmadan 
Anadolu'daki tüm okulları bilgisayarını 
donatabiliriz" şeklinde konuştu.

“İSTANBUL'A İKİ ATIK GETİRME 
MERKEZİ KURULACAK”

Sıfır Atık Projesinin kazanımları-
na dikkat çeken Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum, "Önümüzdeki 
yıl itibarıyla biri Anadolu biri Avrupa 
yakasında olmak üzere İstanbul’umu-
za iki tane Atık Getirme Merkezi ku-
racağız. Yine Kocaeli Büyükşehir Be-
lediyemiz ile birlikte bir Atık Getirme 
Merkezi kuracağız. Bunların hepsini 
önümüzdeki yıl itibarıyla tamamlamış 
ve vatandaşlarımıza hizmete açmış 
olacağız. 2020 Ocak itibarıyla da artık 
Sıfır Atık Belgesi vereceğiz. Bu uygu-
lamaya geçmiş hastanelere, AVM'le-
re ve belediyelere kategorilere göre 
belge vereceğiz. O belge, o tesisin 
çevreye ve doğaya olan hassasiyetini 
de göstermiş olacak" dedi.

2017'DE BAŞLADI, ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2017'de 
başlattıkları Sıfır Atık hareketinin 
bugün çığ gibi büyüdüğünü ifade 
ederek şöyle konuştu:

"Sıfır Atık Yönetmeliği ile, 2020 yılının 
ilk yarısında tüm kamu kurumlarını 
sisteme entegre etmiş olacağız. İkinci 
yarısında ise, 250 binden fazla nüfusu 
olan ilçe belediyeleri, organize sanayi 
bölgeleri gibi büyük ölçekli yerler, 
sıfır atık yönetim sistemine dahil edil-
miş olacaklar. Ülke çapında toplanan 
atık miktarı ve diğer çalışmalarla ilgili 
envanter oluşturulması için de Sıfır 
Atık Bilgi Sistemi devreye girmiştir. 
Bugüne kadar 22 bin 913 kurum ve 
kuruluş bu sisteme entegre oldu, veri 
girişi yapmaya başladı. 1 Ocak 2019 
itibarıyla plastik poşetlerin ücretli hale 
getirilmesi, poşet tüketimini yüzde 78 
oranında azalttı. 2021'i hedefleyerek 
üzerinde çalıştığımız depozito uygu-
laması ise, geri dönüşümde bizi hayli 
ileriye taşıyacak. Sıfır Atık Projesi'nin 
bir diğer ayağı olan Sıfır Atık Mavi'nin 
startını haziran ayında verdik. Tüm 
yurtta deniz temizliği seferberliği baş-
lattık. Bu çerçevede 122 bin 193 metre-
küp deniz çöpü toplandı."

Konuşmanın ardından Yıldız Teknik 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri 
Şahin, Sıfır Atık Projesi kapsamında 
yapılan el emeği cam bir objeyi Emine 
Erdoğan'a takdim etti. Emine Erdoğan 
ve katılımcılar, programın sonunda 
hatıra fotoğrafı çektirdi. Protokol üye-
leri, YTÜ Merkez Laboratuvarı'nın açı-
lışını da gerçekleştirdiler.

SIFIR ATIK ÇALIŞMALARI MASAYA 
YATIRILDI

Panelde, İstanbul genelinde faaliyet 
gösteren yerel yönetimler, sıfır atık 
çalışmalarına katkıda bulunan ve bu 
konuda farkındalık oluşturan kamu 
kurum ve kuruluşları, özel sektör 
temsilcileri ile akademisyenler bilgi 
ve tecrübelerini paylaştılar. Ayrıca 
yerel yönetimlerin sıfır atık çalışma-
larının masaya yatırıldı, buna dair 
başarılı uygulama örnekleri tanıtıldı. 
Panelde ilgili konular, İstanbul'daki 
belediyeler ve iştiraklerinden yönetici 
ve uzman katılımcılarla enine boyuna 
değerlendirildi.

“TÜRKİYE’DE BÜTÜN ATIKLAR 
DÖNÜŞTÜRÜLÜRSE 45 MİLYAR TL 
EKONOMİK KAZANÇ SAĞLANIR”

Panelde konuşma yapan Atık Kağıt 
Geridönüşüm Sanayicileri Derne-
ği (AGED) Genel Sekreteri Osman 
Kaytan, geçen sene 4  büyükşehirde 
5 üniversitenin katkıları ile karakteri-
zasyon çalışması yaptıklarını belirtir-
ken, bulgular sonucunda yüzde 60’ı 
organik atık olmasının yanında yüzde 
22’si geri dönüşebilir atık olmak üzere 
yüzde 80’lik değelendirilebilir atık-
lara sahip bir karakterizasyon şeması 
çıktığını söyledi. Türkiye’de her yıl 34 
milyon ton evsel atık oluştuğunu açık-
layan Kaytan,  “En büyük pay kom-

AGED Genel Müdürü Osman Kaytan, İstanbul Yerel Yönetimler Sıfır Atık Kongresi’ndeki 
konuşmasında Sıfır Atık Projesi ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi.

emine erdoğan, 
istanbul yerel 

yönetimler sıfır atık 
kongresi ve sergisi 
ile enteCh  2019'da, 
sıfır atık ile ilgili 
önemli gelişmeleri 

paylaştı.
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post edilebilir mutfak atıklarında, 1,5 
milyon kağıtla beraber 2,8 milyon ton 
kağıt ve türevleri, 2,9 milyon ton ise 
plastik atık oluştuğunu gördük. 2018 
Eylül ayında yaptırdığımız çalışmada 
gördük ki maddi yansıması 6,5 milyar 
TL idi. Bu 6,5 milyar TL sadece ham 
madde değeri. Bunların ürün haline 
getirilmesi, taşınması gibi masraf-
larla da beraber rakam çok daha bü-
yüyor. Türkiye’de bütün atıklar geri 
dönüştürüldüğü takdirde  45 milyar 
TL’ye yakın bir ekonomik kazanç kay-
nağı ortaya çıkıyor. Yüzde 70’lik bir 
geri dönüşüm oranı yakalasak bile 
32 milyar Dolara yakın ekonomik bir 
değer oluşuyor. Bunlar çok büyük ra-
kamlar” dedi.

ENTECH 2019'DA DA SIFIR ATIK 
KONUŞULDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, geri dönüşüm ve atık endüstri 
temsilcileri ile yerel yönetim temsilci-
lerinin katıldığı ENTECH Sıfır Atık Fo-
rumu'na da, destekleriyle her zaman 
çevre projelerinin yanında olan Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
eşi Emine Erdoğan’ın katılımı damga 
vurdu. Forumda çevre, geri dönüşüm, 
yenilenebilir enerji ve Sıfır Atık proje 
konuları ele alındı.

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Yönetmeliği 
ile 2020 yılının ilk yarısında tüm kamu 
kurumlarının sisteme entegre edilmiş 
olacağını belirterek, “İkinci yarısında ise 
250 binden fazla nüfusu olan ilçe bele-
diyeleri, organize sanayi bölgeleri gibi 
büyük ölçekli yerler, sıfır atık yönetim 
sistemine dahil edilmiş olacak” dedi.

"SIFIR ATIK MAVİ'Yİ YÜRÜRLÜĞE 
KOYDUK"

Sıfır Atık hareketinin, başladığı günden 
bu yana yerel yönetimlerden, medya-
dan ve STK'lardan büyük destek gör-
mesinin sevindirici olduğunu dile geti-
ren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi 1 Ocak 2019 itibarıy-
la Türkiye'de plastik poşetleri ücretli 
hale getirdik ve ilk 8 ayda poşet tüke-
timi %78 oranında azaldı. Geçtiğimiz 
haziran ayında, Sıfır Atık Projesi'nin 
bir diğer ayağı olan Sıfır Atık Mavi'yi 
yürürlüğe koyduk. Tüm yurtta deniz 
temizliği seferberliği başladı. Bu 
sayede 122 bin 193 metreküp deniz 
çöpü toplandı."

YEŞİL EKONOMİNİN İSTİHDAMA 
KATKISI

Yeşil bir ekonomiyle gelir ve istihda-
mın artırabileceğini vurgulayan Erdo-
ğan, "Biz Sıfır Atık yönetim sisteminin 
2023 yılına kadar tüm ülkede uygu-
lamaya konulmasını sağlayarak, yıllık 
20 milyar lira ekonomik kazanç, 100 
bin kişiye istihdam ve %35 oranında 
geri kazanım bekliyoruz" ifadelerini 
kullandı.

Emine Erdoğan, stantlarda sıfır 
atıkla ilgili ürünleri inceleyerek, bilgi 
aldı.  AGED’in standına da uğrayan 
Emine Erdoğan, dergimizi ilgi çekici 
bullduğunu ve takip etmeye devam 
edeceğini söyledi. ■

Hedef: 2023 yılına 
kadar yıllık  

20 milyar 
TL ekonomik kazanç, 

100  bin 
kişiye istihdam ve 

%35 
geri kazanım oranı.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ta-
rafından uygulanan Sıfır Atık 

Projesi'ne Antalya Milli Eğitim 
Müdürlüğü de destek verdi. 
Binada tüm çöp kovaları kaldırıl-
dı ve yerlerine ayrıştırma kutuları 
konuldu.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü'nde uygulanmaya başlayan 
Sıfır Atık Projesi kapsamında 
personele de eğitim verildi. Bi-
nadaki tüm çöp kovaları kaldırı-
larak, ayrıştırılmış geri dönüşüm 
kutuları yerleştirildi. Personele 
bilgilendirme toplantıları yapıl-
dı. Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, 
uygulamaya başlanan proje için İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret 
edip bilgi aldı. Müdürlükte top-
lanan atıklar Entegre Çevre Bilgi 
Sistemi'nin veri girişine kaydedil-
di. Projenin tüm okullarda uygu-
lanacağı açıklandı. ■

ANTALYA’DA 
SIFIR ATIK 
DÖNEMİ

Projenin yürütücüsü olan okul öğret-
menlerinden İlker Ayran, "Projemizin 

adı: ‘Dünyamız Bir, Atık Sıfır’. Sıfır Atık 
konusunda çalışmalar yapıyoruz" dedi. 
Projeyi Macaristan, Yunanistan, Litvanya 
ve Makedonya'daki 4 ilkokul ile birlikte 
yürüttüklerini ifade eden İlker Ayran, 
projenin geleceği emanet edecekleri ço-

cukların gelişimi, onların doğaya ve çev-
reye bakış açılarının şekillenmesi için çok 
önemli olduğunu söyledi.

Ayran, "İyi uygulamaların paylaşımı 
kapsamında onlar bizim ülkemize ge-
lecek, biz de onların ülkelerine gidip 
yaptıklarımızı paylaşacağız. Birbirimizle 

etkileşime gireceğiz. Çevre kirliliğine 
son vermek için çalışmalar yapacağız" 
diye konuştu. Öğrencilerinin projeyi çok 
beğendiğini ve benimsediğini, okul yö-
netiminin de ciddi desteğini aldıklarını 
vurgulayan Ayran, bu çalışma ile çevre 
duyarlılığı anlamında ortaya bir farkında-
lık koyduklarına inandıklarını kaydetti. ■

İLKOKULLULAR, AB’DEN HİBE ALDILAR
Bursa Abduralman Vardar İlköğretim Okulu, hazırlanan Sıfır Atık projesi için Avrupa Birliği'nden hibe 
desteği aldı.

THY son bir yılda 71 ton cam am-
balaj, 29 ton plastik ve 1274 ton 

kâğıt ambalaj ayrıştırarak, tehlikeli 
atıkların da dönüşümüyle 35 futbol 
sahası kadar toprak kurtardı. Teh-
likesiz atıkların dönüşümüyle 1035 
ağacın kesilmesi önlenerek, atık 
yağlarla 704 olimpik yüzme havuzu 
kadar su kurtarıldı. İstanbul’da 14 
noktada 685 adet iç mekân geri 
dönüşüm ünitesi, 148 adet ise dış 

mekân konteynırıyla atık ayrıştıran 
THY, 260 ton plastik kullanımının 
önüne geçti. Haziran 2019 itibarıy-
la seyahat kitlerindeki plastik tarak 
ve ayakkabı çekeceği gibi ürünleri 
çıkartıp 105 ton plastik atık oluşu-
munu engelleyerek 12 bin ton tekstil 
atığının yeniden kullanımını sağla-
yan THY, son olarak 14 Ekim’de tüm 
birim ve kuruluşlarından çöp kovala-
rını kaldırdı. ■

THY TONLARCA ATIĞI  
DÖNÜŞTÜRDÜ
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Kuşadası Belediyesi, son altı ayda 
yüzde 73’ü kâğıt, yüzde 14’ü plas-

tik, yüzde 7’si cam ve yüzde 6’sı metal 
olmak üzere toplam 2 bin 896 ton am-
balaj atığı ve 28 bin 291 kilogram atık 
yağ topladı. Öte yandan Temizlik İşleri 
Müdürlüğü, aynı dönem içerisinde ilçe 
genelinden 21 bin tonu temmuz ve ağus-
tos aylarında olmak üzere toplam 46 bin 
ton 891 kilogram evsel katı atık topladı. 
Atıkları, cam ve pet şişeleri mahallelere 
yerleştirilen özel tasarımlı kumbara ve 
sepetler aracılığıyla ayrı toplayan beledi-
ye, çocuklarda bilinç ve farkındalık oluş-
turmak içinse ilkokullarda geri dönüşüm 
eğitimi vermeye hazırlanıyor. ■

KUŞADASI GELECEğİNİ 
BİRİKTİRİYOR

Belediye, atıkları özel tasarımlı kumbara ve sepetlerle 
topluyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 10 pilot okulla başlayan 
Sıfır Atık uygulamalarına 110 pilot okul daha ekledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sıfır 
Atık Projesi'nin kapsamını geniş-

leterek, belediyeye ait hizmet binala-
rında, merkezlerde ve 10 pilot okulda 
başlatılan uygulamaya 110 okul daha 
dahil etti. Proje kapsamında okullara; 
kâğıt, plastik, cam, metal ve geri dö-
nüşemeyen atık konteynırı, ekmek atık 
kutusu, bitkisel atık yağ bidonu ve atık 
pil kutuları yerleştirildi ve geçici depo 
alanları oluşturuldu. Çalışmaların ve 
toplanan atık miktarlarının kayıt altın-
da tutulması için pilot okul öğretmen-
lerine ve idarecilere, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından oluşturulan Sıfır 
Atık Bilgi Sistemi’nin nasıl çalışacağı 
hakkında bilgi verildi. Sıfır Atık Pro-
jesiyle türlerine göre kaynağında ayrı 
ayrı ve sistemli bir şekilde toplanan 
atıklar, öncelikle geçici atık depolama 

alanına, daha sonra belirli periyotlar 
halinde lisanslı geri kazanım tesislerine 
gönderiliyor. ■

KONYA’DA 110 “SIFIR ATIK” OKULU

TEKİRDAĞ’DA 130 BİN 
AĞAÇ KESİLMEKTEN 
KURTULDU

Tekirdağ‘da “Sıfır Atık 
Projesi” kapsamında bu 

yılın 9 ayında kamu kurum ve 
kuruluşlarından kâğıt, plastik, 
cam, metal, pil, bitkisel yağ gibi 
geri dönüştürülebilir 40 bin 596 
ton atık toplandı. Bu sayede 130 
bin ağaç kesilmekten kurtuldu 
ve atıkların geri dönüşümüyle 
18 bin metre küplük depolama 
alanından tasarruf edildi. 
Belediye, Sıfır Atık Projesini 
denizlere de taşıyarak Deniz 
Çöpleri İl Eylem Planı ile ilgili 
gerekli çalışmaları da başlattı. Bu 
planla kıyılarda düzenli temizlik, 
deniz diplerindeki çöplerin 
çıkartılması gibi çalışmalar 
yapılacak. ■

BELEDİYE PERSONELİ 
“SIFIR ATIK” 
EĞİTİMİNDE

Adana Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol 

Daire Başkanlığı, Sıfır Atık 
Projesi kapsamında personele 
yönelik Sıfır Atık Farkındalık 
Eğitimi ve Bilinçlendirme 
Toplantısı düzenledi. Toplantıda 
atık oluşumunun sebeplerinin 
incelenmesi, atık oluşumunun 
engellenmesi veya minimize 
edilmesi, ortaya çıkan atığın ayrı 
toplanması ve geri dönüşüme 
kazandırılması gibi konularda 
personel bilgilendirildi. 
Toplantıda, atık üretiminin 
sanayi devriminden itibaren 
giderek artması ve yalnızca 
kentlerde değil, köylerde de 
eskisinden çok daha fazla 
atık üretiliyor olmasıyla ilgili 
sunumlar da yapıldı. ■
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YEŞİL EKONOMİ 
YOLUNDA   
SIFIR ATIK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, "TÜRKTAY Yeşil Eko-

nomi Yolunda Sıfır Atık" panelinde 
yaptığı konuşmada, Sıfır Atık Pro-
jesi’nin 81 ilin tamamında karşılık 
bulan Türkiye’nin en büyük çevre 
hareketi olduğunu ifade ederek, 
“Hâlihazırda biz atıkları ithal eden 
bir ülke konumundayız ve geri dö-
nüşüme baktığımızda yüzde 13 geri 
kazanım oranımız var. Geri kazanım 
oranımızı 2023 yılında yüzde 35’e 
çıkararak, ithal ettiğimiz atıkları geri 
dönüştürerek, ham madde suretin-
de kullanmak üzere üretimde kul-
lanmış olacağız” dedi. Bugün itiba-
rıyla 25 bin kurum ve kuruluşun Sıfır 
Atık sistemiyle tanıştığını söyleyen 
Bakan Kurum, finansal sorunların 
çözümüne ilişkin olarak şu ifadeleri 
kullandı: “Sıfır atıkla ilgili bahset-
tiğimiz büyük hedeflere ulaşmak 
için atık yönetiminde yaşanan fi-
nansal zorlukları çözeceğiz. Etkin 
denetlemeyi yapacağız. Bu denet-
lemelerle birlikte yayımladığımız 
yönetmelik çerçevesinde ülkede 
yaygınlaştırmak istiyoruz. Temmuz 
ayında Sıfır Atık Yönetmeliğimizi 
yayımladık. Yönetmelik kapsamın-
da sıfır atık sistemine geçen bütün 
binalarımıza ’Sıfır Atık Belgesi’ ve-
receğiz. Bu belgeyle binalarımızda 
sıfır atık yönetim sisteminin kurul-
masına, izlenmesine, atık oluşu-
mundan geri dönüşüme kadar tüm 
aşamaları takip edebileceğiz. Ocak 
2020 itibarıyla sistemi kuranlara 
belgelerini vermeye başlayacağız. 
Ayrıca, envanter oluşturmak ve ra-
porlama yapmak amacıyla sıfır atık 
bilgi sistemini kurduk. Sistemimizin 
mobil aplikasyon çalışmaları devam 
ediyor. Tüm Türkiye genelinde bir 
bütün olarak bu sistem çalışacak. 
Artık bütün şehirlerimizde ne kadar 
atık üretiliyorsa bunu bir programla 
görebileceğiz. Bu proje ile sıfır atık 
projemizi tüm Türkiye’de dijitalleş-
tirmiş olacağız" dedi. ■

‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında 
Kırklareli Valiliğince başlatılan 

çalışmayla atığını ayrıştıran köylü, 
geri dönüşüm kartlarında biriken 
puanla alışveriş yapabilecek.

Emine Erdoğan öncülüğünde baş-
latılan ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamın-
da, Kırklareli Valiliğince Karadeniz 
Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Prog-
ramıyla Demirköy ve Vize ilçelerine 
bağlı 39 köyde biyobozunur (petrol 
kökenli) ve ambalaj atıklarını evsel 
atıklar içerisinden ayrıştırmak ve 
ekonomiye kazandırmak amacıyla 
proje başlatıldı. 

ÖRNEK PROJE

Daha temiz bir çevre ve atıkların 
ekonomiye kazandırılması amaç-
lanarak hazırlanan proje kapsa-
mında 39 köye atıkların toplan-
ması için konteynırlar konulacak, 
köy sakinlerine ise ‘geri dönüşüm 

kartları’ verilecek. Köylülerin kon-
teynıra attıkları her atık karşılı-
ğında, sistem sayesinde kartları-
na puan yüklenecek. Vatandaşlar, 
anlaşmalı köy bakkalına giderek 
kazandıkları puanlar karşılığında 
gıda alışverişi yapabilecek. Proje, 5 
kilogram ambalaj atığına bir paket 
makarna ya da 2 maden suyu ta-
kasıyla işleyecek. 

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, proje 
ile hem köylü vatandaşların aile 
bütçelerine hem de ülke ekonomi-
sine katkı sağlanacağını söyledi. 
Vali Bilgin, “Köylümüz attığı atık 
kadar puan kazanacak. Dönüşümle 
birlikte hem çöpleri toplamış olacak 
hem de para kazanmış olacak. Bu 
önemli bir proje; il geneline yaymak 
istiyoruz. Ülkemize örnek olacak bir 
proje olacağını düşünüyorum” diye 
konuştu. ■

Kırklareli Valiliği'nin başlattığı Geri Dönüşüm Kartı 
uygulaması,  5 kilogram ambalaj atığına 1 paket ma-
karna ya da 2 şişe maden suyu takasıyla işleyecek.

ATIĞINI AYRIŞTIRAN  
KÖYLÜYE GERİ DÖNÜŞÜM 
KARTI DESTEĞİ

B E L E D i Y E  H A B E R L E R i
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TÜRYİD’e üye 187 markanın 22’si, 121 restoran için atık azaltma taahhüdünde bulundu.

Taahhütleri
Azaltma

Eskiden olduğu gibi 
suyun yeniden sürahide 

servis edilmesi

Tek kullanımlık 
Amerikan servislerin 

kaldırılması

1

2
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H A B E R L E R  / 

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı Türkiye (WWF-Türkiye) 
ile Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletme-

leri Derneği (TURYİD), Sıfır Atık kampanyasına destek için 
ortak bir girişim başlattı. WWF Türkiye’nin açıklamasında, 
yapılan taahhütler sayesinde bir yılda 2700 ağacın kesilme-
sinin ve 6 ton alüminyum, 460 ton su ve 42 ton plastik kulla-
nımının engellenebileceği ifade edildi.

Ortak girişime destek veren markalar şunlar: Akbabalı, 

Banyan, Bidaha, Bigchefs, Brasserie Polonez, Brewmark, Can-
tinery, Firuze, Frankie İstanbul, Grill Polonez, İncirli Şarapha-
ne, Kırıntı, Kydonia, La Mancha, Lucca, Midpoint, Pocoloco, 
Rana By Topaz, Tadında Anadolu, Tickerdaze, Turcusine ve 
Welldone.

En yüksek taahhüt, plastik pipet kullanımının engellenmesi 
için verildi. 15 restoran pipet kullanımını tamamen kaldırma, 3 
restoran da ekolojik pipetlere geçme sözü verdi. ■

Tabakların 
gereksiz yere 

değiştirilmemesi

Tek kullanımlık 
ıslak 

mendillerin 
dağıtılmaması

Tek kullanımlık 
paketli 

şekerlerden (tuz, 
karabiber vb.) 
dökme şekere 

geçilmesi

Atılabilir bardak 
altlıklarının 

kullanılmaması

Tek kullanımlık 
çatal-bıçak-kaşık 
kullanılmaması

Pipet 
kullanılmaması 
ya da plastik 

pipetler 
yerine doğada 

çözünür ekolojik 
pipetlere 
geçilmesi

3

4

5 6

8

7

9

Yarım 
porsiyon 

alternatifinin 
olması
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İgEDDER, SIFIR ATIK 
SEMPOZYUMUYLA SANAYİCİLERİ 
BİR ARAYA GETİRDİ

İstanbul Geri Dönüşümcüler Derneği’nin İstanbul Ticaret Odası Meclis Salonu’nda 
düzenlediği Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Semineri'ne katılan AGED Başkanı Mustafa 
Saral, ithalat vergisi ve GEKAP ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul Geri Dönüşümcüler Derneği’nin 
(İGEDDER) düzenlediği “Sıfır Atık ve 
Geri Dönüşüm” Semineri, 21 Kasım 2019 
Perşembe günü, İstanbul Ticaret Odası 
Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Atık 
ithalatı, toplama-ayrıştırma sistemleri ve 
GEKAP ekseninde konuşmaların gerçek-
leştirildiği sempozyumda bir araya gelen 
sanayiciler, bakanlık ve yerel yönetim 
temsilcilerinin katılım göstermemesini 
eleştirerek, sorunların tüm tarafların bir 
araya gelip birbirini dinlemesiyle çözüle-
bileceği fikrinde birleştiler.

İGEDDER Başkanı Yüksel Yılmaz'ın ka-
tılımcılara teşekkür ettiği açılış konuş-
masının ardından İSTAÇ Genel Müdürü 
Mustafa Canlı, PAGEV Başkanı Yavuz 

Eroğlu, AGED Başkanı Mustafa Saral, 
Akademi Çevre-Çevre ve Atık Yöneti-
mi Koordinatörü Cem Ferda Tuncer ve 
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Baş-
kanı Baran Bozoğlu söz alarak Sıfır Atık 
ve Geri Dönüşüm çalışmalarının çevresel 
ve sektörel yansımalarıyla ilgili açıklama-
larda bulundular.

HEDEF, 2023'TE ATIKLARI  
%53’E DÜŞÜRMEK

İSTAÇ Genel Müdürlüğü görevini yürüten 
Mustafa Canlı, İSTAÇ’ın çalışmalarını ve 
geleceğe yönelik projelerini sunarak, evsel 
atıkların azaltılmasıyla ilgili şimdiden yol 
kat edilmeye başlandığını ve 2018’de 19 
bin 500 ton olan çöp miktarının, bu yıl 18 
bin ton civarında olduğunu söyledi. 

SEMPOZYUMDA 
GERÇEKLEŞTİRİLEN 

KONUŞMALARIN 
MERKEZİNDE GEKAP, 

ATIK İTHALATI VE SIFIR 
ATIK UYGULAMALARI 

YER ALDI.

İGEDDER Başkan Yardımcısı Mehmet Özen, 
AGED Başkanı Mustafa Saral'a plaket takdim etti.
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PLASTİK ÜRETİMİ 400 MİLYON TONA 
ULAŞTI

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Ge-
liştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başka-
nı Yavuz Eroğlu, konuşmasında metal, 
cam, ahşap karşısında plastiğin çok 
yeni bir malzeme olduğunu fakat ulaşı-
labilir ve ucuz olması nedeniyle atığının 
da büyük bir sorun haline geldiğini söy-
ledi. Eroğlu, plastiğe değil, plastik atığa 
ve bu atığın doğaya bırakılmasına karşı 
olduklarını belirtti.

İTHALATI ÜRETİME DEVAM 
EDEBİLMEK İÇİN YAPIYORUZ

Atık Kâğıt Geridönüşüm Sanayicileri 
Derneği Mustafa Saral, “Türkiye Atık 
İthal Ediyor” haberleriyle başlayan tar-
tışmalara değinerek, kâğıdın kirli ve yok 
olmayan atıklarla karıştırılmaması ge-
rektiğini yineleyerek, ithalatı insanları 
mağdur etmek için değil, uluslararası 
rekabete ve üretime devam edebilmek 
için ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

DEVRİM NİTELİĞİNDE OLAN BİR 
KANUN DEĞİŞİKİĞİ

Akademi Çevre A.Ş. Çevre ve Atık Yöne-
timi Koordinatörü Cem Ferda Tuncer, 10 
Aralık 2018’de yürürlüğe giren ve tüm 
atıkları kapsayan Çevre Kanunu'nun 
“Devrim niteliğinde bir kanun değişikli-
ği” olduğunu söyleyerek, evsel atıkların 
toplanması konusunda en önemli un-
surun toplum bilinci olduğunu sıklıkla 
vurguladı ve yerel yönetimlerin büyük 
bir mali ve sosyal yükü sırtlandıklarını 
örneklerle belirtti.

''BU ETKİNLİK ÜCRETLİ Mİ?”

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Baş-
kanı Baran Bozoğlu, atık yönetiminde 
yaşanan güncel sorunlara değindiği 
konuşmasında, sorunun etkili çözümü 
için fikri alınması gereken uzmanların 
devre dışı bırakıldığına dikkat çekti. Bo-
zoğlu, bütün dünyanın bildiği şekilde 
Türkiye’nin ithal çöplerin toplandığı bir 
saha olduğunu ve yürütülen Sıfır Atık 
çalışmalarına rağmen bu durumun de-
ğişmediğini de söyledi. ■

İGEDDER 
Başkan 
Yardımcısı Rıza 
Aydoğan, 
TMMOB 
Başkanı Baran 
Bozoğlu'na 
plaket takdim 
etti.

Soldan Sağa:
Baran Bozoğlu
TMMOB Çevre 
Mühendisleri Odası 
Başkanı,  
Cem Ferda Tuncer 
Akademi Çevre A.Ş. 
Çevre ve Atık Yönetimi 
Koordinatörü,
Mustafa Saral 
AGED Başkanı, 
Yavuz Eroğlu 
PAGEV Başkanı

E T K i N L i K  H A B E R L E R i  / 



KASIM-ARALIK 2019  SAYI 532

PLASTİĞE DEĞİL, PLASTİK ATIĞA 
KARŞIYIZ

"Plastik, hayatımıza 1950'lerde 
girmiş çok yeni, ulaşılabilir ve ucuz 
bir malzeme. İpekten yumuşağını, 
çelikten sertini yapmak mümkün. 
Alışveriş poşetimizden kalp kapakçı-
ğımıza kadar her yerde faydalanıyo-
ruz. Plastiğe değil, plastiğin doğaya 
atılmasına karşı olmamız lazım.

Türkiye, dünyadaki en büyük 6. 
plastik üreticisi. Avrupa kıtasında 
da, Almanya’dan sonra 2. büyük 
ülke Türkiye. Burada çok büyük 
yatırım ve çok gelişmiş teknikler 
var. Ülke ekonomisine 34 milyar 
dolarlık ciro üretiyor. Dolaylı ve 
direkt ihracatı 12 milyar doları bu-
luyor. Net 250 bin kişi sadece bu 
sektörde çalışıyor. Her sene de 800 
milyon dolar yeni makine alan bir 
sektörden bahsediyorum. Ülke 
ekonomisine büyük katkısı var ama 
bir taraftan da bilinçsiz tüketim 
nedeniyle büyük bir kirliliğe sebep 
oluyor. Bütün dünyada çözüm 
aranan bir mesele bu. Uzun vadeli 
bir şey ama bunun çözümü için ön-
celikli olarak bilinçli tüketici oluş-
turmak gerekiyor. İkinci olarak, geri 
dönüşümü sağlamak gerekiyor.”

Mustafa Canlı  

İSTAÇ Genel Müdürü

Yavuz Eroğlu

PAGEV(Türk Plastik Sanayicileri 
Araştırma Geliştirme ve Eğitim 

Vakfı) Başkanı

2019'DA ÇÖP MİKTARI AZALDI

"2018’den bu yana toplanan çöp 
miktarında azalma var. Bunun, top-
lumdaki bilincin artması ya da eko-
nomik nedenlerle tüketimin azalma-
sı gibi değişik nedenleri olabilir ama 
19 bin 500 ton olan çöp miktarının, 
bu yıl 18 bin ton civarında olduğunu 
söyleyebiliriz.

Sıfır Atık hiyerarşisinin nihai hedefi, 
elbette atıkların toprağımızla buluş-
masını asgari düzeye indirmek.

Yaptığımız çalışmalar, bugün evsel 
atıkların %83’ünün toprağa gön-
derildiğini gösteriyor. İSTAÇ olarak 
hedefimiz, 2023 yılında evsel atıkla-
rın %53’ünün toprağa gönderilmesi. 
Ürettiğimiz enerjinin 72 MWt’tan, 
231 MWt’a çıkarılması da en büyük 
hedeflerimizden biri. İSTAÇ’ın enerji 
ürettiği iki birim var. Şu an İstan-
bul’da, meskenlerde tüketilen elekt-
riğin %3’ü de İSTAÇ tarafından üreti-
liyor. Hedefimiz %8-10’lara çıkmak.”

İGEDDER'İN 
DÜZENLEDİĞİ 
SIFIR ATIK VE 
GERİ DÖNÜŞÜM 
SEMPOZYUMUNA 
KATILAN TEMSİLCİLER 
SIFIR ATIK 
ÇALIŞMALARIYLA 
İLGİLİ KENDİ 
ALANLARINI 
KAPSAYAN ÖNEMLİ 
AÇIKLAMALAR 
YAPTILAR.

TEMSİLCİLERİN 
ÖNEMLİ  
AÇIKLAMALARI
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SIFIR ATIK'IN İTHAL BİR BABAYA 
İHTİYACI YOK

Biz ithal atık alınmalı mı alınma-
malı mı onu söylemiyoruz. Biz 
işin sağlıklı ve doğru yapılması 
gerektiğini söylüyoruz. Biz kamu 
kurumu olarak kurulmuş bir yapı 
olarak Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı'na ve Ticaret Bakanlığı'na so-
rular soruyoruz. Çok basit sorular. 
Bunlara devlet kurumlarının şeffaf 
bir şekilde yanıt verebilmesi lazım.

Sorunlar kronikleşmeye devam 
ediyor. Lisanssız tesisler var. Ba-
kanlıktan lisans almış merdiven altı 
tesisler var. Denetim olmadığı için 
lisanslı firmalar zora giriyor. Çevre 
mühendislerinin bilgi birikiminden, 
teknik bilgilerinden yararlanmaya 
çalışın, onları eğitime gönderin, 
bu teknolojileri ancak onlar ge-
tirebilir, kullanabilir. Sıfır Atık'ın 
babası varmış, afişlerde gördüm. 
Bizim ithal bir babaya ihtiyacımız 
yok, Sıfır Atık'ın anası da babası 
da bu salonda. Yeter ki sorunları-
na çözüm üretilsin, gereken destek 
verilsin.”

Baran Bozoğlu

TMMOB Çevre Mühendisleri 
Odası Başkanı

BU MODELİN TEMELİNDE BİR 
FİNANS SIKITISI VAR

Bugüne kadar konuştuğumuz ko-
nuların temelinde GEKAP yatıyor. 
Kanunun Ek 1 Maddesinde adı 
geçen aküsünden içecek ambalaj-
larına, ilaçlara, katılım payı adıyla 
bir bedel öngörüldü, dolayısıyla 
buradan beklenen gelir çok çok 
fazla. Bununla ilgili bir de mevzuat 
çalışması tamamlanmak üzere. Onu 
da hep beraber göreceğiz. Çoğu 
sanayiciye ek yük getirecek ve ben 
de Mustafa Saral Bey'in dediği gibi 
bu paraların hazineye aktarılacağını 
düşünmüyorum çünkü kanun içeri-
sinde Sıfır Atık'ı tanımlayacak, Sıfır 
Atık'ı getiren özel ve kamu işletme-
lerine bir teşvik mekanizmasının 
sağlanacağı bu modelin temelinde 
bir finans sıkıntısı söz konusu. Bu 
sıkıntının da GEKAP ile desteklene-
ceğini düşünmüyorum. Belediyeler 
ayrıştırmanın haricinde en büyük 
mali yükü toplama ve taşımada 
yaşıyor. Sıfır Atık Yönetmeliğinin 
9. Maddesi, atığın gerçek maliye-
tini halka anlatmak ve göstermek 
nezdinde sektörü sorumlu tutuyor. 
Umarım bir gün atığın gerçek de-
ğerinin halka anlatıldığı, yansıtıldığı 
bir sistem kurarız."

Cem Ferda Tuncer 

Akademi Çevre A.Ş. Çevre ve 
Atık Yönetimi Koordinatörü

GEKAP'LA TOPLANACAK PARADAN 
PAY ALMAYA TALİP OLMALIYIZ

“Üretime devam edebilmek, ulus-
lararası rekabetimizi sürdürebilmek 
için ithalata devam etmemiz gere-
kiyor. İçerideki kâğıdın toplanması 
tabii ki çok önemli. Bunun için işlev-
sel bir toplama sisteminin hazırlan-
ması ve desteklenmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. 

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir 
toplantıda, Sıfır Atık yasasının he-
deflediği GEKAP (Geri Kazanım 
Katılım Payı) ile ilgili toplanacak pa-
ranın ve yetkilendirilmiş kuruluşların 
topladığı 200 milyon TL'nin sisteme 
aktarılıp aktarılmayacağını konuş-
tuk. 6 milyar liralık bütçeden tüm 
toplama sistemi faydalanabilmeli-
dir. Biz bunu sadece kâğıt sektörü 
için değil, toplama sektörü için de 
istiyoruz.

Firmalar toplama işi için belediye-
lerle birer yıllık ihaleler yapıyor. De-
netimi sağlayacak olan Bakanlığın 
da taraf olduğu; yakın, orta ve uzun 
vade planlarımızı belirleyip suna-
bileceğimiz on yıllık sözleşmelerin, 
geri dönüşüm hedeflerimiz doğrul-
tusunda çok daha faydalı olacağını 
düşünüyoruz."

Mustafa Saral 

Atık Kâğıt Geridönüşüm 
Sanayicileri Derneği Başkanı
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Türkiye'de sürdürülebilir çevre ve kal-
kınma alanında önemli bir yol kat 

edilmesini sağlayan Sıfır Atık Projesi 
kapsamında yapılan etkinlik, gün boyu 
süren çok sayıda oturuma ev sahipliği 
yaptı. Oturumlarda, küresel çapta sıfır 
atık projeleri, dünya kentlerinde dö-
nüşüm ve sürdürülebilirlik çalışmaları, 
yerel yönetimlerde atık yönetimi ve 
finansmanı, döngüsel ekonomide sür-
dürülebilir atık yönetimi ve kaynakların 
verimli kullanımı gibi çok sayıda başlık 
ele alındı.

DÜNYA ÇAPINDA OTORİTELER  
BİR ARAYA GELDİ

Dünyadan ve Türkiye'den çevre ko-
nusunda otorite olan pek çok isim 
katılımcılarla buluştu. Başta Emine Er-
doğan olmak üzere; OECD Çevre Di-
rektörü Yardımcısı Anthony Cox, BM 
Sınai Kalkınma Teşkilatı Türkiye Direk-
törü (UNIDO) Süleyman Yılmaz, Dünya 
Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste 
Tano Kouame, Birleşmiş Milletler Sınai 
Kalkınma Örgütü (UNIDO) Çevre Birimi 
Yöneticisi Smail Alhilali, Birleşmiş Mil-
letler Kalkınma Programı (UNDP) Tür-
kiye Direktörü Claudio Tomasi, Prof.Dr. 
Osman Atilla Arıkan, Çevre Yönetimi 
Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardım-
cısı Recep Akdeniz, İller Bankası Genel 
Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir, Tür-
kiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri 
Birol Ekici ve Sincan Belediye Başkanı 
Murat Ercan yer aldı. Nana Firman ve 
Ibrahim Abdul Matin'in yanı sıra WWF 
Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) 
Genel Müdürü Aslı Pasinli, özel bir otu-
rumda bir araya geldi.

OECD Çevre Direktörü Yardımcısı Ant-
hony Cox, sıfır atık yaklaşımının ekolo-
jiye faydalarının yanı sıra inovasyondan 
istihdama pek çok alanda etkilerinin 
görüleceğini belirterek, "Bu konu gele-
cek nesiller için çok önemli. Onlara ya-

şanabilir bir gezegen bırakmamız gere-
kiyor. OECD olarak biz bu farkındalıkla 
ekonomik politikaların değişimi nasıl 
getirebileceği üzerine odaklanıyoruz. 
Fiyatlandırma ve vergi politikalarının 
yanı sıra hükümet aksiyonlarının burada 
önemli rolü var; inovasyonun atığı azal-
tacak şekilde ilerlemesinin de aynı şe-
kilde. Almanya, Fransa ve İngiltere gibi 
OECD ülkeleri sıfır atık ve dönüşüm ko-
nusunda uzun zamandır önemli adımlar 
atıyorlar. Bu ülkelerin 30 yılı aşkın sü-
redir bu konuda çalıştıklarını söyleye-
biliriz. Türkiye bu yola yeni çıkmış du-
rumda. Sıfır atık stratejisi çok önemli bir 
adım. Plastik poşetlerin ücretlendiril-
mesi gibi adımlar şimdiden büyük fayda 
sağlamaya başladı. Ancak bununla bir-
likte Türkiye gibi ülkelerin atık yönetimi 
konusunda yatırım yapması gerekiyor. 
Bu noktada dijitalleşme ve inovasyon-
dan da faydalanmak gerekiyor” dedi.

WWF TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ  
PASİNLİ: "PLASTİĞE ALTERNATİF 
HAM MADDE ÜRETMELİYİZ"

WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasin-
li,  "Geri dönüşüme gidene kadar atıklar 
kilometrelerce yol gidiyor, bir kısmı dö-
nüşüyor, bir kısmı maalesef dönüşemi-
yor. O sebeple atığı oluşturmamakla işe 
başlamak lazım. Türkiye'de kişi başına 
47 kilo plastik şişe atığı düşüyor. Atık 
oluşturmama konusunda hepimize, iş 
dünyasına, bireylere iş düşüyor" dedi. ■

2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi, "Atıklarını Azalt – Yarınları Kurtarmaya Bugünden 
Başla" teması ile dünyanın her yerinden katılımcıyı İstanbul'da bir araya getirdi.

YARININI BUGÜNDEN KURTAR

TÜRKİYE GİBİ 
ÜLKELERİN ATIK 

YÖNETİMİ KONUSUNDA 
YATIRIM YAPMASI 
GEREKİYOR. BU 

NOKTADA DİJİTALLEŞME 
VE İNOVASYONDAN DA 
FAYDALANMAK LAZIM.
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Öğrencilerin velileriyle birlikte yer 
aldığı yarışma, 5 aylık bir süreci kap-
sarken Türkiye çapında birçok okul 
yarışmaya katıldı. Kağıt, plastik, metal 
ve cam gibi geri dönüşebilir atıkların 
ayrı toplanması ve toplama sistemine 
teslim edilmesi sağlandı. 

Katılan tüm okullara çınar ağacı fidanı 
hediye edilen yarışmada en çok atık 

toplayan ilk 10 okul teleskop 11-20. 
olan okullara badminton seti ve saha 
filesi, 21-30. olan okullara ise okçuluk 
seti hediye edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar 
arasında yapılan yarışmada Özel Mar-
mara Evleri İhlas Ortaokulu toplamış 
olduğu 6185 kg'lık atıkla birinci oldu. ■

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Atık 
Kağıt ve Geridönüşüm Sanayicileri Derneği (AGED) tarafından yapılan "Okullar Sıfır 
Atık İçin Yarışıyor" isimli geri dönüşebilen atık toplama yarışması düzenledi.

Sifir Atik  

iCiN Okullar YariSTi

dereceye giren 
ilk 10 okul
1. Özel Marmara Evleri 
İhlas Ortaokulu

2. OSTİM İlkokulu

3. Köprübaşı İlkokulu ve 
Ortaokulu

4. Çankaya İlkokulu

5. Lalegölü İlkokulu

6. Oruçgazi Ortaokulu

7. Özel Yükselen 
Anaokulu

8. Yeni Turan İlkokulu

9. Bahçelievler 10. 
Yıl Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi

10. Özel Zarafet İlkokulu/
Ortaokulu
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TAYÇED GERİ 
DÖNÜŞÜM 
SEKTÖRÜ İLE 
SANAYİCİLERİ BİR 
ARAYA GETİRDİ

Atıkların yönetilmesi alanların-
da faaliyet gösteren lisanslı 

firmaların bir araya gelerek, ül-
kemizde çevre duyarlılığını ar-
tırmak, atık yönetimi sektörünü 
geliştirmek, rekabet hukukuna 
ve mevzuata uygun olarak üyeler 
arasında işbirliği ve dayanışma-
yı geliştirmek, sürdürülebilirlik 
ilkeleri çerçevesinde, etkin atık 
yönetimi uygulamalarının yay-
gınlaştırılmasına yönelik çalış-
malar yapmak amacıyla kurulan 
TAYÇED, “Atık Yönetim Sektörün-
de Yerlileşme ve Millileşme Sem-
pozyumu”nu 28 Kasım tarihinde 
Crown Plaza İstanbul Asia’da ger-
çekleştirildi.

“Atık Yönetim Sektörü” ile “Sanayi 
Sektörünü” bir araya getirmeyi 
hedefleyen  ve yerli ve milli üre-
time destek olmak amacıyla ger-
çekleştirilen sempozyumda, atık 
yönetimi sektörü ile yerli firmala-
rın bir araya gelmesi ve iş birliği 
sağlanması amacıyla birebir gö-
rüşme odası hizmeti de sağlandı. 
Hem geri dönüşüm sektöründen 
hem de sanayi sektöründen tem-
silcilerin konuşma yaptığı etkin-
liğin açılış konuşmasını yapan 
TAYÇED Yönetim Kurulu Başkanı 
ve İZAYDAŞ Genel Müdürü Mu-
hammet Saraç, yaptığı konuş-
mada atık yönetiminde sistemli 
ve programlı olmanın önemine 
vurgu yaptı.

Sempozyuma, Çevre Bakanlığı, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı, TÜBİTAK, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği, Organize Sanayi 
Bölgeleri, Belediyeler, Üniversite-
ler, sektörlerin ileri gelen firmaları 
ve çevre kuruluşları katıldı. ■

1 Ekim 2019 tarihinde Odakule 
Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda 

gerçekleştirilen, sanayi ve iş dünya-
sından yoğun bir katılımın olduğu 
toplantının açılış konuşmasını İSO 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Çevre 
ve Enerji İhtisas Kurulları Başkanı 
Mustafa Tacir yaptı. Toplantıya ana 
konuşmacı olarak katılan EREMA 
Plastic Recycling Systems firmasın-
dan Robert Wahlmueller da ilgiyle 
izlenen bir sunum gerçekleştirdi.

İklimin toplumsal hayatımızın ya-
nında iş hayatımız açısından da ne 
kadar önemli bir konuma geldi-
ğini vurgulayan Mustafa Tacir, bu 
bağlamda Sıfır Atık hareketinin, 
toplumda algı değişikliğinin, bilinç 
artışının, siyasi iradenin kararlılığı 
oranında olduğunun bir göstergesi 
olduğunu dile getirdi ve sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Sanayiciler olarak üzerimize düşen 
sorumlulukları yerine getiriyoruz ve 
getirmeye devam edeceğiz. Ancak 
atık yönetiminde reform niteliğinde 
kalıcı çözümler bulamazsak sürekli 
farklı çözümler denemekten kur-
tulamayacağız.  Sanayi tesislerin-
den kaynaklanan ‘üretim artıkları’ 
bizim için atık olmaktan ziyade ham 
madde kaynağıdır. Atık yönetimi ko-
nusunda yaşadığımız sorunların ba-
şında evsel atıkların konutlardan is-
tenilen düzeyde ayrı toplanamaması 
gelmektedir. Çöp sahalarına gömdü-
ğümüz ekonomik değerin maliyeti 
1.5 milyar lira. Taşınması ve gömül-
mesi için kamu kaynaklarından har-
cadığımız 750 milyonu da göz önüne 
aldığımızda, çevresel ve ekonomik 
olduğu kadar milli bir mesele ile de 
karşı karşıyayız." ■

İstanbul Sanayi Odası'nın düzenlediği "Döngüsel 
Ekonomiye Doğru: Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Sek-
törü Toplantısı'na yoğun katılım gerçekleşti.

SIFIR ATIK VE GERİ 
DÖNÜŞÜM TOPLANTISI 
İSO’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Zirve’nin açılış konuşmalarını ev 
sahibi TÜÇEM Derneği Başkanı 

Aynur Acar ile Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür-
lüğü Genel Müdür Yardımcısı Recep 
Akdeniz yaptı.

Akdeniz, açılış konuşmasında, 2020 
yılının ortalarına doğru depozito siste-
minin altyapısının düzenlenmiş olaca-
ğını söyledi.

KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ İLE 
ÇALIŞMALARIMIZA YÖN VERİYORUZ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre 
Yönetimi Genel Müdürlüğü Genel 
Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz de 
konuşmasında “10 Aralık 2018 tarihin-
de Resmi Gazete'de ilan edilen Çevre 
Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun” 7153 Kanun 
No ile 29 Kasım 2018 tarihinde kabul 

edilmiştir. Bakanlık olarak bu çerçeve-
de çalışmalara yön vermekteyiz dedi.

Aynur Acar, hedeflerinin atık yöneti-
minden çıkıp sürdürülebilir bir kaynak 
yönetimine ulaşmak olduğunun, 
TÜÇEM Kadınlarının her birinin bir atık 
türünü yöneten uzmanlık alanına sahip 
olduğunun ve her atık türü için ayrı 
ayrı büyük faaliyetler gerçekleştirecek-
lerinin de altını çizdi. ■

DEPOZİTO ZİRvESİ 
İSTANBUL’DA GERçEKLEŞTİRİLDİ 

TÜÇEM Çevre Eğitimi ve Atık Yönetimi Derneği, Depozito Sistemi Zirvesi ile yerli ve 
yabancı temsilcileri bir araya getirdi.

ÇEVRE 
MÜHENDİSLİĞİ 
KONGRESİ GTÜ'DE 
DÜZENLENDİ

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 
ile Gebze Teknik Üniversitesi 

(GTÜ) iş birliğiyle düzenlenen "13. 
Ulusal & 1. Uluslararası Çevre Mü-
hendisliği Kongresi" GTÜ Kongre ve 
Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Protokol ve açılış konuşmaları; 
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 

Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, ASKİ 
Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, 
GTÜ Çevre Mühendisliği Bölüm Baş-
kanı Prof. Dr. Mehmet Kobya, İzmit 
Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hür-
riyet, Gebze Belediye Başkanı Zinnur 
Büyükgöz, GTÜ Rektörü Prof. Dr. M. 
Hasan Aslan ve Kongre Düzenleme 
Kurulu Başkanı Sait Ağdacı tarafın-
dan gerçekleştirildi. Prof. Dr. Ayşe 
Filibeli de panelde konuşmacı olarak 
yer aldı. 

Çevre Mühendisliği Bölümü konten-
janları ve çevre mühendisliğinin yeni 

dönemde nasıl yol alacağı konuların 
ele alındığı panelde; çevre mühen-
disliği bölümü öğrencilerine daha 
kaliteli eğitim verilmesi için lise eği-
timlerinin önemli olduğundan, lisans 
eğitimlerinin ve staj eğitiminin yetkin 
bir mühendis olmada yetersiz oldu-
ğundan bahsedilerek; çevre mühen-
disliği bölümü kontenjanlarının sı-
nırlandırılabileceği, lisans derslerinin 
daha etkili verilebileceği, bu sebeple 
standart ders planı oluşturulabilece-
ği, bölümün popülaritesinin artırılma-
sının bölümün seçilme oranını artıra-
bileceği gibi öneriler sunuldu. ■
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SIFIR ATIK  
ACİL EYLEM PLANI ÖNERİSİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ko-
ordinasyonunda ve Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Er-
doğan’ın himayesinde geçen yıl hayata 
geçirilen Sıfır Atık Projesi, bilindiği gibi 
ülkemizde çok fazla ses getirmiş ve 
geniş kitlelere ulaşmıştır. Bu konuda 
ülke çapında yüksek seviyede bir far-
kındalık ortaya çıkması, sistemin işletil-
mesi açısından büyük bir fırsat ortaya 
koymuştur.

Dolayısıyla, vatandaşımızda bir farkın-
dalık ve heves oluşturan bu rüzgârın 
olumlu yönde değerlendirilmesi ve sis-
temin bir an önce Sıfır Atık hedefine 
odaklı olarak radikal kararlarla başlatıl-
ması gerekmektedir.

Atıkların yönetimi konusunda en büyük 
eksiklik olarak, atıkların toplanması aşa-
masında yapılan denetimlerin yetersizli-
ği görülmektedir. Bu eksikliği gidermek 
adına, kurulması planlanan Sıfır Atık 
Vakfı bünyesinde, tüm Türkiye genelin-
de çalışmaları denetleyecek, uzman ki-
şilerden oluşan geniş bir Denetim Birimi 
oluşturulmalıdır.

Sistemin işlemesi için en önemli nokta, 
ekonomik olarak sürdürülebilir olma-
sının sağlanmasıdır. Bu noktada Sıfır 
Atık Projesi’ne aktarılacak maddi des-
teklerin, en verimli şekilde aktarılması 
sağlanmalıdır. Kurumlara, maddi ve 
ayni kaynak aktarımları konusunda, 
herhangi bir eşitsizliğe ve itiraza yer bı-
rakmayacak şekilde detaylı bir hak ediş 

tanımı yapılmalıdır. Bu noktada, özellik-
le kaynak aktarımı öncesinde ve son-
rasında, kaynakların doğru ve gerçek 
çalışmalar için kullanıldığını denetleyen 
bir denetim birimi bu vakıf çatısı altında 
oluşturulmalıdır.

Yine bu noktada, çevrenin korunması, 
atık yönetimi ve halkı bu anlamda bi-
linçlendirmek amacıyla politikalar ge-
liştirmek için kurulacağı belirtilen Sıfır 
Atık Vakfı’nın çalışma prensiplerini de 
dikkatli belirlemek gerekmektedir. Ça-
lışma alanı çok geniş olacağından, ya-
pılacak düzenlemeler çok detaylı ve 
dikkatli ele alınmalıdır.

Bu vakıf, yapısı nedeniyle atık yöneti-
mi sektörünün tamamını kapsamalıdır. 
Ayrıca Sıfır Atık Sistemi kurulurken yön-
lendirici olmalı ve konusunda uzman 
kişilerden oluşan bir kadroya sahip ol-
malıdır. Burada en önemli konu, siste-
min işlerliğinin sağlanması, dolayısıyla 
sistemin işlemesi için en önemli nokta 
olan, ekonomik olarak sürdürülebilir 
olmasının sağlanmasıdır. Bu noktada 
vakıf bütçesinin, en verimli şekilde sis-
teme aktarılması sağlanmalıdır.

Sıfır Atık Vakfı Kurulması ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi Taslağı’nın 7. maddesinde 
vakfın bütçesi ile ilgili detaylar açıklan-
mıştır: “Vakıf, yıl içinde elde ettiği brüt 
gelirin en fazla üçte birini mali, idari, 
hukuki ve bunlara yardımcı işlerde ça-
lışan personel, yönetim ve idame mas-

Kutay ERTUL  

AGED - Endüstriyel ve Dış İlişkiler Müdürü

atıkların 
toplanması 
aşamasında 

yaşanan sorunların 
giderilmesi 

için, sıfır atık 
vakfı bünyesinde 

uzmanlardan oluşan 
bir denetim birimi 

kurulmalıdır.
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rafları ile ihtiyatlara; kalan üçte ikisini 
ise vakfın amaçlarına, bu amaçları ger-
çekleştirmek için çalışan personele ve 
mal varlığını artıracak yatırımlara sarf 
ve tahsis eder.” Bu maddede yapılan 
bütçe sınırlaması, herhangi bir sınırla-
ma getirmemekte, vakfa çok geniş bir 
hareket alanı sağlamaktadır. Bu nok-
tada, sisteme aktarılacak miktar net 
olarak belirtilmeli, herhangi bir şekilde 
yoruma açık olmamalıdır. Ayrıca ta-
nımlanan gelirlere göre vakfın bütçesi 
çok yüksek olacağından, üçte birinin 
sadece mali, idari ve hukuki işlere ayrıl-
ması fazla olacaktır. Ayrıca vakfın gelir-
lerinde Geri Kazanım Katılım Payı’ndan 
hiç bahsedilmemiştir. Aslında en büyük 
gelir buradan sağlanacaktır ve bu ka-
nunda bunun belirtilmesi gerekir.

Taslağın 11. maddesinde ise sıfır atık yö-
netim sistemini kuran işletmeler ile ilgili 
bir düzenleme yapılmıştır: “Sıfır atık 
yönetim sistemini kuranlar, türlerine 
göre kaynağında ayrı biriktirilen atıklar 

için yerel yönetimlerce verilen katı atık 
yönetim hizmetlerinden veya tıbbi ve 
biyobozunur atıklar hariç Bakanlıktan 
gerekli izin ve lisansa sahip tesis veya 
işletmelerin atık yönetim hizmetlerin-
den faydalanır.”

Buna göre işletmelere sistem dahilin-
de topladıkları atıklardan ekonomik 
gelir elde etme yolu açılacaktır. Ancak 
bu madde Sıfır Atık Yönetmeliği’nin 
10. Maddesi ile çelişmekte. Söz konusu 
maddeye bakıldığında, eğer beledi-
ye sıfır atık sistemi kurmuşsa, atıkların 
belediye sistemine verilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. Buradaki çelişkinin gi-
derilmesi çok önemlidir, zaten Bakanlık 
yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde, 
bu konunun farkında olduklarını ve 
burada bir düzeltme olacağını belittiler.

Sonuç olarak, yazımın başında belirtti-
ğim gibi, hazır böyle olumlu bir hava ve 
vatandaş ilgisi ortaya çıkmışken, zaman 
kaybetmeden Sıfır Atık Projesi somut 
adımlarla işler hale getirilmelidir. ■

M A K A L E  / 

SIFIR ATIK VAKFI, 
YAPISI NEDENİYLE ATIK 
YÖNETİMİ SEKTÖRÜNÜN 

TAMAMINI 
KAPSAMALIDIR.
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Tekstil ve çimento yatırımının ar-
dından kâğıt sektörüne yaptığı 

yatırımlarla yerli üretimi artırmayı he-
defleyen Kipaş Holding, bu alanda da 
dünyada söz sahibi kurumlardan biri 
haline geldi. Türkiye’nin en büyük 100 
kuruluşundan biri olan Kipaş Holding, 
Kahramanmaraş’tan sonra, Aydın Söke 
ve Bilecik Bozüyük’te yaptığı dev kağıt 
tesisleriyle ülkemizin cari açığını azal-
tacak yatırımlara devam ediyor. Ulusal 
ve uluslararası yayın yapan Business 
Life dergisinin yaptığı araştırmada Türk 
iş dünyasına yön veren 50 iş insanından 
biri olan, geçtiğimiz ay Ekonomist Der-
gisi tarafından yapılan araştırmada ise 
Anadolu’nun en etkili 11 iş insanından 
biri seçilen Hanefi Öksüz’ün ardından, 
kağıt tesislerinin yatırımı ve faaliyete 
geçmesiyle yakından ilgilenen Sinem 
Öksüz Dedebayraktar da listeye üst sı-
ralardan giriş yaptı. 

TÜRKİYE’DE EN GÜÇLÜ 2 KADIN 
CEO’DAN BİRİ 

Kahramanmaraş ve Bilecik-Bozüyük’te-
ki kâğıt tesisleri üretimdeki başarısını 
hızla sürdürürken, Aydın’ın Söke ilçe-
sindeki Avrupa’nın en büyük tesisi ise 
2020’nin ilk çeyreğinde faaliyete ge-
çecek. Tüm kâğıt yatırımlarıyla yakın-
dan ilgilenen ve yoğun mesai harca-
yan Kipaş Kağıt Yönetim Kurulu Üyesi 
Sinem Öksüz Bayraktar, Ekonomist 
Dergisi’nin ‘Türkiye’nin 40 yaş altı en 
güçlü 40 CEO’su arasında yaptığı araş-
tırmada 10’uncu sırada yerini aldı. 40 

yaş altı iş kadınları arasında ise Türki-
ye’nin en güçlü 2’nci CEO’su seçilen 
30 yaşındaki Sinem Öksüz Dedebay-
raktar’ın bu başarısı göz doldurdu. Bu 
yıl listeye hızlı giriş yaparak 10’uncu, iş 
kadınları arasında ise Trendyol kurucu-
su Demet Mutlu’nun ardından 40 yaş 
altı Türkiye’nin en güçlü Kadın CEO’ları 
arasında 2’nci seçilen Sinem Öksüz De-
debayraktar, Kahramanmaraş’taki ikinci 
kuşak sanayicilerin gururu haline geldi. ■

KİPAŞ CEO'SU SİNEM ÖKSÜZ  
EN BAŞARILI İKİ KADINDAN BİRİ

Yaptığı yatırımlar, oluşturduğu istihdam ve cirosuyla Türkiye ekonomisinin temel 
taşlarını oluşturan Kipaş Holding iştiraklerinden Kipaş Kağıt Üretim İşletmeleri A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Öksüz Dedebayraktar, Ekonomist dergisinin düzenlediği 
“Türkiye’nin en etkili 40 yaş altı CEO’ları” listesinde 2. sırada yerini aldı.

/  H A B E R

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
Sinem Öksüz Dedebayraktar
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yar-

dımcısı Ayşegül Selışık, çarpıcı açıkla-
malarda bulundu. "Dünyada üretilen 
gıdanın üçte biri israf oluyor, israf olan 
gıdanın dörtte biri ile 820 milyon aç 
insanı doyurabilirsiniz" diyen Selışık, 
dünyada obez olanlar ile açlıkla müca-
dele edenlerin sayısının hemen hemen 
eşit olduğuna dikkat çekerken, israf 
konusunda da ortak hareket edilmesi 
gerektiğini vurguladı ve FAO verilerine 
göre dünya genelinde her yıl ortalama 
750 milyar dolar değerindeki gıdanın 
israf olduğunu belirtti.

820 milyon kişi açlıkla mücadele eder-
ken, hemen hemen aynı sayıda insanın 
ise obeziteyle mücadele ettiğini aktaran 
Selışık, bunun endişe verici olduğunu 
kaydetti.

HEM AÇIZ HEM İSRAF EDİYORUZ

Selışık, dünyada açlıkla mücadele eden 
820 milyon kişinin büyük bölümünün 
Afrika ülkelerinde yaşadığına işaret 
ederek şöyle konuştu: “Orada su kay-
naklarının yetersizliği ve iklim şartları 
gibi nedenlerden yeterli gıda üretimi 
yapılamıyor. Ama gelişmiş ülkelerde de 
aşırı bir gıda israfı var. Dünyada üretilen 
gıdanın üçte biri israf oluyor, yine israf 
olan gıdanın dörtte biri ile 820 milyon aç 
insanı doyurabilirsiniz. Üretilen gıdanın 
yüzde 20’si tarlada, yüzde 40’ı da sofra-
da israf ediliyor. Bunda çelişki var. Bir ta-
raftan insanlar açlıkla mücadele ediyor, 
diğer taraftan da bizler üretilen değerli 

gıdayı israf ediyoruz. Tüm ülkelerin bir-
likte mücadele etmesi gerekiyor.”

ORTAK BİR ÇABA GEREKİYOR

Yoksul ülkelerde açlıkla mücadele edi-
lirken, gelişmiş ülkelerde ise obeziteyle 
mücadele edildiğini anımsatan Selışık, 
şunları aktardı: “Obeziteye ve diğer 
bulaşıcı olmayan hastalıklara ayrılan 
ciddi kaynaklar var, tüm bu kaynakları 
toparladığınızda dünyada açlık diye bir 
şey kalmaz ama bunun için ortak bir 
çaba gerekiyor. Ülkelerin, kamu ve özel 
kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin, 
üniversitelerin bu konuda bilinçlendir-
me yapmaları gerekiyor. Bireyler olarak 
ilk önce israf etmemekten başlamamız 
lazım ama bir taraftan da sağlıklı gıda 
tüketimine de özen göstermemiz lazım. 
Bugün 670 milyondan fazla yetişkin, 120 
milyon çocuk (5-19 yaş arası) obez ve 
5 yaşın altında 40 milyonu aşkın çocuk 
fazla kilolu iken, 820 milyonu aşkın insan 
ise açlık çekiyor. Türkiye de aynı şekilde 
obezite sorunuyla uğraşan ülkelerin ba-
şında geliyor.”

HER 3 KİŞİDEN BİRİ ETKİLENİYOR

Selışık, dünya genelinde küreselleşme, 
kentleşme, gelir artışı, hazır gıda sektö-
ründeki gelişmelerin neticesinde bes-
lenme ve yeme alışkanlıklarında büyük 
değişiklikler yaşandığını belirtti. Mev-
siminde yetişen, lif yönünden zengin 
yiyeceklerden uzaklaşılarak daha çok 
şeker, yağ, tuz, işlenmiş gıdalar ve et gibi 
yüksek kalorili yiyeceklerle beslenmeye 

geçiş olduğuna dikkati çeken Selışık, 
şunları kaydetti: “Sağlıksız beslenme, 
kalp-damar hastalıkları, diyabet ve bazı 
kanser türleri gibi bulaşıcı olmayan has-
talıklarda ölümlere sebep olan risk fak-
törlerinin başında gelmektedir. Dünya 
çapındaki sağlıksız yeme alışkanlıkları 
yılda 2 trilyon dolara yaklaşan maliye-
tiyle, hükümetlerin sağlığa ayırdıkları 
bütçelerin üzerinde büyük bir yük oluş-
turmaktadır. Obezite ve diğer kötü bes-
lenme biçimleri her üç kişiden birini etki-
lemektedir. Tahminler bu oranın 2025 yılı 
itibarıyla her iki kişiden biri şeklinde ola-
cağını göstermektedir. Bulaşıcı olmayan 
hastalıklar dediğimiz sağlık giderlerine 
harcanan para çok büyük bir rakam. Bu 
harcanan parayla siz dünyada aç olan in-
sanları çok rahat doyurabilirsiniz. Böyle 
de bir çelişki var.” ■

İSRAF OLAN GIDANIN DÖRTTE 
BİRİ İLE 820 mİLYON AÇ İNSANI 
DOYURABİLİRSİNİZ

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşegül 
Selışık, “Dünyada üretilen gıdanın üçte biri israf oluyor. İsraf olan gıdanın dörtte biri ile 
820 milyon aç insanı doyurabilirsiniz” dedi.

H A B E R  / 
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Dünyada geri dönüşüm sektörü gün 
geçtikçe büyüyor. Türkiye’de de 

geri dönüşüm alanında faaliyet göste-
ren, cam, kâğıt, plastik ve demir çelik 
sanayii yurt içinden ve yurt dışından 
ham madde alıp, yurt içinde işleyerek 
ihraç ediyor. Buna karşın Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı atık ham madde itha-
latını yeniden düzenlemek için birtakım 
çalışmalar yapıyor. Yeni düzenlemeler 
Türkiye geri dönüşüm sanayiini derin-
den etkileyebilecek sonuçlar doğura-
bilir. Antalya'daki çalıştaya büyük ilgi 
gösteren geri dönüşüm sektörü tem-
silcileri Bakanlığın bir çalışma yaparken 
sektörü de dinlemesinin önemli oldu-
ğunu belirttiler. Plastik sektörü "Avrupa 

bize 1. sınıf ham maddeyi satmıyor 
ama biz üretim için almak zorunda-
yız" derken, kâğıt sektörü "Bizim ithal 
ettiğimiz atık kâğıt içinde çöp yok, biz 
temiz ham madde ithal ediyoruz. Çöp 
ithal edenlerin faturası kâğıt sektörüne 
çıkmasın" dedi.

ÇOK KAZANACAKSINIZ

Çalıştayda konuşan Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet 
Emin Birpınar, “Geri Dönüşüm sektörü 
çok büyüyecek, çok kazanacaksınız, 
unutmayın” derken de çalıştayın sonuç-
ları ne olursa olsun yeni bir düzenleme 
yapacaklarını ve ithalata kota getirile-
ceğini belirtti. 

ATIK İTHALATI 
çALIŞTAYI 
GERçEKLEŞTİRİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Antalya’da düzenlediği çalıştayda atık ham madde 
meselesi ele alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Emin 
Birpınar, ithal atıklarla ilgili çalışmaların devam ettiğini söylerken, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı temsilcisi “Ek vergi getirilmesi sanayimiz için olumsuz olur” dedi.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI BAKAN 

YARDIMCISI MEHMET 
EMİN BİRPINAR: "GERİ 
DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜ 
ÇOK BÜYÜYECEK."
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VERGİ SEKTÖRÜ ZARARA UĞRATIR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tüketim ve 
Tüketici Ürünleri Daire Başkanı Ziynet 
Berna Orhan ise ham maddeye vergi 
getirilmesine karşı çıktı. Bakanlık adına 
konuşan Orhan, ek vergi getirilmesi du-
rumunda sektörün geri dönüştürülme-
miş doğal kaynağa yöneleceğini belirtti 
ve şunları söyledi: “Öncelikle bu yapıla-
cak düzenlemeyle sanayicimize ek yük 
getirilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. 
Bu konularda sanayici ile birlikte karar 
verilmeli. Atık ithalatına kota getirilme-
si durumunda sanayicinin orijinal ham 
maddeye yöneleceğinin göz önünde bu-
lundurulması gerektiğini düşünüyoruz. 
Orijinal ham maddeyle yapılan üretim ile 
geri dönüştürülmüş ham maddeden elde 
edilen ürünün getireceği enerji maliyetini 
göz önünde bulundurmalıyız. Son olarak 
bu tebliğ çıkarken Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın da görüşlerinin alınmasını 
istiyoruz,” dedi.

BİZİM KABAHATİMİZ NE?

Kâğıt, cam ve metal sektörlerinin temsil-
cileri ise “Kirli madde ithal eden sektöre 
devlet tedbir alsın, baskın yapsın, ceza 
kessin. Bizim kabahatimiz ne? Biz yüzde 
50 büyüyeceğiz, ülkemiz için istihdam sağ-
layacağız, yeni iş kapıları açacağız. Ama 
Sanayi Bakanlığı’nın görüşlerine rağmen 
Çevre Bakanlığı bizim ham madde alışımızı 
zorlaştırmaya çalışıyor. Geri dönüştürül-
müş ham maddeyi ithal edemezsek, biz 
nasıl büyüyeceğiz?” diye sordu.

KÂĞIT, CAM VE PLASTİK AYRILMALI

Plastik ile diğer ürünlerin tek bir çatı 
altında tartışılmasına da karşı çıkan 
sektör temsilcileri, “Plastik sektörünün, 
kâğıt sektörünün sorunları ayrı, ülke 
için ürettiği katma değer de farklı. Bu 
emtialar da tamamen bir birinden farklı. 
Neden Çevre Bakanlığı hepsini aynı 
kefeye koyuyor? Ülkemizin ve sanayi-
mizin menfaatleri için hepsi ayrı ayrı 
değerlendirilmeli,” dediler. ■

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı temsilcisi Ziynet 
Berna Orhan:

"Bu düzenlemeyle 
sanayicimize ek yük 
getirilmemesi gerektiğini 
düşünüyoruz. Bu konularda 
sanayiciyle birlikte karar 
verilmeli."
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İhALE SİSTEMİNDEN GEKAP’A 
BİR SIFIR ATIK MESELESİ: 
TOPLAmA-AYRIŞTIRmA

Sıfır Atık Projesi'nin sacayakları toplama ve ayrıştırma ile depozito sistemleri 
devlet kurumları, yerel yönetimler ve geri dönüşüm sektörü arasında özel-
likle bugünlerde sıklıkla tartışılan konular. Detayları üzerinde zaman zaman 
ihtilafa düşülüyor, zaman zamansa uzlaşılıyor. Mevcut sistem ve beklenen 
değişiklikler konusundaki görüşlerini almak üzere geri dönüşüm şirketi  
ÇEVNAK’ın kurucusu Uğur Bilgiç’le konuştuk.

Türkiye’de toplama ayrıştırma  
işlemleriyle ilgili hâlihazırda nasıl bir 
sistem var?

Ambalaj atıklarının doğru ve verim-
li toplanması ülkelerin ekonomik güç, 
eğitim düzeyi ve toplum refahı ile doğru 
orantılı. Çok kapsamlı olan bu organi-
zasyon yerel yönetimler tarafından ya-
pılmakta. Türkiye’de yerel yönetimlerin 
dışında çok nüfuslu sokak toplayıcıları 
gerçeğimiz de var. Toplama ayırma sek-
törü devlet desteği olmadan firmaların 
kendi öz sermayeleri ve vakıfların des-
tekleriyle sürdürülebilmekte. Süreç, TAT 
firmalarının, belediyelerin ve vakıfların 
3’lü sözleşmesi üzerinden yürüyor. Am-
balaj bilgi sistemi sayesinde elektronik 
ortamla sağlanan veri akışları, siste-
mi daha kalıcı ve sağlıklı kılabilmekte. 
Firmalar ve belediyeler anlaşmalarını 
yaptıktan sonra vakıflar ile nüfusa bağlı 
olarak tonaj üzerinden sözleşme ya-
pabiliyor. Belediyeler bu sayede tonaj 
verisi toplayabiliyor, piyasaya sürenler 
ise kendileri adına toplanan atıklarını 
belgeleyebiliyorlar.

Ekonomik sıkıntılar neler?

TAT firmaları, toplama ayrıştırma için çok 
yüksek bedeller ödüyor. Uğraşılan atıklar 
aslında birer hurda ve hurda borsasından 
anbean etkileniyor. Toplama maliyetleri 
her geçen gün artıyor ancak hurda sek-
törü her sene belli dönemlerde düşüşler 
yaşıyor. Özellikle Çin Halk Cumhuriyeti’nin, 
atıkların işlenmesinden etkilenen zararlı 
gaz salınımının önüne geçmek için aldığı 
radikal kararla atık ithalatını durdurması 
ile dünya çapında dengeler ciddi anlam-
da bozuldu. Daha önce yüksek bedellerle 
getirilebilen atıklar dış piyasada çok ucuz-
layınca ister istemez iç piyasada bir dura-
ğanlık yaşandı.

DESTEK OLMADAN SİSTEMİN 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ DE OLMAZ

İhale sistemiyle ilgili ne düşünüyor-
sunuz? GEKAP neleri değiştirecek?

Mevcut sistemde TAT firmalarının çoğu, 
belediye anlaşmalarında fiyat dengeleri-
nin değişkenliğinden dolayı ihale siste-
mine geçemediğinden, sözleşmeler üze-

rinden çalışmakta. İhale sistemi birçok 
belediyede denendi. Firmalar ihale 
kapsamında cezai şartlara maruz kaldı 
çünkü taahhütlerini yerine getiremeye-
cekleri sıkıntılarla karşılaştılar. Yani, 2-3 
sene ihale kapsamında verilecek hizmet 
belli bir rakamda sabitleniyor fakat top-
lama ayırma maliyetleri her geçen gün 
artmakta ve hurda fiyatları değişmekte 
olduğu için de istenilen sonuç alınamı-
yor. Toplamayı belediyeler de yapsa, 
sokak toplayıcıları veya TAT firmaları da 
yapsa tablo hep aynı olacaktır. Toplama-
yı yapanlar mutlaka başka bir kaynakla 
maddi olarak desteklenmeli. Bu ihtiyacı 
karşılayacak tek yöntemse yakın zaman-
da gerçekleşecek GEKAP’ın (Geri Kaza-
nın Katılım Payı) sektöre aktarılmasıdır. 
Adı üstünde olan bu fonun beklentisi 
yüksek olacağı için Sıfır Atık Projesiyle 
beraber başka bir boyut alacağına ve 
çevre konusunda bir reform olacağına 
inanıyorum. Yakın zamanda yeni çevre 
teknolojileri de artık depozito sistemiyle 
hayatımıza girecek. Şu an Sayıştay de-
netimiyle ihale sistemine geçen beledi-
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yeler kazanç beklemekte. Firmalar yeni 
araç ve işçi giderleri, donanım ve yıp-
ranma payı giderlerini karşılayamayacak 
durumdayken özellikle yatırım yapan fir-
malar halen hak ettiği yeri bulamamıştır. 
Hiçbir destek olmadan bu sistem sürdü-
rülebilirliğini yitirecektir.

İŞİNİ DOĞRU YAPANLAR ZARAR 
GÖRMEMELİ

Toplama ayrıştırma konusunda ne tür 
değişimler olabilir? 

Bu reform sürecinde Sıfır Atık Projesi 

kendi mevzuatını oluşturmaya başla-
mışken, sokak toplayıcılarını sisteme 
dahil edecek ve onları da güvence 
altına alacak fikir alışverişlerini içeren 
çok geniş kapsamlı, sektörün yönünü 
belirleyecek çalıştaylar yapılıyor. Eğiti-
me öncelik veren, devlet ekonomisine 
ve çevreye olan sorumluluklarını yerine 
getirecek yeni nesil bir dönüşüm için de 
hamleler başladı.

Toplama sistemleriyle ilgili yasal 
düzenlemeler ne şekilde olmalı?

Biz, firma olarak sektörün her aya-

ğında sıfır atık eğitimleri, toplama 
ayırma ve geri dönüşüm faaliyet-
lerini göstererek yerimizi almaya 
çalışıyoruz. Temennimiz, yatırım ya-
panların, işini doğru ve düzgün ya-
panların bu süreçten zarar görme-
den ilerleyebilmesidir. Bu anlamda 
eğer toplamayı firmalar yapacaksa, 
yine vakıflar veya GEKAP tarafından 
desteklenmeli, toplamayı belediye-
ler yapacak ise atıklarını verecekleri 
lisanslı firmalar da reel kriterlerini 
belirlemelidir. ■

ÇEVNAK Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bilgiç
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GEKAP'LA TOPLANAN PARA DA 
DOğRU AYRIŞTIRILMALI

1988 yılından beri geri dönüşüm sektöründe hizmet veren ERENSAN Geri 
Dönüşüm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı A. Menaf Akbaş, dergimize mevcut 
toplama-ayrıştırma ihale sistemleri ve yürürlüğe girmesi beklenen GE-
KAP'la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ERENSAN, 1988 YILINDA  
SAYIN ALİ AKBAŞ 

TARAFINDAN 100 M2'LİK 
BİR ALANDA AÇILAN 
HURDA ATÖLYESİYLE 

SEKTÖRDEKİ 
ÇALIŞMALARINA 

BAŞLADI.

ERENSAN ne zaman kuruldu,  
koşulları nasıldı ve hedefler nelerdi?

1988 yılında şahıs işletmesi olarak 
babam Sayın Ali Akbaş tarafından, 100 
m² alanda hurda ardiyesinin açılmasıy-
la sektördeki çalışmalarımıza başlandı. 
1994 yılına kadar yapılan yatırımlarla 
Mersin'de ilk kurumsal tesisimiz olan 
Akbaşlar Kâğıt şirketimiz açılarak Mer-
sin’de ilk kâğıt balyalama presiyle faa-
liyet alanımız genişlemiştir. Aile şirketi 
olarak yatırımlarına Antalya ilinde de 
devam eden, hızla büyüyen yapımız 
2012 yılında ortakların ayrılmasıyla so-
nuçlanarak yeni bir oluşuma gitmiştir.

2012 yılında, Antalya'da toplama ayırma 
tesisimiz faaliyetine başlamıştır. Sek-
törel bağlamda Antalya’nın her ilçesi-
ne hizmet vermek isteyen firmamız bu 
amaçla 2013 yılında Manavgat’ta 2400 
m² alanda ikinci tesisini açmıştır. 2016 
yılında Türkiye’nin modern tesislerinden 
birini kurmak amacıyla Antalya’nın Al-
tınova semtinde 6276 m²’lik tesisimizin 
temeli atılmıştır.

2017 yılında, yapımı tamamlanan An-
talya’nın ilk modern tesisi Erensan Geri 
Dönüşüm A.Ş. 120 ton/günlük tam oto-

matik presi ve ayrıştırma tesisi kapasi-
tesiyle toplamda 4 belediye ile ambalaj 
atıklarının kaynağında ayrı toplanması 
ve taşınması projesi imzalamıştır. Mu-
ratpaşa, Kumluca, Elmalı ve Demre be-
lediyelerinde modern ambalaj atığı 
toplama aracımızla çalışmalara devam 
etmekteyiz.

2019 yılında, Erensan Geri Dönüşüm 
olarak Akdeniz bölgesinde ilk otomatik 
ambalaj atığı ayrıştırma tesisi kurularak 
kapasitesi artırılmıştır. Ayrıca 45 adet 
ambalaj atığı toplama aracıyla Türki-
ye'deki en fazla ambalaj atığını topla-
yan lisanslı firmalar arasındadır. Antal-
ya'nın 19 ilçe belediyesine kaliteli hizmet 
sunmak isteyen firmamız 2019 yılı 
içerisinde 4 belediyeyle (Kepez, Aksu, 
Kemer, Finike)  daha anlaşarak kapasite 
artışına gitmiştir. Son anlaştığımız bele-
diyelerle birlikte Antalya ili içerisinde 8 
ilçe belediye ile ambalaj atıklarının kay-
nağında ayrı toplanması ve taşınması 
projesi imzalanmıştır.

Erensan Geri Dönüşüm, 2012 yılında An-
talya, Akdeniz Sanayi Sitesi'nde 1.000 
m2 alanda kuruldu. 2012 yılı içinde 
Antalya’da faaliyet gösteren çok fazla 
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2017 
 yılında  6.500 

m2'lik alanda 
Antalya'nın  en 

modern toplama 
ve ayrıştırma tesisi 

kuruldu.

firma bulunmamaktaydı. İlk kaynakta 
ayrı toplama uygulamamız başlatıldı. O 
günden bugüne kadar yatırımlarımızla 
büyüyerek daha kaliteli hizmet verme 
gayretimiz artarak devam etti. 2017 
yılında yine Antalya ili içinde toplam 
6.500 m2 alanda Antalya’nın en modern 
toplama ve ayırma tesisini hayata geçir-
dik. Toplama ayırma tesisimizde 2019 
yılında yaptığımız yatırımlarla otomatik 
ayrıştırma tesisimizi de faaliyete aldık.  

EN MODERN SEVİYEYE ULAŞMAK 
İSTİYORUZ

Bugün geldiği noktada şirketin geri 
dönüşüm sektöründeki konumu 
nedir, geleceğe yönelik yeni  
hedefleri nelerdir?

Erensan A.Ş. bugün 6.500 m2 alan üze-
rine kurulu, son teknoloji ile donatılmış 
otomatik ayrıştırma tesisi yatırımı ile 
Antalya’da ve Türkiye’de öncü bir işlet-
medir. Halen Antalya’da 8 belediyede 
yaklaşık 1.500.000 kişilik nüfusa hizmet 

vermekteyiz. Günlük toplama ve ayrış-
tırma kapasitemiz ise 200 ton civarın-
da. Bu açıdan bakıldığında hedefimiz 
kapasitemizi ve hizmet verdiğimiz alanı 
genişletirken teknoloji yatırımlarımız-
la tesisimizi en modern seviyeye taşı-
maktır. Bu hedefleri gerçekleştirirken 
hizmet kalitesinden ve sürdürülebilirlik 
ilkelerinden vazgeçmemek temel yakla-
şımımızdır.

Dönüştürülebilir atıkların toplanıp 
ayrıştırılarak geri kazanılmasının 
ekolojik ve ekonomik faydalarından 
söz edebilir misiniz?

Öncelikle bizim hitap ettiğimiz alan ile 
ilgili bir istatistik paylaşmak isterim. 
Toplam evsel atıklar içinde ambalaj atık-
larının kapladığı hacim %30 seviyesin-
de. Bunun anlamı bize göre çok büyük-
tür. Toplayıp ayırarak endüstriye ham 
madde olarak sunduğumuz ambalaj 
atıklarının sağladığı tasarrufu bir kenara 
bırakıp %30’luk hacimsel oran hakkın-
da konuşmak isterim. Tasarruf yönünü 

ERENSAN Geri Dönüşüm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı A. Menaf Akbaş
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gekap 
 uygulamasının ortaya 

koyaCağı gelirin toplama 
ve ayırma firmalarına 
faaliyetleri oranında 

katkı sağlaması en  
elzem konudur.

hepimiz biliyoruz zaten. Atık toplama 
ve bertaraf konusunda kullanılan her 
araç, ekipman ve depolama sahası ha-
cimle boyutlandırılır. Ambalaj atıklarının 
diğer atıklardan ayrı toplanması hacim-
sel olarak %30 kazanç sağlamaktadır. 
Bu sokağımızda bulunan 10 konteyne-
rin 7'ye, kentimizde yapılan çöp top-
lama aracı sefer sayısının 100’den 70’e 
düşmesi, 10 yıl ömürle planlanan katı 
atık düzenli depolama sahasının 13 yıl 
hizmet vermesi anlamını taşımaktadır. 
Konunun bu yönüyle de değerlendiril-
mesi önemlidir.    

Sıfır Atık Yasası, geri dönüşüm 
çalışmalarına nasıl katkı sağlayacak? 
Çalışmalar hakkındaki fikirleriniz  
nelerdir? Eksiklik gördüğünüz  
noktalar varsa önerileriniz nelerdir?

Mevcut uygulamada bizim gibi firmalar 
belediyelerle yaptıkları sözleşmelere ve 
bakanlıktan aldıkları lisans belgelerine 
dayanarak ilgili belediyenin ambalaj 
atıkları yönetim planına göre toplama 
faaliyetini sürdürmektedir. Organize 
sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve ha-
valimanları dışında herhangi bir ayrım 

gözetilmemektedir. Sıfır Atık yaklaşımı 
ile ise Sıfır Atık Belgesi alan herhangi 
bir işletmenin ambalaj atıklarını istediği 
herhangi bir toplama ve ayırma firma-
sına satabilir olma durumu gündeme 
gelmektedir. Bunun Türkçe meali, is-
teyen atığını istediğine satabilecektir. 
Bu mevcut sistemin finans dengelerini 
bozacağı gibi hangi firmanın nerede ne 
şekilde faaliyet göstereceğinin büyük 
karışıklığa sebep olacağı açıktır. Bir 
belediyenin birçok toplama ve ayırma 
konusunda muhatabı olacağı ve bunun 
büyük iş yükü yaratacağı aşikardır. Bu 
hassasiyetin göz önünde bulundurul-
ması şarttır.  

EKOLOJİK TEKNOLOJİ İKLİM KRİZİNİN 
DERİNLEŞMESİNİ ÖNLER

Küresel iklim krizi konusunda  
sanayicilerin üzerine düşen  
sorumluluklar nelerdir?

Çevreci yaklaşımdan uzaklaşmadan, 
döngüsel ekonominin esaslarına sahip 
çıkarak ekolojik teknolojilerin kullanıl-
ması küresel iklim krizinin derinleşme-
sini kontrol altına almakta fayda sağ-
layacaktır.  

/  D O S Y A  R Ö P O R T A J

Dergimiz Sorumlu Müdürü Osman Kaytan ve A. Menaf Akbaş
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LİSANSLI FİRMALAR GEKAP'TAN  
PAY ALMALIDIR

Alanınızda yaşanan sıkıntılar nelerdir? 
İş yapış şekillerinizi kolaylaştıracak 
düzenlemelere ihtiyacınız var mı?

Geri Kazanım Katılım Payı uygulaması-
nın ortaya koyacağı gelirin toplama ve 
ayırma firmalarına faaliyetleri oranında 
katkı sağlaması önümüzdeki süreçte 
en elzem konudur. Kaynakta ayrı top-
lama faaliyetleri özellikle konut ağırlıklı 
alanlarda zarar etmektedir. Bu sebeple 
desteklenmesi sürdürülebilirlik açısın-
dan çok değerlidir. Ambalaj atıklarının 
sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde top-
lanmasının ve endüstriye ham madde 
sağlamasının devamlılığı bakımından 
GEKAP’tan yeterli bir payın lisanslı fir-
malara ayrılması gerekmektedir. Bir 
diğer konu ise ambalaj atıklarını topla-
yabilmek için yatırım yapmak, izin-lisans 
almak ve sözleşme yapacak belediye 
bulmak gibi engelleri aşabilsek bile 
ihalelere takılıp tökezlemekteyiz. Bele-
diyeler için ambalaj atıkları toplama işi 
hizmet olmaktan çıkıp iyiden iyiye bir 
kazanç kapısı haline gelmiştir. Bu durum 
sektörün geleceğini ciddi anlamda 
tehdit etmektedir.

Mevcut ihale sisteminin temel  
sıkıntıları nelerdir, belediye ihale-
leri ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

Sayıştay incelemeleri sonucunda am-
balaj atıkları toplama ayırma işinin 
gelir getiren bir faaliyet olduğu, bu 
sebeple de belediyelere gelir sağ-
laması gerektiği düşüncesinden 
hareketle 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu’na göre ihale edilmesi gerek-
tiği görüşü ortaya atılmıştır. Toplama 
ayırma firması olarak özellikle konut 
alanlarının yoğun olduğu bölgeler-
den toplama yapmanın maliyetinin 
kazancından daha fazla olduğunu ya-
şayarak görüyoruz. Böyle bir ortamda 
ihaleler sonucunda astronomik ra-
kamların telaffuz edilmesi ve beledi-
yelere ödenmesi kaynakta ayrı topla-
ma işlemlerini sürdürülebilir olmaktan 
çıkarmaktadır. Mali dengeler ışığında 
ortada gerçekten bir kazanç var ise 
bir kısmının belediyenin kasasına gir-
mesinde mahsur görmüyoruz ancak 
analizin son derece objektif ve doğru 
şekilde yapılması gerektiğini düşünü-
yoruz. Bu aşamada toplama ayırma 
firmalarını da sağduyulu davranmaya 
davet etmek isteriz. ■

GEKAP sistemiyle 
ilgili ne 
düşünüyorsunuz?

GEKAP sistemi 
sonucunda piyasaya 
süren işletmelere 
uygulanacak olan 
vergi benzeri 
ödemenin günün 
sonunda son 
kullanıcıya yani 
vatandaşa fiyat artışı 
olarak yansıyacağını 
görmek üzücü. Ancak 
sanırız bütün vergi 
sistemleri benzer 
mantıkla çalışıyor. 
GEKAP sayesinde 
toplanacak paranın ne 
şekilde harcanacağı 
çok önemli. Bizler 
kaynakta ayrı toplama 
uygulamalarının 
GEKAP sistemi 
tarafından 
desteklenmesinden 
memnuniyet duyarız. 
Özellikle son günlerde 
preslenmiş ambalaj 
atığı fabrika alış 
fiyatlarının aşırı 
düşüş göstermesi 
işletmelerimizin 
ayakta kalmasını 
zorlaştırmıştır. Bu 
sebeple de GEKAP 
sistemi sayesinde 
doğacak bir destek 
mekanizması toplama 
ayırma firmaları için 
can suyu olacaktır. ■

D O S Y A  R Ö P O R T A J  / 
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gEKAP DENETİm 
SORUNUmUZU ÇÖZEBİLİR 

Benli Recycling Group 1968’den beri atık kontrolü, toplama, ayırma, işleme ve atık yö-
netimi sistemleri için sürdürülebilir çözümler sağlayan bir geri dönüşüm şirketi. Şirketin 
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Benli’yle, Sıfır Atık Projesi kapsamında düzenlemelere 

gidilecek olan toplama-ayrıştırma, GEKAP ve depozito sistemi üzerine konuştuk.

Belediye ihaleleriyle ilgili ne düşünü-
yorsunuz, mevcut sıkıntılar neler?

Belediye ihaleleriyle Sayıştay, “Ambalaj 
atıkları belediyenin hakkıdır, bu ürünleri 
satıp gelir elde edebilirler” diyor. Bele-
diyeler de 2886 Sayılı Kanun üzerinden 
Gelir Getirici İşlemler yoluyla atıkların 
toplanması için ihale açıyorlar TAT’lara. 
Sıkıntı şu ki, belediyeler de Sayıştay’ın 
“Bedel almadan atıkları toplatamazsın” 
kuralından dolayı bu ihaleleri açıyor 
ama evsel atıkların toplanması maliyet-
li olduğu ve TAT’lar bu konuda gereken 
desteği almadığı gibi, bir de üstüne 
cüzi de olsa para ödediği için evlerden 
çıkan ambalaj atıkları zaten toplanmı-
yor. Sadece marketlerden ve AVM'lerden 
toplanıyor. Sonrasında da ihaleyi alan fir-
malar sahte belgelemeyle, örneğin ayda 
300 ton topladığı market atığını 2 bin 
500 ton olarak gösterip haksız belgele-
me ücreti alabiliyor. Çok fazla örneğini 
gösterebiliriz. Yapılan atık toplama işlemi 
için para almanız gereken bir işin üstüne 
bir de para veriyorsanız, burada zaten 
yanlış vardır. Hem sahteciliğe neden 
oluyor hem de atıklar toplanmıyor.

KAYNAKLAR DOĞRU YERLERE  
AKTARILMALI

GEKAP sistemiyle ilgili düşünceleri-
niz nelerdir?

Yetkilendirilmiş kuruluşlardan belgele-
me yapma yetkisinin alınması faydalı 

olacak. YK’ların ve onlara belge temin 
eden TAT’ların yaklaşık on yıldır sahte 
belgelerle yapmadıkları işleri yapmış 
gibi gösterdiklerinin birçok örneği var. 
Bu, müfettiş raporlarıyla kanıtlanmış bir 
durum. Kanıtlanamayanları saymıyorum 
bile. Hal böyle olunca, firmalar, atıkları-
nı piyasaya sürdüğü ambalajlı ürünün, 
Maliye'ye KDV beyannamesi verir gibi 
beyan etmesi, firmaların bu işe daha 
ciddi bakmasına sebep oldu. Eskiden fir-
malar 10 birim piyasaya sürüyorsa bunu 
2 birim gösteriyordu. Şimdi 10 birimse, 
10 birim gösteriyorlar çünkü kontrol edi-
leceklerini düşünerek hareket ediyorlar. 
Şu anda kontroller çok sıkı olmayabilir 
belki ama devlet yine de aradaki farkı 
ortaya çıkarabilecek şekilde çalışıyor. Bu 
beyan sisteminin Maliye üzerinden ger-
çekleştirilmesini destekliyorum ve GE-
KAP’ın olumlu anlamda katkıları olacağı-
nı düşünüyorum. Birkaç kalem hariç, her 
ne kadar AB standartları sağlanamasa 
da önerilen rakamların bugün piyasaya 
ambalajlı ürün süren firmaların GEKAP 
sistemine ödediği rakamların makul ol-
duğunu görüyorum. Fakat GEKAP’la 
toplanan paranın doğru yerlere dağılma-
sı ve doğru kullanılması da önemli. Kay-
nakların doğru yerlere aktarılması konu-
sunda sektörde ciddi soru işaretleri var. 
Yine de bu soru işaretleri ortadan kal-
karsa daha kontrollü ilerleyecek toplama 
sistemi. Önceki yıllarda yapılan sahteci-

GEKAP'LA TOPLANAN 
PARANIN DOĞRU 

YERLERE DAĞITILMASI 
VE DOĞRU 

KULLANILMASI ÖNEMLİ.

/  D O S Y A  R Ö P O R T A J

Benli Recycling Group Yönetim Kurulu Başkanı  
Ömer Benli
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liğin önüne büyük oranda geçileceğini 
düşünüyorum. Atıkların toplanması ko-
nusunda en önemli mesele yatırım me-
selesi. Araç, ekipman, eğitim, işgücü, 
hepsinin maliyeti var. Atıkların toplama 
ve yatırım maliyetlerini karşılayacak bir 
organizasyon şart. Nisan ayından beri 
firmalar GEKAP'a ödeme yapıyorlar ve 
ciddi bir rakam var elde şu anda. Poşet-
lerden toplanan paranın 15 kuruşu da bu 
kaynağa geliyor. Bu kaynakların doğru 
kullanılması durumunda sorunun çözüle-
ceğine yönelik bir öngörüm var.

DENETİM DOĞRU OLMAZSA,  
UYGULAMA DA DOĞRU OLMAZ

Atık ithalatıyla ilgili sorunları da 
çözeceğini düşünüyor musunuz?

Eğer atık ithalatına bir kısıtlama getiri-
lecekse bu, tüm tarafların sorunları ve 
önerileri dinlenerek yapılmalı. Serbest 
piyasaya zarar verecek uygulamalardan 
devletin kaçınması gerekiyor. Bir taraf-
tan bakanlık verilerine göre evlerden 
çıkan ambalaj atıklarının %13’ü, bana 
göre sadece %1’i toplanıp geri kalanının 
doğaya bırakılmasını ve yerine dışarıdan 
atık getirilmesini tabii ki doğru bulmu-
yorum ama bu sorunun çözümü bir yük 
olarak sadece sektöre bırakılmamalı, bu 
sorunu devlet çözebilir. İçerideki evsel 
atıklar toplanabilirse; kâğıt, plastik, cam, 
metal sektörleri bundan faydalanabilirse, 
kapasiteyi karşılamaması durumunda 
zararlı olmayan, kontrolü sağlanan atığın 
ithalatında bence yine bir sorun yok. İh-
tiyacın doğru bir şekilde belirlenmesiyle 
herkes kendi kapasitesi doğrultusun-
da istediği kadar atığı ithal edebilmeli. 
Doğru bir şekilde getirip, doğru bir şekil-
de işliyorsa tabii. Çevresel faktörleri ihmal 
etmeden, mevzuatlara uygun bir şekilde 
gelmesinde bir sakınca yok. Ancak altını 
çizerek söylüyorum evlerden çıkan am-
balaj atıklarının tam anlamıyla toplan-
ması durumunda ülkede yeteri kadar 
atık varsa atık ithalatının yasaklanması 
konuşulabilir. Avrupa, gerekli araştırma-
larını yapıyor, raporlarını hazırlayıp iki üç 
yıl tartışıyor ve ortaya çıkan rakamlar da 

bütün tarafları ikna edecek şekilde belir-
leniyor. Örneğin, 2020 yılında tek kulla-
nımlık plastiklerin yasaklanması hedefini 
2018 yılında duyurdular. Bu, önlemlerini 
almaları ve alternatifleri hazırlamaları 
için firmalara süre tanıdıklarını gösterir. 
Bizde bir günde ithal atık için 300 liralık 
vergi geldi, ertesi gün kaldırıldı. Şu anda 
da değişik uygulamalarla ithalatın önü 
kesilmeye çalışılıyor. Atık geri dönüşüm 
sektörü iç piyasada yeteri kadar atık ham 
madde bulamıyorsa atık ithal etmekten 
başka çaresi yoktur. “2023 yılına kadar 
evsel atıkların %50’sini toplamayı ba-
şaracağız ve ithalatla ilgili önlemleri bu 
doğrultuda yeniden değerlendireceğiz,” 
denebilir burada da. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, “2023 yılına kadar evsel atık-
ların %35’i toplanacak” diyor. Bunun ger-
çekleşmemesi için bir engel yok. Biz atık-
ları kaynağında toplamayı hedefleyelim 
ve bu hedefler doğrultusunda atık ham 
maddesine ihtiyaç duyan geri dönüşüm 
firmalarının ihtiyacını karşılayalım, atık 
ithalatı da olmasın demeliyiz. Hedefi bu 
yönde koymalıyız. Ankara’ya baskı yapan 
lobicilik faaliyetleri, işini doğru yapan fir-
maları da etkiliyor. Eldeki rakamlarla ma-
tematiğe uygun çalışmak, hem toplayan 
hem de üreten tarafların verilerini topla-
mak, çevresel faktörleri düşünmek lazım. 
Ancak bundan sonra rakamlar ve hedef-
ler konmalı ve gerçekleşebilmesi için bir 
süre belirlenmeli. Bunlar iki üç ayda çö-
zülecek konular değil. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı denetim problemlerini kesinlik-
le çözmeli. Denetimin doğru yapılmadığı 
yerde uygulamanın doğru yapılmasını ve 
yatırım yapılmasını bekleyemeyiz.

Depozito Sistemi bu konunun 
neresinde?

Bu konuda çok acele edildiğini ve yanlış 
ilerlendiğini söyleyebilirim. Atıkların 
%13’ü toplanabiliyorken, depozito siste-
mini konuşmak  için çok erken. Sistemsiz 
ve vergisiz bir toplama sistemimiz varken, 
bunun nasıl düzeltileceği düşünülmeli. 
Kaynağında temiz toplamanın nasıl sağ-
lanacağını düşünüp tartışmak varken, 
depozito sistemi bir fantezi olarak kalı-

yor. Birçok konuda ilerlemiş olan Avru-
pa’da bile depozito sistemi hâlâ tartışılan 
bir şey. Evlerde oluşan atık ambalajdan 
ibaret değil; depozitoya konu plastikler, 
pet şişeler, metaller, camlar günlük çıkan 
çöpün %3’ü. Ekonomik değeri olmayan 
kalorifik değerli yorgan, yastık, ayakka-
bı gibi atıklarınızdan da enerji üretiliyor. 
Bunları kaynağından toplamak için ya-
tırımlar yapmak varken sadece pet şişe 
için 1,5 milyar Euro’luk yatırım yapmak, 
fantezinin de ötesinde, erken ve gereksiz 
bir yatırımdır. 30 bin markete bu otomat-
lardan konması planlanıyor, 2023 yılına 
kadar market sayısının 45 bin olması 
bekleniyor. Biz ortalama 36 bin Euro’luk 
otomatlardan alsak, 30 bin markete yer-
leştirsek, sadece bunun bedeli yaklaşık 
1 milyar Euro olacak. İşletme maliyetleri 
de eklenecek buna. Depozito sistemine 
harcanacak parayla, aslında Avrupa’daki 
uygulamaları örnek alarak oluşturulacak 
ön ayırma tesisleriyle İstanbul’un çöp so-
rununun kökten çözümünün sağlanabile-
ceğini söyleyebilirim. ■

Ömer Benli 
Kimdir?
1974 yılında Eskişehir’de 
doğan Ömer Benli, İktisat 
Fakültesi’ni bitirdi. 2. nesil atık 
geri dönüşümü sektöründe 
30 yıllık tecrübeye sahip 
olmakla birlikte, 2007 yılında 
kurulan sektörün ilk atık sivil 
toplum örgütünde kurucu 
üyelik, başkan yardımcılığı 
ve başkanlık görevlerinde 
bulundu. Hâlen geri dönüşüm 
sektöründe lider konumda 
olan, Eskişehir merkezli, 40 
dönüm üzerine kurulu ve 
Türkiye’nin pek çok yerinde 
şubesi olan Benli Geri 
Dönüşüm şirketinin yönetim 
kurulu başkanı olarak görevini 
sürdürüyor. 

D O S Y A  R Ö P O R T A J  / 
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TEMİZ çEvRENİN vE KALKINMANIN 
GÖRÜNMEZ EMEKçİLERİ:  

SOKAK TOPLAYICILARI

Sıfır Atık Projesi'yle birlikte gündeme gelen atık ithalatı ve getirilmesi planlanan ek 
vergilerle ilgili tartışmalar, geri dönüşümün etkin unsuru sokak toplayıcıları gerçeğinin 
de masaya yatırılmasını sağladı. Sokak Toplayıcıları Derneği (SATDER) Başkanı Recep 
Karaman, sayıları yüz binlerle ifade edilen sokak toplayıcıları adına çalışma koşullarını, 
sorunlarını ve taleplerini anlattı.
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Sıfır Atık Çalıştayı sizin için nasıl 
geçti?

Çalıştay bizim açımızdan iyi geçti. Bütün 
sektörlerin bir arada olması, hem Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı hem de sektör temsil-
cileriyle birlikte bunları konuşuyor olmak, 
birlikte çözüm aramak tabii ki güzel bir 
şey. Biz de taleplerimizi, sorunlarımızı ko-
nuştuk, kayda geçirdik. Kendi sektörümüz 
adına umutluyuz.

Beklentileriniz karşılandı mı? Çalıştay-
da sizi umutlandıran şeyler oldu mu?

Tabii ki kimse ne olacağını bilmiyordu, 
biz de bilmiyorduk. Ama en azından 

ithalatla ilgili sıkıntıların bu çapta ko-
nuşuluyor olması önemli bir şey. Ülke-
nin gündemine gelmesi, bakanlığın bu 
çalıştayı yapması bizler için büyük bir 
adım, bunların bizi neticeye yaklaştırdı-
ğını düşünüyorum.

BİZ OLMADAN BU İŞİN  
YAPILAMAYACAĞI ANLAŞILDI

Sokak toplayıcıları meslek erbabı 
sayılsın, geri dönüşüm işçisi olarak 
istihdam edilsin gibi fikirler var.  
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Zaten bu işin olmazsa olmazları bizleriz. 
Sektörün içinden çıkarıldığımız zaman 

sektör tamamen çökecek duruma gelir, 
bizler olmadan bu işin yapılamayacağı 
anlaşıldı. Kimsenin atığını almıyoruz biz, 
sokakta çöpün içine atılmış atığı alıp 
değerlendiriyoruz. Bizler olmasak bu 
çöpler depolama alanlarına gidip yok 
olacak, en azından biz bunları çöpün 
içinden alarak ülke ekonomisine katkı 
sağlıyoruz. Hiçbir yasa ve yönetmelikte 
yer almamamızdan dolayı bir sürü çalış-
mayı yapamıyoruz. Eğer çalışma koşul-
ları iyileştirilirse, bize bir statü tanınırsa, 
işimizi hem daha sağlıklı yaparız hem 
daha iyi çalışma şartlarına sahip oluruz. 
Bu sektöre katbekat fayda sağlar ve 
toplama oranlarımız yükselir.
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Bakan yardımcısı da çalıştayda bir ko-
nuşma yaptı ve sokak toplayıcılarının 
desteklenmesi gerektiğini ifade etti. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın özellik-
le son yönetimi, hemen hemen her tara-
fın sorunlarını dinliyor, çözüm önerileri 
getirmeye başlıyor. Yönetime bu kadar 
ulaşılabilir olması hepimiz açısından 
olumlu bir şey, sorunlarımızı istediğimiz 
zaman dile getirebiliriz. Çevre ve Şehir-
cilik Bakanımız özellikle bu sektör adına 
büyük şeyler yaptı. Sektör adına fayda-
ları için kendilerine teşekkür ediyoruz.

Sanayiciler de içerideki atık toplana-
madığı için ithal etmek zorunda kal-
dıklarını söylüyorlar. Sizce içerideki 
atığın değerlendirilmesini vergiler 
mi sağlayacak?

Ek vergi getirilsin demiyorum ama bir 
kısıtlama olması lazım. Özellikle be-
lirttim, kâğıt sanayicileri çöp getirmi-
yor. Kâğıt sanayicileri yüzde yüz saflık 
oranında kâğıt getiriyorlar. Hatta belki 
ülkemizden daha temiz malzeme ge-
tiriyorlar.

Burada kâğıt ve plastiği ayrı tutmak 
mı lazım?

Tabii ki kâğıtla plastiği ben özellikle ayrı 
tutuyorum. Bir neticeye varmak isti-
yorsak herkesin açık konuşması lazım, 
sanayiciler kesinlikle çöp getirmiyor. 
Avrupa'da fiyatlar daha cazip ve biz as-
lında aracılar nedeniyle mağdur olduk.

TOPLAYICILARIN RESMİYET 
KAZANMASI GEREK

Sokak toplayıcıları olarak yasal 
olarak direkt satamıyor musunuz?

Zaten en büyük sorunumuz o, yani 
bizim direkt geri dönüşüm firmaları-
na da istediğimiz yerleri yasal olarak, 
serbest olarak satabilmemiz lazım. 
Bizim topladığımız atıkların kontrol 
altına alınması lazım. Bakanlığın veri 
tabanına girilmesi lazım, kimin ne 
kadar atık topladığının belli olması 
lazım, yasalardan dolayı bizim top-
ladığımız atığın maalesef sisteme 
girişi yapılamıyor. Biz de bunları resmi 
olarak satamıyoruz.

Aslında kâğıt sanayicileri de aynısını 
söylüyor. Aracıları çıkarıp sizinle 
çalışmak istiyorlar.

Aracılar direkt çıkacak diye bir şey yok, 
mesela sanayiciler her yerde toplayıcı-
lardan alamaz, öyle bir imkân yok zaten. 
Mesela her yerde kâğıt sanayicisi yok, o 
illerdeki kâğıt toplayıcıları daha cazip 
fiyatlara onlara satabilir. Bunun önünün 
açılması sektöre de fayda sağlayacak. 
En azından bir daha böyle mağduriyet-
lerin yaşanmamasına vesile olacak.

Şu anda bir sürü rakam dolaşıyor, 500 
bin diyen var, 100 bin diyen var. Bu 
kadar sokak toplayıcısı yok diyen de 
var. Sizin nezdinizde bu sayı kaçtır?

Ben 500.000 kişi derim, siz 10 kişi der-

SOKAK TOPLAYICILARI 
OLARAK İLK DEFA 

BİR YÖNETMELİKTE 
TANIMLANDIK. 

BUNUN ÖNEMLİ BİR 
ADIM OLDUĞUNU 
DÜŞÜNÜYORUZ.

Sokak Toplayıcıları Derneği 
(SATDER) Başkanı Recep Karaman
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siniz, öbürü 100.000 der ama sahada 
bir gerçeklik var, sokak toplayıcıları ister 
500.000 olsun, ister beş tane olsun, bu 
sahadaki gerçekliği görebilmek, buna 
bir çözüm bulabilmek önemli olan. Sayı 
500 bin vardır. 

Bununla ilgili çalışma yapmayı 
düşünüyor musunuz ya da Bakanlık 
tarafından böyle bir çalışma var mı?

Belirlenmesini tabii ki biz de talep edi-
yoruz, bunu belirleyecek olan devlet-
tir. Kâğıt toplayıcılarının satışı serbest 
olursa oradan sayılara ulaşılabilir. Tabii 
ki net bir rakam yok.

Bir sürü yabancı uyruklu çalışan var. 
Bu duruma nasıl bakıyorsunuz?

Yabancı uyruklular genelde mevsimsel 
işçi olarak bu işi yapıyor, bir ay, iki ay, 
sonra pamuğa, mercimeğe gidiyor. Bu işi 
yapanların yüzde sekseni bu ülkenin va-
tandaşı ve bu işi meslek olarak yapıyor.

Yasal statüye ulaşıldığında sokak 
satıcıları sayı olarak oldukça  
azalacak gibi görünüyor çünkü 
herkesin meslek erbabı olabilmesi 
mümkün değil.

Bunun üzerine düşünecek olan devlettir 
tabii ki, biz şimdi önerilerimizi sunarız. 

Bunu bakanlık yetkilileriyle konuştu-
nuz mu? Bunlar nasıl ayrıştırılacak?

Sokak toplayıcıları olarak ilk defa bir 
yönetmelikle bir tanımlandık. Tabii ki 
bunlar sorunlarımızı çözmüyor. Ama 
biz yine de bunu büyük bir adım olarak 
düşünüyoruz. Önemli olduğunu düşü-
nüyoruz. Bunun devamının geleceğini 
ümit ediyoruz. Çünkü tüm ülke sendi-
kalarla, STK’larla yaptığımız çalışmaları 
biliyor. İleride Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı ile serbest çalışma 
statüsü için çalıştaylar yapacağız. Her 
şeyi belirleyecek olan devlet.

Belediyeler toplayıcıları istihdam 
ederse bunun ne gibi faydaları olur?

Bir iki kişi istihdam ederek olayı çöze-
mezsiniz, bütün olarak bakmak lazım. 
O zaman her belediye üç kişi alsın, o 
belediyedeki sorunlar çözülsün, her be-
lediyede binlerce insan çalışıyor. Bunun 

tek çözüm yöntemi kanundur. Buna ka-
nunen bir güvence verilmelidir. Sokakta 
bir güvence verilmelidir, yoksa bir kişi, 
iki kişi işe almakla olmaz, yarın çıkara-
bilirler. Bu bir güvence değil, bunları bir 
çözüm olarak görmüyoruz, böyle bir 
şeye yanaşmıyoruz.

Diyelim ki yasal statüye kavuştunuz, 
belediye personeli mi olacaksınız?

Meslek statüsü diyoruz. Kendi topladığı-
nı satsın, mesela pazarcı esnafı eskiden 
istediği yere kurabiliyordu. Şimdi kura-
biliyor mu? Onun bir numarası, kimliği 
var, ben gidip birinin yerine kuramıyo-
rum, bir başkası gelip benim yerime 
kuramıyor. Yani öyle bir meslek statüsü 
ile kendi işimizi kendimiz yapacağımız 
şekilde, kendi iş sağlığı güvenliğimiz 
olacak şekilde bu sorun çözülebilir.

Bir sürü kâğıt toplayıcısı var, alanları 
kendi aralarında mı bölüşüyorlar?

Ankara’da öyle, İstanbul’da nasıl bil-
miyorum. İstanbul’da saha çalışması 
yapmadım. Genelde yıllardır yapmış 
olduğun için alışmış olduğun bir bölge 
vardır. Sürekli orada topluyorsun, 
mesela Ankara’da her esnaf bizi tanır. 
Emniyete gittiğimizde hangi bölgede 
kim olduğumuzu bilir. Mesela Ankara’da 
gezin, bir kâğıt görürsünüz, bir toplayıcı 
görürsünüz, o kâğıdı almaz, sorarsanız 
niye almadın diye, orası benim arkada-
şımın yeri der. Aramızda böyle şeylerde 
var. Verseniz bile almaz. ■

SATDER Başkanı Recep Kara-
man derneğin amacını ve faa-

liyetlerini şu sözlerle açıklıyor:

"Dernek olarak sorunlarımızla 
ilgili farkındalık yaratmaya çalışı-
yoruz. Sahada ve sokakta yaşa-
dığımız sorunların çözülmesini, 
bunlarla ilgili sorunlarımızı mu-
hataplarla paylaşabilmeyi, çözüm 
bulmayı ve kendimizi topluma 
anlatabilmeyi istiyoruz. 

Bizim en büyük mücadelemiz, 
topluma kendimizi tanıtabilmek. 
Yanlış bir şey yapmıyoruz; aksine 
topluma ve çevreye fayda sağ-
layan insanlar olarak, evimize 
ekmek götürebilmenin dışında bu 
ülkenin vatandaşı olarak da tanın-
mak istiyoruz."

SATDER'İN 
FAALİYETLERİ

D O S Y A  R Ö P O R T A J  / 
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gEKAP DESTEKLERİ ATIK 
İTHALATINI AZALTIR

AgED Başkanı mustafa Saral: 

Son zamanlarda sıkça tartışılan atık ithalatı, yurt içinde toplanabilen geri dönüştürülebi-
lir atıkların sektörün ham madde ihtiyacını karşılamaması gibi sorunları çözebilecek bir 
uygulamadan söz ediliyor: Geri Kazanım Katılım Payı. AGED Başkanı Mustafa Saral'la, 
GEKAP'ın toplama sistemlerini nasıl destekleyebileceğini, toplanan gelirden ne şekilde 

faydalanılabileceğini konuştuk.

Türkiye’de kâğıt sektörünün şu an 
içinde bulunduğu durum nedir?

Kâğıt sanayii, son yıllarda küresel dü-
zeyde gerçekleşen ticaret savaşların-
dan oldukça olumsuz etkileniyor. Kul-
landığımız ham maddenin en büyük 
ihracatçısı şu anda Avrupa. Avrupa’da-
ki fiyatlar, bu ticaret savaşlarından 
dolayı hızlı bir şekilde düşmeye başla-
dı ve bugün en kaliteli kâğıt 20 Euro/
ton. Bu durum, bizim üretim gücümüzü 
ve rekabet şansımızı baltalıyor; çünkü 
bugün biz bir ton kâğıdı 600 TL’ye 
alıyoruz, bunun karşılığı yaklaşık 90 
Euro/ton. Kâğıdı içeriden ya da dışa-
rıdan almamız durumu değiştirmiyor. 
Halkalı Kâğıt olarak, maliyetteki en 
büyük payı ham maddemiz alıyor; ham 
maddenin, kâğıt üretim maliyetimizin 
içindeki payı %50-55 bandında sey-
rediyor. Bu da, ham madde bakımın-
dan çok düşük maliyetle kâğıt üreten 
rakiplerimiz var demektir. Küresel 
ekonomik daralmanın Türkiye’ye olan 

etkileriyle birlikte iç piyasadaki daral-
ma da, taleplerin haziran ayından bu 
yana fazlaca düşmesine neden oldu. 
Bu talep düşüklüğü, geçen yıl 868 bin 
tonunu ihraç ettiğimiz 4 milyon tonluk 
sabit üretim kapasitemizi de sıkıntıya 
sokuyor çünkü maliyetlerimiz yüksek; 
enerji fiyatları, işçilik maliyetleri ve 
diğer kalemler, çoğunlukla da kurdan 
kaynaklı olarak senkronize bir şekil-
de yükseliyor. Bu sıkıntılara rağmen 
üretim yapmazsak ülkedeki sektör tam 
kapasite çalışamaz, sektörün zarar et-
mesine neden olur. Bugün 4,3 milyon 
ton kâğıt üretirken, 2020 yılı itibarıyla 
5 milyon ton kâğıt üretebilecek yatırım 
büyüklüğüne sahip olacağız. İçeriden 
topladığımız hurda kâğıt miktarı 3,2 
milyon tonu geçemedi hiç. 2018 yılın-
da dışarıdan 800 bin ton ithal ederek 
üretimimizi tamamladık, bu yılki it-
halatımız yeni kapasiteyle birlikte 1,1 
milyon ton olarak gerçekleşmiş olacak. 
Sektörümüz yeni yapılan tesisle birlik-
te kapasitesini ve üretimini yıldan yıla 

ESKİDEN DESTEĞE 
İHTİYACIMIZ YOKTU 

AMA BUGÜN 
GELDİĞİMİZ DURUMDA 

ARTIK DESTEĞE 
İHTİYACIMIZ VAR.
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artırmasına rağmen, nominal kapasite 
olarak bir önceki yılın altında kalacağız.

Sanayinin bileşenleri bu durumu nasıl 
değerlendiriyor? Neler öngörülüyor 
ve ortak bir plan var mı?

AGED olarak yürüttüğümüz her ça-
lışmada kâğıt sanayiini temsil ediyor, 
ortak sıkıntılarımızdan bahsediyor ve 
ortak taleplerimizi dile getiriyoruz.

SORUMLULUK HANE HALKINDAN  
BAŞLIYOR

Nedir talepleriniz?

Toplama sistemindeki sözleşmeler on 
yıllık olmalı, sözleşmenin tarafların-
dan biri Bakanlık, bir diğeri belediye 
olmalı ve Sıfır Atık Projesi bu sisteme 
toplama miktarları üzerinden destek 
olmalı, eşdeğer nüfus üzerinden değil. 
Biz de o zaman atık ithalatı yapmayız, 

ham maddemizi mümkün olduğunca 
ülkemizden ediniriz. Sokak toplayıcı-
larından ayrıştırma yapan kuruluşlara 
kadar, geri dönüşümün bütün müş-
tereklerini destekleyecek bir sistem 
tasarlanmalı. Atığın toplanmasını des-
tekleyecek, Avrupa’da olduğu gibi, ev-
lerden başlayarak atığın ayrıştırılması, 
toplanması, dağıtılması gibi süreçle-
rin yönetimini kapsayacak doğru bir 
döngü gerekiyor. Avrupa’da bir plastik 
şişeyi canınızın istediği yere bıraka-
mazsınız, adrese götürmek zorundası-
nız, bu bir sorumluluk. Hane halkı bir 
sorumluluk olarak geri dönüştürülebi-
lir atığını doğru bir şekilde sınıflandı-
rarak biriktirecek, belediyesine ya da 
anlaşmalı firmaya teslim edecek.

Sistemin işlemesi için en önemli nokta, 
ekonomik olarak sürdürülebilir olma-
sının sağlanmasıdır. Bu noktada Sıfır 

geri dönüşümün 
bütün müştereklerini 

destekleyeCek bir sistem 
tasarlanmalı.
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Atık Projesi’ne aktarılacak maddi des-
teklerin, en verimli şekilde aktarılması 
sağlanmalıdır. Bu maddi desteklerin en 
büyüğü ise, Geri Kazanım Katılım Payı 
(GEKAP) olarak, piyasaya sürenlerden 
alınacak pay olarak gözükmektedir. 
Kurumlara, maddi ve ayni kaynak ak-
tarımları konusunda, herhangi bir 
eşitsizliğe ve itiraza yer bırakmayacak 
şekilde detaylı bir hak ediş tanımı ya-
pılmalıdır. Dolayısıyla toplama/ayırma 
ve geri dönüşümü gerçekten yapan 
firmalara GEKAP ile toplanan fondan 
destek verilmelidir. Böylece sektör 
sadece hurda fiyatlarına bağlı olmak-
tan kurtarılacak ve hurda fiyatları ne 
olursa olsun Avrupa’daki gibi sistemin 
kirleten öder prensibi doğrultusunda 
sistem devam edecektir.

Şu anda nasıl bir sistem var?

Firmalar atığı toplayabilmek için iha-
leye giriyor, belediyenin toplamakla 
yükümlü olduğu atığı toplayabilmek 
için üstüne para verilmesi gerekiyor şu 
an. Kâğıt bazında konuşursak da diğer 
atıklar için söz konusu olduğu gibi ev-
lerden çıkan atık çöpe gidiyor, biz ham 
maddemizi çöpten geri kazanmaya ça-
lışıyoruz. Bu sistem zaten doğru değil. 
Adil de değil çünkü atık toplayabilmek 
için para veren de topluyor, vermeyen 
de topluyor. Görevliler bunu duyduk-
larında, “para vermeden atık toplayan 
işletmenin kapatılması” gibi yersiz yo-
rumlar yapıyorlar. Sağlıklı döngü için 
bir sistem oluşturulmalı ve belediye-
nin kendine kaynak aktarabilmek için 
açtığı atık toplama ihaleleri gibi an-
lamsız uygulamalar yerine bu sisteme 
sokak toplayıcılarının da paydaş olaca-
ğı bir kaynak aktarılmalı. 

Bu işin patronu Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ve yerel yönetimler. Atığın 
toplanması onların yükümlülüğü. Bu 
kurumlar bir yıllık ihale yapıyor, iha-
leyi alan kişi tüm ekipmanını seferber 
ediyor, harcama yapıyor bu işe. Bir yıl 
sonra başka biri daha çok para veriyor, 
ihaleyi alıyor.

Sokak toplayıcıları, kâğıt ithalatı 
yüzünden para kazanamadıklarını 
söylüyorlar.

Bizim toplama sistemimiz bize yetmi-
yor. Önümüzdeki yıl da yetmeyecek. 
İthalatını yapmak zorundayız. Biz de 
Sıfır Atık Yasası’ndan, sokaktan top-
lanan kâğıt miktarını 2020 yılında 
1,8 milyon artıracak bir sistem bek-
liyoruz. Bunun için atık toplamanın 
desteklenmesi gerekir. Hurda ithala-
tını kısıtlayarak sokak toplayıcılarını 
desteklemiş olmuyorsunuz. Bugün 
sokak toplayıcısı işsizlikten ve geçi-
nememekten yakınıyorsa, nedeni sis-
temdeki çarpıklıktır, sanayi bundan 
tek başına sorumlu tutulamaz. 

Biz sıkıntıdayız. Taahhütlerimiz, borç-
larımız, yönetmek zorunda olduğu-
muz yatırımlarımız var. Biz üretmek 
zorundayız ve maliyetlerimizi Avrupa 
standartlarına getirmeye ihtiyacımız 
var. Kaldı ki ihracat yapmadığımız 
sürece ürettiğimizi tüketen bir iç 
piyasa da yok. Zaten ithal ettiğimizi 
katma değerle yine ihraç ediyoruz. 
Bizim yaptığımız iş, Türkiye’nin yıl-
lardır yapamadığı bir iş. Üretim ka-
pasitemizdeki artışa yetişebilmek 
için ithal etmeye devam etmek zo-
rundayız. Avrupa’da bile kâğıt %100 
toplanıp dönüştürülemiyor. Burada 
%80’i bile toplansa ihtiyacımızın ta-
mamını karşılayamayacak. Cari açığı 
kapatabilecek bir ekonomik güç söz 
konusu. İç piyasanın bizim ihtiyacımı-
zı karşılaması için Türkiye’nin her yıl 
%5-6 büyümesi lazım. Önümüzdeki 
yıllarda bu gerçekleşirse, ihracatımız 
azalsa dahi yatırımlarımıza devam 
ederiz çünkü Türkiye Kâğıt Sanayii, 
dünyada hatırı sayılır bir yere gelmek 
üzere. Belki de Avrupa’nın önde 
gelen üreticilerinden biri olacağız 
biz. Türkiye ekonomisi büyürse 6-7 
milyon tona kadar çıkabilecek bir ka-
pasite var, sektör büyümeye devam 
edecek. Bu işe yatırım yapmak iste-
yen firmalar olduğunu söyleyebili-
rim. Mesela Hamburger Recycling, 

2018 'de  

800 bin ton 
ithal ederek  üretimimizi 

tamamladık, bu yılki 
kapasiteyle birlikte 

1,1 milyon 
ton olacak.

Biz de Sıfır Atık 
Yasası'ndan 2020 

yılında  kâğıt miktarını 

1,8 milyon 
ton artıracak bir sistem 

bekliyoruz.

İç piyasanın bizim 
ihtiyacımızı karşılaması 

için Türkiye'nin her yıl  

%5-6 
büyümesi 

lazım.
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Kütahya’da yatırım yapmak istiyor. 
2020-2021 gibi gerçekleşebilir bu 
yatırım ve 400-500 ton ilave kapa-
site anlamına gelir. Özetle; dünyada-
ki gidişata entegre bir sektör olmak 
zorundayız.

İTHALAT SAYESİNDE KÂĞIDI 100 
EURO/TONA SATABİLİYORSUNUZ

Bu nasıl oluyor?

Hurda kağıt ithalat yapan firmalar, 
hurda kağıt ithalat yapmayan firmalara 
karşı kendilerini korumak için iç piyasa 
fiyatlarını da ithalat fiyatlarına çekiyor-
lar. Türkiye 800 bin ton civarında itha-
lat yapıyor, bu yıl 1,1 milyon ton civarı-
na gelecek. Biz dışarıdan 1,1 milyon ton 
kâğıdı 100 Euro/tona alıyorsak, içeri-
den 3,2 milyon ton kâğıdı da 100 Euro/
tondan alıyoruz. Bu fiyat, ithalattan 
dolayı buraya oturuyor. Avrupa ham 
maddesini ithal etmek zorunda olsay-
dı, bugün 35 Euro’ya kâğıt kullana-
mazlardı. İhtiyaçtan fazla olduğu için 
35 Euro’ya kullanıyorlar. Biz, ihtiyacı-
mızdan azına ulaşabildiğimiz için 100 
Euro’ya kullanıyoruz. Bunun için ısrar-
la, yine ve yine söylüyorum; sektörün 
toplama konusunda desteğe ihtiyacı 
var. Biz, toplama sisteminde bizden 
para alınmasını istemiyoruz. İhale çar-

pıklığından kurtulmak istiyoruz ve bu 
konuda bir an önce tebliğ bekliyoruz.

ÖDÜL/TEŞVİK DEĞİL, YAPTIRIM  
GEREKİYOR

Kâğıt sanayii olarak, toplama  
haricinde devletten diğer  
beklentileriniz neler?

Yurttaşlara, ellerindeki ambalaj ko-
nusunda yükümlülük verilmesini isti-
yoruz. Elinizdeki nesneye ihtiyacınız 
yoksa o nedir artık? Çöp. Ondan bir an 
önce kurtulmaya çalışıyorsunuz. Nasıl? 
Poşete koyup sokağa, oradaki bir çöp 
toplama noktasına ya da konteynere 
bırakarak. Sadece ödül/teşvik sistemi 
konuşuluyor. Hayır. Atığınızı düzgünce 
ayrıştırmak ve üretime kazandırmak, 
sizin kişisel olarak topluma ve doğaya 
karşı sorumluluğunuz. Tüketici olarak 
nihai kirleticisiniz, doğayı kirletmeni-
zin bir cezası olmalı. Ödül/teşvik, de-
vamlılığını sağlayabileceğiniz bir şey 
değil, sorun yaptırımla çözülür. İnsan-
lar olarak, başkalarının hakkını gasp 
etmememizi sağlayan şey, ne yazık ki 
yasal sınırlamadır. “Kirleten öder”, çok 
doğru bir prensip. Kirletmemek, her-
kese ait olanı temiz tutmak gibi son 
derece temel bir sorumluluğu yerine 
getirmeyen, bunun bedelini ödeyecek.

Dışarıdan  

1,1 milyon 
ton kâğıdı 100 Euro/

tondan alıyorsak, 
içeriden  

3,2 milyon 
ton kâğıdı da  

100 Euro/
tondan alıyoruz.

Toplanan  

3,2 milyon 
ton hurda kâğıdın  

700-800 bin 
tonunu sokak atığı 

toplayıcıları topluyordur.

Biz çöp ithal etmiyoruz. 
Yılda  

55-60 
milyon 

 ağacın kesilmesini 
engelliyoruz.
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En çok kim kirletiyor?

Evler. Geri dönüştürülebilir atığı çöpe 
gönderen tek yer, evler. Belediyeler, 
Bakanlık ve varsa yetkili firma, evler-
den toplanan atığı ekonomiye kazan-
dıracak bir sistemi ivedilikle hazırla-
mak durumundadır. Hane halkı da bu 
konuda yerel yönetimin ya da firmanın 
belirlediği yükümlülükleri yerine ge-
tirmediği durumda cezai yaptırımla 
karşılaşacağı konusunda ikaz edilmeli, 
bilgilendirilmelidir.

Temizlik vergisi ödüyoruz aslında…

Belediye benden, topladığım atık için 
para alıyor, evden çöp ürettiği için para 
alıyor, bir sürü şey için ödeme yapılı-
yor aslında belediyeye. Ben belediyeye 
para vermezsem sokak toplayıcısın-
dan kâğıt alamıyorum! Peki, belediye 
benden aldığı paradan sokak atığı top-
layıcısına ödeme yapıyor mu? Hayır. 
Hâlbuki sokak toplayıcısı, belediyenin 
yapması gerekeni yapıyor. O zaman, 
toplayıcının hakkı verilsin, o da daha 
çok toplasın. Sokak toplayıcısı en çok 
benim için önemli çünkü toplayıp ge-
tirdiği hurda benim emtiam. Herkesin 
yapacağı bir iş de değil üstelik. Topla-
nan 3,2 milyon ton hurda kâğıdın 700-
800 bin tonunu sokak toplayıcıları 
topluyordur. Bu insanlar asıl bizim için 
önemli, biz onları göz ardı etmeyiz.

BASIN YANLIŞ YERDE DURUYOR

Sadece haberlerde değil, yasal mevzuat-
larda da kâğıt atık diğer atıklarla birlikte 
kategorize ediliyor. Bunun nedeni nedir?

Hepsi geri dönüştürülebilir çünkü. Bu 
taraftan bakıldığında doğru; “kâğıt da 
dönüştürülebilir”. Ancak atıklar bazın-
da bakarsak bir yanlış var; “kâğıt da 
kirletici” değil. Biz çevreciyiz. Sokak 
toplayıcılarının kazancı da yine büyük 
ölçüde bizim cebimizden çıkıyor. 
Toplayıcılardan ayrıştırma tesisleri-
ne kadar bu işin her ortağı bizim için 
önemli, değerli. Bizim olmamamız du-
rumunda da ne Sıfır Atık söz konusu 
olabilir, ne toplayıcılar. Devletin vergi 
ve benzeri yükümlülükler getirirken 
kâğıt sanayiini kayırmasından bah-
setmiyorum; kâğıdın kirletici olmadı-
ğını, çok önemli ekonomik ve çevre-
sel bir değer olduğunu hatırladığı an 
otomatikman ayıracağını ve sorunun 
hallolacağını düşünüyorum. Biz ithal 
ettiğimiz kâğıdı limana getirip kontrol 
ediyoruz, isterlerse denetimini yapa-
bilirler. Eğer belirlenen gümrük stan-
dartlarının dışında herhangi bir şey 
bulurlarsa cezasını çekmeye de razı-
yız. Biz çöp ithal etmiyoruz. Biz 55-60 
milyon ağacın kesilmesini engelleyen, 
çevreci bir sanayi koluyuz. ■

ödül/teşvik,
devamlılığını 

sağlayabileCeğiniz 
bir şey değil. 

sorun yaptırımla 
çözülür.
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GERİ DÖNÜŞEMEYEN 
ATIKLAR

Ülkemizde Sıfır atık bilincinin yaygın-
laşması ile birlikte birçok kurum ve 

kuruluşa sıfır atık kutuları yerleştirilmek-
tedir. Bu kutuların üzerindeki ifadelere 
göre atıkları ayrı ayrı tasnif ederek atıl-
dığında geri dönüşüme gittiği düşünül-
mektedir. Bazen bu kutulara atılan geri 
dönüşebilir olduğu düşünülen atıklar 
üzerindeki veya içerisindeki bazı kirlilikler 
vb. durumlardan dolayı diğer atıkların da 
geri dönüşebilirliğini olumsuz etkilemek-
tedir. Bazı geri dönüştürebilir atıklar ise 
içerisinde kalan toksik maddeler sebe-
biyle ayırma tesisi çalışanlarının sağlığını 
olumsuz etkileyebilmektedir.

Atıkları geri dönüşüm kutularına ulaştır-
mak kadar, o atıkların temiz ve geri dö-
nüştürülebilir olması da önemlidir. Atık-
ları kutulara atarken içinin boş, temiz ve 
yağ ile kirlenmemiş olması geri dönüşü-
me katkı sağlayacaktır.

GERİ DÖNÜŞÜMCÜLERİN TESİSLERİNE 
GELMESİNİ İSTEMEDİĞİ ATIKLAR

1. Çikolata, şeker ve yağ bulaşmış  
plastik ambalajalar

Çikolata, cips gibi gıdalar çok sık tüke-
tilmekte ve ufak ambalajları üzerinde 
geri dönüşüm işareti yer aldığı için geri 
dönüşüm kutularına atılmaktadır. Bu tarz 
atıklar üzerindeki kirliliği diğer ambalajla-
ra da bulaştırmakta ve geri dönüşüm için 
birçok atığın yıkamaya gitmesine sebep 
olmaktadır. Ufak ve geri dönüşümü zor 
olan bu atıkların kullanımının azaltılması 

veya temiz olarak bu kutulara atılması 
gerekmektedir. Bu şekilde atılan atıkları 
yıkamak için çok ciddi miktarda su kul-
lanılmaktadır. 

Ayrıca Türkiye’de çikolata ve cips am-
balajlarının geri dönüşümünü yapan 
firma sayısı çok azdır. Bu firmaların 
birçoğu üretim artığı olan yanlış baskı-
lı ürünleri almaktadır. Kullanışmış ve içi 
çikolatalı ürünlerin büyük çoğunluğu 
çöp depolama veya çimento tesislerine 
gönderilmektedir. Kirlettiği diğer değer-
lendirilebilir atıklara verdiği zararlar ise 
su kirliliği ve karbon emisyon salınımına 
sebep olmaktadır.

2. Kahve, kola ve çay için kullanılan 
karton bardaklar

Tek kullanımlık karton bardaklar içerisin-
de ince bir plastik ile kaplıdır. Bu plastik 
kartondan tam olarak ayrılamaması se-
bebiyle geri dönüşümde istenmeyen bir 
atık türüne dönüşmektedir. Karton bar-
daklar geri dönüşüme kabul edilmediği 
için büyük oranda çöp depolama saha-
larına gitmektedir. Karton ve plastik tek 
kullanımlık atıklar yerine çok kullanımlık 
alternatifler kullanılmalıdır. Türkiye’de 
toplama ayırma tesisleri aranarak kul-
lanılmış karton bardaklar var değerlen-
dirmek ister misiniz diye sorulduğunda 
sadece kullanılmamışları aldıklarını ifade 
etmektedirler. Üretim artığı olan kağıt 
bardak fireleri ise yurt dışındaki fabrika-
lara ihraç edilmektedir.

Serhan Maden

AGED Çevre ve Atık  

Yönetimi Müdürü

geri 
dönüştürülebilir 
pek çok ambalaj 
da, içeriğindeki 

ürünlerden 
kaynaklanan toksik 
maddeler nedeniyle 

dönüştürülemez 
hale gelmektedir.
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3. Mendil, peçete, bebek bezi ve ıslak 
mendil atıkları

Mendil ve Peçete atıkları genellikle üze-
rinde yağ, ve insan atıkları ile kirlenmiş 
olarak toplanmaktadır. Bu atıkların üze-
rindeki kirlilikler geri dönüşüm sürecinde 
diğer temiz kağıt atıklara da bulaşarak 
geri dönüşüm sürecini olumsuz etkile-
mekte ve proses sularında kirliliğe sebep 
olmaktadır. Bu tarz atıkların öncelikle kul-
lanılmaması tercih edilmelidir. Kullanılan 
atıkların ise çöp depolama veya yakma 
tesislerine gönderilmesi gerekmektedir.

Islak mendiller ve çocuk bezleri ise yapısı 
gereği hiçbir şekilde geri dönüşememek-
tedir. Depolama sahalarında bile bu atık-
lar sebebiyle işletme problemleri yaşan-
maktadır. Bu atıklar çok sık olarak geri 
dönüşüm kutularına atılmaktadır. Dün-
ya’da bazı ülkeler bebek bezi vb. atıkları 
ayrı toplayarak yakma tesislerinde ener-
jiye dönüştürmektedir.

İtalya’da bazı bölgelerde bebek bezi geri 
dönüşümü için ayrı toplama sistemleri 
oluşturulmuştur. Toplanan bebek bezle-
rinden plastik ve selüloz geri kazanımı 
sağlanmaktadır. Bu konuda da piyasaya 
süren yükümlülüğü getirilerek bebek 
bezi üreticileri geri dönüşümü sağlamak-
la yükümlü olmalıdır.

4. Sigara İzmaritleri

Sigara İzmaritleri dünyada yolda yürür-
ken en çok karşılaşılan atıkların başında 
gelmektedir. Bu konuda kirleten öder 
prensibi kapsamında sigara üreticilerinin 
bir sorumluluğu olmaması şaşırtıcıdır. 
Sigaranın dış kartonu ve poşeti için yü-
kümlülükleri oluşmasına rağmen sigara-
yı tüketmeye yarayan izmarit kısmı için 
hiçbir yükümlülüğün olmaması kirleten 
öder prensibi ile ters düşmektedir.

Brasilia üniversitesinde yapılan bir çalış-
mada ayrı toplanan izmarit atıklarından 
25 tanesi ile 1 sayfa kağıt üretimi sağlan-
mıştır. Her ne kadar geri dönüşüm için 
bir umut olsa da bu süreçte oluşan atık 

suyun ihtiva ettiği kirlilik de çok önem-
lidir. Yaşam döngüsü analizi kapsamın-
da bir ürünün ortaya çıkması sürecinde 
oluşturduğu kirliliğinde hesaplanması 
büyük önem taşımaktadır.

Birçok atığın geri dönüşemez olduğu 
düşünülmekte ve bu atıklar yakma veya 
deponi tesislerine gönderilmektedir. 
Ancak gelişen teknoloji ve çevresel du-
yarlılığın artması ile bebek bezleri, karton 
bardaklar gibi atıkların geri dönüşümü 
mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda 
önemli olan kısım bu geri dönüşüm sü-
recinin yaşam döngü analizinin yapılması 
ve fayda-zarar oranının hesaplanması 
gerekmektedir.

Geri dönüşemeyen atıkları geri dönüşüm 
kutularına atılmadığında,

- Geri dönüşüm tesislerindeki işletme 
problemlerini azalır.

- Diğer dönüşebilen malzemelerde eko-
nomik değer kaybı oluşmaz.

- Atıklar üzerindeki kirlilik azalması sebe-
biyle prosesdüreleri kısalır ve doğal kay-
naklar daha az tüketilir.

- Geri dönüşüm kutularının boşatılma 
sıklığı azalır.

Eğer elinizdeki atığın geri dönüşüp dö-
nüşmeyeceği konusunda emin değilse-
niz o atıkları geri dönüşemeyen atık ku-
tularına atmanız çevre için daha faydalı 
olacaktır. ■

M A K A L E  / 
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Atlas Sarrafoğlu, Greta Thunberg’in küresel iklim krizi için başlattığı grevi Türkiye’deki 
yaşıtlarına duyuran, organize eden, dünya için kaygılanan 12 yaşında bir çocuk. Atlas, 
bize dünyanın geleceği için gösterdikleri çabayı ve Fridays for Future hikayesini anlattı.

Greta Thunberg’in Davos’ta Dünya 
Liderlerine seslenmesinden sonra 

çocukların ve gençlerin gelecekleriyle 
ilgili endişeleri hepimizin dikkatini çekti. 
Genç iklim aktivistlerinin varlığı ve ça-
baları düşündüğümüzden daha büyük. 
Fridays For Future oluşumu ile birlikte 
Türkiye’de iklim kriziyle mücadele için 
çalışan gençlerden biri de 12 yaşında-
ki Atlas Sarrafoğlu. Atlas’la "idolüm" 
dediği Greta’dan iklim krizine, sorun-
lardan çözümlere kadar pek çok şeyi 
konuştuk.

Fridays for Future’un şu an geldiği 
noktayı anlatabilir misin? Dünyada ve 
ülkemizde nelerin değişmesini sağladı?

Şimdiye dek 3 kez küresel iklim grevimiz 
oldu. Son greve tüm dünyada 7,7 milyon 
kişi katıldı. Bence bu büyük bir katılım. 
Dünyanın en büyük iklim grevi gerçek-
leşiyor, bu sesimizi kitlelere duyurabildi-
ğimizin kanıtı. Türkiye’de sağlayamadık 
ama yurt dışındaki eylemlere meslek 
grupları da katılmaya başladı; doktorlar, 
öğretmenler bizi desteklemeye başladı. 
Büyükbabalar, büyükanneler, torunlarıy-
la birlikte eylemlere katılıyorlar.

TEK BAŞIMA BİR ŞEY BAŞARAMAM, 
GRETA DA BAŞARAMAZDI

Türkiye’de eylemler nasıl örgütlendi?

Türkiye’de ilk çağrıyı ben yaptım ama 
tek başıma başaramam. Greta da tek 
başına kalsaydı, başaramazdı. Onun ön-
cülüğünde başlayan Fridays for Future 
hareketi bu işi üstleniyor. Ben de Tür-

kiye’yi gezmeye, öğrencilerle buluşup 
konuşmaya başladım. Tarım ve Orman 
Bakanı’na “Paris Anlaşması’nı biliyor 
musunuz?” diye sordum. “Lütfen Mec-
lis'ten bir an önce geçirir misiniz?” 
dedim. “Notumuzu aldık,” dedi, üzerin-
den beş ay geçti, bekliyoruz.

Tüm grevlerimizde çağrıyı Fridays For 
Future sosyal medya üzerinden ya-
pıyor. 20 Eylül’de ise bizim çağrımıza 
cevap olarak bilinen, çevre örgütlerinin 
ve STK'ların da yer aldığı Sıfır Gelecek 
kampanyası organizasyonun en büyük 
bölümünü üstlendi. 

İlk eyleminizden itibaren seni  
umutlandıran ve kaygılandıran  
şeyleri anlatır mısın?

Liselerin katılımı beni umutlandırıyor. 
Oldukça aktifler. Eylemlere katılanların 
çoğu liseli ve sık sık toplantılar yapıyo-
ruz. Yetişkinlerin de artık gelip bize göz 
kulak olmak için akamızda durmalarını 
değil, katılımcı olarak aramızda yer al-
malarını istiyoruz. Beni en çok kaygı-
landıran şey, insan faaliyetlerinin neden 
olduğu iklim krizini çözememek ve ile-
ride güzel bir aile kuramayacak olmak.

Konuştuğun iş insanlarından,  
politikacılardan, bürokratlardan,  
taleplerinle ilgili tatmin edici  
dönüşler aldın mı?

Birinci talebimiz, Paris İklim Anlaşma-
sı’nın meclisten bir an önce geçirilme-
si. İkincisi, iklim krizinin deprem, sel ve 
benzeri doğal afetler gibi acil durum 

/  R Ö P O R T A J

BİLGİ TEK BAŞINA hİçBİR ŞEYİ 

DEĞİŞTİRmİYOR

20 EYLÜL 2019'DA 
GERÇEKLEŞEN 3. 
KÜRESEL İKLİM 

GREVLERİNE DÜNYA 
ÇAPINDA 7,7 MİLYON 

İNSAN KATILDI. 
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olarak kabul edilmesi. Şu an Türkiye’de 
iklim krizinin nedenlerinden biri de fosil 
yakıtlar, fosil yakıtlara daha fazla yatırım 
yapılmamalı artık, bu üçüncü talebimiz. 
Onlarla görüşüyoruz çünkü her şeyi onlar 
belirliyorlar. Karar vericiler onlar. İki hafta 
önce Fridays for Future olarak Ekrem 
İmamoğlu’yla konuştuk. İklim konusun-
da onun da pek çok planı ve fikri varmış. 
Bizim taleplerimizle ilgili fikirlerini sorduk. 
Bu tür çalışmaları bizimle birlikte yapma-
yı o da çok istiyormuş. 

ÇOCUKLARA, “BİR DAHA ÇİKOLATA 
YİYEMEYECEKSİNİZ” DİYORUM

İklim kriziyle başa çıkma konusunda 
kişisel olarak dikkat ettiğin şeyler 
neler? Tüketim alışkanlıklarında ne gibi 
konulara dikkat ediyorsun?

Artık plastik şişe alıp durmak yerine 

matara kullanıyorum. Geri dönüşüm ko-
nusunda daha dikkatliyim. Ama kişisel 
çabam, eriyen buzullar ve Amazon yan-
gınları karşısında güçsüz kalıyor. Bilgileri-
nizi insanlarla paylaşırsanız, küresel iklim 
kriziyle ilgili çalışmalara onlar da katılım 
gösteriyorlar. Bilmek tek başına hiçbir 
şeyi değiştirmiyor, greve destek veril-
meli. Geçenlerde bir okulda bir sunum 
yaptım. Benim kullandığım bir yöntem 
var; insanlar en çok neye zaman ayırıyor-
sa, konuyu onun üzerinden anlatıyorum. 
Manava, aldığı malın başına gelecekleri 
anlatıyorum. İş insanına, gelirine ne ola-
cağını anlatıyorum. Çocuklara da ileri-
de çikolata yiyemeyeceklerini söyleyip 
onları depresyona sokarak anlatıyorum 
(gülüyor). Bilim insanları zaten biliyor. 
İnsanları ancak bu şekilde harekete ge-
çirebiliyoruz, ne yazık ki bencil yaratıkla-
rız. Geçenlerde Boğaziçi Üniversitesi’n-

de Levent Kurnaz hocamızın güzel bir 
sunumu vardı, et yemememi onaylamı-
yordu. Ben vegana yakın vejetaryenim, 
yazın okul yokken veganlık daha kolay 
ama neredeyse vegan bir vejetaryenim 
şimdi de. Hocamız et yemememin yanlış 
olduğunu söylüyordu ama elimde vegan 
burgeri görünce ona et yemekle ilgili 
etik açıdan neler hissettiğimi anlatınca 
aslında mantıklı olabileceğini, bununla 
ilgili şeyler de yapabileceğimi söyledi. Et  
yemek, iklim krizinin nedenlerinden biri. 
Ben kişisel olarak elimden ne geliyorsa 
yapmaya çalışıyorum.

Çevre örgütleriyle ilişkilerin nasıl?

Greenpeace ve WWF (World Wide Fund 
for Nature) gibi örgütlerle ortak iler-
lemesek de hepimizin amacı güzel bir 
dünyada yaşamak. Tek farkımız, onlar 
zamana yayılmış bir şekilde çevre soru-
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nuyla ilgilenirken, bizler acil olarak iklim 
kriziyle ilgileniyoruz. Ayrıca Sıfır Gelecek 
kampanyası dahilinde yer alan çevre ör-
gütleri ile aslında bu kampanya boyunca 
beraber çalıştığımızı söyleyebilirim. 

Sıfır atıkla ilgili gelişmeler  
hakkında neler düşünüyorsun?

Ben geri dönüşüm konusunda sizler 
kadar bilgili olmayabilirim. Gördüğüm 
kadarıyla geri dönüşüm kutuları arttı. 
Ama kullanımının da artması gerekir. İn-
sanlar dönüşebilecek şeyleri hâlâ çöpe 
atıyorlar. Okulumuzda da plastik, kâğıt 
ve elektronik atıklar için kutular var, bu 
güzel bir fikir.

GRETA’YI ÇILDIRTTILAR

Greta’yla tanışıyorsun, onu tanımakla 
hayatında neler değişti?

Eskiden futbolu çok severdim, Cristiano 
Ronaldo idolümdü. Şimdi idolüm Greta, 
bana dünyayla ilgili çok önemli bir şey 
öğretti. SMILE diye bir yaz kampı vardı, 
iklim aktivistlerinin katıldığı. Friday for 
Future Türkiye olarak Selin Gören’le 
oraya gittik, annem de Parents for Future 
olarak oradaydı. Üç kişiydik yani. Her şey 
vegandı orada, yemek alıyordum, Gre-

ta’yı gördüm, çok heyecanlanmıştım. 
Anneme onu gösterdim ve sonra “Hi!” 
dedim, o da bana “Hi!” dedi. Ertesi gün 
daha çok konuştuk, daha da sonraki gün 
fotoğraflarımız oldu. 

Greta’yı çok agresif bulmalarına ne 
diyorsun? Sen son derece sakin  
konuşuyorsun.

Onu çıldırttılar. Ben ikna etme yöntem-
lerimi kullanmaya çalışıyorum sakince 
ama eninde sonunda yine üzmek gere-
kiyor, çünkü harekete geçmiyor insanlar 
başka türlü. Trump’ın Greta’ya söyledik-
lerini biliyorsunuz. Yetişkinler bazı konu-
larda bizden daha zayıf. Akranlarına bile 
yapmamaları gereken şeyleri çocuklara 
asla yapmamalılar ama yapıyorlar. ■

Bütün soruları biz sorduk 
ama Atlas'ın da bize sorusu 
var. İşte Atlas'ın sorusu ve 
bizim cevabımız

ATLAS SARRAFOĞLU:

Benimle röportaj yapanlara 
soruyorum. Şimdi plastik 
bir şişeden su içsem ne 
düşünürsünüz?

GERİ DÖNÜŞÜM 
EKONOMİSİ: 

Biraz şaşırırım ve sana 
o plastiği kullanmaman 
gerektiğini söylerim ama 
suyunu içtikten sonra.

TER
KÖŞE

/  R Ö P O R T A J
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SIFIR ATIK vE İTHAL ATIK ÜZERİNE

hakan Karagöz 

ERENSAN Genel Müdürü 

hakankaragoz@erensangeridonusum.com.tr

İki kavramın aynı coğrafyada birlikte anıl-
ması bile abesle iştigal iken, bendeniz 
ikisini bir arada aynı yazıda anlatmaya ve 
korelasyonunu keşfetmeye çalışacağım.

Sonda söyleyeceğimi de başta söyleyece-
ğim. Varmak istediğim noktayı matematik 
ile açıklayacağım.

Mevcut Durum: 

sıfır atık+ithal atık=0+(-1)=-1

Oysa;

sıfır atık+ithal ikincil ham madde+a-
tık=0+1+(-1)=0

Olması gerekir ki hedefimize ulaşalım.

Atık: Kullanıldıktan sonra işlevini tamam-
layan ve bilinen teknolojik ve ekonomik 
bir yöntemle tekrar kullanılması ve/veya 
geri dönüştürülmesi mümkün olmayan, 
sadece depolanarak veya yakılarak berta-
raf edilebilen, bertaraf edilmesi için para 
harcanması, alan ayrılması, kaynak tüketil-
mesi gereken her şey. (Atık tanımını lütfen 
formülde yerine koyunuz)

İkincil ham madde: Geri dönüşüm yoluy-
la elde edilmiş, ham madde olarak kulla-
nılmaya hazır, son derece temiz, yabancı 
madde barındırmayan materyal.

Şimdi anlatayım ne demeye çalıştığımı.

Sıfır Atık yaklaşımı dünyada yeni bir 
kavram değil, ideali yüksek bir atık yöne-
tim sisteminin adı aslında. Uygulanabilme-
sinin önünde basit veya karmaşık engeller 
olmasına karşın gündeme gelmiş olması 

bile heyecan verici. Hele ki devletin zirve-
sinden destek bularak yola çıkmış olması 
inancımızı artırıyor. Detayda boğmak is-
temiyorum sizleri, ancak sıfır atık yaklaşı-
mının amacı tam olarak yukarıda tanımını 
verdiğim atığın en az seviyede oluşmasını 
sağlamak. Yani bilinen bütün yöntem ve 
teknoloji kullanılarak yeniden kullanımı, 
geri dönüşümü, geri kazanımı mümkün 
olan bütün bileşenlerin değerlendirilerek 
ekonomiye kazandırılması ve kullanılama-
yan kısımların (atık) en az miktara indiril-
mesinin sağlanması hedefleniyor sıfır atık 
yaklaşımı ile.

Böyle bir yaklaşıma hiçbir aklıselim hayır 
diyemez.

Şimdi sıra ithal atıkta…

Uygun kalite ve fiyat ile ikincil ham madde 
ihtiyacımızın ulusal çıkarlarımız ile çeliş-
meden elde edilmesine kimse laf edemez.
Edemediği gibi bunu ticari bir başarı 
olarak belirtmekte de hata görmem. 
Ancak, tanımları karıştırmadan, kavramları 
yarıştırmadan bakmak gerekiyor konulara. 
İthal atık? İthal ikincil ham madde? Mesele 
burada kopuyor.

Yurt dışından temin ettiğimiz ikincil ham 
madde için belirlenmiş bir standart ve 
miktar kısıtlaması bulunmuyor. Uygun 
fiyatla ikincil ham madde temin edelim 
derken ülkemize, bertaraf etmek zorun-
da kalacağımız, bertaraf ederken para, 
zaman ve kaynak harcayacağımız atığı da 
kabul etmiş oluyoruz. Bu durumun medya 
ve kamuoyundaki karşılığını hepimiz bir 

şekilde görüyoruz. Kaliteli ve uygun fi-
yatlı ikincil ham madde temin edilmesine 
karşı değilim. Sadece kalite standartlarının 
belirlenmesi ve dış kaynaklı ikincil ham 
maddenin ülkemiz atık piyasasını baskıla-
yacak mahiyette etki bırakmasını kabul et-
miyorum. Özellikle kaynakta ayrı toplama 
uygulamaları ile ikincil ham madde elde 
eden firmaların maliyetlerinin her geçen 
gün arttığını biliyoruz. Toplama maliyet-
leri artarken karton, plastik gibi ürünlerin 
fiyatlarının düşmesinin etkisini tahmin 
etmek zor değil. Kaynakta ayrı toplama 
yapan firmalarımız aleyhlerine bozulan 
arz-talep dengesi yüzünden ekonomik 
zorluk çekiyorlar. Bu konunun bir yönü.

Ekstra hazin tarafı ise…

Sıfır Atık yaklaşımı ile ülkemizi sürdürüle-
bilir, daha temiz, kaynakları koruyan, ta-
sarruf eden bir forma sokmaya çalışırken, 
diğer taraftan atık ithal ederek (ikincil ham 
madde içinde bulunan geri dönüşümü 
mümkün veya ekonomik olmayan fraksi-
yonları kastediyorum) kurmaya çalıştığı-
mız sistemi baltalıyoruz. Hem atıklarımız 
sıfırlayalım, hem kendi atığımız yetmiyor 
gibi atık ithal edelim.

Büyük çelişki!

Çelişmeyen formül ise;

sıfır atık+ithal ikincil hammadde+a-
tık=0+1+(-1)=0

Çelişkiyi ortadan kaldırıp basit formüllerle 
yaşamak ve atıkları sıfırlamak dileğiyle… ■

/  M A K A L E
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GRETA  
TÜM DÜNYAYA KAFA TUTTU:
BU NE CÜRET!

“Her şey yanlış. Benim burada olma-
mam gerekirdi. Benim, okyanusun öteki 
tarafında, okulda olmam gerekirdi. Ama 
sizler, umut için biz gençlere geliyorsu-
nuz. Bu ne cüret! Boş laflarınızla benim 
hayallerimi, benim çocukluğumu çaldı-
nız ve üstelik ben şanslı olanlardanım. 
İnsanlar acı çekiyor. İnsanlar ölüyor. Tüm 
ekosistem çöküyor. Kitlesel yok oluşun 
eşiğindeyiz ve hâlâ tek konuştuğunuz 
şey para ve ebedi ekonomik büyüme 
masalları. Bu ne cüret! 30 yıldan uzun 
süredir bilim açıkça söylüyor. Görmez-
den gelmeye ve ihtiyaç olan politikalar 
ve çözümler hâlâ ortada olmadığı halde, 
buraya gelip de yeteri kadarını yaptığı-
nızı söylemeye nasıl cüret edersiniz! Bizi 
duyduğunuzu ve durumun aciliyetini 
anladığınızı söylüyorsunuz. Ne kadar 
üzgün ve kızgın olursam olayım buna 
inanmak istemiyorum. Çünkü durumu 
gerçekten anladıysanız ve buna rağmen 
harekete geçmemeye devam ediyorsa-
nız, o zaman kötüsünüz demektir. Ben 
buna inanmayı reddediyorum.”

Bu sözler, tüm dünyaya yayılan iklim için 
okul grevi hareketini başlatan genç akti-
vist Greta Thunberg’e ait.

New York’ta düzenlenen BM İklim Zirve-
si’nde yaptığı konuşma ile tüm dünyaya 
ders veren Thunberg, BM Hükümetle-
rarası İklim Değişikliği Paneli’nin, küre-
sel ısınmayı 1,5 °C’de tutmak için 10 yıl 
içinde karbon salınımlarını %50 azaltma 
önerisinin bile yeterli çözüm olmadığını 
anlattı ve liderlere harekete geçmeleri 
için seslendi. Thunberg, “Bizi yüz üstü 
bırakıyorsunuz ama gençler ihanetini-
zi anlamaya başladı. Gelecek nesillerin 
gözleri üzerinizde. Ve eğer bizi yüz üstü 
bırakmayı seçerseniz, ben de size ‘Sizi 
asla affetmeyeceğiz,’ diyorum. Bunun 
yanınıza kalacağını da sanmayın. Çizgiyi 
hemen şimdi, burada çiziyoruz. Dünya 
uyanıyor. Beğenseniz de beğenmeseniz 
de değişim geliyor!” diye seslendi.

TRUMP’A SÖZ HAKKI VERİLMEDİ

“Bu yarışı kazanabiliriz” diyen BM Genel 
Sekreteri Antonio Guterres ise “Zirvede 

önemli ilerleme kaydedildi ancak gide-
cek daha çok yolumuz var. Ülkelere daha 
önce söylediğimi yineliyorum: 2020 
sonrasında hiçbir yeni kömür santrali 
yapılmamalı” çağrısında bulundu. İklim 
konusunda somut eylem ortaya koyma-
dığı için söz alamayan Donald Trump da 
Greta’yı dinleyenler arasındaydı. Trump, 
Greta’nın konuşmasını dinledikten sonra 
zirveden ayrıldı.

Zirvede, iklim eyleminin finansmanı için 
kritik öneme sahip Yeşil İklim Fonu (GCF) 
hakkında önemli duyurular yapıldı.

Fona, 8 ülke toplamda 1,5 milyar dolar 
daha kaynak aktaracağını açıkladı. 
GCF’nin toplam bütçesi 7,4 milyar dolar 
seviyesine çıktı. Fransa, katkısını ikiye 
çıkaracağını açıkladı. 1,54 milyar euro 
katkının %80’i hibe, geri kalanı ise kredi 
şeklinde olacak.

Birleşik Krallık yaptığı kalkınma destek-
lerinden iklim eylemine vereceği katkıyı 
iki katına çıkardığını ve iklim değişikli-
ğiyle mücadele için araştırma geliştirme 

Greta, BM İklim Zirvesi’nde yaptığı konuşmayla tüm liderlere harekete geçmeleri için 
seslendi. İklim konusunda somut eylem ortaya koymadığı için söz alamayan Donald 
Trump ise Greta’nın konuşmasını dinledikten sonra zirveden ayrıldı.

Yazı: Didem Eryar Ünlü
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YEŞİL İKLİM 
FONUNDAKİ 
1,54 MİLYAR 

EURO KATKININ 
%80’İ HİBE, 

GERİ KALANI İSE 
KREDİ ŞEKLİNDE 

OLACAK.

bütçesini 1 milyar dolara yükselttiğini 
açıkladı. Zirve kapsamında bankalar ve 
finans kuruluşları da önemli duyurularda 
bulundu. Bank of England, iklim riskle-
rini iş dünyasında ve ülkeler arasındaki 
yatırımlarda fiyatlandırmaya başlayaca-
ğını açıkladı. 35 trilyonluk değere sahip 
100 banka, 1,5 dereceye uyumlu iklim 
hedefi koyduğunu açıkladı. 24 trilyonu 
yöneten 87 varlık şirketi de 1,5 dereceye 
uyumlu iş planlarını hayata geçiriyor.

TÜRKİYE’NİN İKLİM MÜCADELESİ 
ÖZELLİKLE ULAŞIM ALANINDA

Zirvede bir konuşma yapan Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türki-
ye’nin özellikle ulaşım alanında önemli 
adımlar atacağını açıkladı. Erdoğan, 
trafikteki sera gazı salınımını düşürmek 
için demiryolu taşımacılığında kat edilen 
mesafe hakkında bilgi verirken, hızlı tren 
hatlarının önümüzdeki 5 yılda bin kilo-
metreye ulaşacağını söyledi. Türkiye’den 
Paris Anlaşması’nın onay sürecine dair 
herhangi bir açıklama gelmedi.

Türkiye’nin yaptığı konuşmaya dair 
yorumlarda bulunan 350.org Türkiye 
Kampanyalar Sorumlusu Efe Baysal’ın 
görüşleri ise şöyle: “Türkiye iklim lider-
liğine oynamak istiyorsa, bir an önce 
Paris İklim Anlaşması’nı meclisten ge-
çirmeli ve son derece yetersiz durumda 
olan Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanı’nı 
güncellemeli. Bu çerçeve içinde Türkiye, 
enerji politikalarında köklü bir değişimle 
başta kömür olmak üzere fosil yakıtla-
ra desteğini çekmeli ve doğayla uyum 
içinde yenilenebilir enerji politikaları ge-
liştirip bu yönde teşvik mekanizmalarını 
oluşturmalı.”

THUNBERG VE ARKADAŞLARI, TÜRKİ-
YE DAHİL BEŞ ÜLKEDEN ŞİKAYETÇİ

Aralarında Greta Thunberg’in de buludu-
ğu, 8 ile 17 yaş arasında farklı ülkelerden 
15 çocuk, beş ülkeyi iklim değişikliğiyle 
mücadele konusunda yeterli adımları at-
madıkları gerekçesiyle UNICEF’e şikâyet 
etti. Uluslararası hukuk şirketi Hausfeld 
tarafından hazırlanan ve Earthjustice 
adlı yardım kuruluşu tarafından destek-
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lenen dilekçede çocuklar iklim değişikli-
ğinin kendi hayatlarına etkisini anlatıyor. 
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin uygulan-
masını gözetmekle sorumlu olan BM 
Çocuk Hakları Komitesi’nce değerlendi-
rilecek olan şikayet dilekçesi kabul gö-
rürse, adı geçen ülkelerden şikayetlerle 
ilgili cevap vermeleri istenecek.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YEREL  
YÖNETİMLERİN ÖNCELİĞİ OLUYOR

İklim değişikliğinin kentlerdeki etkileri 
her geçen gün daha çok hissediliyor. 
Şiddeti ve yoğunluğu artan aşırı hava 
olayları, kentlilerin yaşam alanlarını her 
geçen gün daha çok etkiliyor. Kentler 
aynı zamanda tüketimin yoğunlaştığı 
mekânlar olarak sera gazı emisyon-
larında da önemli rol oynuyor. Bu ne-
denle dünyanın birçok şehrinde iklim 
değişikliği yerel yönetimlerin öncelikli 
konularından biri haline geldi ve birçok 
yerel yönetim iklim planları üretmeye 
çalışıyor.

Kent planlamasının hem iklim değişik-
liğiyle mücadelede hem de iklim deği-
şikliğine uyum bağlamında ciddi bir rolü 
olduğu öngörülüyor.

Türkiye’de de iklim eylemi ve iklim de-
ğişikliğiyle mücadele açısından kentlere 
önemli roller düşüyor.

İstanbul Politikalar Merkezi, yerel yöne-
timlerin kentsel planlama süreçlerinde 
göz önünde bulundurabilecekleri temel 
azaltım ve uyum stratejilerine değinen 
ve bu stratejiler arasındaki çeşitli çatış-
ma ve sinerjilere dikkat çeken bir politi-
ka notu yayımladı.

Çalışmanın, yerel yönetimlerin iklim ey-
lemini kent planlarına dahil etmeleri için 
önemli bir kaynak olması amaçlanıyor.

2018/19 Mercator-IPM araştırmacıları Dr. 
Ender Peker ve Dr. Cem İskender Aydın 
tarafından hazırlanan “Değişen İklimde 
Kentler: Yerel Yönetimler için Azaltım 
ve Uyum Politikaları” adlı politik no-
tunda aynı zamanda yerel yönetimlere 
plan hazırlama süreçleri konusunda bazı 
öneriler de sunuluyor.

Bilgi notunda yer alan yorumlar ise 
şöyle:

2019 yerel seçimleri sonrası beledi-
ye yönetimlerinden kentlerin geleceği 
için stratejik ve/veya mekânsal planlar 

üretmeleri bekleniyor. Arazi kullanımı, 
kentsel yoğunluk, yapılaşma koşulları, 
ulaşım ağları, açık ve yeşil alan sistem-
lerini belirleyen bu planlar, yaşadığımız 
kentlerin biçimlenmesi için önemli stra-
tejik belgeleri oluşturuyor.

Her geçen gün kentlerde etkilerini 
daha çok hissettiğimiz iklim değişikliği, 
mekân üretimiyle doğrudan ilişkili bir 
konu. İklim değişikliğinden nasıl etkile-
neceğimiz, yaşadığımız kentlerin üre-
tilme biçimine göre değişiyor. Bunun 
yanında kentlerin tasarımı kentsel yaşa-
mın ürettiği sera gazı emisyonu miktarı-
nı da doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda 
mekânsal planlama ve tasarımın iklim 
değişikliği ile mücadeledeki rolü de ol-
dukça önem kazanıyor. Dolayısıyla iklim 
eyleminin artık sadece küresel ve ulusal 
ölçeklerde üretilen plan ve politikaların 
da başlıca bileşenlerinden birine dönüş-
mesi gerekiyor. Dünyadaki birçok şehir 
artık iklim değişikliğinin kentlerle olan 
yakın ilişkisinin farkında ve yerel iklim 
eylem planları üretmeye çalışıyor. Bu 
noktada önemli olan konu iklim eylemi-
ni yerel planlarla bütünleşirken, hâliha-
zırdaki ulaşım, yeşil alan üretimi, arazi 
kullanımı ve benzeri başlıklardan ayrı, 
kendi başına bir planlama konusu olarak 
görülmemesi gerektiği.

Aksine, yerel iklim eylemini mekânsal 
planlamanın bütün konu başlıklarını 
yatay kesen bir bağlamda ele almak 
ve bütüncül bir kentsel planlamanın 
konusu haline getirmek önem taşıyor.

NELER ÖNERİLİYOR?

-
tikalarının hesaplanması, kısa, orta ve 
uzun vadeli hedefleri ve etkileri net bir 
şekilde ortaya koyan iklim eylem planla-
rının hazırlanması

-
lımcı yürütülmesi, farklı sektörlerden ve 
aktör gruplarından temsilcilerin birlikte 
çalışması

yerel yönetim içinde bir izleme ve de-
ğerlendirme kurulunun kurulması, dü-
zenli raporlama yapılması

üzere, tüm iklim eylem planı süreçlerinin 
şeffaf ve tüm paydaşların erişimine açık 
olacak bir şekilde tasarlanması ■

 DÜNYADAKİ 
BİRÇOK ŞEHİR 
ARTIK İKLİM 

DEĞİŞİKLİĞİNİN 
KENTLERLE 
OLAN YAKIN 
İLİŞKİSİNİN 
FARKINDA.
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ORTADOĞU ÜLKELERİ NE KADAR ISINDI?
Aşağıda, Ortadoğu ülkelerinde 1890 ve 2019 yılları arasında gerçekleşen ortalama 
ısınma verileri gösteriliyor.

Türkiye Umman

Suriye BAE

Lübnan Katar

Ürdün Bahreyn

Filistin
Suudi 
Arabistan

Mısır Kuveyt

Libya Irak

Tunus İran

Cezayir

Fas
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İÇECEK AmBALAJLARINDA   
DEPOZİTO-İADE SİSTEMİNİN 
UYGULANMASI

İlkim YİğİT

Atık Yönetimi Uzmanı

Çevre Mühendisleri Odası  

Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı

Globalleşen dünyada sanayileşme ve 
kentleşmenin etkisiyle birlikte kay-

naklar bilinçsizce kullanılmakta ve bu 
tüketim sonucu atıklar oluşmaktadır. Git-
tikçe artan oranda karşımıza çıkan atık 
sorunu; toplumu, aileyi ve hatta bireyi 
artık çok yakından etkilemektedir.

Döngüsel Ekonominin başrol oyuncu-
larından biri olan atıkların, yeniden iş-
lenmesinin, geri dönüşümünün ve geri 
kazanımının günümüz dünyasında artık 
çok önemli bir yer tuttuğunu söyleyebi-
liriz. Hatta atıkların ülke ekonomileri için 
kaynak olarak değerlendirildiğini söyle-
mek oldukça yerinde olur.

DÜNYADA VE ÜLKEMİZDEKİ HIZLI 
DEĞİŞİM…

Dünyada hızla artan atık miktarına ön-
lemler almak için her geçen gün mevzuat 
değişiklikleri yaşanıyor. Örneğin; Avrupa 
Birliği'nde konuya ilişkin son yıllarda 
birçok mevzuat değişikliği oldu. Evsel 
atıkların düzenli depolama yoluyla berta-
rafının, 2035 yılı itibarı ile yüzde on ile sı-
nırlanması ve yine aynı yıl itibarı ile evsel 
çöplerin geri kazanım oranının yüzde 65 
olarak hedeflenmesi bu değişikliklerin 
başında yer alıyor. 2030 yılına kadar ise 
plastiklerin yüzde 55’inin, çeliğin yüzde 
80’inin, camın yüzde 75’inin, kâğıt ve kar-
tonun ise yüzde 85’inin geri dönüştürül-
mesi amaçlanmaktadır. 

En güncel gelişme ise; "Tek Kullanım-
lık Plastiklerin Yasaklanması" mevzuatı, 
Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği Konseyi 
tarafından, AB Resmi Gazetesi'nde ya-
yımlanması oldu. Bu mevzuat ile Avrupa 

Birliği'ne üye devletlerin bu yönergeyi 3 
Temmuz 2021 tarihine kadar kendi ulusal 
kanunlarına aktarmaları gerekmekte…

Avrupa Birliği’nde bu tür önlemler alınır-
ken, ülkemizdeki atık sektöründeki geliş-
meler yeni fırsatlar sunuyor. Resmi veri-
lere bakıldığında 2003 yılında ambalaj 
atıkları yönetiminde lisanslı tesis sayısı 28 
iken, 2019 yılında bu sayı 1600’lü rakam-
lara ulaştı. Ambalaj atıkları için 4 tane 
olmak üzere, çevre mevzuatı uyarınca 
yetkilendirilmiş kuruluş sayısı 12’yi bul-
maktadır. Atık yönetiminde yeni ve büyük 
bir pazarın hızla oluştuğunun ülkemiz için 
söylenmesi yanlış olmayacaktır.

Ayrıca; atık yönetimini iyileştirme çaba-
larımızın son dönemde özellikle 10 Aralık 
2018 tarihinde Çevre Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun’unun yürürlüğe girmesi ile üretici-
lere ve tüketiciye daha keskin ve etkili so-
rumluluk verme çabasına dönüştüğünü 
söyleyebiliriz.

Kanun değişikliği ile ülkemizde amaçla-
nan içecek ambalajlarında depozito-ia-
de sisteminin ne olduğunu, nasıl kurgu-
lanması gerektiğini, stratejik noktalarını 
yakın zamanda depozito-iade sistemle-
rinin kurgusu hakkında bilgi almak için 
ziyaret ettiğim Avrupa ülkelerinden de 
örnekler vererek aktarmak isterim.

DEPOZİTO SİSTEMİ NEDİR?  
NEYİ AMAÇLAMAKTADIR?

Depozito; anlam olarak bir üstlenme sı-
rasında yatırılan güvence ya da bağlan-
tı bedeli olarak açıklanır. Konumuz olan 

2030 yılına kadar 

plastikte %55, 

çelikte %80, 

 camda %75, 

kâğıtta %85 
geri dönüşüm 

hedeflenmektedir.
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atık yönetiminde ise ambalajı ile birlikte 
satılan bir ürünün ambalajı için alınan ve 
ambalaj geri getirildiğinde tüketiciye geri 
verilen bedel olarak açıklanabilir.

Ambalaj atıkları yönetimindeki açık 
tanımı ise; oluşturulan sistemde tüketici 
bir içecek kutusu veya şişesi satın alırken 
küçük bir depozito bedeli öder ve içeceği 
tükettikten sonra boş ve sağlam ambala-
jı geri dönüşüm için iade noktasına iade 
ettiğinde bu bedeli geri alır.

Ambalaj Depozito tanımı; Türkiye’de ilk 
defa 2004 yılında Ambalaj Atıkları Kont-
rol Yönetmeliği ile mevzuata girmiştir. 
Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği-
nin her bir değişikliğinde de anlamından 
bir şey kaybetmeden yürürlükte kalma-
ya devam etmiştir. Dolayısıyla, ülkemiz 
içecek üreticileri aslında bu tanıma ya-
bancı değiller.

Depozito sisteminin birçok amacı oldu-
ğunu söylemek yanlış olmaz. Bunlardan 
en önemlisi ülkemizde kaynağında ayrı 
toplamadaki başarısızlığımızı çözecek 
olmasıdır. Özellikle büyükşehirlerde bile 
hâlâ yaygınlaşamayan, ilçe belediyele-
rinin mahalleleri arasında bile farklılık 
gösteren ambalaj atıklarının kaynağında/
evlerde ayrı olarak toplanmasına en etkili 
birincil çözüm depozito sistemlerinin ül-
kemizde uygulanmasıdır.

Şöyle ki; bazı şehirlerimizde evlerden 
ayrı toplanan ambalaj atıkları, kâğıt, 
karton, cam, metal, plastik vb. atıkların 
karışık bir şekilde toplanması yöntemi 
ile yapılır. Bu toplama yöntemi, atıkların 
içerebileceği su, yağ, meşrubat vb. gıda 
maddeleri ile temas etmesi ekonomik 
değeri yüksek atıkların ekonomik değe-
rini düşürmektedir.

Bununla beraber atıkların toplanması 
aşamasında harcanan efor, sefer sayısı, 
araç ekipman filosunun maliyeti, zaman, 
iş gücü ve çevresel etkilerini de düşün-
düğümüzde gerçekten çevresel açıdan 
olumlu bir faaliyet sürdürmeye çalışırken 
bir yandan da çevre kirliliğine yol açılır. 
Bir diğer önemli husus ise her bir geri 

dönüşümlü atığı farklı yöntemler ve fi-
ziksel prosesler ile ayrıştırma altyapısının 
kurgulanması için harcanan ayrıştırma 
maliyetlerini de beraberinde getirir. Çoğu 
manuel ayrıştırma yapılan atık ayırma 
tesislerinde son teknoloji otomasyon si-
temlerinin kullanılması için ise temiz yani 
kaliteli atığın tesislere ulaşması gerekir. 
Depozito iade sistemi tam da bu tanım-
daki atık kalitesini sağlar.

Özetle; depozito sistemleri, dünyada 
uygulanması açısından bakacak olursak; 
kaynak etkinliği yüksek, karbon ayak izi 
düşük ve toplamada en fazla maliyet et-
kinliğini sağlayan, yeniden kullanım ka-
pasitesi yüksek bir modeldir.

Ayrıca; depozito iade sistemleri, büyük 
miktarda boş içecek ambalajını tekrar 
kullanım ve yüksek kalitede geri dönüş-
türme amacıyla toplamanın başarıyla 
denenmiş bir aracıdır ve döngüsel eko-
nomiye ulaşmak açısından hayati öneme 
sahiptir.

BU SİSTEMDEN İSTENİLEN VERİMİN 
ALINMASI İÇİN ÖNEMLİ STRATEJİK 
NOKTALAR NELERDİR?

Sistemin verimli olarak ülke sathında 
yaygınlaşabilmesi için en başta birçok 
bileşenin bir araya getirilip bir program 
halinde tüketiciye sunulması gerekir. 
Bunun için belli başlı stratejik noktalara 
değinmek isterim.

En başta karar verici / kanun koyucu yö-
netimin, Depozito İade Sistemi için asgari 
iade oranını üreticiye hedef olarak ver-
mesi gerekir. Bu gereklilikle genişletilmiş 
üretici sorumluluğu kapsamında üretici-
ler / perakendeciler altyapının kurulması, 
toplanması, geri kazanımı vb. konusunda 
yükümlüklerini yerine getirmelidir. Zaten 
Çevre Kanunu ve birçok yönetmelikte 
“Kirleten Öder” prensibi bu temel harca-
maları işaret eder. Dolayısıyla; Depozito 
İade Sistemi Mevzuatının etkin, çalışabi-
lir ve üreticiler için şeffaf bir sistemi tarif 
etmesi sistemi başarıya götürür.

İkinci adımda ise depozito bedelinin 

M A K A L E  / 
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doğru belirlenmesi gerekliliğidir. Bu 
bedel, satış miktarı veya ürünün içeri-
ğinden ayrı tutulmalı ve ülkedeki sos-
yo-ekonomik yapıya, satın alma gücüne 
göre belirlenmelidir. Eğer, bedel düşük 
olursa sisteme katılım düşük olur ve de-
pozito sistemi çıkmaza girer. Yani burada 
asıl hedef, depozito bedelinin tüketici-
nin ambalajı iade etmeye sevk edecek 
kadar yüksek tutulması olmalıdır. Mevcut 
depozito iade uygulamalarındaki dene-
yimler, uygulamadaki tüm ambalajlar ve 
hacimler için sabit bir iade değerinin be-
lirlenmesinin en iyi uygulama olduğunu 
göstermiştir.

Bunu sağladığımızı düşünelim. Diğer 
stratejik nokta ise tüketicinin iade ede-
ceği ambalajları kendisine en yakın, en 
uğrak yere, en kolay şekilde iade edip, 
depozito bedelini almasının sağlanma-
sıdır. Bunun için ise alışveriş merkezleri, 
satış noktaları, benzin istasyonları gibi 
içecek ürünü satan tüm esnafların yer-
leşkeleri tercih edilmeli ve iade noktaları 
veya depozito otomatları yeterli sayıda 
yerleştirilip, altyapının sağlam kurulması 
gerekir.

Dolayısıyla sistemde yer alması gereken 
en önemli oyunculardan biri de satış 
noktalarıdır. Süpermarketler, marketler, 
bakkallar bu sistemde aktif rol almalı ve 
tüketicinin depozito sistemine katılmış 
olmasını fırsat bilerek kendi mağazasında 
depozito noktası oluşturmalı, böylelikle 
tüketiciyi kendine çekeceğini bilmelidir. 
Yapılan araştırmalarda; AB ülkelerinde 
depozito sisteminin başladığı ilk yıllarda 
depozito otomatı bulunduran satış nok-
talarının satışlarının hızla yükselen bir 
ivmeye sahip olduğu görülmüştür.

Ayrıca; sistemin doğru çalışması için, de-
pozito uygulanan ambalajların üzerinde 
“Depozitoludur” ibaresinin yer alması 
gerekir. Tüketicinin satın aldığı ürünü iade 
ettiği zaman depozito bedelini geri ala-
cağını bilmesi ve bunu kolayca anlaması 
gerekir.

Aslında özetle, tüketicinin depozito siste-
mine katılma isteğini artıran aynı zaman-
da anlaşılması karmaşık olmayan ve tü-
keticinin maddi getirisini kolay bir şekilde 

temin edebileceği, güvenilir, kararlı bir 
sistem kurulması halinde depozito siste-
mi her ülkede başarılı olabilir.

Depozito sistemi, kanun değişikliğinde şu 
şekilde yer buldu:

DEPOZİTO

Ek Madde 12

“Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla 
Bakanlık, belirleyeceği ambalajlar için de-
pozito uygulamasını 1/1/2021 tarihinden 
itibaren zorunlu tutar. Bu doğrultuda, 
depozito kapsamındaki ambalajlı ürün-
lerin satışını gerçekleştiren satış noktaları 
depozito uygulaması toplama sistemine 
katılım sağlamakla yükümlüdür.

Depozito sisteminin uygulanmasına yö-
nelik usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarıla-
cak yönetmelikle belirlenir.

Bu madde ile 2021 tarihine kadar Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı çıkaracağı yönetmelik 
ile depozito sistemini şekillendirecek ve 
bu yönetmeliğe uymayan üreticileri ise, 
Kanunda yer alan cezai müeyyideler ile 
sisteme girmek zorunda bırakacaktır.

Ziyaret ettiğim; Almanya, Litvanya,Es-
tonya, Norveç ve Finlandiya’da üreticiler 
ve perakendeciler bir araya gelerek ülke-
nin karar verdiği şekilde etkin bir depo-
zito sisteminin uygulanmasını sağlaması 
gereken yapıyı yani sistem operatörünü 
oluşturmuşlar. Merkezi bir kâr amacı güt-
meyen kuruluş olarak konumlandırılan 
sistem operatörü depozito-iade sistemini 
şeffaf, denetlenebilir ve güvenilir bir şe-
kilde yürütüyor. Düşük maliyete en fazla 
verim planlanmış.

Sistemin ekonomik ve çevresel bo-
yutunun tüketiciye doğru bir şekilde 
aktarılmaması sistemi başarısızlığa sü-
rükleyebilir. Özellikle Norveç’te, bu ba-
şarının sağlanmasının başlangıç noktası 
ise depozito/iade sisteminin çevresel ve 
ekonomik açıdan bireysel kazançlarının 
olduğu algısının tüketicide yaratılması 
olmuş. 

Danimarka; %95 toplama hedefi koyar-
ken, ülkeler arasında en yüksek maliyetle 
bu işi yürütüyor. Ve toplam iade oranını 

depozito  
sisteminde yer 
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önemli oyunCulardan biri 

de satış noktalarıdır. 
süpermarketler, marketler, 
bakkallar bu sistemde aktif 

rol almalı.

/  M A K A L E



SAYI 5 KASIM-ARALIK 2019 77

%90 civarında tutarak, verimli şekilde 
sistemini halen devam ettiriyor.

Almanya; toplam iade oranı: %98,4. Kutu: 
%99 / PET: %98.  Toplama sisteminde iyi-
leştirmeler yapmak için sistemini gözden 
geçiriyor. 

Litvanya; hedefini 2025 itibarıyla amba-
lajların %90’ının geri dönüştürmek olarak 
belirledi.  2017 rakamlarına göre toplam 
iade oranı: %91,9. Kutu: %93 / PET: %92 / 
Cam: %83. Litvanya, Depozito İade Siste-
mi’ne en yeni başlayan ülkelerden biri ve 
kalabalık olmayan nüfusu ile çok başarılı 
bir sistem kurmuş. Ayrıca yüksek topla-
ma oranları ile sisteme geçmek isteyen 
ülkeler arasında en çok gözlemlenen ülke 
durumunda.

Norveç; Çevre kirletme bedeli muafiyet 
için kutular ve geri dönüştürülebilir PET 
şişelerin %95 geri toplanması zorunlulu-
ğu mevcut. Toplam iade oranı; 2016 yılı 
verilerine göre, %91,7. Kutu: %95,7 / PET: 
%88,2. Norveç’te cam ambalaj yok dene-
cek kadar az. Geri dönüşümü yüksek ka-
litede özelliğe sahip üretilmiş pet şişe ve 
metal içecek kutuları, yüksek oranlarda 
başarılı bir şekilde toplanıyor.

Ayrıca mali boyutu ile de doğru algı 
devam ettirilmiş. Şöyle ki; depozito, am-
balajın kısa süreliğine kullanımı için tahsil 
edilen bir teminattır. Depozito tutarının 
ürün fiyatına dahil edilmesi durumunda 
tüketicide karmaşıklığa neden olabilir. Bu 
yüzden depozito tutarı, ürünün satış fiya-
tından ayrı olarak gösterilmeli ve bu şe-
kilde tahsil edilmelidir. Bu nedenle; üre-
ticiler bu bedeli ambalajlarında açıkça, iki 
tutarın birbirinden farklı olduğunu belirtir 
şekilde ibareler koymuş ve bu noktada 
şeffaf olmuşlar. 

Depozito bedelini sabit tutarak şehirden 
şehre değiştirmeden veya herhangi bir 
hizmet bedeli kesilmeden iade etmişler. 
Ülkelerde, boş ambalaj iade noktasına 
iade edildiğinde depozito tutarı da eksik-
siz olarak iade ediliyor.

Ülkelerde her depozitolu ambalaj üze-
rinde, tüketicinin ambalajın depozitolu 
olduğunu anlayabilmesi için bir logo/ 
sistem sembolü olması, özellikle tüketici-

ler için faydalı olacak bir tasarım olmuş. 
Bu sembol ayrıca manuel toplama nok-
talarında da ambalajın uygun olup olma-
dığını anlamaya kolaylık sağlamış.

Ayrıca; ülkemizdeki satış noktaları / pe-
rakendecilerin sistem içerisinde zorunlu 
bir paydaş olarak bulunması ile tüketi-
ciler; boş ambalajların iade edilmesi ile 
yeni malların satın alınmasını birleştire-
ceklerdir. Sırf bu sebepten ötürü, özel 
toplama noktalarına veya atık getirme 
merkezlerine gidilmesi gerekmeyecektir. 
Bu sayede ilave maliyet, trafik, iş gücü ya 
da çevre kirliliği yaratılmayacaktır. 

Sonuç olarak, Depozito İade Sistemi 
kurmuş ve başarılı olmuş ülkelerin tama-
mında benzer ortak noktalar göze çarp-
maktadır.

sürenler / üreticiler ve perakende üze-
rindedir. 

-
tında ve sisteme kayıtlıdır. 

-
ler, depozitolu ambalajı tüketiciden istis-
nasız geri almak zorundadır.

-
pozitolu ambalajı geri alan perakende-
ciler iadeleri otomatlar ile yapmaktadır. 
Otomatlar, tüketicilerin iade işini kolay-
laştırdığı için ve ekonomik açıdan özellik-
le tercih edilmektedir.

-
larak caydırıcılık sağlanmış ayrıca, ülke 
barkod silinmeyecek kalitede özellikte 
imal edilmektedir. 

sonra, iade edilmeyen ambalajların iade 
bedeli ise sistemin havuzunda kalmak-
tadır. Bu bedelde, sistemin havuzunda 
kalarak aslında yine sistemi desteklemek 
için kullanılmaktadır.

Uygulanacak bu sistem ekonomiye nasıl 
bir etkide bulunur?

sayesinde cari açıkta dönüşüm seviyesi-
ne göre 210 ila 490 milyon TL arasında 
azalma sağlanabilir.

DEPOZİTO, AMBALAJIN 
KISA SÜRELİĞİNE 

KULLANIMI İÇİN TAHSİL 
EDİLEN BİR TEMİNATTIR. 

DEPOZİTO TUTARININ 
ÜRÜN FİYATINA DAHİL 
EDİLMESİ DURUMUNDA 

TÜKETİCİDE 
KARMAŞIKLIĞA NEDEN 

OLABİLİR. 
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Bu kısımda ülkemizin son 2 yıldır yaşadığı 
atık ithalatı sorununa değinmek yerinde 
olacaktır; 

Çin'in aldığı önlemler nedeniyle AB, 
ABD, İngiltere gibi bölgelerden ülkemize 
gönderilen plastik menşeli atıkların mik-
tarı nın hızla artmakta olduğu gözlem-
lenmektedir. 2016 yılında 159.569 ton 
olan ithal plastik atık miktarı 2017 yılında 
261.863 ton ve 2018 yılında ise 439.909 
tona ulaşmıştır. 2017 yılında bu ithalattan 
kaynaklı cari açık 52 milyon avroyu geç-
miştir. Bu perspektiften bakınca, 2016 
yılından 2017 yılına %64, 2017 yılından 
2018 yılına %68 artmış olan ithal plas-
tik atığın, 2019 yılında yaklaşık 670.000 
tona ulaşması ve bu şekilde devam edil-
diği takdirde, 2020 yılında 1 milyon ton 
gibi ürkütücü bir rakama ulaşması şaşır-
tıcı olmayacaktır.

Sadece AB`den ülkemize gönde-
rilen atıkların, ülkemizdeki atıklara 
oranı 2004'te %20'yi bulurken, bugün 
%35'lere ulaşmıştır. Diğer ülkelerden 
gelen bu atıkların tamamı geri dönüşüm 
proseslerine girmemekte ve %50'ye yak-
laşan oranlarda çöp niteliğinde olduğu 
öngörülmektedir. 

Özetle; ülkemizin diğer ülkelerin çöplü-
ğü haline gelme riski taşıdığı aşikardır. 
Kontrolü yetersiz olan bu sürecin sonun-
da vahşi depolama alanlarının artması, 
mevcut depolama tesislerimizin kapa-
sitesinin erken dolması, havamızın, top-
rağımızın, suyumuzun daha fazla kirlen-
mesi, aynı zamanda da kendi atıklarımızı 
yönetememe riski oluşmaktadır. 

yüksek kaliteli atıkların (kaynağın) kapalı 
döngü geri dönüşüm oranını ilk yılda %70 
ikinci yılda %80 ve üçüncü yılda %90  se-
viyesine çıkarabilir.

Başka ülkelerden ülkemize soktuğumuz 
atıklar ile sektörümüze sağlıklı bir şekil-
de ham madde sağlayamamaktayız. Bir 
diğer yandan plastik atıkları ülkemize so-
karken, cari açığı da artırmakta olduğu-
muzu unutmamamız gerekmektedir.

Ayrıca bilindiği üzere; Döngüsel Ekonomi-
nin felsefesi bir sektörün kullanmadığı ve / 
veya attığı diğer sektörün ham maddesidir. 

Bu bakış açısından bakacak olursak; 
özellikle plastikler döngüsel ekonomide 
önemli bir yer tutar. Ham madde türüne 
ve uygulamasına göre coğrafi olarak ba-
kıldığında ülkemizde farklı miktarlarda 
atık neredeyse 1970’ten beri geri dönüş-
türülmektedir.

Plastik sektöründe 6.000 civarında firma, 
yüzlerce çeşit mamul üretmektedir. Fir-
malar üretim kapasitelerini, ton, metre, 
m2, m3, adet veya çift olarak değişik bi-
rimlerle belirlediklerinden, kurulu kapasi-
tenin sadece tek bir birim bazında tarifini 
yapmak mümkün olamamaktadır. 

Ancak sektörde ortalama kapasite kulla-
nımının %85 civarında seyrettiği dikkate 
alınarak sektörün 8,5 milyon ton gibi bir 
kurulu kapasiteye sahip olduğunu söyle-
mek mümkündür. Plastik sektörü, işleme 
kapasitesindeki artışa paralel olarak her 
yıl artan ölçüde makine ve teçhizat yatı-
rımı yapmaktadır. Sektörün 2003 yılında 
288 milyon dolar olan makine teçhizat 
yatırımı, 2015 yılında %270 artış göstere-
rek, 942 milyon dolar seviyesine çıkmıştır. 

Cam ambalajlar için de durum çok farklı 
değil. Cam; silika, soda külü, feldspat gibi 
doğal kaynakların yüksek derecede eri-
tilmesi sonucu oluşturuluyor. Cam, üre-
tilirken doğal kaynakların ve petrol kay-
naklarının azalmasına sebep olur. Üretimi 
sonucu ortaya çıkan kirlilik yüzünden de 
çevre kirliliği ve insan sağlığına etki eden 
sorunların oluşmasına yol açar. Doğal 
kaynaklarımızın giderek azaldığı, çevre 
sorunlarının önemli boyutlara ulaştığı gü-
nümüzde, en az plastik ambalaj atıkları-
nın geri kazanılması kadar, atık camların 
da geri dönüşüm serüvenine katılması 
oldukça ciddi önem taşır.

Plastikler ve kâğıt atıklarının geri dönü-
şümü belli tekrarlardan sonra mümkün 
değildir. Fakat atık camlar sayısız kez ye-
niden kullanılabilir. Hatta geri kazanımla 
elde edilmiş camların, birincil ham mad-
deden üretilmiş camlardan hiçbir farkı 
yoktur. Cam üretiminde, salınan emisyon 
ile çevre kirliliği artmakta, fakat geri dö-
nüşüm ile bu biraz da olsa azaltılabilmek-
tedir. Atık camların geri dönüşümü ve 
geri kazanımı sayesinde; üretim esnasın-
da enerjide yaklaşık %25, emisyonda % 

20, atık oranlarında %80, üretim esnasın-
da su tüketiminde yaklaşık %50 oranında 
azalma sağlanabilmektedir. Cam sektö-
rünün yaptığı araştırmalara göre 1 ton 
atık camın geri kazanımı ile yaklaşık 40 
litre yakıt tasarrufu sağlanmaktadır.

TL’yi bulabilir. 

yaratabilir.

Ülkemizde yerli üretim yapan önemli 
sektörlerden olan plastik ve cam sektö-
rü, ham maddesini yine ülkemizde temiz 
ve kayıtlı bir şekilde ayrıştırılmış ve top-
lanmış atıklardan depozito yöntemi ile 
karşılamalıdır. Bu sistem; hem döngüsel 
ekonomi bağlamında ülkemizde örnek 
ve belki de en büyük uygulama olacak 
hem de yılda 50 milyon turist ağırlayan 
ülkemiz için plastik ve cam şişesiz sahiller, 
atıksız ormanlar, temiz yaylalar ve mesire 
alanlarının hayal olmadığını gösterecektir.

Özetle ülkemizdeki döngüsel ekonominin 
en önemli ayağını ambalaj atıkları oluştu-
ruyorsa, bu atıkların yönetiminde depo-
zito iade sistemi vazgeçilmez bir unsur 
haline gelmelidir. 

Sistemin dezavantajı söz konusu bile 
değildir. Aksine kaynakların ülkemiz 
içinde değerlendirilmesi ile hem ekono-
mik hem de çevresel yönden avantajları 
ile ülke yararına bir sistemdir. Geri dö-
nüşebilir atıkların diğer atıklarla birlikte 
çöpe gitmemesi için en uygun sistem 
depozito sistemidir. Ülkemiz içecek am-
balajını çöpe atacak kadar zengin bir 
ülke değildir. ■

Plastik sektörünün 

8,5 milyon 
ton gibi bir kurulu 

kapasiteye sahip 
olduğunu söylemek 

mümkündür. 
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STOKLAR GÜNDEN GÜNE ERİYOR
Nikel depo stokları azalmaya devam etti. Yıla 206.000 tonun üzerin-
de başlayan LME depolarındaki stoklar ekim ayı sonuna kadar 67.000 
tonun altına düştü.

Düşen stok seviyeleri genellikle yükselen 
fiyatlara denk gelse de son zamanlarda 
böyle olmadı. LME’nin üç aylık nikel fiyatı, 
eylül ayında ton başına 18.000 ABD Do-
ları’ndan ekim ayının sonuna kadar ton 
başına 16.100 ABD Doları’nın altına düştü. 
Nikel stoklarının LME depolarından çıkı-
şının, Çinli paslanmaz çelik üreticilerinin 
gelecekteki ihtiyaçları ile metal arz ve 
talep arasındaki mevcut dengeyle ilgili 
olacağı düşünülüyor. Uluslararası Nikel 
Çalışma Grubu’na göre, küresel nikel arz 
açığının 2018’de 144.000 tondan 2019’da 
79.000 tona, 2020’de 47.000 tona düş-
mesi bekleniyor.

Aynı zamanda, Macquarie Research, Çin’in 
paslanmaz çelik üretiminin 2018’de 26,7 
milyon tondan 2019’da 29,5 milyon tona, 
ardından 2020’de 30,1 milyon tona çıkma-
sını bekliyor. Paslanmaz çelik üreticileri ge-
lecekte nikel fiyatlarını ve paslanmaz çelik 
hurda talebini destekleyebilir. Ancak şim-
dilik, nikel fiyatlarındaki dalgalanma, ticari 
alışkanlıkların kayması ve küresel üretimin 
yavaşlaması, paslanmaz çelik hurda piya-
sası katılımcıları için önemli endişe kaynağı 
olmaya devam ediyor.

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’n-
dan alınan rakamlara göre, Avrupa’nın 
2019’un ilk yarısında ürettiği paslanmaz 
çelik, 2018’in ilk yarısına göre %4,9’luk 

bir düşüşle 3,75 milyon tonun altına düş-
müştür. ISSF ayrıca, Avrupa/Afrika’da-
ki toplam paslanmaz çelik tüketiminin 
2020’de %0,4 seviyesine kadar geri 
dönmeden önce, 2019'da %5,7 oranında 
düşmesini bekliyor. Ekonomik belirsizlik, 
bu yıl yükselen fiyat eğiliminin yarattığı 
coşkuların bir kısmını azalttı.

Ayrıca, birincil nikel, paslanmaz çelik ve 
paslanmaz çelik hurda fiyatları arasında-
ki bağlantı kesilmesi, Batı’da paslanmaz 
piyasa koşullarını zorlaştırdı.

AVRUPA’DAKİ ENDİŞELER

Avrupa paslanmaz çelik üretimi Ulusla-
rarası Paslanmaz Çelik Forumu’na göre 
2019 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda 
%5,7 azalırken, Macquarie Research, 
Avrupa paslanmaz çelik üretiminin 2019 
yılında %5 azalarak yedi milyon tonun 
altına düşeceğini tahmin ediyor.

İngiltere’deki son Brexit gelişmeleri ve 
Alman imalat üretiminin daraltıldığının 
göstergeleriyle birleştiğinde, belirsiz-
lik Avrupa’da önemsiz kalmaya devam 
ediyor. Hollanda’daki Oryx Stainless’tan 
Joost Van Kleef, Avrupa’nın paslanmaz 
çelik ve özel alaşımlar konusundaki en 
son BIR Dünya Aynası’nda, ithalat reka-
beti ithalatının Avrupa’ya girmesinin çok 
daha yüksek bir rekorda kalması nede-

niyle Avrupa’da zorlu bir faktör olduğu-
nu bildirdi.

ZORLU ABD KOŞULLARI

ABD’de paslanmaz çelik hurda fiyatları, 
döviz ticaretinde nikel fiyatlarının yük-
selişine ayak uydurmadı. Doğu ABD’de, 
son zamanlarda fiyatlar, değirmene 
teslim edilen brüt ton başına 1.375 Ame-
rikan Doları'ndan fazla seviyeye yük-
seldi. ABD paslanmaz çelik hurdalarına 
olan ihracat talebinin azalması, sadece 
karmaşık meseleleri içeriyor.

ABD’nin resmi istatistiklerine göre, 
2019’un ilk yarısı boyunca paslanmaz 
çelik hurda ihracatı, Kanada, Pakistan 
ve Vietnam’a olan zayıf talebin yanı sıra 
Çin’e ve Güney Kore’ye yapılan sevkiyat-
ların %98 düşüş göstermesiyle 2018’in 
ilk yarısına kıyasla %30 düştü.

Her ne kadar Tayvan, Hindistan ve Mek-
sika’yla ticaret akışı iyileşmiş olsa da, bu 
kazançlar diğer pazarlardaki zararları 
telafi etmek için yetersiz. Çin’le olan ti-
caret aniden düştüğü için, ABD, Kanada 
ve Meksika arasındaki paslanmaz çelik 
ticaret akışı önem kazandı.

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’na 
göre, NAFTA bölgesindeki paslanmaz 
çelik ürünlerinin ticaret akışı geçen yıl 
570.000 tona ulaştı. ■
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KâğIT GERİ DÖNÜŞÜM 
PİYASASI  KRİZDE

İngiltere'de geri kazanılmış kâğıt sektörü tarafından perakendecilere ve 
yerel makamlara, iadelere neden olan karton fiyatlarıyla ilgili sert uyarılar 
yapılıyor. BIR Genel Başkanı bu durumu "ne zaman biteceği belli olmayan 
bir kriz" olarak yorumluyor.

İngiltere’deki bazı sektörler, mevcut pi-
yasanın perakende satış merkezlerindeki 
malzeme desteğinin pazarın kötüleştiği-
ne dair bir gösterge olduğunu söylüyor. 
Özellikle Noel perakende dönemiyle bir-
likte, bazı yerlerde atık kartonun stoklan-
masının gerekebileceği ile ilgili kötü bir 
tablo var.

ALT SINIFLAR

Kriz uyarısı geçen hafta, BIR'in Kâğıt Bö-
lümü'nün başkanı olan Jean-Luc Petithu-
guenin'den geldi: “Mevcut arz için yeter-
siz talep var ve en düşük kalite ürünün 
pazara girmesi zor.”

BIR’ın Macaristan’daki sonbahar toplan-
tısından önceki üç aylık raporunda Petit-
huguenin şunları söyledi: "2019, Çin hü-
kümetinin kararlarının sonuçlarına hâlâ 
katlanmakta olduğumuz önemli bir yıl. 
Avrupa bir fazlalık piyasasıdır; kıtadaki 
kâğıt üreticilerinin talebi mevcut arzları 
almakta yetersiz kalıyor ve atık yöneti-
mi şirketleri malzemelerini ihraç etmek 
zorundalar.”

Petithuguenin şunları ekledi: “Bu pazar-

da kalite gereksinimleri de artıyor, ayrıca 
mevcut ve gelecekteki eğilim üretimimizi 
uyarlama ve kaliteye odaklanma yönün-
de olmalı. Birçok kontrol mekanizması 
kuruluyor. Profesyonellik ve izlenebilir-
liğe saygı gösterilmeli. Biz bir bisiklete 
bindik, ama pazar yeniden başlayacak. 
Sorun şu ki, bu kriz ne kadar sürecek?”

Öneriler, bu ayın fiyatlarının, yerel üreti-
cilerin ödeme yaptığı kullanılmış karton 
(OldKLS / OCC) için ihracat pazarında 
50 £ kadar düşük olması. Bu değer, bir yıl 
önce Çin'den gelen talepte, tedarikçiler 
tarafından yüksek kalite standartlarına 
ulaşmak için önemli yatırımlar yapılma-
sına neden olan bir yükseliş olduğu za-
mandan 100 sterlinin üzerinde bir düşüş 
gösterdi. Kullanılmış karton fiyatlarındaki 
son düşüş, Çin'den gelen ve diğer pazar-
larda malzemeyi daha yavaş bir şekilde 
kaplayan siparişlerinde çarpıcı bir düşü-
şün ardından geldi.

İNDİRİMLER

İngiltere'deki atık kâğıt sektöründeki iki ti-
caret birliği de piyasaların sonbahar ve kış 
aylarında “zor” olacağı konusunda uyardı.

Kâğıt Endüstrileri Konfederasyonunun 
ham madde yöneticisi Simon Weston, 
“Önümüzdeki aylarda, ticaret savaşla-
rı ve ekonomileri yavaşlatma, küresel 
jeo-politik faktörler, OCC gibi ana sınıflar 
için talebi daraltacağı için göstergeler 
zor olacak” dedi.

Weston şöyle devam etti: “Bu, bazı üreti-
cilerin, kısa vadeli gelirleri en üst düzeye 
çıkarmak için ihracat pazarlarından is-
tifade eden hisse senedi taşımasında 
zorluk çekmelerine neden olabilir. İngil-
tere'deki kâğıt fabrikaları ile uzun vadeli 
ilişkileri olanlar, daha düşük fiyatlara 
rağmen stoklarını hareket ettirecekler. 
Bununla birlikte, fabrikadaki kalite deği-
şimini izleyin.

Çin’deki Japon ikincil elyaf tedariklerinin 
son tayfun tarafından kötü bir şekilde 
kesilmesi durumunda İngiltere’deki elyaf 
satış fırsatları için geçiş yapın.”

ÇÖP KUTULARI

Geri Dönüşüm Derneği Başkanı Craig 
Curtis, kalitenin hâlâ önemli olduğunu 
söyledi. Artış suçlamalarını, geri kazanıl-

K A G I T
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mış kâğıdı genel atık kutularına koymayı 
tercih eden bazı işletmelerin görebile-
ceğinden endişe duyuluyordu. Curtis bu 
durumu, “Bunun tehlikesi, kalite şartna-
mesinin düşmesi ve malzemenin ayrı tu-
tulması” sözleriyle ifade etti.

Geri Dönüşüm Derneği Genel Müdürü 
Simon Ellin, “Gerçekten zorlu bir yolculuk 
için hazır olduğumuzu düşünüyorum. Çin 
hâlâ piyasayı elinde tutuyor, ancak buna 
rağmen talepleri önemli ölçüde azaldı. 
Çin şu an dolu ve ekim ayının sonun-
dan itibaren herhangi bir sevkiyat ger-
çekleşmeyecektir. 2020'ye yönelik yeni 
sevkiyat kotalarının Çin'e ne zaman çı-
karılacağı henüz bilinmiyor. Genel olarak, 
piyasadaki düşük fiyatlara rağmen, tavsi-
yem, satmak olacaktır” diyor.

Sektörün genel olarak 3-6 ay dayanma-
sını beklediği mevcut kasvete rağmen, 
2020 ve sonrasında kullanılmış karton 
ve karma kâğıtlara olan talebin artacağı 
konusunda bir iyimserlik var.

Tedarik şirketi Avrupalı ACN olan büyük 
Çinli üretici grubu Nine Dragons, geri ka-
zanılmış kâğıtların ithalat kotasıyla ilgili 
makro-çevre ve politikadaki değişiklikle-
re cevaben, ham madde çeşitlendirmeye 
çalıştı, dikey bir sanayi zinciri oluşturmak 
için kaynakları aşağı yönde genişletti ve 
işini genişletti.

Nine Dragons Başkanı Cheung Yan, “Geri 
kazanılmış kâğıt alımı için yerel kaynak 
kanallarını genişletme çabalarımızı güç-
lendireceğiz ve yurt dışında geri dönüş-
türülmüş kâğıt hamurunun üretim ka-
pasitesini artırma fırsatlarını keşfetmeye 
devam edeceğiz” dedi.

Nine Dragons, Malezya'da geri dönüş-
türülmüş bir selüloz fabrikasını satın 
aldı ve Çin ve Malezya'da linerboard 
için sırasıyla 2 milyon ton ve 550 bin 
ton ek üretim kapasitesi başlatmayı ve 

ABD'deki mevcut tesislerinin üretim ka-
pasitesini daha da artırmayı planladığını 
söyledi.

VIRIDOR

Piyasaların iyileşeceği görüşü, İngilte-
re’nin BIR temsilcisi olan Viridor geri 
dönüşüm şefi Keith Trower tarafından 
da yorumlanıyor. Trower bu ayın başla-
rında ticaret derneğine verdiği raporda 
şunları söyledi: “Değişen kâğıt ortamının 
etkileri, bozulmaya ve oynamaya neden 
olmaya devam etti. Bunun kaynakları 
şunlardır: ABD ile Çin arasındaki ticaret 
savaşının, %5'lik ithalat tarifeleri için po-
tansiyel ortaya çıkarması; Çin'de azalan 
ithalat, Uzakdoğu’daki, özellikle Endo-
nezya’daki ithalat kısıtlamalarına ilişkin 
belirsizlik alımların azalmasına ve fiyatla-
rın düşmesine neden oldu.

Bunun sonucu olarak, geri dönüştürül-
müş kâğıt dünyasının sürekli olarak yeni 
mağazalar adapte etmek ve aramak 
zorunda kalması olmuştur. Hindistan şu 
anda ithalat için mevcut en yüksek ka-
pasiteye sahip ve düşük fiyatlar sunarak 
düşük küresel talebe yatırım yapabiliyor 
gibi görünüyor.

Bununla birlikte, tarih bize değişimin, ak-
saklığın ve oynaklığın dışında her zaman 
fırsat olduğunu öğretti. Avrupa'da değir-
men grupları ve kâğıt işlemciler özellikle 
ABD’den yapılan ithalatı hedeflemek için 
yeni kapasitelere yatırım yapıyor. Taşıma 
ve konteyner boşaltma işlemlerini daha 
da optimize etmek için bu tesislerin li-
manlara veya iskelelere yakın yerleşti-
rilmesi muhtemeldir. Bunlar 2020 kadar 
erken olabilir.” ■

A N A L i Z  / 
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BUZLAR ERİYOR,  
BASKI HAFİFLİYOR

Metal pazarları için Çin ile ABD arasındaki ticaret anlaşmazlığı azaldı ve 
bu da baskıyı hafifletti. İki taraf arasında giderek artan hoşgörü, ABD’den 
daha fazla tarım ürünü satın almak isteyen Çin’e uygulanacak tarifeleri er-
teleme planlarının merkezinde görünüyor.

Çin Devlet Konseyi, 23 Ağustos’ta 
yaptığı açıklamada, bakır hurdası ve 

alüminyum hurdası da dahil olmak üzere 
75 milyar dolarlık ABD ithalatına %5 
ve %10’luk ek bir tarife uygulanacağını 
açıkladı. Söz konusu hamle, 10 gün önce 
yapılan bir ABD açıklamasına misilleme 
olarak geldi ve yaklaşık 300 milyar ABD 
doları tutarında Çin ithalatına %10 ora-
nında ek tarife getirileceği belirtildi.

Asya'nın en büyük alüminyum ekstrüz-
yon şirketi China Zhongwang Başkanı Liu 
Zhongtian hakkında ABD'de "1,8 milyar 
dolar vergi kaçırdığı suçlamasıyla" dava 
açıldı. Zhongtian, alüminyum ithalatı sı-
rasında gümrük vergisini ödememekle 
suçlanıyor. Çinli milyardere yöneltilen bir 
diğer suçlama da alüminyum şirketini 
"ABD'ye yasa dışı yolla yüklü miktarda 
metal sokmak için kullanmak".

Federal bir jüri, sanığın, spot kaynaklı 
alüminyum ekstrüzyonları mamul olarak 
göstererek gönderdiğini fark etti. Liu’nun 
kontrol ettiği şirketlerin, 2011-2014 yılları 
arasında iki milyondan fazla palet ithal 

ettiği iddia edildi. Zhongwang, hem Çin 
hem de ithalatçı ülkelerin yasalarına uy-
duğunu belirtti.

NOVELİS MAHKEMEDE

Novelis, ABD’deki düzenleyicilerin Aleris 
Corporation’ı devralmasını önleme ça-
balarıyla mücadele edeceğini söyledi. 
Anlaşmanın 21 Ocak 2020’de kapan-
ması bekleniyor, ancak Adalet Bakanlığı 
(DOJ), otomotiv karoseri sağlayıcıları 
arasındaki tek ilgili rekabetin Novelis ve 
Aleris gibi üreticiler arasında olduğunu 
iddia ederek Novelis’e meydan okuyan 
bir dava açtı.

Novelis, DOJ’un çelik otomotiv gövde 
sacı üreticilerinin rekabeti dikkate al-
madığını, özellikle de bu levha pazarın 
neredeyse %90’ı için kullanıldığını iddia 
ediyor.

BAKIR

Klasik ekonomik göstergelere göre bakır, 
17 Nisan’da 6.533 ABD Doları’nın üze-
rine çıkarak bugüne kadarki en yüksek 
seviyeye ulaştı ve o zamandan beri 6 

bin ABD doları değerinde. Eylül ayı or-
tasında, fiyat 5.777 ABD Doları ile 5.780 
ABD Doları arasındaydı. Analistlere göre, 
LME’nin (Londra Metal Borsası) yüksek 
stok seviyeleri ve Çin’de üretimdeki dü-
şüşler kırmızı metal fiyatını artırıyor.

LME’nin lisanslı depolarındaki bakır stok-
ları eylül ortasındaki seviyeden 295 bin 
800 tona yükseldi. 4.509.33 ABD Doları 
ile 5.557.10 ABD Doları arasındaki boş 
bakır tel hurda maliyeti ve 5.457.86 ABD 
Doları ile kıyılmış bakır tel hurda fiyatı 
5.667.36 ABD Doları seviyesindeydi. 
Ağır bakır hurdası fiyatları 4.906.57 ABD 
Doları ile 5.127.09 ABD Doları arasında, 
alaşımsız bakır tel hurdası ise 5.314.53 
ABD Doları ile 5.513.00 ABD Doları ara-
sında işlem gördü.

Uluslararası Bakır Çalışma Grubunun ön 
verileri, dünya madeni üretiminin 2019’un 
ilk yarısında yaklaşık %1,4 oranında azal-
dığını gösteriyor. Bu dönemde, dünya 
rafine üretimi de %1 oranında azaldı. Bi-
rincil üretim %1,5 oranında azalırken, ikin-
cil üretim hurdadan %1 artmıştır. ■

A N A L i Z  / D E M İ R  D I Ş I  M E T A L L E R
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58’i ABD’deki güvenilir 
bir kaynaktan gelen 

bilgiler doğrultusunda 
tanımlanan  

70  
konteynırdan söz 

ediliyor. 

P L A S T İ K A N A L i Z  / 

Endonezya hükümeti, yasadışı tehlikeli atık ih-
racatına ortak olarak Asya ülkelerini kirletiyor. 
Yuyun Ismavati, Endonezya hükümetini küresel 
düzeyde üçkağıtçılık yapmakla suçladı.

Endonezyalı bir STK olan Nexus3 (Sağlık, 
Çevre ve Kalkınma Vakfı), Endonez-
ya’daki yetkililerin atıkları geri gönderme 
sözlerini tutmayıp ABD’den diğer Asya 
ülkelerine yasadışı bir şekilde yönlendir-
diklerini iddia ediyor.

Nexus 3, 58’i ABD’deki güvenilir bir kay-
naktan gelen bilgiler doğrultusunda ta-
nımlanan 70 konteynırdan söz ediyor. 
Konteynırların 25’inin Cosco, 20’sinin 
Hyundai ve 13’ünün Maersk tarafından 
sevk edildiği iddia ediliyor.

Konteynırlar Endonezya makamları tara-
fından görünüşte yasadışı kabul edildiler, 
çünkü kâğıt hurdası taşımaları gerekir-
ken büyük miktarda plastik ve tehlikeli 
atık içeriyorlardı. Bu atıklar, 20 Eylül’de 
Endonezya hükümetinin ilgili ihracatçı 
ülkelere iade edileceğini söylediği daha 
büyük miktardaki yasa dışı konteynır ta-
şımasının bir parçasıydı.

Basel Eylem Ağı (BAN), Nexus3 tara-
fından belirlenen 58 ABD konteynırının 
sadece 12’sinin geri gittiğini iddia ediyor. 
Diğerlerinin ise son varış noktasını şöyle 
bildiriyor: Hindistan (38), Güney Kore 
(3), Tayland, Vietnam, Meksika, Hollanda 
ve Kanada.

BAN İcra Direktörü Jim Puckett, “ABD’nin 
yasadışı atık ihracatının, ihracat devleti-
nin sorumluluğunda olması uluslararası 

bir norm, bu durumda ABD’nin ve ihra-
catçı devletin atıkları geri alma görevi 
var. Bu şekilde, ihracatçılar kovuşturula-
bilir ve sorun diğer mağdur ülke ve top-
luluklara mal edilmeden basitçe çözüle-
bilir," dedi.

Nexus3’ten Yuyun Ismawati, Endonezya 
hükümetini “daha fazla ülkeyi istenme-
yen, yasa dışı ve kontamine gönderi-
lerle mağdur ederek” küresel düzeyde 
üçkâğıtçılık yapmakla suçladı. Ismawati 
şunları ekliyor: “Bu arada ABD hükümeti 
ve yasa dışı gönderilerin orijinal failleri 
kancayı kapattı. Halka yalan söylenmiş, 
çevre daha da zarar görmüş ve suçlular 
serbest kalmıştır. Çok çirkin.”

RIZA KONUSUNDA ENDİŞE

Atıkların gerçekte bulunduğu makamlara 
bildirilip bildirilmeyeceği ve ithalata izin 
verilip verilmediği açık değil. Ayrıca alıcı 
tesislerin atıkların çevresel olarak sağlıklı 
bir şekilde yönetilip yönetilemediği de 
bilinmiyor.

Endonezyalı düşünce kuruluşu Eco-
ton’dan Prigi Arisandi, “Doğu Java’daki 
kâğıt şirketleri tarafından ithal edilen is-
tenmeyen plastik hurda, rutin olarak fakir 
topluluklardaki çevre kirliliğine katkıda 
bulundu. Bunlar muhtemelen konteynır-
ların son durağı olan diğer gelişmekte 
olan ülkelerde de yaşanacak” dedi. ■

YASA DIŞI KONTEYNIRLAR 
ASYA'YI KİRLETİYOR
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Kutay Ertul

AGED - Endüstriyel ve Dış İlişkiler Müdürü

COMIECO 
ATIK KAĞIT GERİ 
KAZANIM SİSTEMİ

RILEGNO 
AHŞAP ATIK 
GERİ KAZANIMI

COREYE 
CAM AMBALAJ ATIĞI 
GERİ KAZANIMI

CONAI İTALYA AMBALAJ ATIĞI 
TOPLAMA KONSORSİYUMU

CIAI ALÜMİNYUM 
AMBALAJ ATIĞI 
GERİ KAZANIMI

RICREA ÇELİK 
AMBALAJ ATIĞI 
GERİ KAZANIMI

COREPLA PLASTİK 
AMBALAJ ATIĞI 
GERİ KAZANIMI

İtalya geri dönüşüm ve geri kazanım he-
deflerine ulaşmak amacıyla kurulan Ulusal 
ambalaj Konsorsiyumu yani CONAI sistemi, 
1997 yılından beri faaliyette. CONAI 6 farklı 
malzeme konsorsiyumundan oluşuyor.

Dergimizin ilk sayısında CONAI sistemini 
genel olarak ele almıştık. İkinci sayıda kâğıt 
ambalaj atıklarının geri dönüşümünü içeren 
COMIECO'yu, üçüncü sayısında ahşap ve 
cam ambalaj atıklarının geri kazanım kon-
sorsiyumunu, dördüncü sayıda ise alümin-
yum ve çelik atıkların geri kazanım konsor-
siyumuna yer verdik. Bu sayımızda plastik 
geri dönüşüm sektörünü ele alarak CONAI 
dosyamızı kapatıyoruz.
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İtalya’da, 2017 yılında tüketime sunulan 
plastik ambalaj miktarı 2.271.000 ton 
seviyesinde yer alarak, 2008 ile 2013 yıl-
ları arasındaki daralma safhasının ve son 
yıllardaki toparlanmanın ardından ilk kez 
kriz öncesi değerlere ulaştı. Kriz sonra-
sında, tüketime sunulan malzeme mik-
tarının önemli oranda artmasıyla birlikte 
geri dönüştürülen plastik ambalaj mikta-
rı da hızla arttı ve 2007 ile 2017 arasında 
%50 artış kaydetti.

Belediyelere ve/veya konsorsiyum üye-
lerine, toplanan malzeme miktarına 
karşılık gelen ve ANCI-CONAI sözleş-
mesinde belirlenen doğrultuda, bir ton 
plastik ambalajda bulunan “yabancı 
madde” varlığına göre ödeme yapılıyor. 
2017 yılında konsorsiyum, bilançosunun 
%55’inden fazlasını, yani 310 milyon 
Euro’yu geri dönüşümden elde etti.

Corepla, geri dönüşüm malzemesini 
sadece lisanslı Avrupa geri dönüşüm 
şirketlerine vermeyi kararlaştırmıştır; 
atık tüccarlarına malzeme verilmemek-
tedir. Corepla tarafından geri dönüştü-
rülen ambalaj miktarı 2017 yılında %6,7 
arttı. Ülke çapında 2017 yılında geri 
dönüştürülen plastik ambalaj oranının 
%43 olduğu dikkate alındığında, 2025 
yılı hedefine (%55) ulaşabilmek için 
geri dönüşümün her yıl %1 artırılması 
gerekmektedir.

Bu zorlu bir hedef ve bu hedefe ulaşa-
bilmek için Konsorsiyum, tüm plastik 
ambalaj sektörünü içeren, yeni projeleri 
ve yeni ayırma ve geri dönüşüm teknolo-
jilerini destekleyen bir rol oynayan Araş-
tırma ve Geliştirme çalışmalarına yatırım 
yapmaya karar verdi.

Seçilen malzeme akışları üç makro kate-
goriye ayrılmıştır;

(PET şişeler, HDPE şişeleri ve büyük pla-

kalar). Bu malzemeler zaten yerleşik geri 
dönüşüm zincirinde yer almaktadır. Se-
çimleri, standardize özelliklerine dayan-
maktadır ve bu plastik türü, bir telematik 
ihale yoluyla geri dönüşüm şirketlerine 
satılmaktadır. 

-
meler, sert ve esnek polyolefin, küçük 
filmler ve deneysel olarak ayrılmış mal-
zemelerdir. Bu malzemelere çok düşük 
değer verilmekte ya da hiç değer veril-
memektedir.

geri kazanımı için kullanılmaktadır, eko-
nomik veya teknik nedenlerle geri dö-
nüştürülemeyen ambalajları içermek-
tedir. Bu malzemelerin büyük bir kısmı 
atıktan enerji üretme santrallerinde veya 
çimento fabrikalarında enerji geri kaza-
nımı için kullanılmaktadır ve az bir kısmı, 
çelik fabrikalarında kömür yerine indir-
geyici madde olarak kullanılmaktadır.

Tüm sistem, plastik ambalaj üreticisinin 
veya ithalatçısının kanun koyucu tarafın-
dan belirlenen geri dönüşüm hedeflerine 
ulaşılması için gerekli masrafları üstlen-
diği, üreticinin artırılmış sorumlulukları il-
kesine göre işler. Bu durum, CAC (CONAI 
Çevresel Katkısı) yoluyla gerçekleştirilir. 
Hem CONAI hem de Corepla kâr amacı 
gütmeyen kuruluşlardır, bu nedenle bu 
katkılar sistemin açıklarını kapatmak için 
harcanmaktadır. Geri dönüşüm şirketleri 
tarafından seçilen malzemelerden elde 
edilen satış gelirleri yetersizdir; bu ne-
denle sistem CAC olmadan işleyemez. 
Corepla, yönetilen her bir ton atık topla-
ma işleminin sabit maliyetindeki verim-
lilik kriterlerine göre faaliyet gösterir ve 
bu doğrultuda, bir ton atık başına topla-
ma sabit maliyeti 2013 yılındaki 19 Euro/
tondan 2017’de 13,40 Euro/ton seviyesi-
ne düşmüştür.

İTALYA  
PLASTİK AmBALAJ 
GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜ
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Piyasaya sürülen plastik ambalaj tonu 
başına CAC bedeli sabit değildir ve şu 
üç Yönlendirici Kritere göre modellendi-
rilmektedir: ayrılabilirlik, geri dönüştürü-
lebilirlik ve bu iki kriteri karşılayan amba-
lajlar için ortak varış yeri rotası. Üç katkı 
sınıfı (A, B ve C) oluşturulmuştur. Kentsel 
rotalardan gelen geri dönüştürülebilir 
ve ayrılabilir ambalajlar için ödemeler 
kolaylaştırılmıştır. (B sınıfı). “Ticaret ve 
Sanayi” rotasından gelen ambalajlara 
(A sınıfı) daha da büyük avantajlar sağ-
lanmıştır. Diğer tüm ambalaj türleri (C 
sınıfı) tam katkı payını ödemeye devam 
etmektedir.

Sistem, kâr amacı gütmeyen bir bakış 
açısıyla işlediği için A ve B sınıflarının 
daha düşük katkı payı ödemesi nede-
niyle görülen gelir düşüşü C sınıfından 
gelen yüksek gelir ile telafi edilmektedir. 

KONSORSİYUM YÖNETİMİNİN ÇEVRE-
SEL VE SOSYO-EKONOMİK FAYDALARI

Konsorsiyum, 2017 yılında 587.000 ton 
plastik atık geri dönüştürdü. Bu rakam, 

aynı yılda İtalya’daki bağımsız işletme-
ler de dahil, toplam plastik geri dönü-
şümünün %59 kadarını oluşturuyor. Bu 
sonuca istikrarlı ve kalıcı bir büyüme 
dönemi sonrasında ulaşıldı ve Corepla 
tarafından geri dönüştürülen malzeme 
miktarı 2005 yılına göre hacim olarak iki 
kat arttı.

Kamusal ve özel alanlarda atıkların ayrı 
toplanmasından elde edilen plastik 
ambalaj atığı ile bağlantılı olarak Co-
repla’nın gerçekleştirdiği geri dönüşüm 
faaliyeti 2005 ile 2017 yılları arasında 3 
milyon tondan fazla hammaddenin tü-
ketimini önledi; bu rakam 78 milyar adet 
1 litrelik PET deterjan şişesine eşit.

Geri dönüşüm sayesinde tasarruf edilen 
hammadde eğrisi son 13 yıl boyunca 
sürekli iyileşme gösterdi: 2017 yılın-
da tasarruf edilen hammadde miktarı 
2005 yılındakine göre iki kat daha fazla. 
Bunun nedeni geri dönüştürülen malze-
me miktarının yıllar boyunca kademeli 
olarak artması, özellikle PET ve karışık 

plastik ambalajlarda çok yüksek pazar 
büyümesi oranlarına ulaşılmasıdır.

Corepla konsorsiyumun geri dönüşüm 
faaliyetleriyle 2017 yılında 401.000 ton 
hammadde kullanımı (fosil yakıtlardan 
üretilen malzeme) önlenmiştir; bu miktar 
2016 yılına göre %2 daha fazladır.

Artışın sebebi toplanan ve geri dönüş-
türülen malzeme miktarının artmasıdır 
(2016 yılına göre %6,7 artış). Bütün olarak 
bakıldığında Konsorsiyumun geri dönü-
şüm faaliyetleri İtalya’nın 2005 ile 2017 
yılları arasında yaklaşık 71 TWh birincil 
enerji tasarruf etmesini sağlamıştır. Bu 
rakam, 42 termoelektrik santrali tarafın-
dan kullanılan birincil enerjiye eşdeğer-
dir. Yıllar boyunca tasarruf edilen birincil 
enerji eğilimleri, daha önce gösterdiği-
miz geri dönüşüm yoluyla geri kazanılan 
malzeme verileri doğrultusunda istikrarlı 
bir ilerleme kaydetmiştir ve 2005 ile 2017 
yılları arasında iki kat artmıştır. Bu artış 
öncelikle PET ve karışık ambalaj miktarı-
nın artmasıyla ilişkilendirilebilir.
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 arasında tüketime sunulan plastik ambalaj ve geri dönüştürülen plastik ambalaj bin ton

Kaynak  C A   Corepla

İtalya da  arasında plastik ambalaj geri dönüşüm performansı ve   ede eri

Kaynak  C A   Corepla
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Corepla yönetiminde plastik ambalaj 
geri dönüşümü sayesinde 2017 yılında 
tasarruf edilen enerji miktarı 8.1 TWh bi-
rincil enerji eşdeğeriyle, 2016 yılına göre 
%7 artış kaydetti.

2005 ile 2017 yılları arasında çoğunlukla 
geri kazanılmış malzeme kullanılmasına 
bağlı olarak enerji tüketiminin düşmesi 
nedeniyle 6 milyon ton CO2eşd emisyon 
önlendi. Bu emisyon miktarı, yılda ortala-
ma 20.000 km kat eden 2 milyon aracın 
ürettiği emisyona eşit. Geri dönüşüm sa-
yesinde önlenen emisyon da yıllar boyun-
ca istikrarlı bir artış göstermiştir ve 2005 
ile 2017 yılları arasında üç kat artmıştır.

Konsorsiyumun 2017 yılındaki plastik 
ambalaj geri dönüşümü, 2016 yılına göre 
%3 daha fazla olan 750.000 ton CO2eşd 
emisyonu önlemiştir.

Geri dönüştürülemeyen plastik ambalaj 
atığından kazanılan enerji yoluyla üre-
tilen elektrik ve ısıl enerji faydalarını da 
dikkate almalıyız. Bütün olarak bakıldı-

ğında, 13 yıllık süre boyunca enerji geri 
kazanımı yoluyla üretilen enerji miktarı 
5,5 TWh ile 3 termoelektrik santrali-
nin kullandığı birincil enerji miktarına 
eşit oldu. Bu rakamın %33’ünü elektrik, 
%67’sini ise ısıl enerji oluşturdu. 2005 
ile 2017 yılları arasında üretilen enerji 
miktarı %35 artmıştır (GWP endeksi ön-
lenen emisyonlar ile geri dönüşüm ha-
zırlıkları için üretilen emisyon arasındaki 
net denge olarak hesaplanmaktadır). 
Corepla tarafından geri dönüştürüle-
meyen malzemenin enerji geri kazanımı 
için kullanılması yoluyla 2017 yılında 0,4 
TWh elektrik ve ısıl enerji üretildi. Geri 
dönüştürülemeyen atıklardan ısıl enerji 
ve elektrik üretiminin, birincil enerji ta-
sarrufu sağlamanın yanı sıra 2017 yılında 
199.999 ton CO2eşd emisyonuna yol aç-
tığını da belirtmeliyiz.

Konsorsiyum plastik ambalaj geri kaza-
nım sektörünün 2017 yılında 236 milyon 
Euro ekonomik değer ürettiği tahminin-
de bulunabiliriz (2005 yılına göre dört 

kat artmıştır). Bu faydaların 2005 yılın-
dan 2017 yılına kadar birikmesiyle top-
lamda 2 milyar Euro’ya ulaşılmaktadır ve 
bu değer şu kalemlere ayrılmaktadır:

-
mik değeri ile temsil edilen, konsorsiyum 
tarafından plastik ambalaj geri dönüşümü 
yoluyla üretilmiş 1,5 milyar Euro’luk doğ-
rudan fayda olup bu fayda, 2017 yılında 
219 milyon Euro’ya eşit olmuştur (2005 
yılındaki miktarın beş katından fazla);

-
çekleştirilen geri dönüşüm ve enerji geri 
kazanım faaliyetleri sayesinde önlenen 
CO2eşd miktarını belirten 110 milyon 
Euro’luk dolaylı fayda; 2017 yılı için 
toplam 17 milyon Euro’dur (2005 yılı için 
tahmin edilen değerin beş katıdır).

enerjiyi ifade eden 450 milyon Euro’luk 
doğrudan fayda; 2017 yılının toplamı 
32 milyon Euro’dur (2005’e göre %33 
artış).■
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2030 yılına kadar 

plastikte %55, 

çelikte %80, 

 camda %75, 

kâğıtta %85 
geri dönüşüm 

hedeflenmektedir.

Abone olmak için: (0212) 243 20 86
E-mail: basin@gafamedia.com
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