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Bizler iflah olmaz sıfır atıkçılar olarak 
çöp kamyonlarına, sokaktaki çöp kon-
teynırlarına bakınca içi ham madde 
dolu atıkları, israf edilen, heba olan bir 
kaynağı görüyoruz. 

Üstelik içi adeta para dolu olan bu 
kaynağı çöp deponi alanlarına gönde-
rirken üzerine para ödüyoruz! Mahal-
lelerden toplanan çöpler ara depola-
ma alanlarına, oradan da daha büyük 
araçlarla çöpün istiflendiği çöp deponi 
alanlarına gönderiliyor.

Yılda 34 milyon ton evsel atık üreten 
bir ülkede atık yönetiminde SIFIR ATIK 
projesi ile yeni bir sayfa açtık. Hedef 
çok büyük: milyonlarca ton atığın de-
ğerlendirilerek yeniden ekonomiye ka-
zandırılması. 

Bu hedefin sadece güzel bir dilek ol-
manın ötesine geçmesi için neler yapıl-
malı? Bütün enerjimizle kafa yormamız 
gereken, işte bu sorunun cevabı ya da 
cevaplarıdır.

AGED olarak Başkanımız Sn. Musta-
fa SARAL’ın talimatıyla Ankara, İzmir, 
Gaziantep ve Diyarbakır olmak üzere 
4 ilde yürüttüğümüz ve İSTAÇ’ın da İs-
tanbul’da yaptığı çalışmayı eklediğimiz 
deponi alanı atık karakterizasyon çalış-
ması çok önemli veriler ortaya koyuyor.

Çöpün içinde 6,5 MİLYAR TL değerin-
de dönüşebilen atık var! 2.8 milyon 

ton hurda kâğıt, 3 milyon ton plastik, 
20 milyon ton organik atık… Dönüşe-
bilen bu atıklar ekonomiye kazandırı-
lıp mamul haline getirilmiş olsaydı 50 
MİLYAR TL’yi geçen bir gelir elde edil-
miş olacaktı.

Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluna-
maz. ÇÖPTE SERVET YATIYOR başlıklı 
dosyayı hem dergimizde ele aldık hem 
de arşivlik bir ek olarak istifadenize su-
nuyoruz.

Bu arada dünyada geri dönüşüm ala-
nında yaşanan bir kriz var. Hurda emtia 
fiyatları tarihte hiç görülmeyen düzey-
lere indi. Hurda kâğıt fiyatı Avrupa’da 
-5 ile 30 Euro arasında değişiyor. Bu-
nunla birlikte toplama sistemi çalışma-
ya devam ediyor. Bununla ilgili detaylı 
bir yazı yazarak görüş ve önerilerimi 
sizlerle paylaştım.

GEKAP yönetmeliği ve ardından usul 
esaslar da yayımlandı. Artık yeni bir 
dönemin eşiğindeyiz. Toplama sis-
teminde finansman sorunu böylece 
çözülmüş olacak. Yönetmeliğin nasıl 
bir etki meydana getirdiğini Serhan 
Maden kaleme aldı.

Hem dünyadan hem ülkemizden çeşitli 
gelişmelerle dolu yeni bir sayı ile kar-
şınızdayız.

Saygılarımla…
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Atık Kâğıt Geridönüşüm Sanayicileri Derneği’nin (AGED) düzenlediği Sektörel İstişare 
Toplantısı, Kozyatağı Hilton Otel’de gerçekleştirildi. Toplama ayırma tesisleri (TAT) 
ve kâğıt sanayii temsilcilerinin buluştuğu toplantıda sorunlar ve çözüm önerileri dile 
getirildi.

KÂĞIT SANAYİCİLERİ, TOPLAMA 

SİSTEMİ TEMSİLCİLERİYLE 
KAHVALTIDA BULUŞTU

Mevcut ekonomik koşulların yarattığı 
maliyet artışlarının sektörel yansı-

malarına değinen Mustafa Saral, top-
lantıdaki konuşmasında sektörün bile-
şenlerinin dayanışma içerisinde olması 
gerektiğine dikkat çekerek, “Böyle kriz 
dönemlerinde sistemin tüm unsurlarının 
birbirine ihtiyacı vardır. Bu toplantının 
amacı birlikte iş yapabilmek, birlikte bir 
tavır koyabilmek, bu dönemleri birlikte 
aşabilmek. Geri dönüşüm ve geri kaza-
nım sektörleri olarak bir araya gelip is-
tişare ederek fikir alışverişinde bulunma 
ihtiyacı doğdu. Dünyada geri dönüşüm 
sektöründe daha önce hiç yaşamadığımız 
bir dönemden geçiyoruz. Özellikle Av-
rupa’da hurda kâğıt fiyatları 90 Eurolar-
dan düşerek bugün sıfırlandı. Hatta bazı 
ülkelerde eksi bakiye vermeye başladı. 
Talepte yaşanan daralma, satışları hem 
hacimsel olarak hem de kârlılık açısından 
çok aşağılara çekti. Bu durumun üretim 
tarafında ciddi boyutlarda sıkıntılara yol 
açacağını öngörüyoruz. Dünyada hurda 
emtia fiyatları bu haldeyken, toplama 
ve geri kazanım maliyetleri tam tersine 
arttı. Toplama sisteminin yaşaması ve 
her halükârda faaliyetlerine hız kesme-
den devam etmesi sektörün gelecekteki 
büyüme hedefleri açısından büyük önem 
taşımaktadır,” dedi.

GÖREVİMİZ SİSTEMİN AYAKLARINI 
OLUŞTURMAK VE SUİSTİMALİ  
ORTADAN KALDIRMAK

Sıfır Atık Projesi kapsamında yürürlüğe 
girecek uygulamalarla birlikte sanayici-
lerin sorumluluklarının yeniden belirlen-
mesi konusunda etkili ve sürdürülebilir 
bir sistemin, tüm tarafların istişare ha-
linde olmasıyla sağlanabileceğine vurgu 
yapan Saral, sözlerine şöyle devam etti: 
“GEKAP’la toplanan para toplama siste-
mine aktarılmalı. Avrupa’da hurda kâğıt 
fiyatlarının sıfır ve eksi değerlerle satıl-
masına karşın sistemlerin halen etkin bir 
biçimde toplama yapabilmesinin temel 

sebebi GEKAP benzeri fonların topla-
ma sistemine kaynak aktarmasıdır. Öte 
yandan belediyelerin de denge unsuru 
olduğu bir yapı kurmak zorundayız. Be-
lediye sözleşmeleri on yıllık yapılmalı 
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu söz-
leşmelerin mutlaka bir tarafı olmalıdır. 
Ancak bu durumda orta ve uzun vadeli 
programlarımızı buna göre hazırlayabilir 
ve yatırımlarımızı buna göre yapabiliriz.”

Sorunlarını ve önerilerini dile getiren 
sanayi, TAT ve GDT temsilcileri, GE-
KAP’ın toplama sistemlerine aktarılması 
ve TOBB’da geri dönüşüm meclisi kurul-
ması konularında mutabakata vardı. ■

/  S E K T Ö R D E N
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TOPLANTIDAN 

KARELER

S E K T Ö R D E N  / 
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İngiliz Kraliyet Mühendislik Akademisi 
ve Newton Fonu tarafından ödül ve 

bursa layık görülen bir projemiz var. Er-
ciyes Üniversitesi (ERÜ) Seyrani Ziraat 
Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim 
Üyesi Dr. Aziz Şatana, TÜBİTAK tarafın-
dan 5600 proje arasından seçilen "Top-
raktan Rizobakterilerin İzole Edilmesi ve 
Şeker Pancarı Üretiminde Kullanılması 
Projesi"ni anlattı. Sloganı, "Bakteriler 
çalışacak, Türk tarımı kazanacak" olan 

çalışmaya göre şeker pancarı kökünden 
bakteri izole ediliyor. Kimyasal gübre 
kullanımını yarıya indiren projenin çevre 
dostu olduğunu belirten Şatana, "Bu 
bakteriler sadece gübre yapımı için ge-
rekli değil, bunun dışında probiyotikler 
gibi pek çok alanda kullanabileceğimiz 
bakteriler. Yerli bakteriler. Bakteriler 
gübre, ilaç, enzim ve biyolojik arıtmalar-
da kullanılabilecek. Bu sayede milli eko-
nomiye de bir katkımız olacak," dedi. ■

İNGİLTERE'DEN ÖDÜL VE BURS

Singapur’daki Nanyang Tek-
noloji Üniversitesi’nden kim-

yagerler, plastik atıkları güneş 
ışınlarını kullanarak değerli 
kimyasal ürünlere çevirebilecek 
bir yöntem keşfetti. Araştırma-
cılar, plastikleri bir katalizör çö-
zelti içerisine yerleştirip güneş 
ışığına maruz bıraktı. Kimyasal, 
topladığı enerjiyle plastikleri 
formik asitlere çevirdi. Plastik-
teki karbon-karbon bağlarının 
6 gün içerisinde bozulduğu gö-
rüldü. Singapur'da plastik atık-
ların büyük kısmı yakılıyor ve 
buna bağlı olarak karbondioksit 
gibi sera etkisi yaratan gazlara 
maruz kalınıyordu. Güneş ışın-
ları ile yeni bir yöntem bulan 
araştırmacılar işlem sürecini 
geliştirecek ve plastiğin başka 
verimli kimyasallara dönüşebil-
mesini sağlayacak yöntemler 
geliştirmeyi amaçlıyor. ■

SİNGAPUR GÜNEŞ'İ 
GÖRDÜ!

İklim kriziyle mücadele alarmı 
susmazken dünyanın her yerinde 

etkili olan büyük orman yangınları, 
geleceği düşünen herkesi yasa bo-
ğuyor. Avustralya'da, eylül ayından 
bu yana en az yarım milyar hayva-
nın telef ve milyonlarca hektarlık 
alanda bitki örtüsünün yok olduğu 
yangınlarla mücadele ediyor.  
Ancak, Avustralyalı fotoğrafçı 

Murray Lowe, Kulnura kenti yakın-
larındaki tahribatı görüntülemek 
istediğinde, küllerin arasından bit-
kilerin hayata dönmeye çalıştıkları-
nı ve yeniden yeşerdiklerini gördü.  
Hem Lowe hem de fotoğrafları 
görenler, görüntülerin birden baş-
layan yağmur kadar umut verici 
olduğunu ifade ediyorlar. ■

DOĞA KÜLLERİNDEN  

DOĞUYOR
Avustralya’daki büyük yangında kül olan bazı  
yerlerde bitkiler yeniden yeşerdi.
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Rusya'da yeni bir uygu-
lama başlatıldı. Yıllardır 

kâğıttan plastiğe, doğal 
atıklardan cama kadar her 
şey aynı çöp sepetine gi-
diyordu. Ama artık 2020 
ile birlikte başkent Mos-
kova'da yeni bir uygula-
ma başlatıldı. Artık çöpler 
sınırlı da olsa ayrıştırılarak 
toplanmaya başladı. Bele-
diyenin açıklamasına göre 
bundan sonra bina avlu-
larına iki farklı renkte çöp 
tenekesi konacak. Mavi 
teneke kâğıt, plastik, cam 
ve metal çöplerin top-
lanmasında kullanılırken, 
diğer her türlü atık gri te-
nekelere atılacak. Böylece 
geri dönüşüm işlemlerin-
deki verim artırılacak. ■

ÖNCE AYRIŞTIR SONRA AT

Rusya'da atıkların ayrıştırılarak toplanması uygulaması, başkent Moskova'da başladı. 
Bina avlularına iki farklı renkte çöp tenekesi konacak.

Yılda 14 milyon ton çöp üreten New York'ta geri dönü-
şüm ve atık ayıklama, bir öncelik haline geldi. Şu anda 
kentte atıkların sadece yüzde 17'si geri dönüştürülüyor.

ABD'de Şükran Günü ve yılbaşı ara-
sındaki dönemde çöplerin yüzde 

25 oranında arttığı bir gerçek. Son 
yıllarda artan bilinç düzeyine bağlı 
olarak New York'ta yaşayanlar, hiçbir 
şeyin ziyan olmayacağı bir kent oluş-
turmak için kendilerini az tüketmeye, 
bazı ürünleri tekrar kullanmaya ve 
geri dönüşüme adamaya hazır görü-
nüyor. Yılda 14 milyon ton çöp üreten 
New York'ta geri dönüşüm ve atık 
ayıklama, bir öncelik haline geldi. Ti-

yatroculardan ekologlara ve psikolog-
lara kadar herkes devrede. Ve vatan-
daşlara "Küçük işlerle başlayın. Plastik 
su şişelerini tekrar kullanabileceğiniz 
şişelerle değiştirin. Sonra kahve içti-
ğiniz kap için aynısını yapın. İş yerin-
de kâğıt havlu kullanımına son verin. 
Yerel üretim gıdalara yönelin, daha 
az et yiyin" çağrıları yapılıyor. Hedef 
2030'a kadar sıfır atık. Şu anda kentte 
atıkların sadece yüzde 17'si geri dö-
nüştürülüyor. ■

NEW YORK'TA SEFERBERLİK TENİS TOPU GERİ 
DÖNÜYOR

Amerika'nın Michigan eyaletinde 
tenis topu geri dönüşümün bir 

parçası haline geldi. Greater Midland 
Tenis Merkezi, tenis topu geri dönü-
şüm programı uyguluyor. Tenisse-
verler kullanmış oldukları ölü topları 
geri dönüşüm kutusuna atıyor. O 
tenis toplarından elde edilen keçe ve 
kauçuk, yapı malzemeleri için yeni-
den kullanılır hale getiriliyor. Greater 
Midland Tenis Merkezi 
Operasyon Kurulu 
Başkan Yardımcı-
sı Greg Bunker, 
"ABD'de her yıl 
126 milyon tenis 
topu depolama 
alanına gidiyor," 
diyor. ■

/  D Ü N Y A D A N  H A B E R L E R
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Üretim Açığı Raporu’na göre ül-
kelerin Niyet Beyanları, küresel 

ısınmayı sınırlama hedefi için gereken 
emisyon azaltımlarının gerçekleştiril-
mesi için yetersiz kalıyor.  Mevcut fosil 
yakıt planları hayata geçerse, 2030 
yılında, 1,5°C hedefi için gerekli olan 
miktarın çok üzerinde fosil yakıt üre-
timi yapılacak.

Fosil yakıt üretiminde başı çeken Çin, 
Rusya, ABD, Hindistan, Avustralya, 
Endonezya ve Kanada ile güçlü iklim 
hedefi bulunan Norveç, Almanya ve 
Birleşik Krallık’ın incelendiği rapor, 
iklim kriziyle mücadelede petrol ve 

gaz üretimi yatırımlarından vazge-
çilmesi gerekliliğini kanıtlar bulgular 
içeriyor. Oysa ülkelerin fosil yakıt üre-
timini değil, sadece tüketim talebini 
azaltmaya yönelik planları var. Ülkele-
rin çoğu kömür kullanımını sınırlandı-
ran adımlar atıyor ancak 2030 yılında 
ısınmayı 1,5 derecede tutacak üreti-
min %280 üzerinde kömür üretmeyi 
de planlıyor. Kömür, petrol ve doğal-
gaz arzına yapılan aşırı yatırım, emis-
yon azaltımı hedeflerini zorlaştırıyor.

Ülkeler bazındaki öngörülere göre 
2030 yılında ülkelerin kömür, petrol 
ve doğalgaz üretimleri, Niyet Beyan-

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve enerji alanında çalışan düşünce 
kuruluşları ortak bir rapor yayımladı. “Üretim Açığı Raporu” (Production Gap) adıyla 
tarihte ilk kez yayımlanan çalışma, ülkelerin kömür, doğalgaz ve petrol yatırımı planları 
ile iklim krizini önlemek için gerekli olan emisyon miktarlarını karşılaştırıyor.

ÜRETİM AÇIĞI RAPORU:

“DERİN BİR ÇUKURDAYIZ”

KÖMÜR, PETROL VE 
DOĞALGAZ ARZINA 

YAPILAN AŞIRI 
YATIRIM, EMİSYON 

AZALTIMI HEDEFLERİNİ 
ZORLAŞTIRIYOR.

/  D Ü N Y A D A N  H A B E R L E R
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Ülkeler 2030 yılında, 
ısınmayı 2°C derecede 

tutacak üretimin 

%150,  
1,5°C derecede tutacak 

üretimin ise %280 
üzerinde kömür  

üretmeyi planlıyor.

2040 yılına  
kadar ısınmayı  

2°C derecede tutacak 
seviyenin  

%40-50 
üzerinde petrol ve 

doğalgaz üretimi 
yapılacağı görülüyor.

ları ile tutarlı olan ve buna rağmen 
ısınmayı 1,5 derecede tutmak için ge-
reken üretim miktarlarının %17, %10 ve 
%5 üzerinde gerçekleşecek.

Petrol ve doğalgazda devam eden 
yatırımlar ve altyapılara bağlı olarak 
ortaya çıkacak emisyonlarla, Paris An-
laşması kapsamındaki karbon bütçe-
lerinin aşılacağı ve 2040 yılına kadar 
ısınmayı 2 derecede tutacak üretimin 
yüzde 40-50 üzerinde üretim yapıla-
cağı öngörülüyor.

DERİN BİR ÇUKURDAYIZ VE  
KAZMAYI BIRAKMALIYIZ

SEI Genel Direktörü Måns Nilsson,  
“Fosil yakıt üretim seviyeleri, yirmi yılı 
aşkın bir süredir sürdürülen iklim po-
litikalarına rağmen, her zamankinden 
daha yüksek. Bu rapor, hükümetlerin 
kömür, petrol ve doğalgaz üretimine 
devam eden desteklerinin sorunun 
büyük bir parçası olduğunu gösteri-
yor. Derin bir çukurdayız, kazmayı bı-
rakmalıyız” diyor.

Raporun başyazarlarından ve Stockholm 
Çevre Enstitüsü ABD Ofisi Direktö-

rü Michael Lazarus ise şunları söyle-
di: “Son on yılda, iklim tartışmasının 
ekseni değişti. Fosil yakıt üretimindeki 
sınırsız büyümenin, iklim krizini dur-
durmaya yönelik çabaları zayıflattığı 
daha geniş kabul görüyor. Bu rapor 
Paris Anlaşması hedefleri ile ülkele-
rin kömür, petrol ve doğalgaz üretimi 
plan ve politikaları arasındaki tutar-
sızlığın ne kadar büyük olduğunu ilk 
kez ortaya koyuyor. Rapor, bu açığın 
ulusal politikalar ve uluslararası işbir-
liği yoluyla kapatılmasına yardımcı 
olacak yollar öneriyor ve çözüm yolları 
paylaşıyor.” 

DÜNYAYI EN ÇOK ONLAR  
KİRLETİYOR

Raporun bulgularına göre emisyon 
oranları nüfuslarına göre en yüksek 
ülkeler; Katar (%37), Kuveyt (%24,4), 
Birleşik Arap Emirlikleri (%21,8), 
Avustralya (%16,1), Kanada (15,5), Ja-
ponya (%9,9) ve Almanya (%9,6).

Nüfusu 1,5 milyara yaklaşan Çin, kişi 
başına %7,7 karbon emisyonuyla dün-
yayı en çok kirleten ülke. ■

D Ü N Y A D A N  H A B E R L E R  / 
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COP25'e katılan BM üyesi 197 ülke, 
küresel karbon emisyonları mik-

tarının dağılımı, çevresel bütünlük ve 
finansman konularındaki görüş farklılık-
larını aşamadı.

2015 yılında imzalanan Paris Anlaş-
ması'nın 6. maddesinde yer alan, iklim 
değişikliğiyle mücadele kapsamında 
ülkelerin işbirliğini artırmak ve iklim 
eylemine finansman sağlamak için bir 
piyasa mekanizması kurulması, zirve-
deki tartışmaların odağını oluşturdu.

Gözlemciler, büyük kirletici ülkele-
rin Paris Anlaşması'nın "tamam ya 
da devam" evresine gireceği gelecek 
yıla kadar emisyon azaltma niyetlerini 
gösterip göstermeyeceği sorusunun 
çözümü için delegelerin mücadele etti-
ğini söyledi.

Gelişmekte olan ülkeler, iklim değişik-
liğiyle ilgili hedeflerin gerisinde kalan 
ülkelerin finansmanının gelişmiş ülke-
ler tarafından karşılanmasını talep etti. 
Bazı gelişmiş ülkeler ise iklim değişikli-
ğine karşı 2020'de başlanması öngörü-
len eylem planlarının 2023'e uzatılması 
yönünde baskı yaptı. Ayrıca, iklim deği-
şikliğinden kaynaklanan zararlarla ilgili 
uluslararası bir mekanizma oluşturul-
ması önerisi de adım atılamayan konu-
lar arasında yer aldı.

GRETA, COP25'E DAMGA VURGU

İklim aktivistleri bu yılki toplantıların 
geçen yılkine göre büyük oranda "ba-
şarısız" geçtiğine vurgu yaptı.

Konferanstan iki gün önce, aralarında 
Greenpeace Direktörü Jennifer Morgan, 
genç aktivistler Greta Thunberg ve 
Hilda Flavia Nakabuye’nin de bulundu-

ğu Gelecek İçin Cumalar (Fridays for 
Future) aktivistleri, delegelere hitap 
ettikten sonra sahneyi işgal ederek 
oturma eylemi yaptı.

Nakabuye, “Bencil olmayı bırakın ve 
herkese eşit davranın” derken, Morgan 
da, “25 yıldır, bu zirvelerde liderleri 
bilimi dinlemeleri, bu çözülebilir krizi 
önlemek için beraber çalışmaları ve 
gezegeni kirleten alçak bencilliğe ışık 
tutmaları konusunda uyarıyorum. Din-
lemiyorlar,” şeklinde konuştu.

Greta Thunberg ise konuşmasında 
karbon salınımlarının tamamen durdu-
rulması gerektiğini söyledi: “1,5 dere-
cenin altında kalmak için karbonu yerin 
altında bırakmalıyız.”

Eylem sonrasına aktivistler polis tara-
fından panelden zorla çıkarıldı ve zirve-
nin yapıldığı alandan uzaklaştırıldı.

BİLDİRİDE ÖNE ÇIKAN TEK MADDE 
KARBON EMİSYONLARI OLDU

COP25'in sonuç bildirisinde öne çıkan 
tek madde, karbon emisyonları mikta-

rının dağılımının azaltılmasıyla ilgili ül-
kelerden 2020'de daha geniş kapsamlı 
taahhütler istenmesi oldu.

Bildiride ayrıca Paris Anlaşması gereği 
2020'de başlayacak eylem planlarıyla 
endüstriyelleşme öncesi döneme kıyas-
la küresel sıcaklık artışının 2 derecenin 
olabildiğince altında tutulması hedefi-
nin korunduğu bildirildi.

Çevre örgütleri, COP25'i "beklentile-
rin gerisinde kalan başarısız bir zirve" 
olarak değerlendirdi ve iklim değişikli-
ğine karşı "uyarıları dikkate almadıkları 
ve harekete geçmedikleri için" politika-
cıları suçladı.

Normal şartlarda Şili'de düzenlenmesi 
gereken COP25, bu ülkede çıkan şiddet 
olaylarından dolayı güvenlik gerekçe-
siyle son anda Madrid'e alınmıştı.

26. BM İklim Değişikliği Taraflar Konfe-
ransı (COP26) gelecek yıl İskoçya'nın 
Glasgow kentinde düzenlenecek. ■

Madrid'de düzenlenen 25. Birlemiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar 
Konferansı'nda gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelerin baskısıyla karşı karşıya kaldı.

COP25: ZİRVE,  
BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

D Ü N Y A D A N  H A B E R L E R  / 
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Avrupa Komisyonu, Avrupa Yeşil 
Düzen Belgesi'ni yayımladı. Belge-

ye göre Komisyon, seçilen sektörlerde, 
ihracatla oluşan karbon sızıntısını azalt-
mak için “Karbon Sınır Düzenleme Me-
kanizması” önerecek ve emisyonların 
1990 seviyelerine kıyasla 2030’a kadar 
en az %50 ila %55 arasında azaltılmasını 
sağlayacak.

METİN NELER İÇERİYOR? 

Metinde, AB’nin güçlü olduğu yönle-
rinden yararlanarak, iklim ve çevre uy-
gulamalarında, tüketici koruma ve işçi 
haklarında dünyada öncü olabileceğinin 
üzerinde duruyor. Büyük kamu yatırım-
larının ve özel sermayenin doğrudan 
iklim ve çevre eylemlerine aktarılmasına 
ihtiyaç duyulurken, sürdürülebilir olma-
yan eylemlerden kaçınılması gerektiği 
de vurgulanıyor. Avrupa Yeşil Düzeni her 
sektörde gereken dönüşümü hızlandır-
mayı hedefliyor.

Metin; AB’nin, tutarlı ve sürdürülebilir 
bir finansal sistemin inşa edilmesi yö-
nündeki uluslararası çabalara önayak 
olacağının altını çiziyor. Yeşil Düzen’in 
iddialı çevre hedeflerinin sadece Avrupa 
tarafından sağlanamayacağı metinde 
birçok kez ifade ediliyor. İklim değişikliği 
ve biyoçeşitlilik kaybı, ulus ötesi ve küre-
sel bir sorun. AB, finansal kaynaklarını, 

uzmanlığını ve etkisini sürdürülebilirlik 
yolunda diğer ülkeleri harekete geçir-
mek adına kullanacak.

Yeşil Düzen’in, AB’nin 2030 hedeflerinin, 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 
(SDG) ve Avrupa Komisyonu Başkanı 
Ursula von der Leyen’in politik prensip-
lerinin, Komisyon tarafından uygulan-
ması yönündeki stratejilerinin ayrılmaz 
bir parçası olduğu belirtiliyor.

Metin, Yeşil Düzen’in barındırdığı anah-
tar politika ve uygulamaları ortaya ko-
yuyor. Metne göre Yeşil Düzen’e geçiş 
sürecinde yer alan unsurlar arasında 
ekosistemlerin ve biyoçeşitliliğin ko-
runması ve iyileştirilmesi; adil, sağlıklı 
ve çevreci bir beslenme sistemi, kimse-
yi arkada bırakmamayı kapsayan Adil 
Geçiş süreci, Adil Geçiş için finansman 
sağlanması, döngüsel ve temiz bir eko-
nomi için endüstrinin harekete geçiril-
mesi, AB’nin 2030 ve 2050 iklim hedef-
lerinin artırılması ile temiz ve ulaşılabilir 
enerji sağlanması bulunuyor.

AB İKLİM YASASI’NA KAVUŞUYOR

Avrupa Komisyonu Avrupa’nın ilk “İklim 
Yasası”nı Mart 2020’ye kadar sunacak. 
Bu yasa Avrupa’nın 2050’de iklim nötr 
olma hedefini kanun nezdinde taçlan-
dıracak.

Avrupa Komisyonu, birlik ekonomisini kökünden değiştirebilecek Avrupa Yeşil Düzen 
Belgesi'ni yayımladı. Avrupa Yeşil Düzeni (European Green Deal), Ekim 2020’de 
kabul edilmesi beklenen iklim yasası ile birlikte, AB’nin doğal sermayesini korumayı, 
artırmayı ve vatandaşlarını çevre kaynaklı risklerden korumayı hedefliyor. Bu 
dönüşümün katılımcı ve adil olması gerektiği de metinde vurgulanıyor.

AVRUPA YEŞİL DÜZEN BELgESİ YAYIMLANDI: 
“ALDIĞINDAN FAZLASINI VEREN, 
YENİ BİR BüYüME STRATEjİSİ”

AB, 1990 VE 2018 
YILLARI ARASINDA 

EMİSYONLARINI  
%23 ORANINDA 

AZALTIRKEN 
EKONOMİSİNİ İSE %61 

ORANINDA BÜYÜTTÜ.

/  D Ü N Y A D A N  H A B E R L E R
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KOMİSYON, HAZİRAN 
2021 TARİHİNE 

KADAR, EK EMİSYON 
AZALTIM PLANLARINI 
GÖZDEN GEÇİRECEK, 
İKLİM BAĞLANTILI 

TÜM POLİTİKA 
ENSTRÜMANLARINDA 

DÜZELTİLMESİNİ 
GEREKLİ GÖRDÜĞÜ 

YERLERİ BELİRTECEK.

Metin, AB’nin halihazırda, iklim nötr 
olma hedefi ile birlikte, ekonomisini mo-
dernize ettiğini ve dönüştürdüğünü be-
lirtiyor. AB, 1990 ve 2018 yılları arasında 
emisyonlarını %23 oranında azaltırken 
ekonomisini ise %61 oranında büyüttü. 
Ancak halihazırdaki politikalar 2050’ye 
kadar emisyonları sadece %60 oranında 
azaltabilir. Komisyon, AB emisyonlarını 
1990 seviyelerine kıyasla 2030’a kadar 
en az %50 ile %55 arasında azaltma he-
defini 2020’de sunacağı etki değerlen-
dirmesi planında açıklayacak.

Komisyon, Haziran 2021 tarihine kadar, 
bu ek emisyon azaltım planlarını gözden 
geçirecek, iklim bağlantılı tüm politika 
enstrümanlarında düzeltilmesini gerekli 
gördüğü yerleri belirtecek.

Bu düzeltmeler, Avrupa emisyon tica-
retinin yeni sektörlere olası bir şekilde 
yönlendirilmesi de dahil olmak üzere, 
Emisyon Ticaret Sistemi, Üye Devletlerin 
Emisyon Ticareti Sistemi dışındaki sektör-
lerdeki emisyonların azaltılması ve arazi 
kullanımı, arazi kullanımı değişikliği ve or-
mancılık ile ilgili düzenlemeleri içerecek.

Metin, bu politikaların etkili bir karbon 
fiyatlandırması belirlenmesine yardımcı 
olacağını belirtiyor. Böyle bir desteğin, 

tüketici ve şirketlerin davranışlarında 
değişimi teşvik edeceği, sürdürülebi-
lir kamusal ve özel yatırımların artışını 
kolaylaştıracağı ifade ediliyor. Farklı 
fiyatlandırma enstrümanları birbiri-
ni tamamlamalı ve birlikte uyumlu bir 
politika çerçevesi sağlamalı. Vergilen-
dirmenin de iklim hedefleriyle uyumlu 
olması kritik öneme sahip. Komisyon, 
Enerji Vergilendirmesi Direktifi’nin ye-
niden gözden geçirilmesi için de teklif 
sunacak.

Metin, diğer uluslararası ortakların AB 
ile aynı hedeflere sahip olmadığı sürece 
karbon sızıntısı riski olduğunu belirtiyor. 
Metne göre bu sızıntı, üretimin AB’den 
emisyon azaltma hedeflerinin düşük 
olduğu diğer ülkelere aktarılmasından 
ya da AB ürünlerinin daha fazla karbon 
yoğun ithalat ürünleri ile değiştirilmesin-
den kaynaklanacak.

HEDEFLERİNİ ARTIRAN KÂRDA,  
ARTIRMAYAN ZARARDA

Diğer ülkeler, AB’nin artırılmış hedefleri-
ni göz önüne alıp kendi hedeflerini artır-
mazsa ve hedefler arasında seviye fark-
lıkları devam ederse, Komisyon seçilen 
sektörlerde karbon sızıntısını azaltmak 
için bir “Karbon Sınır Düzenleme Meka-

D Ü N Y A D A N  H A B E R L E R  / 
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nizması” önerecek. AB, bu vergi meka-
nizması ile, ticari partnerlerini de emis-
yon azaltımına yönlendirmeyi planlıyor. 
Böyle bir vergi, AB ile ticarette düşük 
emisyonlu ülkeleri, yüksek emisyonlu 
ülkelere göre daha avantajlı bir konuma 
getirebilir. Bu önlem, Dünya Ticaret Ör-
gütü’nün ve AB’nin diğer uluslararası 
kuralları ile uyumlu olarak tasarlanacak. 
Önlem ayrıca, AB’nin Emisyon Ticaret 
Sistemi’ndeki karbon sızıntısı riskini ön-
lemeyi işaret eden önemlere de bir al-
ternatif olacak.

Komisyon aynı zamanda, AB’nin iklim 
değişikliğine uyumu ile ilgili yeni ve 
daha iddialı bir strateji ortaya koyacak. 
Strateji, iklim değişikliğini azaltma çaba-
larına rağmen, iklim krizinin Avrupa’ya 
verdiği büyük zararlar nedeniyle önemli.

Metin, enerji sisteminin dekarbonizasyo-
nunun 2030 ve 2050 iklim hedeflerine 
ulaşmak açısından oldukça kritik oldu-
ğunu vurguluyor. Ekonomideki sektörler 
için enerji üretimi ve kullanımı, AB’nin 
emisyonlarının %75’inden sorumlu. Ça-
lışma, enerji sektörünün yenilenebilir 
enerji üzerine kurulması, kömürden ise 
aşamalı bir şekilde vazgeçilmesi ge-
rektiğini söylüyor. Bunu yaparken de 
AB’nin enerji arzının güvence altına 
alınması ve tüketiciler ve şirketler için 
uygun maliyetli olması lazım. Üye ülke-
ler, 2019’un sonunda gözden geçirilmiş 
enerji ve iklim planlarını da bu kapsam-
da sunacaklar. Bu planlar, AB’nin geniş 
hedeflerini destekleyecek iddiada olmak 
zorunda. Komisyon bu planları da de-
netleyecek. Bu, 2030 için artırılmış iklim 
hedefleri sürecini de destekleyecek. Üye 
Devletler 2023 yılında ulusal enerji ve 
iklim planlarını güncellediklerinde yeni 
iklim hedeflerini ortaya koymalılar.

ENDÜSTRİYİ TEMİZ VE DÖNGÜSEL 
EKONOMİ İÇİN HAREKETE GEÇİRME

1970 ila 2017 yılları arasında küresel yıllık 
doğal kaynak çıkarma oranı üçe katlandı 

ve aynı şekilde artmaya devam ediyor. 
Seragazı salınımlarının yaklaşık yarısı 
doğal kaynak çıkarılması, yakıt, gıda ve 
materyallerin işlenmesi sonucu ortaya 
çıkıyor. Bu sebeple iklim nötrlüğe ve 
döngüsel bir ekonomiye ulaşmanın en-
düstride tam anlamıyla bir seferberlik 
gerektirdiğinin, endüstriyel sektörlerin 
ve bütün değer zincirlerinin dönüşmesi-
nin 25 yıl süreceği belirtiliyor. 2050 yı-
lında bu dönüşümün tamamlanması için 
önümüzdeki beş yıl içerisinde kararlar 
verilmesi ve harekete geçilmesi gerekti-
ği vurgulanıyor.

Metin, bu dönüşümün sürdürülebilir ve 
iş yoğun ekonomik aktiviteleri artır-
mak adına bir fırsat olduğunu söylüyor. 
Döngüsel ekonomi aynı zamanda yeni 
iş kolları da yaratacak. Avrupa Yeşil Dü-
zeni’nin, henüz yavaş ilerlemekte olan 
bu dönüşümün hızlanmasına ve daha 
katılımcı olmasına önayak olacağı be-
lirtiliyor.

Avrupa Komisyonu, Mart 2020’de yeşil 
dönüşüm ve Yeşil Düzen kapsamın-
daki hedeflere ulaşılmasında anahtar 
bir role sahip dijital dönüşüme vurgu 
yapmak adına, AB endüstriyel strate-
jisini belirleyecek. Ayrıca, enerji yoğun 
olan çelik, kimya ve çimento gibi sek-
törlerin karbonsuzlaştırılması ve mo-
dernize edilmesinin oldukça önemli 
olduğu vurgulanıyor.

Komisyon’un 2018 plastik stratejisine 
yoğunlaşarak tekstil sektörü ve lastik-
lerin aşınması sonucu ortaya çıkan mik-
roplastiklere karşı mücadele edeceği be-
lirtiliyor. Komisyon’un 2030 itibarıyla her 
türlü ambalaj ve paketlemenin biyolojik 
olarak çözünür ve bitki bazlı plastik yo-
luyla sağlanması yönünde uygulamalar 
yaratacağı ve tek kullanımlık plastiklere 
yaptırımlar getireceği vurgulanıyor. ■

/  D Ü N Y A D A N  H A B E R L E R

Metinde yer alan diğer 
önemli uygulamalar 
arasında şunlar 
bulunuyor: 

Döngüsel ekonomi 
eyleminin ayrıca, 
tüketicilerin yeniden 
kullanılabilir, dayanıklı ve 
tamir edilebilir ürünleri 
alma yönünde şirketlere 
teşvik edici yaptırımlar 
uygulaması

Tüketicilerin yeşil 
badanaya maruz 
kalmadan, daha 
sürdürülebilir seçimler 
yapması yönünde 
güvenilir, doğrulanabilir 
bilginin sağlanması

Atık üretiminin 
azaltılması için 
sürdürülebilir ürün 
politikasının uygulanması

Stratejik değer 
zincirlerinde yatırımların 
ve endüstrinin işbirliği 
içinde olmasına yönelik 
yeni yollar geliştirilmesi
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FİLTRESİZ TERMİK SANTRALLER 
KAPATILDI

Termik santral tesislerine gerekli çevresel yatırımları yapmaları ve izinlerini almaları 
için 2013 yılından beri tanınan süre 31 Aralık 2019’da sonra erdi.

Paris Anlaşması'nın 7 Ekim 2019 ta-
rihinde Rusya Federasyonu’nda 

yürürlüğe girmesiyle birlikte anlaşma-
nın yürürlükte olduğu ülke sayısı resmi 
olarak 187’ye ulaştı. Türkiye ise anlaş-
mayı onaylamayan G20 üyesi tek ülke.

Tarihin en büyük katılımlı ortak metni 
olan Paris İklim Anlaşması, sera gazı 
emisyonunu 2030’a kadar 56 milyar 
ton düşürmeyi ve bu sayede küresel 
sıcaklık artışını yüzyılın sonuna kadar 
2 derecenin altında tutmayı hedefli-
yor. 2015 yılında Paris’te gerçekleşen 

COP21 (Birleşmiş Milletler İklim Deği-
şikliği Konferansı) sırasında sunulan 
anlaşma, 2016’da yürürlüğe girdi. Şim-
diye kadar 196 ülke ve Avrupa Birliği 
olmak üzere toplam 197 taraf anlaşma-
ya imzacı oldu.

Türkiye tarafından da imzalanan an-
laşma, meclisten geçirilerek yürürlüğe 
konulmadı. Türkiye, anlaşmayı mec-
listen geçirmemeye gerekçe olarak, 
gelişmekte olan ülke sınıfına sokularak 
fon tarafından desteklenme isteğini 
gösteriyor. ■

Bu süre içinde filtre ve baca gazı 
arıtma gibi çevresel yatırımları ger-

çekleştirmeyen 5 tesis tamamen, bir tesis 
ise kısmen kapatıldı. Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum, kapatılan tesislerle 
ilgili olarak şunları söyledi: "Beş termik 
santralin tamamen, bir termik santralin 
ise kısmi olarak kapatılmasına karar ve-
rilmiştir. Diğer yedi santralden dördüne 

geçici faaliyet belgesi verilmiş, üç sant-
ral ise gerekli çevre izinlerini almışlardır. 
Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyi-
tömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal 
ve Zonguldak Çatalağzı termik santralleri 
tamamen, Manisa Soma Termik Santra-
li ise kısmi olarak kapatılmıştır. Burada 
termik santralleri; baca gazı arıtma, sü-
rekli emisyon ölçüm sistemlerinin olma-

ması veya atıl durumda bulunması, atık 
sahasına ilişkin Bakanlığımıza sunulan 
raporun yetersiz olması gibi nedenlerle 
kapatma kararını aldık. Kısmi kapatma 
kararı verdiğimiz Soma Termik Santra-
li'nde ise iki ünitede kapatma işlemini 
gerçekleştirdik. Diğer dört ünite ise faali-
yetlerine geçici olarak devam edecektir."

Kapatılan tesisler, gerekli yatırımları yap-
madığı sürece faaliyetlerine devam ede-
meyecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez ise elektrik sıkıntısı yaşanma-
ması için gerekli önlemlerin alındığını ve 
13 termik santralden 7’sinin faaliyetlerine 
devam edeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
partisi AK Parti ve MHP’nin oylarıyla 21 
Kasım 2019'da TBMM'de kabul edilen ve 
termik santrallerin bacasına filtre takıl-
masını iki buçuk yıl ertelemeyi öngören 
düzenlemeyi onaylamamıştı. ■

ANLAŞMAYAN TEK ÜLKE TÜRKİYE
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Adana’da faaliyet gösteren 
Kıvanç Tekstil Sanayi ve Tica-

ret A.Ş., Seyhan’ın Zeytinli Mahal-
lesi'nde kâğıt üretimi yaparken, 
buhardan enerji üreten, içerisinde 
atıksu arıtma sistemi de olan bir 
bütünleşmiş (entegre) kâğıt üretim 
fabrikası kurmayı planlıyor.

Proje kapsamında; iki kâğıt üretim 
makinesi ile 727.000 ton/yıl kâğıt 
üretimi gerçekleştirmek için 45 
MWt enerji santrali ve 35 MWt 
yedek doğalgaz kazanı devreye alı-
nacak ve 15.000 m3/gün kapasiteli 
Atıksu Arıtma Tesisi inşa edilecek.

Tesiste orman ürünleri ve selüloz-
dan kâğıt üretilecek. Tesisin toplam 
kapasitesi 727.000 ton/yıl olacak. 
Yatırım iki etap halinde gerçek-

leştirilecek. Birinci etapta yaklaşık 
248.000 ton/yıl üretim kapasiteli 
birinci makine işletmeye alınacak. 
İkinci etapta ise yaklaşık 479.000 
ton/yıl üretim kapasiteli ikinci 
makine devreye alınarak, planlanan 
nihai kapasite olan 727.000 ton/
yıla ulaşılacak.

80 MW’LIK ENERJİ ÜRETİM TESİSİ 
İÇERECEK

Proje kapsamında, birinci etapta 
kurulacak 248.000 ton/yıl üretim 
kapasiteli tesisin buhar ihtiyacının 
tamamını karşılamak üzere 45 MWt 
gücünde akışkan yataklı bir kömür 
kazanı kurulması planlanıyor. Enerji 
santrali içerisinde akışkan yatak-
lı kömür kazanına yedek olarak 
yaklaşık 35 MWt gücünde doğal-

gaz kazanı kurulması planlanıyor. 
Yedek doğalgaz kazanı, akışkan 
yataklı kömür kazanında oluşacak 
arıza veya bakım durumlarında kul-
lanılacak. Enerji santralinin toplam 
kurulu gücü 80 MWt (45 MWt 
Akışkan Yataklı Kömür Kazanı ve 
35 MWt Yedek Doğalgaz Kazanı) 
olacak.

Proje kapsamında kurulacak atıksu 
arıtma tesisinin kapasitesi ise birin-
ci etap için 5.000 m3/gün olarak 
planlanıyor. İkinci kâğıt üretim ma-
kinesinin devreye girmesiyle birlik-
te toplam kapasite 15.000 m3/gün 
olacak.

Entegre üretim tesisi projesinin 
toplam maliyetinin ise 700 milyon 
TL olacağı öngörülüyor. ■

ADANA’DA ENERjİ ÜRETEN 
ENTEgRE KâğIT FABRİKASI 
KURULACAK

Kıvanç Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kâğıt Üretim Fabrikası Entegre Proje-
si’nin Adana'da hayata geçirilmesi planlanıyor.

H A B E R L E R  /  K Â G I T
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Greenpeace Akdeniz, “Tek Kul-
lanımlık Plastikler Yasaklansın” 

projesi kapsamında deniz canlı-
larındaki plastik kirliliğine dikkat 
çekmek için Marmara, Ege ve Ak-
deniz’den toplanan barbun, istav-
rit, kefal, mırmır, tekir ve kırmızı 
karides türlerinin mide ve sindirim 
sistemlerini inceledi. 

Bunun yanında, çoğunluğu Ege ve 
Marmara Denizi’nden tedarik edil-
miş midyelerden üretilen ve Adana, 
Ankara, Bodrum, İstanbul ile İz-
mir’de satılan midye dolmaların 
içerisindeki mikroplastik miktarları 
da incelendi.

“Türkiye’deki Deniz Canlılarında 
Mikroplastik Kirliliği” raporu kapsa-
mında 243 adet balık, 32 adet kari-
des ve 317 adet midye dolma analiz 
edildi. İncelenen balıkların yüzde 
44’ünde, kırmızı karidesin yüzde 
18’inde ve midye dolmaların yüzde 
91’inde mikroplastik bulundu.

Raporda yer alan bulgular şöyle:

-İncelenen tüm türler göz 
önüne alındığında kefal türünün 
%64,8’inde, barbunun %63’ünde, 
mırmırın %34,3’ünde, tekirin 
%32,8’inde, istavritin %26,7’sinde 
mikroplastik bulundu.

-Bu demek oluyor ki genel olarak 
tüm balıkların %44,3’ünde mikrop-
lastik var. Yani yaklaşık olarak her iki 
balıktan biri mikroplastik içeriyor.

-Balık başına düşen mikroplastik 
adetleri ise kefalde 2,5, barbunda 
1,1, mırmırda 0,6, tekirde ve istav-
ritte 0,4. Buna göre 5 farklı ticari 
balık türünde ortalama olarak balık 
başına düşen mikroplastik adedi 
1,08.

-Bölgesel bazda balık başına düşen 
mikroplastik Ege Denizi’nde (İzmir) 
1,7 Marmara Denizi’nde (İstanbul) 
0,85 ve Akdeniz’de (Adana) 0,74 
adet.

-Kırmızı karides örneklerinin 
%18,8’inde mikroplastik bulundu. 
Yapılan incelemede, her 10 karides-
ten ikisinde 0,28 adet mikroplastik 
olduğu tespit edildi.

-5 farklı noktadan örneklenen 
midye dolmaların %91,2’sinde mik-
roplastik bulundu. Ortalama olarak 
midye başına 0,63 adet mikroplas-
tik tespit edildi. Porsiyon bazında 
değerlendirildiğinde 100 gramlık 
bir midye tüketiminde 5,76 adet, 
250 gramlık midye tüketiminde ise 
4,41 adet mikroplastik tüketilme 
riski olduğu tahmin ediliyor.

-Balıklardaki, karidesteki ve midye 
dolmalardaki mikroplastiklerin 13 
farklı polimer tipinde olduğu tespit 
edildi. En fazla bulunan polimer 
tipleri ise tek kullanımlık plastikle-
rin üretiminde kullanılanlar olduğu 
tespit edildi. ■

YEDİĞİMİZ İKİ BALIKTAN BİRİ 
MİKROPLASTİK DOLU

Greenpeace Akdeniz’in “Türkiye’deki Deniz Canlılarında Mikroplastik Kirliliği” raporuna 
göre Türkiye’de incelenen balıkların yüzde 44’ünün midesinde mikroplastik bulunuyor. 
Balıkların midesinden çıkan mikroplastiklerin çoğu tek kullanımlık plastiklerden oluşuyor.

H A B E R L E R  /  P L A S T i K
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H A B E R L E R  /  E L E K T R O N i K  A T I K

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği 
(TÜBİSAD), elektronik atık toplama 

ve dönüştürme çalışmalarının ayrıntı-
larını Süleyman Demirel Üniversitesi ev 
sahipliğinde düzenlenen Sıfır Atık Zir-
vesi'nde açıkladı. Araştırmalara göre 
2016 yılında Türkiye'de evlerde bekleyen 
elektronik atıkların toplam ağırlığı üç bin 
şehir hatları vapuru ağırlığına eşdeğer 
görülüyor. Evlerdeki en yaygın elektro-
nik atıkların cep telefonu, tablet, fotoğ-
raf makinesi ve yazıcı olması da dikkat 
çekiyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Şehir-
cilik İl Müdürlüğü ve Isparta Belediyesi 
işbirliğiyle “Sıfır Atık Zirvesi” düzenlendi. 
“Sıfır Atık” konusunda yapılması gere-
kenlere dikkat çekilen zirvenin Yetkilen-
dirilmiş Kuruluşlar Paneli'nde, TÜBİSAD 
Çevre ve Geri Dönüşüm Uzmanları yap-
tıkları sunumla elektronik atık toplama 
ve geri dönüştürme faaliyetlerini aktardı.

Kırılmış, hasar görmüş, tamir edilemez 
olarak görülen veya kullanım ömrünü ta-

mamlamış elektrikli ve elektronik eşyalar 
elektronik atık olarak tanımlanıyor. Elekt-
ronik atıklar hem büyük hacimli olmaları 
hem de içerdikleri zararlı maddeler ne-
deniyle uzun vadede çevre ve insan sağ-
lığı açısından olumsuz etki yaratıyorlar. 
En dikkat çeken nokta ise elektronik atık-
ların evsel ve endüstriyel atıklar içinde en 
hızlı büyüyen atık grubu olması.

Kamuoyunda elektronik atık bilincini ar-
tırmaya yönelik farkındalık ve eğitim faa-
liyetleri yürüten ve bu kapsamda öğren-
cilerin elektronik atık bilincini geliştirme 
amacıyla ‘Öğrenciler AEEE (Elektronik 
Atık) Topluyor' projesini hayata geçiren 
TÜBİSAD, 41 okul ve 13 bin 400 öğrenci 
ve öğretmenle başlattıkları bu projede 
dört yılın sonunda bin okul ve 450 bin 
öğrenci ve öğretmene elektronik atık bi-
linci aşıladı.

TÜBİSAD KAYIT ALTINA ALARAK 
AEEE YÖNETİMİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Tüm bu çalışmaların altyapısını oluştur-
mak için ise Boğaziçi Üniversitesi Sürdü-

rülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Araş-
tırma Merkezi ile birlikte TÜBİSAD E-Atık 
Eğitim Kitapçığı hazırlandı. Kitapçıkla bir 
eğitim öğretim yılını kapsayan 32 haf-
tanın her birinde 10 dakikalık Elektronik 
Atık Eğitimi verilmesi amaçlanırken, 15 
pilot ildeki 155 okulda bir anket çalışması 
yapıldı. Yapılan anket sonucunda evler-
de en çok bulunan elektronik atıkların 
cep telefonu, tablet, yazıcı ve fotoğraf 
makinesi olduğu tespit edildi. Anket 
çalışması ülke nüfusuna oranlandığında 
evlerde yaklaşık olarak 46 bin ton AEEE 
sınıfı elektronik atık bulunduğunun 
tahmin edildiğine, TÜBİSAD'ın ise yaptı-
ğı tüm bu çalışmalarla elektronik atıkları 
kayıt altına alarak AEEE yönetimini sür-
dürdüğüne işaret eden TÜBİSAD Çevre 
ve Geri Dönüşüm Uzmanları, söz konusu 
AEEE atıklarının toplam ağırlığının 2016 
yılı itibarıyla üç bin şehir hatları vapuru 
ağırlığına eşit olduğunu hesapladıklarını 
belirttiler.

MOBİL AEEE TAKİP SİSTEMİ İLE  
TÜM SÜREÇ TAKİPTE

Ayrıca, elektronik atıklarını geri dönüşü-
me kazandırmak isteyen vatandaşların 
da aeeenereye.com adresine girerek TÜ-
BİSAD Yetkilendirilmiş Kuruluşu tarafın-
dan oluşturulmuş e-atık toplama nokta-
larının konumlarına erişebileceklerini ve 
kendilerine en yakın atık toplama nok-
tasını öğrenerek elektronik atıklarını bu 
noktaya bırakabileceğini vurgulayan TÜ-
BİSAD Çevre ve Geri Dönüşüm Uzman-
ları, TÜBİSAD Yetkilendirilmiş Kuruluşu 
Mobil AEEE Takip Sistemi sayesinde de 
atıkların teslim alınmasından ilgili tesis-
lere yönlendirilmesine kadar tüm süreci 
takip edebildiklerini söylediler. ■

E-ATIKLAR üÇ BİN VAPURUN 
AĞIRLIĞINA DENK

Araştırmalara göre Türkiye'de evlerde bekleyen elektronik atıkların toplam ağırlığı 
üç bin şehir hatları vapuru ağırlığına eşdeğer görülüyor.
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H A B E R L E R  /  O R G A N i K  A T I K

Ölüleri yakmak mı, gömmek mi? 
ABD'de bulunan Recompose isimli 

şirket de "gömmek" dedi. Ölülerin ya-
kıldığı ABD'de bir şirket, ölülerin be-
denlerini gömerek 30 gün gibi kısa bir 
sürede 0,75 metrekarelik toprağa dö-
nüştürdüğünü açıkladı ve bu işlemle 
ölüyü yakma işleminin sekizde biri kadar 
enerji harcandığı saptandı. Firmanın ilk 
şubesi Seattle’da açılacak. Ki ölülerin 
gömü olayına Washington eyaleti meclis 
üyeleri de yeşil ışık yaktı. Mayıs 2020’de 
yürürlüğe girecek olan yasa, Recompo-
se’un, doğal gömü alanı bulunmayan şe-
hirlerde ve kentsel alanlarda çevre dostu 
cenaze uygulamaları fikrini destekleye-
rek; cenaze evlerinin, insan kalıntılarının 
toprağa dönüştürülmesinin hızlandırıl-
masını sağlayacak uygulamalarına onay 
verecek. Ölü bedenler firmanın yeniden 
kullanılabilir altıgen ünitelerinde kom-
postlaştırılacak. Gövdeler, ağaç yonga-
ları ile kaplanıp havalandırılarak doğal 
olarak oluşan mikroplar ve faydalı bak-
teriler için mükemmel ortam sağlayacak 
ve 30 günde toprağa dönüşecek. Kom-
postlaştırma işlemi sonrası ortaya çıkan 
birkaç el arabası kadar toprak, hayatını 
kaybeden kişinin yakınlarına verilecek. 
Onlar da isterlerse kendi bahçelerinde 
bu toprakla bitki yetiştirebilecek. 

İNSAN GÜBRELEMENİN FAYDALARI 
NELER?

Recompose insan gübrelemenin fay-
dasını "İnsan kalıntılarını toprağa dö-
nüştürerek atıkları minimize ediyoruz 
ve yeraltı suyunu mumyalama sıvısı ile 
kirletmekten kaçınıyoruz. Yakma, tabut 
üretimi, mezar taşı ve kefen üretiminden 
kaynaklanan CO2 emisyonlarını önlüyo-
ruz" şeklinde açıklıyor. ■

ABD'DE  
İNSANDAN güBRE DÖNEMİ!

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, hayatını kaybedenlerin toprağa gömülmesi işle-
miyle, yakma işleminin 8'de 1'i kadar enerji harcanıyor. Ayrıca ölü bedenler 30 günde 
0,75 metrekarelik toprağa dönüşüyor.
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H A B E R L E R  /  N Ü K L E E R  A T I K

Japonya Ekonomi ve Sanayi Bakan-
lığı, santralde muhafaza edilen rad-

yoaktif suyun, kontrollü şekilde Pasi-
fik'e bırakılması ya da buharlaştırılarak 
havaya karışmasının sağlanması veya 
her iki yöntemin birden kullanılması 
teklifinde bulundu.

Bakanlık, suyun kademeli olarak denize 
salınması işleminin, Birleşmiş Milletler 
(BM) Atomik Radyasyonun Etkileri Bi-
limsel Komitesi tarafından uygun gö-
rülen bir yöntemle yapılacağından ve 
çevredeki radyasyon seviyelerinin iz-

lenmesine olanak tanıyacağından en iyi 
seçenek olarak görüldüğünü açıkladı.

Buharlaştırmanın da Three Mile Ada-
sı'ndaki nükleer santralde 1979'da mey-
dana gelen kazanın ardından 87 bin ton 
trityumlu suyun 2 yılda ortadan kaldı-
rıldığı sırada denenmiş ve sağlaması 
yapılmış bir yöntem olduğu vurgulandı.

Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, bir grup 
uzmana yaptığı teklifle Fukuşima'daki 
radyoaktif suyun tahliyesi konusunda 
ilk kez mevcut seçenekleri sınırlandır-
mış oldu. ■

jAPONYA DENİZE VE HAVAYA 

NüKLEER ATIK BIRAKACAK
Japonya, 2011 yılında gerçekleşen deprem ve tsunaminin ardından üç reaktörü hasar 
gören Fukuşima Nükleer Santrali'nde radyoaktif olma özelliğini koruyan suyu kade-
meli olarak Pasifik sularına ya da buharlaştırarak havaya bırakmayı planlıyor.

Nükleer enerji santralleri tarafın-
dan üretilen atık suların ve sant-

rallerden sızan radyoaktif izotopla-
rın neden olduğu negatif durumu 
ortadan kaldırmak için Amerikan 
Kimyasal Topluluğu (ACS), simüle 
edilmiş atık sudan radyoaktif uran-
yumu arındıran küçük, kendinden 
tahrikli robotlar geliştirdi. Martin 
Pumera ve ekip arkadaşları, ZIF-8 
adı verilen çubuk şeklindeki metal 
organik çerçevenin radyoaktif atık-
ları temizleyip temizleyemeyeceği-
ni görebilmek için bu metal organik 
çerçeveye mikro-motor eklemek 
istedi. Kendiliğinden çalışan mik-

ro-robotları yapabilmek için insan 
saçının 1/15’ine denk çaplarda ZIF-8 
çubukları tasarlandı. Ardından, 
buna manyetik özellik kazandırmak 
amacı ile demir atomları ve demir 
oksit nano-parçacıkları eklendi.  
Her bir çubuğun bir ucuna yerleşti-
rilen katalitik platin nano-parçacık-
ları, suda bulunan hidrojen peroksit 
yakıtını oksijen kabarcıklarına dö-
nüştürdü ve bu da mikro-robotları 
saniyede kendi uzunluğunun yak-
laşık 60 katı bir hızla ileri sürdü. 
Yapay elde edilen radyoaktif atık 
su içerisinde, mikro-robotlar bir 
saat içerisinde uranyumun yüzde 

96’sını bertaraf etti. Ekip, uranyum 
yüklü çubukları mıknatıs yardımı ile 
topladı ve uranyumun ayrılmasını 
sağlayarak küçük robotların geri 
dönüşümüne imkan tanıdı. ■

NÜKLEER ATIKLARI TEMİZLEYEN ROBOT
Amerikan Kimyasal Topluluğu (ACS), simüle edilmiş atık sudan radyoaktif uran-
yumu arındıran küçük, kendinden tahrikli robotlar geliştirdi.
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H A B E R L E R  /  T E H L i K E L i  A T I K L A R 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın hi-

mayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığınca hazırlanan "Sıfır Atık Projesi" 
kapsamında, farkındalık oluşturma, 
çevre sorunlarına dikkat çekme ve 
çevre bilincini geliştirme seferberliğine 
destek sürüyor.

Bu kapsamda Solhan Öğretmen Hüse-
yin Artunç Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğrencileri, atık yağların çevreye 
verdiği zararın ortadan kaldırılması, öğ-
rencilerin düşünme becerilerinin geliş-
tirmesi amacıyla "Atık Yağ Biriktir Kir-
liliği Bitir Projesi"ni uygulamaya geçirdi.

Pansiyonun mutfağında yiyecek kızar-
tılması işlemi sonrasında ortaya çıkan 
atık yağı laboratuvarda biyoloji öğret-
meni Dilek Köse nezaretinde işleyen 
öğrenciler, kalıp olarak kullandıkları yu-
murta ambalajında sabun üretiyor.

Öğretmen Köse, sıfır atık düşüncesinin 
gerçekleştirilmesini ve geri dönüşüm 
bilincinin oluşturulmasını amaçladık-
larını söyledi. Atık yağların çevreyi ve 
yeraltı sularını kirleterek, doğada yaşa-
yan canlılara zarar verdiğini dile getiren 
Köse, 1 litre atık yağın 1 milyon litrelik 
içme suyunu kirletebildiğini kaydetti.

Okulun pansiyonundan aldıkları atık 

yağları laboratuvarda sabuna dönüş-
türdüklerine işaret eden Köse, şöyle 
konuştu: "Atık yağ sadece sabun değil 
çok farklı alanlarda da kullanılabilir. 
Biz öğrencilerimizle bunu sabun olarak 
kullanmayı tercih ettik. Ürettiğimiz sa-
bunları okulda, pansiyonlarımızda, atöl-
yelerimizde çok güvenli bir şekilde kul-
lanıyoruz. Sabunlarımız tamamen doğal 
olduğu için sağlık açısından da sıkıntı 
oluşturmuyor. Bu sayede hem bir nebze 
çevre kirliliğini önlemiş hem de atıkları 
geri dönüşüme kazandırmış oluyoruz."

OKUL BÜTÇESİNE KATKI

İlk etapta sadece okulun lavabolarında 

öğrencilerin el yıkaması için deneme 
amacıyla üretim yaptıklarını aktaran 
Köse, "Yakında kokulu sabun çeşitleri 
üretmeyi planlıyoruz. 1,5 litre yağdan 8 
kalıp sabun elde ediyoruz. Atıkları geri 
dönüşüme kazandırırken okul bütçesi-
ne katkı sağlamış oluyoruz," dedi.

Okul müdürü Yusuf Başaran ise öğren-
cileri üretime yönlendirdiklerini vurgu-
layarak, "Okulumuzun pansiyonunda 
yiyeceklerin kızartılması sonucu ortaya 
çıkan atık yağ çevreye zarar vermeme-
si için yeniden değerlendiriliyor. Şimdi-
lik okulumuzun sabun ihtiyacını karşılı-
yoruz," şeklinde konuştu. ■

ATIK YAğDAN OKULUN SABUN 
İHTİYACINI KARŞILIYORLAR

Bingöl'ün Solhan ilçesinde lise öğrencileri, okulun pansiyonunun mutfağındaki 
atık yağdan sabun üretimi yapıyor.
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/  H A B E R L E R

İş Dünyası Plastik Girişimi kapsamın-
da, 26 şirket 2021 yılına kadar plas-

tik taahhütlerini açıklayarak çözümün 
parçası olacağını belirtti. Girişim, özel 
sektör kuruluşlarının plastiğe yönelik 
taahhüt oluşturmalarını teşvik etmek, 
mevcut taahhütlerini Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları doğrultusunda bir 
araya getirmek ve şeffaf bir şekilde 
yıllık olarak raporlanmasını sağlamak 
üzere ortaya çıktı.

Girişim, plastik konusunu kamuoyu ve 
paydaşların gündemine getirecek ve 
çözüme yönelik savunuculuk çalışma-
ları yürütecek; girişimde yer alan şir-
ketlerin plastik taahhütlerini düzenli 
olarak gözden geçirecek, kaydedilen 
ilerlemeyi her yıl kamuoyu ile payla-
şacak; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları ışığında, küresel ve 
ulusal sivil toplum kuruluşları ve üni-

versiteler ile birlikte çalışacak, şirketle-
rin çalışmalarını destekleyecek araçlar 
geliştirecek ve iyi uygulamalar yaygın-
laştırılacak.

Girişim, Global Compact Türkiye, İş 
Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Derneği ve TÜSİAD tarafından oluştu-
rulmuş bir işbirliği. Taahhütlerini giri-
şim çatısı altında kamuoyu ile payla-
şan özel sektör kuruluşları gönüllülük 
esası ile ilerlemelerini yıllık olarak ra-
porlayacak.

Girişim kapsamında özel sektör ku-
ruluşları konunun çözümüne yönelik 
büyük resmin içinde yer alma fırsatı 
bulacak. Küresel ve ulusal savunuculuk 
çalışmalarının içinde rol alacak, ulusla-
rarası ve ulusal uzman ağına ulaşacak. 
Hayata geçirdikleri iyi uygulamaların 
yaygınlaşması için Girişim’in bağlantı-
da olduğu ağlardan yararlanacak. ■

'İŞ DüNYASI PLASTİK gİRİŞİMİ' 
KURULDU

Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Derneği ve TÜSİAD, plastik kirliliği ile müca-
deleyi bir adım öteye taşıyarak “İş Dünyası Plastik Girişi-
mi”ni kurdu. Girişimin çağrısına cevap vererek çözümün 
parçası olmak isteyen şirketler 2021 yılına kadar plastik 
taahhütlerini belirleyeceklerini açıkladılar.

İş Dünyası Plastİk 
Gİrİşİmİ’ne Dahİl şİrketler

-akkök holDİnG
-anaDolu efes
-anaDolu Grubu

-CoCa Cola İçeCek
-Deloıtte

-elİf Plastİk
-eCzaCıbaşı holDİnG

-Garantİ bbVa
-ıC holDİnG

-kİbar holDİnG
-koç holDİnG

-laV
-lİmak holDİnG
-mİGros Grubu

-nestle Waters türkİye
-orGanİk kİmya

-PePsİCo
-P&G

-sabanCı holDİnG
-sunar nP

-sütaş
-unıleVer

-WPP
-yaşar holDİnG
-yılDız holDİnG
-zorlu holDİnG
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Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobil Geb-
ze'deki Bilişim Vadisi'nde tanıtıldı. Yerli otomobilin SUV 

ve sedan modelleri gösterildi.  Yerli otomobil, yollara çı-
kacağı 2022 yılına kadar TOGG’un öncülüğünde yayılımını 
sağlayacak geniş kapsamlı şarj altyapısı sayesinde evlerde, 
ofislerde ve yol üzerindeki istasyonlarda şarj edilebilecek. 
Bağlantılı ve akıllı bir otomobil olmanın sunacağı teknolo-
jik imkanlar ile kullanıcılar otomobillerinin şarjını kolaylıkla 
planlayıp yönetebilecek. Türkiye'nin yerli elektrikli otomo-
bili 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 
4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek. Gebze’deki 
Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Türkiye’nin Otomobili Giri-
şim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması'na Cumhurbaşka-
nı Erdoğan’ın yanı sıra kabine üyeleri, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği 
Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye’nin Oto-
mobili Girişim 
Grubu hissedar-
ları ve otomotiv 
dünyası temsil-
cileri katıldı. ■

Türkiye'nin değeri 
Eren Holding; bün-

yesindeki 38 şirket ve 
8000 çalışanı ile 50. 
yılını kutluyor! 1969'dan 
bu yana Türkiye’nin ge-
lişimine, üretimine ve 
sanayiine değer katan 
Eren Holding, yarım asrı 
devirmenin mutluluğunu yaşıyor. 50 yıldır, kâğıt, ambalaj, 
tekstil, çimento, turizm, taşımacılık, pazarlama ve enerji gibi 
birçok sektörde etkin rol oynayan Eren Holding; Türkiye ih-
racatının kritik yapıtaşlarından biri olarak ülke ekonomisine 
değer katıyor.  

Yalnızca etiğe dayalı üretim aşamalarından geçerek tüketi-
ciye ulaşan ürünleriyle değil, sosyal sorumluluk projeleriyle 
de bilinen Eren Holding, "50 yıldır bu ülkede yaşamanın de-
ğerini biliyor, bu değeri herkesle paylaşmayı önemsiyoruz" 
diyerek, yeni hedefleriyle yola devam ediyor.■

ELEKTRİKLİ 
YERLİ OTOMOBİL 
gEBZE'DE 
TANITILDI

EREN HOLDİNg, 

YARIM ASIRDIR 
TüRK  
SANAYİİNİN 
PARÇASI

Türkiye’de masura üretiminde 
yüzde 35’lik pazar payı ile birinci 

sırada olan Teknik Masura, Türkiye’nin 
gri karton üretiminin yüzde 7’sini tek 
başına gerçekleştiriyor. Aylık 9 bin 

ton kâğıt üretim kapasitesi bulunan 
Teknik Masura, 2020 yılında enerji 
maliyetini düşürmeyi, kapasite artı-
rımı ile ilgili yatırımları bitirmeyi ve 
ihracatı arttırmak için ürün kalitesini 
yükselten projeler geliştirmeyi hedef-
liyor. Mersin’de 5 yıl önce satın aldık-
ları 4 bin 800 metrekarelik fabrikada 
silindirik masura üretim kapasitesini 
yüzde 25 artıran Teknik Masura, yeni 
ürünler için yatırım projeleri hazırlı-
yor. Edirne Kâğıt Fabrikası’ndaki re-
vizyonlar ile Tekcore Masura Kartonu 

üreten Teknik Masura, Ar-Ge çalış-
maları ve gelişmiş laboratuvar test-
leri sonucunda ürünlerini piyasadaki 
diğer ürünlere göre %30 daha mu-
kavemetli hale getirdi ve imalat ve-
rimliliğinde artış sağladı. Günlük 250 
tonluk üretimi ile hem ülkemizin kâğıt 
geri dönüşümüne katma değer sağ-
layan hem de ithal edilen birçok kâğıt 
türünün ikamesini sağlayan firma, 
kendi ambalaj ürünlerinin üretimi için 
ihtiyacı olan kâğıt/kartonun tamamı-
na yakınını da üretir duruma geldi. ■

TEKNİK MASURA DAHA DA BÜYÜYECEK
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DEĞİŞEN İKLİMDE 
OKYANUSLAR VE

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) “Değişen İklimde Okyanuslar ve Kriyos-
fer” isimli özel bir rapor yayımladı. Rapor, iklim değişikliği konusunda harekete geçme-
menin bedelinin bu yüzyıl sonuna kadar çok hızlı ve ağır olabileceğine dikkat çekiyor.

Hükümetlerin talebi üzerine hazırlanan rapor, iklim değişik-
liğinin okyanuslara ve kriyosfere (gezegenin tüm donmuş 

alanları; buz tabakaları, dağ buzulları, permafrost, buz sahanlığı 
ve kar örtüsü gibi) etkilerini ortaya koyuyor. 36 farklı ülkeden 
104 yazar ve yayımcının katkısıyla, yaklaşık 7 bin bilimsel çalış-

manın değerlendirilmesiyle ortaya konan rapor, iklim değişikliği 
konusunda harekete geçmemenin bedelinin bu yüzyıl sonuna 
kadar çok hızlı ve ağır olabileceğine dikkat çekiyor. Raporda, 
“Bugün emisyonları hızlıca düşürmemenin bedeli, bu yüzyılın 
ikinci yarısında çok daha belirgin hale gelebilir" deniyor.

RAPORUN ANA BULGULARI

Dünya’nın okyanus,  
buz ve kar örtüsü  
iklim değişikliğine bağlı olarak değişiyor

-
zullar, kütlelerinin üçte birinden fazlasını kaybedecek. 
Bu durum insanların tatlı suya erişimini olumsuz etkile-
yecek. 2100 yılı itibarıyla bazı dağlar üzerindeki buzulla-
rın %80’i kaybolma, birçok buzul ise tamamen yok olma 
riskiyle karşı karşıya.

olumsuz etkileniyor. Emisyonların azaltıldığı durumlarda 
oluşan hasarı sınırlamak mümkün. Denizlerdeki sıcaklık dal-
galarının %80-90’ı direkt iklim değişikliğine bağlanabilir.

emisyonlar azaltılmazsa durum daha da kötüleşecek.

-
si, küresel ısınmayı artırarak iklim değişikliğini hızlan-
dırabilir.

azaltabilecekken iklim değişikliği konusunda harekete 
geçmemenin bedeli bu yüzyıl sonuna kadar çok ağır 
olabilir.

Buzulların  
%80’i  
kayboluyor
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Denİz sevİyesİ  hızla  
yükseliyor ve emisyonlar azaltılmazsa  

okyanuslar 2100 yılı itibarıyla geçen yüzyıla göre  

10 kat hızlı yükselecek
GRÖNLAND VE ANTARKTİKA DEĞİŞİYOR,  
BUZULLAR ERİYOR

on yılda %13 oranında küçülüyor.

oksijen kaybına uğrayıp daha asidik hale gelirken 
denizde yaşanan sıcaklık dalgaları iki kat daha 
sıklaştı, sıcaklaştı ve iki kat daha uzun sürüyor. 
Okyanus sıcaklığının artış hızı 20. Yüzyılın son-
larından beri ikiye katlandı. Deniz seviyesi hızla 
yükseliyor ve emisyonlar azaltılmazsa okyanus-
lar 2100 yılı itibarıyla geçen yüzyıla göre 10 kat 
hızlı yükselecek.

-
yonlarının bir sonucu olarak şu ana kadar 16 cm 
yükseldi ve yükselmeye devam ediyor. Emisyon-
ların artmasıyla deniz seviyelerindeki yükselme 

hızlanabilir, günümüzde yılda 3,6 mm’lik bir yük-
selmeden söz ederken, 2100 yılında 15 mm’lik bir 
yükselmeyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu yüksel-
me oranı, yüzyılda bir görülen aşırı deniz seviyesi 
yüksekliklerinin bu yüzyıl sonu itibarıyla her yıl 
(2050 itibarıyla da birçok farklı yerde) görülme-
ye başlaması anlamına gelecek. Bazı ada ülkele-
rinin deniz seviyelerinin yükselmesi ve okyanusta 
yaşanacak değişimler sonucunda yaşanmaz hale 
gelmesi kuvvetle muhtemel.

artış 2100 sonrasında da devam edecek. Rapor, 
emisyonların artması halinde 2300’de 5,4 met-
reye kadar bir yükselme olabileceği konusunda 
uyarıyor.

Grönland ve AntarKtİka  

buz tabakası yılda   

400 mİlyar tondan  

fazla suyu okyanusa bırakmak suretiyle erİyor
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BALIK POPÜLASYONU AZALIYOR

edecek, 2050’ye kadar okyanusların üst tabakasının 
%80’inde oksijen kaybı meydana gelecek. Emisyon-
ların azaltılmaması yüzyıl sonuna kadar tüm dünya-
da okyanuslarda yaşayan hayvanların %15 azalması-
na ve balık avlama potansiyelinin %24 düşmesine yol 
açabilir.

dalgaları şimdiden büyük ölçekli mercan ölümlerine 
yol açıyor ve küresel ısınmayı 1,5°C’de sınırlayacak 
hızlı emisyon azaltımında bile tüm ılık su mercanla-
rında belirgin bir kayıp yaşanacak ve hatta bazı yer-
lerde soyları tükenecek. Kabuklu deniz canlıları ve 
midyeler de tehdit altında.

-
galar şimdiden daha şiddetli yağış, daha güçlü rüzgâr 
ve daha yüksek deniz seviyelerine neden oluyor. 
Emisyonların artmasıyla birlikte bu etkilerin daha da 
kötüleşmesi ve fırtına dalgalarıyla özellikle deniz sevi-
yelerindeki yükselmenin daha da artması bekleniyor.

olan Pasifik Okyanusu’ndaki sıra dışı yüzey sıcaklıkla-
rını betimleyen El Niño ve La Niña’nın etkilerinin çok 
daha ciddileşeceği düşünülüyor.

-
sıtma özelliğini de azaltarak ısınmayı artırıyor. Artık 
deniz buzu her on yılda %13 küçülüyor ve küresel 
ısınma 2°C’yi bulursa bazı yaz mevsimlerinde tama-
men yok olması bekleniyor.

Yüzyıl sonuna kadar  
okyanuslardaki hayvanlar  
%15 azalacak

Deniz canlıları yaşam alanlarını yılda 5 km  

gibi bir hızla değiştirirken,  

okyanusların  
ısınması ve aSırı avlanma da  
balık popülasyonunu düşürdü.
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TATLI SUYA ERİŞİM OLUMSUZ  
ETKİLENECEK

Emisyonların artmaya devam 
etmesi durumunda buzullar 

kütlelerinin 3’te 1’inden 
fazlasını kaybedecek. Bu durum 
insanların tatlı suya erişimini 
olumsuz etkileyecek.

Emisyonlar azaltılmazsa 2100 itibarıyla  
bazı dağlık bölgeler üzerindeki buzulların  

%80’i kaybolabilir,  
birçok buzul ise tamamen yok olabilir. 
Sonuç olarak, yüzyıl bitmeden dağ buzulları-
nın sağladığı tatlı su seviyesi önce tavan 
yapacak, sonra düşmeye başlayacak.
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KARAK- 

TERİ- 

ZASYON
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H
er yıl bir servet düzeyinde potansiyel ham maddeyi çöp ile birlikte göm-

mekte, müteakiben bu işlemin çevresel olumsuz etkileri ile mücadele etmek 
zorunda kalmakta, değerlendiremediğimiz bu maddeleri satın almak için ülke 
olarak yine bir servet ödemekteyiz. Bu kısır döngüyü kırmak için az da olsa yü-
rütülen çalışmalar var. Avrupa Birliği standartlarına erişmek şimdilik mümkün 
olmasa da Türkiye, özellikle geri dönüşüm oranlarını artırmak için son zaman-
larda gayret içerisinde. Tabii bu adımlar atılırken de bilimsel çalışmalara dikkat 
etmek, ortaya çıkan istatistiki verilere bakmak gerekir.

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre belediyeler evsel atıkların bertara-
fıyla ilgili en uygun teknolojiyi seçmek ve uygulamakla yükümlüdür. Katı atık 
yönetim sistemi çalışmalarına yön vermesi açısından evsel atıkların miktarının, 
türünün ve niteliğinin bilinmesi büyük önem arz etmekte. Bu amaçla yaz ve kış 
aylarında birer kez katı atığın fiziksel analizi yapılarak "Katı Atık Karakterizasyon 
Çalışması" gerçekleştirilmesi gerekir. 

Atık Kâğıt Geridönüşüm Sanayicileri Derneği (AGED) de bu önemli alanda ça-
lışmalar yürüttü. Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi 
şemsiyesi altında birçok üniversiteden katı atıklar konusunda çalışan bilim in-
sanları AGED için 2018’de bir araştırma gerçekleştirdi. Ankara, Diyarbakır, Ga-
ziantep ve İzmir illerinde yapılan çalışma daha sonra raporlaştırıldı. Böylece bu 
dört ilin çöp karakterizasyonu bilimsel olarak ortaya konulmuş oldu.

Türkiye'nin en seçkin üniversitelerinde görev alan akademisyenler, 4 ilde saha 
çalışmalarından elde ettikleri bulguları öncelikle tablolar ve grafikler halinde 
görselleştirdi. Arkasından bunların istatiksel analizini gerçekleştirdiler. Her bir 
kent için ortaya konan rakamların, geri dönüşüm konusunda ne anlam ifade 
ettiği belirlendi. Arkasından da o kentteki depolama alanına giden geri dönüştü-
rülebilir özellikteki malzemelerin ekonomik karşılığı tespit edildi. 

Bu çalışma; atıkların türlerine göre ayrıştırılmasını, dolayısıyla geri dönüştürüle-
bilir atıkların miktarının tespit edilmesini sağladı. Bu rapor, Türkiye’nin aslında 
birçok atık türünü yeniden kullanabilecek potansiyele sahip olduğunu gösteri-
yor. Yani çöpe atılan kâğıtlar düzenli şekilde toplanabilirse Türkiye’nin atık kâğıt 
ithalatına ihtiyacı kalmayacağı bu raporla ortaya çıkmış oldu.

ÇÖPTE SERVET YATIYOR!

D O S Y A  / 
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/  D O S Y A  R Ö P O R T A J

KARAKTERİZASYON 
SÜRDÜRÜLEBİLİR SİSTEMLER 
SAĞLAR

9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Görkem Akıncı, 
AGED tarafından yapılan atık karakterizasyonu araştırmasını yürüten ekipte yer alıyor. 
Akıncı, atık karakterizasyon çalışması konusunda ilgili kurumlara yol gösterici açıklama-
larda bulundu.
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Atık karakterizasyonu nedir?

Atık karakterizasyonu ürettiğimiz, yö-
netmek sorumluluğunda olduğumuz 
veya işleyeceğimiz atığı tanımak için 
yapılan bir araştırmadır. Bu araştırma 
bilimsel esaslara dayalı olarak yürütülür 
ve bu sebeple elde edilen neticeler sağ-
lıklı ve güvenilirdir.

Bu çalışma ile ne amaçlanıyor?

Atık karakterizasyonu; amacı talep 
edenin hedeflerine göre şekillendi-
rilebilir bir araştırmadır. Talep eden 
günümüzdeki ve gelecekteki projele-
rinde kullanacağı sağlıklı verileri elde 
etmek istemektedir. Tasarlanan proje, 
yani yapılacak yatırım geri dönüşebilir 
atıkları hedefliyorsa atığın miktarı ve 
kompozisyonu öne çıkar, araştırma geri 
dönüşebilir atıklar üzerinde yoğunlaştı-
rılarak detaylandırılır. Örneğin; plastik, 
kâğıt-karton, metal, cam ve kompozit 
bileşenler türlerine göre incelenir.  Ka-
rışık toplanmış ambalaj atığı ayırma 
tesisi kurmak isteyen bir yatırımcı için 
bazı önemli fiziksel parametreler de 
söz konusu olabilir; malzemenin çap 
dağılımı, kompozisyonda yer alan farklı 
ambalaj türlerinin veya farklı ebatta-
ki malzemenin ortalama yoğunlukları 
bunlardan bazıları. Bu fiziksel paramet-
relere dayanarak kullanılacak taşıma 
bantları, manyetik ayırıcılar, elekler, 
gravite ayırıcılar, parçalayıcılar gibi 
ekipmanın boyutlandırması, adedi ve 
malzemesinin seçimi doğru şekilde ya-
pılır. Başka bir örnek vermek gerekirse, 
kaynakta ayrı biriktirmenin uygulanma-
sı halinde yapmanız gereken yatırımın 
boyutları (konteyner ve toplama aracı 
tip ve kapasitelerinden taşıma ve yatı-
rım maliyetine dek), işletme maliyetleri 
ve geri dönüşebilir malzemenin piyasa 
değeri yani olası gelirler hakkında net 
ve güvenilir bilgiye yine atık karakteri-
zasyon çalışması ile ulaşabilirsiniz.

Proje biyobozunur atıklar üzerine ise 
atığın yeşil kısmı öne çıkar ve bu nok-
tada fiziksel parametrelerin yanında 
kimyasal analizler de devreye girer. 
Yüksek nüfusa sahip kozmopolit kent-
ler için biyobozunur kısmın fiziksel ve 
kimyasal analizinin yapılması ve ayrıca 
farklı yaşam profillerine sahip ilçeler-

den ulaşan atık akışlarının belirlenmesi 
önem taşır. Atık akışından kasıt farklılık 
gösteren bölgelerden her gün tesislere 
ulaşacak atık miktarıdır. Benzer profile 
sahip yerleşimlerden benzer özellikte 
atık gelmesi beklenir. Ancak bir kentte 
elbette önemli farklılıklara sahip birçok 
yerleşim ve faaliyet bölgesi mevcuttur. 
Biyobozunur atıklar söz konusu oldu-
ğunda şehrin bölgelerinde gördüğü-
müz temel farklılıklar su içeriği, çap 
dağılımı, kuru maddesinin enerji değeri, 
içerdiği karbonlu maddenin türleri ve 
atığın kum-toprak gibi inert madde 
içeriğinde görülüyor. Tüm bu paramet-
reler de atığın hangi teknoloji ile yöne-
tilmesi gerektiğini, hangi teknolojiden 
kaçınılması gerektiğini bize söyledikleri 
için elde edilen sonuçlar çok önemli-
dir. Örneğin organik madde yönünden 
zengin bir atıkta suda kolay çözünebilir 
basit karbonlar yüksek orandaysa, bu 
biyobozunur atığı kompostlamaya gön-
dermememiz gerekiyor; zira kompost-
lama süresi çok uzayacak, atık aylarca 
ve belki de hiç stabilize olamayacaktır. 
Bu da hem ilk yatırım hem de işletme 
maliyetlerini artırır, üstelik kararlı hale 
gelemeyen ürününüzü de satamazsınız. 
Ancak, aynı atık biyometanizasyon için 
çok uygundur, çünkü atığın hidroliz saf-
hası çok kısa olacak ve böylece reaktör 
alıkonma süresi ve hacmi düşerek hem 
ilk yatırım hem de işletme masrafları 
azalacaktır. 

Kısacası atık karakterizasyon çalışma-
sının sonucu sadece atık miktarı, kom-
pozisyonu ve özelliklerinin belirlenmesi 
ile sınırlı değildir; bu araştırmada elde 
edilen veriler işlenerek geleceğe yöne-
lik projeksiyonlar ve senaryolar geliş-
tirilir, uygun yöntem ve teknolojilerin 
seçimi yapılır ki bu da yatırımcı için çok 
önemlidir, zira olası ekonomik riskler ve 
fırsatları görünür hale gelir ve nihaye-
tinde yatırımcıya atık yönetimi açısın-
dan bir fizibilite sunulmuş olur.

Yürütülen bu araştırma ile ne gibi  
sonuçlara ulaşmak mümkün oluyor? 
Her il için ayrı bir çalışma mı  
yapmalı?

İllerin ve bunlara bağlı ilçelerin her biri-
nin hem atık üretim potansiyelleri hem 

D O S Y A  R Ö P O R T A J  / 

ATIK KARAKTERİZASYONU 
İLE ELDE EDİLEN VERİLER 
İŞLENEREK GELECEĞE 

YÖNELİK PROJEKSİYONLAR 
VE SENARYOLAR 

GELİŞTİRİLİR, 
UYGUN YÖNTEM VE 

TEKNOLOJİLERİN SEÇİMİ 
YAPILIR.

Görkem Akıncı saha çalışmasında



OCAK-ŞUBAT 2020  SAYI 636

de atıklarının özellikleri farklılık göstere-
cektir. Yerleşimlerin bulunduğu enlem, 
boylam, denizden yükseklik temel ik-
limsel özelliklerini tanımlar, iklimsel 
özellikler yerleşimin etrafındaki dağlar, 
ovalar, platolar, akarsu-deniz gibi su 
kütlelerinin varlığından da etkilenir. 
Kısacası bulunduğumuz coğrafya ya-
şadığımız yerin iklimini belirlediği gibi 
üretim ve ticaret imkânlarını da belirler. 
Birbirine yakın denebilecek (örneğin 
İzmir ve Uşak gibi) iki ilin ne nüfusları, 
ne atıklarının özellikleri aynıdır, çünkü 
bu iller farklı iklim ve farklı coğrafyaların 
getirdiği farklı kısıtlara ve imkânlara sa-
hiptir. Bu imkânlar ve kısıtlar şehrin her 
şeyini ve tabii atık miktar ve özelliklerini 
de belirgin bir şekilde etkiliyor. 

Büyükşehirlerde de nüfusun ve dola-
yısı ile yaşamın çok kozmopolit olması 
sebebi ile ilçeler ve hatta ilçelerdeki 
mahalleler arasında bile önemli farklar 
görüyoruz. Kozmopolit olmayan bölge-
lerde, örneğin tarımsal alanlardaki köy 
ve kasabalarda bu belirgin farklılıklar-
la nadiren karşılaşıyoruz, zira hemen 
hemen herkes benzer yaşamlar sürü-
yor, alışkanlıklar, hayatlar ve tüketimler 
büyük değişiklikler göstermiyor. 

Farklı bölgelerden gelen, farklı özellik-
lere sahip atıkların hepsini aynı şekilde 
yönetmemeliyiz. Örneğin bir kompost 
tesisine her mahalleden, her ilçeden 
gelen atığı yönlendirmek yanlış olacak-
tır. Tüm biyobozunur atıkları biyome-
tanizasyon tesisinde enerji üretiminde 
kullanamayız, karışık toplama yapılan 
yerlerde veya kaynakta ayrı biriktirme 
katılımının/başarısının düşük olduğu 
yerlerden gelen atıkları mutlaka fiziksel 
geri kazanım tesislerine yönlendirmek 
gerekmiyor. Neticede, her mühendislik 
işinde olduğu gibi atık yönetiminde de 
yatırımın sürdürülebilirliği/işletilebilir-
liği önemlidir. Zamanla atık özellikleri 
değiştikçe veya düşük katılım oranları 
arttıkça ek tesisler yapılabilir. Bunları 
öngörebilmeliyiz. Düzenli olarak atık 
karakterizasyonu yaptığımız zaman 
atığın miktar ve özelliklerindeki deği-
şimleri de görüyor ve ona göre geleceği 
planlayabilme şansına sahip oluyoruz.

İşin bir başka boyutu da geri dönüşebilir 
atıkların üretilen atıktaki payını ve eko-
nomik değerini net bir şekilde belirleye-
biliyor olmamız. Geri dönüşüm sektörü-
nün büyüklüğünü dikkate aldığımızda 
bu verinin hem kentlerimiz hem de ülke-
miz için önemi daha çok ortaya çıkıyor.

KARAKTERİZASYON YAPILMADAN 
YATIRIM DA YAPILAMAZ

Elde edilen veriler nerelerde, nasıl 
kullanılabilir?

Toplam atık miktarımızı ve bu mikta-
rın orta ve uzun vadedeki değişimini 
bilmek öncelikle yapılacak yatırımların 
kapasitesinin belirlenmesi ve bu kapasi-
tenin doğru bir şekilde kademeli olarak 
sağlanabilmesi yönünden önemli. Gele-
cek yıl günde 500 ton işleme kapasite-
sine sahip bir tesisi kurmaya ve tesisin 
kapasitesini ilk beş yılın sonunda 800 
tona çıkarmaya bugünden karar vere-
bilirim; kısacası yatırımın ekonomik bo-
yutunu planlama şansına sahip olurum. 

Biyobozunur bileşenlerin analizleri 
de bize bu atıkların kalitesi hakkında 
önemli bilgiler veriyor. İçinde yeşil atık 
(biyobozunur) oranı az olan kesimler 
veya atığın niteliksiz olduğu durumlar 
için toplanan atığı kompostlamaya veya 
biyometanizasyona yönlendirmenin 
yarar değil zarar getireceğini bilebilir, 
bu atıkların işlenmesi ve bertarafı için 
farklı yöntemler seçebiliriz. Burada bir 
parantez açayım; biliyorsunuz Avrupa 
Birliği tarafından uygulanan "atığın nihai 
kullanım kriterleri" (end-of-waste crite-
ria) yakın zamanda ülkemizde de uy-
gulanmaya başlanacak, ATY için zaten 
mevcut bu kriterler. Hem hurda hem bi-
yobozunur atıklar için sınır değerler var, 
niteliği uygun olmayan atığı istediğiniz 
yöntemle işlemeniz/dönüştürmeniz ve 
piyasaya arz etmeniz mümkün olmaya-
cak. Kapsama uygun olarak atığın özel-
liklerini iyileştirecek ön işlemler uygula-
manız veya farklı yöntemlere ve belki de 
bazı tür atıklar için doğrudan bertarafa 
yönelmeniz gerekecek.  

Daha çarpıcı bir örnek vereyim, yakma 
prosesi ile atığın kütle ve hacminde 
büyük bir azalma bekliyoruz, yakma 

KARAKTERİZASYON 
ÇALIŞMASI BİZİM 

DOĞRU TEKNOLOJİLER 
SEÇMEMİZE, 

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
SİSTEMLER 

OLUŞTURMAMIZA VE 
ELİMİZDEKİ EKONOMİK 
İMKÂNLARI DOĞRU 

KULLANABİLMEMİZE 
YARIYOR.

/  D O S Y A  R Ö P O R T A J

9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Görkem Akıncı
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Mutfak Atıkları
Hafta içi: %62,7

Tatil Günleri: %63,7

Geri dönüştürülebilir atıklar
Hafta içi: %19,0

Tatil Günleri: %26,2

Kâğıt-karton
Hafta içi: %7,1

Tatil Günleri: %11,0

Plastik
Hafta içi: %8,3

Tatil Günleri: %8,6

Mutfak Atıkları
Hafta içi: %60,8

Tatil Günleri: %63,8

Geri dönüştürülebilir atıklar
Hafta içi: %23,8

Tatil Günleri: %23,6

Kâğıt-karton
Hafta içi: %9,5

Tatil Günleri: %11,3

Plastik
Hafta içi: %8,0

Tatil Günleri: %7,4

Mutfak Atıkları
Hafta içi: %61,9

Tatil Günleri: %56,4

Geri dönüştürülebilir atıklar
Hafta içi: %20,7

Tatil Günleri: %23.9

Kâğıt-karton
Hafta içi: %7,4

Tatil Günleri: %9,7

Plastik
Hafta içi: %8,7

Tatil Günleri: %9,8

Mutfak Atıkları
Hafta içi: %62,7

Tatil Günleri: %59,2

Geri dönüştürülebilir atıklar
Hafta içi: %21,2

Tatil Günleri: %22,7

Kâğıt-karton
Hafta içi: %5,5

Tatil Günleri: %5,3

Plastik
Hafta içi: %7,6

Tatil Günleri: %11,4

ANKARA KATI ATIK 
KOMPOZİSYONU

DİYARBAKIR KATI ATIK
KOMPOZİSYONU 

GAZİANTEP KATI ATIK
KOMPOZİSYONU

İZMİR KATI ATIK
KOMPOZİSYONU

%21,7-622
MİLYON TL

ANKARA DİYARBAKIR A İA İ İR
%23,7-187
MİLYON TL

%21,4-171
MİLYON TL

%23,0-551
MİLYON TL 

 büyük İlİn Gerİ 
Dönüşebİlİr ambalaj 

atığı mİktarı Ve 
ekonomİk Değerlerİ
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prosesinin en cazip yönlerinden biridir 
bu. Yakma sonucu başlangıç kütlesi-
nin en fazla %10’u kadar kül oluşması 
ve böylece depolamaya gönderilecek 
atık miktarının azalması, aynı zaman-
da enerji elde edilmesi hedefleniyor. 
Genel kanı kuru maddenin kalorifik 
değeri yeterince yüksekse atığın yakı-
labileceği yönünde, ama bu tam olarak 
doğru bir değerlendirme yöntemi değil. 
Eğer atığın kalorifik değeri yüksek ama 
yakma sonucu ortaya çıkan kül miktarı 
başlangıç kütlesinin %30-35’i kadarsa 
bir kez daha düşünmek lazım. Yakma 
tesisi kurmak için önemli bir yatırım ya-
pılacak, baca gazı arıtım maliyetleri çok 
yüksek malum. Ama bu örnekte tesise 
beslenen atığın üçte birini alıp gene de-
polama alanına dek taşımak gerekecek! 
Bunun ekonomik olarak iyi bir şekilde 
hesaplanması lazım, acaba taşıma ve 
depolama alanı masrafları elde edilen 
enerji ile karşılanabilecek mi? Atığın 
özelliklerini bilmeden, karakterizasyon 
ve analiz yapmadan yatırım yapılacak 
olursa bu tür kötü sürprizler çıkabilir 
karşımıza. Farklı ilçelerden gelen atığın 
özelliklerini bilince, yakma tesisine 
göndereceğim atığı, kompostlamaya 
göndereceğim atığı seçmem mümkün 
olabilecek. 

Benzer şekilde, atığında geri dönüşüm-
lü bileşenlerin az olduğu veya nüfusu 
fazla olmadığı için geri dönüşümlülerin 
günlük miktarı az olan bir ilçede ayırma 
tesisi yatırımı yapmak uygun olmayabi-

lir. Belki de ilçede oluşan geri dönüşüm-
lüleri ekonomik taşıma mesafesinde bir 
tesise taşıyarak başka ilçelerin atıklarıy-
la beraber işlemek gibi çözümler üre-
tilebilir. Bunları ancak karakterizasyon 
çalışması ile bilebiliriz.

Kısacası, karakterizasyon çalışması 
bizim doğru teknolojiler seçmemize, 
farklı bölgelerden gelen atıkları özellik-
lerine uygun tesislere yönlendirmemize, 
doğru projeler tasarlamamıza, projele-
rimizi kademelendirebilmemize, sürdü-
rülebilir sistemler oluşturmamıza, yani 
elimizdeki ekonomik imkanları doğru 
kullanabilmemize yarıyor.

KAYNAKTA AYRI TOPLAMA ORANI 
HIZLA ARTACAK

Sizin AGED için yaptığınız çalışmada 
ne gibi sonuçlar çıktı? 

AGED için öncelikle Prof. Dr. Bülent 
Topkaya, Prof. Dr. Sinan Uyanık, Doç. 
Dr. Serdar Aydın, Doç. Dr. Atakan 
Öngen, Doç. Dr. Kurtuluş Özcan, Doç. 
Dr. Deniz Uçar, Dr. E. Duyuşen Güven,  
Dr. Ethem Karadirek ve Yük. Müh. Ay-
şenur Özuysal’ın yer aldığı, ülkemizin 
değerli üniversitelerinde görev yapan 
uzman bir akademisyen ekip ile yoğun 
bir saha çalışması gerçekleştirdik.  Yü-
rütülen titiz çalışmanın sonucunda da 
önemli bulgular elde edildi. Çalışma-
mız Ankara, Diyarbakır, Gaziantep ve 
İzmir kentlerinde sokak toplayıcılarının 
müdahalesi ile içindeki en kaliteli geri 
dönüşümlüleri kaybettikten sonra top-

lanarak katı atık depolama alanlarına 
yönlendirilen atıkların karakterize edil-
mesi ve ekonomik değerinin belirlen-
mesi konusundaydı. Her ilde farklı gelir 
gruplarını barındıran birçok mahalleden 
ve ticari faaliyetlerin yoğun olarak yü-
rütüldüğü çarşı bölgelerinden örnekler 
alındı ve atığın kompozisyonu belirlen-
di. Bu araştırmayı yürütürken elbette 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Katı 
Atık Karakterizasyonu Analiz Metodu” 
dikkate alındı. 

Sonuçta gördük ki, depolama alanla-
rına gönderilen karışık atık içerisinde 
bulunan kâğıt, karton, plastik, metal 
ve cam gibi en önemli geri dönüşebi-
lir malzemelerin atığın içindeki toplam 
oranları Ankara'da %21.7, Diyarbakır'da 
%23.7, Gaziantep'te %21.4 ve İzmir'de 
%23.0 mertebesindedir.  Bu geri dö-
nüşebilir malzemelerin sadece 2018 
yılındaki ekonomik değeri ise Ankara 
için 622 milyon TL, Diyarbakır için 187 
milyon TL, Gaziantep için 171 milyon TL 
ve İzmir için ise 551 milyon TL’ye kar-
şılık gelmekte. Elbette, ancak kaynakta 
ayrı biriktirme ve toplama sisteminin 
devreye girmesi ile bu geri dönüşümlü 
malzemelerin ekonomiye kazandırılma-
sı mümkün olacaktır. Sıfır Atık projesi, 
bu hedefe hızla ulaşılabilmesi açısın-
dan çok iyi bir ivmelenme yarattı, yani 
ülkece hızlı başladık. Önümüzdeki yıl-
larda kaynakta ayrı biriktirme oranları-
nın hızla artacağını, daha çok ilde daha 
çok hanenin katılımı ile çok daha fazla 

/  D O S Y A  H A B E R

Ülkemizin değerli üniversitelerinde görev yapan uzman bir akademisyen ekiple yoğun bir saha çalışması gerçekleştirdik. 
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geri dönüşebilir malzemenin ekonomi-
ye kazandırılacağını ümit ediyorum.

Kaynakta ayrı biriktirmenin yanı sıra 
Depozito-İade Sistemi’nin (DİS) dev-
reye girmesi ile içecek ambalajlarının 
sokak konteynerlerine ulaşma oranı da 
azalacaktır, böylece değerli malzemeler 
sokak toplayıcıları tarafından değil DİS 
yoluyla doğrudan geri dönüşüm siste-
mine kazandırılabilecektir.

%50'SİNİ GERİ KAZANABİLİRİZ

Örneğin kâğıt atıklar ile ilgili ne gibi bir 
sonuçla karşılaştık? Bu verilere baka-
rak atık kâğıtlarla ilgili neler söylenebi-
lir? (Atık kâğıt miktarı, toplanabilir atık 
kâğıt miktarı, ithalat vs.)

Kâğıt türlerini kâğıt, karton ve hacimli 
karton olarak üç bileşen şeklinde çalıştık 
projede. Sadece kâğıt olarak ele alacak 
olursak, Ankara’da depolama alanla-
rına giden atığın % 4.8’i, Diyarbakır’da 
%5.1’i, Gaziantep’te %5’i ve İzmir’de 
%4.4’ü kâğıt. Karton türleri de dikkate 
alındığında depolama alanlarına yol-
ladığımız toplam kâğıt türü bileşenler 
bu illerimizde %6.2 ila %10.4 arasında 
değişiyor, bu dört il için ortalama değer 
ise %7.2.  Depolama alanlarına giden 
bu kâğıt bileşenlerin 2018 yılındaki 
değeri, araştırdığımız dört il için toplam 
383 milyon TL. Bu iller ülke nüfusunun 
%17’sine karşılık gelen bir nüfusu temsil 
ediyor.  Ortalama değerlerden yararla-
narak Türkiye geneli için bir hesaplama 
yapacak olursak 2018 yılında 2 milyar 
250 milyon TL’ye karşılık gelen kâğıt 
türü malzemeyi depolama alanlarına 
göndermiş olduğumuzu söyleyebiliriz. 
Tabii yiyecek atıkları ve içinde sıvı da 
bulunabilen diğer ambalajlarla karışık 
toplandığı için bu malzemeler ıslanıyor, 
yumuşuyor, dağılıyor, sokak toplayıcısı 
tarafından alınmıyor. Karışık toplamanın 
sürmesi durumunda bu bileşenleri me-
kanik ayırma tesislerinde ayırabilmek 
de mümkün olmayacaktır. Çünkü diğer 
atıklarla beraber hamur gibi bir hale 
geliyor, bu karışımı en iyi ihtimalle ATY 
üretimine yönlendirebilirsiniz. 

Kaynakta ayrı biriktirme ve toplama 
sistemi ve kültürü biraz daha yaygın-
laştığında, önümüzdeki ilk beş yıl içinde 

diyelim, bu kaybedilen miktarın en az 
%50’sini kazanabiliriz diye düşünüyo-
rum. Çünkü şunu biliyoruz ki nüfusun 
çoğu tüketim alışkanlıklarının gelişmiş 
olduğu kozmopolit büyük kentlerde 
yaşıyor, bu kentlerde büyük bir kesimin 
çevre konusundaki farkındalık düzeyi 
de yüksek, bu bakımdan vatandaşların 
hızlı bir şekilde kurulacak sistemlere 
adapte olacağını düşünüyorum. 

2018 yılı için elde ettiğimiz verilere 
göre ülke genelinde depolama alanları-
na gönderdiğimiz 2.5 milyon ton kâğıt 
türü malzemenin %50’sinin geri dönü-
şüm sistemine kazandırılması, Türkiye 
İstatistik Kurumu verilerine göre 2016 
yılı hurda kâğıt ithalatımızın 3 katından 
fazlasının ekonomimize kazandırılma-
sı anlamına gelmekte. Bu malzemenin 
%20-%25 gibi daha düşük oranlarda 
geri dönüştürülmesi halinde dahi itha-
lata gerek kalmayacaktır. 

Bu raporun geri dönüşüm sektörü, be-
lediyeler ve bakanlık nezdinde ne tür 
faydaları olacaktır? 

Öncelikle, geri dönüşüm sektörü, be-
lediyeler ve Bakanlığımıza depolama 
alanına giden geri dönüşümlü atığın 
miktarı ve ekonomik karşılığı hakkın-
da projede ele alınan kentler ve Tür-
kiye geneli için daha somut rakamlar 
sunmuş olduk. Sunulan rakamlara 
sokak toplayıcıları eliyle ayrılan miktar 
dahil değil. Bu da aslında her kesim 
tarafından geri dönüşüm sektörünün 
büyüklüğünün biraz daha iyi bir şekilde 
anlaşılmasına imkân verdi. Üretilmesi 
değil sadece diğer atıklardan ayrılması 
gereken ham maddelerden bahsediyo-
ruz. Bu ham maddeleri üreterek enerji 
harcamayacağız, doğal ve fosil kaynak-
ları tüketmeyeceğiz, suyu kirletmeye-
ceğiz. Bu ham maddeleri ayırarak, alt 
türlerine göre gruplandırarak doğru-
dan kâğıt, karton, metal, cam üretimine 
yönlendireceğiz. 

Biraz önce sadece kâğıt türlerinin eko-
nomik değerinden bahsettik. Metal hur-
dası piyasada her sabah Londra Metal 
Borsası tarafından ilan edilen değerden 
işlem görür ve en değerli hurda türüdür. 
Bu sebeple, projede depolama alanları-

Geri dönüşebilir 
malzemelerin atığın 

içindeki toplam 
oranları: Ankara'da 

%21.7, 
Diyarbakır'da 

%23.7, 
Gaziantep'te 

%21.4  
ve İzmir'de  

%23.0 
mertebesindedir.
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na giden atığın içinde en düşük oranda 
bulduğumuz geri dönüşebilir bileşen 
metaller, çünkü metal atıklar adeta 
sokak konteynerine düşmeden havada 
kapılarak toplanıyor. Bu kadar düşük 
oranlara rağmen, 2018 yılında Türkiye 
genelinde 298 bin ton metal hurdasını 
depolama alanlarına göndermişiz. Bu 
metali cevherden elde edebilmek için 
harcanması gereken enerji ve yapılması 
gereken yatırımın boyutları çok büyük. 

Dolayısı ile kayıpların bilimsel bir çalış-
ma ile net ve doğru bir şekilde ortaya 
konulmasının, kaynakta ayrı biriktirme 
ve toplama sistemlerinin ülke ekono-
misini ne şekilde desteklediğini gös-
termesi yönünden önemli olduğunu 
düşünüyorum.

HAFTA BAŞINDA PLASTİK VE CAM 
ATIKLAR DAHA FAZLA

Bir başka önemli bulgu da, elde ettiği-
miz verilerin iller bazında istatistiksel 
değerlendirmesi ile ortaya çıktı. Her 
ilde haftanın farklı günlerinde yaptık ça-
lışmamızı, böylece hafta içi-hafta sonu 
günlerindeki farkları da istatistiksel in-
celeme ile görmüş olduk. Hafta başın-
da, hafta sonundan çıkmış olunduğu 
için daha fazla plastik ve cam buluyoruz 
atığın içinde. Hafta ortasında ise metal 
atıkların oranı yükseliyor. Bazı atıkla-
rı sadece haftanın bir günü toplamak 
yeterli olacak mesela, camları diğer 
geri dönüşümlülerden kesinlikle ayrı 
biriktirmek gerekiyor. İller bazında da 
farklılıklar var elbette; bazı illerde gelir 
seviyesi arttıkça geri dönüşümlü atık 
oranı artarken, bazı illerde gelir seviye-
si düştükçe kâğıt-karton türü atıklarda 
artış görülmekte. Bu da her kentin atığı-
nın özelliklerinin o kentin dinamikleriyle 
ilişkili olduğunu gösteriyor. Bu projeyle 
her kentte atığın aynı şekilde yönetile-
meyeceği de anlaşılmış oldu. 

Geri dönüşümle ilgili 3 farklı senaryo-
nuz var. 3. senaryonun gerçekleşmesi 
halinde sadece 4 ilde 6 milyar TL’lik 
bir gelir ve tasarruf oranı elde edilece-
ğini hesap ettiniz. Türkiye geneli tah-
mininiz ise yılda 45 milyar TL’den 10 

yılda 450 milyar TL’lik bir tasarruf ve 
gelir demek oluyor. Bunu biraz açabilir 
miyiz? Nasıl olabilir?

Geri dönüşümlü malzemeleri kaynakta 
ayrı biriktirme ve toplama sistemi ile 
kazanabildiğimizde sadece malzeme-
nin piyasa değerine eşit bir kazancımız 
olmuyor, kazancımız çok daha büyük. 
Bu bahsettiğiniz rakamlara da orijinal 
ham madde yerine hurda kullanılması 
ile elde edilecek enerji ve yatırımdan 
kaynaklanan tasarruflar dahil değildir. 
Projede atık yönetimi açısından yaklaş-
tık biz. Depolama alanlarına gönderilen 
geri dönüşebilir malzemelerin %70 gibi 
bir oranla ayrı toplanabilmesi ile depo-
lama alanlarından büyük bir hacim ta-
sarrufu yapmış oluyorsunuz. Çünkü bu 
oran yiyecek türü biyobozunur atıkların 
da ayrı toplanabilmesi ve kompostlama, 
ATY üretimi, biyometanizasyon tesisi 
gibi proseslerde işlenebilmesi anlamı-
na geliyor. Bu prosesler kısa ve orta 
vadede yatırım maliyetlerini karşılayan, 
sürdürülebilir, kendi harcamalarını kar-
şılayabilen, hatta gelir getirebilen atık 
yönetim teknolojileri. 

Depolama alanından tasarruf ettiğimizi 
söylemiştim. Geri dönüşümlü ve biyo-
bozunur atıkların depolama alanlarına 
çok daha az miktarlarda gönderilmesi 
ile karışık toplama ile 10 yıl hizmet ömrü 
olacak bir depolama alanını belki de 
20-25 yıl kullanmamız mümkün olabi-
lecek. Yani 2.5 tane depolama alanının 
projelendirme, inşa ve işletme maliyet-
lerinden tasarruf edilmiş olacak. Sızın-
tı suyu toplama sistemleri ve arıtma 
tesislerinin maliyetleri hiç de az değil. 
Depolama alanlarının taban yalıtımında 
kullanılan membran ve geotekstil sız-
dırmazlık malzemeleri tamamen ithal 
yoluyla ülkemize giriyor ve en önemli 
maliyet kalemlerinden biri. 

Geri dönüşümlü hurda malzemenin 
ekonomik değerine ilave olarak, burada 
bahsettiğim elde edilecek kazançlar 
ve tasarrufları topladığımızda Türkiye 
genelinde 10 yılda gerçekten de 450 
milyar TL gibi çok yüksek bir rakamla 
karşılaşıyoruz. ■

DEPOLAMA 
ALANLARINA 

GÖNDERİLEN GERİ 
DÖNÜŞEBİLİR 

MALZEMELERİN %70 
GİBİ BİR ORANLA AYRI 

TOPLANABİLMESİ 
İLE DEPOLAMA 

ALANLARINDAN BÜYÜK 
BİR HACİM TASARRUFU 
YAPMIŞ OLUYORSUNUZ.
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Atık karakterizasyonunda iki türlü 
atık var; birisi katı, diğeri sıvı 

olan. Bir kişi günde 150-200 litreye 
yakın su harcar, bunun yanında 1,5-2 
kilogram da katı atık üretir. Atık su 
kullanıldıktan sonra giderlerden gi-
diyor ve onunla işimiz bitiyor. Ancak 
katı atık öyle değil; katı atık önce 
evde biriktiriliyor, konteynere atılı-
yor. Toplama tesisi onu alıp işlemeye 
götürüyor ya da biri içini açıp değerli 
atıkları topluyor. Katı atık problemli 
bir şey. 10 daireli bir apartmanda bile 
her biri birbirinden farklıdır. Semtler 
farklıdır, gelir düzeyine göre farklı-
lık gösterir. Katı atıkla alakalı bir şey 
yapmaya kalkmak için atığın içinde 
ne olduğunu bilmek gerekiyor. Bunun 
için atık karakterizasyonu önemlidir. 
Atık su karakterizasyonunda da su 
örneği alınıyor ve ne kadar oksijen 
ihtiyacı varsa sistemi ve parçaları ona 
göre dizayn ediliyor. Katı atıkta ise 
her konteynerde bambaşka bir şey 

var. Atığın içinde ne olduğunu bilmek 
gerekiyor ki atığın değerini belirleye-
bilelim. Sonra hangi yönde, ne kadar 
yatırım yapılacağı konusu var. Atığın 
içeriği bu yatırımın ne kadarını geri 
öder, bunları bilmek için içindekile-
ri bilmek gerekiyor. Bu doğrultuda 
AGED'in güzel bir çalışması olmuştu. 
Biz de bu çalışmaya katılmıştık. O 
çalışma o haftayı, o ayı temsil ediyor 
ama genelde tutuyor sistem. Fakat 
atık yandaki bir konteynerden alınsa 
sonuç bambaşka da çıkabilir. Onun 
için verileri belli bir aralıkta veriyo-
ruz. Bizi en çok ilgilendiren mesele 
organik atık, yiyecek atığı ne kadar 
var, ambalaj atığı ne kadar var. Or-
ganik atık önemli çünkü onu çöplüğe 
götürüp sıkıştırdığınız zaman metan 
gazı üretiyor, bunu mutlaka kontrol 
etmek gerekiyor. Sera gazı etkisi ve 
patlama tehlikesinin yanında ondan 
elektrik enerjisi de üretilebiliyor. 
Çöplüğe götürmeden kompost edilip 

toprağa geri de verile-
bilir. Bunun için ne 
kadar olduğunu 
bilmek gerekiyor. 
Ambalaj atıkları 
var, bunlar değer-
li maddeler, satıp 
para kazanacaksın, 
hangi ambalaj atığın-
da ne kadar var, ne 
kadar temiz, bunu 
da bilmek gerek. 
Birkaç ciddi çalışmadan sonra o böl-
genin verileri belli olmaya başlıyor 
ancak hiçbir zaman kesinlik verile-
miyor, bir veri aralığı verilebiliyor. Bu 
verileri yerel yöneticiler de bilmeli. 
"Benim atığımda ne kadar ne var?" 
sorusunun cevabını bilirlerse ona 
göre bir operasyon yapabilirler. Ne 
kadar değerli atık olduğunu bilirler. 
Böylece özel sektör de buna göre so-
rumluluk alabilir. ■

Atık karakterizasyonu veya başka 
bir deyişle çöpün içinde ne ol-

duğunu bilmek, artık çok önemli. 
Her ne kadar çöp, “sahibi tarafından 
istenmeyen şey” olarak tanımlansa 
da, günümüzde çöpten geri kaza-
nılabilecek kaynakların “döngüsel 
ekonomi”nin temelini oluşturduğunu 
biliyoruz. Çöp için uygulanacak tüm 
işlemlerde, öncelikle çöp içindeki 
bileşenlerin oranı mutlaka belirlen-
melidir. Temel olarak çöpü oluşturan 
mutfak atıkları, bahçe atıkları, kâğıt, 
karton, cam, plastik, metal, kumaş, 
taş-kum, tahta, kül gibi bileşenlerin 
oranları, çöpün kaynağına ve halkın 
gelir düzeyine göre değişmektedir. 
Çöpün karakteri veya bileşenlerinin 
belirlenmesi, uygulanacak atık yöne-
timi alternatiflerini ortaya koymak-
tadır. Örneğin; yüksek oranda pet, 

kâğıt, metal gibi ambalajlar içeren 
alışveriş merkezi çöplerine geri dö-
nüşüm uygulanabilecek iken park, 
bahçe ve semt pazarı atıklarını içeren 
çöplere biyometanizasyon ile metan 
üretimi veya kompost gibi geri kaza-
nım yöntemleri uygulanabilecektir.

Ülkemizde yapılmış az sayıda atık 
karakterizasyonu çalışmaları bile, 
evsel katı atıkların ciddi oranda (%16) 
geri dönüştürülebilir pet, kâğıt, cam 
ve metal içerdiğini göstermekte-
dir. Ancak halihazırda çöplerin %85 
oranında düzenli depolama veya 
belediye çöplüğüne gönderildiği 
dikkate alınırsa, çöpler için acilen 
kaynakta ayırma, geri dönüşüm ve 
yeniden kullanım gibi atık yönetimi 
uygulamalarının yaygınlaştırılması 
gerekmektedir. İlave olarak, mevcut 

geri dönüşüm uy-
gulamalarının ti-
tizlikle yürütülmesi 
ve geri dönüştürülen 
materyallerin ekonomiye 
kazandırılması gerek-
mektedir.    

Türkiye’de yürürlükte 
olan çevre mevzuatı, AB uyum yasa-
ları çerçevesinde, öncelikle ele alın-
mış ve Avrupa Birliği ile uyumlu hale 
getirilmiştir. Ancak atık yönetimi ko-
nusunda, düzenli depolama yöntemi 
büyük bir yere sahiptir ve diğer tüm 
proseslere oranla ekonomik olarak 
değerlendirilmektedir. Bu nedenle, 
ülkemiz için en önemli konu, depo-
lamaya giden atık miktarının azaltıl-
ması ile çöpe attığımız kaynakların 
ekonomiye kazandırılmasıdır. ■

ATIK KARAKTERİZASYONU VERİLERİNİ YEREL YÖNETİCİLER DE BİLMELİ

ATIK KARAKTERİZASYONU ÇALIŞMALARI KONUSUNDA  
İVEDİLİKLE ELE ALINMASI GEREKEN KONULAR

Prof. Dr. Bülent Topkaya

Doç. Dr. Serdar Aydın
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İSTAÇ, 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren, Türkiye'nin önde gelen çevre yönetim 
şirketlerinden biri. Atık karakterizasyonunun, atık yönetiminin temel basamağı oldu-
ğunu ifade eden İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı, mevcut veriler hakkında önemli 
bilgiler verdi.
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ATIğI TANIMAK,  
ONU YÖNETMENİN  

TEMEL BASAMAĞIDIR
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Bize İSTAÇ’ın faaliyetlerini anlatabilir 
misiniz?

Türkiye’nin önde gelen çevre yönetim 
şirketlerinden biri olan İSTAÇ (İstan-
bul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.), 1994 yılında İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin bir iştiraki olarak kurul-
muştur. Bünyemizde bulunan dört bini 
aşkın personel ile altmışın üzerinde lo-
kasyonda hizmet vermekteyiz. 

İSTAÇ, yirmi yılı aşkın tecrübesiyle; 
“Evsel Katı Atık Yönetimi”, “Endüstri-
yel Atık Yönetimi”, “Tıbbi Atık Yöneti-
mi”, “Transfer İstasyonları ve Düzenli 
Depolama Sahaları İşletimi”, “Çöp Ga-
zından Elektrik Enerjisi Üretimi”, “Or-
ganik Atıklardan Kompost Üretimi”, 
“Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü”, 
“Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Üre-
timi”, “Gemi Kaynaklı Atık Geri Kaza-
nımı”, “İstanbul Ana Arter ve Meydan 
Temizliği”, “Deniz Kıyı ve Plaj Temizli-
ği”, “Hafriyat, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları 
Yönetimi”, “Çevre Eğitimleri ve Etkin-
likler”, “Çevre Laboratuvarı” gibi çevre 
yönetiminin temel taşlarını oluşturan 
alanlarda faaliyet göstermektedir. Ku-
rumumuz ayrıca, çevre yönetimi ala-
nında yurt içi ve yurt dışında sağlamış 
olduğu eğitim, etkinlik ve danışman-
lıklar ile insanları bilinçlendirmekte ve 
farkındalık oluşturmaktadır. Bunlara ek 
olarak, modern teknolojiler ve ar-ge 
çalışmaları ile çevre yönetimine yön 
vermektedir.

Atık karakterizasyonu ile ilgili ne tür 
çalışmalar yapıyorsunuz? Bu konu 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Atık yönetiminin en temel basamağı 
öncelikle atığı tanımak, atığın niteliğini 
ve niceliğini belirlemektir. Bu sebeple 
atık karakterizasyon çalışmaları büyük 
önem arz eder. 

Atığın nasıl yönetileceğine karar 
vermek amacıyla, atık karakterizas-
yonu çalışmaları, belirli periyotlarla 
yapılmaktadır. İstanbul’da bulunan 

39 ilçeden temsili numuneler alınır 
ve bu numuneler 14 farklı kategori-
de (Kâğıt - Karton, Cam, Pet, Poşet, 
Plastikler, Metaller, Organik Atıklar, 
Elektrikli ve Elektronik Atıklar, Tehli-
keli Atıklar, Kompozit, Tekstil, Çocuk 
Bezi, Diğer Yanabilir, Diğer Yanma-
yan) sınıflandırılır. Her bir kategori-
deki atıklar tartılarak miktarları tespit 
edilir. Ayrıca atıktan alınan numune-
ler laboratuvara gönderilerek nem 
muhtevası, kalorifik değer ve kızdır-
ma kaybı gibi bazı analizlere tabi tu-
tulur. Yapılan bütün bu saha ve labo-
ratuvar çalışmalarının sonuçları baz 
alınıp, karakterizasyon raporu hazır-
lanarak çalışma tamamlanır.

Bu çalışmayı ne amaçla yapıyorsu-
nuz, atık yönetimi konusunda en çok 
hangi durumlarda faydalanılıyor?

Atık yönetiminde uygulanacak olan 
toplama, taşıma, geri kazanım ve ber-
taraf sistemlerinin, kurulacak olan te-
sislerin ve temin edilecek malzeme ve 
ekipmanların belirlenmesinde atığın 
niteliği en belirleyici faktördür. Atığın 
karakteristiğinin iyi bir şekilde analiz 
edilmesi, uygulanacak olan sistemlerin 
ekonomik ve sürdürülebilirliğini sağla-
mak için kritik öneme sahiptir. Örneğin 
ambalaj atıklarının yoğunlukta olduğu 
atıklar için geri dönüşüm tesisleri kul-
lanılırken, organik içeriği yüksek bir 
atıkta kompost ve biyometanizasyon 
teknolojileri en ideal çözümler olabilir. 
Kalorifik değeri yüksek olan atıklar için 
ise termal teknolojiler tercih edilebilir. 
Bu ve bunun gibi birçok faktör, atığın 
karakterine göre şekillenir.

Karakterizasyon çalışmaları İstan-
bul’un atık üretimi ve atık yönetimi 
hakkında neler gösteriyor?

Karakterizasyon çalışmalarının bize 
verdiği genel sonuçlara göre, evsel 
atığın; %50-55’lik kısmı organik atık, 
%20-25’i geri dönüşümü mümkün atık 
(kâğıt-karton, cam, plastik ve metal)  

Evsel atığın 

%20-25’i  
geri dönüşümü mümkün 
atıklardan (kâğıt-karton, 

cam, plastik ve metal) 
oluşuyor.



OCAK-ŞUBAT 2020  SAYI 644

ve geri kalan kısmı da yanabilir ve inert 
dediğimiz atıklardan oluşmaktadır. 

Ülkemizde ve İstanbul’da oluşan 
atığın büyük bir bölümü karışık halde 
toplanmaktadır. Bunun temel sebebi, 
kaynağında ayrı toplamanın verimli 
bir şekilde yapılmamasıdır. Bu da geri 
dönüşüm ve geri kazanıma ilişkin fa-
aliyetleri zorlaştırarak, ürün kalitesini 
düşürmektedir. Ülkemizde ambalaj 
atıklarının sadece %6’sı kaynağında 
ayrı toplanabilmektedir. 

Mevcut durumda İstanbul’da topla-
nan atıkların bir kısmı geri dönüşüm 
ve kazanım tesisi ile mekanik biyolojik 
ayırma tesisinden geçirilerek içerisin-
deki geri dönüştürülebilen ambalaj 
atıkları tekrar ekonomiye kazandırıl-
maktadır. Organik atıklar ise kompost 
tesisinde işlenerek gübre üretimi ger-
çekleştirilmektedir. Geri kalan kısım 
ise düzenli depolama sahalarında de-
polanarak çevreye zarar vermeyecek 
şekilde kontrol altına alınmaktadır. 
Bu sahalarda oluşan çöp gazından 

ise elektrik üretimi gerçekleştirilerek 
enerji geri kazanımı sağlanmaktadır. 
Ayrıca depolama sahalarında oluşan 
çöp sızıntı suları ise arıtma tesisle-
rinde arıtılarak oluşan sızıntı sularının 
çevreye verebileceği zarar önlenir. 
Yeni kurulmakta olan evsel atık yakma 
tesisi ile mevcut duruma ek olarak 78 
MW’lık elektrik üretimi gerçekleştiri-
lecektir. Ayrıca yapımı yine 2020 so-
nunda tamamlanacak olan biyometa-
nizasyon tesisi ile organik atıklardan 
enerji sağlanarak doğal gübre üretimi 
gerçekleştirilecektir.

Bu çalışmalar sonucunda görülen  
en büyük sıkıntılar ve sizin çözüm  
önerileriniz nelerdir?

Atık yönetiminde karşılaşılan en 
büyük problemlerden biri kaynağında 
ayrıştırmanın yeterince yapılamama-
sıdır. Çünkü ayrıştırılmadan tesisle-
re gelen atığın geri dönüşümü hem 
zorlaşmakta hem de maliyeti artır-
maktadır. Ayrıca ortaya çıkan ürünün 
kalitesi düşük olmaktadır. Bu sebep-
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ÜLKEMİZDE AMBALAJ 
ATIKLARININ SADECE 

%6’SI KAYNAĞINDA AYRI 
TOPLANABİLMEKTEDİR. 

AGED Genel Müdürü Osman Kaytan ve İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı
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İSTAÇ'a ait Şile Kömürcüoda'daki tesis 21 MW kurulu güce sahip.

İSTAÇ'ın, Avrupa’nın en büyük, günlük 3.000 ton kapasiteli yakma tesisi inşaası Kemerburgaz’da devam etmektedir. 

Odayeri'ndeki tesisin 47 MW kurulu gücü var.
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le kaynağında ayrıştırma için gerekli 
sistemlerin kurulması, ödül ve ceza 
uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve 
konu hakkında halkın farkındalığının 
sağlanması çok elzemdir.

Atık yönetiminde karşılaşılan diğer bir 
sıkıntı ise tam olarak oturtulamayan 
finans modelidir. Yerel yönetimler, ge-
rekli atık geri dönüşüm, geri kazanım 
ve bertaraf faaliyetleri için fon bul-
makta sıkıntı yaşamaktadırlar. Geliş-
miş ülkelerde uygulanan “atık vergisi” 
uygulamasının ülkemizde bulunma-
ması sebebi ile atık yönetiminde ak-
saklık ve noksanlıklar görülmektedir.

İSTAÇ, atık yönetimi ve enerji  
üretimi konusunda başlangıçtan 
bugüne nasıl yol aldı? Gelinen  
aşamada neler yapıyor ve geleceğe 
yönelik hedefleri neler?

Atık yönetimi konusunda, 90’lı yıllara 
kadar İstanbul’un Halkalı, Hekimba-
şı ve Yakacık gibi çeşitli bölgelerinde 
konuşlandırılmış vahşi döküm alanları 
vardı. Bu alanlar "gel, boşalt ve alanı 
terk et" şeklinde devam ediyordu. Bu 
süreç boyunca milyonlarca ton atık bi-
rikiyor, biriktikçe anaerobik bir ortam 
oluşuyor ve o ortamdaki mikroorga-
nizmalar katı atık yığınının biyobozul-
ma süreçlerinin sürmesini sağlıyordu. 
Zamanla altta biriken depo gazı pat-
lamalara yol açmıştı. 1994 yılında çöp-
lerin modern yöntemlerle bertarafına 
yönelik çalışmaları da İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi, İSTAÇ A.Ş. eliyle 

yapmaya başladı. Asya ve Avrupa ya-
kasına birer düzenli depolama alanı 
açılıp katı atık kabulüne başlandı. O 
günden bu yana Asya yakasında yak-
laşık 38 milyon ton, Avrupa yakasında 
ise yaklaşık 75 milyon ton atık bertaraf 
edilmiştir.

Enerji üretimi konusunda ise; 1994 yılı 
itibarıyla açmış olduğumuz düzen-
li depolama sahalarında oluşan çöp 
gazı, 2008 yılına kadar yakma meşa-
lelerinde bertaraf ediliyordu. Gelişen 
teknolojiyle birlikte çöp gazının içeri-
sindeki metan gazını yakarak elektrik 
enerjisine çeviriyoruz. 

Şile Kömürcüoda’da 21 MW, Kemer-
burgaz Odayeri’nde 47 MW ve Has-
dal'da 4 MW olmak üzere toplamda 
72 MW kurulu gücümüz bulunuyor. 
Bu da İstanbul’da hanelerde tüketilen 
elektriğin %3’ünün çöp gazından sağ-
landığını göstermektedir.

Ayrıca Türkiye’nin ilk ve Avrupa’nın 
en büyük, günlük 3.000 ton kapasiteli 
yakma tesisi inşaası Kemerburgaz’da 
devam etmektedir. Evsel atıkların 
direkt yakılması ile 78MWh’lik elektrik 
üretimi gerçekleştirilecektir.

İstanbul’un atık türevli yenilenebilir 
enerji kaynaklarının 72 MW’dan 231 
MW’a çıkartılması, belediye atığı geri 
kazanım oranının %16’dan  %47’ye artı-
rılması, depolama sahalarına gönderilen 
atık miktarının %85’den %53’e indirilme-
si İSTAÇ A.Ş.’nin 2023 hedefleridir. ■

İSTAÇ, KEMERBURGAZ 
VE ŞİLE'DEKİ 

TESİSLERİNİN TOPLAM 
72 MW KURULU 

GÜCÜYLE, İSTANBUL 
HANELERİNDE 
KULLANILAN 

ELEKTRİĞİN %3'ÜNÜ 
ÜRETİYOR.
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AGED Genel Müdürü Osman Kaytan'la bir araya gelen 
İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı, Geri Dönüşüm 
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ATIğIN KARAKTERİ, 
gELECEğE YÖNELİK BİR 
YOL HARİTASI OLABİLİR

1996 yılında kurulan İZAYDAŞ, Kocaeli yerelinde ve Türkiye genelinde atık arıtma, 
yakma ve değerlendirme faaliyetleri yürüten bir kuruluş. Kocaeli Büyükşehir  

Belediyesi'nin iştiraki olan İZAYDAŞ'ın Genel Müdürü Muhammet Saraç ile atık  
karakterizasyonunun atık yönetimi üzerindeki önemini konuştuk.

Bize İZAYDAŞ’ın faaliyetlerini  
anlatabilir misiniz?

İZAYDAŞ, faaliyetlerini 1996 yılından 
bu yana, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
iştiraki olarak yürüten bir kuruluş. Biz 
faaliyetlerimizi, Kocaeli özelindeki ça-
lışmalarımız ve Türkiye genelinde ver-
diğimiz hizmetler olarak iki şekilde tarif 
ediyoruz.

Kocaeli’nde yürüttüğünüz çalışmalar 
neler?

Kocaeli özelindeki çalışmalarımızı üçe 
ayırıyoruz. Birincisi; 1.906.231 nüfuslu 
Kocaeli’nde günlük olarak üretilen orta-
lama 2 bin ton civarındaki evsel atığın, 
düzenli depolama sahalarındaki tüm 
bertaraf işlemlerini gerçekleştirmek. 
İkincisi; yılda yaklaşık 10 bin geminin 
giriş yaptığı İzmit Körfezi’ne giren ge-
milerin faaliyetleri sonucu oluşan atığın 
alınıp bertarafını sağlamak. Bunun için 
lisanslı atık alma gemilerimiz, körfezimi-
zin temizliğinde kullandığımız deniz sü-
pürme teknelerimiz, temizliğin kontrolü 
için de botumuz ve bir deniz uçağımız 
var. Bu şekilde kirliliği önlemeye, kontrol 

altında tutmaya çalışıyoruz. Üçüncüsü 
ise Kocaeli’ndeki sağlık kuruluşlarında 
oluşan tıbbi atığı alıp bertaraf etmek. 
Bunu da belediye adına biz yapıyo-
ruz. Günde ortalama 8-10 ton tıbbi atık 
oluşur, biz de 800 civarı noktadan bu 
atıkları alıp bertaraf ederiz. Bu üç çalış-
mayı, Kocaeli Belediyesi’nin verdiği yet-
kiyle biz gerçekleştiriyoruz.

Türkiye genelinde verdiğiniz  
hizmetlerden de bahsedebilir misiniz?

İZAYDAŞ’ın Türkiye genelinde yürüttü-
ğü en önemli faaliyet, tehlikeli sanayi 
atıklarının bertarafı. Türkiye’de hâlâ tek 
bir yakma tesisi var, o da İZAYDAŞ’a ait. 
Sanayiden gelen tehlikeli atıkları burada 
yakarak enerjiye çeviriyoruz. Bu tesisin 
yıllık 35 bin ton tehlikeli atık yakma ka-
pasitesi var fiilen bu kapasiteyi doldur-
maya çalışıyoruz. Yakılması mümkün 
olmayan evsel nitelikli atıkları da düzenli 
depolama alanımızda bertaraf ediyoruz. 
Bunun dışında küçük bir hidroelektrik 
santralımız var ve yakma tesisinden, çöp 
gazından, biyogazdan, sembolik düzey-
lerde rüzgârdan enerji üretimlerimiz de 

İZAYDAŞ OLARAK BİZ, 
YILLARDIR YAZ VE KIŞ 

AYLARINDA OLMAK 
ÜZERE YILDA İKİ KEZ 
KARAKTERİZASYON 

YAPARIZ. 
ÇÜNKÜ TÜKETİM 

ALIŞKANLIKLARI YAZ 
VE KIŞ AYLARINDA 

DEĞİŞİR.
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var. Atık nakliye, danışmanlık ve labora-
tuvar hizmetlerimiz var. Laboratuvar en 
önemsediğimiz çalışmaları yürüttüğü-
müz alanlardan biridir şu an. Bakanlık 
tarafından test yapma yetkisi bulunan 
laboratuvarlar içinde 17043 akredite 
belgesine sahip tek çevre laboratuvarı-
dır. Bütün profesyonel şirketlerde olması 
gereken, bütün yönetim sistemleriyle 
ilgili sertifikasyonlarımız var. 284 kişilik 
bir kadroyla, anlattığım tüm bu süreçleri 
yürütmeye çalışıyoruz.

KARAKTERİZASYON, YILLAR İÇİNDEKİ 
DEĞİŞİMİ GÖRMEMİZİ SAĞLAR

Karakterizasyon nedir?

Bütün atıklar için önemli bir görev ol-
masına rağmen Türkiye’de, okullarda ya 
da kamuoyunda genellikle evsel atıklara 
indirgenen karakterizasyon, atığın bile-
şenlerinin ayrıştırılarak sınıflandırılması 
demek. Örneğin, en temel gruplandırmay-
la 2 bin ton evsel atığın %50’sinin orga-
nik, %30’unun ambalaj atığı, %20’sinin de 
diğer atıklar olduğunu söyleriz. Bu kaba 
karakterizasyondur ama atığın daha alt 
segmentlerde de ayrıştırmaları yapılır. 
İZAYDAŞ olarak biz, aşağı yukarı 15 yıldır 
yaz ve kış aylarında olmak üzere yılda iki 
kez karakterizasyon yaparız. Çünkü tü-
ketim alışkanlıkları yaz ve kış aylarında 
değişir. Soba kullanılan yerlerle, doğal-
gaz kullanılan yerlerin çöpleri bile deği-
şiktir. 12 ilçemiz var. 3 ayrı gelir grubunu 
temsilen tüm ilçelerden alınan atıklar 
getirilir ve burada tek tek ayıklanır. Cam, 
plastik, kâğıt, metal, organik atıklar ya 
da ambalaj atıkları tespit edilip incelenir.

Peki, amacı nedir?

Karakterizasyon, aslında atığın yarataca-
ğı olumsuz çevresel etkiyi asgari düzey-
de tutarak, atığın dönüşerek yaratabile-
ceği olumlu ekonomik ve ekolojik değeri 
azami noktaya çıkarmak için yapılır. 
Elinizdeki atığı miktarına bağlı olarak 
potansiyel olarak görür ve onu nasıl de-
ğerlendireceğinizi anlayabilirsiniz karak-
terizasyonla. Elimizde son 15 yılın datası 
olunca, atığın değişimini, haliyle aslında 
tüketim alışkanlıklarının yıllar içinde-

ki değişimini de izlemiş oluyoruz. Bu, 
geleceğe yönelik bir harita çıkarmanızı 
sağlıyor. Sanayiden gelen tehlikeli atığın 
karakterizasyonu ise emisyon sınırımızı 
aşmamak için, ne kadar kirleteceğimizi 
ve ne kadar enerji üreteceğimizi öğrene-
bilmek için yapılır.

Sanayi mi en büyük kirletici, ev mi?

Sanayiden çıkan kirli atık 3 milyon ton, 
kirli evsel atık 32 milyon ton. İyi yöne-
tilmeyen tüm atıklar kirletici özelliğe 
sahiptir.

İlginç ya da endişe verici sonuçlarla 
karşılaşılıyor mu?

Magazinel bir sonuç bekliyorsanız yok; 
ama örneğin, gelir grubu arttıkça kişi 
başı tüketim ve buna bağlı olarak da am-
balaj atığı artıyor. Türkiye’de bir günde 
üretilen ortalama çöp, kişi başı 0,9-1 kg 
arası. Karakterizasyon çalışmalarıyla, 
2030’da 1,46 kg olacağı öngörülüyor. 
Avrupa’da 2 kilogramı geçen yerler var. 
Bunun dışında, her ilin de karakterizas-
yonu farklıdır. Doğu Anadolu’ya geçti-
ğiniz an, çok farklı veriler elde etmeye 
başlarsınız. Bizim çalışmamıza göre 
Kocaeli’nin verileri, Türkiye ortalama-
sına çok benziyor. Farklı olarak, sanayi 
olduğu için gelir grubu yüksek.

Karakterizasyon tesis tarafında ne gibi 
sorunları, ihtiyaçları ortaya çıkarıyor?

Türkiye’de evsel atıklar düzenli depola-
ma sahalarında bertaraf ediliyor ve bu 
zamanla kapasite sorununu ortaya çı-
karıyor. Fiziki alan yetmiyor artık ve yeni 
alanlara ihtiyaç duyuluyor. Kocaeli’nde 
alan sıkıntısını fazlaca yaşıyoruz ve bu 
nedenle her zaman bir sonraki aşamayı 
düşünerek hareket etme, yakma ya da 
gazlaştırma gibi çözümlerle atığın hac-
mini mümkün olduğu kadar azaltma 
zorunluluğumuz var. Karakterizasyon, 
temel bir dayanak olarak, bu süreçlerde 
gerçekten çok kolaylaştırıcı, yol gösterici 
oluyor; çünkü size elinizdekinin ne kada-
rından ne elde edebileceğinizi; ne kadar 
enerji üretilebileceğinizi, ne kadarının 
küle dönüşeceğini, gazlaştırmadan ne 
kadar sonuç alınabileceğini söylüyor. Bir 
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karakterİzasyon sayesİnDe 
yıllar İçİnDekİ Değİşİmİ 

De İzlemİş oluyoruz. 
bu, GeleCeğe yönelİk 

bİr harİta çıkarmanızı 
sağlıyor.
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teknoloji firmasına gidip de tesis yaptır-
mak istediğimiz zaman da ilk sordukları 
şey karakterizasyon çalışmamız olur. Çö-
pümüzün karakterini öğrenmek isterler.

TASARIM MÜKEMMEL OLMADIKÇA HA-
REKETE GEÇEMEME SORUNUMUZ VAR

Sıfır Atık projesiyle entegrasyonunuz 
nasıl olacak?

Sıfır Atık, evsel atıkların ayrıştırılarak 
toplanabilmesi konusuna yeni bir bakış 
getiriyor. Belediyelerin, zaten sorumlu 
oldukları toplama, ayrıştırma gibi faali-
yetleri daha akılcı sistemlere oturtabile-
ceklerini düşünerek, Sıfır Atık projesini 
çok önemsiyoruz. Sektörel bazda yüksek 
bir farkındalık sağladı. En yukarıdan 
sahiplenilmesi de bizim için çok umut 
verici oldu. Yıllardır ilçe belediyelerimi-
zin atıkları toplama yükümlülükleri var 
ama maliyet nedeniyle doğru düzgün 
yapılmıyor. Yasal düzenlemeler bu 
sorunu çözecek. İZAYDAŞ olarak da, bu 
projenin sanayi tarafındaki paydaşıyız ve 
Kocaeli’nde, sıfır atık uyum belgesi alan 
ilk sanayi tesisi olma hedefiyle, sistemin 
açılmasını dört gözle bekliyoruz. Bunun 
için her şeyimiz hazır, derhal başvuraca-
ğız ve belgemizi alacağız. 

Bu sistem nasıl yerleşebilir? Sizce nasıl 
bir tasarım olmalı?

Elimizdeki tecrübelerle yapılabilecek şey 
belli. Yani bir bilgi gerekmiyor ve uzay 
mekiği tasarlamaktan bahsetmiyoruz. 
Bizde bir tasarım mükemmel olmadık-
ça harekete geçememe gibi bir sorun 
var. Mükemmelliyetçiliğimizin pratikte 
bir karşılığı maalesef yok ve bu neden-
le son derece güzel işleri uygulanamaz 
hale getirebiliyoruz. 6 ayrı kategoride 
sokaktan atık toplamak ne ekonomiktir 
ne de pratiktir. Evlerden bu şekilde top-
layamazsınız atığı, kimse evinde altı ayrı 
çöp kutusu istemez ama ambalaj atıkları 
ve diğer atıklar olarak ikiye ayırıp top-
layabilirsiniz. Şimdi üç konteynıra indir-
diler, bu makul bir fikir ve takip edilirse 
başarılı olur.

Atık ithalatına vergi getirilmesi  
gündemde. Siz bu konuda neler  
düşünüyorsunuz?

Tehlikeli atık olarak nitelendirilen atıkla-
rın ithalatı yasal olarak zaten mümkün 
değil, olmasını da istemiyoruz. İhracatı 
mümkün ama onun da Basel Sözleşmesi 
gereği, ağır, bürokratik şartları var. Atığı 
hangi ülkeye ihraç ederseniz edin, ge-
çeceği bütün ülkelerden özel izinler al-

KARAKTERİZASYON, 
TEMEL BİR DAYANAK 

OLARAK, ÇOK 
KOLAYLAŞTIRICI, 
YOL GÖSTERİCİ 

OLUYOR ÇÜNKÜ SİZE 
ELİNİZDEKİYLE NE 
YAPABİLECEĞİNİZİ 

SÖYLÜYOR.

İZAYDAŞ'a ait Kocaeli'nde bulunan tesisin genel görünümü
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manız gerekiyor. Ticari anlamda peşine 
düşülecek bir iş değil. Özetle; Türki-
ye’nin ekolojik anlamda tehlike yarata-
cak atık ithal etmediği konusunda emin 
olun. İthal edilen malzemeye atık değil, 
hurda diyebiliriz. Kontrollerinin düzgün 
bir şekilde yapılması koşuluyla hurda 
ithalatına prensip olarak karşı çıkılması 
gereksiz. Bana kalırsa, ithalat sırasındaki 
uygunsuz geliş-gidişlerin önüne geçmek 
için, kontroller yükleme sırasında ya-
pılmalı. Tabii ki önceliğimiz, hâlihazırda 
kendi ambalaj atığımızın toplanması, 
ayrıştırılması gibi süreçlerin efektif bir 
şekilde yürütülmesini sağlamak olmalı. 
Böylece, önce kendi ekonomimizi des-
tekleyebiliriz ve yetmediği noktada yine 
ithal edebiliriz. Bunun için toplama-ay-
rıştırma değil, kaynağında temiz topla-
ma hedeflenmeli. Evde diğer çöplerle 
birlikte atılan bir ambalaj atığı konteynır, 
kamyon gibi bir sürü farklı yerde taşı-
narak düzenli depolama tesisine geli-
yor ve burada iş gücü, zaman, ekipman 

harcayarak elde edilen tamamen kirli 
bir şey oluyor, bunu da istemiyor kimse 
haklı olarak. Kaynağında temiz topla-
ma gerçekleşmesi zor bir hayal değil ki. 
Şimdiye kadar gelemediğimiz noktaya, 
Sıfır Atık projesiyle umarım geleceğiz, o 
bilinç oluşacak.

Depozito sistemiyle ilgili ne  
düşünüyorsunuz? Sizce bu kaynağında 
temiz toplama konusunda etkili olur mu?

Bu aslında bizim alanımız değil, o yüzden 
keskin şeyler söylemem doğru olmaya-
bilir. Bu sistem bir manivela olarak kulla-
nılabilir, sadece bizim koşullarımıza özel 
tasarlamamız lazım. Binlerce otomat 
yerleştirilecek, eğer ekonomik bir kar-
şılığı olmazsa, sorumluluk hisseden az 
sayıda vatandaş dışında kimse kullan-
mayabilir. Eğer atık toplama merkez-
lerinde ya da market gibi ekonominin 
döndüğü yerlerde bir karşılığı olacaksa 
başarılı olabileceğini ve gerekli olduğu-
nu düşünüyorum bu sistemin. Bunun 

/  D O S Y A  R Ö P O R T A J

DePozİto sİstemİ 
bİr manİVela olarak 

kullanılabİlİr, saDeCe 
bİzİm koşullarımıza özel 

tasarlamamız lazım.
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dışında katı atık tarifemiz var aslında, 
yürürlükte ama belediyelerin %90’ı uy-
gulamıyor. Bu tarifeyle belediyeler atığın 
toplanması, taşınması ve bertarafı sü-
reçlerini bir maliyete dökerler ve bu ma-
liyeti de vatandaşa yansıtırlar. Aslında 
bu yararlanılabilecek bir sistem.

Sizce ödül/teşvik mi daha etkili  
yoksa ceza/yaptırım mı?

Ödül/teşvik bence daha etkili, ödülün de 
para olması şart değil ama teşvik eden 
şey zaten ödül olur. Ceza tabii ki olmalı, 
ama motivasyon yöntemi olarak değil.

İZAYDAŞ’ın bundan sonrası için  
hedefleri neler?

“Sıfır Atık sizin sonunuzu getirecek” de-
menin bir yolu mu bu? (Gülüyor.) Sıfır 
atık olsun, biz aç kalalım, razıyız. Teh-
likeli atık, enerji üretimi gibi işlerimize 
ağırlık vermek istiyoruz. Laboratuvar 
çalışmalarımızı, başta da dediğim gibi 
çok önemsiyoruz. Laboratuvar faaliyet-
lerimizi genişletmeyi ve belki şu an için 

çok afaki ama sertifikalı test malzeme-
leri üretmeyi hayal ediyoruz. Evsel atık 
konusunda da, ilçe belediyelerinin topla-
makla yükümlü olduğu atığın asıl sahibi 
büyükşehir belediyesinin projeleriyle 
birlikte biz de varlığımızı sürdüreceğiz.

Kapasite büyütmek gibi bir şey  
söz konusu mu?

Tehlikeli atıklarla ilgili olarak söz konusu 
değil. Bunun bir serbest piyasa işi oldu-
ğuna ve farklı yerlerde yapılması gerek-
tiğine inanıyoruz. Burada tehlikeli atıklar 
için bir İZAYDAŞ daha kurmak doğru 
değil. Bunun yerine, her bölgede bir 
tesis olabilir. Bunu biz yaparız diye değil, 
özel sektör yapabilir diye söylüyorum. 
Tehlikeli atığın taşınması, çevresel riskle-
ri ve maliyeti yüksek bir faaliyet. Tehlike-
li atık, en yakın yerde bertaraf edilmeli. 
Bölgesel olarak tehlikeli atık yakma te-
sisleri kurulmasını istiyoruz, bekliyoruz 
ve özel sektöre bu konuda yatırım yapıl-
masını öneriyoruz. ■

BÖLGESEL OLARAK 
TEHLİKELİ ATIK YAKMA 

TESİSLERİ KURULMASINI 
İSTİYORUZ, 

BEKLİYORUZ VE ÖZEL 
SEKTÖRE BU KONUDA 
YATIRIM YAPILMASINI 

ÖNERİYORUZ.
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2020’nin ilk aylarında dünyada geri dö-
nüşüm sektörü, Çin ile ABD arasında 
yaşanan ticaret savaşı dolayısıyla talep-
te yaşanan daralma ve arzda yaşanan 
fazla nedeniyle zor günler geçiriyor. 
Türkiye kâğıt sanayii tıpkı geri dönüşü-
mün bütün paydaşları gibi uluslararası 
piyasalarda yaşanan bu gelişmelerden 
olumsuz olarak etkilenmektedir.

Yaşanan olumsuzluklara rağmen, kâğıt 
sanayii 2,25 milyar Dolar ihracatla dün-
yadaki kâğıdın yaklaşık %1,5’ini üret-
mektedir. Aktif büyüklüğü yaklaşık 10 
milyar Dolar olan Türkiye kâğıt geri dö-
nüşüm sanayii büyük bir istihdam kapı-
sıdır. 2019 itibarıyla üretim kapasitesi 4,2 
milyon ton iken yeni yatırımların devreye 
girmesiyle kapasitemiz 2023’te 6 milyon 
tona ulaşacaktır. Bugüne kadar sektörün 
büyüme hızı, ülkemizin büyüme hızının 
önünde seyretmiştir. Eğer doğru poli-
tikalarla desteklenirse yeni yatırımlarla 
büyümeye devam edecektir.

ÇİN’İN DÜNYA GERİ DÖNÜŞÜM  
PİYASALARINA ETKİSİ

Dünyada dönüşebilen atıkların geri ka-
zanımı konusunda yaşanan gelişmeleri 
anlamadan Türkiye’de yaşanan sorun-
ları anlamak mümkün değildir. Bugün 
Batı dünyasında geri dönüşüm krizi ya-
şanmaktadır. Bu krizin nasıl oluştuğuna 
kısaca bakalım:

atık ithal eden Çin’de özellikle Plastik 
Çin (Plastic China) belgeselinin etkisiyle, 
temelde plastik kirliliği üzerinden oluşan 
kamuoyu tepkisi nedeniyle bütün hurda 
alımlarını disipline etmek zorunluluğu 
doğdu. Bu bağlamda Çin, 2013’te önce 
Yeşil Çit ve 2018’de Milli Kılıç politikasıy-
la ayrıştırılmadan ülkeye giren atıklara 
sıkı gümrük kontrolleri getirdi.

dolayı Çin iç piyasasında çok sayıda 
kâğıt fabrikası kapanmak durumunda 

kaldı. Kalanlar da çok yüksek fiyatlara 
temin ettikleri hurda ile üretim yapmak 
zorundalar. Bugün artık Çin, mamul 
kâğıt pazarı haline getirmiştir.

rağmen, Batı dünyasında geri kazanım 
sistemleri, dönüşebilen atıkları toplama-
ya devam etmektedir. Çin’e hurda satı-
şında yaşanan büyük düşüşten dolayı, 
çok büyük hacimlerde arz fazlası vardır.

haber portalındaki bir haberde, İtal-
yan CONAI (Atık Geri Kazanım Kon-
sorsiyumu) altında faaliyet gösteren 
kâğıt toplama birimi COMEICO’nun 1 
Euro’ya kâğıt sattığına dair haber yer 
almaktadır.

-
daki 17 Aralık 2019 tarihli haberde, CO-
MEICO’nun elindeki kâğıdın %60’ının 
satılmadığı ve artık negatif fiyatların 
oluştuğuna dair haber yer almaktadır.

KÂĞIT gERİ DÖNÜŞÜM 
SEKTÖRÜNDE YAŞANAN 
SORUNLARIN KAYNAğI VE 
ÇÖZüM ÖNERİLERİ

Osman Kaytan

AGED Genel Müdürü
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Comeico’da karışık kağıdın %60’ı satılmamıştırİTALYA’NIN GERİ DÖNÜŞÜM KAĞIT 
PAZARINDAKİ NEGATİF FİYATLAR

17 Ara 2019-İtalya’da karışık kağıt fi-
yatları azalmaktadır. Geri dönüşüm 
kağıt tedarikçileri satış pazarı olma-
masından  şikayet etmekte ve fiyat-
ların yeni yılda da düşmeye devam 
edeceğinden endişe duymakta.

İtalya geri dönüşüm kağıt pazarı 
eşik seviyesini geçerek negatif fi-
yatlara ulaştı. Pazardaki taraflar 
birçok karışık kağıt  (1.02) fiyatının 
0 Euro’nun altına düştüğünü belirt-
mektedir. Arz çok fazla ve halihazır-
da fabrikaların stokları aşırı miktar-
da doludur.

Satış pazarlarının bulunmayışı tica-
ret yapanlar için fiyattan daha büyük 
bir sorun oluşturuyordu. Uzmanlar 
özellikle karışık kağıdın satılmasının 
çok daha zor olduğunu ifade etmiş-
tir. Belediyelerden aldığı geri dönü-
şüm kağıtları düzenli olarak yaptığı 
açık artırma ile satan Comeico tara-
fından 4 Aralık’ta yapılan son geri 
dönüşüm kağıt açık artırmasının 

sonucu  arz fazlasını açık bir şekil-
de yansıtmaktadır. Açık artırmada 
yer alan 182.000 ton karışık kağıdın 
%’60’a karşılık gelen 110.000 tonluk 

kısmı alıcı bulmamıştır. Bahse konu 
miktardaki kağıt için negatif fiyat-
larda alım yapılabilecekken dahi 
herhangi bir teklif yapılmamıştır.

Diğer: 13,691.67

Burgo Grup: 7,422.33

Ton

Satılmayan:
109,777.02

Toplam
181,876.35 t

Cartiera di Carbonera:
14,483.33

A2A Recycling:
15,917.34

Reno de Medici:
20,584.66

Kaynak: Comeico

40

35
35or

iji
na

l

5 35 35 35

30 30

Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2020

30

25

20

15

10

30 30

15 15 15 15

8 8 88

-

M A K A L E  / 



/  M A K A L E

 

6

5.5

5
5 5

3 3 3 3

5 5 5

4.5

4

3.5

3

or
iji

na
l

Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos

Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2020

or
iji

na
l

20

40

60

80

5 85

70 70 70 70
65 65

55

45

35 35 35 35 35 33

23

100

Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2020

or
iji

na
l

8 78

65 65 65 65 65 65

60

50

40 40

45
43 43

33

25 25

90

80

70

60

50

40

30

20



SAYI 6 OCAK-ŞUBAT 2020 57

M A K A L E  / 

-
ları sonucu oluşan hurda bolluğundan 
dolayı gerekse dünya ekonomisindeki 
yavaşlamadan dolayı hurda emtia fiyat-
ları çakılmıştır. Avrupalı kâğıt sanayici-
si ham madde maliyetlerini neredeyse 
sıfırlamış durumdadır. Bununla birlik-
te, geri kazanım sistemleri Avrupa’da 
hurda emtia toplamaya devam edebil-
mektedir. Bu da ancak toplama sistemi-
nin KİRLETEN ÖDER dediğimiz hukuk 
prensibine dayanır. Peki, kirleten öder 
hukuk ilkesi nedir?

KİRLETEN ÖDER İLKESİ

ortaya çıkış itibarıyla ilk ilkesidir.

-
sel zararlara neden olan kişilere, sebep 
oldukları zararların ve bu zararla müca-
delenin bedelinin ödettirilmesini amaç-
lamaktadır.

-
den kimin sorumlu tutulacağını ve bu 
sorumluluğun nasıl gerçekleştirileceğini 
açıklamaya çalışır.

-
barıyla ekonomik nitelik taşıyor olsa da, 
zamanla hukuki bir ilke haline gelmiştir.

ithalatçıları KİRLETEN olarak tanımla-
yan Çevre Kanunu’nda da bu durum şu 
şekilde tarif edilmiştir:

Çevre Kanunu 
ALTINCI BÖLÜM  
Çeşitli Hükümler  
Kirletenin sorumluluğu: 

Madde 28 – (Değişik: 3/3/1988 - 3416/8.
md.) Çevreyi kirletenler ve çevreye zarar 
verenler sebep oldukları kirlenme ve 
bozulmadan doğan zararlardan dolayı 
kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. 
Kirletenin, meydana gelen zararlardan 
ötürü genel hükümlere göre de tazmi-
nat sorumluluğu saklıdır.

(Ek fıkra:29/11/2018-7153/7 md.) Atık-
ların kaynağında ayrı biriktirilmesi ve 
toplanması amacıyla sıfır atık yönetim 
sistemini kuran ve uygulayan belediye-
lere, il özel idarelerine, kurum, kuruluş 
ve işletmelere Bakanlıkça teşvik uygula-
ması yapılır. Bu hükmün uygulanmasına 
ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarı-
lacak yönetmelik ile belirlenir.

Bu şekilde üreticiler, ürünlerini yaşam 
döngüsü çevresel etkilerini en aza in-
direcek şekilde tasarlarken sorumlu-
luklarını kabul ederler. Böylece tasarım 
aşamasından başlayarak ürünlerinin 

çevresel etkileri için yasal ve ekonomik 
sorumluluk üstlenirler.

AB çevre politikalarının genel karak-
teristiğine bakıldığında çevre kirliliğini 
önceden önleme, kirletenin bedelini 
ödediği bir anlayışı yansıtmaktadır. 

TÜRKİYE’DEKİ DURUM:  
İHRACAT ODAKLI BÜYÜME

büyümektedir. 2023’te ulaşılacak 6 
milyon ton üretim kapasitesi iç piyasa 
ihtiyacının oldukça üzerindedir.

-
törün ham madde ihtiyacını yurt için-
den karşılaması mümkün değildir. Ülke 
içinde geri kazanılan hurda kâğıt mik-
tarı yaklaşık 3,2 milyon tondur. Bu bile 
mevcut durumda ihtiyaç duyduğumuz 
4,2 milyon tonun gerisindedir.

pahalı hurda kâğıt ile üretim yapmaya 
çalışmaktadır. Kâğıt sanayii dünya ile 
entegre bir sektördür ve hurda fiyatla-
rı ülkemizde de Avrupa’da olduğu gibi 
düşmeye devam etmektedir.

-
mız her zaman hurda kâğıt ithalatımız-
dan yüksek olmuştur.

Yıllar İhracat	Rakamlarıİthalat	Rakamları
2014 413.000 187.000
2015 597.000 301.000
2016 762.000 450.000
2017 865.000 753.000
2018 900.000 725.000
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verilmiştir.

İthal kağıt alımları Yerli kağıt alımları Genel toplam
2015 250.000 2.517.000 2.767.000
2016 450.000 2.444.000 2.894.000
2017 753.440 3.285.747 4.039.187
2018 725.361 3.171.784 3.897.145

ÜLKEMİZDEKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI
Türkiye’de dönüşebilen (recyclable) atıkların toplanması yani geri kazanımı konusunda yaşanan sorunları ve çözüm yollarını üç 
ana başlık altında inceleyebiliriz.

1. Mevcut durum

2. GEKAP ve Sıfır Atık ile değişmekte olan durum

3. Sonuç ve Öneriler 

1. MEVCUT DURUM:

çıkarılmış yasa ve yönetmeliklerin sahadaki uygulamalarının yeterince denetlenmemiş olmasıdır. Aslında bu yargı bütün 
yasa ve yönetmelikler için en temel sorunlardan birini teşkil etmektedir.

YETKİLENDİRİLMİŞ 
KURULUŞ (YK) 

(4 ADET)

İLÇE BELEDİYESİ 
(1397 ADET)

TOPLAMA AYIRMA FİRMASI 
(500 ADET)

Marka sahibi, sattığı ürünün ambalajı 
için ton başına ödeme yapar. 
Ortalama ton başına ödeme 

miktarı 80 TL’dir.

2005-2019 ARASI TÜRKİYE’DE AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA SİSTEMİ 
FİNANSAL DESTEK SİSTEMİ

Mevcut mevzuata göre marka sahibi, 
kullandığı ambalajın %54’ü için 

ödeme yapar. Buna göre yetkilendirilmiş 
kuruluşların 1 yılda topladığı 

miktar yaklaşık 150 milyon TL’dir.

Mevcut mevzuata göre YK’lar bütçelerinin, 
genel giderler çıktıktan sonra %25’ini; biriktir-
me ekipmanları, toplama araçları, eğitim ve 

bilinçlendirme çalışmaları ile makine ve ekip-
man desteğinin sağlanması için kullanmak 

zorundadır. Bu da yaklaşık 25 milyon TL’dir. Bu 
destekler, nakdi değil ayni olarak verilmektedir.

YK’lar belediyelerin anlaştığı ve topla-
ma-ayırma işini devrettiği lisanslı firmala-
ra, toplayıp geri dönüştürdüğü ton başına 

ödeme yapmaktadır. Bu desteklerin 
toplamı yaklaşık 80 milyon TL’dir. Bu 
destekler nakdi olarak verilmektedir.

AMBALAJLI ÜRÜN 
PİYASAYA SÜREN FİRMA 
(6000 ADET – SİSTEMDE)

Şema: Kutay Ertul
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cirosu takriben 150 milyon TL’dir. Bu 
tutar piyasaya ambalajlı ürün süren şir-
ketlerin kirleten öder prensibine dayalı 
olarak tahsil edilmektedir. Tutarın bir 
kısmı lisanslı toplama ayırma tesisleri 
(TAT) üzerinden ayni olarak belediye-
lere makine ekipman desteği ile veril-
mekte ve tutarın büyük bölümü yaklaşık 
500 adet TAT firmasına nakdi destek 
olarak verilmektedir. Bu sistem, temel-
de Almanya Yeşil Nokta (Grüne Punkt) 
sisteminin 2005 yılından bu yana Türki-
ye’de uygulanmasına dayanmaktadır.

dolayı konutlardan toplama yapmakta 
başarısız olmuştur. Ekonomik değeri 

olan evsel atıklar çöp konteynırlarına 
girmiş, bu da sokak toplayıcıları ya da 
çekçekçi tabir edilen bir meslek kolunun 
oluşmasına yol açmıştır.

2. GEKAP VE SIFIR ATIK İLE 
DEĞİŞMEKTE OLAN DURUM

-
şüm oranlarına sahip ülke. Ardından 
çok uzakta olmayan Avusturya geliyor. 
Üçüncü sırada Güney Kore var. Bu ülke-
ler, evsel atıkların yaklaşık %56’sını geri 
kazanıp dönüştürüyor. Türkiye’de bu 
oran %9. Sıfır Atık Projesi’nin hedeflerin-
den biri bu oranı çok kısa sürede, 2023’e 
kadar %35’e kadar yükseltmek.

sağlayacak en önemli ortak unsur geri 
dönüşüm sisteminin finansal açıdan 
desteklenip teşviklerin verilmesi. As-
lında her sorunun olduğu gibi, Türki-
ye’de düşük geri kazanım oranlarının da 
sebebi yetersiz finansman ama yakında 
uygulanacak depozito sistemi ve Geri 
Kazanım Katılım Payı (GEKAP) gibi yeni 
finansman modelleriyle bu sorun orta-
dan kalkacak. Bu noktada ikinci önemli 
soru(n) finansmanın nasıl dağıtılacağı, 
hak edişlerin verilme kriterleridir.

-
tılım Payı (GEKAP) uygulaması sonrası 
finansal destek sistemi görülmektedir.

İLÇE BELEDİYESİ 
(1397 ADET)

TOPLAMA-AYIRMA FİRMASI 
(500 ADET)

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI UYGULAMASI SONRASI 
FİNANSAL DESTEK SİSTEMİ

ÇEVRE KANUNU 6. BÖLÜM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
(Ek fıkra:29/11/2018-7153/7 md.)
Atıkların kaynağında ayrı birikti-
rilmesi ve toplanması amacıyla 
sıfır atık yönetim sistemini kuran 
ve uygulayan belediyelere, il özel 
idarelerine, kurum, kuruluş ve 
işletmelere Bakanlıkça teşvik 
uygulaması yapılır. Bu hükmün 
uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar Bakanlıkça çıkarılacak 
yönetmelik ile belirlenir.

Geri Kazanım Katılım Payı’nın 
kısaltması olan GEKAP bir 
yönetmelikle sene başından 
itibaren devreye alındı. Ocak 
2020’de uygulanmaya başlaya-
cak yönetmelik ile üretici 
firmalar, ürettikleri ürünlerin 
ambalajları için ton veya adet 
başına devlete katılım bedeli 
ödeyecek. Ancak GEKAP’la 
toplanan paranın toplama 
sistemine nasıl aktarılacağı 
konusu mevzuatta net olarak 
belirtilmemiş durumda.

AMBALAJLI ÜRÜN 
PİYASAYA SÜREN FİRMA 
(70.000 ADET – TOPLAM)

?

Yeni mevzuata göre marka 
sahibi, kullandığı ambalajın 

%100’ü için ödeme yapacak. 
Buna göre 1 yılda toplanacak 

miktar yaklaşık 5 milyar TL’dir. 

Yeni mevzuata göre marka 
sahibi, sattığı ürünün ambalajı 
için ton/adet başına ödeme 

yapacak. Ortalama ton başına 
ödeme miktarı 1000 TL’dir.

DEVLET 
(ÇEVRE VE HAZİNE/MALİYE 

BAKANLIKLARI)

yönetmeliğinin, işin daha çok finansman temini üzerinde 
odaklandığını ama elde edilecek fonun nereye, hangi kri-
terlerle aktarılacağının henüz belli olmadığını görüyoruz.

üzerinden devam eden sistemde ciro takriben 150 milyon 
TL kadarken, GEKAP ile elde edilecek gelir 10 MİLYAR 
TL’yi geçecektir.

Şema: Kutay Ertul
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Türkiye kâğıt sanayii dünyada 
geri dönüşüm sektöründe 
yaşanan gelişmelerden 
doğrudan etkilenmektedir.

3. Sonuç ve Öneriler

1

2
3

4

Kâğıt sanayii 2018 yılında 
yaklaşık 4 milyon ton 
hurda kâğıt kullanmıştır. 

,2 milyon tonu ülke 
içinden karşılayan sektör 

0 bin ton hurda kâğıt 
ithal etmiştir. 

Hurda kâğıt fiyatları, 
Avrupa’da bugün  Euro 
ile  Euro arasında 
değişmektedir. Sorulması 
gereken belki de 
E  EM İ S  

5
Avrupalı toplama firmaları
nın toplama yapmalarını 
sağlayan en önemli faktör; 

-

Geri kazanım 
başlığıyla toplanacak bu 
tutarın sisteme aktarılması 
hayati önem taşımaktadır. 

Dünyada hurda emtia 
fiyatlarında yaşanan sert 
düşüşlerin sebeplerini 
anlamadan, ülkemizdeki 
toplama sisteminin şu an 
yaşadığı sıkıntıları ya da 
belediyelerin ihalelerine 
girecek toplama firması 
bulamamasının sebepleri
ni doğru teşhis etmek 
mümkün değildir. Söz 
konusu düşüşe rağmen; 
dün olduğu gibi bugün de 

Eğer fabrikalara 
Avrupalı muadillerinin çok 
üzerinde alım yapmaları 
yönünde bir baskı olması 
halinde kâğıt sanayii 
çökecektir. abrikalar çökerse 
zaten hurda kâğıt satılacak 
yer de kalmamış olacaktır.

6
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lkemizdeki dönüşebilen 
atık toplama miktarı artıkça 
sektör doğal olarak daha az 
ithalat yapar hale gelecektir. 
Bunun için, mevcut durumda 
olduğu gibi kâğıt fiyatlarının 
artması halinde toplandığı 
ve düşmesi halinde toplan-
madığı bir sistem yerine 

-

7 8
9

Sektörün rekabet edebilmesi 
için Avrupalı muadillerinin 
ham madde fiyatları düzeyin-
de alım yapması gerekmekte-
dir. Aksi halde, 

Çevre ve ehircilik 
Bakanlığı ile Ticaret 
Bakanlığı bir işbirliği 
yapmış, 

10
Yapılan yasal düzenleme-
lerle dönüşebilen atık 
ithalatına kapasite 
sınırlaması getirilmiştir. Bu 
sınırlama ile 

- 11

12

 Böyle 
olması yönünde atılacak her 
adım, kurulması yarım asrı 
geçen kâğıt sanayiini, birkaç yıl 
içinde faaliyetlerini büyük 
ölçüde durdurmakla karşı 
karşıya getirecektir.

Toplama sisteminde yer alan 
şirketler GEKA ’tan destek 
almalıdır. Belediyelere bağlı 
olarak faaliyet gösteren söz 
konusu toplama şirketleri çöp 
hacminin azaltılmasını sağlaya-
rak çöp toplama maliyetlerin-
den tasarruf edilmesini 
sağlayacaktır. Bunun yanında, 
topladıkları dönüşebilen 
atıkları satabileceklerdir. Yani 
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, "Sıfır 
Atık" projesi hayata geçirilirken, 

sıfır atık bilincini çocuklara aşılamak 
için "Doğa Kahramanları" tiyatro oyunu 
sahnelendi.

Darıca Belediyesi Adnan Menderes 
Kültür Merkezi'nde ilkokul öğrencilerinin 
katıldığı etkinlikte "Doğa Kahramanları" 
isimli çocuk tiyatrosu sahnelendi. İlçede 
eğitim gören yaklaşık 14 bin ilköğretim 
öğrencisine geri dönüşüm bilinci aşı-
lamak ve doğayı korumanın öneminin 

anlatılması amaçlanırken, hafta içi her 
gün iki seans olarak oyun sahnelenecek.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesin-
de başlatılan "Sıfır Atık Projesi" sefer-
berliğine katkı sunmak amacıyla, Darıca 
Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü işbirliğiyle "Doğa Kahramanları" 
adlı çocuk tiyatrosunun sahnelendiğini 
söyledi. ■

SIFIR ATIK PROjESİ'NDE 
TİYATROLU MESAj

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, "Sıfır Atık" projesi hayata 
geçirilirken, sıfır atık bilincini çocuklara aşılamak için 
"Doğa Kahramanları" tiyatro oyunu sahnelendi.

SINIRSIZ DOSTLUK, 
SIFIR ATIK İÇİN 
KOŞACAK

Edirne'de her yıl Türkiye’nin ve 
dünyanın birçok şehrinden 

atletleri bir araya getiren Sınırsız 
Dostluk Yarı Maratonu, bu 
yıl “Sıfır Atık” için koşulacak. 
Türkiye Atletizm Federasyonu, 
Avrupa Atletizm Birliği ve 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
desteğiyle Türk Yunan Bulgar 
Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) 
tarafından düzenlenecek olan 6. 
Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu 
için yapılan tanıtım toplantısında 
TUYUB Başkanı Akdağ, bu yıl 
Türkiye’de ilk kez bir maratonun 
"Çevre ve Sıfır Atık" temasıyla 
koşulacağını açıkladı. Maraton, 
12 Nisan’da gerçekleşecek. ■

SAMSUNLU 
ÖĞRENCİLERİN  
SIFIR ATIK KLİBİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından 2017 yılında 

başlatılan "Sıfır Atık Projesi" 
kapsamında Samsun’un Canik 
ilçesindeki Emrullah Efendi 
Ortaokulu öğretmenleri 
ve öğrencileri "Sıfır Atık" 
konusunda farkındalık 
oluşturmak amacıyla bir müzik 
klibi hazırladı. Müziğin sözleri 
okulun matematik öğretmeni 
Serpil Şengil’e ait. Çekimler 
süresince toplanan plastik 
atıklardan elde edilen gelir, 
öğrencilerin kültürel etkinliklere 
katılımı için kullanıldı. ■
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E T K i N L i K

Sıfır Atık Projesi kapsamında dü-
zenlenen Sıfır Atık Zirvesi’nin açılış 

konuşmalarından ilkini SDÜ Çevre 
Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı 
Mehmet Kılıç gerçekleştirdi.  Kılıç, do-
ğanın ve çevrenin kirlenmesinin karşı-
laştığımız en büyük sorunlardan biri 
olduğunu belirtti. Sıfır Atık Projesi’nin 
kamu kurumlarında başladığını dile 
getiren Kılıç, en büyük sorumluluğun 
öğretmenlerde olduğunu söyledi.

“ÜLKEMİZİN KÜRESEL LİMİT AŞIMI 
GÜNÜ 27 HAZİRAN’DA BİTTİ”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık 
Envanter ve Şube Müdürü Hülya Çakır 
ise yaptığı konuşmada sıfır atığın 
sadece geri dönüşüm olmadığını, aynı 
zamanda bir kaynak yönetimi olduğu-
nu ifade etti. Çakır, “Neden sıfır atık? 
İsrafı önlemek, ekonomiyi güçlendir-
mek, çevreyi korumak için. Atıkları 
doğaya atıyoruz. Bir pet şişe bin yıl, 
cam şişe ise 4 bin yıl bozulmadan ka-
lıyor. 2050 yılında dünya nüfusunun 9 
milyar olması öngörülüyor, 186 milyar 
ton kaynak lazım. Ülkemizin küresel 
limit aşımı günü 27 Haziran’da bitti. 
Gelecek nesillerin kaynağını tüketiyo-
ruz. Haftada iki ekmeği israf ediyoruz, 
yüzde 30’u ise hiç kullanılmadan atı-
lıyor. 3,7 yılda bir cep telefonu değiş-
tiriyoruz. Beyaz eşya değiştirme sıklı-
ğımız dört yıldan az. 821 milyon insan 
aç. Gıda israfını önlersek dörtte birini 
doyurabiliriz” sözleriyle sorunu ve 
neden Sıfır Atık Projesi’nin hayata ge-
çirilmesi gerektiğini verilerle açıkladı.

842 TÜR ATIK VAR!

Sıfır Atık Uygulamaları Paneli’nde, 
SDÜ Atık yönetimi Ana Bilim Dalı Baş-
kanı Prof. Dr. İsmail Tosun, 842 tür atık 
bulunduğunu, en çok kullandıklarımı-
zın ise plastik, metal ve cam olduğunu 
belirtti. “En önemli nokta atık azalt-
mak, sonra üretmemek” diyen Tosun, 
hacim azaltma tekniklerinin önemin-
den bahsetti. Tosun, bir pet şişeyi sı-
kıştırıp attığınızda 5 kat yer kazanımı 
sağlandığını söyledi.

“2018’DE TOPRAĞA GÖMÜLEN  
ATIKLAR SATILSAYDI DEĞERİ  
869 MİLYON TL OLACAKTI”

Sıfır Atık Uygulamaları Paneli’nin ar-
dından gerçekleşen Atık Yönetimi 
Paneli’nde ambalaj atıklarının geri 
dönüşümü konusunda yetkilendiril-
miş kuruluş olan AGED’in Çevre ve 
Atık Yönetimi Müdürü Serhan Maden, 

bir yılda 3,2 milyon ton ambalajı geri 
dönüştürdüklerini belirtti. Maden, 
“Gömülecek atığın içinde 3,5 milyon 
ton kâğıt var. Ne yazık ki sistemleri-
miz sokak toplayıcıları üzerine kurulu. 
Sıkıntı, hane halkının evlerdeki atıkla-
rı geri dönüşüme kazandıramaması. 
2018’de toprağa gömülen atıklar satıl-
saydı değeri 869 milyon TL olacaktı” 
ifadelerini kullandı.

TÜBİSAD, DÖRT YILDA BİN OKUL VE 
450 BİN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENE 
ELEKTRONİK ATIK BİLİNCİ AŞILADI

TÜBİSAD AEEE Geri Kazanım Uzmanı 
Aykan Gürcü, elektronik atıkların uzun 
vadede çevre ve insan sağlığı açısın-
dan olumsuz etki yarattıklarını belirtti. 
Gürcü, “Öğrenciler AEEE (Elektronik 
Atık) Topluyor” projesi ile dört yılda 
bin okul ve 450 bin öğrenci ve öğret-
mene elektronik atık bilinci aşıladıkla-
rını anlattı. ■

SDÜ'DE SIFIR ATIK ZİRVESİ
Süleyman Demirel Üniversitesi’nde gerçekleşen Sıfır Atık Zirvesi'nde Sıfır Atık Proje-
si’nin öneminden ve bu konuda yapılan çalışmalardan bahsedildi.

AGED Çevre ve Atık Yönetimi Müdürü Serhan Maden, Atık Yönetimi Paneli'nde 
bir sunum gerçekleştirdi.
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Dünyanın sayılı havalimanları arasına 
giren yeni İstanbul Havalimanı geri 

dönüşümde de yüksek uçacak! Her gün 
binlerce insanın ziyaret ettiği İstanbul 
Havalimanı günde 115 ton atık üretiyor. 
Peki bunun ne kadarı geri kazanılıyor? 
Cevap: Yüzde 35. Sıfır Atık Programı 
sayesinde havalimanı açıldığı günden 
bu yana 940 bin ton daha az karbon-
dioksit salınımı, 11 bin ton daha az yakıt 
tüketimi ve 31 milyon kilovatsaat daha 
az enerji tüketimi sağlandı. Ve atıkların 
geri kazanılmasıyla da 20 bin metre-
küplük atık depolama hacminden ta-
sarruf edildi. Ayrıca tüm atık sular da 
geri dönüştürülerek tekrar kullanıldı. 
İklim değişikliğine uyumlu hale getiri-
len havalimanında atıklar kâğıt-karton, 
ambalaj, cam, organik ve evsel atık 

olarak beş farklı kategoride ayrıştı-
rılıyor. İstanbul Havalimanı terminal 
binası, konvansiyonel sistemlere göre 
yüzde 24 enerji verimliliği ve yüzde 40 
su verimliliği sağlanacak şekilde inşa 
edilirken İGA (Istanbul Grand Airport) 
liderliğinde İstanbul Havalimanı’nın 
"Sıfır Atık Deklarasyonu" 18 ana pay-
daşın CEO’ları tarafından imza altına 
alınmış durumda. İGA CEO Danışmanı 
Ülkü Özeren, 11 Aralık’ta Madrid’de dü-
zenlenen Birleşmiş Milletler İklim De-
ğişikliği Taraflar Konferansı'ndaki Sıfır 
Atık Paneli’nde “Atığı dönüştürmenin 
yanı sıra asıl olarak ‘atık çıkarmamaya’ 
odaklandık. 2024’te net sıfır atık hede-
fiyle çalışıyoruz” bilgisini verdi. ■

İstanbul Havalimanı şu anda günlük 115 bin ton atık üre-
tirken bunun yüzde 35’i geri kazanılıyor. 4 yıl sonraki 
hedef ise %100 geri kazanım.

İSTANBUL HAVALİMANI ÇITASI:
2024’TE SIFIR ARTIK!

Antalya’nın Muratpaşa Belediyesi 
halkı kazandı, kazandırdı. Türki-

ye'nin ilk ve tek ödüllü geri dönüşüm 
projesi Çevreci Komşu Kart'la nitelikli 
ambalaj atıklarını atmayıp birikti-
ren ilçe sakinleri 2019 sonu itibariyle 
toplam 4 milyon 167 bin 254 lira kar-
şılığı puan kazandı. Yüklenen puanla-
rın 3 milyon 921 bin 297 liraya karşılık 
gelen bölümü anlaşmalı marketlerde, 
fırınlarda ve sinema salonlarında kul-
lanıldı. Nisan 2016'dan bu yılın sonuna 
kadar geçen dönemde 92 bin 44 ev, 
Çevreci Komşu Kartlı. 32 bin 607 hane 
ise cam, kâğıt, metal gibi nitelikli atık-
ların geri dönüşümünü sağlayan pro-
jeye aktif olarak katıldı. 

ÇEVRECİ KOMŞU KART’IN  
ÖDÜLLERİ

2'nci Uluslararası Şehir, Çevre ve 
Sağlık Kongresi'nde Kongre Özel 
Ödülü Uluslararası Akıllı Şehirler Kon-
feransı'nda "sıra dışı başarı hikâyesi" 
seçildi. ■

ÇEVRECİ 
KOMŞU KART 
KAZANDIRDI

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü 2019 verilerini 

açıkladı. Çevre koruması ve geri dö-
nüşüme büyük önem gösteren be-
lediyenin verilerine göre, geçen yıl 
bölgeden 4.200 ton ambalaj atığı, 
7.200 litre atık yağ, 196.818 kilogram 
tekstil atığı, 22.660 kilogram e-atık 
ve 6.390 kilogram atık pil toplandı. 

Belediye bu konuda okullarda ve iş 
yerlerinde bilgilendirme çalışmaları 
yaptı, esnaflara da afiş ve broşürler 
dağıttı. Ayrıca gece gündüz ambalaj 
atıkları toplandı, mahallelere kontey-
nerler konuldu, alışveriş merkezlerine 
ve Kocaeli Üniversitesi’ne, bütün okul 
ve işyerlerine geri dönüşüm kutuları 
dağıtıldı. ■

İZMİT DÜNYALARI TOPLADI!

AMAN JİLET 
KESMESİN!

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile 
Ankara Berberler Esnaf ve Sa-

natkârlar Odası "Atık Jiletleri Top-
lama Kampanyası" başlattı. Amaç, 
berberlerin kullandığı ve çöpe atılan 
jiletlerin sokak hayvanlarına ve çöp 
toplayıcılarına zarar vermesinin 
önüne geçmek. Proje kapsamın-
da berberlere 3 bin geri dönüşüm 
kutusu dağıtıldı. Ankara Berberler 
Esnaf ve Sanatkârlar Odası Baş-
kanı Sezayi Kara, “Proje sayesinde 
bütün berber esnafımız atık jilet 
kutuları ile jiletlerini biriktirerek 
hem çevre hem de insan sağlığını 
koruyacak. Belediye berberlerimiz-
den bu kutuları toplayacak ve geri 
dönüşümle elde edilecek gelir bir 
hayır kurumuna verilecek” dedi. ■
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Küçükçekmece Belediyesi, geri 
dönüşümde toplumsal farkın-

dalığın küçük yaşta kazandırılması 
amacıyla 2019-2020 eğitim-öğre-
tim yılı boyunca anaokulu, ilkokul 
ve ortaokullarda yapılacak çalış-
malarla 30 bin öğrenciye ulaşmayı 
hedefliyor.

Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Kemal Çebi, geri dönüşümün far-
kındalıkla başladığına dikkat çeke-
rek, "Küçükçekmece'de farkındalık 
çalışmalarımıza yaz aylarında baş-

ladık. Çocuklarla birlikte parklarda 
çöp topladık, reklam mecraları-
mızda ‘Amca çöpünü düşürdün!’, 
‘Teyze bu çöp senin mi?’ diyerek 
Küçükçekmeceli çocukların sesle-
rini duyurduk. Çocuklara çevre ve 
geri dönüşüm bilinci kazandırıl-
ması amacıyla 2019-2020 eğitim 
öğretim yılında anaokul, ilkokul ve 
ortaokul öğrencilerine geri dönü-
şüm eğitimleri vermeye başladık. 
Hedefimiz eğitim ve öğretim yılı 
sonunda 30 bin öğrenciye bu far-
kındalığı kazandırmak” dedi. ■

PARDON;  
ÇÖPÜNÜZÜ DÜŞÜRDÜNÜZ

ZEYTİNBURNU'NUN  
"SIFIR ATIK" 
MAHALLESİ 
MERKEZEFENDİ

Zeytinburnu'nda Sıfır Atık Projesi 
kapsamında pilot bölge olarak 

seçilen Merkezefendi Mahallesi'nde 
ayrıştırılmış çöp toplama sistemine 
geçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himaye-
lerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından yürütülen Sıfır Atık Proje-
si'ne Zeytinburnu'nda büyük destek 
veriliyor. "Atığını sıfırla, doğayı koru" 
sloganıyla başlatılan projeyle Mer-
kezefendi Mahallesi'nde seferberlik 
başlatıldı. Atıkların nitelikli ayrışma-
sını sağlamak amacıyla "Sıfır Atık" 
Projesi çalışmasında pilot bölge 
olarak seçilen mahallede, ayrıştırıl-
mış çöp toplama sistemine geçildi. 
Proje eğitim çalışmasında Zeytin-
burnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy 
ve 10 kişilik bilgilendirme ekibi, kapı 
kapı dolaşarak mahalle sakinleri-
ne broşür ve hediye ürünler dağıttı. 
Ayrıca ekibiyle beraber projeyi anla-
tarak vatandaşları bilgilendirdi.

Proje kapsamında mahalledeki tüm 
çöp konteynerleri atık türlerine göre 
sınıflandırıldı. Merkezefendi Parkı, 
Sultan Murat Camii yanı ve Merke-
zefendi Meydanı'nda atık getirme 
merkezleri bulunacak. Bu merkez-
lere kâğıt, plastik, metal, cam gibi 
ambalaj atıklarının yanı sıra elektro-
nik atıklar, floresan lambalar, bitkisel 
atık yağlar, atık piller ve atık ilaçlar 
atılabilecek. ■

B E L E D i Y E  H A B E R L E R i

Küçükçekmece Belediyesi, 2019-2020 eğitim-öğ-
retim yılı boyunca 30 bin öğrenciye ulaşmayı he-
defliyor.
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24 BELEDİYE  
“İKLİM İÇİN BİZ VARIZ” DEDİ!

Altısı Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 24 belediye Boğaziçi Üniversi-
tesi’nde bir araya gelerek “İklim İçin Biz Varız” deklarasyonunu imzala-
dıklarını açıkladı. Belediyeler, Paris İklim Anlaşması’nın küresel ısınmayı 
1.5 derece sınırında tutma hedefine yönelik çalışmalarda bulunacaklarını 
taahhüt etti.

İklim krizinin kentlerde yaşanan en 
büyük sorunlardan biri olduğu gerek-

çesi ile 24 belediye, İstanbul’da İklim 
İçin Kentler Çalıştayı’nda bir araya geldi. 
Boğaziçi Üniversitesi UN SDSN Türkiye, 
350 Türkiye ve Yerel İzleme Araştırma 
ve Uygulamalar Derneği ortak girişimi 
ile gerçekleştirilen organizasyon, açık-
lanan ortak deklarasyon ile sona erdi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Bina-
sı’nda gerçekleşen deklarasyona, ça-
lıştaya katılan belediye temsilcilerinin 
yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zeydan Karalar katıldı.

Çalıştayın açılışına ise Çiğli Belediye 
Başkanı Utku Gümrükçü ile Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Be-
lediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin 
de katıldı. Fatma Şahin yaptığı konuş-
mada “En büyük sorunun uygulamada 
olduğunu, zihinlerin buna hazır olma-
dığını görüyoruz. Bu konuların hızlı bir 
şekilde çözüme ulaşmasına ihtiyacımız 
var” dedi.

“İKLİM İÇİN BİZ VARIZ”

İklim İçin Kentler deklarasyonunu, dek-
larasyon imzacıları adına “İklim İçin Biz 
Varız” diyerek okuyan Adana Büyükşe-
hir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, 
kentlerin iklim krizindeki rolüne dikkat 
çekti. Karalar, deklarasyonun küre-
sel ölçekte doğal kaynak tüketiminin 

%75’inden, karbondioksit salınımlarının 
%70’inden sorumlu olan kentlerin iklim 
değişikliğinin faili olduğunu vurguladı-
ğını söylerken, adil, eşitlikçi ve yaşana-
bilir bir gelecek için iklim krizine karşı 
herkesin somut adımlar atması gerekti-
ğini söyledi.

İKLİM İÇİN KENTLER  
DEKLARASYONU 

İKLİM İÇİN BİZ VARIZ!

Gün geçtikçe bir kriz haline dönüşen 
iklim değişikliği, kentlerimizin karşı kar-
şıya olduğu en büyük sorunlardan biri. 
Sıcak hava dalgaları, aşırı hava olayla-
rı, su varlığının azalması ve gıda krizi 
gibi bir dizi afet her geçen gün daha da 
artıyor. Bu durum, kentlerimizin karşı 
karşıya kaldığı ekonomik ve sosyal so-
runları giderek derinleştiriyor. Küresel 
ortalama sıcaklıkların artmasından en 
çok etkilenecek kentler,  aynı zaman-
da sera gazı salınımlarının yoğunlaş-
tığı yerler. Bilim, kentlerimizin, küre-
sel ölçekte doğal kaynak tüketiminin 
%75’inden, karbondioksit salınımlarının 
ise %70’inden sorumlu oldukları için 
iklim değişikliğinin de baş faili oldu-
ğunu gözler önüne seriyor. Ülkemiz ne 
yazık ki iklim krizinden en çok etkilene-
cek coğrafyalardan birinde bulunuyor. 
Adil, eşitlikçi ve yaşanabilir bir gelecek 
için iklim krizine karşı herkesin somut 
adımlar atması gerekiyor.

KENTLERİMİZ, KÜRESEL 
ÖLÇEKTE DOĞAL 

KAYNAK TÜKETİMİNİN 
%75’İNDEN, 

KARBONDİOKSİT 
SALINIMLARININ İSE 

%70’İNDEN SORUMLU.
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Bizler bu metni imzalayan yerel yöne-
timler olarak,

-Bilimsel veriler ışığında, uluslararası 
standartlara uygun veri toplama yön-
temleri kullanarak karbon salınımlarını 
azaltmak ve krize karşı uyum politikala-
rını hayata geçirmek için İklim Değişikli-
ği Eylem Planlarımızı hazırlayacağımızı,

-Yaşanabilir bir gelecek için kentlerimiz-

de sürdürülebilir ulaşım, yenilenebilir 
enerji ve ekolojik tarım uygulamalarına 
öncelik vereceğimizi,

-İklim değişikliği ile mücadele eden 
yerel, ulusal ve uluslararası kurumla-
rı, girişimcileri, kooperatifleri ve sivil 
toplum örgütlerini destekleyeceğimizi, 
işbirliklerine dahil olacağımızı, 

-Hem kentimizde risk altında bulunan 

yurttaşlarımızı hem de kentlerimizin 
altyapısını korumak için imar planlama 
süreçlerinde iklim krizi ve etkilerini ön-
lemeyi önceliklendireceğimizi,

-Paris Anlaşması’nın ortaya koyduğu 
vizyon çerçevesinde, 2030 yılına kadar 
küresel ısınmayı 1.5°C sınırında tutmak 
için, adil, eşitlikçi, yaşanabilir kentler için 
üzerimize düşen sorumlulukları yerine 
getireceğimizi taahhüt etmekteyiz. ■

B E L E D i Y E  H A B E R L E R i

Büyükşehir Belediyeleri İl Belediyeleri İlçe Belediyeleri
Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Aydın Büyükşehir Belediyesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Erzurum Büyükşehir Belediyesi
İzmir Büyükşehir Belediyesi

Bolu Belediyesi
Edirne Belediyesi
Rize Belediyesi
Tunceli Belediyesi

Acıpayam Belediyesi (Denizli)
Tepebaşı Belediyesi (Eskişehir)
Avcılar Belediyesi (İstanbul)
Bağcılar Belediyesi (İstanbul)
Beşiktaş Belediyesi (İstanbul)
Kadıköy Belediyesi (İstanbul)
Sarıyer Belediyesi (İstanbul)

Sultanbeyli Belediyesi (İstanbul)
Bornova Belediyesi (İzmir)
Çiğli Belediyesi (İzmir)
Karşıyaka Belediyesi (İzmir)
Fethiye Belediyesi (Muğla)
Çerkezköy Belediyesi (Tekirdağ)
Bodrum Belediyesi (Muğla)
Ayvalık Belediyesi (Balıkesir)
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SEKTÖR BİRLİK VE BERABERLİK 
İÇİNDE OLMALI

1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe giren Sıfır Atık Yasası ile birlikte sanayi 
kollarının sorumlulukları da artıyor. ASL Geri Dönüşüm A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Gültekin Özdemir, dönüşebilir atıkların toplanması, ayrıştırılması, 
bertarafı ve geri kazanımı süreçlerin yönetimiyle ilgili, yılların tecrübesiyle 
şekillenen öngörülerini ve önerilerini bizimle paylaştı.

ASL Geri Dönüşüm A.Ş., gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için çalışıyor.
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ASL ne zaman kuruldu? Koşulları 
nasıldı ve hedefleri nelerdi?

Çocukluğumuzda hurda toplayarak 
başladığımız bu işe doğduk diye-
biliriz. Mahalle aralarından hurda 
toplayarak geçti çocukluğumuz. 
1998 yılında ilk kez kendi şirketimizi 
kurduk. Artık topladığımız atıkları 
hem toplar hem de fabrikalara ken-
dimiz satar olmuştuk. İlk toplama 
ayırma lisansımızı da 2009 yılında 
aldık. 2016 yılında ise ASL Geri Dö-
nüşüm A.Ş. olarak yeni bir vizyonla 
yolumuza devam etme kararı aldık.

Bulunduğumuz bölgeye daha iyi 
hizmet verebilmekti amacımız. 
Bunun için de Bakanlığımızın belirt-
tiği koşullara göre 1. Tip tesis açtık. 
Şu anki kapasitemiz bölgede hitap 
ettiğimiz nüfusun çok çok üzerinde. 
Teknoloji çağındayız, teknolojiye 
ayak uydurmak da başlıca ama-
cımız. İmkânlarımızın yettiğince 
makine ekipmanlarımızı yeniliyo-
ruz. Yaptığımız bu işten kazandığı-
mızı tekrar işimize yatırıyoruz. Bu 
işle uğraşan herkes ne kadar zor 
bir sektör olduğunu bilir. Biz de her 
adımımızı bu bilinçle atıyoruz.

Bugün geldiği noktada şirketin geri 
dönüşüm sektöründeki konumu 
nedir? Geleceğe yönelik hedefler 
nelerdir?

Bulunduğumuz Isparta - Burdur 
bölgesi diğer büyük nüfuslu yerle-
re göre küçük ve sanayi bakımın-
dan da çok gelişmiş olmamasına 
rağmen hem doğal güzellikleri hem 
yaşanabilirlik açısından çok güzel 
bir bölge. Yaptığımız iş, her şeyden 
önce doğaya karşı yapılabilecek en 
güzel jestlerden biridir. Geri dönüş-
türülen tüm atıklar doğamız için, 
geleceğimiz için çok önemli. Biz de 
bu bilinçle hareket etmeyi kendimi-
ze borç biliyoruz. Tabii ki ticari bir 

işletmeyiz. Ayakta durabilmemiz 
için yaptığımız işten para kazanma-
mız lazım ama bunun yanı sıra bu 
işin kutsal bir iş, bir görev, bir ödev 
olduğu bilincini hiç kaybetmedik, 
kaybetmeyeceğiz.

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

Sıfır Atık’ı gerçekten gönülden des-
tekliyoruz. Şu an ülkemizde Sıfır 
Atık Projesi’ni duymayan ya da bil-
meyen kalmamıştır diye düşünüyo-
rum. Keşke böyle bir şey daha da 
önceden başlatılsaydı. Sıfır Atık ile 
alakalı çalışmalar başladı başlayalı 
gerçekten çok güzel çalışmalar çık-
maya başladı atıkların toplanması 
yönünden. Kendimizden örnek ve-
reyim. Isparta etrafındaki tüm milli 
parklarda Isparta Çevre ve Şehirci-
lik İl Müdürlüğü’nün de katkılarıyla 
Sıfır Atık Projesi’ni hayata geçirdik 
ve gerçekten çok güzel geri dönüş-
ler aldık. Şimdi burada toplanan 
atıklar geri dönüşüme kazandırılı-
yor. Bu örneği neden verdim; Sıfır 
Atık olmasaydı muhtemelen oradaki 
atıklar şu an doğada oradan oraya 
savruluyor, doğada çözünmeye ça-
lışıyor, belki de bir köpek, boynunda 
bir kova takılı halde yaşamaya çalı-
şıyor olacaktı.

Sıfır Atık Yönetmeliği gerekli bir 
yönetmelikti. İlk proje çıktığında 
Bakanlıkta uygulanan Sıfır Atık üze-
rinden yol alındı. Fakat bu birçok 
belirsizliğe de yol açtı. Sıfır Atık uy-
gulamak isteyen kurumlarda şöyle 
sorularla karşılaştık; Bakanlıkta 
gördüğümüz iç mekân ünitelerinin 
aynısı mı olacak, işte geçici atık 
depolama alanı aynısı mı olacak? 

sıfır atık’ı Gerçekten 
GönülDen Desteklİyoruz. 

şu an ülkemİzDe sıfır atık 
Projesİ’nİ Duymayan ya Da 

bİlmeyen kalmamıştır.
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Şimdi aslında önemli olan burada 
atığın illa lüks bir üniteyle toplan-
ması değil, amaç atığın toplanması. 
Yani plastik kovayla da toplayabilir-
sin, şık bir üniteyle de. Sıfır Atık Yö-
netmeliği işte bu işin yapılabilmesi 
için bir kılavuz oldu. Yönetmeliğe 
göre isteyen 4’lü ayrışım yapar, is-
teyen de 2’li. İsteyen krom ünite 
koyar, isteyen de kartondan. Burada 
önemli olan yapılan iş. Yönetmelikte 
ucu açık olan kısımlar var. Sıfır Atık 
danışmanlığı mesela. Yani bunu 
kimler yapabilecek, sağlaması ge-
reken şartlar ne, hangi durumlarda 
yardımcı olunması lazım gibi husus-
ların açıklığa kavuşması lazım. Sıfır 
Atık Belgesi’ni alan her yer atığını 
dilediği gibi satabilecek mi ya da 
istediği yere teslim edebilecek mi 
gibi sorular var aklımızda. Bunlara 
biraz daha açıklık getirilse çok daha 
iyi olur. Ama böyle bir yönetmelik 
olması hem Sıfır Atık’ı daha sağlam-
laştırdı hem de kılavuz oldu. Daha 
da iyi olacağına eminiz.

GELİŞEN SANAYİ, ÇEVREYE KARŞI 
SORUMLULUĞUNU UNUTMAMALI

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

Bizce faydalarını sabahtan akşama 
kadar konuşsak azdır. Topladığımız 
tüm atıklar GDT’lere gönderilerek 
orada üretilecek malzemenin cinsi-
ne göre ham madde oluyor. Dolayısı 
ile o fabrika ham madde ihtiyacını 
atıklardan karşılıyor. Hem orijinal 
ham madde ihtiyacı, hem maliyet 
hem de enerji sarfiyatı azalıyor. 
Bunlar sadece maddi faydalardan 
bazıları. Zaten ticaret yapan herkes 
bu zincirin bir halkası. Burada ya-
pılan kazanç tüm halkalara yan-
sıyor. Herkes yararlanıyor. Mesela 
kâğıdın geri dönüşümü en başta 
ağaçlarımızı kurtarıyor değil mi? 
Bir ağacın kurtulması demek ondan 
yararlanan birçok canlının yaşaması 
demek. Günümüzde çok üzücü yan-

SIFIR ATIK BELGESİ’Nİ 
ALAN HER YER 

ATIĞINI DİLEDİĞİ GİBİ 
SATABİLECEK Mİ?

ASL'nin topladığı tüm atıklar, geri dönüşüm tesislerine gönderilerek ham madde haline getiriliyor.
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gınlar meydana geliyor, Avusturalya 
yangını da devam ediyor. Ormanlar 
yanıyor ve bu sadece orman yangı-
nı değil, oradaki tüm canlıların da 
yangını. O ağaçlar orada olmasaydı 
oradaki canlılar da orada olamaya-
caklardı. Yani bir ağaç deyip geçme-
mek lazım, kaç canlıya sahip çıkıyor, 
kaç canlıyı barındırıyor. Bu verdiğim 
sadece ekolojik çerçevede bir örnek. 
Denizlere atılan atıkların oradaki 
canlılar tarafından yenmesi ölümle 
sonuçlanıyor, bu da dengenin bo-
zulmasına neden oluyor. Ya inanın 
örnekler, yaşananlar bitmez. Önemli 
olan biz ne yapıyoruz, ne kadar ya-
pabiliyoruz. Herkesin kendine sor-
ması gerekiyor.

Küresel iklim krizi konusunda  
sanayicilerin üzerine düşen  
sorumluluklar nelerdir?

Burada en büyük sorumluluk zaten 
sanayicilerimizin. En başta zarar-
lı gazların, kimyasalların öylece 
doğaya salınmasını önlemek lazım. 
Gerekli filtre ekipmanlarının takılma-
sı ve Bakanlığımızın öngördüğü şart-
ların sağlanması en büyük çözüm-
lerden biri. Ayrıca sanayicilerimizin 
temiz enerji kaynaklarını kullanması 
ve mümkün olduğunca geri kazan-
dırılan ham maddeleri kullanmaları 
iklim krizi konusunda fayda sağla-
yacaktır. Her geçen gün sanayi ge-
lişiyor ama çevre kirliliği de artıyor. 
Hem ekonomi hem istihdam açısın-
dan sanayinin gelişmesi çok güzel 
ama gelişirken çevreye karşı sorum-
luluklar da yerine getirilmeli.

SEKTÖRÜMÜZ, BİRLİK VE  
BERABERLİĞİ SAĞLAMALI

Alanınızda yaşanan sıkıntılar  
nelerdir? İş yapış şekillerinizi  
kolaylaştıracak ne gibi  
düzenlemelere ihtiyacımız var?

Bizim alanımızda en büyük sıkın-
tılarımızdan biri belediyeler. Bizim 
işimiz hizmet işi. Hizmet yapılama-
dan ne atık toplanır ne de toplattı-
rılır ama bazı belediyeler atık top-

lanmasından çok gözlerini alacakları 
paraya dikmiş durumdalar ve gö-
rüyoruz ki parayı alıyorlar ama atık 
toplanmış mı, Sıfır Atık uygulanıyor 
mu, gerekli materyaller yerleştirilmiş 
mi, umurlarında değil. Büyük be-
lediyelerin yapılan iş dışında istek-
leri de gerçekten çok. Sözleşmeler 
yapılırken belediye ve firmaların iş 
ayrımının güzel bir şekilde yapılması 
lazım. Çevre Şehircilik İl Müdürlükle-
rinin de taraf olması gerekiyor.

En büyük sıkıntılarımızdan bir diğeri 
atıklar ayrı toplanırken organik atık-
larla beraber atılması. En fazla ma-
halle aralarındaki toplama ünitele-
rinde yaşıyoruz. Tesise organik atık 
geldiği zaman hem geri kazanılabilir 
atığın kalitesini düşürüyor hem de 
maliyetlerimizi artırıyor.

Yine sıkıntılarımızdan biri mes-
lektaşlarımızın birlik olmamasıdır. 
Sektörümüzün içinde birlik beraber-
liğimiz yok. Bizce olmazsa olmazla-
rımızdan bir tanesi birlik beraberlik. 
Sorunlarımızın dile getirilmesi ve 
çözülmesi konusunda birliktelik çok 
önemli bir faktör.

GEKAP ile ilgili düşünceleriniz 
neler?

GEKAP’ın örneklerine yurt dışında 
rastlıyoruz. Kirleten öder prensibi 
zaten benimsenmesi gereken bir 
ilke. Bir atık oluşturuyorsan bunun 
geri kazanım bedelini ödemelisin. 

kİrleten öDer 
Prensİbİ zaten 
benİmsenmesİ 

Gereken bİr İlke.

"Yaptığımız iş, doğaya bir jesttir."



OCAK-ŞUBAT 2020  SAYI 672

Tamam ama buradan gelen fonun 
da yine bu sisteme aktarılması şart. 
Örneğin belediyelere toplama ekip-
manı verilebilir, eğitimler düzenle-
nebilir, örnek çalışmalar yapılabilir. 
Bu sistemin etkin bir sistem olması 
gerekli. Sıfır Atık kapsamında baş-
latılan ücretli poşet uygulaması gü-
nümüzde gayet güzel ilerlemekte. 
İmkânsız diye bir şey yok sadece 
önem arz eden mevzuların üzerine 
düşüldüğü zaman nasıl da güzel ya-
pılabildiğini görüyoruz.

Depozito sistemi ile ilgili ne  
düşünüyorsunuz?

Depozito sistemi etkin olduğunda 

faydalı bir sistem. Bunun için önce 
altyapının oluşması gerekli. Bu sek-
törün içindeki tüm halkalar bir araya 
getirilerek, fikir alışverişi yaparak 
hayata geçirilmeli. Sistemin eksiklik-
leri bu sistemi oluşturanlarla istişare 
ederek giderilmelidir. Bu sistemin 
dünyada birçok örneği var. İçecek 
şişelerinin geri dönüşümünde %90-
95’lik oranlara ulaşan ülkeler var. 
Tabii TAT’lar olarak biz bu sistemin 
neresinde olacağız, nasıl bir katkı 
sağlayacağız, bilmiyoruz. 2021’e 
kadar daha da netlik kazandırılma-
sını ve herkesle ortak bir sistemin 
oluşturulmasını öngörüyoruz. ■

/  R Ö P O R T A J

DEPOZİTO SİSTEMİ 
İÇİN ÖNCE ALTYAPININ 

OLUŞMASI GEREKLİ.



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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2019’DA İKLİM KRİZİNE DAİR  
"İYİ, KÖTü VE ÇİRKİN"

Didem Eryar Ünlü

Yazar

Isı bilimleri uzmanı Dr. John Abraham, 
2016 yılında iklim değişikliğinin yol 

açtığı etkileri, 1966 yapımı Western filmi 
“İyi, Kötü ve Çirkin”den ilham alarak de-
ğerlendirmişti. İklim değişikliği yerine 
artık iklim krizi diyoruz; çünkü dünyamı-
zın sürdürülebilirliği için atılan iyi adımlar 
sınırlı; kötü ve çirkin adımlar ise devam 
ediyor. 2019’da dünyada ve Türkiye’de 
iklim mücadelesinde ön plana çıkan ge-
lişmelere bakalım.

İYİ
- Avrupa Birliği’nin Yeni Yeşil Düzeni ve 
2050'de ilk iklim nötr kıta olma hedefi 
2019 yılının en fazla umut veren gelişme-
leri arasında. AB, ticaret yaptığı ülkelerle 
de “Karbon Sınır Düzenleme Mekanizma-
sı”nı hayata geçirmeyi hedefliyor.

- 16 yaşındaki Greta Thunberg'in 2018’de 
"İklim için okullar greve" pankartıyla yap-
tığı çağrı, dünya genelinde 185 ülkede 4 
milyon kişiyi aşan ve bugüne kadar yapı-
lan en büyük iklim protestosuna dönüştü.

- C40 Dünya Belediye Başkanları Zirve-
si’ne katılan İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, C40 
Deadline 2020 Programı’nı imzalayarak, 
İstanbul’un 2050’de sıfır karbon bir kent 
olacağını taahhüt etti.

- Altısı Büyükşehir Belediyesi olmak 
üzere 24 yönetim, “İklim İçin Biz Varız” 
Deklarasyonu’nu imzalayarak, Paris An-
laşması’na ve bilimin ortaya koyduğu 
hedeflere uygun olarak hareket etme ta-

ahhüdü verdiler.

- İklim eyleminin finansmanı için kritik 
öneme sahip Yeşil İklim Fonu’na (GCF) 
8 ülke toplamda 1.5 milyar dolar daha 
kaynak aktaracağını açıkladı. GCF'nin 
toplam bütçesi 7.4 milyar dolar seviyesi-
ne çıktı.

-  2012 yılından bu yana fosilden çekilen 
yatırımlar 11 trilyon dolar eşiğini aştı.

- Türkiye’de kömürlü santral kurulu gü-
cündeki genişleme durdu. 2009 yılından 
bu yana 70 GW’lık proje iptal edildi veya 
rafa kaldırıldı.

- Türkiye’de 1 Ocak 2019 tarihinde plastik 
poşet kullanımı ücretli hale getirildi. Bu 
uygulamanın hayata geçirilmesi saye-
sinde plastik poşetlerin kullanım oranları 
yüzde 77,27 düşüş kaydetti.

- Türk iş dünyasının devleri arasında bu-
lunan 26 şirket, plastik kirliliğiyle müca-
dele için oluşturulan İş Dünyası Plastik 
Girişimi’ne dahil oldu.

KÖTÜ
- Madrid’de gerçekleşen Birleşmiş Millet-
ler İklim Zirvesi (COP25) "iklim eylemsiz-
liği" zirvesi olarak tarihe geçti. Tüm aci-
liyete rağmen, büyük ekonomiler cesur 
taahhütlerde bulunmaktan çekindiler. 
İklim krizinin tüm dünyada giderek artan 
etkilerine, ekonomik kayıplara, dünyanın 
dört bir yanında düzenlenen protestola-
ra, iklim adaleti taleplerine, iş dünyasın-
dan gelen çağrılara rağmen, müzakereler 

GreenPeaCe Ve 
aırVısual raPoruna 
Göre DünyaDa her 10 
kİşİDen 9'u zararlı 

haVa soluyor.
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ülkelerin keskin kırmızı çizgilerinin mağ-
duru oldu.

- Kömürle çalışan termik santrallere 2,5 
yıl daha havayı kirletme izni veren yasal 
düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından kabul edildi. Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan düzenlemeyi 
veto etti.

- Küresel Karbon Bütçesi 2019 Raporu 
küresel sera gazı emisyonlarının 2018'de 
olduğu gibi 2019'da da artmaya devam 
ettiğini ortaya koydu. Kömürde küresel 
bir düşüş olmasına rağmen, özellikle do-
ğalgaz ve petrol kullanımına bağlı olarak 
emisyonlar 2019 yılında yüzde 0.6 ora-
nında artış gösterdi. Aynı rapora göre, 
Türkiye en çok karbon salınımı yapan 20 
ülke arasında 15. sırada yer aldı.

- Türkiye, Rusya’nın eylül ayında Paris 
Anlaşması’nı onaylaması ile G20 üyeleri 
içerisinde bu anlaşmayı onaylamayan tek 
ülke konumunda.

- Yeni bir BM raporuna göre, iklim deği-
şikliği nedeniyle 1 milyon tür yok olma 
tehlikesi ile karşı karşıya.

- Greenpeace ve AirVisual raporuna göre 
dünyada her 10 kişiden 9'u zararlı hava 
soluyor.

ÇİRKİN
- BM tarafından yayımlanan Üretim Açığı 
Raporu’na göre, ülkelerin fosil yakıt plan-
ları olması gerekenden çok daha fazla. 
Ülkeler 2030 yılında, ısınmayı 1,5°C dere-
cede tutacak üretimin yüzde 280 üzerin-
de kömür üretmeyi planlıyor.

- ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin 
Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini 
açıkladı. Trump, "Paris Antlaşması, iklim 
değişikliği mücadeleyle değil, diğer ül-
kerin ABD'ye karşı ekonomik avantaj ka-
zanmasıyla ilgili bir anlaşma" dedi.

- Climate Central tarafından yayımlanan 
çalışmaya göre 2050 itibarıyla haliha-
zırda 300 milyon kişinin yaşadığı Asya 
topraklarında, yıllık ortalama kıyı taş-

kınları, deniz seviyesindeki yükselmeye 
bağlı olarak kara seviyesinin üstünde 
gerçekleşecek. Bu nüfusun büyük kısmı 
Çin, Bangladeş, Hindistan, Vietnam, En-
donezya ve Tayland olmak üzere 6 Asya 
ülkesinde yaşıyor.

- Carbon Tracker raporuna göre petrol 
ve doğalgaz şirketleri, iklim hedeflerini 
baltalayan ve hissedarların getirilerini 
tehdit eden büyük projelere 2018 yılın-
dan bu yana 50 milyar dolarlık yatırım 
kararı verdi.

TEMA VAKFI’NIN 2019 YILINA YÖNELİK 
ÖN PLANA ÇIKARDIĞI İYİ VE KÖTÜ  
HABERLER

İYİ HABERLER

- TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY TERMİK 
SANTRAL PROJESİ’NİN ÇED SÜRECİ 
SONLANDIRILDI

Trakya’nın sık meşe ormanları ve tarım 
alanları üzerinde Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı’na bağlı Elektrik Üretim 
A.Ş. tarafından projelendirilen ve başta 
Pınarçalılı kadınlar olmak üzere Çerkez-
köy ve Kapaklı sakinlerinin 2017 yılından 
beri itiraz ettiği termik santral projesinin 
Çevresel Etki Değerlendirme süreci son-
landırıldı.

- ESKİŞEHİR ALPU TERMİK SANTRAL 
PROJESİ’NİN ÖZELLEŞTİRME İHALESİ 
İPTAL EDİLDİ

Eskişehir’in “büyük ova” ilan edilmiş 
Alpu Ovası’ndaki Alpu Termik Santrali 
ve kömür madeni projesinin özelleştir-
me ihalesi 6 kez ertelemenin ardından 
haziran ayında iptal edildi. Eskişehirlile-
rin, yerel ve ulusal sivil toplum örgütle-
rinin 2017 yılından beri iptali için çalıştığı 
termik santral ve kömür madeni projesi-
nin tüm izin süreçleri davalık durumda.

- ÇANAKKALE KİRAZLI ALTIN MADENİ 
RUHSATI DURDURULDU

Kaz Dağları yöresinin Çanakkale bölü-
münde yer alan üç ayaklı entegre maden 
projesinin ilk basamağını oluşturan “Ki-

razlı Altın Madeni Projesi” ruhsatı Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
durduruldu.

- KÜTAHYA VE UŞAK SINIRINDA YER 
ALAN MURAT DAĞI ALTIN MADENİ 
PROJESİ’NİN ÇED OLUMLU KARARI 
MAHKEME TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ

Murat Dağı Altın Madeni Projesi’nin iptal 
kararında altın madenciliğinin başta Uşak 
ve Kütahya olmak üzere tüm Gediz Hav-
zası'nın insan sağlığı, doğal yaşamı ve 
tarımında geri dönülmez riskler barındır-
dığına vurgu yapıldı.

KÖTÜ HABERLER

- KANAL İSTANBUL PROJESİ TEKRAR 
GÜNDEME GELDİ

İstanbul’un orman, su, temiz hava gibi 
yaşam destek sistemlerini geri dönülmez 
şekilde etkileyecek olan Kanal İstanbul 
Projesi yeniden gündemde. Projenin çev-
resel etki değerlendirme raporu aralık 
sonu itibariyle görüş için askıya çıkarıldı.

- AKKUYU VE SİNOP NÜKLEER  
SANTRAL PROJELERİ TÜM İTİRAZLARA 
RAĞMEN DEVAM EDİYOR

Mersin Akkuyu ve Sinop Nükleer Santral 
projeleri tüm itirazlara, hem ekonomik 
hem de çevresel sakıncalarına rağmen 
devam ediyor. Sinop Nükleer Santrali’nin 
inşasını üstlenen Japon firma, Fukuşima 
sonrası maliyetlerin artması gerekçesiyle 
projeden çekildi. Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı projenin izin süreçlerini sür-
dürüyor. Akkuyu Nükleer Santrali’nin ise 
inşaatı başladı.

- ADANA YUMURTALIK HUNUTLU 
İTHAL KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRA-
Lİ’NİN KORUMA KUMSALI ÜZERİNDE 
İNŞAATI BAŞLADI

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde Tarım ve 
Orman Bakanlığı’nın genelgesiyle ulusla-
rarası düzeyde korunan bir tür olan deniz 
kaplumbağalarının yuvalama alanı olan 
kumsalda ithal kömürlü Hunutlu Termik 
Santrali’nin inşaatı başladı. ■

M A K A L E  / 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geçen 
yıl plastik poşetlerin ücretli yapıl-

ması sonrası 1 Ocak 2020 itibarıyla 
geçerli olmak üzere yağlar, elektronik 
eşyalar, ilaç ve içecek ambalajlarının 
üretici ve ithalatçılarından geri kaza-
nım katılım payı alınması kararı verdi. 
Bu uygulama ile plastik poşet kullanı-
mındaki azalıştan sonra şimdi de geri 
dönüşümü mümkün olan atıkların 
geri dönüşümünde Avrupa seviyesine 
yaklaşmada önemli bir aşamaya ge-
çilmiş olacak.

DEPOZİTOLU SİSTEM

Firmalar, kullanılan ambalajlar için 
geri kazanım katılım payı ödeyecek. 
Bu payı ödemek istemeyenler ise de-
pozitolu sisteme geçecek. Ambalajla-
rın toplanmasına göre firmaların öde-
yecekleri geri kazanım katılım payı 
azalacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 
geri kazanım katılım payı uygulama-

sının vatandaşların ürün tüketiminde 
artışa yol açmayacağını savunurken, 
Çevre Mühendisleri Odası, geri kaza-
nım katılım payının mutlaka geri dö-
nüşüm sistemine aktarılması gerekti-
ğine dikkat çekti.

ÇÖP DEĞİL, DEĞERLİ ATIK

2018 yılında Çevre Kanunu'nda bir 
dizi değişiklik yapılmıştı. Bunlardan 
ücretli poşet uygulaması geçen yıl 
yürürlüğe girerken, geri kazanım ka-
tılım payı alınmasına ilişkin yönetme-
lik de Resmi Gazete'de yayımlandı. 
Böylece 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla 
depozitolu olmayan ambalajlı ürünler 
için üretici ve ithalatçılardan Geri Ka-
zanım Katılım Payı alınmaya başlana-
cak. Lastikler, aküler, piller, madeni ve 
bitkisel yağlar, elektrikli ve elektronik 
eşyalar, ilaç ile kâğıt, karton, plastik, 
cam içecek ambalajlarından geri ka-
zanım katılım payı alınacak. 

MARKET FİYATLARI ARTAR MI?

Bakanlık halihazırda ambalajlı ürünler 
için 2005 yılından itibaren katılım payı 
alındığını dolayısıyla bu ürünlerin va-
tandaşa satışında doğrudan mali yük 
oluşmayacağını açıkladı. Ayrıca çevre-
nin korunması ve geliştirilmesi amacıy-
la başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin tüm 
ülkeye yayılması ve sürdürülmesinde 
önemli katkı sağlayacağının altı çizildi. 
Ancak sektör uzmanları, uygulamanın 
geri dönüşümde istenen sonucu ver-
mediğini, 2018 yılında kanun değişik-
liği ile belirlenen geri kazanım katılım 
payının eskiye göre çok yüksek oldu-
ğunu, dolayısıyla daha fazla sayıda fir-
manın depozito uygulamasına geçerek 
maliyetleri artırıcı bu yükten kurtulma-
ya çalışacaklarını anlattı. 

YÖNETMELİK NE DİYOR?

"Ham maddeden işlenmiş ürüne kadar, 
herhangi bir eşya ve malzemenin 
üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye 
ulaştırılması aşamasında, taşınması, 
korunması, saklanması ve satışa sunul-
ması için kullanılan ve bileşenleri dahil 
tüm malzemeleri" ambalaj olarak ta-
nımlandı. Yönetmeliğe göre kanunun 
ek-1 listesinde sayılan ürünlerin her biri 
için ağırlıkları, lastikler içinse her bir 
tanesi için üretici veya ithalatçısı geri 
kazanım katılım payı ödeyecek. Bu 
payı ödemekten kurtulmanın tek yolu 
ise depozitolu sisteme geçmek olacak. 
Böylece depozito sistemine geçen ya 
da piyasaya sürdüğü ürünün amba-
lajını ya da atığını toplayan firmaların 
maliyetleri de düşmüş olacak. ■

MARKETLERDE gEKAP 
UYgULAMASINA gEÇİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Geri Kazanım Katılım 
Payı (GEKAP) uygulamasına başladı. 
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde mozaik 
ustası Mervan Altınorak, çevre ve 

deniz kirliliğine dikkat çekmek için Sa-
mandağ sahilinden topladığı 2 bin plas-
tik atığı balık heykeline dönüştürdü. 
Samandağ sahilinde dalgaların kıyıya 
sürüklediği plastik atıkları 2 ay boyunca 
toplayan Altınorak, atölyesinde çalışarak 
parçaları bir araya getirdi.

Altınorak, atıklardan 3 metre eninde 
ve 2 metre uzunluğunda balık heykeli 
yaptı. Mervan Altınorak, yaptığı açıkla-
mada, gelecek nesillerin daha yaşanası 
bir dünyada yaşam sürmelerini dilediğini 
söyledi. Plastik atıkların çevreye büyük 

zararı olduğunu belirten Altınorak, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın eşi 
Emine Erdoğan`ın öncülüğünde başla-
tılan "Sıfır Atık Mavi Projesi"ne destek 
vermek istediğini ifade etti. Denizlerdeki 
plastiklerden en çok balıkların etkilen-
diğini vurgulayan Altınorak, "İki aydır 
çalışmamı sürdürüyorum. Samandağ sa-
hilinde dalgaların kıyıya sürüklediği plas-
tik atıkları ve çevreden topladığım eski 
plastik oyuncakları atölyemde bir araya 
getirerek balık heykeli yaptım" dedi.

Altınorak, balık heykeliyle çevre bilin-
ci konusunda mesaj vermek istediğini 
vurguladı. ■

SAHİLDEN TOPLADIĞI  
2 BİN PLASTİK ATIKLA BALIK 
HEYKELİ YAPTI

Mozaik ustası Mervan Altınorak, Samandağ sahilinden 
topladığı 2 bin plastik atığı balık heykeline dönüştürdü.

G E R i  D Ö N Ü S Ü M  K A H R A M A N I  / 
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NAVLUN üCRETLERİ 
TOPARLANDIKÇA BEKLENTİ 
ARTIYOR

Pazarın tansiyonu Türkiye’nin Suriye’deki askerî müdahalesiyle yükselme-
sine rağmen kargo ücretlerindeki artış devam etti.

Türkiye ekim ayında yarattığı ve 
büyük ticaret pazarlarında fiyatların 

yükselmesine ve ticari faaliyetlerin to-
parlanmasına yol açan yön değişikliği 
ile küresel pazarlardaki liderliğini sür-
dürüyor. Türkiye’de fiyatlar eylül ayının 
sonlarına doğru ton başına 10$ daha 
düştü ve küresel pazarlardaki iyimser 
havayı yok etti; bazı ABD kargoları HMS 
I/II 80/20’ye ton başına 233$ olarak kay-
dedilirken bu oran ayın sonlarına doğru 
228$’a geriledi. Bir HMS I/II 80/20 kar-
gosu bir önceki raporda bahsedilen ton 
başına 228$ ile kıyaslandığında 220$’a 
gerilerken bazı Baltık kargoları hepsi de 
CFR bazında olmak ve aynı malzeme 
sınıfı için geçerli olmak üzere ton başına 
220-223$ aralığında yer aldı.

Ekim ayının başlamasıyla ABD için kay-
dedilen Baltık kökenli kargoların hepsi 
ton başına 226$ olarak kaydedildi. Tah-
minlerin yine hepsi CFR bazında olmak 
üzere ABD HMS I/II 80/20 için 223$ ila 
ABD HMS I/II 80/20 için ton başına 233$ 
ve Baltık HMS I/II 80/20 için ton başına 
234$ arasında seyrederek haftalık bazda 
gittikçe artmasıyla değişti.

Türkiye ile Suriye arasındaki askerî hare-
ketlilik piyasada tıpkı ABD ile Türkiye ara-
sında oluşan ve gümrüğün %50’sinin tek-
rarlanması korkusuyla ticari faaliyetleri 
ayın ortasında durma noktasına getiren 
gerginliğe benzer bir korkuyla karşılandı. 
Ancak bu dönem kısa sürdü ve kargo sa-
tışları biri ton başına 242$’dan diğeri ise 
245$'dan işlem yapan bir Baltık kargo 

Çin’in Hurda Çelik Kullanımında 
Patlama
Çin’in dünyanın en büyük hurda kullanıcısı olarak edindiği pozisyon 
son Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu toplantısında büronun istatis-
tik danışmanı Rolf Willeke tarafından da onaylandı.

Çin’in ham çelik üretiminde hurda çelik kullanımını %20,3 oranında 
artırarak Ocak - Haziran 2019 döneminde 2018 yılının aynı dönemine 
kıyasla 85,57 ton daha artırarak 103,28 milyon tona ulaştığını kayde-
den Willieke bu artışı şu nedenlere bağladı:

Çin’in çelik endüstrisine getirilen daha yüksek kirletici emisyon 
standartları ve bu sayede çoğu BOF tesisine giren hurda mikta-
rında kaydedilen ortalama %20,2’lik artış

Çin’in artan EAF üretimi

Çin’in toplam ham madde üretiminde son yıllarda kaydedilen 
%9,9 oranındaki büyük artış

Budapeşte’deki BIR merkezinde gerçekleştirilen misafir sunumunda 
çelik endüstrisinde üretim fazlası mercek altına alındı. ABD’deki Steel 
Insights’tan Becky E. Hiters Çin’in hurda ağırlıklı EAF üretiminde ger-
çekleşen patlamaya dikkati çekerek 2017 yılında 80 milyon tondan 
az olan üretimin 2018 yılında 120 milyon tonu aştığını belirtti. Hiters 
söz konusu oranın 2022’ye kadar %22’lik bir artışla 142,6 milyon tona 
ulaşacağını öngördü.

Willeke ayrıca Türkiye’nin dünyanın en büyük hurda çelik ithalatçısı 
unvanını korurken ülkenin denizaşırı hurda çelik alımının 2019’un ilk 
yarısında %16,4 oranında gerileyerek 9,009 milyon tona düştüğü-
ne dikkat çekti. AB-28 ise 2019’un ilk altı ayında dünyanın dört bir 
yanına gerçekleştirdiği hurda çelik ithalatı oranını %3,1 artışla 11,017 
milyon tona yükselterek dünyanın lider hurda çelik ihracatçısı unva-
nını korudu.

D E M İ R - Ç E L İ K
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ABD Yerel Hurda Fiyatları  
(ABD Doları/Groston)
Fabrikalarda 1 ağır çelik hurda (1/4 inç) alaşımlı fiyatı
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Almanya'da Eski Birim Alaşım Satış Fiyatı 
Avrupa No.3 Standart Kalite Ağır Eski Çelik Hurda
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ABD İhracat Fiyatları  
(ABD Doları/Groston)
Ağır çelik hurdası (1/4 inç)
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firması ile mevcut durumunu sürdürdü. 
Pazar ekim ayında Türkiye’deki bir resmî 
tatil nedeniyle ticari işlemlerin neredeyse 
durma noktasına gelmesiyle dibi görmüş 
ve ayı İngiltere’den gelen HMS I/II 80/20 
için ton başına 240$, Avrupa HMS I/II 
80/20 için ton başına 238$, Baltık kargo-
ları için ton başına 241 ila 243$ ve ABD 
HMS I/II 80/20 için ton başına 240$ ile 
kapatmıştı.

Söz konusu kazançlar kasım ayında da 
devam etti. ABD ve Baltık kaynakların-

dan gelen kargolar HMS I/II 80/20’yi ton 
başına 258$ seviyesine getirdi.

HİNDİSTAN VE TAYVAN

Eylül ayı sonunda ton başına 235-250$ 
bandında seyreden HMS I/II 80/20 ile 
güç kaybetmeye devam eden Hindis-
tan hurda pazarının kaydettiği gerileme 
kargo fiyatlarını ton başına 230-245$ 
olarak duyurduğu ekim ayında da devam 
etti. Diwali festivalinin öncesinde ve 
sonrasında çok fazla malzeme sipari-
şi verilmiş, bu talep ay sonunda pazara 

235-255$’lara dayanan kargo fiyatlarıyla 
yansımıştı. Tüm gözlerin Türkiye’ye çev-
rildiği kasım başında bu oran artarak fi-
yatları ton başına 240-260$’a yükseltti.

Tayvan’da ise fiyatlar malzeme talebin-
deki düşüşle birlikte eylül boyunca geri-
lemiş ve ayı 230$ seviyesinde kapatarak 
ekim ayına 220$ seviyesinde başlamış 
olsa da mevcut malzemelerin tükenme-
siyle fiyatların 235$’ı gördüğü ekim son-
larının ardından kasım ayı başında ton 
başına 240$ seviyesinin üzerine çıktı. 
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RAKİP MALLAR

Çin’in demir ithalatı eylül ayında üst üste 
üçüncü ayda da artarak 99,36 milyon 
tona yükseldi. Ağustosta kaydedilen 
4,85 milyon tonluk ithalatta önceki aya 
göre gerçekleşen %4,8’lik artışın sonu-
cunda ortaya çıkan bu rakam, artan talep 
ve istikrarlı nakliyat ile elde edilen 20 
aylık artışın da bir sonucu.

Eylül sonuna doğru fiyatlar Çin’deki po-
tansiyel çelik üretimi kısıtlamaları nede-
niyle ton başına 94$’a yükseldi. Ekimde 
Çin’deki bir haftalık resmi tatil nedeniyle 
yükselerek ton başına 93$’da sabitlenen 
fiyatlar ayın ortalarında en büyük demir 
tedarikçisi ülkelerin envanterlerindeki 
artışın pazarda yarattığı olumsuz at-
mosferin etkisiyle 90$’ın altına düşerek 
dibi gördü. Ton başına 87$’a gerileyen 
fiyatlar talepteki düşüşün etkisiyle ayı 
ton başına 85$ ile kapattı. Kasım başında 
fiyatlar biraz daha rahatladı ve bu yazının 
kaleme alındığı süreçte yaklaşan kış ay-
larının yarattığı belirsizlik nedeniyle ton 
başına 83$’a geriledi.

RAKAMLARLA DÜNYADA ÇELİK

64 ülke tarafından Dünya Çelik Birliği’ne 
verilen rapora göre Ağustos 2019 boyun-
ca dünyada gerçekleştirilen ham çelik 
üretimi Ağustos 2018’e kıyasla %3,4’lük 
bir artışla 156 milyon tona yükselse de 
ancak önceki ay gerçekleşen 156,7 mil-
yonluk oranı yakalayamadı. Eylül ayında 
ise bu oran Eylül 2018’e kıyasla %0,3’lük 
bir düşüş göstererek 151,5 milyon tona 
geriledi.

Çin’in ağustos ayındaki üretimi %9,3’lük 
artışla 87,3 milyon tona ulaşırken eylül-
de aylık bazdaki düşüşle 82,3 milyon 
tona gerilese de yıllık bazda %2,2 ora-
nında bir artış kaydetti. Japonya ağus-
tos ayında yıllık bazda %7,8’lik düşüşle 
8,1 milyon ton ham çelik üretirken eylül 
ayında 8,0 ton olarak kaydedilen oran 
Eylül 2018’e kıyasla %4,5’lik bir düşüşe 
işaret etti. Güney Kore’nin üretimi ise 
yıllık bazda %2,6 oranında gerileyerek 
5,9 milyon tona düşerken, eylülde ise 

yıllık %2,7’lik düşüşle 5,7 milyon ton 
olarak kaydedilmişti.

AB’de Almanya ham çelik üretiminde 
ağustos ayında 2018’in aynı dönemine 
kıyasla %0,8’lilk bir artışla 3,3 milyon 
tona ulaşırken, eylülde ise önceki yılın 
aynı dönemine kıyasla %0,4’lük düşüş 
gösterdi. İtalya’nın ham çelik üretiminde 
ise ağustos ayında 2018 yılının ağustos 
ayına kıyasla %26,7’lik bir düşüş mey-
dana geldi, oran 0,9 milyon ton olarak 
kaydedildi. Ülkenin eylül ayındaki üretim 
miktarı ise 2018 Eylül’e kıyasla %1,1 ora-
nında artarak 2,2 milyon tona ulaştı. 
Fransa ise üretimini önceki yılın ağustos 
ayına kıyasla %11,2 oranında artırarak 1,1 
milyon tona çıkarırken üretim miktarı 
eylül ayında önceki yılın eylül ayına kı-
yasla %10,2’lik gerilemeyle 1,2 milyon ton 
olarak kaydedildi. İspanya’nın ham çelik 
üretimi ise ağustos ayında 2018 yılının 
aynı ayına kıyasla %4,6’lık bir düşüşle 1,1 
milyon ton olarak kaydedilirken eylülde 
yıllık bazda %1,0’lık düşüşle 1,2 milyon 
ton olarak kayıtlara geçti.

ABD’nin üretim oranlarına bakıldığın-
da ise üretim miktarının ağustos ayında 
yıllık bazda gerçekleşen %0,3’lük artışla 
7,5 milyon tona ulaştığı görülürken, eylül 
ayında önceki yılın aynı ayına kıyasla 
gerçekleşen %2,5’lik düşüşle 7,1 milyon 
tona gerilediği kaydedildi.

Brezilya’nın ağustos ayı ham çelik üretim 
miktarı Ağustos 2018’e kıyasla %13,4’lük 
düşüşle 2,5 milyon tona gerilerken eylül 
ayında yıllık bazdaki %22,0’lık gerile-
meyle 2,4 milyon tona düştü.

Türkiye’nin üretim miktarı Ağustos 
2019’da önceki yılın aynı ayına kıyas-
la %12,4’lük bir gerilemeyle 2,6 milyon 
tona düşerken eylül ayında yıllık bazda 
gerçekleşen %6,9’luk düşüşle 2,7 milyon 
ton olarak kaydedildi. Ukrayna’da ise 
Ağustos 2019’da yıllık bazdaki %8,5’lik 
artışın etkisiyle üretim miktarı 1,9 milyon 
tona ulaştı. Bu oran eylül ayında ise yıllık 
%2,3’lük düşüşle 1,7 milyon ton olarak 
kaydedildi. ■

A N A L i Z  / D E M İ R - Ç E L İ K

türkİye’nİn üretİm 
mİktarı eylül ayınDa 
Gerçekleşen %6,9’luk 

Düşüşle 2,7 mİlyon ton 
olarak kayDeDİlDİ.
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UZUN ZAMANDIR OLMADIğI KADAR UCUZ
Alüminyum pazarındaki alıcılar oldukça temkinli hareket ediyor; zira  
pazarın durumu otomotiv endüstrisine doğrudan bağlı. 

Alüminyum bloklar ton başına 1330 
ila 1420$ arasında değişen fiyatları 

ile şu sıralar uzun süredir olmadığı kadar 
ucuz. Önceki yılların aksine 2019’da alü-
minyum pazarında hiç büyüme kayde-
dilmedi ve bu durum LME’deki tüm alü-
minyum kotalarını etkiledi. Birinci sınıf 
alüminyumun fiyatı 1746$ bandında sey-
rederken alaşım fiyatları ton başına 1290 
ila 1300$ arasında değişti.

Avrupa’da primer alüminyumun fiyatı ton 
başına yaklaşık 2208$ üzerinden işlem 
gördü Hurda fiyatları ise zayıf seyrini sür-
dürdü. Hurda alüminyum tel ton başına 
1919$ üzerinden işlem görürken tornaların 
fiyatı ise 02$ bandında seyretti. Birleşik 
Krallık’ta saf ticari çelik fiyatları ton başına 
1041 ila 1079$ arasında değişti Gevşek 
eski rulo çelik fiyatları 655 ila 694$ ara-
sında yer alırken ticari torna fiyatları 514 
lia 578$ üzerinden işlem gördü. LME’nin 
lisanslı depolarında bulunan görünür 
stoklarda 959,050 tonluk malın yanı sıra 
5,900 tonluk alaşım bulundu.

BAKIR

Kırmızı metal son haftalarda beklen-
medik bir düşüş gösterdi. LME kotaları 
ton başına 6,000$’ın altında seyretti. 
2018’deki %2,5’lik artışın ardından tarihsel 
kesinti etkenlerine uyum sağlamış olan 
dünya maden üretiminin 2019 yılında gö-
receği %0,5’lik düşüşün ardından 2020’de 
%2 oranında büyümesi bekleniyor. Bu ön-
görüler, üretimin talepten daha hızlı bü-
yümesiyle bakır rafineri pazarının bariz 
şekilde fazladan üretime geçeceğini öne 
süren Uluslararası Bakır Çalışma Grubu’na 
ait. Grup rafineri üretiminin önümüzdeki 
sene %4 oranında bir artışla 25,3 milyon 
tona ulaşmasını beklerken tüketimin ise 
%1,7’lik bir artışla 25 milyona çıkmasını 
öngörüyor. 2019 yılında rafineri pazarında 
320,000 tonluk bir arz açığı bekleniyor. 
Grup’a göre 2020’ye kadar 281,000 civa-
rında bir üretim fazlası gerçekleşecek.

KURŞUN

Kurşun LME’de üç aylık bazda ton başına 
2,192$ üzerinden işlem gördü. Yeni yu-
muşak kurşun fiyatları ton başına 1,811$ 
olarak belirlenirken yumuşak kurşun ton 
başına 2,259$’dan satıldı. Kurşun fiyatla-
rında önceki yıla kıyasla ciddi bir artış söz 
konusu. Bu güçlü fiyatlar nedeniyle alıcı-
lar daha temkinli ve uzun süreli sözleşme 
oranı istisna sayılabilecek kadar azaldı. 
LME’nin lisanslı depolarındaki son stoklar 
70,100 olarak sayıldı. Portekiz’deki Ulus-
lararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu 
(ILZSG) ekim ayının son haftasında rafine 
kurşun metale gelen küresel talebin bu yıl 
%0,5’lik bir düşüş kaydederek 11,81 milyon 
tona gerileyeceğini ve 2020 yılında 
%0,8’lik bir artışla 11,90 milyona ulaşaca-
ğını öngörüyor. 2019 yılında Çin’deki kul-
lanımın otomotiv üretimindeki düşüşün 
ve hem motosiklet hem elektrikli bisiklet 
sektörlerinde lityum iyon pillerin kullanı-
mının artmasıyla %1,1’lik bir gerileme kay-
detmesi bekleniyor.

LME DEMİR DIŞI FİYATLAR & STOKLAR       

2019 yılında Avrupa ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nde kullanım oranının %0,7 
oranında düşmesi öngörülüyor. Pek çok 
lider ülkede yeni araç satışlarının dur-
gunlaşması nedeniyle otomotiv sektö-
rü bu pazarlarda beklenenin altında bir 
performans sergiledi. ABD’de batarya 
nakliyatları ocak-ağustos arasındaki dö-
nemde 2018’in aynı dönemine kıyasla 
%3’ten fazla bir düşüş meydana geldi. 
Ancak Grup’un son tahminlerine göre 
rafine kurşun kullanımı 2020 itibariyle 
Avrupa’da %0,8, ABD’de ise %1,2 oranın-
da artacak.

ÇİNKO

Üç aylık süreçte ton başına 2,496$ üze-
rinden işlem gören çinkonun fiyatı sabit 
bir seviyede seyretti. Ortak pazarda bi-
rinci sınıf çinko ton başına 3,210$’a ula-
şırken eski hurda çinko ton başına 2,349$ 

üzerinden işlem gördü. LME’nin lisanslı 
depolarındaki görünür çinko stokları son 
birkaç haftadır istikrarlı şekilde düşerek 
ton başına 5,225$ seviyesine geriledi.

ILZSG’ye göre rafine çinko metale gelen 
küresel talep 2019’da %0,1’lik bir düşüş-
le 13,67 tona gerileyecek ve 2020’de 
meydana gelecek %0,9’luk artışla 13,80 
milyon tona yükselecek.

Çin’deki talebin son iki yıldır gerçekle-
şen düşüşlerin ardından %0,6 oranında 
artması bekleniyor. Avrupa’daki talebin 
temel olarak galvaniz sektörünün lideri 
British Steel’in mayıs ayındaki iflasının 
ardından Birleşik Krallık ve Almanya’da 
kaydedilen düşüşün etkisiyle %3,7 ora-
nında azalacağı öngörülüyor. Dünya 
çinko madeni üretiminin 2019’da %2’lik 
bir artışla 13,02 milyon tona yükseleceği 
ve 2020’de %4,3’lük bir artış daha kayde-
derek 13,64 milyon tona ulaşacağı tahmin 
ediliyor.

NİKEL

Kotalar yüksek seviyede seyretti ve 
LME’de ton başına 6,775 ila 6,800$ ara-
lığında işlem gördü. LME verilerine göre 
nikel stokları son zamanlarda düşüşe ge-
çerek 6,990 tona geriledi. Bu durumun 
nedenlerinden biri Endonezya’nın nikel 
ihracatına Ocak 2020 itibariyle getirilmesi 
önerilen yasak olabilir. Dolayısıyla analizler 
önümüzdeki yıl nikel fiyatlarının istikrarlı 
seyredeceğini öngörüyor. Ancak arzda-
ki düşüşün bu hafta itibariyle paslanmaz 
çelik sektöründen gelen düşük nikel tale-
binin etkisini kırması mümkün. Bu nedenle 
nikel pazarı temkinle izlenmeli. ■

A N A L i Z  / A L Ü M İ N Y U M
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ARZ VE TALEP ÇİNLİ üRETİCİLERİN 
KONTROLüNDE

Nikel fiyatlarında üç çeyrekte kaydedilen güçlü artış LME stoklarındaki da-
ralmaya rağmen sona erdi.

Nikel fiyatlarındaki yıllık artışın %75’in 
üzerinde olduğu eylül ayının başları 

ile karşılaştırıldığında depo stoklarındaki 
sürekli erimeye karşın LME’deki primer 
nikelin gittikçe azaldığı ortaya çıktı. Yıla 
206.000 tonla başlayan LME depo stok-
ları ekim sonu itibariyle 67,000 tonun 
altına düştü. Düşen stok seviyesi ge-
nellikle fiyatları yükseltirken son dönem 
bunun bir istisnası oldu. Eylül ayında ton 
başına 18,000$’ın altına düşen üç aylık 
LME fiyatları ekim sonunda ise 16,100$’ın 
altına geriledi.

ÇİN’İN TALEBİ BASKIN

LME depolarından yurt dışına gönde-
rilen nikel stokları hem Çinli paslanmaz 
çelik üreticilerinin gelecekteki ihtiyaçla-
rı hem de metalin arz ve talep denge-
siyle ilişkili. International Nickel Study 
Group’un verilerine göre küresel nikel 
arzı açığının 2018’de kaydedilen 114,000 
tondan 2019’da 79,000 tona e 2020’de 
47,000 tona gerilemesi bekleniyor. Aynı 
zamanda Macquarie Research Çin’in 
paslanmaz çelik üretiminin 2018’de kay-
dedilen 26,7 milyon tondan 2019’da 29,5 
milyon tona ve 2020’de 30,1 milyon tona 
çıkacağını tahmin ediyor. Diğer her şeyin 
eşit seyredeceği öngörülürken devam 
eden nikel arzı açığının ve Çinli pas-
lanmaz çelik üreticilerinden gelen nikel 
talebindeki artışın gelecekte nikel fiyat-
larını ve hurda paslanmaz çelik talebini 
destekleyebileceği düşünülüyor. Ancak 
şimdilik nikel fiyatlarındaki dalgalanma, 
ticaret modellerindeki değişim ve kü-

Geçici Talep Düşüşü
Güçsüz üçüncü çeyrek sonuçlarıyla karşılaşan küresel paslanmaz çelik 
endüstrisinde dördüncü çeyrek için de olumsuz bir tablo öngörülü-
yor. Ancak gerçek talep (yine) ‘görünen’ talepten daha iyi durumda. 
Dolayısıyla sipariş durumunda 2020’nin ilk çeyreğinde özellikle de 
Avrupa’da ani bir iyileşme gözlenecek; zira güvenlik önlemleri sonuç 
vermeye başladı ve AB hizmet merkezleri artık Asya’dan malzeme 
almayı bırakıp yerli ürünlere yöneldiğinden AB’deki tesisler ‘pasta-
dan daha büyük pay’ alacaklar.

Referans tarihi: 8 Kasım 2019
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resel üretim çıktılarındaki yavaşlama-
nın hurda paslanmaz çelik pazarındaki 
oyuncular için önemli kaygı unsurları 
olmayı sürdürmesi bekleniyor.

Uluslararası Paslanmaz Çelik Foru-
mu’nun verilerine göre Avrupa’da pas-
lanmaz çelik üretimi 2019’un ilk yarsı 
boyunca 2018’in aynı önemine kıyasla 
%4,9 oranında gerileyerek 3,75 milyon 
tonun altına düştü. ISSF Avrupa/Afri-
ka’nın toplam paslanmaz çelik tüketimi-
nin 2019’da %5,7 oranında geriledikten 
sonra 2020’de ortalama %0,4’lük bir 
artışla toparlanacağını öngörüyor. Aynı 
zamanda Asya’da paslanmaz çelik ih-
racatındaki artan rekabet, Avrupa’nın 
üretim çıktılarındaki düşüş göstergele-
ri ve gittikçe artan politik ve ekonomik 
belirsizlik bu yılın artan fiyat trendinden 
kaynaklanan coşkuya ket vuran unsurlar 
olarak kayda geçti. Ayrıca primer nikel, 
paslanmaz çelik ve hurda paslanmaz 
çelik arasındaki kopukluk Batı’daki pas-
lanmaz pazarı koşullarını daha da kar-
maşık hale getirdi.

İŞLETMELERİN BAKIŞ AÇISI

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik 
üreticisi Outokumpu Avrupa paslanmaz 
çelik pazarındaki güçsüzlüğün süreceği-
ni öngörüyor. Üretici, “AB’nin ekim aşın-
dan bu yana güçlendirdiği ve gözden 
geçirdiği güvenlik önlemleri henüz gözle 
görülür bir etki yaratmadı. Ancak itha-
lat kotaları doldukça pazar biraz daha 
dengelenebilir. Ayrıca Avrupa Komisyo-
nu’nun Çin ve Endonezya’ya karşı baş-
lattığı anti damping soruşturmalarını ve 
ek gümrük vergilerini de memnuniyetle 
karşılıyoruz,” açıklamasını yaptı.

Benzer şekilde, İspanyol paslanmaz çelik 
üreticisi Acerinox da raporunda, “Asya 
ülkelerindeki, özellikle de Çin ve En-
donezya’daki üretim fazlasıyla birlikte 
endüstriyel faaliyetlerdeki düşüş pazar 
fiyatlarını ciddi bir baskıya maruz bı-
rakmaktadır. Envanter kontrollerindeki 
geleneksel yıl kapanışı prosedürlerini de 
kapsayan bu koşullar altında pazarların 
an itibariyle öngörülebilir bir iyileşme 
işareti göstermeksizin mevcut mali yıl-

dakine benzer bir duruş sergileyeceğini 
öngörüyoruz,” ifadelerine yer verdi. Ace-
rinox ayrıca Kuzey Amerika Paslanmaz 
Çelik (NAS) biriminin yarattığı rahatla-
maya karşın paslanmaz çelik üretiminin 
Ocak-Eylül 2019 dönemi boyunca önceki 
yılın aynı dönemine kıyasla %10’luk bir 
düşüş kaydederek 1,74 milyon tona ge-
rilediğini de kaydetti. Acerinox, “ABD 
hâlâ en istikrarlı pazar. İthalattaki Bölüm 
232’den kaynaklı düşüş ağustostan bu 
yana %9,8’lik bir düşüş kaydeden yassı 
mamul tüketimindeki bariz gerileme-
yi dengeliyor,” açıklamasında bulundu. 
NAS’ın Acerinax’ın diğer faaliyetlerine 
üstün gelmesi beklenirken ABD pas-
lanmaz çelik ve hurda paslanmaz çelik 
pazarı koşulları sert dalgalanmalarla 
karşılaşacak. ABD’nin paslanmaz çelik 
üretimi yavaşladığından Fastmarkets 
AMM ABD’nin hurda paslanmaz çelik 
fiyatlarının kasım başında 1569-1613$ 
bandında değerlendirilen 316 tür katı ve 
klips sönük talep ile kontrol altında tutu-
lacağını bildirdi.

ASYA PAZARLARI MERKEZDE  
KALMAYA DEVAM EDECEK

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu ra-
porlarına göre 2019’un ilk yarısında Çin’in 
paslanmaz çelik üretimi yıllık bazda %8,5 
oranında artarak 14,4 milyon tona ulaştı 
ve böylece Avrupa ve Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki zayıf üretimi dengele-

yerek küresel paslanmaz çelik üretimini 
%1,9 oranında artırdı. Macquaire genel 
envanter artışının sadece bir bölümünü 
teşkil eden Wuxi ve Foshan’daki depo 
stoklarında gözlemlenen ‘belirgin artı-
şın’ Çin’deki üretimin ne kadar arttığına 
örnek olarak gösterilebileceğini belirtti 
ve “Bu envanterin bir kısmı Shanghai Fu-
tures Exchange’e yönelebilir, zira SHFE 
(başlatılan) paslanmaz çelik soğuk had-
delenmiş levha ticaretine Eylül sonunda 
başladı,” açıklamasında bulundu.

Çin’in paslanmaz çelik üretimindeki artı-
şın Çin’in paslanmaz çelik tüketimindeki 
artışla orantılı olup olmadığı da önemli 
konulardan biri. Endonezya’nın artan 
nikel pik demiri ve paslanmaz çelik üre-
timi de pazarın kısa vadeli tablosunu et-
kileyen bir unsur. Çoğu şirket raporu ve 
pazar analizi paslanmaz çelik pazarın-
daki çetin koşulların 2020’nin ilk çeyre-
ğine kadar devam edeceğini öngörüyor. 
Ancak Macquaire 2020’nin ikinci yarısı 
için daha iyimser bir tablo çiziyor: “Elekt-
rikli araç bataryalarındaki nikel kullanı-
mında kaydedilen sürekli artışla birlikte 
2020’nin ikinci yarısında paslanmaz çelik 
pazarında bir iyileşme öngörüyor ve bu 
gelişmelerin pazarı 2021-24 döneminde 
yeniden arz açığına iteceğini düşünüyo-
ruz. Bu durum fiyatları ortalama olarak 
artırarak 2024 yılında ton başına 19,500$ 
seviyesine yükseltecektir”. ■

A N A L i Z  / 
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ZAYIFLAYAN OTOMOTİV TALEBİ 
METAL SEKTÖRüNü VURDU

Çin’de üretimin yavaşlaması ve elektrikli araçlara yönelik küresel talebin 
belirsizliği nedeniyle en ileri ekonomiler karamsar bir tablo çiziyor.

Uluslararası Para Fonu zayıflayan kü-
resel imalat çıktılarının ve uluslara-

rası ticaret akışının ekonomik büyümeyi 
olumsuz yönde etkilediğini öne sürdü. 
Düzenlediği son Dünya Ekonomik Görü-
nümü’nde küresel büyümenin geçtiğimiz 
yıl belirgin oranda düştüğünü kaydeden 
IMF, “İleri ekonomiler arasında gittikçe 
yayılan zayıflama büyük ekonomileri 
(Amerika Birleşik Devletleri ve özellikle 
Euro bölgesi) ve daha küçük ileri Asya 
ekonomilerini etkiliyor. Yavaşlama yük-
selen piyasalarda ve aralarında Brezilya, 
Çin, Hindistan, Meksika ve Rusya’nın da 
aralarında olduğu gelişmekte olan eko-
nomilerde daha da fazla hissediliyor,” 
açıklamasında bulundu. Söz konusu 
yavaşlama ekim ayında Reuters tara-
fından da kaydedilmiş, Reuters konuyla 
ilgili olarak, “Çin’in fabrika fiyatları eylül 
ayında son üç buçuk yılın en hızlı dü-
şüşünü gerçekleştirdi; üretimin haftalık 
talep bazında düşmesi ve ABD’nin ticari 

baskıları sonucunda ortaya çıkan bu 
durum Pekin’i harekete geçmeye itti. Çin 
Ulusal İstatistik Bürosu satın alma yö-
neticileri endeksinde (PMI) ekim ayında 
bu oranın önceki aya kıyasla %0,5’lik bir 
düşüşle %49,3’e gerilediğini ve sadece 
marjinal olarak 2019 aylık PMI’Sinin (şu-
batta %49,2) üzerinde olduğunu ortaya 
koydu,” açıklamasında bulundu.

ABD’nin imalat ve endüstriyel üretim gös-
tergeleri zayıf ve Merkez Bankası’nın ekim 
ayı Bej Kitap raporunda imalat faaliyeti-
nin alt sınıra yaklaştığı bildiriliyor. Fed de 
ABD endüstriyel üretiminin eylül ayında 
%0,4’lük düşüş gösterdiğini ve imalat çık-
tılarında %0,5, madencilikte ise %1,3’lük 
daralma meydana geldiğini belirtti.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ DURDU

Avrupa’da metal sektörü geçtiğimiz 
haftalarda da zayıf seyretti. Piyasadaki 
hurda bolluğuna karşın talep zayıflığı-

nı koruyor. Bu durumun nedenlerinden 
biri ise Avrupa otomotiv sektörünün 
durumu. Satışlar gittikçe zorlaşıyor ve 
endüstrinin elektrikli araçların gelecekte 
ne kadar tutacağını bilmesi gerekiyor; 
zira kıtada bu konuya tutarlı bir yakla-
şım hâkim değil. Araba üreticilerinin bu 
nedenle üretimi bariz şekilde azalttı; 
bu da tedarikçileri doğrudan etkiledi. 
Elektrikli araçların Çin’deki hızlı gelişimi 
de durmuş gibi görünüyor. Çin Otomo-
bil Üreticileri Derneği’ne göre haziran 
ayında elektrikli araç üretimi ve satışında 
yıllık bazda sırasıyla %56,3 ve %80’lik bir 
artış meydana geldi. Ancak her ikisi için 
de büyüme rakamları eylül ayında %29,9 
ve %34,2’ye geriledi.

ALERİS’E DEVİR YAKINDA

Avrupa Komisyonu, Novelis’in Aleris 
Corporation’a devrini teklif etti. Komis-
yon onayı, Aleris’in otomotiv sektörü-
ne  ve özel pazarlara alüminyum üreten 
Duffel'deki tesisinin hisselerinin satışına 
bağlı. Novelis tesise alıcı bulmak adına 
‘geniş çaplı araştırma’ yaptıklarını kay-
detti.  ABD Adalet Bakanlığı alüminyum 
levhaların fiyatlarındaki artışı gerekçe 
göstererek satışların durdurulması için 
dava açtı.

ABD'de Novalis’in Greenborn, Geor-
gia’daki geri dönüşüm tesisini genişlet-
mek ve yenilemek için düğmeye bastı. 
Alüminyum uzmanı 2021 sonbaharında 
tamamlanması beklenen projeye 36 
milyon dolarlık (32 milyon Euro) yatırım 
yaptı. Tesis ayrıca içecek ambalajlama 
endüstrisi için kullanılmış tenekeleri geri 
dönüştürmeye de devam edecek. ■

D E M İ R S İ Z  M E T A L
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ATLANTİK’İN HER İKİ TARAFINDAKİ 
TüCCARLAR KARAMSAR

Avrupa’da geri kazanılmış kâğıt fiyatları ekimde daha da düştü ve bu trend 
2019'un sonlarında da devam etti.  Atlantik’in her iki tarafındaki tüccarlar, 
küresel pazardaki kısa süreli gelişmeler nedeniyle karamsar.

Avrupa’daki geri kazanılmış kâğıt 
pazarı için yapılan tahminler olumlu 

bir tablo çizmiyor. Fiyatlar ekimde daha 
da düştü ve bu trend yıl sonuna kadar 
devam etti. Tesislerden gelen talep 
azaldı ve arz fazlalığı oluştu; bu neden-
le de üreticiler fiyatları düşürebildikleri 
kadar düşürdü. Avrupa’daki ambalaj 
üreticileri için bu temel sorunlar sadece 
düşük fiyatların değil, navlun ücretlerin-
deki büyük artışların da bir sonucu.

Kasımdan itibaren 150-250$ civarında 
artış gösteren civarında artış gösteren 
fiyatların 2020'deki serüveni merak-
la bekleniyor. Gemi bordasında teslim 
fiyatı içindeki sigorta ve navlun fiyatları 
hesaplandığında 2009’dan bu yana en 
düşük fiyat ortaya çıkıyor. Çoğu amba-
laj üreticisi teslimat noktasında olum-
suz fiyatlarla karşılaştığından karını ko-
rumakta zorlanıyor.

Pazarın neredeyse dışında yer alan 
Çin’de ise kasım başında 42,370 tonluk 
geri kazanılmış kâğıdı kapsayan ithalat 

lisanslarına ve Endonezya’dan gelen 
daha da katı kalite gerekliliklerine 
rağmen birkaç olumlu trend de mevcut. 
Endonezya hükümeti ithal edilen geri 
kazanılmış kâğıtta ilk olarak %2’lik bir 
saflık ararken bu oranın zamanla %0,5’e 
gerileyeceği öngörülüyor.

Bu süreçte Avrupa’dan gelen bir diğer 
işaret, Wintibre’nin Rotterdam tesisi-
ni kapatması oldu. Firma, Çin’in kâğıt 
pazarı Lee & Man’i tedarik etmenin yanı 
sıra Avrupa’daki besleme stoklarını da 
tedarik ediyordu. Nine Dragons’un te-
darik kolu ACN de yakın zamanda Rot-
terdam ofisini kapattı.

Kuzey Amerika’daki tüccarlar yılın ka-
lanında da geri kazanılmış kâğıt paza-
rında herhangi bir gelişme bekleme-
diklerini ve fiyatların düşmesinin düşük 
bir ihtimal olduğunu belirttiler. Yurt içi 
ve yurt dışı siparişlerdeki düşüşe bağlı 
olarak birinci hamur fiyatları kasım bo-
yunca düşmeye devam etti.

K A G I T

Kasımdan itibaren 

150-250$ 
civarında artış gösteren 

fiyatların 2020'deki 
serüveni merakla 

bekleniyor.
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Chicago’daki bir broker, “Birinci hamurla 
bu kadar zor işlem yaptığımı hiç hatırla-
mıyorum,” açıklamasında bulundu. Özel 
ve manifold birinci hamur ihracat sipa-
rişlerinin Batı yakasında 190 FAS’a kadar 
gerilediği ve New York’tan gelen nu-
maraların daha güçlü olduğunu belirtti. 
York özel ofis kağıdı (SOP) zayıf seyret-
se de Orta Batı ve Güneybatı’daki talep 
iyileşmesini kaldırabilecek durumda.

Batı kıyısındaki broker, “Beyaz türlerin 
hepsi ağaç hamuruna dönüştürülecek 
ve dibe vurmaya hazır olacak,” açık-
lamasında bulundu. Bir başkası Batı 
kıyısında da birkaç SOP kararı olduğu-
nu ve fiyatların Doğu kıyısının oldukça 
aşağısında kaldığını ifade etti ve yurtiçi 
tesislerinin ithalat fiyatlarından daha iyi 
para ödediklerini belirtti ve ithalat fiyat-
larımdan daha iyi para ödeyen yurtiçi 
tesislerin olduğunu belirtti.

Tedarikçiler yeni Pratt Industies’in ekim 
ayının başlarında Wapakoneta, Ohio’da 
açılan yeni kutu kartonu tesisinin Orta-

batı’daki karışık kâğıt pazarına önemli 
bir etkisinin olmadığını belirtti. Pek çok 
tesis birinci sınıf ve tekli MRF’ler katı 
atık sahasına karışık kâğıtlar gönder-
meyi bıraktı. Karışık kâğıt Pratt’ın ton 
başına 20-25$’lık bir taban fiyat belir-
lediğini duyurmasına karşın genellikle 
sıfır fiyata tekabül eder.

Biron, Wisconsin’de Nine Dragons’un 
ABD ayağı olan NO Paper Çin’e ihraç 
edilmek üzere yaklaşık 200 ton beyaz-
latılmamış geri kazanılmış kâğıt hamuru 
üretme çalışmalarına başladı. 

ND, 2020’nin ilk çeyreğinde karışık 
kâğıt ve eski oluklu kutulardan oluşan 
bir karışım kullanarak Biron’da günlük 
kapasitesi 700 ton olan yeni bir tesis 
inşa etmeyi düşünüyor. ND’nin Fair-
mont, Batı Virginia’daki yeni geri ka-
zanılmış kâğıt hamuru tesisinde karışık 
kâğıt ve eski oluklu kutulardan oluşan 
ve ortalama 600 tonluk beyazlatılma-
mış kâğıt hamuru üretiliyor. ■

A N A L i Z  / 

NO Paper, Çin’e ihraç 
edilmek üzere yaklaşık 

200 ton  
kâğıt hamuru üretme 
çalışmalarına başladı. 
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gERİ KAZANIM KATILIM PAYI 
YÖNETMELİĞİ NELER gETİRİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı köklü 
değişiklikler yapmaya devam 

ediyor. Sıfır Atık hamlesi sonrası, 
plastik poşet kullanımının azaltıl-
ması için market poşetlerinin ücretli 
olması ve şimdi de GEKAP yönetme-
liği ile çevre için toplanan ücretlerin 
artırılması hayata geçirilmiştir. Am-
balajlı ürünü satılmak üzere piyasaya 
sürenler, bu ambalajları toplayan ve 
geri dönüştüren firmalar ve belgelen-
dirme sürecini, yani piyasaya süren-
lerin yükümlülüklerini yerine getiren 
yetkilendirilmiş kuruluşlar bu yönet-
melikten ciddi olarak etkilenecektir. 
Tarafların nasıl etkileneceğini sizlerle 
paylaşmak isterim.

PİYASAYA SÜRENLERE ETKİLERİ

Ambalaj atıkları, piller, atık yağlar, 
lastikler gibi birçok ürünü piyasaya 
süren firmalar GEKAP yönetmeliğin-
den doğrudan etkilenecektir. Şimdi 
bu etkilere değinelim.

-
temde bir önceki yıl piyasaya sürülen 
miktarları belgelendirirken, Çevre 
Kanunu Ek madde 11’e bakıldığında 
artık her ay bildirim yapıp sonraki 
ayın 28'ine kadar ödeme yapacaktır.

olan toplama yükümlülüğü GEKAP ile 
%100'e çıkmış oluyor. Piyasaya süren 
firmaların bu bedellerin üzerinden 

bütçesini hazırlaması gerekir. Yüküm-
lülükteki ve fiyatlardaki artışın, piya-
saya sürenlerin bildirim miktarlarında 
ciddi azalmalara sebep olabileceği 
düşünülmektedir.

-
lerle yapılan belgelendirme işlem-
leri, yerini 8 ile 10 kat artacak fiyat-
larla GEKAP ödemelerine bırakacak. 
Ayrıca piyasaya sürenler de 2020 
yılında hem 2019 yükümlülüğünü 
hem de 2020 yükümlülüğünü birlikte 
ödemek zorunda kalacaktır.

ile (bu yönetmelik kapsamında yer 
alıp geri kazanım katılım payına tabi 
olan ürünlerden ambalajlı olarak pi-
yasaya sürülenlerin birincil [satış] 
ambalajları için beyan yapılır ancak 
bu ambalajlar için geri kazanım katı-
lım payı tahsil edilmez; bu ürünlerin 
birincil ambalajları haricindeki diğer 
ambalajları için geri kazanım katılım 
payı tahsil edilir)  pil ambalajı gibi 
GEKAP ek 1 listesinde yer alan ürün-
lerin üzerindeki birincil ambalaj kast 
edilmekte veya bitkisel yağın amba-
lajı anlatılmaktadır. Bu ifadenin yö-
netmelikte daha net ifade edilmesi 
gerekmektedir.

kapsamında ambalaj atıkları kontrolü 
yönetmeliğinden gelen yükümlülük-

Pİyasaya 
sürenler, 2020 
yılınDa hem 2019 
yükümlülüğünü 
hem De 2020 

yükümlülüğünü 
bİrlİkte öDemek 
zorunDa kalaCak.

Serhan Maden

AGED Çevre ve Atık Yönetimi Müdürü
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ler, mevcut GEKAP ile gerçekleşmiş 
sayılamaz. Bu kapsamda firmaların 
belki de yetkilendirilmiş kuruluşlarla 
çalışmalara devam etmesi gerekebi-
lecektir. Madde 8-f’de (Atık Yönetimi 
Yönetmeliği ile genişletilmiş üretici 
sorumluluğu kapsamında tanımlan-
mış olan ürün ve malzemelere yöne-
lik yükümlülüklerini bu ürünlerin ilgili 
mevzuat uyarınca ayrıca yerine getir-
mekle yükümlüdür) genişletilmiş üre-
tici sorumluluğunun devam ettiğine 
işaret etmektedir.

çevre görevlisi olmayan firmalardan 
50.000 TL üzeri GEKAP bildirimlerin-
de çevre görevlisi onayı istenmektedir.

ithal edilen ürünler için, ithal ettikleri 
andan itibaren piyasaya sürmüş gibi 

GEKAP ödemesini yapmakla yüküm-
lüdür.

-
ği kapsamında depozito uygulamaları 
yapılmaktadır. Ancak Bakanlığın belir-
lediği depozito sistemi haricinde uygu-
lanan sistemler için mahsuplaşma ve 
GEKAP’tan muafiyet oluşmamaktadır.

TOPLAMA AYIRMA TESİSLERİNE  
ETKİLERİ

Bugüne kadar toplama ayırma te-
sisleri (TAT) belediyelerde yaptıkları 
toplama hizmeti karşılığında belge-
lendirme destekleri alıyordu. Bu des-
tekler çok yüksek olmasa da, piyasa-
ya sürenlerden toplanan bedeller bir 
şekilde yine toplama sistemine ak-
tarılmaktaydı. Yeni sistemde GEKAP 
tahsilatı Hazine tarafından yapılacak 
ve bu toplanan tutarlar çevre için 

kullanılmayacak gibi görünüyor. Aynı 
şekilde, diğer özel atıklar için de top-
layan firmaları destekleyen mekaniz-
ma ortadan kalkmış oluyor. 

Dünya genelinde hurdaların aşırı 
değer kaybı yaşaması ile ham madde 
değeri üzerine kurulmuş toplama sis-
temleri çökmektedir. Türkiye için de 
hem belgelendirme desteklerinin or-
tadan kalkması hem de hurda fiyat-
larının aşağı yönlü hareketi, toplama 
firmalarını belediye toplaması yapa-
maz duruma getirecektir. 

Toplama ayırma firmalarının yerini 
uluslararası atık yönetim firmalarının 
alması ve bu atıkları toplamak, ay-
rıştırmak ve geri dönüştürmek için 
belediyelerden ciddi rakamlar talep 
etmesi de ihtimaller arasındadır. Yerli 
atık yönetim firmaları bu rekabet or-
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tamında varlıklarını uzun süre sürdü-
remeyecektir.

NE GİBİ SONUÇLAR ORTAYA  
ÇIKABİLİR ?

için çöp firmaları gibi hizmet ücreti 
talep etmek zorunda kalacaktır. 
Market, okul gibi atığını sıfır atık sis-
teminde toplayan kurumların atıkla-
rını satabilmeleri durumunda sadece 
konutlarda oluşan ambalaj atıklarının 
toplama maliyeti yüksek olacaktır.

-
ye çıkıp üzerine para alarak toplama 
işlemi yaptırıyordu. Yeni durumda 
toplama firmaları belediye çalışma-
larını bırakabilir. Belediyeler ise bu 
atıkları toplatmak için çöp firmalarına 
ek ücretler ödeme riskiyle karşı karşı-
ya kalabilir. Ayrıca, toplanan atıkların 
büyükşehir belediyelerinde uluslara-
rası firmalar tarafından işletilen atık 
ayrıştırma ve atıktan türetilmiş yakıt 
üretme tesislerine nakliyesi ve değer-
lendirilebilecek atıkların direkt enerji 
amaçlı kullanılması gibi durumlar 
ortaya çıkabilir.

kurum ve kuruluş ayrı topladıkları 
atıklarını satabilecek duruma gelir-
se, bu da yine toplama firmalarını bu 
atıklar için hizmet sunan butik atık 
yönetim firmalarına dönüştürebilir.

-
fından yapılmış olan araç ve tesis ya-
tırımları kullanılmaz, atıl duruma dü-
şebilir. Birçok tesis sadece belediye 
toplaması yaptığı için kapanacaktır.

YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 
yetki almış 12 STK, yıllardır yürüt-
tükleri piyasaya süren yükümlülük-
leri işlemlerini artık yapamayacaklar. 
Resmî olarak yetki belgeleri olmasına 
rağmen STK’ların işletme giderlerini 
karşılayabilecek ve mevcut personel 
yapısını koruyabilecek mali güçleri 
bulunmamaktadır. GEKAP ile kirleten 
bedel öderken, toplama ve genişle-

tilmiş üretici sorumluluklarının nasıl 
yerine getirileceği anlaşılamamak-
tadır. Yetkilendirilmiş kuruluşların 
yıllardır atık yönetimi konusundaki 
tecrübelerini bir kenara atmak veya 
gözden çıkarmak, gelecek yıllarda 
Türkiye’de atık yönetimi konusunda 
ciddi sorunlara yol açabilir. Ayrıca, 
AB kapsamındaki geri dönüşüm he-
deflerine de GEKAP ile ulaşılamaya-
cağı anlaşılmaktadır. Hane halkından 
yapılan toplama miktarını artırmak 
hedeflenirken, diğer atıkların kayıt 
dışı olarak toplanmasına yol açıla-
bilecektir. Kısaca, mevcut sistemde 
toplama oranlarına dahil edilen sokak 
toplayıcılarının topladığı miktarlar, 
yeni sistemde belediye sistemine gir-
meyeceği için geri kazanım rakamları 
düşecektir.

gruplarına göre mutlaka Sıfır Atık 
Vakfı altında desteklenmelidir. Vakıf 
içerisinde ilgili atık grubunun yöneti-
mi konusunda söz sahibi olmalıdır.

-
renlerin oluşturduğu atıkların geri 
toplanmasını, ayrıştırılmasını ve geri 
dönüşümünü desteklemesi gerek-
mektedir. Ancak Hazine tarafından 
toplanan bu ücretlerin tekrar sisteme 
dönmesi mümkün değildir. Bunun ya-
nında genişletilmiş üretici sorumlu-
luğunun toplama, ayırma ve geri dö-
nüşüm safhalarının da desteklenmesi 
gerektiği bilinmektedir.

o atık alanında uzmanlaşmış kadro-
lara sahiptir. Her atık türünün farklı 
gereksinimlerini bilmek ve bu atıkları 
yönetmek uzmanlık gerektiren ko-
nulardır. Türkiye genelinde belediye-
lerin mevcut yapısı düşünüldüğünde 
birçok yanlış uygulamanın ve eksikli-
ğin yeni sistemde karşımıza çıkacağı 
aşikardır. Mevcut durumda belediye-
lerin yaptığı geri dönüşüm ve sıfır atık 
yatırımlarının büyük kısmı, işletme 
yetersizlikleri sebebiyle kullanılamaz 
hale gelecektir.

YETKİLENDİRİLMİŞ 
KURULUŞLAR ATIK 
GRUPLARINA GÖRE 

MUTLAKA SIFIR 
ATIK VAKFI ALTINDA 
DESTEKLENMELİDİR.
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yüzlerce yetişmiş elemanın işsiz kal-
ması beklenmektedir. Hatta bazı yet-
kilendirilmiş kuruluşlar işten çıkarma 
işlemlerine başlamış durumdadır.

Sonuç olarak; GEKAP ile piyasaya sü-
renlere ek maliyetler gelmektedir. Bu 
maliyetlere rağmen piyasaya sürenle-
rin toplama, ayırma ve geri dönüşüm 
yükümlülüklerini nasıl yerine getire-
cekleri bilinmemektedir. Ülkemizde 
faaliyet gösteren birçok uluslararası 

firma, yaptığı GEKAP ödemelerinin 
çevre harcamaları için kullanılıp kulla-
nılmadığını sorgulayacaktır. Bununla 
birlikte genişletilmiş üretici sorumlu-
luğunu yerine getirmek için yetkilen-
dirilmiş kuruluşlarla çalışma yapmak 
zorunda kalabileceklerdir. Yaklaşık 
olarak hesaplanan Tablo 1’de, piya-
saya sürenlerin önceden ödediği 
belgelendirme ücretleri ile GEKAP'a 
ödeyeceği tutarlar arasında malzeme 
türlerine göre 20 kat artış olan ürün 
grupları bulunmaktadır. ■

MALZEME AMBALAJ TÜRÜ AĞIRLIK 
(gram/adet)

MİKTAR
(adet/ton)

KATILIM PAYI 
(TL)

TON BAŞI MALİYET
(TL)

0,33 LT 12 83.333 0,01 ₺833
0,33-0,75 LT 15 66.667 0,02 ₺1.333
0,75-1,5 LT 35 28.571 0,03 ₺857

1,5 LT VE ÜZERİ 45 22.222 0,04 ₺889
PLASTİK  DİĞER PLASTİKLER 1.000 0,4 ₺400
PLASTİK ALIŞVERİŞ POŞET 12 83.333 0,15 ₺12.500

ALUMİNYUM KUTU İÇECEK 10 100.000 0,03 ₺3.000
METAL DİĞER METALLER 1.000 0,5 ₺500

0,25LT 12 83.333 0,01 ₺833
0,25-0,5 LT 15 66.667 0,02 ₺1.333

0,5 LT VE ÜZERİ 30 33.333 0,04 ₺1.333
DİĞER KOMPOZİT 1.000 0,5 ₺500

KAĞIT KARTON AMBALAJ TÜRÜ 1.000 0,2 ₺200
0,25LT 140 7.143 0,01 ₺71

0,25-0,5 LT 200 5.000 0,02 ₺100
0,5 -1 LT 270 3.704 0,03 ₺111
1,01- 5 LT 400 2.500 0,05 ₺125

5,01 VE ÜZERİ 450 2.222 0,1 ₺222
CAM  DİĞER CAMLAR 1.000 0,2 ₺200

AHŞAP AHŞAP AMB.Palet 35000 29 0,1 ₺3
Tablodaki hesaplamalarda takribi gramajlar esas alınmıştır. 
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YENİ ÇEVRE KANUNU KAPSAMINDA AMBALAJLAR İÇİN ÖDENECEK GERİ KAZANIM KATILIM PAYI
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Interplastica 2020 
22.Uluslararası 
Plastik ve  
Kaucuk Fuarı
Yer: Moskova, Rusya 

7
9

7. MRAI Uluslararası 
Hint Malzeme Geri 
Dönüşüm Konferansı
Yer: Delhi, Hindistan

3
5

Intersolar Middle 
East 2020 
Yer: Dubai

18
20

Uluslararası Çevre 
Kirliliği ve Önleme 
Konferansı (ICEPP)
Yer: Melbourne 

Havaalanı, Avustralya

17
19

Plastik Geri 
Dönüşüm Konferansı 
ve Fuarı
Yer: Nashville, 

Tennessee

19
20

19
20

Asya Geri Dönüşüm 
ve Sürdürülebilirlik 
Konferansı
Yer: Bangkok

11
13

Ambalajda 
Sürdürülebilirlik 
2020
Yer: Chicago

29
30

8. Gemi  
Geri Dönüşüm 
Kongresi 
Yer: Amsterdam, 
Hollanda

Pil Geri 
Dönüşümü 
Avrupa
Yer: Londra, 

Birleşik Krallık

4
6

INTERSOLAR Solar 
Enerji Fuarı
Yer: ABD -  
San Diego

11
13

Uluslararası Otomobil 
Geri Dönüşüm Kongresi 
IARC 2020 
Yer: Cenevre, İsviçre

15
18

Güneydoğu Geri 
Dönüşüm Konferansı 
ve Fuarı
Yer: Mirimar Plajı, 
Florida

25
26

Plastik Geri 
Dönüşüm Gösterisi 
(PRSE) 
Yer: Amsterdam, 
Hollanda

Geri Dönüşüm Sektörü 

Uluslararası 
Fuar ve  
Seminer 
Takvimi

OCAK ŞUBAT MART






