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Bill Gates şu anda 3. Dünya Savaşı’nın 
yaşandığını söylüyor. Fakat bu defa her-
kesin aynı tarafta yer aldığı bir savaş. 
Görünmeyen bir düşmana karşı verilen 
bu savaşın galibi kim olacak? Çoğumuz 
Covid-19’u yenecek yeterli teknolojimiz 
var zannediyor ama maalesef böyle bir 
teknolojimiz yok. 

Covid 19’un dünyada yarattığı ekonomik 
krizin bir benzerinin olmadığı ve hatta 
1930’da yaşanan Büyük Buhran’ı bile 
aratır etkiler meydana getirdiği söyleni-
yor. The Economist dergisinde yer alan 
bir araştırmaya göre eğer dünya evde 
kalmaya devam ederse ve karantinadan 
dolayı ekonomi durağanlığını korursa, 
bunun orta ve uzun vadede yaratacağı 
olumsuz etkiler virüsün sebep olacağı 
etkilerin çok ötesine geçecek. Umudu-
muz ve duamız her şeyin bir an önce 
eskiye dönmesini sağlamak. 

Bütün olumsuzluklara rağmen bir takım 
olumlu gelişmeler de yaşanıyor. Bugün 
okuduğum bir yazıda Kuzey Kutup Da-
iresi üzerinde yer alan büyük ozon ta-
bakası deliğinin önemli oranda kapan-
dığını bildiriyordu. Çin üzerindeki kirlilik 
oranı son üç ayda %60 üzerinde azalma 
göstermiş. Karbon emisyonlarındaki 
azalma acaba iklim değişikliği ile müca-
dele kapsamında yürütülen çalışmalara 
olumlu etki yapacak mı göreceğiz. 

Vadeli işlemler piyasasında en son 
-%40 değer kaybeden petrol fiyatları ve 
OPEC üyesi ve diğer petrol üreten ülke-
lerin petrol fiyatının çakılmasından kay-
naklı yaşadığı sıkıntılar maalesef geri 
dönüşüm faaliyetlerini olumsuz yönde 
etkileyecek. Düşen petrol fiyatları, geri 

dönüşümün nispeten maliyetli ve zah-
metli toplama ayrıştırma ve dönüştür-
me faaliyetlerini sekteye uğratacak. 
Kim orijinal ham madde çok daha ucuz-
ken geri dönüşümden malzeme elde 
etmeye çalışır ki!? Bu durumdan devle-
tin dönüşüm yapan firmalara teşvik ver-
mesi ve bunu da Geri Kazanım Katılım 
Payı (GEKAP) ile oluşturulacak bütçe-
den yapması büyük önem taşıyor. Peki 
finansal açıdan zor durumda şirketler 
bu yıl GEKAP yükünü kaldırabilecek du-
rumda mı? Hayır, hiç sanmıyorum. 

Bildiğiniz gibi, Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı yaptığı yasal bir düzenleme ile 
bazı sektörleri mücbir sebep kapsamı-
na alarak vergi ödevlerinde erteleme 
sağladı. Böyle zor bir zamanda özellikle 
tıbbı araç/gereçlerin ve gıda ürünlerinin 
taşınmasında başat rol oynayan kâğıt 
ambalaj sektörünün ve dönüşebilen 
atık toplama sektörünün de bu kap-
samda değerlendirilmesi büyük önem 
taşımaktadır. Bununla ilgili ayrıntıları 
dergimiz sayfalarında bulabilirsiniz. 

Bu sayımızın ana dosya konusu olarak 
Atıktan Enerji konusunu inceledik. 
Çeşitli paydaşların da katkıda bulun-
duğu zengin dosyamızı istifadenize 
sunuyoruz. 

Virüsten dolayı yakınlarını kaybedenle-
re Allah’tan rahmet, hastalıkla mücade-
le edenlere acil şifalar diliyorum. Şu an 
yazılmakta olan bir destanın kahraman-
ları olan sağlık çalışanlarına ne kadar 
teşekkür etsek azdır. 

Bir daha ki sayımızı Covid-19’u geride 
bırakmış olarak hazırlamak dileğiyle,

Sağlıcakla kalın!

/  E D i T Ö R
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Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentin-
de ortaya çıkan ve neredeyse her ülkeye 
yayılan Korona virüsü (COVID19) salgını 
tüm dünya ekonomilerini etkiledi. Ülke-
ler farklı tedbirler alarak salgına karşı reel 
sektörü ayakta tutmaya çalışıyor. 

Türkiye de aldığı peş peşe önlemlerle 
üretim ve hizmet sektörlerine çeşitli des-
tekler sunuyor. Bu kapsamda 24 Mart 
2020 tarihli ve 31078 (Mükerrer) sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği” ile bir çok sek-
töre vergi kolaylığı getirildi. Hazine ve 

Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ 
kapsamında perakende, sağlık, mobilya 
imalatı, otomotiv, ulaşım, turizm, matba-
acılık, tekstil gibi birçok sektörde faaliyet 
gösteren mükelleflerin vergi ödemeleri 
ertelendi.

Bir çok ülkede stratejik sektör olarak gö-
rülen geri dönüşüm sanayicileri de zor 
günler geçirdiklerini belirterek uygula-
madan faydalanmak için harekete geçti. 
İlgili başvuruları yapan Atık Kağıt Geri 
Dönüşüm Sanayicileri Derneği (AGED) 
ve Değerlendirilebilir Atık Malzemeler 
Sanayicileri  Derneği (TÜDAM) birlikte 
başvuru yaparak “mücbir sebep hali” 
kapsamına alınmalarını talep etti.

ZOR GÜNLERE RAĞMEN ÜRETİM 
SÜRÜYOR

AGED Başkanı Mustafa Saral ve TÜDAM 
Başkanı Vedat Kılıç tarafından yapılan 
başvuruda şu açıklamalara yer veril-
di:  “Geri dönüşüm sanayii, tedarikçisi 
olduğu sektörlerde yaşanan talep daral-
ması ve hatta çoğunun tamamen dur-
ması sebebiyle zor günler geçirmektedir. 
Öte yandan, sanayinin ürettiği amba-
lajlar gerek ilaç sektörünün ve gerekse 
gıda sektörünün tedarik zincirlerinde 
yaşanabilecek aksamaların önlenmesin-
de hayati öneme sahiptir. Birçok ülkede 
stratejik sektörler arasında gösterilen 
geri dönüşüm sektörü, böyle zor bir za-
manda üzerine düşen sorumluluğun bir 
gereği olarak, toplumdaki bireylere gıda/
ilaç akışının kesintisiz bir biçimde sürdü-
rülmesi için üretim faaliyetlerine devam 
etmektedir.”

Korona virüsü salgını karşısında farklı sektörlere vergi ödemelerini erteleyen 
düzenleme getirildi. Zor günler geçiren geri dönüşüm sektörü de “mücbir 
sebep” düzenlemesinden faydalanmayı talep ediyor.

GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜNDEN 
“MÜCBİR SEBEP” BAŞVURUSU

STRATEJİK SEKTÖRLER 
ARASINDA GÖSTERİLEN 

GERİ DÖNÜŞÜM 
SEKTÖRÜ, SALGININ 
HIZLA YAYILDIĞI BU 

DÖNEMDE DE ÜRETİM 
FAALİYETLERİNE DEVAM 

ETMEKTEDİR.

TÜDAM Başkanı Vedat Kılıç

AGED Başkanı Mustafa Saral

/  S E K T Ö R D E N
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DESTEKLERDEN FAYDALANMAYI 
TALEP EDİYORLAR

Geri dönüşüm sektörünün karşı karşıya 
kaldığı maliyetlere rağmen üretimden 
elde edilen ürünlerin satışı noktasında 
sorun yaşadıklarına dikkat çeken sektör 
temsilcileri şu hususların altını çizdi: 
“Sektörümüz bütün bu maliyetlerin ya-
nında bir de süresi belli olmayan bir 
stok maliyetine katlanmak durumunda 
kalmakta ve bu sebeple sektörün mali 

zinciri kırılmaktadır.   Bu bağlamda, geri 
dönüşüm sektörünün üretim faaliyetleri-
ne ara vermeden, ihtiyaç duyduğu hurda 
ham maddeleri toplaması ve bunlardan 
ambalaj üretmeye devam etmesi için 
hem toplama/ayrıştırma yapan kuruluş-
ların (TAT-Toplama Ayırma Tesisleri) hem 
de sanayi kuruluşlarının (GDT-Geri Dönü-
şüm Tesisleri) ilgide kayıtlı tebliğ kapsa-
mına alınması ve desteklerden faydalan-
dırılmasını talep ediyoruz.” ■

S E K T Ö R D E N  /

KAĞIT SEKTÖRÜ KRİTİK GRUPTA

Selüloz ve Kağıt Sanayii Vakfı Baş-
kanı Erdal Sükan da benzer açık-
lamalar yaparak, kağıt sektörünün 
"Kritik grupta" olduğuna işaret etti. 
Sükan şunları söyledi: “Ambalaj ve 
temizlik kağıtları bu dönemde kritik 
bir öneme sahip. Sektörümüzde 
faaliyet gösteren şirketlerin kritik 
grubuna alınmasında faaliyetlerin 
aksamadan sürmesi açısından yarar 
görüyoruz. Teşviklere ulaşmakta 
zorluklar yaşanıyor. Bu dönemde 
teşviklerden yararlanmayı kolaylaş-
tırmak gerekiyor. Çeklerin ödenme-
mesi nedeniyle nakit akışında sıkın-
tı işaretleri alıyoruz.”

KESİNTİSİZ ÜRETİM

Oluklu Mukavva Sanayicileri Der-
neği (OMÜD) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Buğra Sükan, Korona virüsüne 
rağmen gıda, ilaç, temizlik ve tıbbi 
malzeme gibi önemli ihtiyaçla-
rın kesintisiz olarak karşılanmaya 
devam edilmesi gerektiğini belirte-

rek, "Bizler oluklu mukavva sektörü 
olarak, bu ürünlerin ambalajlanma-
sı, paketlenmesi ve depolanması 
süreçlerinde faaliyet gösterdiğimiz 
için fabrikalarımızı açık tutarak ça-
lışmalarımızı sürdürüyoruz. Acil ih-
tiyaçların kesintiye uğramaması için 
çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sükan şunları söyledi: “Bu süreci, 
vatandaşlar olarak hassas davranıp 
üzerimize düşeni yaparak ve devle-
timizin getirmiş olduğu ekonomik 
paketler ve almış olduğu önlemler 
ile atlatacağız. Gelinen noktada, 
virüsle mücadele ederken diğer 
taraftan da toplum düzeninin de-
vamlılığının sağlanması çok önemli. 
Biz sektör olarak, toplumun acil 
öncelikli ihtiyaçlarının kesintisiz ve 

sorunsuz bir şekilde karşılanmasını, 
içinde bulunduğumuz krize karşı 
yürütülen milli mücadelemizin bir 
parçası olarak görüyoruz. Korona 
virüsüne rağmen bu kritik süreçte 
gıda, ilaç, temizlik ve tıbbi malzeme 
gibi önemli ihtiyaçların kesintisiz 
olarak karşılanmaya devam edilme-
si gerekiyor. Bizler oluklu mukav-
va sektörü olarak, bu ürünlerin 
ambalajlanması, paketlenmesi ve 
depolanması süreçlerinde faaliyet 
gösterdiğimiz için fabrikalarımızı 
açık tutarak çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz. Acil ihtiyaçların kesintiye 
uğramaması için çalışıyoruz." ■

AmbAlAj ve temizlik 
kâğıtlArı bu dönemde 

kritik GruPtA Yer AlıYOr. 
Sektörümüzde fAAliYet 
GöSteren şirketlerin 

kritik GrubunA AlınmASındA 
fAAliYetlerin AkSAmAdAn 

SürmeSi AçıSındAn  
YArAr GörüYOruz.

Oluklu mukavva üreticileri, ambalaj ve temizlik kağıtlarının kritik öneme sahip 
olduğunu ve bu nedenle üretime devam etmeleri gerektiğinin altını çizerek, 
faaliyetlerinin kritik grupta yer alması gerektiğini ifade ettiler. 

OMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Sükan
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Çin'in Wuhan kentinde başlayıp 
kısa sürede tüm dünyaya yayı-

lan Korona virüsü (Covid 19) Türki-
ye'yi de derinden sarsmaya devam 
ediyor. Sağlık sektörü canla başla bu 
pandeminin yayılmasını engellemeye 
çalışırken teker teker kapanan işyer-
leri de ekonomik hayatımızı zorlama-
ya başladı. Mali olarak zor duruma 
düşen vatandaşlarımıza sahip çıkmak 
için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan öncülüğünde başlatılan bağış 
kampanyasına birçok işadamı destek 
açıklamasında bulundu. Ülkemizin bu 
pandemiyi en az hasarla atlatması için 
kağıt sektörü de elinden gelen deste-
ği yapmak için harekete geçti. Sektör 
maske gibi tıbbi ihtiyaçlar için fabrika-
larını açarken AGED de sokak toplayı-
cıları için bir kampanya başlattı.

Korona virüsü salgınından dolayı dün-
yada her sektör ve toplumun her kesimi 
gibi geri dönüşüm sistemi de zor günler 
geçiriyor. Bu zorlukta en büyük mağdu-
riyetlerden bir tanesini de günlük gelir-
lerini kâğıt toplayarak kazanan sokak 
toplayıcıları yaşıyor. AGED, salgın nede-
niyle çoğu yerin kapanmasıyla birlikte 
karton bulamayan sokak toplayıcılarına 

yardım eli uzattı. Dernek, toplayıcıların 
mağduriyetini bir nebze giderebilmek 
adına gıda desteği kampanyası başlattı.

AGED'DEN SOKAK  
TOPLAYICILARINA DESTEK

Ülke içerisinde geri kazanılan 3,2 milyon 
ton kâğıt olduğunu ve bunun yakla-
şık yüzde 20'sinin (600-700 bin ton) 
sokak toplayıcıları sayesinde ekonomi-
ye kazandırıldığını belirten AGED Genel 
Müdürü Osman Kaytan, "Biz her zaman 
sokak toplayıcılarının sektörün önemli 
bir paydaşı olduğunu ve bir meslek 
grubu olarak tanınması gerektiğini sa-
vunduk. Sokakta faaliyet gösterme-
leri nedeniyle her türlü riske açık olan 
bu kesime özellikle sağlık güvencesi 
sağlanması gerekiyor. Toplama yap-
tıklarında para kazanabilen ve çeşitli 
nedenlerle toplama yapamadıklarında 
ise hiçbir geliri olmayan bu insanların 

Tüm dünyayı saran Covid-19 pandemisinin yarattığı etkiler ülke ekonomilerini 
derinden sarstı. Ülkeler arka arkaya destek paketlerini açıklarken Türkiye'de 
de milli seferberlik ilan edildi. Kağıt sektörü de bu seferberliğe sessiz 
kalmadı. AGED kağıt toplayıcılarının günlük ihtiyaçlarını karşılamak için "Gıda 
Kampanyası" başlatırken, kağıt fabrikaları da tıbbi koruyucu malzeme üretimi 
için kolları sıvadı.

KAĞIT SANAYİİ KORONA 
VİRÜSÜNE KARŞI KOLLARI SIVADI

/  S E K T Ö R D E N
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bugün toplum yararına yapılan çağrıla-
ra uyarak evde kalmaları ayrı bir sorun 
olarak karşımıza çıkıyor. Biz kâğıt sa-
nayiini temsil eden bir dernek olarak 
zor durumda olan sokak toplayıcılarına 
yardım etmeyi kendimize vazife edin-
dik. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket 
ederek her seferinde göz ardı edilen de-
zavantajlı bir gruba yardım eli uzatmış 
olacağız, aynı zamanda da ülkemizin 
seferber edildiği ‘Evde kal Türkiyem!’ 
kampanyasına da katkı sunmuş olaca-
ğız. Bu kapsamda gücümüz yettiğince 
yardımlarımızı sürdüreceğiz," şeklinde 
açıklamalarda bulundu. 

MOPAK'TAN GÖKKUŞAĞI MASKELERİ

Kağıt ve defter üreticisi MOPAK, sosyal 
medya üzerinden başlattığı 'Gökkuşağı 
Projesi' ile binlerce maske bağışı yap-
maya hazırlanıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona 
virüsü salgınına karşı Türkiye'de top-
yekün bir mücadele başlarken kamu 
kurumları, STK'lar ve özel sektör arasın-
daki iş birliğine bir yenisi daha eklendi. 
94 yıldır matbaa ve kağıt sektöründe 
faaliyetlerini sürdüren MOPAK, evde kal 
çağrılarına uyan ve hayallerindeki gök-
kuşağını çizip paylaşanlar adına maske 
bağışında bulunacak. Proje kapsamın-
da herkesten hayal güçlerini renklerle 
buluşturarak kendi gökkuşaklarını çiz-
melerini ve camlarına asmaları bekle-
niyor. Projeyle ilgili açıklamalarda bulu-
nan MOPAK Genel Müdürü Ruhi Molay, 

"Sadece hastalıklar değil mutluluk da 
bulaşıcıdır felsefesiyle hayata geçirdiği-
miz projeyle, virüsün psikolojik etkilerini 
azaltmayı ve toplumsal bir farkındalık 
oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi. 

EREN HOLDİNG'TEN YÜZ BİNLERCE 
MASKE VE TULUM DESTEĞİ

Korona virüsü mücadelesinde devletin 
yanında yer alarak büyük ve anlamlı 
bir sorumluluk üstlenen Eren Holding, 
ürettiği maske ve tulumların tamamını 
devletin ilgili kurumlarının hizmetine 
sunuyor.

Türkiye Korona virüsü ile ulusal bazda 
mücadelesini sürdürürken sağlık çalı-
şanları başta olmak üzere devlet ku-
rumlarında büyük miktarda maske ve 
tulum ihtiyacı olduğu gündeme gel-
mişti. Küresel salgına yönelik büyük bir 
sorumluluk örneği sergileyen Eren Hol-
ding; devlet birimlerinin ihtiyacı olan 
maske ve tulum ihtiyaçlarını karşılaya-
bilmek için holding bünyesindeki tekstil 
fabrikalarını devletin hizmetine sundu.

“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampan-
yasına da kayıtsız kalmayan Eren Hol-
ding; kampanyaya 6 milyon TL nakdi 
yardım ve hastanelerin ihtiyaç duyduğu 
sağlık malzemelerini karşılamak içinde 5 
milyon TL tutarında yardım gerçekleş-
tirdi. Holding’in web sitesinden yapılan 
duyuruda, salgın tehdidinin ortadan 
kalktığı ana kadar yardımların devam 
edileceği ifade edildi. ■

EREN HOLDİNG,  
KORONA VİRÜSÜ İLE 

MÜCADELE İÇİN TOPLAM 
11 MİLYON TL NAKDİ 

YARDIMDA BULUNDU.
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Antoninus Vebası Pandemisi 165-180 5M
Justinian Vebası Pandemisi 541-542 30-50M

İspanyol Gribi
1918-1919

Rus Gribi
1889-1890

Asya Gribi
1957-1958

Hong-Kong Gribi
1968-1970

COVID-19 2019 Mart-Devam Ediyor 206B*

Japon Çiçek Hastalığı Pandemisi 735-737 1M
(Kara Ölüm) Bubonik Veba Pandemisi

Çiçek Hastalığı 
Pandemisi

17. ve 18. yüzyıllarda  
Avrupa’daki şehirleri bir dizi 
‘Büyük Veba Salgını’ vurdu.

18. Yüzyıl  
Büyük Veba Pandemisi 

17. Yüzyıl  
Büyük Veba Pandemisi 

Kolera 6 Pandemisi 1817-1923 1M

Üçüncü Veba Pandemisi 1855 12M

Sarı Humma  
Pandemisi

HIV/AIDS

Ölü Sayısı

*WHO 11 Mart 2020 tarihinde COVID-19’un 
bir pandemi olduğunu resmi olarak açıkladı.

COVID-19’un etkisini hesaplamak ve tahmin 
etmek zor çünkü bu, tıbbın yeni tanıştığı ve 
verilerin gelmeye devam ettiği bir hastalık.

PAN-DE-Mİ  
(bir hastalığın) tüm ülkede veya dünyada etkili olması

Tarih boyunca insanlar yeryüzünün 
dört bir yanına dağılırken bulaşıcı 
hastalıklar da onların ayrılmaz bir 
parçasıydı. İçinde bulunduğumuz 
modern çağda dahi salgınlarla 
boğuşmaya devam ediyoruz. 

İşte Antoninus Vebası’ndan 

COVID-19’a  tarihteki 
en ölümcül pandemilerin bir listesi:

PANDEMİLERİN  
TARİHİ

200M 
1347-1351

56M 
1520

3M  
1600

600B  
1700

100-150B  
1800’lerin sonları

25-35M  
1981-Günümüz

850  
2012-Bugün

770  
2002-2003 200B

1.1M

40-50M

1M

1M

11.3B  
2014-2016

MERS

SARS
Domuz Gribi
2009-2010Ebola
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ÖLÜM SAYILARI 
(EN YÜKSEKTEN EN DÜŞÜĞE)

200M 
Kara Ölüm (Bubonik Veba)

1347-1351

56M 
Çiçek Hastalığı

1520

1M 
Japon Çiçek 

Hastalığı 
Pandemisi        

735-737

600B 
18. Yüzyıl 

Büyük Veba 
Pandemisi   

1700

200B 
Domuz 
Gribi

2009-2010

206B 
COVID-19    

2019-Mart 20 2020

100-150B 
Sarı  

Humma   
1800'lerin  
ikinci yarısı

11.3B 
Ebola  

2014-2016

850 
MERS

2012-Günümüz

25-35M 
HIV/AIDS

1981-Günümüz

12M 
Üçüncü Veba  

Pandemisi
1855

5M 
Antoninus  

Vebası  
Pandemisi  

165-180

3M 
17.Yüzyıl 

Büyük Veba 
Pandemisi    

1600

1.1M 
Asya  
Gribi

1957-1958

1M 
Rus  
Gribi

1889-1890

1M 
Hong Kong 

Gribi
1968-1970

1M 
Kolera 6 

Pandemisi
1817-1923

770 
SARS

2002-2003

40-50M 
İspanyol Grbi

1918-1919

30-50M 
Justinian Vebası

541-542

Farelerin vücudunda 
bulunan veba 
insanlara enfekte 
pirelerle bulaştı. 

Salgın Avrupa 
nüfusunun 
%30-50’sini 
ortadan kaldırdı. 
Kıtanın nüfusunun 
toparlanması 200 yıl 
sürdü.

Çiçek hastalığının Amerika 
yerlilerinin %90’ını ortadan 
kaldırdığı tahmin ediliyor. 
1880’li yıllarda Avrupa’da her 
yıl 400.000’den fazla kişi çiçek 
hastalığı nedeniyle hayatını 
kaybetti. İlk çiçek aşısı bu 
dönemde icat edildi.

Bu veba pandemisiyle 
alakalı yeni kanıtlar 
bulunduğundan ardında 
bıraktığı ölü sayısı 
hala tartışmalı olsa da 
bu pandeminin Roma 
İmparatorluğu’nun yıkılışını 
hızlandırdığına inanılıyor.

1800’lü yıllarda patlak veren bir dizi Kolera 
salgını milyonlarca insanın canına mal oldu. Ölüm 

sayısı konusunda uzlaşmaya varılabilmiş değil.
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Geri dönüşüm sektörü, başta Çin 
olmak üzere tüm dünyada Korona 

virüsü nedeniyle zarar gördü. Binlerce 
cana mal olan Korona virüsü, Çin’deki 
geri dönüşüm sektörünü de olumsuz 
etkiledi. Metal hurda sevkiyatı için her-
hangi bir gümrük kısıtlaması olmasa 
da, Çin Yeni Yılı'ndan sonra üretime 
yeniden başlaması beklenen 27 büyük 
şehirde fabrika ve ofis çalışanları sokağa 

bile çıkamadığı için tesislerin faaliyetleri 
durma noktasına geldi. Bulaşıcı Korona 
virüsünün hızla yayılması ve tedbir 
amaçlı tatil sürelerinin uzaması ticaret 
zincirine sadece Çin’de değil, global 
düzeyde zarar veriyor. Sokağa çıkma 
yasakları virüsün yayılmasını önlemeye 
yardımcı olurken, geri dönüşüm sektö-
rünün lojistik hareketlerini durduruyor. ■

KORONA VİRÜSÜ, GERİ DÖNÜŞÜME DE BULAŞTI

Singapur Nee Soon East’te 
belediyeye ait pankart ve 

afişler çanta, fener ve mendil 
kutusu gibi günlük eşyalara 
dönüştürülüyor. Uygulamadan 
şimdiye dek 50 aile yararlanır-
ken, 10 aileye de dikiş makine-
leri verildi. Bunun sıfır atık çalış-
malarının bir parçası olduğunu 
ve aynı zamanda çocuklarına 
bakmak zorunda oldukları için 
düzenli bir işte çalışamayan ka-
dınlara ekonomik kazanç elde 
etme şansı verdiğini söyleyen 
milletvekili Louis Ng, “Onlara 
yüzümü bir çanta olarak kullan-
mamalarını söyledim ama sanı-
rım komik olmaya çalıştılar ve 
yaptılar. Noel partisi sırasında 
bana o çantayı göstermekten 
çok mutlu oldular” dedi. ■

BELEDİYE 
PANKARTLARI 
ÇANTALARA 
DÖNÜŞTÜ

Polonya polisinin açıklamasına 
göre, liman kenti Gdansk'a 72 

kilometre uzaklıktaki Bogaczewo 
köyündeki bir depolama sahasın-
da 150 ton karton içecek ambalajı, 
alüminyum folyo, kapak parçaları, 
kâğıt ve daha fazlasını içeren atık 
bulundu. Bogdzewo bölgesine 
bağlı olduğuna inanılan benzer içe-
riklere sahip iki konteyner Gdynia 
limanındaki polis memurları tara-
fından ele geçirildi ve kontrollerin 
artırılmasıyla birlikte İngiltere'den 

gelen bir atık kamyonu, düzenli 
depolama alanına girmeye çalışır-
ken yakalandı. Polonya’da yasadışı 
atık ihracatı, iki yıl hapis ve değişen 
miktarlarda para cezası ile bedelle-
nen bir suç. Elbląg Şehir Polisi, 70 
ton atığın daha önce İngiltere'ye 
geri döndüğünü söylese de İngil-
tere kaynakları bunu henüz onay-
lamadı. Elbląg Şehir Polisi ve Çevre 
Ajansı tarafından bir depoda bulu-
nan 150 ton atığın kaynağına ilişkin 
soruşturma ise devam ediyor. ■

POLONYA, İNGİLTERE’YE 
ATIK İADE EDECEK

Polonya polisinin açıklamasına göre, Polonya'daki 
yasadışı olarak ihraç edilen 220 tondan fazla atık 
İngiltere'ye iade edilecek ve atıkların iade nakliyesi 
de İngiltere tarafından ödenecek.
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İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan 
tarihi Palermo kenti, belediye vergile-

rinin vaktinde ödenmesini teşvik etmek 
için yeni bir uygulamayı tartışıyor.

Belediye Başkanı Leoluca Orlando, çöp 
vergisini zamanında ödeyen ve borcu ol-
mayanlar için toplu ulaşımın ücretsiz ol-
masını gündeme getirdi. Sendikalarla bir 
toplantısında bu fikrini duyuran Orlando, 
uygulamanın hayata geçirilebilmesi için 
de toplu ulaşım hizmeti veren Amat fir-
masından fizibilite raporu hazırlamasını 
istedi.

Palermo'da kent sakinlerinin üçte birin-
den fazlasının belediyeye vergi borcu 
bulunuyor. Şirketler arasındaysa bu oran 

çok daha fazla. Vergi kaçakçılığı ile mü-
cadelede yeni yöntemler arayışındaki 

kentte öncelikle 'çöp vergisi' karşılığında 
ücretsiz ulaşım hizmeti test edilecek. ■

PALERMO'DA  
ÇÖP VERGİSİNİ ÖDEYENE  
ÜCRETSİZ ULAŞIM

Palermo nüfusunun üçte birinin belediyeye vergi borcu bulunuyor.

Colgate-Palmolive, ürün ambalajlarının 2025 yılına 
kadar %100 geri dönüştürülebilir olacağını açıkladı.

Üreticiler ve perakendeciler, 
tek kullanımlık plastiğin 

çevre üzerindeki olumsuz et-
kilerini azaltmak için yeni dü-
zenlemeler yapmaya devam 
ediyorlar. Plastik ve alümin-
yum karışımından yapılan diş 
macunu tüplerinin geri dönü-
şümü imkânsız ve her yıl 20 
milyar tüp diş macunu tüke-
tiliyor. Ancak Colgate'in mü-
hendisleri yeni Smile for Goods 
markası için Vegan Society 

tarafından da onaylanan, süt 
kutularında kullanılan plastikle 
yüksek yoğunluklu polietilen-
den yapılmış bir tüp tasarladı. 
Colgate-Palmolive, dönüştü-
rülemeyen plastik kullanımını 
azaltma taahhüdünün bir par-
çası olarak geliştirilen teknolo-
jinin rakiplerle paylaşılacağını 
söyledi. Bununla birlikte Smile 
for Goods, şimdilik normal bir 
Colgate tüpünün altı katından 
daha pahalıya mal oluyor. ■

VEGAN VE ÇEVRECİ DİŞ 
MACUNU TÜPÜ

MODANIN MERKEZİ 
İTALYA EN BÜYÜK 
TEKSTİL SUÇLUSU

İtalya, Avrupa'nın en büyük tekstil 
atığı üreticisi olarak ilk sırada yerini 

aldı. Erkek giyim markası Lab Fresh 
tarafından yapılan yeni bir araştırma, 
modanın merkezi İtalya’nın moda 
atıklarının da merkezi olduğunu 
ortaya koydu. İtalya her yıl yaklaşık 
465.925 ton tekstil atığı üretiyor. Kişi 
başı üretilen tekstil atığı ise 7,7 kg. 
Bunun %10'undan biraz fazlası geri 
dönüştürülürken, %81,8'i yakılıyor 
veya düzenli depolama alanına gön-
deriliyor. Portekiz, Avusturya ve İngil-
tere ise tekstil suçluları olarak İtalya'yı 
takip eden başlıca ülkeler. Macaristan, 
Polonya, İrlanda ve Fransa en sürdü-
rülebilir tekstil üretim ve tüketiminde 
ilk sıralarda yer alıyor. ■

/  D Ü N Y A D A N  H A B E R L E R
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Alman Yeşiller Partisi, elektronik atıkların gelişmemiş ülkelere ve depolama sahalarına 
gitmesini önlemek için, elektronik cihazlara depozito bedeli alınmasını önerdi.

Çevre hizmeti sağlayıcısı Dubai Car-
bon'a göre, Körfez Arap ülkeleri en 

fazla miktarda gıda atığına sahip. BAE, 
Avrupa'nın günlük oranının iki katından 
fazla olan kişi başına günlük 2,7 kilog-
ram gıda atığı ile dünyanın en büyük 
atık üreticileri arasında yer alıyor. Bir-
leşik Arap Emirlikleri'ndeki anaokulu 
çocukları artık yiyecekleri geri dönüş-
türmenin önemini erken yaşta öğreni-
yorlar. Kids World Nursery'deki çocuk-

lar, elma ve soğan gibi yeşil atıklarla 
yaprak ve dal içeren kahverengi atık-
lar arasındaki farkı hissediyorlar. Gıda 
atıklarından kompost oluşturmak için 
solucanlar kullanarak, zenginleştirilmiş 
malzemeyi kreş bahçesindeki bitkileri 
beslemek için kullanıyorlar. Çocuklara 
eğitimleri boyunca bu davranış modeli-
ni uygulamazlarsa yaşanacaklar, dünya 
ısınırsa olabilecekler videolarla ve uy-
gulamalı olarak anlatılıyor. ■

DUBAİ, GIDA İSRAFINI ÇOCUKLARLA ÖNLEYECEK
İklim Değişikliği ve Çevre Bakanlığı'na göre, gıda atıkları BAE'ye yılda yaklaşık 3,5 
milyar dolara mal oluyor. BAE, 2030'a gelindiğinde, ülke gıda atıklarını yarıya indirme 
sözü veriyor.

Almanlar, kullanılmamış elektronik 
cihazların düzenli depolama alan-

larına ya da gelişmemiş ülkelere gön-
derilmesini engellemek için yeni teklif-
ler kapsamında her akıllı telefon veya 
tablete 25 € depozito ödemek zorunda 
kalabilir.

Ortalama bir Avrupalı yılda yaklaşık 20 
kg elektrik atığı üretiyor ancak bunun 
yarısından azı geri dönüşüm için top-
lanabiliyor.

Alman Yeşiller Partisi, her yeni elekt-
ronik cihaz satışında depozito bedeli 
istenmesini önerdi. Bu uygulamanın, 
kullanıcıları geri dönüşüme teşvik ede-
ceği düşünülüyor.

Fikir, Bundestag'da tartışılacak olan 
elektrikli atıkları kesmek için önerilen 
20 tekliften biri. Başka bir öneri, Apple 
ve Samsung gibi üreticileri, cihazları-
nı bağımsız mağazalarda kolayca ve 

etkin bir şekilde sabitlenebilecek şekil-
de tasarlamaya zorlayacak bir “onarım 
hakkı”.

Almanya'da her yıl, satılan her 100 yeni 
cihazın sadece 45 kadarı parçalanıyor. 

Elektronik cihaz depozitosu, Almanla-
rın satın aldıkları dükkâna geri götüre-
rek kullandıkları her kutu veya şişeye 
25 sente kadar yeniden bağlanabilece-
ği bir plan olan Flaschenpfand'a daya-
nıyor. ■

YEŞİLLER’DEN ELEKTRONİK CİHAZA 
DEPOZİTO BEDELİ TEKLİFİ

/  D Ü N Y A D A N  H A B E R L E R
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ATIKLARDAN  
DOĞA DOSTU EV YAPTI

Mısırlı Taymour El-Hadidi, Kahire'de dört yıl önce bir 
proje başlattı ve Şeyh Zayed'de tamamen dönüştürül-
müş malzemelerden oluşan iki katlı bir ev inşa etti.

Brezilya'da binlerce atık şişe-
den yapılmış bir ev, Sao Paulo 

eyaletinde güzel tasarımıyla 
dikkat çekiyor.

Sao Paulo’da yaşayan Ivone Mar-
tins, oğlunun ölümünden sonra 
yaşadığı bölgedeki plastik atıkla-
rın fazlalığını fark ederek bu atık-
lardan bir ev inşa etmeye karar 
verdi. Cam şişeleri çimento ile 
birleştiren Martins, üç metre yük-
sekliğinde, dokuz metre genişli-

ğinde ve sekiz metre uzunluğun-
da bir ev yapmayı başardı. Evde 
bir yatak odası, koridor, mutfak 
ve 6.000'den fazla şişeden bir 
banyo yer alıyor.

Martins, bunu yalnızca ucuz bir 
eve sahip olmak için değil, çev-
reyi zararlı atıklardan korumak 
için de yapıyor ve evin mobilya-
ları için diğer geri dönüştürülmüş 
malzemelerin nasıl kullanılacağı 
üzerinde çalışıyor. ■

İşletme alanında uzmanlaşmış Hadi-
di'nin mühendislik veya inşaat konusun-

da profesyonel bir geçmişi yoktu. Çevre 
dostu fikrini ancak 2012 yılında evlen-
mesinin ardından bir ev aramaya başla-
dığında uygulamak istedi. Uygun bir ev 
bulamadığı için, sahip olduğu bir toprak 
parçası üzerinde hayalini gerçekleştirme-
sine yardımcı olan inşaatçılar, elektrikçi-
ler, marangozlar ve ressamlardan oluşan 
küçük bir yaratıcı işçi ekibi topladı.

Hadidi, evin duvarlarını tavanını ve hatta 
yataklarını inşa etmek için atılan beton 
bloklar, kırmızı tuğlalar ve cam şişeler 
topladı.

KONUT FİYATLARI ALIM GÜCÜNÜN  
ÜSTÜNDE 

Bu arada Mısır hükümeti, şehirlerdeki 
kalabalığı azaltmak ve yoksullar için ba-
rınak sağlamak amacıyla önümüzdeki 
birkaç yılda on binlerce yeni konut biri-
mini piyasaya sürmeyi planlıyor. Ancak 
birçok analist, yeni konutların birçoğu-
nun Mısırlıların alım gücünün üstünde 
fiyatlandırıldığını ve bunların büyük bir 
kısmının satılmayacağını söylüyor.

Bununla birlikte, hükümetin zarar görme-
mesi ve Kahire'nin 50 km doğusunda yeni 
bir başkentte önümüzdeki beş yıl içinde 
240.000 yeni konut birimi teslim edecek 
bir proje üzerinde tam gaz ilerliyor. ■

PLASTİK ŞİŞELERDEN EV YAPTI

D Ü N Y A D A N  H A B E R L E R  / 

NORVEÇ'TEKİ 'NUH'UN 
GEMİSİ'NE 60 BİN BİTKİ 
TOHUMU TAŞINDI

Norveç'in kuzeyindeki Saval-
bard Takımadaları'nda bulunan 

ve olası bir kıyamet senaryosuna 
karşı bitki çeşitliliğini devam et-
tirmeyi amaçlayan depoya 60 bin 
yeni tohum gönderildi.

Kuzey Kutbu'na yakın bir nokta-
da olan Spitsbergen Adası'ndaki 
"Nuhun Gemisi" lakaplı depoda 
yaklaşık bir milyona yakın farklı 
meyve, sebze, ağaç ve yabani bitki 
tohumu bulunuyor.

Toplam 36 farklı bölgeden gelen 
60 bin tohuma, küresel ısınma ko-
nusunda yaptığı çalışmalarla bili-
nen İngiltere Kraliyet Ailesi üyesi 
Prens Charles'ın da katkı sağladığı 
belirtildi. ■



MART-NİSAN 2020  SAYI 718

/  D Ü N Y A D A N  H A B E R L E R

İspanya'da başarısızlıkla sona eren 25. 
Birlemiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 

Taraflar Konferansı (COP25) çevre kir-
liliği konusunda alarm veren dünyanın 
10 yıl daha kaybetmesine neden oldu. 
Sanayi devriminden beri 1 derece ısınan 
yeryüzü, 20 yıl içinde 1,5 derece daha 
ısınma tehlikesiyle karşı karşıya.

Amerika Birleşik Devletleri'nin terk 
ettiği Paris Anlaşması bu yüzyılda ısın-
manın 2 dereceyi aşmamasını öngö-
rüyordu. Oysa şu ana kadar 1,7 derece 
artışın yaşandığı yeryüzünün bu hedefe 
ulaşması şimdiden mümkün değil.

Bu ısınmanın neden olduğu iklim fela-
ketleri ise buzulların hızla erimesi, En-
donezya, Avustralya, Kaliforniya ve Bre-
zilya gibi yerlerde yangınların ormanları 
kül etmesi ve kuraklık dalgaları ile ken-
disini göstermeye başladı.

Hesaplamalara göre 2020 sonunda 
küresel çapta karbondioksit salımı 37 
milyar tona ulaşacak. Bu miktar son üç 
yılda kırılan üçüncü rekor.

Bu yıl, güneş enerjisi ve çeşitli yenile-
nebilir enerji kaynaklarının kullanımının 
artması ise emisyon oranının artışını 
önceki iki yıla kıyasla yavaşlattı. Fakat 
iklim değişikliğinin neden olacağı fela-
ketlerin önüne geçilebilmesi için yer-
yüzünün bir yavaşlamaya değil salım 
oranlarında gerilemeye ve bu yüzyılın 
sonunda varmadan miktarın sıfıra ulaş-
masına ihtiyacı var. Bu aciliyetin nedeni 
ise 2010'dan beri tablonun daha da hızlı 
kötüleşmesi. Son yüzyılın en sıcak 7 yılı 
2010'dan sonra yaşandı. Temmuz 2019 
ise en sıcak ay olarak tarihe geçti.

Tüm dünyanın ortak sorununun başlıca 
sorumluluları ise sanayileşmiş devler.

ÇİN VE ABD KARBONDİOKSİT EMİS-
YONUNUN EN BÜYÜK SORUMLULARI

Global Carbon Project'e göre karbondi-
oksit salımı geçen sene Çin'de yüzde 28, 
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 
yüzde 15, Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 
9, Hindistan'da yüzde 7 artış gösterdi.

Çin'de bu yıl oran yüzde 2,5 daha arta-
cak. Çin'in fabrikalarına enerji sağlamak 
için doğal gaza yönelmesi ve otomobil-
ler için petrole daha fazla yatırım yapma-
sı bu artışın başlıca nedenleri arasında. 

ABD ise bu sene gaz salımı miktarını 
yüzde 1,7 düşürecek. Elektrik üretimi 
için kömüre olan yatırımın azalması bu 
düşüşün ilk nedeni. Bununla birlikte bu 
gerileme ülkenin 2018'de yaşadığı yüzde 
2,8'lik artışı karşılamıyor. Ayrıca Trump 
yönetimi metan ve karbon kirliliğine 
karşı Obama yönetiminde alınmış birçok 
kararı yürürlükten kaldırdı. Sera gazı 
emisyonunun zararlarının azaltılması için 

neredeyse 200 devletin imza koyduğu 
Paris Anlaşması'ndan da ABD çekildi. Bu 
durum emisyon oranlarındaki nisbi dü-
şüşün sürekli olmayacağını işaret ediyor.

DÜNYA GENELİNDE KARBON  
EMİSYONU GERİLİYOR

Bu sene ABD ve AB karbondioksit emis-
yonlarını düşürdü. Küresel anlamda ise 
2019'da karbon emisyonu yüzde 0,9 
daha düşük oldu. Bununla birlikte petrol 
ve doğal gaz kullanımı dünya genelinde 
artışını sürdürüyor. En fazla hava kirliliği-
ne neden olan sektörlerde doğal gaz ve 
petrol kullanımı artıyor. Örneğin havacılık 
sektörünün de aralarında bulunduğu alan-
lar, 2017'den beri Amerikan ekonomisinde 
en fazla sera gazı salımına neden oluyor 
ve bu gidişata dur demek imkansız.

Elektrikli araç satımı hızla artsa da ben-
zinli ve dizel araç satın alınmaya devam 
ediliyor. Hava ulaşımında ise elektrik 
gibi bir alternatif bulunmaması sektö-
rün çevreye verdiği zararın artacağını 
gösteriyor. ■

KARBONDİOKSİT KİRLİLİĞİ  
REKOR KIRARKEN  
ÜLKELER ÇÖZÜMDEN UZAK

Karbondioksit salımı geçen sene Çin'de yüzde 28, Amerika Birleşik Devletleri'nde 
(ABD) yüzde 15, Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 9 artış gösterdi.
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Rapora göre Avrupa 2030 iklim ve 
enerji hedeflerini tutturamayabilir.

Rapora göre eğer Avrupa Birliği (AB) 
biyolojik çeşitlilik kaybı oranını, iklim 
değişikliğinin olumsuz etkilerini ve 
doğal kaynakların aşırı tüketimini ele 
alacak acil eylem planını oluşturmaz-
sa 2030 hedeflerine ulaşamayacak. 
'Avrupa Yeşil Anlaşması' gibi AB ey-
lemlerinin hızlandırılması gerektiğinin 
altını çizen rapor artan farkındalık 
sayesinde umudun hala olduğunu da 
kaydediyor. 'Avrupa Çevre Durumu 
ve 2020 Görünümü' (SOER 2020) 
raporu Avrupa'da yeterli ilerleme 
kaydedilmediğine ve önümüzdeki on 
yılda çevre ile ilgili görünümün olumlu 
olmadığına dikkat çekiyor.

MEVCUT POLİTİKALAR YETERLİ 
DEĞİL

Avrupa'nın 2020 ve 2030 politika 
hedeflerini karşılamada nerede dur-
duğunun ve sürdürülebilir, düşük kar-
bonlu bir geleceğe geçiş için 2050 
yılı hedeflerinin kısa bir özetini sunan 
SOER 2020, aynı zamanda şimdiye 
kadar Avrupa'da yapılmış olan en kap-
samlı çevresel değerlendirme raporu.

Raporda, Avrupa'nın iklim değişikli-
ğinin etkilerini hafifletme konusunda 
son 20 yılda önemli ilerleme kaydet-
tiği, sera gazı emisyonlarını azalttığı, 
hava ve su kirliliği ve plastik atıklarla 
mücadelede yeni politikalar geliştirdi-
ği ve biyo-ekonominin desteklenme-
si gibi diğer alanlarda da ilerlemeler 
kaydettiği belirtilirken mevcut politi-
kaların yeterli olmadığı ifade ediliyor.

GIDA, ENERJİ VE ULAŞIMDA  
KÖKLÜ DEĞİŞİM GEREKİYOR

Daha iyi koordinasyona ve modern 
yaşam tarzının temelini oluşturan gıda, 
enerji ve ulaşım alanlarında köklü bir de-
ğişimin gerektiğine vurgu yapan rapor, 
devletlerin sürdürülebilirliğe nasıl geçiş 
yapabileceğine de değiniyor.

"Avrupa mevcut yenilikleri ve teknoloji-
leri nasıl kullandığını, üretim süreçlerinin 
nasıl geliştirilebileceğini, sürdürülebilir-
liğe yönelik araştırma ve geliştirmenin 
nasıl teşvik edilebileceğini ve tüketim 
modellerinde ve yaşam tarzlarındaki 
değişikliklerin nasıl tetiklenebileceğini 
yeniden düşünmelidir." denilen raporda 
çevreye zarar veren faaliyetleri sübvanse 
etmek için oluşturulan kamu fonlarının 
geride bırakılmasının zamanının geldiği 
savunuluyor.

YAŞANAN OLUMLU GELİŞMELER

Avrupa Yatırım Bankası 2022'den itiba-
ren fosil yakıt projelerini finanse etme-
yeceğini açıklamıştı. Avrupa Komisyonu 
Başkan Yardımcısı Frans Timmermans 
rapora ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

"Çevrenin Durumu Raporu, bize Avrupa 
Komisyonu’nda beş yıllık bir döngü baş-
lattığımız ve Avrupa Yeşil Anlaşması'nı 
sunmaya hazırlandığımız sırada ihtiyaç 
duyduğumuz gücü vermek için mükem-
mel bir şekilde zamanlanmış. Önümüz-
deki beş yılda, yeni ve temiz teknolojiler 
sunarak, vatandaşların yeni iş fırsatlarına 
ve değişen endüstrilere uyum sağlama-
larına yardımcı olarak ve daha temiz ve 
daha verimli ulaşım sistemlerine ve daha 
sürdürülebilir gıda ve tarıma geçiş yapa-
rak gerçekten dönüştürücü bir gündem 
ortaya koyacağız."

AÇA Genel Müdürü Hans Bruyninckx 
de şunları söyledi: "Değerlendirmemiz, 
artan değişikliklerin bazı alanlarda ilerle-
me ile sonuçlandığını ancak uzun vadeli 
hedeflerimizi yerine getirmek için yeterli 
olmadığını göstermektedir. Gıda, ulaşım 
ve enerji gibi kilit üretim ve tüketim sis-
temlerini sürdürülebilir kılmak için ihtiyaç 
duyduğumuz bilgi, teknoloji ve araçlara 
zaten sahibiz. Gelecekteki refahımız ile 
başarımız buna ve toplumun değişimi ve 
daha iyi bir gelecek için geniş çaplı ey-
lemlerde bulunma yeteneğine bağlı." ■

RAPOR: AVRUPA 2030 İKLİM 
HEDEFLERİNE ULAŞAMAYABİLİR

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından yayınlanan çevre raporunda, Avrupa'nın ben-
zersiz bir ölçek ve aciliyette çevresel zorluklarla karşı karşıya olduğu belirtildi.
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Amazon çalışanları tarafından iklim 
krizi konusunda gerekli adımları 

atmadığı için eleştirilmesinin ardından 
140 milyar dolarlık servete sahip olan 
Amazon Kurucu Ceo'su Jeff Bezos 10 
milyar dolarlık bağış yaptı ve Bezos 
Dünya Fonu'nu kurdu.

Yüzlerce Amazon çalışanı işlerini riske 
atarak şirketlerini iklim krizi konusunda 
yeterli adımları atmadığı gerekçesi ile 
eleştirdi.

Amazon'un, yaptığı teslimatlarda kullan-
dığı paketleme ve teslimatların gerçek-
leştirilmesi için kullandığı büyük araçla-
rın yaptığı sera gazı salınımı açısından 
gerekli özeni göstermediği ifade edildi.

Geçen Aralık ayında 750 bin çalışana 
ulaşan şirket, bulut teknolojisi dolayısıy-
la yüksek enerji tüketen sunucular kul-
lanması açısından da kusurlu bulunuyor.

'İklim Adaleti için Amazon Çalışanla-
rı' adı grup tarafından organize edilen 
protestonun sanal bildirisine 340'tan 
fazla çalışan imza attı. Şirketin bu ki-
şilere mail atarak eylemlerine devam 
etmeleri halinde işten çıkarmakla tehdit 

ettiği belirtildi. Gelen tepkilerden kısa 
bir süre sonra Amazon'un Kurucu 
Ceo'su Jeff Bezos, 1,4 milyon takipçi-
ye sahip olduğu instagram hesabından  
"Bezos Dünya Fonu"nu kurduğunu du-
yurdu. ■

JEFF BEZOS'DAN İKLİME  
10 MİLYAR DOLARLIK BAĞIŞ

Amazon'un kurucusu, iklim kriziyle mücadele için 10 milyar dolarlık bağış yaptı.

Antarktika’da sıcaklık ilk kez 20 de-
recenin üzerine çıkarak rekor kırdı. 

Brezilyalı bilim insanları, Antarktika 
Graham Land'in ucundaki 16 büyük ada 
zinciri içinde yer alan Seymour Adası’n-
da sıcaklığın 20,75 dereceye ulaştığını 
tespit etti.

Bilim insanları, küresel ısınmanın, kutup 
bölgelerinin dünyanın geri kalanına 
göre daha hızlı ısınmasına yol açtığı ko-
nusunda uyarıyor.

SON 141 YILIN EN SICAK OCAK AYI 
2020'DE YAŞANDI

Bu arada ABD Ulusal Okyanus ve At-
mosfer Dairesi’nden (NOAA) yapılan 
açıklamada, 141 yıldır tutulan iklim ka-
yıtlarına göre, kara ve deniz yüzeyinde 
20'nci yüzyıl ortalaması 12 santigrat 
olan ortalama sıcaklığın, bu yıl ocak 
ayında 1,14 derece aşıldığı bildirildi.

 2020'nin, sıcaklığın ortalamanın üstün-
de gerçekleştiği, art arda gelen 44. ay 

olduğuna işaret edilerek dünyanın git-
tikçe daha da ısındığına dikkat çekildi.

BUZULLARLA KAPLI ALANLAR DA 
KÜÇÜLDÜ

Ortalama sıcaklığın üstünde seyreden 
iklim şartları nedeniyle Arktik deni-
zindeki buzullarda normal seviyeden 
yüzde 5,3; Antarktika denizinde de 
yüzde 9,8 azalış tespit edildiği kayde-
dildi.

Ulusal Çevre Bilgi Merkezleri'ndeki 
bilim insanları, istatistiksel analizler ışı-
ğında, 2020 yılının kayıtlardaki en sıcak 
5 yıl arasında yer alacağı görüşünde 
birleşiyor. ■

20 °C'NİN ÜZERİNDE İLK KEZ
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Fransa’da kıyafet, elektronik eşya, 
hijyen ve bakım malzemeleri gibi 

gıda dışındaki ürünlerin imha edil-
mesini yasaklama hakkındaki yasa 
teklifi Meclis'in ardından Senato'da 
da onaylanarak yürürlüğe girdi.

Dünyada bir ilk olan yasa 2018 yılı-
nın Noel kutlamaları sırasında inter-
net alışveriş sitesi Amazon'un satıl-
mayan milyonlarca yeni ürünü imha 
ettiğinin ortaya çıkması ile gündeme 
gelmişti. Bunun ardından Fransa'da 
ekolojiden sorumlu politikacı Brune 
Poirson, bu tarz israfların önüne 
geçmek için bir yasa hazırlayacakla-
rını duyurmuştu.

İsraf karşıtı yeni yasaya göre satıl-
mayan gıda dışı ürünlerin dernek ve 
vakıflara verilmesi ya da geri dönüş-
türülmesi kanunen zorunlu oluyor.

Söz konusu çevreci yasa 2022’den 
itibaren geri dönüşüm ambleminin 
olduğu ürünlerde; 2023’ün sonların-
da ise diğer ürünlerde uygulanmaya 
başlanacak. Örneğin ülkede çok tar-
tışılan plastik şişeler hakkında yasak 
2023'ten itibaren başlayacak.

LÜKS ÜRÜNLER DE KAPSAMA  
ALINIYOR

Çevreci yasa birçok büyük giyim ve 
kozmetik markasının her yıl satılma-
yan yüz binlerce ürününü yakarak ya 
da farklı yöntemlerle imha etmesini 
de 2022'den itibaren engelleyecek. 
Söz konusu şirketler satılmayan 

ürünlerini, 'marka adını' koruma ve 
ürünlerinin daha düşük fiyatta sa-
tılmasını istememe gibi nedenlerle 
imha etmeyi tercih ediyor.

Dünyanın büyük giyim markaların-
dan H&M her yıl yaklaşık 12 ton sa-
tılmayan kıyafet ve ürünlerini imha 
ediyor. Amazon şirketi ise, Çin’den 
gelen ve teknik sorunları olan ürün-
lerini yok ediyor. Amerikalı şirkete 
göre söz konusu ürünleri depoda 
tutmak ya da geri göndermek imha-
dan daha pahalıya geliyor.

'BİR ALIŞVERİŞ BİR FİŞ' DÖNEMİ 
SONA ERİYOR

Fast-food restoranlarda tek kulla-
nımlık plastikleri de yasaklayan yasa, 
bu ürünlerin tekrar kullanılabilmesi 
için gerekli çöp haznelerini 2023'ten 
itibaren zorunlu kılıyor.

Çocuk menülerinde hediye olarak 
dağıtılan plastik oyuncaklar da kalkı-
yor. Aynı şekilde her alışveriş için fiş 
alma dönemi de sona eriyor. Ödenen 
miktar belirli bir sınırı aşmıyorsa 
müşteri istemediği sürece fatura ve-
rilmeyecek.

Teknoloji ürünlerinin belirli bir 
sürede ömrünü tüketmesi için önce-
den üreticilerin yaptığı ayarlamalar 
da tarih oluyor. Yasanın uygulamaya 
soktuğu "tamir edilebilme göster-
gesi" ürünün kolaylıkla tamir edilip 
edilmeyeceğini göstereceği gibi 
yedek parça kullanımını da teşvik 
etmiş olacak.

İlaç dünyasını da etkileyen yasa 
özellikle antibiyotiklerin kutuyla 
değil hap sayısına göre satılmasının 
da önünü açacak. ■

FRANSA'DA SATILMAYAN ÜRÜNLERİN 
İMHASI YASAKLANIYOR

2018 yılında tartışılmaya başlayan konu üzerine çıkan yasa 2023 yılında tam anlamıyla 
yürürlülüğe girecek.
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ABD'nin Oregon eyaletinde bulunan bir kâğıt  
fabrikası, saman kullanarak kraft kâğıt üretecek.

Hong Kong Çevre Bakanı Wong Kam-
sing, atık kâğıdın geri dönüşüm pla-

nının başlatılacağını, böylece hacim ve 
fiyatların dengelenebileceğini söyledi. 
Wong, kaliteyi sağlamak için uygun bir 
seviyenin formüle edileceğini belirtti. 

Maliye Bakanı Paul Chan Mo-po, prog-
ramı uygulamak için 2020-21'den başla-
yarak her yıl 300 milyon dolar ayırmayı 
önerdi ve “Çevre Koruma Departmanı, 
geri dönüşüm için başka yerlere ihraç 
etmeden önce tarama, sıralama ve 
balyalama için atık kâğıt toplamak için 
servis yüklenicilerini görevlendirecektir. 
Bu, yerel atık kâğıdın miktarını ve fiyatını 
dengelemeye ve atık kâğıdı destekleme-
ye yardımcı olacaktır,” dedi. ■

Dünyanın en büyük kahve zinciri 
Starbucks 2030 yılına kadar karbon 

emisyonunu yarıya düşürmeyi hedefli-
yor. Starbucks CEO'su Kevin Johnson, 
yaptığı açıklamada şirketin çevre koru-
masıyla ilgili yeni hedeflerini duyurdu.

Johnson, plastik veya karton kaplarda 
içecek servisi ile ünlü şirkette, su ve atık 
yönetimini geliştirmek, tek kullanımlık 
kapları azaltmak ve daha fazla bitkisel 
ürün sunmak istediklerini belirtti.

2030 yılına kadar şirketin faaliyetlerinin 
ve tedarik zincirinin karbon emisyonla-
rının yanı sıra, mağazalar veya depolar 
tarafından üretilen atıkları da yarıya 
kadar indirme hedefi bulunuyor. ■

HONG KONG'UN 
ATIK KÂĞIT GERİ 
DÖNÜŞÜM PLANI 
YOLDA

STARBUCKS KARBON EMİSYONUNU  

%50 AZALTACAK

Willamette Falls Paper, en az 
%30 tarımsal elyaf kullanarak 

doğal kraft kağıdı üretecek. Buğday 
samanından elde edilecek üretim sü-
recinin başında Türk mühendis Cafer 
Araç bulunuyor.

ABD'nin Oregon eyaletinde bulunan 
128 yıllık West Linn Paper Company 
2017'de kapanmıştı. Ağustos 2019'da 
Willamette Falls Paper Co. adıyla ye-
niden açılan kağıt fabrikası saman 
kullanarak Kraft kağıt üretecek.

Şirketin satış müdürü Mark Sterry, 
şirketin 2 numaralı makinesinin 
beyaz kâğıt yapmak için %10 saman 
kullandığını söyledi. Fabrikadaki 3 
No.’lu makine %40 saman kulla-
narak 50 kiloluk kahverengi kraft 
kâğıdı üretiyor. Satış müdürü Mark 
Sterry, bunun iki yeşil gerekçesi ol-
duğunu söylüyor: “Daha fazla saman 
kullanarak daha fazla ürünün tarla-
da yakılmasını engelliyoruz ve aynı 
zamanda, samanın hamurlaştırma 

işlemi geleneksel olarak sahip oldu-
ğunuzdan çok daha çevre dostu bir 
işlemdir.”

Willamette Falls Paper Company'nin 
teknoloji ve sürdürülebilirlik direktö-
rü olarak görev yapan kimya profe-
sörü Phil Harding, saman miktarının 
sonunda %80'e çıkabileceğini söylü-
yor; ancak şirketin kimya mühendi-
si, bu oranın %100’e ulaşabileceğini 
düşünüyor.

Ken Peterson, 2017 yılında kapanan 
128 yıllık West Linn Paper Com-
pany’yi Ağustos 2019'da Willamet-
te Falls Paper Co. adıyla yeniden 
açtığında fabrikaya geri dönen Türk 
kimya mühendisi Cafer Arac, rafinaj 
işleminde kullanılan hamurlaştırma 
işlemlerinin, kimyasallarının ve katkı 
maddelerinin reçetesini tasarlıyor. 
“Sanki kek yapıyorsun, ama onları 
saatte 60 kilometrede yapıyorsun” 
diyen Arac, saman içeriğinin % 100'e 
kadar çıkabileceğini söylüyor. ■

KÂĞITTA SAMAN 
MİKTARI %100 OLABİLİR

H A B E R L E R  /  K A G I T
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Uluslararası Teknoloji Grubu AND-
RITZ, MOPAK’ın Dalaman fabrika-

sındaki PM3 kâğıt makinesinin yenilen-
mesi için sipariş aldı. Çok aşamalı bir 
projenin ilk parçası olan bu yenileme 
işlemiyle kâğıt fabrikasının kapasitesi 
yıllık 500.000 tona yükseltilecek. Te-
sisin 2021 yılı ilk çeyreğinde faaliyete 
geçmesi planlanıyor.

Üretim, %100 atık kâğıt veya kısmi atık 
kâğıt kullanılarak sıvamalı karton kali-
telerinden yüksek sağlamlığa ve par-
laklık değerlerine sahip hafif sıvamalı 
ve sıvamasız Beyaz Top Testliner ve 
sıvamalı karton ile mukavva üretimine 
dönüştürülecek. Ayrıca PM3, ham se-
lüloza dayalı hafif/ağır sıvamalı ve sı-
vamasız karton ve ofset baskı kâğıtları 
üretebilecek. Makine, 4,34 m çalışma 
genişliğine ve 600 m/dk tasarım hızına 
sahip.

MOPAK’ın Genel Müdürü Ruhi Molay, 
“Yenilenen PM3 bize yeni bir boyut 
sunuyor. Bu yenileme işlemiyle hem 
kapasitemizi hem de esnekliğimiz artı-
rarak daha geniş bir kullanım yelpaze-
sine yönelik karton kaliteleri sunabile-
ceğiz,” dedi.

Kâğıt üretimine 94 yıl önce başlayan 
Mopak Grubu Türkiye kâğıt ve karton 
sanayiinin lider tedarikçilerinden. Ulus-
lararası teknoloji grubu ANDRITZ, se-
lüloz ve kâğıt sektörü, su enerji sektö-
rü, metal işleme ve kalıplama sektörü, 
pompa, kentsel ve endüstriyel atıklar 
için katı/sıvı ayırma sektörlerinde ye-
nilikçi makineleri, donanımları, sis-
temleri ve hizmetleri içeren geniş bir 
portföy ve hayvan yemi ile biyokütle 
peletleme hizmetleri sunuyor. Şirke-
tin küresel ürün ve hizmet portföyünü 
elektrik santralleri, geri dönüşüm te-

sisleri, dokumasız 
kumaş ve panel 
levha üretimi ile 
Metris markası 
altında sunu-
lan otomas-
yon ve dijital 
çözümleri ta-
mamlıyor. Günümüzde hisseleri halka 
açık olan grup yaklaşık 29.500 çalışa-
na ve 40’ten fazla ülkede 280’in üze-
rinde tesise sahip.

ANDRITZ Selüloz ve Kâğıt her tür se-
lüloz, kâğıt, karton ve temizlik kâğıdı 
üretimi için makineler, sistemler, 
komple hatlar ve hizmetler sunuyor. 
Teknolojiler ve hizmetler ham madde-
lerden maksimum verim alınmasına, 
üretim veriminin ve sürdürülebilirliğin 
artırılmasına ve genel işletme masraf-
larının azaltılmasına odaklanıyor. ■

MOPAK'TAN DEV İŞ BİRLİĞİ
Uluslararası Teknoloji Grubu ANDRITZ, MOPAK Kâğıt Karton’un 
kağıt makinelerini yenileyecek.

H A B E R L E R  /  K Â G I T

Mopak  
Genel Müdürü  
Ruhi Molay

Amerika’da kâğıt hurda fiyatları pan-
demi nedeniyle yükseldi. Yükseliş, 

hijyen malzemelerindeki üretimin artışı-
na bağlı olarak gerçekleşti.

2019’un ikinci yarısında ton başına 25 
Dolar olan oluklu mukavva fiyatları korona 
virüsü salgınının başladığı ocak ayından 
bu yana ülke çapında %196 arttı. Salgı ne-
deniyle gıda ve hijyenik malzeme üretimi-
ni artıran fabrikalardan gelen yoğun talep 
fiyatların artmasında etkili oldu.

Geri kazanılan diğer elyaf malzemeler de 
bu artıştan etkilendi. 16 Nisan’dan itiba-
ren 48 saat içinde geri kazanılmış elyaf 
malzeme fiyatları iki katına çıktı. Artı-
şın mayıs ayının sonuna kadar devam 
etmesi bekleniyor. ■

PANDEMİ,  
ABD'DE FİYATLARI ARTIRDI
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Kahramanmaraş Kağıt Sanayi A.Ş., 
mavi kapak toplama kampanyası 

düzenliyor. Tesise gelen atıklardan 3 
yılda 300 bin mavi kapak toplanırken, 
toplanan kapaklar sayesinde 10 engelli 
birey için manuel tekerlekli sandalye 
alındı. Fabrikada düzenlenen törenle 
tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahipleri-
ne teslim edildi.

Kahramanmaraş Kağıt Sanayi A.Ş. Yö-
netim Kurulu Üyesi Melek Gül, "30 yılı 
aşkındır Kahramanmaraş'ta ambalaj 
kağıdı üreterek hizmet veriyoruz ve 
ambalaj kağıdı üretiminde yüzde yüz 
atık kağıt kullanmaktayız. Dolayısıy-
la çevreye duyarlı bir firmayız" dedi.
Geri dönüşümden elde edilen teker-
lekli sandalyeleri engellilere vermenin 

mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden 
Gül, "İşletmemizde de bu bilince dahil 
olarak 3 yıldır geri dönüşüm tesisimiz-
den çıkan mavi kapakları topladık. 3 
yılın sonunda toplamda 300 bin adet 
mavi kapak topladık ve elde ettiğimiz 
10 adet tekerlekli sandalyeyi engelli 
kardeşlerimize teslim ettik. Şirketimi-
zin misyonu gelecek nesillere sağlıklı 
bir çevre bırakmaktır" diye konuştu. ■

KMK PAPER  
10 ENGELLİ BİREYE  
UMUT OLDU

Kahramanmaraş Kağıt Sanayi A.Ş. (KMK Paper) tara-
fından 3 yılda toplanan 300 bin mavi kapak 10 engelli 
bireye umut oldu.

TEKNİK MASURA, 
2020’DE DE İHRACATINI 
ARTIRACAK

Faaliyetlerine 1968 yılında 
dokuma ipliklerinin sarılması 

için kağıt konik imal ederek başla-
yan Teknik Masura, Edirne’den bir 
kağıt fabrikasını 2017 yılında bün-
yesine katarak hız verdiği büyüme 
yatırımlarını, ürün çeşitliliği sağla-
mak için başlattığı projelerle sür-
dürüyor.

Türkiye’de masura üretiminde 
yüzde 35’lik pazar payı ile birinci 
sırada olan firma, Türkiye’nin gri 
karton üretiminin de yüzde 7’sini 
tek başına gerçekleştiriyor. Mersin 
Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’n-
deki fabrikasına 3 bin ton, Edir-
ne’deki fabrikasında 6 bin ton 
olmak üzere aylık 9 bin ton kağıt 
üretim kapasiteleri bulunduğunu 
ifade eden Teknik Masura Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Kıraç 2020 yılı 
içinde en büyük hedeflerinin enerji 
maliyetini düşürmek, kapasite ar-
tırımı ile ilgili yatırımları bitirmek 
ve ihracatı arttırmak için ürün ka-
litesini yükselten projeler geliştir-
mek olduğunu kaydetti.

Teknik Masura’nın ihracat kapa-
sitesini arttırmak için ürün kali-
tesine büyük önem verdiklerini 
ifade eden Kıraç, Ar-Ge projeleri 
üzerinde çalıştıklarını kaydederek 
“Son yatırımlarımızla birlikte ürün 
portföyümüzün kalitesini piyasa-
daki diğer ürünlere göre önemli 
bir şekilde artırdık. Bu kapsamda 
ihracat çalışmalarımızı daha da 
hızlandırmayı amaçlıyoruz. Yıllar-
dır Mısır, Suriye ve Irak gibi mevcut 
ihracat pazarlarımızda yaşanan 
askeri ve siyasi olaylar nedeniyle 
gerileyen ihracatımızı yeni pazar-
lar bularak yeniden arttırmayı he-
defliyoruz” dedi. ■

Üretime başladığından beri ham 
madde olarak %100 atık kâğıt kulla-

narak fluting, ambalaj kutuları ve test-
liner kâğıt türleri üreten Kipaş Kâğıt, 

Kahramanmaraş’taki fabrikalarında yılda 
yaklaşık 450 bin ton üretim kapasitesi-
ne sahip. Aydın’ın Söke ilçesindeki fab-
rikanın 500 milyon dolar bütçeli ikinci 
etap makine yatırımıyla ithal edilen kâğıt 
türlerini üretmeye ve ithalatı azaltmaya 
odaklanan Kipaş Kâğıt, yatırım tamam-
landığında 1,1 milyon ton kapasiteye çıka-
rak Avrupa’nın en büyük kâğıt fabrikala-
rından biri olacak. Kipaş Kâğıt, yatırımın 
3. etabında ise 1,6 milyon ton kapasiteye 
ulaşmayı hedefliyor. ■

Kipaş Kâğıt, Aydın’daki yeni tesis yatırımıyla ithalatı azaltacak.

KİPAŞ’TAN DEV YATIRIM

H A B E R L E R  /  K Â G I T
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Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de 
plastik kullanımı son yıllarda hızla 

arttı.

Ülkenin kırsal bölgelerinde bile gün-
delik yaşamın bir parçası haline gelen 
plastikler, özellikle internetten yemek 
siparişi uygulamalarının artmasıyla 
daha fazla kullanılır oldu.

Pekin yönetimi, geri dönüştürülemeyen 
ve çevre kirliliğine sebep olan tek kulla-
nımlık plastik ürünlerin üretimini ve tü-
ketimini azaltmak için beş yıllık bir plan 
oluşturdu.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komis-
yonu'nun açıkladığı yol haritasına göre, 
büyük şehirlerde plastik poşetlerin; 

süpermarketler, alışveriş merkezleri ve 
gıda teslimatı hizmetlerinde kullanımı 
yasaklanacak.

Böylece ilk aşamada, 2022'ye kadar, 
ülkenin plastik ürün tüketimi büyük 
ölçüde azaltılacak. Plastik ürünlerin 
yerine kullanılacak ürünlerin tanıtımı 
yapılacak ve kullanılması teşvik edile-
cek. Yol haritasına göre, 2025'e kadar 
da plastik ürünlerin üretim, dağıtım, 
tüketim, geri dönüşüm ve elden çıka-
rılması için de bir sistem kurulacak. 
2025'e kadar yemek endüstrisinde de 
tek kullanımlık plastik ürünler yüzde 30 
azaltılmış olacak. Geri dönüşüm çalış-
malarına da ağırlık verilecek. ■

ÇİN, TEK KULLANIMLIK 
PLASTİKLERİ AZALTACAK

Çin Halk Cumhuriyeti 2025'e kadar tek kullanımlık plastik ürünleri azaltmak için harekete 
geçti. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, gelecek beş yılda plastik tüketimini 
büyük ölçüde azaltacak bir plan hazırladı.

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

Distrofik göller içerisinde yaşayan bazı 
mikropların plastik atıklarını sağlıklı 

omega yağ asitlerine dönüştürdüğü keş-
fedildi. Doğaya karışan polietilen mad-
desinin gıda zincirinde ulaştığı noktayı 
araştıran bilim insanları, karbon izotopu 
etiketleme yöntemi ile yaptıkları çalışma 
sonucunda hümik göl de denen oluşum-
dan kaynaklanan mikropların plastikler 
içerisinde bulunan karbonu insan için 
faydalı omega 3 ve 6 yağ asitlerine dö-
nüştürdüğünü ortaya koydu.

Araştırmacılar en fazla kullanılan plastik 
türlerinden biri olan polietilenin doğada 
nasıl bir yol izlediğini bulmak için bu 
maddeyi karbon 13 izotopu ile işaretledi. 
Araştırmada kompleks humuslu yapıları 

parçalayan mikropların mikroplastik po-
limerleri de parçalayıp parçalayamadığı-
na bakıldı.

Distrofik göller içerisinde yaşayan mik-
roplar plastikleri omega 3 yağ asidine 
çeviriyor.

Bunun için normal göller yanında, dist-
rofik göller ya da hümik göller olarak ad-
landırılan; kireç oranı düşük, humus oranı 
yüksek göllerden elde edilen mikrosko-
bik canlılar kullanıldı. Göl canlılarının 
ürettiği gazlar ve yağ asitlerinin incelen-
mesi sonrasında, mikroplastiklerin dist-
rofik göllerden elde edilen mikroskobik 
canlılarca daha belirgin şekilde parçalan-
dığı tespit edildi. ■

DİSTROFİK GÖLLER ATIK PLASTİKLERİ  
GIDALARA DÖNÜŞTÜREBİLİR Mİ?
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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

Çinlilerin teknoloji dünyasındaki hızlı 
ilerleyişi Japonları geride bırakıyor 

gibi görünse de Japonlar sıra dışı icatla-
ra imza atmaya devam ediyor. Japonlar 
teknoloji çöplerini maden kaynağı haline 
getirebiliyor.

JAPONLARIN ZENGİNLİK KAYNAĞI 
TEKNOLOJİ

İleri teknoloji ürünlerinin inovasyon 
beşiği Japonya’da yeni teknoloji ürün 
ve hizmetlerini kullanma yaşı 14-15. Lise 
öğrencilerinin yüzde 90’ında cep tele-
fonu bulunuyor. Y kuşağı, yeni model 
ürünler çıktığında soluğu mağazalarda 
alıyor. Öyle ki her yıl ortalama 20 milyon 
mobil telefon yenisiyle değiştiriliyor. 
Milyonlarca elektronik cihaz çöp oluyor. 
Elektronik atıklar Japonya’da dünyanın 
en değerli metallerinin bulunduğu yapay 
maden ocakları haline getiriliyor. Gümüş 
ve metal kaplamada kullanılan indium, 
Japonya’nın hızlı büyümesinde etkili 

oluyor. Japon hükümeti, elektronik atığı 
çıkarılmayı ve işlenmeyi bekleyen değer-
li metal kaynaklar arasında görüyor.

E-ATIK GERİ DÖNÜŞÜM PROJELERİ

Japonya Materyal Bilimleri Ulusal Ens-
titüsü’ne göre Japonya’da bir senede 
tüm dünyanın kullandığı gümüş, altın ve 
indium rezervinin üç katı birikmiş maden 
bulunuyor. Japonya, elektronik atıkların 
doğru işlenmesi sayesinde doğal kay-
naklardan fakir olduğu halde Kanada, 
Avustralya gibi ülkelerle aynı seviyeye 
gelebileceğini düşünüyor. Yaklaşık 550 
ton atığın değerlendirilmesi de bu dü-
şüncelerini destekliyor. Japonya’daki 
e-atık tesislerinden birinde 15 ton altın 
çıkarımı yapıldı. Altın yatağından çıka-
rılan 1 ton cevherden 5 gram elde edi-
lirken cep telefonundan çıkarılan yapay 
cevherden 150 gram altın elde edilmesi 
Japonların yapay cevher fabrikalarına 
açıklık getiriyor.

TÜRKİYE’DEKİ ELEKTRONİK ATIKLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Elekt-
rikli ve Elektronik Eşyaları (AEEE) kont-
rolü için yönetmelik taslağı oluşturdu. Bu 
taslak doğrultusunda e-atıkların çevre 
ve insan sağlığına oluşturduğu tehditle-
rin ortadan kaldırılmasına öncelik verili-
yor. Ülkemizde elektronik atık geri dönü-
şümü alanında faaliyet gösteren lisanslı 
şirketler bulunuyor. ■

JAPONLARIN TEKNOLOJİK ATIKLAR 
İÇİN İLGİNÇ ÇÖZÜMLERİ

Elektronik atıklar Japonya’da dünyanın en değerli metallerinin bulunduğu yapay 
maden ocakları haline getiriliyor.

Kamerun, 50,9 bin ton elektronik 
atığı Fransa'ya iade etti. Gelişmiş 

ülkelerin elektronik atıklarını gönderdiği 
Afrika ülkelerinden Kamerun'da son 4 

yılda 65,9 bin ton elektronik atık toplan-
dığı, bunların 50,9 bin tonunun menşe 
ülke Fransa'ya iade edildiği bildirildi.

Kamerun Yaşayan Dünya Vakfı'nın 
(FCTV) raporunda ülkede son yıllarda 
atık cep telefonu miktarında hızlı bir 
artış olduğu belirtildi.

Rapora göre, 2016'da 12,1 ton atık cep 
telefonu toplanırken bu rakam 2019'da 
14,9 bin tona ulaştı. Son 4 yılda 52,9 
bin ton atık cep telefonu toplanırken 
toplam elektronik atık miktarı 65,9 bin 
ton oldu.

FCTV Çalıştay Direktörü Gilles Aze-
mazi, Kamerun'un bu atıkları geri 
dönüştürmek için gerekli mali im-
kanlara sahip olmadığını, bu atıkların 
50,9 tonunun menşe ülke Fransa'ya 
iade edildiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine 
göre, en fazla elektronik atık geliş-
miş ülkelerden kaynaklanırken, bu 
atıkların birçoğu yasalara aykırı şe-
kilde Afrika ve Asya'daki az gelişmiş 
ülkelere gönderiliyor. ■

KAMERUN'DAN FRANSA'YA E-ATIK İADESİ
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Beykoz Üniversitesi öğrencisi Kazım 
Güzelbaba bal peteklerinden yola çı-

karak geleceğin kentini tasarladı. Projesi 
Archisections’un düzenlediği, “Yaratıcı 
ve İlham Veren Kentler” yarışmasında 
100’den fazla proje içinden seçilerek de-
receye girdi.

Yarışmada, katılımcılardan hızla değişen 
kentlerin geleceklerine dair ilham olabi-
lecek kentsel ve mimari fikir üretmeleri 
istendi. Güzelbaba, projesini şu sözlerle 
tarif etti: “Bal peteklerinden yola çıkarak 

tasarladığım standart bir kent modülün-
de, merkezde yeşil alan, merkezin çevre-
sinde ise çalışma, sağlık, eğitim, alışveriş 
ve sosyal alanları var. Yarışmaya organik 
atıkları doğaya kavuşturan, organik ol-
mayanları dönüştüren, atıklardan enerji 
üreten, merkezinde yeşil olan, ulaşım 
sorunu olmayan, AVM yerine çarşı düzeni 
olan modüler bir kent projesiyle katıldım. 
Her bir kent modülü nüfusa ve ihtiyaca 
göre değişik formlarda birleşebilir özel-
likte. Yükseköğrenim dışında tüm eğitim 
birimleri eğitim modülünde toplanıyor.” ■

BAL PETEĞİ KENTİ

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

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 
Çevre Mühendisliği öğretim üyesi 

ve Atık Yönetimi Koordinatörü  Doç. 
Dr. Çağdaş Gönen, üniversiteden çıkan 
atığı sıfıra indirmeye çalıştıklarını be-
lirtti. Gönen, topladıkları atıkları yeni 
gelen makine ile kompost gübresine 
dönüştürdüklerini, kompost gübresini 
ilk olarak üniversitenin yeşil alanlarında 
kullanacaklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Ku-
rum'un üniversiteyi ziyareti sırasında 
Rektör  Prof. Dr. Muhsin Kar'ın Bakan 
Kurum'dan  kompost makinesi iste-
diğini anlatan Gönen, "Atık yönetim 
koordinatörlüğümüz üniversitemizde-
ki her türlü atığı yönetme konusunda 
çalışmaktadır. Geri dönüşebilen tüm 
atıklar; organik atık, atık yağ, atık piller 
dahil olmak üzere tamamının yönetimi 
sorumluluğundadır. Yaklaşık 3 ay önce 

çevre Bakanımız Murat Kurum üniversi-
temize bir ziyarette  bulundu ve bu zi-
yareti sırasında da rektörümüz Prof. Dr 
Muhsin Kar'a  organik maddelerin kom-
posta dönüştürülmesini sağlayan ma-
kinenin hibe sözünü verdi ve kısa süre 
içerisinde makinenin teslimi tamam-
landı. Yemekhanelerimizde, kantinleri-
mizde, çay ocaklarımızda organik atık 
dediğimiz atıklar çıkmaktadır. Bunlar 
yemek  hazırlanırken ortaya çıkan pa-
tates kabukları veya çay ocaklarındaki 
çay posalarıdır. Sıfır atık felsefesi de 
bu atıkların kampüs sınırlarından dışarı 
çıkmaması, içeride değerlendirilmesidir. 
Böylelikle üniversiteden çıkan atığı sıfıra 
indirmeye çalışıyoruz," dedi.

HEDEF: ATIKLARI DÖNÜŞTÜRMEK

Çevre Mühendisliği öğretim üyesi  ve 
Atık Yönetimi Koordinatör Yardımcısı  
Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci ise, "Üniver-

sitede çıkan geri dönüşebilir ambalaj 
atıklarını ve organik atıkları kompost 
makinesi ile tarım bilimlerinde ve üni-
versite içerisindeki yeşil alanda arıtım 
ve üretim verimliliğini artırmak için kul-
lanacağız," dedi. ■

ÜNİVERSİTEDE, ATIKLARLA  
ORGANİK GÜBRE ÜRETİMİNE  
BAŞLANDI

NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde, kompost gübre (organik gübre) üretimine 
başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen kompost makinesi ile 
üniversite içerisinde toplanan atıklarla kompost gübre elde ediliyor.
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H A B E R L E R  /  C A M

Avrupa Birliği Cam Ambalaj Üreti-
cileri Derneği’nin (FEVE) öncülü-

ğünde tasarlanan “Geleceğin Fırını”, 
cam ambalaj endüstrisinin karbon-
suzlaştırma yolculuğunda önemli 
bir kilometre taşı görevi üstlenecek. 
Mevcut fosil yakıtlı enerji kaynakları-
nın yerini alacak fırın, cam üretiminde 
toplam karbondioksit emisyonunu 
%50 oranında azaltacak.

Avrupa’daki 150 cam üretim tesisinin 
bir kısmı şu anda elektrikli fırınla ça-
lışıyor olsa da bunların çoğu küçük 
ölçekte ve yalnızca işlenmemiş ham 
maddeler ile üretim yapıyor. Bu ne-
denle geri dönüştürülmüş cam nere-
deyse hiç kullanılamıyor. İçinde Gü-
rallar Cam Ambalaj’ın da bulunduğu 
cam ambalaj üretiminde söz sahibi 
firmalarsa daha fazla oranda geri dö-
nüştürülmüş ham madde kullanabil-
mek için yeni teknolojilere yöneliyor. 
Bu yeni fırınla endüstri, yüksek sevi-
yelerde geri dönüştürülmüş cam kul-
lanarak tek fırında günde 300 tondan 
fazla cam üretebilecek.

“Geleceğin Fırını”nı hayata geçirmek, 
önemli finansal altyapı ve insan kay-
nakları ile çok çeşitli uzmanlık ge-
rektiren son derece iddialı bir proje 
olarak yorumlanıyor. Proje ayrıca 
Yenilik Fonu Finansman Programı 
yoluyla (ETS) Avrupa Komisyonu’nun 
desteğini almayı da hedefliyor.

Türkiye’den Gürallar Cam Ambalaj’ın 
desteklediği projede ilk fırının 2022 
yılında tamamlanması planlanırken, 

ilk sonuçların 2023 yılında elde edil-
mesi öngörülüyor.

HİBRİT FIRIN PROJESİ NEDEN 
ÖNEMLİ?

Günümüzde, cam ambalaj endüstri-
sinde ana enerji kaynağı olarak elekt-
riğin kullanımı, geri dönüştürülmüş 
cam kullanılmayan küçük ölçekli fı-
rınlarla sınırlı. Geri kalan büyük üre-
ticiler doğalgaz yani fosil yakıtlara 
bağımlı. Bu teknoloji, elektrikli fırın-
larla mümkün olmayan yüksek oranlı 
geri dönüştürülmüş cam kullanımını 
mümkün kılacak.

Doğalgazın %80’ini yeşil enerji ile de-
ğiştirecek bu teknoloji, fırın emisyo-
nunu %60 oranında ve bir cam amba-
laj fabrikasının toplam karbondioksit 
emisyonunu yaklaşık %50 oranında 
azaltmaya yardımcı olacak.

Hibrit teknolojisinin esnekliği saye-
sinde, elektrik enerjisinde bir sorun 
yaşanırsa diğer enerji kaynaklarına 
geçiş yapılabilecek. Bu şekilde üre-
timde hiçbir aksaklık yaşanmaması 
hedefleniyor. ■

AVRUPA CAM AMBALAJ 
ÜRETİCİLERİ CO2 SALIMLARINI 
YÜZDE 50 AZALTABİLİR

Avrupa Cam Ambalaj Üreticileri, %80 yeşil enerjiyle çalışan ilk hibrit elektrikli büyük 
ölçekli cam ergitme fırınını inşa etmek üzere bir araya geliyor. Türkiye’den de bir firma-
nın yer aldığı 20 cam ambalaj üreticisi, tarihte ilk defa bir araya gelerek bu proje için 
kaynaklarını seferber ettiklerini duyurdu.
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ÇÖP, HIZLA DEĞER KAZANAN  
BİR EMTİAYA DÖNÜŞÜYOR

Demir, kâğıt, plastik, ahşap gibi ham 
maddelerin geri kazanılması ve 

tekrar kullanılması, çevre kirliliğinin ön-
lenmesinin yanı sıra, doğal kaynakların 
tüketiminin azaltılması ve ekonomik an-
lamda tasarruf sağlanması açısından da 
her geçen gün daha fazla önem kazanı-
yor. Geri dönüşüm sektörü, hem ekono-
mik hem de dünyanın sürdürülebilirliği 
açısından bugünün ve yarının en önemli 
yatırım alanlarından biri olarak ön plana 
çıkıyor.

Kocaeli’de kurulu olan 30 bin metre-
karelik tesislerinde tehlikesiz atıkların 
ayrıştırmasının yanı sıra, plastik ham 
madde üretimi ve dönüşümü yapan Ga-
ranti Plastik, geri dönüşüm sektöründe 
iddialı hedefleri olan bir şirket.

“Eskiden hurdacıydık, şimdi geri dö-
nüşümcü olduk” diyen Garanti Plastik 
Genel Müdürü Bilal Tuğrul, 10 sene önce 
neredeyse bedava olan hurdanın, şimdi 
ham madde olarak görüldüğünü söy-
lüyor ve “Hurda, ham maddenin yerini 
aldı. İşimiz koca bir çöplükten ham 
madde çıkarmak. Sektör hızla nitelik ve 
derinlik kazanıyor; geleceğin hızla bü-
yüyen sektörlerinden birine dönüşüyor” 
diye ekliyor.

Garanti Plastik Türkiye’nin en büyük 100 
şirketinin birçoğunun atıklarını topluyor 
ve ekonomiye kazandırıyor. Her ay 2 
bin ton plastiğin geri dönüşümünü sağ-
layan şirketin cirosu 200 milyon TL ci-
varında. Üretiminin yüzde 35’ini ihracat 
oluşturuyor. Başlıca ihracat pazarları ise 
Vietnam, Çin ve Afrika ülkeleri.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ MALZEME, 
ORİJİNAL HAM MADDE İLE EŞDEĞER 
HALE GELİYOR

Katma değeri yüksek bir ürün elde 
ettikleri için kar marjının yüzde 35-
40’larda olduğunu söyleyen Bilal 
Tuğrul, sektörün geleceğine yönelik şu 
yorumlarda bulunuyor: “Geri dönüşüm 
sektörü çevre ve verimlilik başta olmak 
üzere birçok alanda yarattığı fayda ile 
geleceği olan ‘temiz’ bir sektör. İthala-
tı azaltmak açısından da önemli bir rol 
üstlenebilir. Öte yandan, Avrupa Birli-
ği regülasyonları, üretilecek ürünlerin 
büyük bir kısmında geri dönüşümden 
elde edilen malzemelerin kullanımını 
zorunlu hale getiriyor. Bu da geri dönü-
şümden elde edilen malzemenin değe-
rini, orijinal ham madde ile eşdeğer hale 
getiriyor. Yani çöp, hızla değer kazanan 
bir emtiaya dönüşüyor.”

YABANCI FİRMALAR TÜRKİYE PAZARI 
İLE YAKINDAN İLGİLENİYOR

Bilal Tuğrul, geri dönüşüm farkındalığı-
nın artması ile birlikte, atık üreten büyük 
grupların kendi geri dönüşüm tesislerini 
kurmaya başlayacağına dikkat çekiyor. 
Yurt dışındaki büyük geri dönüşüm fir-
malarının da Türkiye pazarı ile yakından 
ilgilendiğini ifade eden Tuğrul, şu bilgi-
leri veriyor:

“Türkiye’de geri dönüşüm alanında 
büyük bir potansiyel var; fakat bugüne 
kadar sektör büyük ölçüde merdiven 
altı çalıştığı için Avrupalı şirketler bilinçli 
bir ortak bulamadılar. Bugün sektörde 
geri dönüşüm lisansı olan şirketlerin 

sayısı artıyor. Garanti Plastik olarak 
yatırım teşvik belgesi aldık ve bunu 
makine yatırımları için kullandık. İki yıl 
içinde daha büyük bir tesis planımız var. 
Makine almak kolay, önemli olan insana 
ve dijital dönüşüme doğru yatırımları 
yapabilmek. 2020 yılı bizim için dönü-
şüm, kurumsallaşma yılı olacak. 2021’de 
halka açılmayı planlıyoruz. Önemli or-
taklıklar da gündemimizde. Almanya ile 
görüşmelerimizi sürdürüyoruz.”

ÇİN’E İHRACAT YAPABİLEN  
BİR SEKTÖR

Bilal Tuğrul, geri dönüşüm, kadın istih-
damı gibi alanlarda bankaların önemli 
finansman imkanları sunduğunu söylü-
yor. TSKB ve EBRD ile çalıştıklarını ifade 
eden Tuğrul, “Bankaların bu yaklaşımı 
işimizi büyütmek, sektöre daha derin 
bakmak ve büyük hedefler koymak 
açısından bize ilham veriyor. Hükümeti-
mizin Sıfır Atık girişimi de sektörün ge-
lişimi için çok önemli; çünkü bu sektör 
Çin’e ihracat yapabilen bir sektör. İşimizi 
iyi yaparsak çok büyük fırsatlar yarata-
biliriz” diyor. ■

GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜ, 
HEM EKONOMİK 

HEM DE DÜNYANIN 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 

AÇISINDAN BUGÜNÜN VE 
YARININ EN ÖNEMLİ YATIRIM 

ALANLARINDAN BİRİ.

Didem Eryar Ünlü

Dünya Gazetesi Yazarı

/  M A K A L E
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KAPICILAR 
KİTAPLIK KURDU

Kapıcılar, çalıştıkları binalardan 
kapı kapı dolaşarak topladıkla-

rı kitaplar ile Kalorifer ve Kapıcılar 
Derneği binasında bir kitap köşesi 
kurdu. Topladıkları kitapları önce 
kendileri okuyan kapıcılar daha 
fazla insanın faydalanabilmesi için 
bir milyon kitap hedefiyle kütüpha-
neler kurmayı amaçlayan Samsun 
İçin Okuma Vakti Projesine bağış-
ta bulundu. Kapı önlerine atılmış 
kitapları toplayan ve projeyi anlat-
tıkları binalarda yaşayanların ba-
ğışlarını bir araya getirerek binin 
üzerinde kitap toplayan kapıcılar, 
projeye verdikleri destek ile örnek 
oldu. Uzun bir süredir buldukları 
kitapları dernek binasında oluştur-
dukları kitap köşesinde değerlen-
diren kapıcılar, insanları okumaya 
teşvik ediyor.

“Her Yere Kitap Her Yerde Kitap” 
sloganıyla yola çıkılan projeye daha 
fazla destek olmak için çalışmalara 
devam edeceklerini belirten Kalo-
rifer ve Kapıcılar Derneği Başkanı 
İlhami Dinçer, "Biz dedik ki madem 
böyle bir proje var. Hem çocukları-
mız faydalansın hem biz faydalana-
lım. İnsanların ulaşamadıkları kitap-
lara biz burada ulaştık. Bu projenin 
ne kadar önemli olduğunun farkın-
dayız. Kendimizde okuyoruz ve çok 
faydalı oluyor. Binalarda bulunan 
insanlara bu projeyi anlattığımız 
zaman hiç kitabım yok diyen bile 5- 
10 tane kitap bağışlıyor," dedi.

Kitapların teslimi için dernek bina-
sında bir etkinlik gerçekleşti. Etkin-
liğe katılan Samsun İl Milli Eğitim 
Müdürü Coşkun Esen vatandaşlarla 
birlikte kitap okudu. ■Ankara Spor Salonu'nda gerçekleş-

tirilen iş birliği anlaşması töreninde 
konuşan Türkiye Basketbol Federasyo-
nu Başkanı Hidayet Türkoğlu, topluma, 
çevreye ve ortak geleceğe karşı duyarlı 
olduklarını söyledi ve çocuklara daha iyi 
bir gelecek bırakmak için bu iş birliğinin 
bir başlangıç olduğunu ifade etti. Bu iş 
birliği çerçevesinde arenaya kağıt, plas-
tik, cam ve metaller için atık ayrıştırma 

kutuları yerleştirilecek. Arenada taraf-
tarların satın aldığı içecekler, geri dönü-
şümlü kağıt bardaklarla sunulacak. Milli 
takım oyuncuları sahada, antrenmanda 
ve soyunma odasında organik havlu kul-
lanacak.  Molalarda taraftarlara UNDP ve 
Küresel Amaçlar'ı tanıtan organik tişörtler 
armağan edilecek. Milli takım oyuncuları 
organik Küresel Amaçlar bileklikleriyle 
maç önü törenine çıkacak. ■

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Prog-
ramı (UNDP) arasında "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Amaçlar" 
temalı iş birliği anlaşması imzalandı.

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU 
İLE UNDP İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Petrol türevli plastiklerin çevreye verdiği 
zararlardan dolayı dünyada biyoplastik 

üretimi hızla artıyor. Yenilebilir biyokütle 
kaynaklarından elde edilen biyoplastik-
lere bir yenisi de İzmir'den geldi. İzmir 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Kimya 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Sacide Alsoy Altınkaya ve ekibi, süt 
endüstrisinde yeteri kadar değerlendiril-
meyen peynir altı suyuna odaklandı.

Protein oranı yüksek olduğu için enerji 
içeceklerinde de kullanılan peynir altı su-
yunun tozunu mısır proteiniyle birleşti-
ren Altınkaya ve ekibi, esnek ve dayanıklı 
bir ham madde geliştirmeyi başardı.

Ortaya çıkan ambalaj malzemesi, testleri 
başarıyla geçerek 4 yıllık süreç sonunda 
patentle koruma altına alındı.

Türkiye'de 2018'de 756 bin ton peynir 
üretildiğini, 1 kilogram peynir üretmek 
için ortalama 10 litre süt kullanıldığını 
anlatan Altınkaya, "Bu sütün yüzde 80'i 
üretim esnasında peynir altı suyu olarak 
bir kenara ayrılıyor. Bir hesap yaptığınız-
da yaklaşık 5 milyon ton peynir altı suyu 
ortaya çıkıyor. Ambalaj malzemesi olarak 
çok ciddi bir potansiyel mevcut." diye 
konuştu. ■

PEYNİR ALTI SUYUNDAN 
YENİLEBİLİR AMBALAJ 
ÜRETİLDİ

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisli-
ği'nde peynir altı suyu kullanılarak ambalaj malzemesi 
üretildi.
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Bursa, yenilenebilir enerji teknolojilerinde  
Danimarka ile iş birliği yapacak.

İş Dünyası Plastik Girişimi ilk 
atölye çalışmasını Koç Holding 

Konferans Salonu’nda gerçekleş-
tirdi. Girişimde yer alan şirketlere, 
iyi uygulamalar, taahhütlerin belir-
lenmesi süreci ve çalışma takvimi 
hakkında bilgilendirme yapıldı.

Girişim, plastik ile ilgili taahhütle-
rini açıklayacaklarını beyan eden 
şirketleri faaliyet dönemi boyunca 
düzenleyeceği çeşitli farkındalık, 
bilgilendirme, savunuculuk ve 
tecrübe paylaşımı programlarıyla 
destekleyecek.

Plastik girişimi, şirketler arasında 
iyi uygulamaları paylaşmak ve 
taahhütlerin belirlenmesi süre-
cini takip etmek amacıyla çalış-
malarını sürdürüyor. Girişimin bu 
bağlamda ilk atölye çalışması, on 
farklı sektörden yaklaşık yüz kişi-
nin katılımıyla 19 Şubat 2020’de 
Koç Holding Konferans Salonu’n-
da gerçekleştirildi.

Atölyede İş Dünyası Plastik Giri-
şimi hakkında bilgi verilerek, ça-
lışma takvimi açıklandı; küresel 
düzeydeki çalışmalar paylaşıldı; 
katılımcı şirketlerden plastik ko-
nusunda global taahhütleri bulu-
nanların iyi uygulamaları hakkında 
bilgi verildi. Atölye kapsamında 
Girişimin çözüm ortağı olan “He-
defler İçin İş Dünyası” Platfor-
mu’nun kurucusu UNDP’nin mo-
derasyonunda şirketlere taahhüt 
verme konusunda teknik destek 
verildi. ■

İPG 
ÇALIŞMALARI 
BAŞLADI

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
(BTSO), Danimarka İstanbul Baş-

konsolosu Anette Galskjot ve bera-
berindeki heyeti ağırladı. Ziyarette 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Da-
nimarka arasında yenilenebilir enerji, 
enerji verimliliği, bölgesel ısıtma ve 
atık yönetimi alanlarında iş birliği 
imkanları değerlendirildi.

Bursa’ya gelen heyet, BTSO Yönetim 
Kurulu  Başkan Yardımcısı Cüneyt 
Şener, Yönetim Kurulu Üyesi Osman 
Nemli, Meclis Divan Katibi Hakan 
Batmaz ve Enerji Konseyi Başkanı 
Erol Dağlıoğlu tarafından ağırlandı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Cüneyt Şener, Bursa’da ça-
lışmaları devam eden TEKNOSAB 
projesi hakkında bilgiler verdi. Yerli, 
yenilikçi ve yeşil anlayışı ile kurgula-
nan projede rüzgar ve güneş başta 
olmak üzere pek çok sürdürülebilir 
ve yenilenebilir enerji kaynağından 
yararlanılacağını ifade eden Şener, 
“TEKNOSAB’da inşa edilecek bi-
naların tamamının çatısında güneş 
panelleri olacak. Bölgedeki enerji 
ihtiyacının yüzde 40’ını yenilenebi-
lir enerji kaynaklarından sağlamayı 
hedefliyoruz. Enerji çözümleri konu-

sunda dünyanın lider ülkeleri arasın-
da yer alan Danimarka’nın tecrübe-
lerinden istifade etmek isteriz. Bursa 
ve Danimarkalı firmaların enerji ala-
nında işbirliklerini desteklemek için 
çalışmaya hazırız” dedi.

“ISI PİYASASI KANUNU  
HAZIRLANIYOR”

Danimarka İstanbul Başkonsolosu 
Anette Galskjot, Türkiye ve Dani-
marka’nın enerji alanında karşılıklı 
faydaya dayalı bir ortaklık geliştir-
mek amacıyla çalıştığını söyledi. 
Danimarka Enerji Ajansı ile Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında 
imzalanan stratejik iş birliği anlaş-
ması çerçevesinde bu çalışmaların 
sürdüğünü anlatan Galskjot, “Türki-
ye'nin ısı potansiyeli ve farklı konu-
larda birçok projemiz var. Bu proje-
lerimizden biri Türkiye’de Isı Piyasası 
Kanunu hazırlanması. Şu an taslak 
çalışması süren kanunun bu yıl içe-
risinde tamamlanmasını bekliyoruz. 
Türkiye’nin ilk ısı kanunu olacak bu 
çalışma dolayısıyla Türkiye ısı hari-
tası da hazırlandı. Bu haritadan yola 
çıkarak düşük karbon ekonomisine 
geçiş için çözümler oluşturulacak.” 
diye konuştu. ■

BURSA YENİLENEBİLİR  
ENERJİDE DANİMARKA  
İLE İŞ BİRLİĞİ YAPACAK
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İN RA İ LERLE İRLİLİ

ÇEVRESEL KİRLİLİK TESİSLERİ

Çevre kirleticiler normalde çevrede bulunmayan tüm 
yabancı girdileri (madde, enerji gibi) kapsar; biyota 
üzerinde olumsuz etki yaratmaya yetecek seviyeye gelen 
maddeler, ısı, elektromanyetik dalgalar, titreşim enerjisi, 
ses ve radyasyon da çevre kirletici olarak kabul edilebilir.
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SU KİRLİLİĞİ

BAKTERİYOLOJİK TEHLİKE

ATMOSFERİK KİRLİLİK

TOKSİK KİRLİLİK
En önemli maddesel çevre 
kirleticiler atık ürünler ve yan 
ürünlerdir (yan ürünlerin çevreye 
karışması halinde).

Bakteri farklı sınıflara ayrılan ve her yerde bulunan güçlü organizmalardır. Hayatta kalma 
koşulları oldukça ilginçtir; tiyal tabakasında, açık alanda ve tüm canlıları yok eden yüksek 
radyasyona maruz kalmış alanlarda dahi yaşayabilirler. Bakteriler 20-30 dakikada bir 
bölünerek çoğalır. 
Bakteriler pek çok hastalığa neden olabilirler, dolayısıyla ‘bakteriyolojik tehlike’ bakteri 
kaynaklı veba, kolera, tetanos, dizanteri, menenjit, verem gibi (veya birkaç) hastalıklardan 
birinin veya birkaçının insanlara bulaşması riskini ifade eder.

Küçük sıvı ve katı parçacıkların salınımı atmosferi kirletir. Bu parçacıklar insan vücudu 
üzerinde zararlı etkileri olan kısmen sabit bir aerosol oluşturur.
Tozlanma elde edilen ısı ve güneş ışınımını azaltır ve solunum yolu hastalıkları gibi pek çok 
soruna neden olur
Tozlanma hava kirliliğinin farklı türlerine neden olur.
Toz parçacıkları ile sis damlacıklarının birleşimi olan hava kirliliği ise  
atmosferdeki görünürlüğü önemli ölçüde azaltır.

Kirletici maddeler farklı kriterlere göre birkaç 
şekilde sınıflandırılırlar. Biriken kirleticiler gaz, 
sıvı ve katı olarak sınıflandırılırlar.
Çevre kirleticilerin sınıflandırılması toksisite 
açısından önemlidir. Bu bağlamda maddesel 
çevre kirleticiler dört sınıfta değerlendirilebilir:

Sınıf I: çok tehlikeli
Sınıf II: çok zehirli kirleticiler
Sınıf III: orta tehlikeli
Sınıf IV: düşük tehlikeli
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Hakan Bulgurlu,

DÜNYAYA SAYGILI, 
DÜNYADA SAYGIN

Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, şirketin geri dönüşüm  
çalışmalarını Geri Dönüşüm Ekonomisi dergisine anlattı.

/  i S  D Ü N Y A S I,
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Arçelik olarak “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonumuz kapsa-
mında stratejimizin ve iş modelimizin vazgeçilmez bir parçası olan 

sürdürülebilirlik alanında öncü ve yenilikçi uygulamaları hayata geçiri-
yoruz. Malzeme seçiminden ürün tasarımına, üretimden geri dönüşüm 
programlarımıza uzanan geniş bir yelpazede karbon ayak izimizi azaltan 
ve döngüsel ekonomiye doğru yol almamızı sağlayan faaliyetlere odak-
lanıyoruz. 

Genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamında ürünlerimizi doğaya geri 
kazandırmak ve kaynak olarak değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla 
2014 yılında Eskişehir ve Bolu’da atık elektrikli ve elektronik eşya (AEEE) 
geri dönüşüm tesislerimizi kurduk. Böylece, Türkiye’de beyaz eşya üreti-
cisi olup kendi geri dönüşüm tesisini kuran ilk ve tek şirket olduk.  

Geri dönüşüm tesislerimiz sayesinde ülkemizdeki geri dönüşüm sek-
törünün kalitesinin artırılmasına katkı sağlıyoruz. Son 5 yılda 2 tesiste 
yaklaşık 1,2 milyon adet AEEE geri dönüştürdük. Tesislerde geri dönüş-
türülen AEEE’lerden elde edilen plastik, demir, bakır, alüminyum gibi 
malzemeleri, kaynak verimliliği kavramına uygun olarak ekonomiye geri 
kazandırıyoruz.

Sıfır atık çalışmalarımızla, atık yönetimindeki başarımız ve geri dönü-
şüm tesislerimizle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Sıfır Atık Özel 
Sektör Ödülü”ne layık görüldük. 

Eski teknoloji ürünlerin şebekeden çektiği yüksek elektrik tüketiminin 
önlenmesiyle, son 5 yılda ülke ekonomisine 271 GWh; (2,5 MW gücün-
de 43 adet rüzgâr türbininin yıllık enerji üretimine eşdeğer) 34 milyon 
hanenin günlük elektrik tüketimi kadar yani yaklaşık 164 milyon liralık ta-
sarruf sağladık. Bugüne kadar geri dönüştürülen AEEE’lerle, 134.000 ton 
karbondioksit salımını engelledik. Ayrıca eski teknolojiye sahip ürünleri 
çevre dostu yeni ürünlerle değiştirerek 5,2 milyon ton su tasarrufu sağla-
dık. Bu miktar, yaklaşık 6,4 milyon hanenin günlük su tüketimine eşdeğer.

Döngüsel ekonomi alanında geri dönüştürülmüş malzemeleri kullanarak 
çevre dostu ürünler geliştiriyoruz.

     Geri dönüştürülmüş malzemeden elde edilen elektrikli süpürge: Plas-
tik malzemelerinin %90’ı AEEE tesislerimizden gelen elektrik süpürgesi 
üretildi. Grundig Geri Dönüştürülmüş Elektrik Süpürgesi Avrupa’da Yılın 
Geri Dönüşüm Tüketici Yaşam Tarzı Ürünü Ödülü'ne layık görüldü.

    PET Tub: Geri dönüştürülmüş PET şişeleri kullanarak yüksek perfor-
manslı, inovatif ve çevre dostu çamaşır makinası ve yıkayıcı kurutucu ma-
kinası kazanları üretildi. PET şişelerin geri dönüştürülmesiyle yılda 885 
ton kadar karbondioksit emisyonu azaltılıyor. PET Tub Projesi Sürdürüle-
bilir İş Ödülleri “Atık Yönetimi” kategorisinde birincilik ödülünü aldı.

     Atık balık ağları: Denizlerdeki atık balık ağları canlı yaşamına büyük 
bir tehdit oluşturmaktadır. Atık balık ağlarından elde edilen geri dönüş-
türülmüş poliamidleri fırınların yüksek performanslı plastik parça üreti-
minde kullanıyoruz. 

     Biyo Buzdolabı: Soya, mısır ve yumurta kabuğundan elde edilen bi-
yoplastikler ve kompozitleri kullanarak biyo buzdolabı tasarladık. 

     Mikrofiber filtrasyon sistemi: Okyanuslara ve denizlere karışan mikro-
fiberlerin %90 oranında filtrelenmesini sağlayan dünyanın ilk mikrofiber 
filtrasyon sistemli çamaşır makinesini tasarladık. ■

i S  D Ü N Y A S I  /,
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SEN İYİ BAKARSAN 

AĞAÇ  
BİN YIL  
YAŞAR
Burdurlu heykel ustası 
Durul Bakan, 2015 yılından 
beri doğadaki vazifesini 
bitirmiş ağaç parçalarından 
heykeller yapıyor. Yarattığı 
heykelleri sergilediği 
Antalya Expo’dan itibaren 
tanınmaya başlayan Bakan, 
heykel yapıp satmaktan 
çok doğa sorunlarına dikkat 
çekmeyi hedefliyor.

/ G E R i  D Ö N Ü S Ü M  K A H R A M A N I  
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Duygusal ve hassas bir kişiliğe 
sahip olduğu için denediği işler-

den memnun olmayan Durul Bakan 
hem doğayı koruyabileceği hem de 
sanatçı ruhunu ortaya çıkarabileceği 
uğraşını, 2015 yılında deniz kenarında 
dolaşırken tesadüfen fark etmiş. Yer-
deki bütün ağaç parçalarını, onlarla 
ne yapacağını bile bilmeden toplayan 
Bakan, bugün onlardan devasa heykel-
ler yapıyor.

Bize kendinizi tanıtabilir misiniz?

1971 doğumluyum. Babam memur. 
Anadolu’nun birçok ilinde bulunduk. 
Aslen Burdurluyum, Antalya’da yaşı-
yorum. Atölyem de Antalya’da.

Heykeltıraşlıktan önce neler yaptınız? 
Bu alana ne zaman yöneldiniz?

Aslında ben kendime heykeltıraş de-
miyorum. Lise mezunuyum, açık öğre-
tim okudum. Fakat çocukluk yıllarım-
da babam çok kitap okuttu. Bu kitap 
okumalar zamanla insanın sorgulama 
kabiliyetini geliştiriyor. Hayatımın farklı 
dönemlerinde farklı sektörlerde çalış-
tım. Nakliye de yaptım ticarette. Fakat 
yapmaktan keyif aldığım işler bunlar 
değildi. Yapı olarak duygusalım, his-

siyata önem veriyorum, doğayı 
çok seviyorum. Ticare-

ti ve alışveriş 

yapma işlerini duygusal yapım gereği 
beceremedim. Her zaman sanata karşı 
bir ilgim vardı. Lise yıllarında stand-up 
yapıyordum. Bir yerlerde çıkmıyorum 
tamamen yakın çevreme, arkadaşları-
ma yapıyordum fakat ederi yoktu. Bir 
de memur bir çevrede böyle şeyler 
de insanlara saçma geliyordu. Daha 
sonra gitar çaldım, hep hayalimdi gitar 
çalmak, kendimi sahnede hayal eder-
dim. Bir süre gitar çalmaya devam ettim 
ardından onu da bıraktım. Daha sonra 
dediğim gibi farklı farklı sektörlerde 
çalıştım ancak insanlarla olan sıradan 
ilişkileri oturtamadım. 2011 yılında her 
şeyi bıraktım, inzivaya çekildim ve 
2015 yılına kadar bu süreç devam etti. 
Yıllardır kafamda olan küresel ısınma, 
insan ilişkileri, doğa ve insan konuları-
na bu süreçte daha fazla yoğunlaştım. 
Kendimi dinlemek için çıktığım deniz 
kenarı gezilerinde bu heykellerimi yap-
tığım ağaç dallarını toplamaya başla-
dım ve heykel yapmaya başladım. İlk 
yaptığım heykel en güzel çalışmam 
diyebilirim. Bir yıl kadar sadece heykel 
yaptım. Daha sonra para pul kalmadı 
15-16 heykel birikti. 2016 Expo Antalya 
başlamadan çalışmalarımı fark ettiler 
ve bir sergi yapmamı istediler. “Çiçek 
Açan Şehirler” projesi kapsamında 
bir sergi yaptım. Bu projede Antalya 
dünya çapında bir ödül aldı. Expo An-
talya başlayınca bütün yaptığım hey-

kelleri satın almak istediler. Başarılı 
oldum. Eğer olamasaydım 

da heykel yapmaya hep 
devam edecektim 

ama şehri bırakıp 
köye yerleşe-

cektim.

ORMAN ALTI 
ÜRÜNLERİ 

TOPLAMIYORUM 
ÇÜNKÜ ONLAR DA 

DOĞAL DÖNGÜNÜN 
BİR PARÇASI, 

TOPRAĞA GERİ 
DÖNÜYORLAR.

G E R i  D Ö N Ü S Ü M  K A H R A M A N I  / 
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Yeni projeleriniz var mı?

Ülkemizde heykel satarak geçinmek 
çok zor, Müslüman mahallesinde sal-
yangoz satmak deyimi gibi. İnsanlar 
çalışmalarımı beğeniyor ancak aferin-
den öteye geçmiyorlar. Benim çalış-
malarımın ne kadar dayanacağını, bo-
zulup bozulmayacağını soruyorlar. İyi 
bakarsan bin yıl bozulmaz, ağaca bir 
şey olmaz. Benim çalışmalarımı bedel 
ödeyip alacak insanların belli bir hayat 
görüşü, doğaya karşı saygısı ve sevgisi 
olması lazım. Çünkü ben de kazancı-
mın bir kısmıyla yaban hayvanlarının 
korunmasına ve ağaçlandırma çalış-
malarına destek veriyorum. Ben heykel 
yapıp satmaktan ziyade toplumsal bir 
bilinç oluşturmak istiyorum. Bugüne 
kadar daha çok çevresel projelerde yer 
aldım, böyle devam etmek istiyorum. 
Ağaçlandırmaya ve doğaya yönelik 
birlik olmalı ve o yönde çalışmalıyız.

DOĞANIN ŞAKASI YOK

Doğaya bağlı ve saygılı birisiniz.  
Peki, geri dönüşüm ve küresel ısınma 
ile alakalı ne düşünüyorsunuz? 

Geri dönüşümün temel mantığı kulla-
nım ömrünü tamamlamış materyalle-
rin yeniden kullanılmasıdır. Bana göre 
bunun doğal olan ve doğal olmayan iki 
şekli var. Tabii geri dönüşümden önce 
insanlar bilinçli üretmeli ve bilinçli tü-
ketmeli. Endüstriyel malzemelerden 
sanatsal çalışmalara sıcak bakmıyo-
rum çünkü onların endüstride geri 
dönüştürülürse bir kullanımı olacak. 
Birkaç belediye benden pet şişelerden 
heykel yapmamı istedi, hâlbuki bunlar 
endüstriyel olarak geri kazanılsa biz 
biraz daha az petrol ürünü tüketece-
ğiz. Ben pet şişelerden heykel yapar-
sam çocuklara geri dönüşümü özen-
diremem. Doğal ürünlerden heykel 
yapıyorum, bunun da bir şartı kullandı-
ğım ürünlerin, ağaç dallarının doğada 
vazifesini bitirmiş olması. Orman altı 
ürünleri toplamıyorum çünkü onlar da 
doğal döngünün bir parçası, toprağa 
geri dönüyorlar.

G E R i  D Ö N Ü S Ü M  K A H R A M A N I  
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İklim krizine gelecek olursak insanlar 
üzerinde bulunduğu gezenle uyumlu ve 
barışık yaşamıyor. Diğer canlılarla uyu-
mumuz da yok; insanoğlu doludizgin, 
dramatik bir sona doğru koşuyor. Dünya 
kendisini bir şekilde yeniler, önemli olan 
hangi türlerin bu değişime ayak uydura-
bileceği. İnsan ayak uyduramayacak. Mil-

yarlarca yıllık dünya bu hale kendi ken-
dine gelmedi. Biz yaptık. Plastik ürünleri 
kullanıyoruz, genetiği değiştirilmiş ürün 
kullanıyoruz, her tarafımız kanserojen. 
Dışarı çık, üzerinde polyester bazlı giysi 
olmayan bir tek insan yok. Dünya kendi-
sini yenileyecek dediğim gibi ama bizle 
ama bizsiz. Doğanın şakası yok. ■

G E R i  D Ö N Ü S Ü M  K A H R A M A N I  / 
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Geri dönüşebilir ambalaj atıklarından geriye, geri kazanılabilir ve değeri yüksek bir enerji 
kalıyor. Atıktan enerji üretimi tüm dünyada hem ekonomiyi hem de ekolojiyi kurtaracak 
bir sistem olarak yükseliyor. Türkiye ise, enerji üretimi konusunda fosil ve petrol türevi 
kaynaklara alternatif olarak atıkları da ekleyen ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Danimarka, İsveç, Norveç gibi ülkeler 
çöplerini enerjiye çeviriyorlar. Hatta 

diğer ülkelerden çöp alarak bunu ener-
jiye dönüştürüp para da kazanıyorlar. 
Bunu yaparken hem çöp sorununa bir 
nebze çözüm getiriyorlar hem de küre-
sel ısınmadaki karbon ayak izini azaltmış 
oluyorlar. 

Türkiye’de birçok belediye de bu işe baş-
ladı aslında. İstanbul’un enerji ihtiyacının 
yüzde 3’ü çöplerden elde edilen gazdan 
karşılanıyor. Peki, Türkiye çöpten enerji 
üretme hususunda dünyada bir numara 
olabilir mi? Bu sorunun cevabını bulmak 
için dünyanın farklı ülkelerinde neler ya-
pılıyor, bunları araştırdık. 

Modern şehirler endüstriyel tüketim ol-
madan yaşayamıyor. Bu tüketim şekli ise 
metropollerdeki geniş insan kalabalıkla-
rına yoğun bir yiyecek taşıma endüstri-
sini, geniş bir yiyecek trafiğini, büyük bir 
ambalaj sektörünü ve sonuçta büyük bir 
atık problemini ortaya çıkarıyor. Ayrıştı-
rılması gereken atıklar ve belediyelerce 
toplandıktan sonra ne yapılacağını bile-
mediğimiz organik atıklar? Tabii bütün 
bu sürecin inanılmaz bir enerji ihtiyacını 
ortaya çıkardığını ve bu ihtiyacın da kü-
resel ısınmayı tetikleyen bir döngü oldu-
ğunu da unutmamalıyız. 

Ayrıca,  bazı şehirler büyük çöplük alan-
ları belirleyerek bütün çöplerini o bölge-
lere gömüyorlar ve bu alanlar çevre sa-
kinleri için sağlık sorunları oluştururken 
atıldıkları çevreyi de yaşanılmaz kılıyor. 

1993 yılındaki Ümraniye çöplük patla-
ması Türkiye yakın tarihinin unutulmaz 
kazalarından bir tanesi olarak hala hafı-
zalarda yerini koruyor. 

Modern dünya ayrıştırdığı çöplerini, 
kâğıt, metal, plastik, demir gibi atıklarını 
yeniden işleyerek endüstriye kazandır-
mayı biliyor. Peki, Ümraniye vakasında 
olduğu gibi gaz ortaya çıkartan organik 
atıklar ne olacak? Onlar da geri dönüş-
türülebilir atıklar gibi insanlık için bir 
avantaja dönüşebilir mi? Dünyada bunu 
başaran ülkeler olduğunu biliyoruz. Tür-
kiye ne durumda ve  bu alanda ne kadar  
başarılı? 

Bu dosya konusunda ayrıntıları ile bu 
konuları işlemeye çalışacağız. Öncelikle 
dünyadaki enerji kaynaklarına bir göz 
atacağız ve atıklarımızın bu işin neresin-
de olduğuna bakacağız. Daha sonra ise 
dünyadan ve Türkiye’den ilginç örnekleri 
ortaya sereceğiz. Son olarak da Türki-
ye’de bu işin uzmanlarının görüşlerine 
yer vereceğiz ki konuyu bütün ayrıntıları 
ile ele alabilelim. 

ENERJİMİZ PETROLDEN

Son zamanlarda yenilenebilir kaynaklar 
önemli bir yükselişte olsa da dünyanın 
bir numaralı enerji ihtiyacını halen fosil 
yakıtlı kaynaklar sağlıyor.  Mühendis ve 
Makina Dergisi’nin 2018 yılında yayın-
lanan 692. sayısına göre 2015 yılında 
dünyanın birincil enerji kaynağı 13.790 
milyon TEP (milyon ton eşdeğer petrol)  

ATIKTAN ENERJİDE TÜRKİYE  
BİR NUMARA OLUR MU?

2040'DA 
YENİLEBİLİR ENERJİ 

KAYNAKLARI 
BİRİNCİLİĞE 
OTURACAK.

/  D O S Y A
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ile petroldür. Petrolü ise kömür ve do-
ğalgaz izlemektedir.  

Grafik 3’te ise Uluslararası Enerji Ajan-
sı’nın (IEA) 2000 ve 2040 yılı arası enerji 
kaynakları grafiğini görüyorsunuz. Buna 
göre 2020’de gaz, kömürü neredeyse 

yakalamış olacak. 2040’da ise yenilene-
bilir toplam kaynakların kömür ve petro-
lü geçerek birinciliğe oturacağı gözükü-
yor. Ama bu yenilebilir kaynakları kendi 
içlerinde ayrıştırırsak, güneş ve rüzgar 
başı çekiyor. 
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ATIKTAN ENERJİYE ÇOK YOL VAR

Bu enerji ihtiyacını elektrik ve ulaşım için 
gerekli enerji olarak ayrıştırsak karşımı-
za daha farklı tablolar çıkıyor.  BP’nin 

yayınladığı 2019 Yılı Dünya Enerji Rapo-
ru’ndaki grafiğe göre elektrik üretimin-
de kömür hala birinciliği korurken gaz 
son yılların en çok tercih edilen kaynağı. 

Yenilenebilir kaynaklara baktığınızda ise 
2018’de nükleer santrallerle neredeyse 
aynı orana sahip. 

(BP 2019 Dünya Enerji Raporu)

Dünya Enerji Ajansı 2000- 2040 yılı enerji üretim analizi
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Yenilenebilir enerjilerde ise özellikle 
güneş ve rüzgar hatırı sayılır bir konuma 
sahip olmaya başlamış durumda. Biyo-
kütle ise yenilenebilir kaynaklar içinde 
ise yüzde 2’lik bir oranı kapsıyor.

Enerjiye genel olarak bakarsanız, ulaşım 
dahil, Amerika kıtası ön plana çıkarken, 
elektrik enerjisi üretiminde ise özellikle 
Avrupa biyokütle enerjisini diğer kıtala-
ra göre daha efektif kullanıyor. 

Ülke bazında incelediğimizde ise ABD, 
yüzde 19 ile dünyada biyokütle kaynaklı 
üretimden en çok yararlanan ülke olarak 
karşımıza çıkıyor. Onu Çin ve Almanya 
takip ediyor. Deloitte tarafından yapı-
lan bir araştırma ise biyokütle kaynaklı 
elektrik üretim gücü dünya çapında 
yıllık ortalama yüzde 10’lar civarında. 

Her alanda küresel bir atak içerisinde olan 
Çin, biyokütlede de çok önemli adım-
lar atmakta. Aynı rapora göre Çin 2020 
yılında 30 GW biyokütle kurulu gücüne 
sahip olmayı hedeflemekte. Bu amaçla 
birçok şirketine sübvansiyon, alım garan-
tisi ve vergi muafiyetleri getirdi.

Araç yakıtlarında ise bitkisel kaynaklı 
yakıtlar yavaş yavaş yaygınlaşıyor. Evsel 
ve hayvansal yağlardan elde edilen bi-
yodizel ve mısır- şeker kamışının ham 
madde olduğu etanol ulaşımda yaygın-
laşıyor. BP’nin 2018 yılı için hazırladığı 
enerji raporunda, bu iki yakıtın kullanım 
alanlarının son yıllarda nasıl genişlediği-
ne yer veriliyor.  

Biyofuel 2018 yılı içerisinde yüzde 9.7 
artış göstermiş durumda. Grafik 5'de de 
görülebildiği gibi en büyük sıçrayışı 2010 
yılında gerçekleştirmiş. Grafik 8'deki 
şekle baktığınızda ise 2008 ve 2018 yıl-
ları karşılaştırılmış ve burada geçen 10 yıl 
içerisinde Kuzey Amerika’da etanolün, 
Avrupa’da ise biyodizelin ciddi bir artış 
içerisinde olduğunu görüyoruz. Ama 
özellikle Amazon Yağmur Ormanları’na 
ve mevcut tarım arazilerine zarar verdiği 
ve gıda güvenliğini tehlikeye düşürdüğü 
için birincil elden üretildiği vakit bu yakıt 
türleri çevreciler tarafından ciddi olarak 
eleştiriliyor.  Belki de çözüm geri dönüş-
meye daha müsait, tüketim odaklı ortaya 
çıkan çöpler ve hayvansal atıklardır.

32 MİLYON TON EVSEL ATIK

Peki Türkiye’de durum ne? Enerji Ba-
kanlığı’nın verilerine göre, 2019 yılı 
Eylül ayı sonu itibariyle Türkiye’nin 
kurulu elektrik üretim gücü 90.720 
MV. Bu rakamın yüzde 31.4’ü hidrolik 
enerji, yüzde 28.6’sı doğal gaz, yüzde 
22.4’ü kömür, yüzde 8.1’i rüzgar, yüzde 
6.2’si güneş, yüzde 1.6’sı jeotermal ve 
yüzde 1.7’si ise biyokütlenin de içinde 
olduğu diğer enerji kaynakları bazlıdır. 

Ülkemizin ana enerji kaynağı olan do-
ğalgaz, kömür gibi alanlarda Türkiye 
dışa bağımlı durumda. Buna karşın 
özellikle yenilenebilir kaynaklar husu-
sunda son yıllarda önemli bir büyüme 
söz konusu. Öte yandan şehirleşmeye 
bağlı enerji ihtiyacı yükselirken kentle-
rimizin ortaya çıkardığı çöp miktarı da 
artıyor.

Türkiye’de, 2017 yılında Türkiye’de yıllık 
26 milyon ton evsel atık çıkarken, Enerji 
Bakanlığı’nın verilerine göre ise bu 
rakam 32 milyon tonu geçmiş durumda  
(Kaynak: https://bepa.enerji.gov.tr/). 
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Bu atıkların bir kısmı geri dönüştürülür-
ken önemli bir bölümü vahşi depolama 
alanlarına gömülüyor. Ülkemizde hala 
düzenli depolama alanlarına yatırım ya-
pılıyor. Halbuki bu eski yöntemler yerine 
devletimiz atık ayrıştırma tesislerinin 
artırılmasına ve biomethanizasyon te-
sisleri ile organik atıklardan enerji elde 

edilebilecek yatırımlara girişimcileri ve 
yerel yönetimleri teşvik etmelidir. 

Sıfır Atık vizyonu gereği çöpümüzün 
içindeki geri kazanılabilir ham maddeyi 
önemli ölçüde ayrıştıracağız. Ya ayrış-
tıramadıklarımız? Onları vahşi depola-
maya devam mı edeceğiz? İşte burada 

biyokütle enerjisi devreye giriyor. Tür-
kiye biyokütle açısında bir hayli zengin 
kaynaklara sahip ve bu konuda dünya-
nın bir numaralı ülkelerinden bir tanesi 
olabilir. Tablo 1'de Türkiye’nin biyokütle 
enerji potansiyeli verilmiştir. (Kaynak: 
https://bepa.enerji.gov.tr/)

  Biyokütle  Kaynaklı  Global  Elektrik  Üretimi,  2012-2017
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Tarımsal Atıklardan  
Elde Edilen Enerji Grafiği

Türkiye’de henüz 199 adet 
lisanslı biyokütle enerji santrali 
bulunmaktadır ve bu hayli  
yetersiz bir sayıdır. 

Grafik 9

Grafik 10
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BELEDİYELER ENERJİ ALANINDA-
Kİ GELİRİN FARKINA VARDILAR

İSTAÇ ve İZAYDAŞ bilinen en büyük 
enerji üretim tesislerine sahip. Bu 
iki büyük tesise ilerleyen sayfalarda 
yer vereceğiz. Peki bunun dışında 
Türkiye’de belediyeler neler yapı-
yorlar? Gelin isterseniz biraz da ona 
bakalım…

Dünyanın birçok yerinde yerel yöne-
timler kanalizasyon gazını (arıtma 
gazı) işleyerek enerji olarak kulla-
nıyor. Türkiye’deki yerel yönetimler 
bu alandaki gelirin son zamanlarda 
farkına vardı. Merkezi hükümetin de 
desteği ile birçok yatırım yapmaya 
başladılar. İstanbul, Kocaeli, Ankara 
gibi iller atıktan enerji üretmekte ön 
sırayı alırken Anadolu’daki bazı be-
lediyeler de bir hayli ilginç projeler 

gerçekleştiriyor. Örneğin Batman 
Belediyesi atık su tesisinden enerji 
üretmeye başladı. Batman, 90 bin 
liralık yatırım ile ayda 100 bin lira-
lık elektrik üretiyor. Konya Büyük-
şehir Belediyesi ise atık su arıtma 
tesisinden çıkan çamurdan yıllık 9,5 
milyon Kwh enerji üreterek 5 bin 
konutun elektriğini karşılıyor. Malat-
ya’da “Yap İşlet Devret” yöntemiy-
le yapılan tesiste çöpten 18 MW’lık 
enerji üretiliyor.

Ülke nüfusumuzun artış hızına bak-
tığımızda ise önümüzdeki dönemde 
ortaya çıkartacağımız çöpler ener-
jiye çevrilebilirse Türkiye büyük bir 
atıktan enerji elde etme potansiyeli-
ne sahip görünüyor. Peki Avrupa’da 
durum ne? Haber taramaları yapa-
rak bir de Avrupa’ya göz atalım.

Grafik 11

bAtmAn, 90 bin lirAlık 
YAtırım ile AYdA 100 
bin lirAlık elektrik 

üretiYOr.
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KUZEY AVRUPA ÇÖPTEN SERVET 
KAZANIYOR

DANİMARKA

Avrupa’da Da-
nimarka, İsveç, 
Hollanda gibi 
ülkeler enerji alanında başı çekiyor. 
Ülkede çıkan atığın yüzde 94’ünü 
geri dönüştüren Danimarka, çöpten 
elde ettiği enerjiyi elektrik üretimi 
ve şehir ısınmasında kullanıyor.  

Danimarka yıllık 11 milyon ton atık 
çıkartırken bunun yüzde 67’sini 
geri dönüştürüyor. Atığın geri 
kalan yüzde 27’si ise yakma tesisle-
rinde enerjiye dönüştürülüyor. Ge-
nelde belediyelerin çalıştırdığı çöp 
santrallerinden ortaya çıkan ener-
jinin yüzde 5’i ülke elektriği için 
kullanılırken yüzde 20’si ısıtmada 
kullanılıyor. 

İSVEÇ

Ülkede top-
lanan evsel 
atıkların tama-
mından enerji 
üreten İsveç ise enerji için atık ithal 
eden ülkelerden. 2030 yılına kadar 
fosil yakıt kullanımını sıfıra indir-
meyi hedefleyen İsveç, çöpten elde 
ettiği biyogazı hem ısınma hem de 
elektrik üretimi için kullanıyor. Hatta 
İsveç’in Linköping kenti sıcak su, 
elektrik ve ısınma ihtiyacının yüzde 
90’ını çöpten elde ettiği biyogaz ile 
karşılıyor. 

Kentte yemek artıklarından üreti-
len biyogaz belediye otobüslerinin 
yüzde 100’ünü, şehir taksilerinin ise 
yüzde 70’inin yakıt ihtiyacını karşı-
lıyor. Avrupa’nın farklı ülkelerinden 
2 milyon ton çöp ithal eden İsveç, 
atık alma karşılığında bu ülkelerden 
para da kazandı. İsveç, bu şekilde 
enerji ihtiyacını karşılarken ülkeye 
de girdi sağlamış oldu. 

İsveç genelinde 1 milyon evin ısıt-
ması 300 bin evin elektriği bu yön-
temle karşılanıyor.

NORVEÇ

Çöpünü enerjiye dönüştüren diğer 
örnek İskandinav ülkesi ise Norveç. 
Evlerden toplanan çöpleri enerji-
ye dönüştüren 
santrallerden en 
büyüğü Klemet-
srud şehrinde 
bulunuyor. Bu 
tesis geri dö-
nüştürülebilir atıkları ayrıştırdıktan 
sonra geriye kalan, yıllık 330 bin 
ton çöpü yakarak enerjiye dönüştü-
rüyor. Buradan elde edilen enerji ile 
Oslo’ya sıcak su ve elektrik veriliyor. 
Santralin tam kapasiteli çalışması 
Oslo’daki bütün okulların ve artı 56 
bin evin ısınma ve elektrik gider-
leri demek. Bütün bu çalışmalara 
karşın Avrupa’da yakılarak enerjiye 
dönüştürülen çöp, hala toprağa gö-
mülen miktarın sadece yüzde 5’ine 
denk geliyor. 

JAPONYA

Atıktan enerji 
üreten örnek 
ülkelerden bir 
tanesi ise Japonya. Nükleer enerji 
kullanımını azaltmak isteyen Ja-
ponya, ülkenin enerji kaynakları 
içerisinde yüzde 9 payı olan yeni-
lenebilir enerji kaynaklarını yüzde 
22'ye çıkarma hedefinde. Japon-
ya’da bulunan 1173 atık yakma te-
sisinin 328 adeti enerji üretmekte. 
Bu tesislerde üretilen enerji bugün 
için Japonya’nın enerji ihtiyacının 
yüzde 14’üne karşılık gelmekte. Ada 
ülkesi Japonya ortaya çıkan küllere 
ise deniz doldurularak yapılan de-
polama alanları ile çözüm buluyor. 
Bu depolama sahalarının yaklaşık 
yüzde 70’ini yakma tesislerinden 
elde edilen kül, yüzde 10’unu iri 
hacimli atıkların kalıntıları, yüzde 
20’sini ise yanmayan atıkların ara 
işlem sonrası kalıntıları oluşturuyor. 
Bugün Japonya’da bu atık adaları-
nın üzerine inşa edilmiş havalimanı 
bile bulunmakta.
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700 MW’IN ÜZERİNE 
ÇIKACAĞIZ

Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Fatih 
Dönmez, Gaziantep 
Büyükşehir Belediye-
si’nce Oğuzeli’nde ku-
rulan Biyogaz Üretim 
Tesisi’nin açılışında 
yaptığı açıklamalarda 
Türkiye’nin biyokütle 
konusunda bir atılım 
gerçekleştireceğini be-
lirtti. Türkiye’nin 650 
MW atıktan enerji üret-
tiğini belirten Dönmez, 
yapılan yatırımlarla 
önümüzdeki yıllarda 
bunun 700 MW’a çıka-
cağını belirtti. 

Eskiden şehirlerde çöp dağları görüldüğünü ifade eden 
Dönmez, "Biz Milli Enerji ve Maden Politikamız kapsamın-

da yerli ve yenilenebilir kaynaklara bu dönemde son derece 
önem veriyoruz. Maalesef ülkemiz enerji kaynakları açısın-
dan kendisine yetebilen bir ülke değil. Ürettiğimiz elektri-
ğin yaklaşık yarısını ithal kaynaklardan elde ediyoruz; başta 
doğal gaz, kömür olmak üzere. Diğer yarısını da yerli ve 
yenilenebilir kaynaklardan elde ediyoruz. Yerli kaynaklar 
dediğimiz kömür ve linyitten, aşağı yukarı üçte bir oranında 
da yenilenebilir kaynaklardan su, rüzgar, güneş, biyogaz, je-
otermal gibi. Yani sıfır emisyon üreten, çevreye en az etkisi 
olan kaynaklardan elektrik üretiyoruz. Burada hiç şüphesiz 
yenilenebilir enerji kaynağı kanunu çıkarılması ve bunlara 
teşvik verilmesinin etkisi büyük ama bir o kadar da özellikle 
yerel yöneticilerimizin bu işe sahip çıkmasının çok büyük 
etkisi var," dedi.

Türkiye’nin birçok notasında tesislerin evsel ve endüstriyel 
atıklardan enerji üretmeye başladığını belirten Dönmez, "Şu 
anda 57 şehrimizde atıktan enerji elde ediyoruz ve kurulu 
gücümüz de yaklaşık 650 megavat. İnşallah önümüzdeki yıl, 
bu yıl içerisinde devreye girecek yeni tesislerimiz ile kurulu 
gücümüzü 700 megavatın üzerine çıkaracağız," dedi.

12 milyon liraya mal olan Gaziantep’teki tesis hayvan atıkla-
rından günlük 9 bin 939 metreküp biyogaz üretecek. ■

ÇÖPÜN ROBİN HOOD’U…

Devletler çöpü dönüştürüyor ve endüstrileştiriyor, şirket-
ler çöpten elde ettiği gazı kara çeviriyor, peki kahramanlar 
ne yapar? İşte onlar da gelir seviyesi düşük halka çöpten 
yemeklerini nasıl pişirebileceklerini anlatıyor. Onlardan bir 
tanesi Brezilyalı Fábio Miranda… Miranda, plastik bir çöp ku-
tusunu nalburda bulabileceğiniz sistemlerle dönüştürerek 
ev tipi biyogaz ünitesi kuruyor. Bunu Brezilya’nın favelala-
rındaki geliri düşük halka gidip nasıl yapacaklarını öğretiyor. 
Onun kurduğu butik, taşınabilir tesisat, içine atılan yemek 
artıklarını ve sebzeleri dönüştürüyor. Çıkan gaz mutfak oca-
ğına aktarılıyor ve burada şehir şebekesine bağlanmadan, 
fatura ödemeden tüketim sağlıyor. Böylelikle favelanın in-

sanları gaz için büyük şirketlere bağlı kalmadan yemeklerini 
pişiriyorlar. Bugün Brezilya’da bir hayli yayılan Fabio Miran-
da’nın yönteminin başkaldırı sloganı ise “SEJA SUSTENTA-
VEL”… Yani “sürdürülebilir olmak…”

İNGİLİZLERİ ÇÖP UÇURACAK

Çöpten enerji üretmek elbette sadece 
devletlerin görevi değil. Özel sektörde 
bazı havayolu şirketleri de kendi enerji-
lerini üretmek için çöpleri karıştırmaya 
başladı. Bunlardan bir tanesi ise İngiliz 
havayolu şirketi British Airways… Şirket 
2050’ye kadar karbon ayak izini yarıya 
indirmeyi amaçlıyor ve bu kapsamda 

yapmaya hazırlandığı devrim ise çöpten 
elde edilen biyogaz. British Airways ye-
nilenebilir yakıt şirketi Velocys ile çöpten 
biyogaz üretmek için anlaştı. Kurulacak 
biyogaz tesisinde dönüştürülerek elde 
edilen yakıt uçaklarda kullanılmış olacak. 
Bu gerçekleştiğinde 
ilk defa bizim çöpü-
müz bizi uçuracak. 
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AKILLI ŞEHİRLER VE  
AKILLI ATIK YÖNETİMİ

Artan dünya nüfusu ve yaşam stan-
dartlarının yükselmesi, atık hacminde 
ve atık kompozisyonlarında değişim-
lere sebep olmaktadır. Bu oluşan atık 
miktarının azaltılması ve bertarafı için 
sürdürülebilir bir atık yönetimi gerek-
tirmektedir. Günümüzde entegre atık 
yönetimi hiyerarşisinde en önemli ilk 
iki adım atık önleme ve atık azaltma 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğerle-
ri ise sırasıyla; yeniden kullanım, geri 
dönüşüm, geri kazanım ve son olarak 
nihaî bertaraf olarak sunulmaktadır. 
Türkiye’de halen üretilen yaklaşık 31 
milyon ton evsel atık, %90 oranında 
depolanarak bertaraf edilmekte olup 
toplanan atıkların sadece %9,8’i geri 
dönüşüme gönderilmektedir. İstan-
bul’da günde ortalama 19.500 ton çöp 
oluşmakta olup, %40 oranında değer-
lendirilebilir atık hiçbir işlem uygulan-
madan deponi sahalarına gömülmek-
tedir.

Sanayileşme, hızlı nüfus artışı, kentleş-
menin artışı ve bu doğrultuda tüketici 
davranışlarının değişmesiyle birlikte 
hızla tüketilen kaynakların sürdürülebi-
lir yönetilmesi gerekmektedir. Bu hızlı 
tüketim ve doğrusal ekonomi modeli 
sebebiyle artan atık oluşumu, kentle-
rin en önemli sorunlarından biri haline 
gelişmiştir. Bu atıklar doğru yönetilme-
diği takdirde çevresel sorunlara sebep 
olmaktadır. Kentsel katı atıkların top-

lanması, taşınması ve berterafının sür-
dürülebilir olarak planlanması bu kap-
samda önem kazanmaktadır. Dünyada 
sürdürülebilir kalkınma hedefleri kap-
samında Avrupa Birliği’nde kullan-at 
olarak tanımladığımız doğrusal ekono-
mi modelinden; çevre, insan sağlığı ve 
ekonomiye olumlu katkıları nedeniyle 
ürünlerin, malzemelerin ve kaynakların 
mümkün olduğunca uzun süre değer-
lendirildiği ve atık üretiminin en aza in-
dirildiği “döngüsel ekonomi” modeline 
geçiş hedeflenmiş ve bu konuda yöne-
tim önerileri geliştirilmiştir.

Katı atık yönetimi karmaşık bir yapıya 
sahiptir. Sürdürülebilir bir atık yönetimi 
sosyal etkileri, ekonomik ve teknik de-
tayları içermelidir. Tarih boyunca atık 
yönetimi oluştururken birçok yöntem 
denenmiştir. 1980’li yıllarda bilgisayar 
teknolojisiyle birlikte modellemeler 
yapılmıştır. 1980’li yıllarda ekonomik 
çıkarlar doğrultusunda yapılan atık 
yönetimi planları 1990’lı yıllarda en-
tegre planlar halini alarak hem ekono-
mik hem de çevresel analizleri içeren 
duruma gelmiş, günümüzde sürdürüle-
bilirlik ilkeleri ile birleşerek sürdürüle-
bilir atık yönetimi olarak çevresel sür-
dürülebilirliği sağlayacak planlar halini 
almıştır.(Banar 2008)

Dünya’da yıllık 2.01 milyar ton kentsel 
katı atık ortaya çıkmaktadır. 2050 yılı 
için 3.40 milyar ton’a ulaşacağı hesap-

Serhan Maden

SADAM Çevre ve Atık Yönetimi Müdürü

Türkiye’de hâlâ  
üretilen yaklaşık  

31 milyon 
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%9,8’i 
geri dönüşüme 

gönderilmektedir. 



SAYI 7 MART-NİSAN 2020 53

D O S Y A  M A K A L E  / 

lanmaktadır. Bu atıkların %33’ü vahşi 
depolama, %37’si düzenli depolama 
yapılırken sadece %8’inde çöp gazı 
toplama sistemi kullanılmaktadır. Geri 
dönüşüm ve kompost edilme oranı ise 
%19’dur. Bu atıkların %11’i enerji üretimi 
için yakılmaktadır. (Dünya Bankası 2018)

Avrupa ise atıktan enerji geri kazanımı 
da dahil olarak atıklarının %72’sini geri 
dönüştürebilmektedir. (Eurostat Sta-
tistics Explained, 2016)

Enerji odaklı çöpten enerji elde edilme-
si kaynağında ayrı toplama verimi, ikin-
cil ham madde elde edilmesi ve çevre-
sel kaygıları olumsuz etkilemektedir.

Türkiye’ de halen üretilen yaklaşık 31 
milyon ton evsel atık %90 oranında 
depolanarak bertaraf edilmekte olup 
toplanan atıkların sadece %9,8’i geri 
dönüşüme gönderilmektedir. (TÜİK, 
2016). Geri dönüşüm oranı içinde 
sanayi kaynaklı geri dönüşebilir atıkla-
rın bulunduğu düşünüldüğünde, evsel 
geri dönüşebilir atıkların geri dönü-
şüm oranı %1 civarında kalmaktadır. 
Terminoloji olarak “bertaraf” kelimesi 
kullanılıyorsa da yapılan işlem atıkların 
toprağa gömülmesidir.

Mevcut şehirleri akıllı şehirlere enteg-
re ederek atık yönetimi konusunda 

birçok çözüm üretilebileceği düşü-
nülmektedir. Dünya genelinde yapılan 
çalışmalar incelenmiş olup, yapılan iyi 
örnekler ve mevcut durumları değer-
lendirilmiştir. Tokyo, Paris, New York 
ve Londra şehirlerinde mevcut atık 
yönetim değerlendirmeleri şehir ba-
zında yapılmıştır.

Akıllı şehir tasarımları genellikle Hin-
distan, Güney Kore gibi daha çok 
Asya ülkelerinde uygulama alanı bul-
maktadır. Bu örnekler arasında yer 
alan Songdo akıllı şehri Güney Ko-
re’de, başkent Seul’un 65 km güney 
batısında yer almaktadır.
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Ofislerdeki tuvalet suyunu geri dö-
nüştüren sistemler gibi çevreci şekilde 
tasarlanmış bu şehirde, atık bertaraf 
etme sistemi de alışılagelmişin çok 
dışında. Şehirde çöp tenekeleri yok. 
Bunun yerine tüm ev atıkları mutfak-
lardan tüneller vasıtasıyla geniş bir 
yer altı ağına doğrudan iletilip oradan 
da atık işleme merkezlerine gönderili-
yor. Gelecekte evler bu çöpleri yenile-
nebilir enerji üretmek için kullanacak 
ancak Songdo'daki yeniliklerin birço-
ğu henüz tam olarak faal değil. Gift 
şehri, Hindistan’da sıfırdan kurulmuş 
başka bir akıllı şehir örneğidir. Şehir-
de oluşan atıksular ve soğutma suları 
merkezi sistemde toplanarak arıtılıp 
tekrar sulama ve soğutma çalışmala-
rında kullanılmaktadır. Bu şehirde de 
katı atıklar 90 km/sa emme gücüne 
sahip borularla toplanmaktadır. Şehir 
içinde çöp aracı bulunmuyor.

AKILLI ATIK YÖNETİMİ ÖRNEKLERİ

“Attığın kadar öde” (PAYT) sistemleri 
de akıllı şehrin bir parçası haline gel-
miştir. Geleneksel yöntemlere göre, 
mesken sahipleri ortaya çıkardıkları 
atıkların yönetimi için harcanan mali-
yetleri, vergiler ya da önceden belir-
lenmiş fiyatlandırma sistemine göre 
ödüyorlar. Bu sistemde ne kadar atık 
çıkardıkları göz ardı ediliyordu. Attığın 
kadar öde sistemi de elektrik, doğal 
gaz ve su faturası sistemi ile aynı şekil-
de işliyor. Ortaya çıkan atık miktarınca 
fiyatlandırma yapılıyor.

Basınçlı katı atık toplama sistemle-
ri dünyanın en gelişmiş otomatik katı 
atık toplama sistemleri olup (Auto-
matic solid Waste Collection System- 
AWCS ) pnömatik ve konveyör tabanlı 
bir teknolojiye sahiptir. Site veya bölge 
içine konulan çöp istasyonları vasıtası 
ile toplanan çöp ve atıkların, yeraltına 
tesis edilen boru tesisatı ile pnömatik 
olarak bir merkeze transfer edilmesi 
esasına dayanır. Toplanan çöp ve atık-
lar, istasyonlarda bulunan özel kesici 
ve paket form vericilerle boyutları kü-
çültülerek merkeze gönderilir ve mer-
kezde bulunan özel seçiciler, atıkları 
ayrı ayrı konteynırlara yönlendirir. Bu 
fonksiyonu ile geri dönüşüm için büyük 
kolaylık sağlar.

Paylaşım ekonomisi kapsamında mobil 
uygulamalarla değerlendirilebilir atık 
yönetimi de akıllı şehirlerin önemli bir 
parçasıdır. Ülkemizde de bu konuda iki 
adet mobil uygulama hizmet vermek-
tedir. “Atıknakit” uygulaması, evlerde 

PAYLAŞIM EKONOMİSİ 
KAPSAMINDA MOBİL 
UYGULAMALAR İLE 

DEĞERLENDİRİLEBİLİR 
ATIK YÖNETİMİ DE 
AKILLI ŞEHİRLERİN 

ÖNEMLİ BİR 
PARÇASIDIR. 

Güney Kore Songdo Şehri

Attığın kadar öde sistemleri
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oluşan değerlendirilebilir atıkların be-
lediye tarafından apartman görevlile-
rinden randevuyla alınması ve biriken 
puan karşılığı sakinlerin ödüllendirildi-
ği bir sistemdir. Ayrıca hangi bölgeden 
ne kadar atık toplandığı gibi bilgileri 
de arka planda sürekli takip etmekte-
dir. “Atıksatar” ise sokak toplayıcılarına 
yönelik hazırlanmıştır. Bu uygulama ile 
hane halkı evinde oluşan geri dönü-
şebilir atıklar için randevu oluşturu-
yor, ona en yakın toplayıcı ile eşleş-
me oluyor. Kullanıcı, atıklarını sokak 
toplayıcısına satıyor veya bağışlıyor. 
Ayrıca sistemde biriken iyilik puanları 
ile fidan, tekerlekli sandelye gibi bağış-
larda bulunabiliyor.

Sürdürülebilirlik ve akıllı şehir tanımları 
aslında birbirini içinde barındıran kav-
ramlar olması nedeniyle ikisini tek bir 
ifadeyle “sürdürülebilir akıllı şehirler” 
olarak tanımlamak gerekir. Sürdürü-
lebilir kalkınma hedefleri kapsamında 
sürdürülebilir atık yönetimi hem eko-
nomik hem de çevresel olarak yüksek 
katkılar sunmaktadır. Dünya genelinde 

uygulanan birçok atık yönetim modeli 
ve yapılan örnek çalışmalar incelen-
miştir. Özellikle şehirlerin en büyük 
sorunları arasında yer alan atık yöne-
timine belediyelerin özel önem verdiği 
gözlemlenmiştir. Hızla artan nüfusun 
yanında kişisel atık üretimindeki artışın 
da yüksek olmasının bir sonucu olarak 
2018 yılı itibarıyla Türkiye’de yılda üre-
tilen yaklaşık 35 milyon ton atık 2023 
yılında 47 milyon tona, 2033 yılında ise 
83 milyon tona ulaşacaktır. Kentlerin 
akıllı şehir çözümleri ile atık yönetim 
sistemlerini daha etkin ve düşük ma-
liyetlerle yönetebileceği anlaşılmıştır.

Şehirleri sıfırdan akıllı şehir konseptine 
uygun kurmak yüksek maliyetleri bera-
berinde getirdiği için mevcut şehirlerin 
akıllı sistemlerle donatılması ve elde 
edilen veriler doğrultusunda çalışma-
ların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
Özellikle atıklar için uygulanan hacim 
azaltma, doluluk takibi ve araçsız çöp 
toplama sistemlerinin, geleceğin şehir-
lerinde büyük tasarruflar sağlayacağı 
anlaşılmaktadır. ■

D O S Y A  M A K A L E  / 

Atıksatar Mobil uygulamaları

Basınçlı katı atık toplama sistemleri
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AVRUPA'NIN EN BÜYÜK  
ATIKTAN ENERJİ ÜRETİMİ TESİSİ
İki farklı tesisle çöp gazından enerji üretimi yapan İSTAÇ, Kemerburgaz'da Avrupa'nın 

en büyük ve Türkiye'nin tek 70 MW kurulu güce sahip atıktan enerji üretimi tesisini 
inşa ediyor. Bu tesisle birlikte, 2024 yılında 230 MW elektrik üretimi, İSTAÇ'ın hedefleri 

arasında yer alıyor.

/  D O S Y A  R Ö P O R T A J
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İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı, 
atıktan enerji üretimi konusunda yılla-

rın tecrübesine sahip kuruluşun, devam 
etmekte olan ve hazırlanan yeni proje-
leri hakkında bilgiler verdi. Canlı, dün-
yada ve ülkemizde, atıktan enerji üre-
timindeki yeni teknolojileri ve trendleri 
de aktardı.

Atıktan enerji üretiminin faydaları 
neler?

Atıkların geri dönüşüme kazandırılması, 
hem atıkların çevresel etkilerinin azal-
tılması hem de ekonomiye geri kazan-
dırılmaları bakımından büyük önem arz 
eder. Atıkların geri dönüşümü ve kaza-
nımı maddesel olabileceği gibi enerji 
bakımından da olabilir. Atıkları bertaraf 
ederken muhteviyatındaki enerjiyi geri 
kazanmak, bertaraf maliyetlerinin azal-
tılmasında büyük katkı sağlar; ekono-
mik getirisinin yanı sıra, emisyon azal-
tımı gerçekleştirerek çevresel fayda da 
sağlar.

Çöp gazının içeriğinde yaklaşık olarak 
%55 oranında metan gazı bulunur. Bu 
gaz kokusuz, renksiz ve yanıcı bir gazdır. 
Aynı zamanda da IPCC’nin 5. Değerlen-
dirme Raporu’na göre karbondioksit-
ten 28 kat daha fazla sera gazı etkisine 
sahiptir. Yani 1 birim metan salınımı, 28 
birim karbondioksit salınımına eşdeğer-
dir. Enerji geri kazanımı sayesinde, hem 
elektrik üretimi yapılır hem de metanı 
karbondioksite çevirerek sera gazı azal-
tımı sağlanır. Üretilen elektrik yenilene-
bilir bir kaynaktan elde edildiği için Ye-
nilenebilir Enerji Kanunu’nda belirtilen 
teşvik payı ile devlete satılarak gelir elde 
edilebilir. Ayrıca sera gazı salınımının 
önüne geçilmiş olur.

Atıktan enerji elde etmek için  
hangi yöntem ve teknolojiler  
kullanılmaktadır?

Atıkların depolanması sonucu zaman 

içerisinde oluşan metan gazının yakıl-
masıyla üretilen çöp gazından enerji 
üretimi ülkemizde en yaygın olarak 
kullanılan teknolojidir. Bunun yanı sıra 
atıkların direkt termal işleme tabi tu-
tulduğu yakma teknolojileri dünya 
çapında yaygın bir şekilde tercih edil-
mektedir. Yakma teknolojisine göre 
daha az kullanılan gazlaştırma, piroliz 
veya plazma teknolojileri de mevcuttur. 
Ayrıca biyolojik atıkların çürütülmesi 
sonucu çıkan gazın yakıldığı biyometa-
nizasyon tesisleri dünya çapında sıkça 
kullanılmaktadır.

Mevcut durumda İstanbul’da atıktan 
kaç MW elektrik üretiliyor?

İSTAÇ olarak, Avrupa ve Asya yakasında 
birer tane olmak üzere 2 adet çöp ga-
zından enerji üretim tesisimiz bulunuyor. 
Anadolu yakasındaki tesisimiz 22 MW, 
Avrupa yakasındaki tesisimiz ise 48 MW 
kurulu güce sahip. Yani toplamda saatte 
70 MW elektrik üretim kapasitemiz bu-
lunmaktadır. 

Bunların dışında planlanan atıktan 
enerji üretim projesi var mı?

Atıktan enerji üretimini sağlayacak 
vizyon projelerimiz mevcuttur. Bunlar-
dan biri, Eyüp/Kemerburbaz’da, inşa-
sında %75’lere vardığımız Avrupa’nın 
en büyük ve Türkiye’nin tek 70MW’lık 
elektrik enerji kapasitesine sahip evsel 
atık yakma tesisi. Bir diğeri atıklarının 
işlenmesi ile üretilen metan gazının ya-
kılması sonucu elde edilecek enerjiyi 
sağlayan 1,4 MW’lık kapasiteye sahip 
biyometanizasyon tesisi. Bu iki projenin 
dışında Silivri ilçesinde yine yapımına 
devam edilen diğer bir çöp gazından 
enerji üretim santrali var. Bu üç projenin 
de 2020 sonuna kadar devreye alınması 
planlanmaktadır. Planlanan diğer tesisler 
ile mevcutta 70 MW olan atıktan elektrik 
enerjisi üretim kapasitesini 2024 yılında 
230 MW’a çıkarmayı hedeflemekteyiz. 

ENERJİ GERİ KAZANIMI 
SAYESİNDE HEM 

ELEKTRİK ÜRETİMİ 
YAPILIR HEM DE METAN 

KARBONDİOKSİTE 
DÖNÜŞTÜĞÜ İÇİN 

SERA GAZI AZALTIMI 
SAĞLANIR.

D O S Y A  R Ö P O R T A J  / 
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Evsel Atık Yakma ve Enerji  
Üretim Tesisi

2020 yılı sonunda büyük oranda ta-
mamlanması planlanan, günlük 3000 
ton (1 Milyon ton/yıl) kapasiteli Avru-
pa’nın en büyük Atık Yakma ve Enerji 
Üretim Tesisinde 78 MWh elektrik 
enerjisi üretilecektir. 

Türkiye'nin enerji açığının giderilme-
sine katkı sağlamasının yanında yıllık 
1,4 milyon ton karbon salınımını en-
gelleyecektir. Ayrıca atıkların hacim-
lerinin 5’te 1’e düşürülmesi sayesinde 

100 hektarlık depolama alanından ta-
sarruf sağlanacaktır. 

Tesiste, İstanbul'da oluşan atıkların 
yüzde 15'i yakma yöntemi ile berta-
raf edilecek ve Avrupa Yakası'nda 
düzenli depolama sahalarına giden 
atık miktarı %25 oranında azalacaktır. 
Bunun yanında atık lojistik maliyetle-
ri de azalmış olacaktır. Türkiye'nin ilk 
evsel atık yakma tesisi ile yerli üretim 
desteklenmektedir. Son teknolojinin 
kullanılacağı tesiste emisyon değerle-
ri AB limitlerinin altında olacaktır.

Biyometanizasyon Tesisi

Organik içerikli katı atıklardan (yemek 
atıkları, sebze-meyve atıkları, ömrünü 
tamamlamış ambalajlı gıda atıkları 

gibi) oksijensiz (anaerobik) ferman-
tasyon yöntemi ile biyogazdan elektrik 
enerjisi elde etmek amacıyla Biyome-
tanizasyon Tesisi kurulmaktadır. Tesisin 
kapasitesi 130 ton/gün olup saatte 1,4 
MW elektrik ve 60 ton gübre oluşması 
planlanmaktadır.

Tesisi  besleyecek organik atıklar, 
yemek üretim firmalarından, üniversi-
te yemekhanelerinden, hastanelerden, 
otellerden, sosyal tesislerden, büyük 
marketlerden kaynakta ayrı olarak 

toplanacaktır. Bu sayede çevreye en az 
etkiyle, organik atıklardan en yüksek 
verim elde edilecektir.

Organik atıklar kapalı ortamda bozun-
duğundan koku oluşumu azalacak; 
yenilenebilir enerji kaynağı olan biyo-
gaz üretimi sağlanacaktır. Metan ve 
karbondioksit gibi sera gazı emisyon-
ları azalacaktır. Tesiste proses sonrası 
çıkan katı ve sıvı maddeler gübre nite-
liğinde olacaktır.

Projeler ile ilgili detaylar:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı ile birlikte tesis şantiyesini gezdi.

Evsel atık yakma tesisi

/  D O S Y A  R Ö P O R T A J
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YENİLENEBİLİR ENERJİDE  
ÜST SIRALARDAYIZ 

Dünyada atıktan enerji üretiminde 
hangi konumdayız? 

Çöp gazından enerji üretimine baktığı-
mızda, Amerika Birleşik Devletleri'nde 
ve Kore’de İstanbul’dan büyük tesisler 
var. Şu an için ilk 5 içerisinde olduğumu-
zu söyleyebiliriz ancak yapım aşamasın-
da olan Silivri tesisimiz tamamlandıktan 
sonra İstanbul, dünyada çöp gazından 

en fazla elektrik üreten şehir konumuna 
geçecek.

Atıkların direk yakılmasına baktığımız 
zaman, dünya genelinde atıkların %11’i, 
Avrupa’da ise atıkların %28’i yakma 
yöntemi ile bertaraf ediliyor. İstanbul’da 
ise inşası devam eden evsel atık yakma 
tesisi tamamlandığında bu oran %15 
olacak. Kurulması planlanan diğer bir 
yakma tesisi ile de bu oranın 2024 yılın-
da %25 olmasını hedeflemekteyiz. ■

AtıktAn enerji 
üretiminde iStAç, 

dünYAdAki ilk 5 teSiS 
ArASındA Yer AlıYOr. 

Silivri'deki teSiS 
çAlışmAYA bAşlAdığındA 

iSe, en büYük teSiS 
OlAcAk.

Çöp gazından enerji üretim tesisi
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Prof. Dr. Bestamin Özkaya, önümüz-
deki yıllarda ihraç edilebilecek dü-

zeyde enerji üretebileceğini öngördü-
ğü yenilenebilir enerji endüstrisindeki 
trendleri, ihtiyaçları ve prensibleri an-
latıyor. 

Bize kendinizi tanıtabilir misiniz?

1976 Elazığ doğumluyum. 1998 yılında 
Fırat Üniversitesi, Çevre Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun olduktan sonra 
1998-2000 yılları arasında İSKİ Atıksu 
Arıtma ve Ruhsat Denetim Daire Baş-
kanlığı bünyesinde kontrol mühendisi 
olarak görev yaptım. Akademik çalışma-
larıma 2000 yılında Yıldız Teknik Üni-
versitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü’n-
de Araştırma Görevlisi olarak başladım. 
Aynı Üniversite ve Bölümde 2001 yılında 
yüksek lisans, 2004 yılında ise doktora 
çalışmalarını tamamlayarak, 2005 yılın-
da YTÜ’de Yardımcı Doçentlik kadrosu-
na atandım. 2006-2008 yılları arasında 
TÜBİTAK ve Avrupa Birliği 6. Çerçeve 
Programı (FP6) kapsamında yürütü-
len bir proje desteğiyle doktora sonrası 
çalışmalarımı Finlandiya’da sürdürdüm. 
Finlandiya’da yaptığım çalışmalarla bu 

ülkede doçentlik unvanı aldım. Aynı za-
manda Çevre Bilimleri ve Mühendisliği 
alanında Türkiye’de de doçentlik unvanı 
aldım. 2013 yılından beri YTÜ Çevre 
Teknolojisi Anabilim Dalında Profesör 
olarak görev yapmaktayım. Ziyaretçi 
profesör kadrosunda birçok kez Finlan-
diya Tampere Teknik Üniversitesi'nde 
görevlendirilerek çevre biyoteknoloji-
si alanında uluslararası projelerde yer 
aldım. Evliyim, eşim de çevre mühendisi 
ve 2 evladım var.

Çalışma alanlarım, katı atık yönetimi ve 
mühendisliği, atıksu arıtımı, atıklardan 
enerji üretimi ve çevre biyoteknolojisidir.

Şimdiye dek yürüttüğünüz atıktan 
enerji üretimi projelerinden  
bahsebilir misiniz?

Yüksek lisans ve doktora tezimi Türki-
ye’nin en büyük, dünyada da sayılı atık 
depolama kapasitesine sahip Odayeri 
düzenli depolama sahasında gerçek-
leştirdim. Ülkemizde katı atık yönetimi 
konusunda ilk mühendislik çalışmaları-
nı yapan Prof. Dr. Adem Baştürk ve tez 
danışmanım Prof. Dr. Ahmet Demir’in 

ATIKTAN ENERJİ 
ÜRETİMİ, ATIKTA VAR 

OLAN POTANSİYEL 
ENERJİNİN FARKLI 

PROSESLERLE 
KULLANILABİLİR 

BİR FORMA 
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 

İŞLEMİDİR.
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ATIKTAN ENERJİ ÜRETİMİNDE  
MODEL ÜLKE OLMAMIZ 

HAYAL DEĞİL

2000’li yılların başından itibaren Türkiye’de giderek ivmelenen atıktan enerji 
üretimiyle birçok ilde elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Üretilen enerjinin yeterliliği ve 

verimliliği, yeni hedefler doğrultusunda yürütülecek çalışmaları da belirliyor. Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bestamin Özkaya, atıktan enerji üretimi konusunda 
halen yürütmekte olduğu çalışmalar doğrultusunda, atıktan enerji üretiminde hangi 
aşamada olduğumuzu anlatarak, yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini paylaşıyor.
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öncülük ettiği bir ekiple çalışma fırsatı-
nı iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. 
Çalışma hayatımda atıktan enerji üretimi 
projelerinin miladı da bu sayede oldu. 
Katı atık düzenli depolama sahalarının 
biyoreaktör depo sahaları olarak kulla-
nılmasıyla, bu sahalarda enerji verimli-
ğinin artıtırılması konusunda ülkemizde 
ilk çalışmaları gerçekleştirdim. Doktora 
sonrası çalışmalar için yurt dışına çıkma 
sebebim biyolojik prosesleri derinle-
mesine öğrenmekti. Bu alanda Finlan-
diya’da çok iyi bir ekiple çalışma fırsatı 
buldum. Halihazırda biyolojik yollarla 
atıklardan metan, hidrojen, etanol, buta-
nol, elektrik üretimi çalışmaları yapmak-
ta ve lisanüstü düzeyde çevre biyotek-
nolojisi dersini vermekteyim. Mikrobiyal 
yakıt hücresi, biyometanizasyon, biyo-
hidrojen, biyo-etanol ve butanol üretimi 
konularında iki adet AB destekli projede 
yürütücülük görevi yaptım. Mikrobiyal 
yakıt hücresi ile atıklardan elektrik ener-

jisi üretimi konusunda üç adet TÜBİTAK 
projesi ve YTÜ bilimsel araştırma proje-
leri tamamladım. Bu konuda uluslararası 
indekse giren dergilerde çok sayıda ya-
yınlanmış makalem bulunmaktadır. Son 
yıllarda tarımsal atıklardan enerji üretimi 
projelerine odaklandım. İki yıl süreyle 
biyogazdan 50 MW’lık elektrik enerjisi 
üretimi yapan bir firmada danışmanlık 
görevi yaptım. Bunun yanı sıra ülke-
mizde kurulması planlanan biyometani-
zasyon tesisleri için çok sayıda fizibilite 
çalışması yaptım ve bu yönde çalışma-
larımı sürdürmekteyim. Atıktan enerji 
üretimi konusunda danışmanlığımda ta-
mamlanan çok sayıda doktora ve yüksek 
lisans tezi bulunmaktadır.

Atıktan enerji üretimi nedir? Çalışma 
prensipleri nelerdir?

Atıktan enerji üretimi nedir sorusuna 
önce atığı tanımlamakla başlamak gere-
kir. Bu atıkları; enerji üretiminin mümkün 

İSTANBUL’DA ÇÖP 
GAZINDAN ÜRETİLEN 
ELEKTRİK ENERJİSİ 
KENTİN ELEKTRİK 

İHTİYACININ %3’ÜNÜ 
KARŞILIYOR.

Prof. Dr. Bestamin Özkaya, fakültedeki odasında sorularımızı yanıtladı.
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olduğu organik atıklar ve enerji üretimi-
nin söz konusu olmadığı inorganik atıklar 
olarak iki gruba ayırmak mümkün. Orga-
nik atıklar, evsel atıkların organik kısmı 
(yemek atıkları, meyve ve sebze atıkları 
gibi), hayvansal atıklar, tarımsal atıklar, 
vs. olarak sınıflandırılabilir. Atıklardan 
enerji üretim sistemlerini ise biyolojik 
prosesler ve termal prosesler olarak ikiye 
ayırabiliriz. Atıkların özelliklerine göre 
seçilen biyolojik işlemler veya termal 
işlemler sonucunda üretilen biyogaz 
veya sentetik gaz elektrik motorlarında 
yakılarak elektrik enerjisine dönüştürü-
lebilmektedir. Halihazırda yaygın olarak 
kullanılan proses, evsel atıkların organik 
kısmı, hayvansal atıklar, tarımsal atıklar, 
arıtma çamurları gibi biyolojik arıtmaya 
elverişli atıklardan biyolojik işlemlerle 
metan gazı üretimi ve bu gazın yakılarak 
elektrik enerjisine dönüştürülmesi işle-
midir. Termal yöntemlerde ise kalorifik 
değeri yakma için elverişli olan organik 
atıklardan ısıl işlemlerle elektrik enerjisi 
üretimi gerçekleştirilmektedir. Aslında 
özetle atıktan enerji üretimi, atıkta var 
olan potansiyel enerjinin farklı prosesler-
le kullanılabilir bir forma dönüştürülmesi 
işlemidir. 

MODEL ÜLKE OLMAMIZ HAYAL DEĞİL

Yürüttüğünüz çalışmalar çerçevesin-
de, atıktan enerji üretimi konusunda 
Türkiye’nin hangi aşamada olduğunu 
söyleyebilir misiniz?

Ülkemizde 2000’li yıllarda atıktan enerji 
üretilebileceği konusu hayal gibi görü-
nüyordu ve birçok kişi atıklardan enerji 
üretiminin mümkün olamayayacağını 
düşünüyordu. Şu anda gelinen nokta ise, 
2005 yılında yürürlüğe giren “Yenilene-
bilir Enerji Kaynakları Destekleme Me-
kanizması” (YEKDEM) sayesinde birçok 
ilde katı atık düzenli depolama sahaların-
daki çöp gazından elektrik üretimi proje-
si kurulması ve elektrik enerjisi üretiliyor 
olmasıdır. Örnek olarak İstanbul’da çöp 
gazından üretilen elektrik enerjisi İstan-
bul’un elektrik ihtiyacının %3’ünü karşı-
lıyor. Bu rakamın önümüzdeki yıllarda 
yeni yatırımlarla daha da artacağı aşikar. 
Bu sayının yani depo gazından elektrik 
enerjisi üretimi için kurulan tesis sayısı 

ve yatırımların yeterli düzeyde olduğunu 
düşünüyorum. Bunun yanısıra yemek-
hane atıkları, hayvansal atıklar, tarımsal 
atıklar gibi ham maddeler için kurulması 
gereken biyometanizasyon tesislerinin 
sayının da önümüzdeki yıllarda bu hızda 
artmasını ümit ediyorum. Biyometani-
zasyon tesislerinin sayısının Almanya’da 
yaklaşık 10.000 adedin, Danimarka’da 
ise 7.000 adedin üzerinde işletildiği dü-
şünüldüğünde, bu konuda da ülkemizin 
gelişim imkanının ne kadar açık olduğu 
aşikar. Küresel ölçekte ele alındığında 
elektrik üretiminin dünyada %65’inin 
fosil yakıtlardan, %25’inin ise yenilene-
bilir enerji kaynaklarından elde edildiği 
görülmektedir. Ülkemiz ölçeğinde yeni-
lenebilir enerji kaynaklarından elektrik 
üretim oranının bu rakamların üzerinde 
olması da sevindiricidir. Aslında sahip ol-
duğumuz ham madde potansiyeli ile bu 
ortalamanın çok üzerine çıkarak atıktan 
enerji üretimi için model bir ülke olma-
mız da hayal değil.

Atıktan enerji üretiminde dünyadaki 
yeni trendler neler?

Yenilenebilir enerji endüstrisi, diğer eko-
nomik sektörlerle bağlantılı olup çok 
dinamik bir sektörü temsil etmektedir. 
Bu alandaki eğilimler sayısız ve çeşitli-
dir. Aslında önümüzdeki yıllarda enerji 
alanındaki eğilimleri şöyle sıralamak 
mümkün: Öncelikli olarak, talep fazlası 
üretilen enerjinin depolanarak ihracına 
yönelik enerji depolama ve daha uzun 
ömürlü pillerin geliştirilmesi önemlidir. 
Aynı durum atıktan enerji üreten sistem-
lerin yanı sıra tüm sistemler için geçer-
lidir. Daha iyi ve daha uzun ömürlü pil-
lerin yanı sıra yenilenebilir kaynaklardan 
üretilen enerjiyi depolama konusu da ol-
dukça önemlidir. Bu aynı zamanda enerji 
firmalarının çok değişken bir pazarda 
arz ve talebi dengelemelerini sağlamak 
için gereklidir. İyi bir enerji yönetimi için 
uygulanabilir ve güvenilir depolama sis-
temlerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyul-
maktadır. Bir başka bir odak noktası ise 
hidrojen gibi alternatif, ekonomik, yeni-
lenebilir ve yeşil enerji kaynaklarına yö-
nelme eğilimidir. Hidrojen, yüksek enerji 
içeriğine sahip temiz bir enerji kaynağı 
olup enerji üretimi sırasında sıfır emis-
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Dünyadaki elektrik 

üretiminin %65'i 
fosil yakıtlardan, 

%25'i ise 
yenilenebilir enerji 

kaynaklarından elde 
edilmektedir. 
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yon oluşturmaktadır. Son zamanlarda, 
hidrojen üretimi için biyolojik ve termo-
kimyasal yöntemler önem kazanmış ve 
önümüzdeki yıllarda da devam edece-
ğini düşünülmektedir. Hidrojen üretimi 
için tarımsal atık (lignoselülozik biyo-
kütle), gıda atığı ve diğer atık maddeler 
kolaylıkla kullanılabilir. Hidrojen üretimi-
ni daha uygun maliyetli hale getirmek 
için yeni teknolojik reaktörlerin tasarımı, 
uygun hidrojen depolama sistemlerinin 
kurulması, hidrojen üretim teknolojileri-
nin biyolojik yaklaşımlarının araştırılması 
ve geliştirilmesi hayati önem taşımak-
tadır. Döngüsel ekonomi sisteminin ve 
sürdürülebilir kalkınmanın başarılması 
için hidrojen üretiminin ticari olarak üre-
timi ve kullanımı zorunludur. Son yıllarda 
plastik atıklar ile ilgili gelişmeler, petrol 
türevi olan bu materyalin enerjiye dö-
nüştürülmesi için önemli bir fırsat olarak 
değerlendirilebilir. Plastik atıklardan ter-
mokimyasal yöntemlerle enerji üretimi 
teknolojilerinin de önümüzdeki yıllarda 
yaygınlaşacağı aşikârdır. Enerji talebi, 
sürekli artan nüfus ve şehirleşme nede-
niyle dünya çapında katlanarak artmak-
tadır. Geleneksel fosil yakıtlar bu gerek-
sinimi karşılayamamakta ve/veya sera 
gazı emisyonları nedeniyle önemli çev-
resel zararlar meydana getirmektedir. Bu 
sebeple, önümüzdeki yıllarda biyolojik, 
kimyasal ve termokimyasal teknolojiler-
le küçümsenmeyecek mitarlarda oluşan 
atık matristen; metan, hidrojen, etanol, 
butanol, elektrik, sıvı/katı gübre üretimi-
ni sağlayacak olan fermantasyon, piroliz, 
gazifikasyon, fotokatalitik oksidasyon, 
yakıt hücreleri, biyo-elektrokimyasal sis-
temler gibi teknolojilerin yaygınlaşması 
beklenmektedir. Geleceğe Dönüş (Back 
to Future) filminde olduğu gibi atıkların 
araç yakıtı olarak kullanımı da artık hayal 
değil gibi.

YERLİ ÜRÜN İMALATI DESTEKLENMELİ

Alanınızda yaşanan sorunlar ve sizin 
çözüm önerileriniz neler?

Bu konuda karşı karşıya olduğumuz 
problemleri, atık miktarının artması ve 
bunun oluşturduğu çevresel problemler, 
azalan enerji kaynakları ve artan enerji 
talebi olmak üzere üç bölüme ayırıyo-

rum. Buna çözüm olarak en uygun yolun 
ise bugünkü söyleşinin de konusu olan 
atıktan enerji üretilmesidir. Depo gazı, 
biyometanizasyon tesisleri, termal te-
sisler yoluyla atıktan proje üretimi pro-
jelerindeki asıl amacın sadece yaban-
cı teknoloji/sermayeyle santral kurup 
işletmek olmamalı, bu teknolojilerin 
yerli olarak geliştirilmesinin de gerekli 
olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. 
Bu sayede kaliteli yerli ürün imalatı ile 
yenilikçi teknolojilerin Ar-Ge çalışmala-
rının desteklenmesi ve ülkemizin sahip 
olduğu potansiyelle bu konuda model 
bir ülke olmasını ümit ediyorum.

Atıktan enerji üretimi süreçleri ne 
kadar yeşil?

Enerji üretimi geri kazanımdır ve yenile-
nebilir bir kaynaktır. Daha önce de ifade 
ettiğim gibi bir çok problemin çözümü-
ne katkı sağlayacak olan atıktan enerji 
üretimini sadece enerji üretimi olarak 
değil aynı zamanda atıkların bertarafının 
sağlandığı ve stabil hale dönüştürüldüğü 
çevre yatırımları olarak da değerlendir-
mek gerekir. Görüldüğü üzere bu konu 
çok yeşil aynı zamanda artan sera gazla-
rı salımının azaltılması veya kontrol altına 
alınması gibi ilave bir faydası da var.

Sıfır Atık Projesi'yle birlikte atıktan 
enerji üretiminde ne gibi ilerlemeler 
oldu?

Sıfır Atık Projesi dünyada ve ülkemiz-
de önemli bir problem olan plastiklerin 
kontrolü özelinde başladı ve geliştiril-
meye devam ediyor. Atık yönetiminin 
üç temel ilkesi az atık üretmek, ekono-
mik değeri olan atık ham maddenin geri 
dönüşümünü sağlamak ve atıkları tekni-
ğine uygun bir şekilde geri kazanmak/
bertaraf etmektir. Bu kapsamda Çevre 
Kanununda yapılan son değişiklik ülke-
mizde sıfır atık hareketini başlatan bir 
milat olmuştur. Buna ilaveten evsel katı 
atıkların en önemli bileşeni olan ve yak-
laşık %50’sini oluşturan organik atıkların 
da sıfır atık kapsamında değerlendiril-
mesi ve geri kazanılması gerekmektedir. 
Zira sıfır atık uygulamasının tam başarı-
sı, organik atıkların da en iyi tekniklerle 
enerji geri kazanımı ile mümkündür. ■
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PLASTİK ATIKLARDAN 
TERMOKİMYASAL 

YÖNTEMLERLE 
ENERJİ ÜRETİMİ 

TEKNOLOJİLERİNİN DE 
ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA 

YAYGINLAŞACAĞI 
AŞİKÂRDIR.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR  
SIFIR ATIK PROJESİ

Sürdürülebilirlik, anlam olarak gü-
nümüzü, geleceği bozmadan yaşa-

maktır.

Enerjiye olan ihtiyacın her geçen gün art-
ması, bunun yanında fosil yakıtların sınırlı 
ve tükenecek olması, yenilenebilir enerji 
kaynaklarını önemli hale getirmiştir.

Dünya ülkeleri 1973 yılındaki petrol krizi 
ile başlayan petrol fiyatlarındaki büyük 
artış ile enerjide dışa bağımlılığın ne 
kadar sıkıntılı bir süreç olduğunu anla-
mışlardır.

Ayrıca fosil yakıtların dünya iklimi ve 
çevre açısından zararları da gündeme 
gelince, alternatif yakıtlar gündeme gel-
miştir.

Bu sürdürülebilir bir durum değildir. 

Ekonomik olarak gelişmiş ülkeler 1979 
yılı başlarında, yenilenebilir enerji kay-
naklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı 
kullanımını gündemlerine almışlardır.

Ülkemizde de 2005 yılı ortalarında Enerji 
Bakanlığı kanalıyla yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullandırılmasına yönelik 
YEKDEM mekanizması oluşturulmuştur.

Türkiye’nin atık üretim verilerine baktı-
ğımızda, yıllık yaklaşık 30 Milyon ton ci-
varında bir şehir çöpü üretmekteyiz. Bu 
rakamın 2023 yılında 35 milyon ton se-
viyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 
Bu hesaba göre kişi başı yaklaşık 400 
kg yıllık çöp üretmekteyiz. Düzenli nüfus 
artışıyla paralel artmakta olan şehir çö-
pünün, geri dönüşüm dışında kalan 
kısmının termal bertaraf yöntemleriyle, 
enerjiye çevrilmesi ülkemiz için çok acil 
bir çevresel gerekliliktir.  

Bu konuda özellikle, Sn. Emine Erdo-
ğan'ın öncülük ettiği Sıfır Atık Projesi'nin 
ülkemiz için çok önemli olduğunu dü-
şünmekteyim. Bu proje sayesinde atık 
probleminin ciddiyetini ve bu duruma 
atıktan enerji eldesi gibi sürdürülebilir 
yöntemlerle çözümler sunmanın gerek-
liliğini ortaya koymuştur.

Biz Mimsan olarak 2005 yılından itibaren 
atıktan enerji üzerine çalışmalarımıza 
başladık ve zirai atıklar, orman atıkları, 
arıtma çamuru ve şehir çöpü de dahil 
olmak üzere çeşitli atıkları kullanarak 
toplamda yaklaşık 65MWe’lık kurulu gü-
cünde atıktan enerji santralleri kurduk. 
2020 YEKDEM’iyle birlikte kurulu gücü-
müzü 100MWe kapasitesine ulaştırmayı 
hedefliyoruz. 

Şehir çöpünden enerji santrallerimizin 
birini Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne 
yaptığımız 4MWe Gazlaştırma/ Yakma 
sistemimiz 2018 Ocak ayından itibaren 
çalışmaya başlamıştır. Benzer şekil-
de Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 
şehir çöpünü bertaraf edecek 13MWe 
kapasiteli santralimiz bu sene devreye 
alınacaktır.

Atıktan enerji santrallerinin, özellikle de 
çöpten enerjinin, her zaman yatırımcıyı 
rahatlatacak bir teşvik mekanizmasına 
ihtiyacı vardır. Bu konuda YEK kanunu ve 
YEKDEM mekanizması oldukça faydalı 
bir rol üstlenip, birçok yatırımın önünü 
açmıştır. Ancak bu kanunun süresi 2020 
Ekim ayında son bulacaktır. Bu konuda 
beklentimiz, özellikle şehir çöplerinde 
YEKDEM desteğinin Sıfır Atık amaçlarına 
uygun bir şekilde devam ettirilmesidir. ■

TÜRKİYE'NİN 2023 
YILINDA 35 MİLYON TON 
ATIK ÜRETECEĞİ TAHMİN 
EDİLİYOR. BU MİKTARIN, 
GERİ DÖNÜŞÜM DIŞINDA 

KALAN KISMININ ENERJİYE 
ÇEVRİLMESİ ÜLKEMİZ 

İÇİN ACİL BİR ÇEVRESEL 
GEREKLİLİK.

Hacer İlhan Yiğit

Pazarlama-Satış Müdürü  

MİMSAN GRUP

/  D O S Y A  M A K A L E

MİMSAN Grup'un, Oltan Köleoğlu Emerji'ye 
anahtar teslimi olarak devreye aldığı 27MWe 
Afyon Eber Biyokütle Enerji Santrali
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ATIKTAN ENERJİ ÜRETİMİ  
VE SIFIR ATIK

Mehmet Gültekin

ITC Çevre ve Kalite Müdürü

Günlük her türlü faaliyetlerimiz, kullan-
dığımız araç gereçlerin üretim faali-

yetleri, tükettiğimiz su ve sağlık ihtiyaçla-
rımız atık oluşumu ile sonuçlanmaktadır. 
Ürettiğimiz atık sadece doğru değerlen-
dirildiğinde tekrar bir değer haline dö-
nüşebilir. Tüm bu değerlendirme süreç-
lerine “Atığın Yolculuğu” diyebiliriz. Bu 
yolculuğa genel hali ile bakacak olursak 
en önemli kazanımları geri dönüşüm fa-
aliyetleri, atıktan enerji üretimi ve geri 
kazanım faaliyetleri olarak sıralayabiliriz. 

Günlük ürettiğimiz kişi başı ortalama 1 kg 
atığa bakacak olursak bu atığın bir kısmı 
geri dönüştürülebilir malzemeleri (kağıt, 
karton, cam, plastik, polipropilen gibi) 
diğer kısmı ise biyobozunur olarak adlan-
dırdığımız, içeriğindeki karbonun doğal 
biyolojik süreçler ile temel birleşenleri-
ne ayrılabildiği atıklardır. Oksijensiz or-
tamdaki bozunma süreci büyük oranda 
metan ve diğer gazların oluşumu ile so-
nuçlanır. Metan gazı kontrolsüz doğaya 
verildiğinde karbondioksitten 25 kat 
daha fazla sera etkisine sahiptir. Bununla 
birlikte kontrol altına alınıp uygun şart-
larda yakılması durumunda ise doğal-
gaz olarak adlandırdığımız temiz üretim 
kaynaklarından bir tanesidir. Görüldüğü 
üzere doğru yolculuk, kontrol altına alma 
ve doğru yöntem sayesinde kirletici bir 
parametre, tam tersine bir değer haline 
gelmektedir. 

ITC Entegre Atık Yönetimi olarak yuka-
rıda bahsettiğimiz faaliyetleri 11 ilde 14 
tesisimiz ile ülkede oluşan toplam atığın 
üçte birine uygulamaktayız. 2002 yılın-
dan bu yana atığı geri dönüştürmek ve 
geri kazanmak konusunda geliştirdiğimiz 
tüm faaliyetler geldiğimiz noktanın ve 
gelişimimizin önemli göstergelerinden 
olmuştur. 

ÖNCELİK DÖNÜŞEBİLİR ATIĞI  
EKONOMİYE KAZANDIRMAK

Atık, sahalarımıza karışık belediye atığı 
olarak geldiğinde öncelikle geri dönü-
şüm atıkları ayrılıp ekonomiye kazan-
dırılmaktadır. Geri kalan biyobozunur 
atıklar ise 2 şekilde enerji kaynağı olarak 
kullanılır. Entegre tesislerimizde biyo-
bozunur atıklardan enerji üreten biyo-
metanizasyon tesislerimiz bulunurken, 
sadece enerji üretim tesislerimizde dü-
zenli depolama sahasına alınan atıkların 
oluşturduğu çöp gazı (Landfill Gas LFG) 
toplanarak enerji üretimi gerçekleştiril-
mektedir. Biyometanizasyon dediğimiz 
çürütme sistemi sistemi kapalıdır, şartları 
optimize edilip verimi yükseltilmiştir yani 
tamamen daha verimli gaz üretmeye 
yönelik olarak dizayn edilmiştir. Düzenli 
depolama sahasında oluşan gaz ise açık 
ve doğal ortamda oluşur. Daha yavaştır, 
ne kadar toplama sistemi olsa da gaz 
toplama verimi biraz daha düşüktür ve 
büyük alanlara ihtiyaç duyar. İki sistem-
de farklı kapasitelere göre doğru seçim-
lerdir. Çürütme yani biyometanizasyon 
yöntemi ile 20 günde alınan gaz, depo-
lama yöntemi ile yaklaşık 8 ayın sonunda 
alınabilmektedir. Üretilen gazın yakılması 
ile enerji üretimi gerçekleşir. Bu prosesin 
sonunda oluşan atık ısı bir yan üründür 
ve hali hazırda sahalarımızda kurulu 
bulunan sera tesislerimizin ısıtılması ve 
çevremizdeki yapıların ısıtılmasında kul-

lanılmakta olup geliştirme çalışmalarımız 
devam etmektedir. Atığın enerji yolcu-
luğundaki bir diğer alternatifi ise atığın 
direkt yakılarak enerji üretilmesidir. Geri 
dönüştürülebilir kısmı ayrışmış olan atık 
biyometanizasyon prosesinden çıktıktan 
sonra posa dediğimiz bir kalıntı meydana 
gelmektedir. Posa, suyundan separatör-
ler ile ayrıştıktan sonra yakma tesisleri-
ne alınarak nihai bertarafı sağlanabilir. 
Yakma tesisi biyometanizasyon sonucu 
oluşan posanın düzenli depolama saha-
sında gömülmesinin önüne geçerek daha 
kesin ve uzun vadeli çözümler sunmakta-
dır. Yakma sonucu oluşan kül bahse konu 
posanın ağırlıkça sadece %10’u kadardır.

Yukarıda bahsi geçen tüm faaliyetler atık 
sahalarına gelen karışık belediye atıkları 
ile gerçekleşmektedir. Karışık belediye 
atığı diyorum çünkü ülkemizde atıklar 
karışık olarak toplanmakta idi buna karşı 
artık yeni bir yaklaşıma sahibiz “Sıfır 
Atık”. Yine bireysel olarak düşünelim, 
faaliyetlerimiz sonucu oluşturduğumuz 
atığı doğru atmamız önemlidir. Gördü-
ğümüz gelişmeler “Sıfır Atık” yaklaşımı-
nın bu temeller üzerinde şekil aldığını 
göstermektedir. Ülkemiz adına bu sürece 
başladığımız için, şirketimiz adına ise 
tüm alt yapımızın, tesis dizaynımızın ve 
entegrasyonumuzun yaşadığımız şartla-
rın ilerisinde olmak prensibimiz sayesin-
de gelişmelere fazlasıyla hazır olduğu 
için gurur ve mutluluk duyuyoruz. ■

D O S Y A  M A K A L E  / 



TÜRKİYE KAĞIT GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİİ,
2019’DA 4.4 MİLYON TON ATIK KAĞIDI DÖNÜŞTÜRECEK
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi 
Sosyal Hizmetler Dairesi Baş-

kanlığı Engelli Hizmetleri Şube 
Müdürlüğü Engelsiz Hobi kursu 
öğrencileri, yeşil bir dünya için 
kolları sıvadı.

Engelsiz Hobi kursu öğrencile-
ri daha temiz bir çevre ve temiz 
bir dünya için topladıkları plastik 
kapak, pet şişe ve pilleri Sıfır Atık 
birimine teslim etti. Tarım, Ekoloji 
ve Geri Dönüşüm dersi proje fa-
aliyetleri kapsamında topladıkları 
pet şişe, plastik kapak ve pille-
ri Büyükşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi Baş-
kanlığına bağlı Sıfır Atık birimine 
teslim eden öğrenciler, toplamış 
oldukları bu materyaller ile daha 
yaşanılabilir bir çevre, temiz bir 
dünya için farkındalık oluşturdu. ■

YEŞİL DÜNYA 
HAYALİ ENGEL 
TANIMIYOR

Tokat’ın Zile ilçesinde, farkındalık 
oluşturmak amacıyla çöp toplama 

etkinliği düzenledi. Etkinliğe, Fevzi 
Çakmak Ortaokulu'nda eğitim gören 
20 öğrenci, öğretmenleri ve beledi-
ye personeli katıldı. Etkinlik öncesi, 
öğrencilere belediye personeli ta-
rafından eldiven ve maske dağıtıldı. 
Öğrenciler belediye personeli ile bir-

likte okul çevresindeki çöpleri topladı. 
Fevzi Çakmak Ortaokulu Fen Bilimleri 
öğretmeni Tülay Başar Günaydın dü-
zenlenen etkinlikle ilgili olarak, “Yapı-
lan uygulama çocuklarımızda çevre 
bilinci oluşması açısından çok önemli. 
Severek yapıyorlar ve sıfır atık konu-
sunda daha bilinçli nesiller yetiştirdi-
ğimizi düşünüyorum” dedi. ■

FARKINDALIK İÇİN ÇÖP TOPLADILAR
Tokat'ta ortaokul öğrencileri, farkındalık oluşturmak amacıyla be-
lediye personeli ile birlikte okul çevresindeki çöpleri topladı.

Sokak hayvanlarını korumak için 
çalışma yapan belediye ekiple-

ri, kullanılmayan seçim sandıklarını 
belediyenin geri dönüşüm atölye-
sinde işlemlerden geçirerek kediler 
için eve dönüştürdü. Üzerine kedi 
resimleri ve "Sevimli Dostlar Bizlere 
Emanet'" sloganı yazılan kedi evleri, 
ilçe merkezindeki Millet Bahçesi, 
Hacı Mehmet Okan Parkı ve Osmanlı 
Parkına yerleştirildi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 
"Sokakta yaşayan bu canlar bize Al-

lah'ın birer emanetidir. Bu bilinçle 
Nizip Belediyesi olarak bütün hay-
vanlara sahip çıkıyoruz. Böylelikle 
ekiplerimiz tarafından yapılan 15 
kedi evi ilçemiz merkezinde bulunan 
3 büyük park içerisine kuruldu. Bu 
evlerimiz görevlilerimiz tarafından 
sıklıkla kontrol edilecek ve koruna-
caktır. Buradaki amacımız hem ke-
dilerimizi dışarıda bırakmamak hem 
de kullanılmayan malzemeleri kulla-
nılabilir hale getirerek geri dönüşü-
me kazandırmaktır," dedi. ■

SEÇİM SANDIKLARI  
KEDİ YUVASI OLDU

Gaziantep'in Nizip Belediyesi, kullanılmayan atıl 
durumdaki seçim sandıklarını sokak kedileri için 
yuvaya dönüştürdü.
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H A B E R L E R  / 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın hima-

yelerindeki "Sıfır Atık Projesi"ne destek 
amacıyla Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Ku-
rumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu 
Başkanlığınca çalışma yapıldı.

Proje, Sincan Ceza İnfaz Kurumları 
Kampüsü’nde Haziran 2019'dan itiba-
ren uygulanmaya başladı. Cezaevinden 
toplanan kâğıt, karton, plastik ve metal 
atıklar, atık toplama ve ayrıştırma tesis-
lerine gönderildi. Bu tesislerde 153 ton 
kâğıt, plastik, metal ve karton atığın geri 
dönüşümü sağlandı.

Kâğıt ve karton atıkların geri dönüştürül-
mesiyle 1207 ağacın kesilmesinin önüne 
geçildi. Plastik atıkların geri dönüşümüy-
le 587 varil petrolün kullanımından tasar-

ruf edildi. "Kompost Üretim Atölyesinde" 
ise bitki atıklarından 3 ton gübre üretildi.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları 
ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı 
Murat Atan, atık toplama ve ayrıştırma 
tesislerinin ilk olarak tüm kampüs ceza 
infaz kurumlarında hayata geçirilmesinin 
planlandığını, daha sonra bu tesislerin 
tüm kurumlarda yaygınlaştırılacağını 
söyledi.

Atık toplama ve ayrıştırma tesislerinde 
hükümlülerin çalıştığını hatırlatan Atan, 
"Sıfır Atık Projesine destek verilmektedir. 
Ayrıca tesislerde çalışan hükümlülerimiz 
hem çevre bilincine sahip olmakta hem 
de bu konuda meslek eğitimi almakta-
dır." dedi. ■

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri 
İşyurtları Kurumu Başkanlığınca, Sincan Cezaevi’ndeki 
tesiste 153 ton atık dönüştürüldü.

HÜKÜMLÜLER 153 TON ATIĞIN 
GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLADI

Sıfır Atık Projesi kapsamında, Ha-
ziran 2019'da doğal güzelliklerin 

gelecek nesillere bırakılması ama-
cıyla deniz ve su varlıklarının ko-
runması ile kirliliğe engel olmak için 
"Sıfır Atık Mavi Projesi" başlatıldı. 

Türkiye'nin önde gelen 760 kurulu-
şunun yanı sıra birçok sivil toplum 
kuruluşu da deniz çöpü toplama 
etkinlikleri ile Sıfır Atık Mavi proje-
sine destek verdi. Böylece 2019'da 
deniz yüzeyi, kıyı, plaj ve deniz dibi 
alanlarında yaklaşık 180 bin metre-
küp deniz çöpü toplanarak bertaraf 
edildi.

Temizlik çalışmalarında Türkiye'nin 
deniz ve kıyılarında en çok karşıla-
şılan atık türleri ise plastik ve sigara 
izmariti oldu. Kıyılardan toplanan 
deniz çöplerinin yaklaşık 144 bin 
metreküpünü yani yüzde 80'ini ise 
yine plastikler oluşturdu. ■

DENİZLER 
ÇÖPLERDEN 
KURTARILDI

Sıfır Atık Projesi'ne uygun olan 
kurumlara belgeleri verilmeye 

başlandı.

Sıfır Atık Projesi kapsamında, 12 
Ocak itibarıyla sistemi kuran kurum 
ve kuruluşlara prestij kazandırılma-

sı amacıyla "Sıfır Atık Belgesi" veri-
liyor. Edinilen bilgiye göre, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
eşi Emine Erdoğan himayesinde 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
2017'de başlatılan Sıfır Atık Proje-
si, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri 
çerçevesinde atıkları kontrol altına 
almak, gelecek nesillere temiz ve 
gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir 
bir dünya bırakmak amacını taşıyor.

Pilot ölçekte başlatılan çalışma so-
nucunda Sıfır Atık Projesi'nin yay-
gınlaştırılması, On Birinci Kalkınma 
Planı'na dahil edilerek ülke politika-
sı haline geldi.

Uygulamanın başlamasından bu 

yana geçen 30 aylık süreçte sıfır 
atık yaklaşımı belediyeler, kurum, 
kuruluşlar ve sanayiciler başta 
olmak üzere farklı hedef kitleler ta-
rafından sahiplenilerek, hızla yay-
gınlaşmaya başladı.

2 MİLYON 850 BİN KİŞİYE 
SIFIR ATIK EĞİTİMİ VERİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (TBMM), Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, 81 ildeki 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükle-
ri başta olmak üzere 29 bin 500 
kurum ve kuruluşun hizmet bina-
sında sıfır atık sistemine geçildi, 2 
milyon 850 bin kişiye de sıfır atık 
eğitimi verildi. ■

KURUMLARA “SIFIR ATIK BELGESİ” VERİLMEYE BAŞLANDI
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SIFIR ATIK 
BELGESİ ALMAYI 
HAKETTİLER

Çorlu ilçesinde bulunan Furtuni 
ve İsak Pinhas Ortaokulu, 1 Nu-

maralı Temel Seviye Sıfır Atık Bel-
gesi almaya hak kazandı.

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında 
yer alan eğitim kurumları arasından, 
atıkların ayrı toplanması ve geri dö-
nüşüme gönderilmesi yönünde ya-
pılan çalışmalarda Furtuni ve İsak 
Pinhas Ortaokulu 1 Numaralı Temel 
Seviye Sıfır Atık Belgesi almaya hak 
kazandı. Sıfır Atık Yönetmeliği kap-
samında yer alan eğitim kurumları 
arasından, atıkların ayrı toplanma-
sı ve geri dönüşüme gönderilmesi 
yönünde yapılan çalışmaları neti-
cesinde; 1 Numaralı Temel Seviye 
Sıfır Atık Belgesi Çorlu ilçesinde 
bulunan Furtuni ve İsak Pinhas Or-
taokulu almaya hak kazandı. Okul 
Müdürüne Sıfır Atık Belgesi Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan 
Tohumcu tarafından, Çorlu İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürünün katılımla-
rıyla takdim edildi. ■

GERİ DÖNÜŞÜM 
MUHTEŞEM 
OLACAK
'Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak' 
etkinliğinde, geri dönüşümle ha-
zırlanan ürünlerle çeşitli aktiviteler 
yapıldı.

Sıfır Atık Projesi kapsamında geç-
tiğimiz ay Düzce'de Pakmaya 
Anaokulu ve Konuralp Anaokulu 
öğrencileri 'Geri Dönüşüm Muhte-
şem Olacak' etkinliği gerçekleştirdi. 
Öğrenciler geri dönüşüm ürünleri 
ile hazırladıkları ürünleri sergiledi. 
Doğal varlıkların korunması, geri 
dönüşüm ve sıfır atık yaklaşımı mi-
niklere tanıtıldı. Ayrıca minikler çöp 
torbaları ile hazırladıkları elbiseler 
büyük beğeni aldı. ■

Halide Edip Adıvar Anaokulu'nda 
gerçekleşen programda, 2019-2020 

yılı Anaokullar Arası Atık Pil Toplama 
Yarışması Ödül Töreni ve miniklerin ha-
zırladığı “Geri Dönüşüm Defilesi” başta 
olmak üzere çevre temalı şiir, şarkı ve 
gösteriler yapıldı. Geçen ay düzenlenen 
etkinlikte öğrencilerin evlerinde birik-
tirdikleri ambalaj, atık pil, ikinci el giysi 

gibi geri dönüşüm atıklar ile okulda top-
lanan malzemeler geri dönüşüm tesisine 
gönderilmek üzere belediye tarafından 
teslim alındı. 

Proje ile çocuklara geri dönüşüm alışkan-
lığının kazandırılmasının hedeflendiğini 
belirten Başkan Usta, "Sıfır Atık Projesi 
kapsamında sayın cumhurbaşkanımızın 
eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu 
projeyi ilçemizde uygulamaya çalışı-
yoruz. Ama bu işin başlangıç noktası 
çocuklarımız. Onların alışkanlıklarını ge-
leceğe yönelik hazırlamak ve sıfır atıkla 
ilgili onları bilinçlendirmek. Bu farkında-
lık bilinci için burada onların sergilerini 
ve gösterilerini izledik. Ama en önemlisi 
bu alışkanlığı onlarla beraber toplumun 
tüm katmanlara yaymak,” dedi. ■

MİNİKLERDEN  
GERİ DÖNÜŞÜM 
DEFİLESİ

Gaziosmanpaşalı minikler, Sıfır Atık Projesi'ni geri dö-
nüşüm defilesiyle destekledi.

Bitez Gülümser Mehmet Danacı Anao-
kulu öğrencileri geçtiğimiz ay, eTwin-

ning projesi kapsamında, evlerinde ve 
okullarında biriktirdikleri geri dönüşe-
bilen atıkları da yanlarında getirdikleri 
ziyarette, yetkililerden geri dönüşümün 
faydaları, evlerde geri dönüşüme ve-
rilebilecek malzemeler hakkında bilgi 
aldı. Yetkilileri dikkatle dinleyen minikler, 
getirdikleri atıkları kendi elleriyle tesiste 
geri dönüşüme gönderdi. ■

Bodrum’da anaokulu öğrencileri, Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Ge-
tirme Merkezi'ni ziyaret etti.

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN 
TESİS ZİYARETİ
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Sıfır Atık Projesi kapsamında düzen-
lenen çalıştay kentin yöneticilerini 

bir araya getirdi. Çalıştayda konuşan 
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, çevre 
kirliliğinin küresel anlamda geleceği ve 
çocukları tehdit ettiğini belirtti.

Kentte geri dönüşümde ve enerji üre-
timinde çok önemli bir tesisi aralık 
ayında hayata geçireceklerini vurgula-
yan Ustaoğlu, "Gerçekten ilimiz ve böl-
gemiz açısından çok önemli bir proje. 
Böyle bir proje sadece Malatya'da var. 
İlimiz bu anlamda 2023 yılına kadar 
çok ciddi mesafeler alacak,” dedi.

"Çevre kirliliği küresel anlamda da 
geleceğimizi, ülkemizi, çocuklarımızı 
tehdit ediyor. Bu noktada bizim ge-
rekli duyarlılığı göstermemiz gereki-
yor." diyen Ustaoğlu, en alttan en üst 
düzeye kadar herkesin yapacağı far-
kındalıkla topyekûn bir seferberlik so-
nunda çok daha iyi yere geleceklerine 
inandığını aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu da Trabzon'u her anlamda 
daha yaşanabilir ve daha temiz bir 
şehir haline getirmek için birçok proje-
yi hayata geçireceklerini kaydetti. Zor-
luoğlu, projenin detayları hakkında da 

bilgilendirmede bulunarak, şu ifadeleri 
kullandı: "Bu projeyle atıkların verimli 
kullanılması, yönetimi ve enerji üreti-
mi gibi birçok konu ele alınıyor. 2023 
yılına kadar geri kazanım oranının en 
az yüzde 25 olması hedefleniyor. Ku-
rumları ve özel kesimi de içine katacak 
şekilde bu projeyi biz de desteklemeli-
yiz. Bu konuyla ilgili toplumsal farkın-
dalık ve bilincin artırılması çok önemli. 
Bu anlamda bu çalıştayı çok önemli 
buluyorum."

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet 
Metin Genç de değişen iklim şartları ve 
çevre parametreleri dikkate alındığın-
da sıfır atık konusunun çok önemli bir 
hale geldiğini belirtti.

Ortahisar Belediyesinin 3 Şubat iti-
barıyla sıfır atık belgesini almak için 
başvuru yapan ilk kurum olduğunu 
vurgulayan Genç, işin teknik kısmı 
kadar eğitim ve farkındalık kısmının 
da önemli olduğunu, bu konuda halkın 
bilinçlenmesi açısından kendilerine de 
görev düştüğünü aktardı.

Çalıştaya, Ortahisar Kaymakamı Tolga 
Toğan, sivil toplum örgütlerinin temsil-
cileri ve belediye meclis üyeleri ile çok 
sayıda ilgili de katıldı. ■

Trabzon Ortahisar Belediyesi tarafından Sıfır Atık Çalış-
tayı düzenlendi.

ORTAHİSAR'DA  
SIFIR ATIK ÇALIŞTAYI

EYÜPSULTANLI 
ÇOCUKLARA ENERJİ 
TASARRUFU SEMİNERİ

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik 
ve Spor Müdürlüğü Çocuk 

Meclisi tarafından Göktürk Kültür 
ve Sanat Merkezi'nde geçtiğimiz 
ay öğrencilere yönelik "Enerji 
Tasarrufu" semineri verildi.

Etkinlik kapsamında katılımcı 
çocuklara, Eyüpsultan Belediyesi 
Temizlik İşleri Müdürlüğü 
Eğitimden Sorumlu Çevre 
Mühendisi Pınar Kavraz Yazcı 
tarafından "Çevre ve Sıfır Atık", 
İGDAŞ Dış İlişkiler Şefi Mehmet 
Şerif Sarıkaya tarafındansa 
"Yenilenebilir Enerji Kaynakları" 
sunumu yapıldı.

Seminer sonunda katılımcı 
çocuklara Eyüpsultan Belediye 
Başkan Yardımcısı Cevdet Yıldız 
tarafından kandil simidi ve atık 
pil toplama kutusu dağıtıldı. 
Eyüpsultan Belediyesi Çocuk 
Meclisi Başkanı Yunus Emre 
Muti ise semineri düzenleme 
amaçlarını şöyle anlattı: "Bugün 
burada Çocuk Meclisi olarak 
arkadaşlarımıza enerji tasarrufu 
semineri veriyoruz. Eyüpsultanlı 
arkadaşlarımız bu seminerden 
sonra, evlerine gittiklerinde 
enerji ile ilgili nasıl tasarruf 
yapabilir bunları uygulayacaklar 
ve bilinçlenmiş bir şekilde 
ailelerine aktarabilecekler." ■

B E L E D i Y E  H A B E R L E R i
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ulusal 
ve uluslararası çapta uzmanları bir 

araya getirdiği Sürdürülebilir Kent ve 
Yapılar Çalıştayı Ahmed Adnan Saygun 
Sanat Merkezi’nde düzenlendi. İzmir’in 
sürdürülebilir kent çalışmalarında ana 
konuları belirlemek, kentin karbon ayak 
izini azaltmak için neler yapılması ge-
rektiğini ortaya koymak, ulusal ve ulus-
lararası alandaki uygulamalar konusun-
da bilgi edinmek amacıyla düzenlenen 
çalıştayın açılış konuşmasını İzmir Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 
yaptı. Tunç Soyer, İzmir’in dünyanın 
izlediği yoldan kopuk, kendi kabuğuna 
çekilmiş bir kent olarak görmek isteme-
diklerini aksine İzmir’i dünyayla entegre 
ve sürdürebilirlik hedefleriyle buluşmuş 

bir kent olarak ilerletmek istedikleri-
ni söyledi. Soyer “Stratejik planımızda 
ortaya koyduğumuz sürdürebilir kalkın-
ma hedefleri dünyayı yakından izleme-
mizi gerektiriyor. Ortaya koyduğumuz 
yeni yeşil alanlar, yeşil altyapı yaklaşı-
mımız tam da bunun sonucu. Kentteki 
yeşil alanların da bir altyapı olduğunu 
düşünüyoruz ve yeşil altyapı kavramını 
ilk defa aslında burada kullanmış oluyo-
ruz” dedi.

Çalıştaya İzmir Büyükşehir Belediye-
si bürokratları, 30 ilçe belediyesinden 
temsilciler, akademisyenler, TMMOB’ye 
bağlı ilgili meslek odaları ve İzmir Tica-
ret Odası (İTO), İzmir Kalkınma Ajansı 
(İZKA), Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
(ESBO) temsilcileri katıldı. ■

İZMİR'DE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT 
VE YAPILAR ÇALIŞTAYI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İzmir Sürdürülebilir Kent ve Yapılar Ça-
lıştayı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. İki gün süren çalıştayda 
İzmir’in sürdürülebilir kent olma hedefine ilişkin yol haritasını belirlendi.
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“Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve 
Sergisi” Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 
tarafından, Cumhurbaşkanlığı himaye-
lerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ile 
ATO Congresium’da gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili yönetici ve uzmanları bir 
araya getirerek akıllı şehirlere geçiş sü-
recine ivme kazandırmayı hedefleyen 
kongrenin açılış konuşmaları Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TBB 
ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Fatma Şahin tarafından yapıldı.

Konuşmasında belediyelerin akıllı şe-
hirlerle ilgili önemli çalışmalar hayata 
geçirdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, "Kimi belediyelerimizin şimdi-
den akıllı şehirlerle ilgili hem kurumsal 
kapasiteyi geliştirme hem de fiili uygu-
lamalar yönünde adımlar attıklarını bili-
yoruz. Tüm bu hazırlıklarla Türkiye, akıllı 
şehirler konusunda dünyanın önde gelen 
ülkeleri arasında yer alıyor. Belediyelerin 
akıllı şehir kavramı çerçevesinde altyapı, 
güvenlik, enerji, yönetim, eğitim ve öğ-
retim, sağlık, bina ve ulaşım gibi alan-
larda önlerinde çok geniş bir potansiyeli 
bulunuyor. Bu alanlardaki uygulamaların 
ortak amacı daha az maliyetle daha ve-
rimli ve etkili hizmet sunabilmektir," ifa-
delerini kullandı.

Teknoloji yatırımlarının ciddi bir kaynak 
gerektirdiğini belirten Erdoğan, "Önemli 
olan bu iş için altına girilecek finansal 
yükle elde edilecek neticenin doğru 
tespit edilebilmesidir. Şayet bu denge 
iyi kurulabilirse belediye bütçesi yanın-
da yatırımcıların desteğiyle de alınabilir. 
Esasen akıllı şehir uygulamaları hepsi 
belediyeyle de ilgili değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni nesil tek-
noloji altyapısının insan hayatında yol 
açacağı büyük dönüşüm düşünüldüğün-
de bu konunun çok geniş bir uygulama 
alanı olduğunun görüleceğine dikkati 
çekerek, belediyeler, diğer kurumlar 
veya özel sektör tarafından hayata geçi-
rilecek tüm akıllı çözüm uygulamalarının 
birbiriyle uyumlu olması kritik öneme 
sahip olduğunu ifade etti.

ÜRETİMİN MERKEZİ OLMALIYIZ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
ve kongreye katkı veren Bakanlara te-
şekkür ederek başladığı konuşmasın-
da şehirlerin "akıllı şehir" olmasının bir 
strateji dahilinde olduğunu belirterek 
akıllı şehirlerin liderlik, vizyon, bütçe, va-
tandaş odaklı çalışma, teknoloji, kültür 
gibi bileşenlerden oluştuğunu söyledi. 
Ülkemizde teknolojinin gelişmesinin 
önemine dikkat çeken Şahin, "Biz yal-
nızca pazar olamayız, üretimin merkezi 

olmak durumundayız. Milli ve yerli üre-
time geçmek için büyük bir gayret gös-
teriyoruz. Yeni bir hikaye yazıyoruz, yeni 
büyüme hikayemizi AR-GE, inovasyon, 
teknoloji ve çevreye duyarlı şehircilikle 
yazacağız." diye konuştu. 

Bakan Varank, şehirleşmenin öncelikli 
alanlarından biri olduğunu, insanı merke-
ze alan, yaşam kalitesi yüksek ve değer 
üreten şehirler oluşturmaya gayret et-
tiklerini belirtti.  Türkiye'de belediyelerin 
1950'li yıllarda başlayan ve yeni sorun-
larla sosyolojik değişimleri beraberinde 
getiren kırdan kente göç dalgasına karşı 
yetersiz kaldığını hatırlatan Varank, söz 
konusu dönemin en çarpıcı örneklerinden 
birinin İstanbul olduğuna dikkati çekti. 
Bakan Varank, 1994'te İstanbul'un nüfu-
sunun 8 milyona, gecekondu sayısının 
da 640 binlere dayandığını ifade ederek 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, büyükşehir 
belediye başkanı seçildiğinde bu konula-
ra çözüm ürettiğine vurgu yaptı. ■

HİKÂYEMİZİ ÇEVREYE DUYARLI 
ŞEHİRCİLİKLE YAZACAĞIZ

“Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi” Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tara-
fından ATO Congresium’da gerçekleştirildi.

E T K i N L i K  /
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DAVOS'UN ACİL GÜNDEMİ 
“GEZEGENİN BEKASI”

Hilal Sarı

Dünya Gazetesi Yazarı

Dünya Ekonomik Forumu Küresel 
Riskler Raporu’nun 15 yıllık geçmi-

şinde ilk kez, oluşabilecek 10 küresel 
riskin en önemli beş tanesi iklim krizi 
ve çevreyle ilgili. ‘Ekonomik ihtilaflar’ 
ve ‘yurt içi siyasi kutuplaşma’ 2020’de 
artması beklenen riskler.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 
21-24 Ocak 2020 tarihlerinde Davos’ta 
gerçekleşen yıllık toplantısı öncesinde 
yayınlanan 2020 Küresel Riskler Rapo-
ru’nda gelecek on yıl içinde olması bek-
lenen en muhtemel en büyük on riskin 
beşini iklim krizi ve çevresel riskler oluş-
turdu. Hükümetler ve iş dünyasının iklim 
kriziye mücadelede başarısız olması da 
en önemli riskler arasında. Kısa vadede 
ise ‘ekonomik ihtilaflar’ ve ‘yurt içi siyasi 
kutuplaşma’ 2020’nin öne çıkan en 
önemli riskleri olarak görülüyor.

EKONOMİK İHTİLAFLAR ACİL İKLİM 
RİSKLERİYLE MÜCADELEYE ENGEL

Bu yıl ‘Bağlı ve Sürdürülebilir bir Dünya 
için Paydaşlar’ temasıyla gerçekleşen 
zirve öncesinde yayınlanan raporda 
dünya liderlerinin, iş dünyasının ve 
karar vericilerin iş birliğine her zaman-
kinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu 
vurgulanırken, kısa vadeli ‘ekonomik 
ihtilaf’ ve ‘yurt içi siyasi kutuplaşma’ 
gibi risklerin asıl acil müdahale edilmesi 
gereken çevresel risklerle mücadelenin 
önünde engel teşkil ettiği belirtiliyor. 
Rapora göre jeopolitik türbülans ve 
çok taraflılıktan giderek uzaklaşan ko-
rumacı politikalar, özellikle iklim krizi, 

biyolojik çeşitlilik kaybı ve önemli tür-
lerin popülasyonundaki azalma gibi acil 
sorunların üstesinden gelmeyi imkansız 
hale getiriyor.

BÜYÜME VE GEZEGEN HEDEFLERİ 
BİRLİKTE ELE ALINMALI

Küresel Risk Algısı Anketi’ne katılan 
750’den fazla küresel uzman ve karar 
vericinin yüzde 78’i, 2020 yılında “eko-
nomik ihtilaf” ve “yurt içi siyasi kutup-
laşma” risklerinin artmasını bekliyor. 
Marsh & McLennan ve Zürih Sigorta 
Grubu iş birliğinde hazırlanan rapor, 
karar vericilerin gezegeni koruma he-
deflerini, ekonomik büyüme hedefleriy-
le birlikte ele almaları gerektiğini belir-
tiyor. Bunun yanı sıra şirketlere, bilime 
dayalı hedefler uyarınca harekete ge-
çerek, oluşabilecek yıkıcı risklerinden 
kaçınmaları öneriliyor. Dünya Ekonomik 
Forumu Yönetim Kurulu Başkanı Borge 
Brende konuya ilişkin açıklamasında 
şunları söylüyor: “Siyasi görünüm ku-
tuplaşıyor, deniz seviyesi yükseliyor ve 
iklim yangınları gerçekleşiyor. Bu yıl, 
dünya liderlerinin yalnızca kısa vadeli 
kazanımlar için değil, risklerle mücade-
le edebilmek adına iş birliklerimizi onar-
mayı ve yeniden canlandırmayı önce-
liklendiren, toplumun tüm kesimleriyle 
birlikte çalışılması gereken bir yıl.”

AŞIRI HAVA OLAYLARI  
GERÇEKLEŞMESİ EN OLASI RİSK

Aşırı hava olaylarının can kayıpları-
na neden olması, konut ve altyapılara 
büyük zararlar vermesi, gerçekleşme 

KÜRESEL İKLİM KRİZİ, 
DÜNYADAKİ EN BÜYÜK 

200 ŞİRKET İÇİN 1 
TRİLYON DOLARDAN 

FAZLA EKONOMİK 
KAYBA NEDEN  

OLACAK.
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olasılığı açısından ilk sırada gelen çev-
resel risk. İklim değişikliği karşısında 
hükümetler ve iş dünyasının gerekli 
adımları atmak konusundaki başarısız-
lığı ise ikinci çevresel risk olarak sıra-
lanıyor. Petrol sızıntıları ve radyoaktif 
kirlenme gibi çevre suçlarının da ara-
larında olduğu insan kaynaklı çevresel 
felaketler üçüncü önemli çevresel risk 
olurken, karada ve denizde yaşanacak 
büyük biyoçeşitlilik kayıpları ve ekosis-
tem çöküşleri insanlık için geri dönüş-
süz ciddi sorunlara yol açabilecek bir 
risk. Deprem, tsunami, volkanik patlama 
ve jeomanyetik fırtına gibi büyük doğal 
afetler de yine en olası çevresel riskler 
olarak belirtiliyor.

CAN KAYBI FAKİR, EKONOMİK KAYIP 
ZENGİN ÜLKELERDE

2018 yılında toplam 165 milyar dolara 
mal olan doğal afetlerin yüzde 50’sinden 
fazlasının sigortalı olmadığı hatırlatı-
lan raporda iklim krizinin dünyanın en 
büyük 200 şirketi için toplamda 1 trilyon 
dolardan fazla ekonomik kayba neden 
olacağı belirtiliyor. Yüzyılın sonuna yak-
laşıldığında sadece ABD’de ekonomik 
kaybın GSYH’ye oranı yüzde 10’a kadar 
varabilir. Bu kayıpların etkileri ise ülkeler 
genelinde eşit bir şekilde dağılmayacak. 
En fazla ekonomik kayıp büyük ekono-
milerde gerçekleşirken, can kaybı gibi 
ekonomik olmayan kayıpların ise daha 
küçük ve düşük gelirli ekonomilerde 
gerçemleşmesi öngörülüyor.

BİYOÇEŞİTLİLİK 33 TRİLYON DOLAR 
EKONOMİK FAYDA SAĞLIYOR

Vahşi memeli hayvan türlerinin yüzde 
83’ünün ve bitki türlerinin yarısının 

insan faliyetleri nedeniyle tamamen yok 
olduğu vurgulanan raporda biyoçeşit-
lilik kaybının gıda ve sağlık sistemleri 
üzerinde yıkıcı etkileri olacağına dikkat 
çekiliyor. Zürih Sigorta Grubu’nun baş 
risk sorumlusu Peter Giger, iklim de-
ğişikliğinin en zararlı ve geri dönüşü 
olmayan etkilerine uyum sağlamak ve 
gezegenin biyolojik çeşitliliğini korumak 
için daha fazlasını yapmamız gerekti-
ğine dikkat çekerek şunları söylüyor: 
“Biyolojik açıdan çeşitlilik gösteren 
ekosistemler, önemli miktarda karbon 
depoluyor ve yıllık 33 trilyon dolar de-
ğerinde ekonomik fayda sağlıyor. Bu 
miktar, ABD ve Çin’in GSYH toplamına 
denk geliyor. Şirketlerin ve karar veri-
cilerin düşük karbonlu bir ekonomi ve 
daha sürdürülebilir iş modelleri içeren 
dönüşümü yaratmak üzere daha hızlı 
hareket etmeleri gerekiyor. Stratejilerini 
politikalardaki ve müşteri tercihlerindeki 
değişimlerle uyumlu hale getiremeyen 
şirketler yok oluyor. Dönüşüm riskleri 
gerçek ve herkes bu riskleri azaltmak 
için üzerine düşeni yapmalı. Bu ekono-
mik bir zorunluluk olmanın yanı sıra etik 
bir sorumluluktur.” ■

“Biyolojik açıdan 
çeşitlilik gösteren 

ekosistemler, önemli 
miktarda karbon 

depoluyor ve yıllık  

33 trilyon 

$ 
değerinde ekonomik 

fayda sağlıyor. Bu 
miktar, ABD ve Çin’in 

GSYH toplamına  
denk geliyor. 
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DÖNÜŞÜMDE  
ÜSKÜDAR MODELİ

Üsküdar Belediyesi, uzun zamandır geri dönüşüm çalışmalarıyla fark yaratan ve yerel 
yönetimler arasında öne çıkan bir belediye. 1 Kasım 2019’da başlayan Dönüşümde 

Üsküdar Modeli uygulaması ise, Sıfır Atık Projesi’nin toplama-ayrıştırma ve geri dönüş-
türme hedeflerinin bir prototipi niteliğinde. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’le 

projenin niyetini ve hedeflerini konuştuk.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türk-
men, geri dönüşüm çalışmaları ko-

nusuna apayrı bir hassasiyetle eğiliyor 
ve sosyal-fizikî tüm imkânları kaynağında 
ayrı toplama ve atıkları sosyal hizme-
te dönüştürme çalışmaları için seferber 
ediyor. Konu ile ilgili Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen'i makamında 
ziyaret ettik ve bu başarılı modeli nasıl 
hayata geçirdiklerini konuştuk. 

Bize Dönüşümde Üsküdar Modeli uygu-
lamanızdan bahsedebilir misiniz? Geri 
dönüşüm çalışmalarınız neleri içeriyor?

Üsküdar Belediyesi, geri dönüşüm ça-
lışmalarına her zaman çok önem verirdi 
ve bu konuda da örnek bir belediyeydi. 
2019’da uygulamaya başladığımız Dönü-
şümde Üsküdar Modeli ile hanelerimiz-
den ve iş yerlerimizden haftanın belirli 
günlerinde yalnızca ambalaj atıklarını alı-
yoruz. Salı ve Cuma günleri Üsküdarlılar, 
saat 18.30’dan sonra ambalaj atıklarını 
belirlediğimiz noktalara bırakıyorlar.

Bu sistemi nasıl oturttunuz? İnsanlar 
evsel atıklarını ve ambalaj atıklarını 
ayırma konusunda bu istikrarı nasıl 
sağladı?

Çok çaba sarf ettik. “Doğa dostu perso-
nel” adını verdiğimiz personelimiz kapı 
kapı dolaşarak tüm vatandaşlarımıza ne 
yapılması gerektiğini anlattı. Cuma vaaz-
ları dahil olmak üzere, halkımıza ulaşabi-
leceğimiz tüm mecralarda kampanyamı-
zın içeriğini ve geri dönüşümün önemini 
anlattık. Son derece kısıtlı imkanlarla ve 
belirli noktalardan toplanan ambalaj atık-
larının geri dönüşümünden elde edilen 

tüm gelir sosyal hizmetlere aktarılıyor. 
Vicdanlı halkımız, atığını ayrıştırarak bir 
yetimi giydireceğini, bir öğrenciyi okuta-
cağını, yoksul hanelere aş göndereceğini 
bilince zaten çaba sarf ediyor.

Kaynağında ayrı toplama için genellikle 
ödül/teşvik sistemi devreye sokuluyor. 
Üsküdar Belediyesi alışılmışın dışında 
bir adım daha atarak ceza/yaptırım 
sistemini devreye soktu. Bu cesaret 
isteyen bir uygulama. Halkın tepkisi 
nasıl oldu?

Ambalaj atığı çıkarılması gereken gün-
lerde atığını karışık çıkaran hanelere ve 
işyerlerine farklı miktarlarda ceza uygu-
lanıyor. Tabii ki hemen sempatiyle karşı-
lanmadı ama zamanla duyarlılığı yüksek 
vatandaşlarımız komşularını ihbar 
etmeye başlayınca ceza uygulamamız 
da azaldı. Artık daha yüksek miktarlarda 
ambalaj atığı topluyoruz. Ayrıca ödenen 

cezalar yine sosyal hizmetlere aktarılıyor. 
Şeffaflık bu güveni sağladığında insanlar 
da “çevreyi kirlettim, bari bir öğrencinin 
eğitimine katkım olsun” diye düşünüyor 
olabilirler.

Sosyal hizmet alanında neler yapılıyor?

Yoksul hanelere erzak gönderiliyor, aş 
evimizde de insanlar yemek yiyebiliyor-
lar. Üsküdar yeşil bir ilçedir; park ve bah-
çelerimizden toplanan atıklar arasında 
yine hanelere yakacak temin ediyoruz, 
öğrencilere burs veriyoruz, engelli va-
tandaşlarımıza akülü araba alıyoruz ve 
başka ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Özetle, 
çöp dediğimiz şeyle hiç yoksul ve yoksun 
insan bırakmayabilyoruz. Bu, son derece 
basit ve mümkün bir sistem.

Güncel atık toplama miktarınız ve 
hedefiniz nedir?

Lansmanımızdan hemen önce 25 
Ekim 2019 Cuma günü 45 bin ton olan 

B E L E D i Y E  R Ö P O R T A J  / 

AGED Genel Müdürü Osman Kaytan ve AGED Endüstriyel ve Dış İlişkiler Müdürü Kutay Ertul, 
Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen'i makamında ziyaret etti.
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ambalaj atığı miktarı, lansmandan 
hemen sonra 28 Şubat 2020 Cuma 
günü 106 bin 740 tona ulaştı. Hede-
fimiz yılda 60 bin ton ambalaj atığını 
toplamak ve bu atıkları halkımıza 25 
milyon TL değerinde hizmete dönüş-
türmek.

GEKAP uygulamasıyla ilgili ne  
düşünüyorsunuz?

Toplanan paranın nerelere aktarılacağı 
önemli. Toplama sistemlerinin destek-
lenmesi gerekiyor. Gerekli düzenleme-
nin yapılacağını ve GEKAP’ın yararlı bir 
kaynak olacağını düşünüyorum.

Üskadar Belediyesi'nin başarılı geri 
dönüşüm faaliyetlerinin altında imzası 
olan isimlerden bir tanesi de Üskü-
dar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü 
Mustafa Aktaş. Aktaş'a Dönüşümde 
Üsküdar Modeli projesini nasıl gerçek-
leştirdiklerini ve tesislerinin durumunu 
sorduk.  

Bize Dönüşümde Üsküdar Modeli  
uygulamasının nasıl hayata  
geçirildiğini anlatabilir misiniz?

Başkanımız bu modeli çok önemsedi 
ve en iyi şekilde işlemesi için hazırlan-
dık. Tabii ki uygulama başlar başlamaz 
oturan bir sistemden söz edemeyiz. İlk 

ŞEFFAF BİR MODELİMİZ VAR  
ÇÜNKÜ ÇEVRE ORTAK KAYGIMIZ
Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Aktaş, çalışma arkadaşlarıyla birlikte 
gönül verdikleri geri dönüşüm çalışmalarının detaylarını, tesisin nasıl işlediğini sistemin 
başarılarını anlattı.

/  B E L E D i Y E  R Ö P O R T A J



SAYI 7 MART-NİSAN 2020 79

zamanlarda çok zorlandığımız konular 
oldu. Arkadaşlarımız, uygulamanın bir 
kolu olarak hane hane dolaşıp vatan-
daşlarımıza geri dönüşümün önemini, 
ekonomik ve çevresel getirilerinin insan 
sağlığı üzerindeki faydalarını, atıklarını 
nasıl ayrıştırarak biriktireceklerini an-
latmasına rağmen, bir süre uygulanan 
yöntemleri kendi içinde değiştirerek de-
nememiz gerekti. Yine de çaba ve doğru 
iletişim sistemimizi başarıya ulaştırdı.

Ambalaj atıklarını toplama  
yönteminizden bahsedebilir misiniz?

Haftanın iki günü; salı ve cuma gün-
leri sadece ambalaj atığı topluyoruz. 
Bizim tesisimiz bile geri dönüşümle 
kurulmuş bir tesis diyebiliriz. Aracımız 
geceden yıkanır, tertemiz hale getirilir, 
ertesi gün de 18:30'dan sonra kontey-
nerlerden ambalaj atıklarını toplamaya 
başlar. Vatandaşlarımız, dağıttığımız 
mavi poşetlere ambalaj atıklarını birik-
tiriyorlar. Marketlerden ve pazarlardan 
aldıkları poşetleri de ağırlıklı olarak 
evsel atıklar için kullanmalarını öner-
dik. İkili toplama sistemiyle ilerliyoruz. 
Her atık grubu için ayrıca bir kutunun 
olmasını kafa karıştırıcı, yorucu ve iş-
levsiz buluyoruz. Cam, metal, plastik 
gibi ambalaj atıklarını aynı mavi poşet 
içerisinde konteynerlerden alıp tesisi-
mize getiriyoruz.

GERİ DÖNÜŞÜMDE VATANDAŞLA  
İŞ BİRLİĞİMİZ VAR

Sokak toplayıcılarıyla bir sorun  
yaşanıyor mu?

Hayır, o günlerde hiç toplayıcı gör-
müyoruz. Belki de bizim topladığımız 
günlerde çıkmıyorlar ama Üsküdar'da 
sokak toplayıcıları çok azaldı zaten.

Tesiste nasıl ayrıştırılıyor?

Bir bant var; arkadaşlarımız bantın 
üzerinde ilerleyen atıkları ivedilikle 
ayırıp bantın yanındaki kutulara ayrıştı-
rıyorlar. Çok az sayıda personelimiz var 
bunun için. Yani vatandaşımız birkaç 
kutuya ayrıştırmakla uğraşmak zorun-
da kalmıyor, atıklar burada ayrıştırılıyor.

Ceza sistemi epey etkili olmuş  
görünüyor? Bu konuda sizin aldığınız 
dönüşler nasıl?

Bu konuda çok da sıkıntılı dönüşler 

olmuyor. Hatta vatandaşlarımız Salı 
ve Cuma günleri evsel atığını ambalaj 
atığına karıştırarak atan komşularını 
ihbar ederek bizimle iş birliği yapmaya 
başladı. Şöyle düşünün, bir tek kontey-
ner var ve siz temiz ambalaj atıklarınızı 
oraya bıraktınız. Sonra komşunuz geldi 
ve organik atığını sizin tertemiz atık-
larınızın üzerine boşalttı. Böyle olunca 
atığını ayrıştırmayan vatandaşımızda 
da bir mahcubiyet oluşuyor aslında.

Kaynağında ayrı toplamanın sosyal 
hizmete dönüşmesinin büyük bir 
motivasyon kaynağı olduğunu  
konuştuk. Peki bunun için nasıl  
çalışmalar yürütüldü?

Tüm imkanlarımızı seferber ettik; bil-
lboardlar, pankartlar, föyler, posterler 
hep “geri dönüşüme katıl, bir ihtiyaç 
sahibine dokun” mesajı içeriyordu. Bu 
konuda oldukça şeffafız zaten ve Baş-
kanımız da bu uygulamanın geri dö-
nüşüm-sosyal hizmetler döngüsünü 
sağlaması konusunda hassas. Yoksul 
hanelere erzak gidiyor, aş evimizde 
yemek veriliyor, başta akülü araba 
olmak üzere engellilerimizin ihtiyaç-
ları karşılanıyor, öğrencilere burs ve 

GERİ DÖNÜŞÜMLE 
OLUŞTURULMUŞ OLAN 
TESİS, GECE GÜNDÜZ 
DEMEDEN ÇALIŞAN 

EKİP VE DOĞA DOSTU 
PERSONELLERİYLE, 
ATIKLARDAN MUTLU 
BİR ÜSKÜDAR HALKI 

YARATIYOR.

Çevre ve Temizlik İşleri Müdürü Mustafa 
Aktaş'la birlikte geri dönüşüm tesisini gezerek, 
uygulamaları inceledik.

B E L E D i Y E  R Ö P O R T A J  / 
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yetimlere giyecek temin ediliyor. Gö-
türdüğümüz yakacağı “Bu odun değil, 
ahşap malzeme” diye beğenmeyen 
arkadaşlarımız bile var artık. Eskiden 
yakacak bulamazken, şimdi seçme 
şansı var. Yani toplanan atığın dö-
nüşümüyle, bu kadar nitelikli sosyal 
hizmet verilebiliyor. 

Bu kadar basit ve etkili bir sistemi 
neden yerel yönetimlerin tamamın-
da göremiyoruz?

Sıfır Atık Projesi, eminim ki yakında bu 
problemlerin çözümünü sağlayacak. 
Biz aslında her belediyeyle projemizi 
paylaşıyoruz. Bu sistemi ısrarla öne-
riyoruz ve bazen muhalif belediyeler 
projemizi paylaşmamıza şaşırıyor-
lar. İdeoloji ve yaşam biçimiyle ilgili 
değil, hepimizin müşterek mevzuu 
olan çevremiz ve geleceğimizle ilgili 
mühim bir durum söz konusu. Dünya-
mız, sağlığımızı önemli ölçüde tehdit 
etmeye başlayan ve yine biz insanlı-

ğın yarattığı kirlilikle başa çıkmaya 
çalışıyor. Başarılı bir sistemimiz varsa, 
bunu paylaşmayı ikram değil zaten 
sorumluluk olarak görürüz.

Buradaki personel sayısı gerçekten 
az. Mevcut iş yüküne nasıl  
yetişiyorlar?

Sadece bizim tesisimiz için söyle-
miyorum; temizlik işçileri gerçek-
ten gönül vermiş emekçilerdir. Bu 
iş, sabah 9’da başlayıp akşam 6’da 
bitmez. 24 saate yayılmış bir sorum-
luluktan söz edebiliriz. Telefonlar her 
an çalabilir. Riskli, yorucu ve kirli bir 
iştir. Kurban Bayramı zamanı arka-
daşlarımızın üzerine siner kan kokusu 
ve hamama gitmeden evlerine dö-
nemezler. Pek çok temizlik işçisi bu 
şekilde yaşar. Bu nedenle biz onlara 
“Doğa dostu personel” adını verdik. 
Onlar da bundan çok memnun çünkü 
gerçekten doğanın en yakın dostları 
kendileri. ■

/  B E L E D i Y E  R Ö P O R T A J

Personel, ikili toplama sistemiyle gelen ambalaj 
atıklarını, bandın üzerinde ayrıştırıyor.
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/  Y A S A  Y Ö N E T M E L i K

Korona virüsü (Covid 19) Tedbirle-
ri - 3 kapsamında yayımlanan ge-

nelgenin 3. Maddesi'nin "B" bendinde 
sokak toplayıcıları ile ilgili pandemi 
ilan edilen salgın devam ettiği sürece 
maske, eldiven, kıyafet gibi koruyu-
cu ekipman temini yönünde gerekli 
tedbirlerin alınması istendi. Çöplerin 
daha sık ve düzenli olarak toplanaca-
ğını ve çöp toplama araç ve personel 
kapasitesinin yeterli düzeyde tutula-
cağını belirten bakanlık, çöp depo-
lama ve bertaraf tesislerinde gerekli 
tedbirlerin de alınacağını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Covid 19 
kapsamında şimdiye kadar 4 genel-
ge yayımladı. Bu genelgelerde inşaat 
alanlarından kafe, bar ve restoran gibi 
alanlara kadar birçok sektöre düzen-
lemeler getirildi. Halkın toplu olarak 
bulunduğu alanlar (cadde, sokak, 
meydan, bulvar, pazar yeri) Bilim 
Kurulu tarafından belirlenen şekilde, 
sık periyotlarla temizlenecek ve de-
zenfekte edileceği, insan sirkülasyo-
nunun yoğun olduğu yerler ve bina-
lar (hizmet binaları, metro ve otobüs 
durakları) ile toplu taşıma araçlarında 

halkın kolayca erişebileceği şekilde 
dezenfektanlar yerleştirileceği ve de-
netimlerin sıklaştırılacağı belirtilmişti. ■

ÇEVRE BAKANLIĞI'NDAN YENİ 

KORONA VİRÜSÜ ÖNLEMLERİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Covid 19 kapsamında 20.03.2020 tarihinde yayımladığı 
mevzuat genelgesi ile bir dizi önlem aldı. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir 
İdaresi Başkanlığının Geri Kaza-

nım Katılım Payı Beyannamesi Genel 

Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.

Bakanlık daha önce Geri Kazanım Ka-
tılım Payı Beyannamesinin elektronik 
ortamda beyan edilmesi zorunluluğu 
getirmişti.

Bugün yapılan değişiklikle beyan dö-
nemleri 2020 yılında altı aylık, takip 
eden yıllar için üç aylık olarak belirlendi.

Bu yıl için birinci dönem, "Ocak-Şu-
bat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran", ikinci 

dönem "Temmuz-Ağustos-Eylül-E-
kim-Kasım-Aralık" olacak.

Bundan önce Ocak/2020 ve 
Şubat/2020 dönemleri için beyan-
name vermiş olanlar 2020 yılının ilk 
altı aylık dönemi için verecekleri be-
yannamelere daha önce beyanname 
verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri 
dahil etmeyecek. Bu dönemler için ve-
rilen beyannameler üzerine tahakkuk 
eden geri kazanım katılım paylarının 
31 Temmuz 2020 tarihine kadar öden-
mesi gerekecek. ■

Hazine ve Maliye Bakanlığı Geri Kazanım Katılım Payı beyan dönemini 6 aya çıkardı.

BAKANLIK DUYURDU! GERİ KAZANIM  
KATILIM PAYI BEYAN DÖNEMİ UZATILDI
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10 KÜÇÜK KAHRAMAN,  

ŞEHİRLERDE  
HAVAYI 
TEMİZLEYECEK
İzmir Bayraklı'da bulunan Kaymakam Özgür Azer 
Kurak Ortaokulu’nda öğrenim gören ve oluşturdukları 
takıma Robokod Kahramanları adını veren 10 öğrenci, 
dünyadaki oksijenin %65’ini üreten bir canlıyla sokak 
lambaları tasarlayarak sera gazı üretiminin önüne 
geçmeye hazırlanıyor.

Türkiye’de Bilim Kahramanları Derne-
ği tarafından organize edilen FLL'nin 

(First Lego League) bu yılki teması: City 
Shaper. Şehirlerdeki binalarda ya da 
kamusal alanlarda yaşanan sorunlara 
çözüm arayışıyla yola çıkan katılımcılar, 
geliştirdikleri projeleri bu turnuvada su-
nacaklar.

Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortao-
kulu’nda eğitim gören 7. Sınıf öğrencisi 
on öğrenci, FLL’de sunacakları projeyle 
yepyeni bir keşif üzerinden, yeşil şe-
hirler kurguluyor. Binalardan çıkan ve 
havayı kirleten fosil yakıtların oluştur-
duğu sera gazına çözüm arayan Ro-
bokod Kahramanları adlı takım, hava 
kirliliğinin olmadığı bir şehir için yaptığı 
uzun araştırmalar sonucu “Mikro Alg” 

adında, dünya üzerinde en çok oksijen 
ürettiği saptanan bir canlıyla hava kirli-
liğinin önüne geçmeyi planlıyor. Akade-
misyenlerin, mimarların, çevre ve inşaat 
mühendislerinin görüşlerini de alarak 
proje üzerinde ilerleyen takım, dünya 
üzerindeki oksijenin %65’ini üreten 
mikro algleri kullanarak sokak lamba-
ları tasarlayacak. Bu lambalarda Mikro 
Algler gündüz gün ışığıyla, gece de flo-
resan LED lambalardan beslenecek.

Robokod Kahramanları’nın proje ve 
turnuva süreçlerini İzmir İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir 
EBA, Dokuz Eylül TeknoPark, Tekno-
Park İzmir, Yaşar Üniversitesi TeknoPark 
ve İzmir Bilim Park gibi kurumlar da 
destekliyor. ■

ÖĞRENCİLER, “MİKRO 
ALG” ADINDA, DÜNYA 

ÜZERİNDE EN ÇOK 
OKSİJEN ÜRETTİĞİ 

SAPTANAN BİR 
CANLIYLA HAVA 

KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE 
GEÇMEYİ PLANLIYOR.
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GERİ DÖNÜŞÜM KAĞIT 
İHRACATINDA REKOR DÜŞÜŞ

%13'ün üzerinde bir düşüşe tekabül eden ABD'nin geri dönüşüm kağıt ih-
racatı 2019'da yaklaşık 3 milyon tonluk düşüş gösterdi.

Eski oluklu kutu, karışık kağıt ve gazete 
kağıdı dahil olmak üzere daha bir çok 

geri kazanılmış lif ürünlerine ilişkin ihracat 
rakamı 2018 yılında 21 milyon ton olarak 
gerçekleşirken, geçtiğimiz yıl bu rakam 
düşüş göstererek toplam 18.1 milyon ton 
olarak gerçekleşmiştir. (bu yazıda geçen 
tüm lif rakamları kısa ton olarak verilmiş-
tir (1 ton (t) = 1,10 kısa ton)).

%13'ün üzerinde bir düşüşe tekabül eden 
yaklaşık 3 milyon tonluk düşüş, rakam-
ların ilk kez kayıt altına alındığı 2000 yı-
lından bu yana ABD'nin geri kazanılmış 
kâğıt ihracat sevkiyatında yaşanan en 
büyük yıllık tonaj düşüşüdür.

Ayrıca, 2019 yılındaki lif ihracatının 
toplam miktarı 2006 yılından bu yana 
en düşük seviyede gerçekleşmiştir.

Beklendiği gibi, Çin pazarı gerçekleşen 
düşüşün en büyük etkeni oldu. Ülkedeki 

alıcılar 2019 yılında bir önceki yıla göre 
2.5 milyon ton daha az miktarda geri ka-
zanılmış lif alışı yaptı.

2019 yılında meydana gelen bu düşüş, 
Çin'in Ulusal Kılıç ithalat politikasının et-
kilerine ilişkin son örneği gibi görünüyor.

2018 yılı başlarında etkisini göstermeye 
başlayan denizaşırı ithalat kısıtlamala-
rına rağmen, ABD lif ürünleri ihracatı 
2017 yılına göre 2018'de fiili olarak artış 
gösterdi. Çünkü, özellikle Güneydoğu 
Asya'da yer alan Çin dışındaki ülkeler, 
2018'de Çin’den kaynaklanan düşüşleri 
dengelemek için daha fazla malzeme 
ithal etti. 

Bu eğilim 2019'da tekrar etmedi. Hin-
distan, Endonezya ve Güney Kore dahil 
olmak üzere büyük Güney ve Güney-
doğu Asya ihraç pazarları, ABD'den yıl 
boyunca yaptıkları lif ithalatını azalttı. Bu 

ülkelerin çoğu, son 18 ay içinde kendi it-
halat kısıtlamalarını uygulamaya koydu.

İhraç edilen belirli lif ürünlerinin sınıf-
larına bakıldığında, ABD'nin ihracatın-
daki düşüşe en fazla etkinin eski oluklu 
kutu ihracatındaki azalmanın sebep 
olduğu görülmektedir. Eski Oluklu Kutu 
sevkiyatları 2019 yılında 1,9 milyon ton 
azalmış ve bu miktar toplam lif ürünleri 
ihracatındaki toplam 3,1 milyon tonluk 
azalmanın büyük kısmını oluşturmuştur.

Ülkeler bazında incelendiğinde, ABD lif 
ürünleri için en büyük ihracat pazarları-
nın Çin (5,8 milyon ton ithalat), Hindis-
tan (3,3 milyon), Meksika (1,5 milyon), 
Vietnam (1,2 milyon), Güney Kore (1.1 
milyon), Tayvan (1.0 milyon), Endonez-
ya (990.000), Kanada (950.000), Tay-
land (580.000) ve Malezya (200.000) 
olduğu görülmektedir. ■

K A Ğ I T A N A L i Z  / 
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PLASTİK İHRACATINDA  
DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

ABD’nin hurda plastik ihracat miktarı son birkaç yılda sürekli olarak gözle 
görünür bir şekilde azalmaya devam ederek, 2019 yılında 2002'den bu yana 
en düşük değerine geriledi.

ABD, 2019 yılında 1.46 milyar pound 
hurda plastik ihraç etti. Bu rakam 

bir önceki yıl gerçekleşen 2.37 milyar 
poundluk ihracat rakamı ile kıyaslandı-
ğında % 38 düşüş olduğu görülür. 2018 
ihracatı 2017'deki 3,68 milyar pound’luk 
ihracat rakamına kıyasla düşmüştür. Bu 
durum, 2017'den 2019'a kadar ABD'nin 
geri dönüştürülmüş plastik ihracatının % 
60'ın biraz üzerinde düştüğü anlamına 
gelmektedir.

2019'da ihracatta meydana gelen 
söz konusu düşüş, özellikle Malezya 
(2018'de 450 milyon Pound’dan 2019'da 

133 milyon pounda düşmüştür), Tay-
land (236 milyon Pound’dan 60 milyon 
pounda düşmüştür) ve Hindistan (294 
milyon pounddan 188 milyon pounda 
düşmüştür) olmak üzere Güney ve Gü-
neydoğu Asya ülkelerine yönelik ihra-
cattaki büyük düşüşten kaynaklanmıştır.

Gerçekleşen söz konusu düşüşlerin bir 
kısmı, Hindistan’ın yaz boyunca alınan 
hurda plastik ithalat yasağı gibi yüksek 
profilli ithalat politikası değişikliklerin-
den etkilenmiştir.

2019 yılında en büyük hurda plastik 

ihracat pazarları; Kanada (329 milyon 
pound), Hindistan (188 milyon pound), 
Hong Kong (160 milyon pound), Ma-
lezya (133 milyon pound), Meksika 
(79 milyon pound), Tayvan (76 milyon 
pound), Güney Kore (68 milyon pound), 
Türkiye (64 milyon pound), Tayland 
(60 milyon pound) ve Endonezya (54 
milyon pound) olmuştur.

2018'e kadar ABD hurda plastiğinin en 
büyük ithalatçısı olan Çin, 2019 yılında 
ilk 10 hurda plastik ithalatçı ülkelerinin 
arasında yer almamıştır. ■
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D E M İ R S İ Z  M E T A L

UZMANLAR ÇİN’İN GÜNCELLENEN 
METALLERİNİN ÖZELLİKLERİNE 
TEPKİ GÖSTERİYOR

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosunun raporları, özellikle Çin başta olmak 
üzere demir olmayan hurda metal pazarlarına ışık tutmakta.

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu 
(BIR) Ocak ayı raporlarına göre, 

uzmanların bir kısmı Çin'in bakır, 
pirinç ve alüminyum hurda özellik-
lerini yayınlama kararından bahset-
miştir. Reuters'e göre; söz konusu 
hareket, Çin'in çok temiz oldukları 
sürece bu metallerin geri dönüştü-
rülebilir ürünler olarak ithalatına izin 
vermeye devam edeceğinin ve bun-
ları “atık” olarak yasaklamayacağının 
bir göstergesidir.

Uni-All Grup'tan David Chiao ve 
Uluslararası Geri dönüşüm Bürosu 
Demir Olmayan Metaller Bölüm Baş-
kanı, Çin’in “hurda malzemeyi” “geri 
dönüştürülmüş malzeme” olarak ye-
niden sınıflandırdığını ifade etmiştir.

Hurda ticaret yolları büyük ölçüde 
sabit hale gelmiştir ve külçe gibi 
nihai mamuller hala Çin tarafından 
yapılan tüketime bağlıdır. Bu neden-
le bahse konu geri dönüştürülmüş 
malzemenin yeniden sınıflandırılma-
sının önemi göz ardı edilmemelidir.

Hurda Geri Dönüşüm Endüstrile-
ri Enstitüsü (ISRI); benzer şekilde 
bahse konu sınıflandırmayı taktir 

etmiş ve bu sınıflandırmanın Çin 
hükümetinin hurda malların, değerli 
mallar ve ithal mallar olduğunu ve 
“katı atıklar” için aynı kurallar çer-
çevesinde yönetilmemesi gerektiğini 
en sonunda kabul etmesinin önemli 
bir göstergesi olduğunu belirtmiştir.

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu 
(BIR), yeni demir olmayan metal 
özelliklerine ilişkin bir açıklama ya-
yınlayarak, söz konusu metallerin  
kalite standartlarına ulaşmak için 
daha yüksek maliyetli işlem gerek-
tireceklerini ve bunun da ürün mali-
yetlerini artıracağını belirtmiştir.

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu 
(BIR) tarafından yapılan açıklamaya 
göre, büyük miktarlarda yüksek kali-
teli hurda talebini karşılayacak hurda 
işleme kapasitesinin mevcut olup 
olmadığı sorusu halen yürürlüktedir. 
Genel olarak, son yıllarda, ayıklama 
ve işleme makineleri için daha fazla 
yatırım yapılmıştır ve yapılmaya 
devam edilmektedir.

Bu arada bazı uzmanlar, Çin’in demir 
olmayan metallerinin bazı katego-
rilerine yönelik ithalatının, ithalat 

kotaları nedeniyle azaldığını ifade 
etmiştir.

ABD'li OmniSource Corporation'dan 
Shen Dong, “Çin Gümrüğünün, 2020 
yılı sonuna kadar sıfır katı atık it-
halatı hedefine yaklaştıkça üç aylık 
kota kısıtlamaları nedeniyle bakır ve 
alüminyum hurda ithalatının son altı 
ayda keskin bir şekilde düştüğünü 
bildirdiğini” ifade etmiştir.

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu 
(BIR) raporlarında, uzmanların bir 
kısmı yapılan son ticaret anlaşmaları-
na ilişkin bilgi vermektedir. Uzmanlar 
iki ülke arasında mevcut olan, daha 
fazla gümrük tarifesine son veren 
ancak hurda malzemeler de dahil 
olmak üzere çeşitli malzemelere yö-
nelik fayda sağlayan ve yürürlükte 
olan ABD-Çin ticaret anlaşmasının 
ilk aşamasından bahsetmektedirler.

Dubai merkezli Aboura Metals'ten 
İbrahim Aboura; Birinci Aşama an-
laşması haberlerinin Londra Metal 
Borsası'nda (LME) bakır ve kurşun 
fiyatlarının yükselmesine yardımcı 
olduğunu ifade etmiştir. Yüksek fi-
yatlar Orta Doğu'da demir olmayan 
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hurda ticaretini artırmıştır. Ancak, 
yine de ABD ile İran arasındaki ça-
tışma nedeniyle bölgede artan geri-
limin bir gecede piyasa görünümünü 
ve davranışlarını değiştirebileceğini 
ifade etmiştir.

Bir kısım yazar ABD-Meksika-Kana-
da Anlaşması'na (USMCA) da değin-
miştir. Kongre, bu ayın başlarında 26 
yıldır yürürlükte olan Kuzey Ame-
rika Serbest Ticaret Anlaşması'nın 
(NAFTA) yerini alan serbest tica-
ret anlaşmasını onaylayarak karara 
bağlamıştır. Meksikalı şirket Glorem 
SC'den Alejandro Jaramillo, yeni 
ticaret anlaşmasının yürürlüğe gir-

mesinin Kuzey Amerika'daki tedarik 
zincirleri için çok ihtiyaç duyulan 
risksiz olma durumunu sağlayaca-
ğını ifade etmiştir. Yeni anlaşma, 
bölge dahilinde üretilen araçlardaki 
yerel malzeme yüzdelerinin daha 
yüksek olmasını gerektirmektedir. 
Aynı zamanda bölgenin alüminyum 
eksikliği olduğunu ifade etmekte ve 
bu nedenle yeni USMCA pazarında 
dönüşüm ve değişim için ilk ve esas  
mamullerin ve külçelerin gümrük-
süz ithalatına izin vermektedir. Bu 
durum, yeniden ergitme işlemleri ve 
otomobil parçası üreticileri için bir 
destek sağlamalıdır. ■

ÇİN, BAKIR, PİRİNÇ 
VE ALÜMİNYUM 

HURDALARININ GERİ 
DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR 
ÜRÜNLER OLARAK 

İTHALATINA İZİN VERMEYE 
DEVAM EDECEK VE 

BUNLARI “ATIK” OLARAK 
YASAKLAMAYACAK.

A N A L i Z  / 
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YILSONU FİYAT ARTIŞINDAN 
SONRA HER ŞEY SAKİN

Türkiye'ye gelen demir hurda nakliye fiyatları kasım ve aralık ayları boyunca 
yükselmeye devam etti ve bu yükseliş diğer dünya pazarlarına da yansıdı. 
Ancak ticari faaliyetler sene sonuna doğru Noel tatil döneminden de kaynak-
lanan yavaşlama ile birlikte dünya pazarlarında sakin bir seyir izledi. 

Korona salgını ile birlikte dünyadaki 
bütün ticaret yerle bir oldu. Salgın 

sonrası ortaya çıkan ekonomik durgunluk 
henüz çelik piyasasındaki verilere yansı-
madı. Peki salgından önce durum nasıldı? 
En son veriler Kasım ve Aralık ayından, 
şimdi gelin onları inceleyelim:

Türkiye’ye nakliye edilen demir hurda 
fiyatları, kasım ayı içinde erken rezerve 
edilerek HMS I/II 80/20 hurda için CFR 
260 dolar/ton’a temin edilen Baltık ve 
ABD çıkışlı hurda sayesinde Kasım ayı 
boyunca yukarı yönlü hareket etti. 261-
262 dolar/ton olacak şekilde Baltık çı-
kışlı hurda rezerve edilmeye devam etti. 
Bitmiş çelik ürünler zayıf talep nedeniyle 
yüksek fiyatlardan yeterli satış miktar-
larına ulaşmaya çabaladı. Bu durum kar 
marjları üzerinde baskı yaratan daha fazla 
ham madde alımını ise haklı çıkarmadı. 
Kış aylarının tahsilat maliyetinin yüksek 
olmasına rağmen, yaklaşmakta olan daha 
sakin tatil ayı stokların tekrar tamam-
lanması için teşvik edici bir etken olarak 
ortaya çıktı.

Kasım ayının sonuna doğru, ayın başlan-
gıcında 260 dolar/ton olarak belirtilen 
ABD çıkışlı HMS I/II 80/20 kargo fiyatının 
272 dolar/tona çıkması ile birlikte fiyatlar 
fırladı. Türkiye'deki hurda alıcıları, bitmiş 
çelik ürünü satışındaki yüksek fiyatları 
devam ettirmeyi başaramadıklarından 
geçici olarak tedarik hızını düşürdüler. 

Aralıkta alım tekrar başladıktan sonra, 
yukarı yönlü keskin yükseliş Baltık çıkışlı 
bir satıcının HMS I/II 80/20 kargo fiyatı-

nı ilk etapta 272 dolar/ton olarak rezer-
ve etmesi ve sonrasında bu rakamı 289 
dolara çıkarmasıyla devam etti. ABD 
kargoları 295 dolar/ton, 297 dolar/ton ve 
sonrasında da 300 dolar/ton olacak şekil-
de farklı fiyatlarda rezerve edildi. 

Az sayıda Baltık çıkışlı kargo ABD fiyat-
larını yakalamadan önce HMS I/II 80/20 
hurda fiyatını 297-299 dolar/tona kadar 
çıkardı. Hatta bu rakam piyasalar Noel 
nedeniyle kapanmadan önce ton başına 
303 dolar seviyelerine kadar ulaştı ve ay 
sonuna kadar herhangi hiçbir alışveriş 
bildirilmedi. Ocak ayı yavaş başladı ve ilk 
haftasında herhangi bir ticari faaliyet ger-
çekleşmedi. Bu yazı yazıldığı sırada, iki 
Avrupa çıkışlı HMS I/II 80/20 kargo, 297 
dolar/ton olarak rezerve edildi. Bir İngil-
tere çıkışlı kargo 300 dolar/tona çıkarken, 

bu durum kar marjlarının erimeye devam 
ettiği hafif bir düşüşü gösteriyordu.

HİNDİSTAN VE TAYVAN

Hindistan HMS I/II 80/20 fiyatlarının 
Kasım ayında art arda 2 hafta boyunca 
255-270 dolar/ton’a ulaşmasının keyfini 
çıkardı. Ay sonunda piyasalara güvenin 
azalması ve talep zayıflaması neticesin-
de aynı malzeme için fiyatların tekrar 
ton başına 250-260 dolara düşmesine 
rağmen, bu fiyat en son bildirilen sevi-
yenin ton başına 10-15 dolar üzerindeydi.   
Noel nedeniyle faaliyetlerin durdurulması 
öncesinde Hindistan’daki alıcıların batılı 
pazarlardan malzeme tedarik etmesi ile 
birlikte Aralık ayında toparlanma dönemi 
oldu. Haftalık bazda fiyatlar tekrar ton 
başına 5 ile 10 dolarlık artış kaydetti.

Ç E L İ K

Batılı Üreticiler için Zor Zamanlar
Araba üreticilerinin çelik taleplerinde devam etmekte olan azalma nedeniyle, 
Tata Çelik, Avrupa çapında 3000 kişinin işine son vermek zorunda kaldığında, 
köklü çelik üretim tesislerine sahip ülkelerin karşılaştıkları zorlukların altı çizi-
lerek bu duruma dikkat çekildi. Kaybedilen işlerin yarısından fazlasının (1600) 
firmanın Hollanda'da bulunan tesislerinde olması beklenmektedir. Otomotiv 
endüstrisindeki zayıflayan satışlar da dahil olmak üzere, dünya genelinde 
birçok faktör Tata Çelik’in Avrupa'daki performansını etkilemeye devam et-
mektedir. Araba üreticileri Tata Çelik firmasının Hollanda’daki Ijmuden çelik 
fabrikasında üretilen çeliğin başlıca müşterisi konumundadırlar. Araba üreti-
cilerini ambalaj sanayi takip etmektedir. Bir diğer faktör de, Amerika Birleşik 
Devletleri'nin yabancı çelik ithalatına uyguladığı yüksek vergi tarifeleridir. Bu 
durum Çin tarafından üretilen çeliğin Avrupa'daki Tata Çelik ürünlerine karşı 
daha ucuz bir alternatif haline gelmesine neden olmuştur.
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ABD İÇ PAZAR HURDA ÇELİK FİYATLARI
(Dolar/Grosston)
Fabrika Teslim HMS 1 Ağır Çelik Hurdası (1/4 İnç) kompozit fiyatı

ALMANYA'DA FABRİKA ÇIKIŞI  
KOMPOZİT SATIŞ FİYATI (Avro/ton)
E3/Avrupa Standart Kalite No:3 ağır eski çelik hurdası (>6mm) 
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ABD İHRACAT FİYATLARI 
(Dolar/Grosston)
HMS 1 Ağır Çelik Hurdası (1/4 İnç)

Bu artış mevcut malzeme yokluğunun 
yanında dünya pazarlarındaki yükselişle 
birlikte HMS I/II 80/20 yılsonu fiyatları-
nın ton başına 285-295 dolarda tamam-
lanmasını sağladı. Ocak ayı başladığın-
da, pazarlar tekrar harekete geçmek 
için geç kaldı ve fiyatlar 275-295 dolar/
ton bandına genişledi. Aniden yükse-
liş gösteren Türk pazarlarının ardından 
Tayvan’a satılan hurda fiyatları Kasım 

ayı boyunca her hafta ton başına 5 do-
larlık artış gösterdi.  Kasım ayını bu şe-
kilde tamamlandı ve aralık ayına devam 
eden yüksek talep ve kış ayları nedeniyle 
oluşan malzeme yokluğunun ardından, 
ton başına 15 dolar daha yüksek olacak 
şekilde HMS I/II 80/20 hurda için 255 
dolar/ton fiyatı ile girildi. Aralık ayında 
da artış devam etti ve yıl sonunda HMS 
I/II 80/20 hurda 270 dolar/ton olacak 

şekilde yıl kapandı. Söz konusu durum 
bu yazı yazıldığı esnada da değişmedi.

RAKİP MALLAR

Gümrük verileri Çin'in demir ithalatının 
Ekim ayında 92.86 milyon ton olarak 
gerçekleştiğini göstermiş, böylece Eylül 
ayında gerçekleşen 99.36 milyon tonluk 
ithalat rakamında azalma meydana gel-
miştir. Bu durum 3 aylık art arda gelen 

AVRUPA'DAN TÜRKİYE'YE NAKLİYE  
TAŞIMACILIĞI MALİYET VE NAVLUN FİYATLARI 
(Dolar/Ton)
HMS 80/20 Ağır Çelik Hurdası
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artışın sona ermesine neden olmuştur. 
Demir ithalatı Kasım ayında daha fazla 
azalarak bir önceki aya göre  %2,4’lük 
düşüşle 90,75 milyon ton olarak gerçek-
leşmiştir. Ancak bu rakam bir önceki yılın 
aynı dönemi olan 2018 Kasım ayında 
gerçekleşen 86.25 milyon tonluk ithalata 
göre yüksektir. Vale, 2019 yılının başında 
yaşanan trajik baraj çökme hadisesi son-
rasında Brezilya'daki çeşitli madenlerde 
üretimi durdururken, bazı bölgelerden 
yapılan nakliye miktarı azalmıştır.

Demir fiyatları Kasım ayında düşüş 
eğilimine devam etmiş ve ay ortasında 
Hızlı Marketler (Fastmarket) tarafından 
yayınlanan % 62 Fe Demir Cevher cfr 
fiyatına göre 78 dolara kadar düşmüş-
tür.  Bu durum stok seviyelerinin yüksek 
olmasından ve talep miktarının mev-
simsel olarak daha zayıf olmasından 
kaynaklanmıştır. 

Ay sonuna doğru talepteki iyileşmeye 
ve artışa bağlı bir toparlanma olmuş ve 
demir fiyatları ton başına 90 Amerikan 
dolarına ulaşmıştır. Ancak bu durum kısa 
ömürlü olmuştur. Çünkü fiyatlar tekrar 
düşerek Aralık ayına doğru ton başına 
87-89 dolar aralığında seyretmiştir. Fi-
yatlar ton başına 94 Amerikan dolarına 
yükselmiş ve ton başına 90-91 dolara 
yumuşayana kadar bu seviyelerde is-
tikrar bulmuştur. Bu yazının yazıldığı 
sırada,  fiyatlar Ocak ayında ton başına 
tekrar 94 Amerikan dolarına çıkmıştır.

DÜNYA ÇELİK İSTATİSTİKLERİ

Dünya ham çelik üretimi 64 ülkenin 
Dünya Çelik Birliğine yaptığı bildiri-
me dayalı verilere göre Ekim ve Kasım 
ayında bir önceki yılın aynı dönemine 
göre düşüş göstermiştir. Bir önceki yılın 
ekim ayı ile karşılaştırıldığında 2019 
Ekim ayında yüzde 2,8’lik bir düşüş 
meydana gelmiş ve Ekim 2019 toplam 
üretimi 151,5 milyon ton olarak gerçek-
leşmiştir. Üretim Kasım 2019'da daha 
fazla azalarak bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 1’lik düşüşle 147,8 
milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Çin'in 
ekim ayı ham çelik üretimi yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 0,6’lık düşüşle 81,5 
milyon ton olarak gerçekleşmiştir Diğer 
ülkelerin üretimlerindeki azalmalar şöy-
ledir: Hindistan yüzde 3,4’lük düşüşle 9,1 
milyon ton,  Japonya yüzde 4,9 düşüş-

le 8,2 milyon ton ve Güney Kore yüzde 
3,5’lik düşüşle 6,0 milyon ton.

Avrupa Birliği'nin tamamında üretim 
de bir önceki yılın aynı dönemine göre 
azalma göstermiştir. Almanya’da üretim 
Ekim ayında yüzde 6,8 düşüşle 3,3 
milyon ton, İtalya’da yüzde 3,7 düşüşle 
2,2 milyon ton, Fransa’da yüzde 10,6 dü-
şüşle 1,2 milyon ton ve İspanya’da yüzde 
7,6 düşüşle 1,2 milyon ton olarak gerçek-
leşmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin 
üretimi Ekim ayında bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 2 azalarak 7,4 
milyon tona düşmüştür. Aynı zaman 
zarfında, Brezilya’nın üretimi yüzde 19,4 
azalarak 2,6 milyon tona,  Türkiye’nin 
üretimi yüzde 15 azalarak 2,7 milyon 
tona ve Ukrayna’nın üretimi yüzde 12,7 
azalarak 1,6 milyon tona düşmüştür.

Çin, Kasım ayındaki üretimini artıran 
tek ülke olmuştur. Bu artış 2018 Kasım 
ayına göre yüzde 4 artışla 83 milyon 
tona olarak gerçekleşmiştir. Hindistan’ın 
üretimi bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 2,8 azalarak 8,9 milyon ton, 
Japonya’nın üretimi yüzde 10,6 aza-
larak 7,7 milyon ton,  Güney Kore’nin 
üretimi yüzde 0,5 azalma ile 5,9 milyon 
ton olarak gerçekleşmiştir. Avrupa Bir-
liği'nde; İtalya bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre % 9,8 azalma ile 2 milyon 
tonluk ham çelik üretimi, Fransa %18,2’lik 
azalma ile 1,1 milyon tonluk üretim, İs-
panya toplam yüzde 10,9’luk azalma ile 
1,1 milyon ton olarak gerçekleştirmiştir.

Aynı zamanda, Amerika Birleşik Devlet-
leri’nin üretimi bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 2,2’lik azalma ile 7,2 
milyon ton, Brezilya’nın üretimi yüzde 
10,5’lik azalma ile 2,6 milyon ton, Tür-
kiye’nin üretimi yüzde 8'lik azalma ile 
2,9 milyon ton ve Ukrayna’nın üretimi 
yüzde 20,1’lik bir azalma ile 1,3 milyon 
ton olarak gerçekleşmiştir.

ALMANYA ENDİŞESİ

Bu haberler üzerine oluşan belirsizlik ve 
olumsuz hava Alman Çelik Hurda Geri 
Dönüşüm Birliğinin (BDSV) 500’den 
fazla üyesi arasında yapmış olduğu 
bir anket kapsamında dile getirilmiştir. 
Ankete katılanlar ulusal ekonomilerin 
zayıflamasıyla birlikte firmaların bu du-
rumdan daha fazla etkilenmeleri nede-

niyle yaptıkları işin daha da zorlaştığı 
konusunda fikir birliğine varmıştır. Gelen 
hurda miktarı azalırken, çelik fabrikaları 
ile dökümhanelerden gelen hurda ta-
leplerinde düşüş yaşanmıştı. Otomotiv 
sektörünün yıpranmış olması ve makina 
mühendisliğine yönelik azalan talepler 
nedeniyle çelik geri dönüşümcülerinin 
üçte ikisi 2020 yılında işlerinde azalma 
olacağına dair tahminde bulundular. 
UBS tarafından Amerikan çelik sektö-
ründe yer alan işletmeciler ile yapılan 
anket; katılımcıların yakın dönemde 
sıcak çekilmiş kangal fiyatlarının arta-
cağı yönünde beklentilerinin olmasına 
rağmen, sektörde yer alan işletmecilerin 
yüzde 57’si müteakip üç aylık dönem-
de nihai ürün talebinde azalma olacağı 
tahmininde bulunduğunu, işletmecilerin 
sadece yüzde 19’unun bu konuda iyim-
ser olduğunu göstermektedir. Dahası, 
katılımcıların yüzde 52’si sürdürülebilir 
çelik fiyat toparlanmasının tetiklenmesi 
için kapasite azaltılmasına ihtiyaç oldu-
ğuna inanmaktadır.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 
ÇELİK ÜRETİMİ

Daha fazla cesaretlendirecek ve teşvik 
edecek şekilde, Hurda Geri Dönüşüm 
Sanayi Enstitüsü Amerika Birleşik Dev-
letlerindeki çelik üretiminin 2020 yılına 
daha iyi bir başlangıç yaptığını bildir-
miştir. Amerikan Demir ve Çelik Enstitü-
sünden (AISI) alınan son verilere göre, 
yılın ilk haftasında yerel ham çelik üre-
timi bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 2 artarken kapasite kullanım oranı 
yüzde 82’ye çıkmıştır. Kapasite kullanım 
oranı 2019’un aynı döneminde yüzde 
79,8 olarak gerçekleşmiştir. 2019 Aralık 
ayına kadar 11 aylık süre zarfında Ame-
rika Birleşik Devletleri'nin toplam çelik 
ithalatı 2018 ile kıyaslandığında yüzde 
17,3 düşmüştür. Bitmiş çelik üretimi bir 
önceki yılın aynı dönemine göre Ameri-
kan Demir ve Çelik Kurumundan (AISI) 
ve sayım bürosundan gelen ön verile-
re göre yüzde 18,1 düşmüştür. Sayım 
bürosu 2019 Aralık ayına kadar 11 aylık 
süre zarfında Amerika Birleşik Devlet-
leri'nin inşaat harcamalarının 2018 yılı-
nın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 
yüzde 0,8 oranında düşmesine rağmen, 
2019 Kasım ayında bir önceki aya göre 
yüzde 0,6 oranında artmıştır. ■

Ç E L İ K
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KURŞUN STOKLARI AZALIYOR
Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu (ILZSG) tarafından, 2019’un 
ilk 10 ayında dünyadaki rafine kurşun talebinin, arz miktarının 81000 ton 
üzerine çıktığı bildirildi. Aynı dönemde, bildirilen toplam stok seviyesi 
38000 ton azaldı.

Dünyadaki madenlerde yapılan üretim 
miktarı Bolivya, Çin ve Kazakistan’da-

ki üretim miktarındaki azalmaya karşılık 
Avrupa, Avustralya, Hindistan, Meksika, 
Peru ve Güney Afrika’daki üretim artış-
ları sayesinde dengelenmiştir. Hindistan, 
Güney Kore ve Meksika’da rafine kurşun 

metal üretiminde artış olmuştur. Bunun-
la birlikte Nyrstar Limanı Pirie kurşun 
ergitme tesisindeki teknik sorunların 
üretimlerinde kayda değer bir azalma 
ile neticelendiği ülkelerden başlıca Arjan-
tin, Kanada, Kazakistan ve Avustralya’da 
azalan üretimin sonucu olarak dünyada 

genel üretim yüzde 0,7 düşmüştür. Rafine 
kurşun kullanımı başlıca Avrupa, Amerika 
Birleşik Devletleri ve Japonya’daki düşü-
şün etkisiyle yüzde 0,5 oranında azalmış-
tır. Çin’in kurşun konsantrasyonu içeren 
madde ithalatı yüzde 40,4’lük artışla 
781.000 tona çıkmıştır. ■
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Geri Dönüşüm Sektörü 

Uluslararası 
Fuar ve  
Seminer 
Takvimi

3
5

Intersolar  
Middle East
Dubai

Waste Expo 
Los Angeles

IARC 2020
Cenevre

11
13

Ambalajda 
Sürdürülebilirlik 
2020
Chicago
(Ertelenme ya da iptal 
hakkında bilgi yok)

11
13

15
18

Güneydoğu Geri 
Dönüşüm Konferansı 
ve Fuarı
Floria 
(İptal Edildi)

25
28  

Plastik Geri 
Dönüşüm 
Gösterisi 
(PRSE)
Amsterdam

MART

16
16

Pet Monomer 
Geri Dönüşüm 
Forumu
Brüksel
(Erteleme ya da iptal 
bilgisi yok)

20
21

Enerji, Fayda ve 
Çevre Konferansı
San Diego
(Sanal Ortama 
Taşındı)

21
23

IE Expo China 
Shangai

28
30

6
7

Dünya Enerji ve 
Kaynak Atıkları 
Zirvesi
Londra

2
4

10
12

Scrapex 2020
Mumbai
(Erteleme ya da iptal 
bilgisi yok)

NİSAN

4
7

MAYIS

Uluslararası pandemi nedeniyle etkinlik ve 
fuarların da pek çoğu iptal edildi ya da ertelendi. 
Esenliğimiz ve ekonomimiz açısından Covid-19'u 
mümkün olan en az hasarla atlatmayı ve sağlıklı 
günlerde yeniden bir araya gelmeyi dileriz.
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IFAT 2020 
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Sergisi 2020
İstanbul
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11
14
Ekim

Avrupa 
Kimyasal Geri 
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Konferansı
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Eylül






