




Osman KAYTAN
AGED Genel Müdürü

Dergimiz, Derdimizi Anlatacak!

Değerli geri dönüşüm sektörü paydaşları, 

Geridönüşüm Ekonomisi (GE) dergimizin ilk sayısı ile karşınızdayız. 

Atık yönetimi, döngüsel ekonomi, sıfır atık sistemi, geri dönüşüm, iklim 
değişikliği gibi çevresel konuları odağına alacak dergimizi; derdimizi 
dile getireceğimiz bir mecra olarak yaşatmakta kararlıyız. 

Yayınımızı; çözüm önerilerimizi dile getireceğimiz bir platform, konu-
sunda uzman yazarların katkısını ve görüşlerini, geri dönüşüm ve atık 
yönetimi konusunda özenle hazırlanmış dosyaları, dünyada yaşanan 
gelişmeleri ele alan ve derinlemesine bilgi sahibi olmak istediğimiz 
konularda bizi tatmin eden içeriğe sahip bir kaynak olarak tasarladık.

Bu dergi, bütün sektör paydaşlarının sesi olacak…

İki ayda bir yayımlanacak olan Geridönüşüm Ekonomisi, Mart-Nisan 
sayısının kapak konusunu Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın eşi Sn. Emine Erdoğan himayesinde yürütülen “Sıfır Atık Proje-
si” olarak belirledik. 

Dosya konumuz kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın konuyla 
ilgili görüşlerine ve Bakan Yardımcısı Sn. Mehmet Emin Birpınar’ın da 
sektöre ve merak edilenlere dair röportajına yer veriyoruz. 

Ayrıca bu sayımızda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Türkiye 
Çevre Koruma Vakfı’nın (TÜÇEV) Antalya’da gerçekleştirdiği “Atık Yö-
netimi Zirvesi”ni ve gündemi ele alan bir eke de yer veriyoruz. Der-
gimizin içeriğinin sizlerin katkısıyla daha da zenginleşeceğini umarak, 
ülkemize ve sektörümüze hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. 

Saygılarımla
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D Ü N Y A D A N  H A B E R L E R  / 

Dünyanın en etkili siyasetçileri ve iş 
dünyası liderlerinin katıldığı Dünya 

Ekonomik Forumu’nun (WEF) bu yılki 
zirvesi İsviçre’nin Davos kasabasında 
“Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Dev-
rimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendir-
mek” temasıyla Ocak ayında gerçekleş-
tirildi. 49’uncu kez düzenlenen zirveye 
110 ülkeden 3 binden fazla iş adamı, 
siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum 
kuruluşu temsilcisi katıldı. Davos’taki 
toplantıların konularından biri de geri 
dönüşüm ekonomisiydi. Davos’ta dön-
güsel ekonomi konusunda alarm verici 
yeni bir rapor açıklandı. Raporda, lineer 
ekonominin doğal kaynaklar üzerinde 
baskıya neden olduğu, kullanılan ham 
maddelerin yüzde 90’dan fazlasının 
ekonomiye geri dönmediği iddia edili-
yor. Raporda, döngüsel bir ekonominin 
doğal kaynak kullanımını yüzde 28 azal-
tacağı, sera gazı emisyonlarını yüzde 72 
düşürülebileceği gösteriliyor. 

Öte yandan Davos’ta Dünya Sürdürüle-
bilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) tara-
fından yapılan açıklamada, toplam geliri 
1.3 trilyon dolar olan 30 şirketin döngü-
sel ekonomiyi uygulamak için güçlerini 
birleştirdiği kaydedildi. Factor10 ismiyle 
hayata geçen bu girişim, geleneksel “Al, 
Yap ve At” esasına dayalı ekonomi mo-
delinden, tasarımla yenilenen bir ekono-
mi modeline geçerek, şirketlerin ürettiği, 
kullandığı ve imha ettiği, küresel ticareti 
oluşturan maddeleri elden geçirme şek-
lini yeniden oluşturmayı amaçlıyor. Nihai 
hedef ise atıkların ortadan kaldırıldığı 
bir sisteme geçmek. Yapılan analizlere 
göre, 2030’a kadar döngüsel ekonomi-
ye geçmek 4.5 trilyon dolarlık iş fırsatı 
yaratabilir ve Birleşmiş Milletler’in Sür-
dürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaş-
mak için  bu önem arz ediyor. 

Kaynak: www.weforum.org

DAVOS’UN GÜNDEMİ 
DÖNGÜSEL EKONOMİ

Bu yıl Davos’ta öne çıkan konulardan birisi, tüm dünya-
nın dikkatini çekmeyi başaran döngüsel ekonomi, yani 
geri dönüşüm ekonomisi oldu.

ANALİZLERE GÖRE, 
2030’A KADAR DÖNGÜSEL 

EKONOMİYE GEÇİŞ 
YAPMAK 4.5 TRİLYON 
DOLARLIK İŞ FIRSATI 

YARATABİLİR
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Uluslararası çevre koruma örgütü Gre-
enpeace, “Plastikten Kurtulun” kam-

panyası kapsamında 42 ülkeden 10 bin 
gönüllünün yardımına başvurarak deniz-
lerdeki plastik kirliliğini denetledi. 42 ayrı 
noktada, 9 ay süren incelemelerin ardın-
dan yapılan 239 deniz temizleme operas-
yonunda 187 binden fazla plastik parçası 
toplandı. Greenpeace gönüllülerinin top-
ladığı binlerce plastik parçası içerisinde 
en çok polistren tipi plastikle karşılaşıl-
dığı ifade ediliyor ve bu plastik türünün 
geri dönüştürülemediği belirtiliyor. İkinci 
sırada ise kısaca PET olarak adlandırılan 
ve şişe yapımında kullanılan polietilen 
tereftalat maddesinin yer aldığı vurgu-
lanıyor. “Plastikten Kurtulun” projesinin 
küresel koordinatörü Von Hernandez, 
“Yürüttüğümüz marka denetimi büyük 
şirketlerin küresel plastik kirliliği üzerin-
deki yadsınamaz etkisini gösterdi” diyor. 

LİSTENİN EN’LERİ 

Küresel bazda gerçekleştirilen çalış-
mada, Coca-Cola en üst düzey kirletici 
olarak seçilirken, ardından PepsiCo., 
Nestlé, Danone ve Mondelez Interna-
tional listenin ilk sıralarında yer alıyor. 
Kuzey Amerika’nın ‘en kötü suçlular’ 
listesini;  Nestlé, Tim Hortons, PepsiCo, 
Coca-Cola Company ve McDonald’s 
oluşturuyor. Starbucks ise atık liste-
sinde 7’inci sırayı alıyor. Greenpeace, 
plastik kaplı kahve bardağı ve diğer 
içecek ambalajların en yaygın plastik 
türü olduğunun da altını çiziyor.

NE YAPILABİLİR?

Nestlé, asıl sorunun geri dönüştürüle-
bilir malzemelerin elden çıkarılmasının 
uygun olmadığını söyleyerek yapılan 
çalışmaya cevap verdi. Şirket, araş-

tırma sonucunda yayınlanan raporu, 
“Dünya çapında atıkları etkin bir şe-
kilde yönetmek için uygun altyapının 
geliştirilmesine yönelik açık ve acil 
bir ihtiyaç” olarak yorumluyor. Marka, 
ambalajlarının yüzde 100’ünü 2025 
yılına kadar yeniden kullanılabilir ya 
da geri dönüştürülebilir hale getir-
mek için çaba sarf ettiğini de yaptığı 
açıklamaya ekledi. Nestlé, plastik kul-
lanımını azaltmak, plastik atıkları ber-
taraf etmek adına endüstri ortaklarıyla 
birlikte yeni yaklaşımlar geliştirmek 
için çözüm araştırdığını da belirtti. 
Benzer şekilde, PepsiCo, 2025 yılına 
kadar tüm ambalajlarının geri dönüş-
türülebilir, kompostlanabilir veya bi-
yolojik olarak parçalanabilir olmasını 
istediğini ve aynı zamanda geri dönü-
şüm oranlarını arttırmaya ve ambalajı 
azaltmaya çalıştığını ifade etti.

GREENPEACE 
DÜNYAYI 
KİRLETENLERİN 
LİSTESİNİ 
ÇIKARDI!

Greenpeace, üç ay 
süren bir temizlik pro-
jesi sırasında toplanan 
10.000 litre atığın yüzde 
75’inden fazlasının 
plastikten oluştuğunu 
açıkladı ve plastik kirlili-
ğine yol açan şirketlerin 
listesini yayınladı. Ka
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Geri dönüşüm konusunda tüm dün-
yanın artık farkındalık oluşturması 

gerektiğini hepimiz biliyoruz ancak 
konu kişisel olmaktan çıkıp küresel 
şirketlerin kampanyasına dönüşmüş 
durumda.   ExxonMobil, Shell, Dow 
gibi;  petrol,  gaz ve plastik endüstri-
lerinde çalışma yapan  30 şirketten 
oluşan bir “Plastik Atık İttifakı” kuruldu. 
Bu şirketler şu anda kendi geri dönü-
şüm kaynaklarını da artırmaya çalışı-
yor. Kurulan bu yeni kar amacı güt-
meyen kuruluş, plastik atıkların çevre 
dışında kalmasına yardımcı olmak için 

en az 1 milyar dolar harcamayı plan-
lıyor. Plastik Atık İttifakı,   planın bir 
parçası olarak, Güneydoğu Asya’daki 
şehirlerin ihtiyaç duydukları yeni geri 
dönüşüm altyapısını oluşturmalarına 
yardımcı olacak. Örneğin,  daha fazla 
elektrikli otomobille geleceği plan-
layan  Shell,  plastik için artan talebin 
fosil yakıtların alakalı kalmasına yar-
dımcı olacağını umuyor. Şu anda pet-
rokimyasalları su şişelerinden çocuk 
oyuncaklarına kadar her şeyi yapmak 
için kullanılan bir polimer olan polieti-
lene dönüştürmek için milyarlarca do-

PLASTİK ATIK 
İTTİFAKI

Plastik ve tüketim ürünleri alanındaki değer zincirinde 
yer alan dünyanın en büyük şirketleri Alliance to End 
Plastic Waste (APW) adında bir ittifak kurdu. 

KURULAN BU YENİ 
KAR AMACI GÜTMEYEN 

KURULUŞ, PLASTİK 
ATIKLARIN ÇEVRE 

DIŞINDA KALMASINA 
YARDIMCI OLMAK İÇİN  

EN AZ  
1 MİLYAR DOLAR 

HARCAMAYI PLANLIYOR
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Hayatımızın her alanında bulunan, çok 
yönlü kullanım alanları olan fakat 

çevreye verdiği zarar nedeni ile göz ardı 
edemediğimiz plastik; ürettiği sera gazı 
emisyonu nedeni ile artık sadece finan-
sal değil, sosyal ve çevresel anlamda da 
kullanım alanlarını sorgulamamıza neden  
olan bir ürün. Çünkü okyanusun her kilo-
metresinde bulunan 13 bin adet plastik 
çöp, 2 kilometre yol kat eden araç  sevi-
yesinde sera gazı emisyonu üretiyor. Dön-
güsel ekonomi düşüncesinin temel taşı, 
plastiklere uygulanır, ekonomik büyüme 
sınırlı doğal kaynak kullanımından ayrılır 
ve halihazırda var olan plastik ürünleri 
yeniden kullanmak için yollar bulunursa  
işletmeler için yeni değerler yaratabilir ve 
gezegenimizi koruyarak geleceğe dönük 
yatırımlar yapılabilir. Geri dönüşüme ön-
celik veren düzenleyici ve gönüllü ted-
birler,  yeni teknolojik ilerlemelerle aynı 
doğrultuda olabilirse plastik için sürdü-
rülebilir ihtiyaç büyük ölçüde sağlanabilir. 
Plastik ambalaj türlerinin global bir stan-
dardizasyonu olması, bu konuda kalıcı 
bir çözüm olabilir. Bu endüstride yüksek 
geri dönüşüm oranlarına ulaşmak ve 
daha kolay kaynak kazanımı sağlayabil-
mek için ise etkili politikalar oluşturmak 
ve kamu ile işbirliği yapmak gerekmekte. 
Plastik Ekonomisi Global Taahhüdü, Ekim 
2018’de Birleşmiş Milletler Çevre ve Ellen 
McArthur Vakfı tarafından açıklandı ve 
290’dan fazla imzacı var. Taahhüt, pek 
çok büyük kamu ve özel sektör aktörü-
nün, yeniden kullanımı teşvik eden dön-
güsel bir ekonomi modelini savunmakta 
olduğunu gösteriyor. Bu kuruluşların, 
sınır koşulları doğru belirlenmiş politi-
kalar ve teşvikler sayesinde, iyileştirilmiş 
çevresel sonuçlar alabileceği görüşüne 
varıldı. Döngü kapatıldığında, plastikler 
artık atık olarak sınıflandırılmaz. Bunun 
yerine, değer zincirine teknik ve biyolojik 
girdiler olarak girip yeniden kilit bir değer 
kaynağı olarak hareket ederler. Azaltılmış 
kaynak kullanımı ve arttırılmış ekonomik 
kazanımların öne sürüldüğü yerlerde, 
plastiğin ham madde olarak kullanılması 
dönüştürücü değişim gücüne sahip.

KÜRESEL BİR 
SORUN: PLASTİK 

larlık bir tesis inşa ediyor. ExxonMobil, 
benzer şekilde, başka bir polietilen 
tesisinde yeni bir üretim hattı inşa 
ediyor. Bu ve diğer yeni projeler nede-
niyle  plastik üretiminin  önümüzdeki 
on yılda  yüzde 40  artması bekleni-
yor. PepsiCo, Coca-Cola, Unilever gibi 
şirketler  sorunlu plastik ambalajları 
elden çıkarma  sözü verdi. Bu firma-
lar, plastik ambalajların tümünü 2025 
yılına kadar yeniden kullanılabilir, geri 
dönüştürülebilir veya gübrelenebilir 
hale getirmeyi hedefliyor.  

Greenpeace’in global plastik lideri 
Graham Forbes, “Çözümün bir par-
çası olarak daha fazla geri dönüşüm 
altyapısına ihtiyacımız var. Ancak ger-
çeklere baktığınızda, büyük miktarda 
plastik atık toplamak için masanın et-
rafında oturan şirketler, aynı zamanda 
1 milyar dolar harcayan petrokimya 
üretimine yaklaşık 200 milyar dolarlık 
bir yatırımın parçası. Rakamlar uyuş-
muyor.” diyor. 

DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR  
KALKINMA KONSEYİ İLE İŞBİRLİĞİ

APW üyeleri; kimyevi madde ve 
plastik üreticileri, tüketim ürünleri 
alanında faaliyet gösteren şirketler, 
perakende alanındaki şirketler, dö-
nüştürücüler ve atık yönetimi firma-
larından oluşuyor. Bu firmalar, plastik 
üreten, kullanan, satan, işleyen, topla-
yan ve geri dönüştüren şirketler yel-
pazesini temsil ediyor. APW aynı za-
manda stratejik kurucu ortak olarak, 
World Business Council for Sustai-
nable Development (Dünya Sürdürü-
lebilir Kalkınma İş Konseyi) ile birlikte 
çalışıyor. Aynı zamanda döngüsel bir 
ekonomiye olanak sağlayarak kulla-
nılmış plastikler için çözümleri des-
tekleyecek. Başta okyanuslar olmak 
üzere doğadaki plastik atıkları orta-
dan kaldıracak çözümleri geliştirme 
misyonuyla hareket eden APW, kendi 
sponsorluğundaki projelerin yanı sıra, 
dört ana konuda ilerleme hedefleyen 
bireysel ve şirket güdümlü yatırımları 
geliştirip hayata geçirmeyi planlıyor. 

kaynak: www.weforum.org

APW’nun amaçları şu 
şekilde açıklandı:

Atık toplanması, yönetimi ve 
geri dönüşümü artırmak için 
alt yapı geliştirmek,

Plastiğin geri dönüşümünü 
ve yeniden elden 
geçirilmesini kolaylaştıracak, 
tüm kullanılmış plastik 
materyallerden değer 
yaratacak, yeni teknolojiler 
geliştirmek ve onları uyumlu 
hale getirmek için yeniliklere 
katkıda bulunmak,

Harekete geçmek için 
hükümetlerin, iş yerlerinin 
ve toplumun eğitimi ve 
katılımını sağlamak,

Karadan gelen plastik 
atıkları denizlere taşıyan 
nehirler gibi su yolları başta 
olmak üzere, doğada plastik 
atıkların halihazırda yoğun 
halde bulunduğu alanların 
temizliğini yapmak.

APW’NUN HEDEFLERİ

D Ü N Y A D A N  H A B E R L E R  / 
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Sıfır atık market temel prensipte, bil-
diğimiz market anlayışının herhangi 

bir atık oluşumuna neden olmayan ver-
siyonu. Öyle ki, bu marketlerde amba-
lajlı ya da paketli hiçbir ürün satılmıyor. 
Herhangi bir kapta ya da şişede sunulan 
ürünlerin tamamı ise depozitolu, böyle-
ce yeniden kullanım teşvik ediliyor. Sıfır 
atık marketlerin çoğunda ürünler yerel 
üreticilerden temin ediliyor ve özellikle 
sürdürülebilir yollarla üretilmiş ürünlere 
yer veriliyor. Yerel tedarikçilerden ürün 
alındığı için ürünlerin uzun mesafelerce 
taşınmasına gerek kalmıyor ve bu da 
bu marketlerin karbon ayak izinin ol-
dukça düşük olmasını sağlıyor. Tüketi-
ciler bu marketlere gelirken kendi cam 

kavanozlarını ya da kaplarını getirip is-
tedikleri üründen gramla ya da litreyle 
satın alıyorlar. Kendi kaplarını yanında 
taşımak istemeyenler için ise market-
lerde yeniden kullanılabilen alışveriş 
çantaları ve depozitolu kavanozlar bu-
lunduruluyor.  Özellikle Avrupa’da hızla 
yaygınlaşan bu marketlerin örneklerini 
Almanya, Danimarka, İsveç, İrlanda, İs-
panya, İtalya, Fransa ve İngiltere gibi 
ülkelerde görmek mümkün. Sıfır atık 
market konsepti “satın al, ürünü kullan, 
ambalajı çöpe at” döngüsüne bir alter-
natif üreterek, ambalaj kullanımını sıfıra 
indiren bir tüketim anlayışı yaratıyor.  

kaynak: yesilist.com

YENİ TREND: 

“SIFIR ATIK 
MARKETLERİ” 

Daha temiz bir dünya için tüketim alışkanlıklarını da de-
ğiştirmemiz gerekiyor. Şimdi yeni bir trend ile karşı kar-
şıyayız: Sıfır atık marketleri...

ATIK SEBZELERE 
İKİNCİ BİR ŞANS VERİN

İklim değişiklikleri ve anormal 
hava koşulları sebze yetiştiricili-
ğinde sıkıntılar oluşturuyor. Şehir-
lerde yaşayanların bu sorunun çok 
da farkında olmaması Japonya’da 
giderek önem kazanan konuların 
başında geliyor. Vegeloop isimli 
yenilikçi bir yetiştirme kiti saye-
sinde satılamayacak haldeki seb-
zeler yepyeni sebzelere dönüştü-
rülüyor. Çöp işleme teknolojisini 
temel alan Vegeloop, bir anlamda 
atılmış sebzeleri geri dönüştürüyor. 
Buruşturulmuş kâğıtlar içine sarıl-
mış Vegeloop kitleri, atık sebze ve 
meyvelerden yapılmış bir gübrenin 
yanı sıra aynı sebzenin tohumlarını 
da içeriyor. Vegeloop ile kötü du-
rumdaki sebzeleri tekrar hayata 
döndürebiliyorsunuz. Kit, doğaya 
zarar vermeyen malzemelerle üre-
tilmiş. Hayata döndüreceği seb-
zenin kâğıdı suda çözülebiliyor ve 
üzerindeki yazılar soya mürekke-
biyle basıldığı için toprağa zarar 
vermiyor. Kiti bütün halde toprağa 
gömüp sulayarak evinizde kolayca 
sebze yetiştirebiliyorsunuz. Ürün 
gamıysa geniş; havuçtan lahanaya, 
patlıcandan balkabağına hemen 
hemen her tür sebze ikinci bir 
yaşam şansı elde ediyor. Projenin 
en güzel yanı ulaşılabilirliği; kitler 
manavlara ve sebze-meyve satan 
marketlere sunulmuş. Gelirleri ise 
çiftçilere yardım olarak bağışlana-
cak. Bu sayede sadece geri dönü-
şüm konusuna farkındalık sağlan-
mıyor, aynı zamanda çiftçilere de 
destek olunuyor.



GELECEĞİMİZİ ÇÖPE ATMAYALIM!

ÇEVNAK GERİ DÖNÜŞÜM 

Yeşilkent Mahallesi 565. Sokak No: 16-17 
Çankaya / ANKARA
+90 312 442 29 42
info@cevnak.com
www.cevnak.com

@cevnak.geri.donusum@cevnak_ltd_sti0 551 389 29 42

Kağıt AtıklarPlastik AtıklarCam AtıklarMetal Atıklar

@cevnak @çevnak-geri-dönüşüm
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OECD’nin araştırmalarına göre Al-
manlar çöplerinin büyük bir bölü-
münü ayrıştırıyor ve değerlendiril-
melerini sağlıyor. Almanlar bütün 
atık çeşitleri için ayrı renk kodları 
geliştirmişler ve çöplerini atarken 
karıştırma ihtimalleri neredeyse sıfır. 
Geri dönüştürülemeyen çöpleri ise 
tekrar kullanarak yakıt üretiyorlar 
veya farklı tasarımlarla yeni ürün-
ler elde ediyorlar. Geri dönüşüm 
ve çevreyi koruma konusunda Al-
manya’yı Avusturya ve Güney Kore 
takip ediyor. Almanya’da plastikler 
ve diğer ambalaj atıkları sarı kutuya, 
kağıt ve kartonlar mavi kutuya, şi-
şeler ise renklerine göre de ayrıştı-
rılarak yeşil ve beyaz renkli kutulara 
atılıyor. Bir de kahverengi kutu var, 
yalnızca kompost atıkları, yani orga-
nik atıklar için ayrılmış çöp kutusu. 
Avrupa Çevre Ajansı’nın (EEA) veri-
lerine göre, diğer Avrupa ülkeleri de 
çöp konusunda en az Almanya kadar 
gayretli görünüyor. Avusturya, Belçi-
ka, İsviçre, Hollanda ve İsveç çöple-
rinin en az yüzde 50’sini geri dönüş-
türüyor ve büyük bir kısmı yeniden 
kullanılıyor. Almanya’nın bu alandaki 
başarısının en önemli sebeplerinden 
biri ise çöp ve geri dönüşüm kutula-

rının otobüs durakları, tren istasyon-
ları, okullar, parklar, şehir merkezleri 
ve hatta stadyumlar gibi pek çok 
noktada   ulaşılabilir olması olarak 
görünüyor. Tüm kutuların üzerinde 
yer alan Almanca ve İngilizce açık-
lamalar ise kutuların doğru kullanım 
oranının artmasını sağlıyor. Ülkeyi 
ziyaret eden turistler de tıpkı yerli-
ler gibi çöplerini nereye atacakları 
konusunda yönlendirilmiş oluyor. Bu 
da yeterli değilse, Almanların yere 
çöp atan insanları uyarma konusun-
da hiç utangaç olmadıkları aşikar.

GERİ DÖNÜŞÜMDE  
İLK SIRA ALMANLAR’IN

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) 
araştırmalarına göre, geri dönüşümde dünyada ilk 
sırada Almanya yer alıyor. Bu ülkeyi Avusturya, Güney 
Kore, Belçika ve Hollanda takip ediyor. 

AVUSTURYA, BELÇİKA, 
İSVİÇRE, HOLLANDA VE 
İSVEÇ ÇÖPLERİNİN EN 

AZ YÜZDE 50’SİNİ GERİ 
DÖNÜŞTÜRÜYOR
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Kaliforniya daha önceki yıllarda 
pipet ve poşet gibi plastik eş-

yaların kullanımına engel koyan bir 
yasayı yürürlüğe koymuştu. Tek kul-
lanımlık plastik gıda kaplarını, geri 
dönüştürülemez veya gübreleşeme-
yen diğer ambalajların kullanımını 
durdurmak için yürürlüğe konulan 
yasa sayesinde 2030 yılında eyalet 
genelinde tek kullanımlık plastikler 
aşamalı olarak ortadan kaldırılacak. 
Kaliforniyalılar bu yasanın diğer 
eyaletlere ve ülkelere de örnek ola-
cağını, okyanuslarda ve kumsallarda 
oluşan plastik birikintilerinin zaman-
la dünya genelinde azalacağına ina-
nıyor. Kâr amacı gütmeyen bir çevre 
grubu olan Californians Against 
Waste Genel Müdürü Mark Murray, 
“Kaliforniya’da yaptığımız, tüm 
ülkeye yayılma eğiliminde. Üreticiler 
Kaliforniya’daki bu kurala uymak zo-
runda kalırsa, muhtemelen ülke ge-
nelinde de bunu yapacaklar.” dedi. 
Yasa savunucuları, bu düzenlemenin 
plajlarda, okyanuslarda ve nehirler-

de ortaya çıkan plastik sorununu 
azaltmaya yardımcı olabileceğini 
söylüyorlar. Aynı zamanda, mevzu-
atın destekçileri, atılan plastiklerin 
Çin’in 2018’de plastik atıkları geri 
çevirmeye başlamasından bu yana 
geçen yılda daha büyük bir endişe 
haline geldiğini savundu. Plastik 
atıklar çoğu zaman kansere neden 
olduğu düşünülen toksik kimyasal-
lara dönüşüyor. Ulusal Okyanus ve 
Atmosfer İdaresi tarafından yapılan 
bir araştırmaya göre, plastiklerin 
okyanusta biyolojik olarak parça-
lanması yüzlerce yıl alabilir. Önde 
gelen plastik reçinelerin üreticilerini 
temsil eden Amerikan Kimya Kon-
seyi (ACC) plastik ambalajın yüzde 
100’ünün 2040 yılına kadar geri dö-
nüştürülmesi, yeniden kullanılması 
veya geri kazanılması hedefini belir-
ledi. ACC ayrıca, 2030 yılına kadar 
plastik ambalajların yüzde 100 geri 
dönüştürülebilir veya geri kazanıla-
bilir olması gerektiğini savunuyor.

KALİFORNİYA  
TEK KULLANIMLIK 
PLASTİKLERİ 
YASAKLADI!

Tek kullanımlık plastikleri yasaklayan Kaliforniya 
2030’da sıfır atığı gerçekleştirmiş bir eyalet haline 
gelecek.

GERİ DÖNÜŞÜMÜN 
ALIŞVERİŞ MERKEZİ
İsveç, geri dönüşüm 
konusunda uzun zamandır 
çalışmalar yapıyor ve 
döngüsel sıfır atık sistemleri 
konusunda devrim yaratmış 
öncü ülkelerden biri. Elektrik 
ve ısınma ihtiyaçlarının büyük 
bir bölümünü çöplerden elde 
eden ülke, geri dönüşümlü 
ürünler satılan bir alışveriş 
merkezini hayata geçirdi. 
ReTuna Återbruksgalleria’da 
geri dönüşümlü, ileri 
dönüşümlü ve sürdürülebilir 
ürünler satan 14 mağaza 
bulunuyor. Alışveriş merkezi 
binası atık toplama noktasının 
yanında. Dolayısıyla insanlar 
kullanmadıkları ürünleri çöpe 
atmak yerine bu noktaya 
bırakıyor ve daha sonra 
alışveriş merkezindeki ekip 
bunları gerekiyorsa onararak 
ve yenileyerek tekrar kullanıma 
sunuyor. Mağazalarda spor 
ürünler, giysiler, bilgisayarlar, 
oyuncaklar ve mobilyalar 
dahil aradığınız pek çok 
şeyi bulabilmeniz mümkün. 
Alışveriş merkezinde ayrıca 
şehir sakinlerinin eşyalarını 
onarabilmesi ve yeniden 
kullanabilmesi için eğitici 
atölye çalışmaları düzenleniyor. 
Haftanın 7 günü açık olan 
alışveriş merkezini, günde 
ortalama 600 ila 700 kişi 
ziyaret ediyor. Projenin 
ayakta kalmasını sağlayan en 
önemli faktör ise, Eskilstuna 
sakinlerinin ikinci el ürün satın 
almak konusunda hep olumlu 
bir yaklaşıma sahip olması. 
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İngiliz girişim firması bio-bean, Shell 
ve Argent Energy ile iş birliği yaparak 

Londra’daki çift katlı otobüslerin kahve-
den elde edilen yeni bir tür biyoyakıta 
geçiş yapması için kolları sıvadı. Şirket, 
6000 litrelik yüksek oktanlı yakıtı (bir 
yıl boyunca bir otobüse güç sağlayabi-
lecek miktar) üretip hazır hale getirmiş 
durumda.

Kahve zincirleri, üniversiteler, kahve fab-
rikaları, küçük kafeler ve kahve tüketi-
minin gerçekleştiği yaşam alanlarından 
kahve atıkları geri dönüştürmek üzere 
toplanıyor. Telve şeklindeki bu atıklar 
tesislerde kurutuluyor ve içlerindeki 
kahve yağı çıkarılıyor. Elde edilen bu 
yağ, B20 biyoyakıtı üretmek üzere diğer 
yağlarla harmanlanıyor. Bu yağ daha 
sonra geleneksel dizel mineraliyle ka-
rıştırılarak biyoyakıta dönüşüyor. Kahve 
atıklarını geri dönüştürerek elde edilen 

biyoyakıt, saf dizel ile karşılaştırıldığında 
karbon emisyonunda yüzde 10-15’lik bir 
düşüş sağlıyor. Ayrıca kahve atıklarının 
çöpe gitmesi durumunda açığa çıka-
cak metan gazının da önüne geçilmiş 
oluyor. Karışımı yakıt olarak kullanmak 
için özel bir motora gereksinim duyul-
muyor. Dolayısıyla tüm dizel otobüsler 
kolaylıkla bu biyoyakıta geçiş yapılabilir. 
Britanya’da yılda yaklaşık 500 bin ton 
kahve atığı oluştuğu tahmin ediliyor. 
Bunun Londra’nın tüm ulaşım ağı yakıt 
ihtiyacının üçte birini karşılayabilecek 
boyutta bir atık olduğu konuşuluyor. 
Projenin dünyanın başka yerlerinde de 
uygulanması yüksek ihtimaller dâhi-
linde. Özellikle de günde 400 milyon 
bardak kahve tüketilen ABD, dünyanın 
en yüksek kahve tüketimine sahip ülkesi 
olması nedeni ile sıradaki ülke olmaya 
aday gözüküyor. 

OTOBÜSÜN YAKITI  
KAHVEDEN

PLASTİK 
BARDAKLAR VE ŞİŞE 
KAPAKLARINDAN 
BİSİKLET YOLU

Dünyada plastik atıkları de-
ğerlendirme ve geri dö-

nüştürme projeleri yaygınlaşı-
yor. Amsterdam’da yapılan bir 
proje ise oldukça umut verici. 
Bu kapsamda plastik atıklar 
kullanılarak elde edilen yapı 
malzemesi bisiklet yoluna dö-
nüştürülüyor. Asfalt yerine kul-
lanılan plastik atıkları kullanma 
fikri Amsterdam’da Plastic-
Roads projesinden çıktı. 218 
bin plastik bardak ve 500 bin 
plastik şişe kapaklarından, geri 
dönüşüm  gerçekleştirildi. Bu 
plastik atıkların kullanılmasın-
dan 30 metrelik bisiklet parku-
ru elde edildi.

Kahve atıklarını geri dönüştürerek üretilen biyoyakıt, 
yakın zamanda Londra’daki çift katlı otobüslerde kulla-
nılmaya başlanacak.



/  D Ü N Y A D A N  H A B E R L E R
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Geri dönüştürülebilir atıklar; hava, 
su, kömür, petrol, doğal gaz ve mi-

nerallerden sonra yedinci doğal kaynak 
olarak kabul ediliyor. 18 Mart bu kap-
samda Dünya Geri Dönüşüm Günü 
olarak kutlandı. Gün dolayısıyla düzen-
lenen etkinliklerde geri dönüştürülebilir 
atıkların “yedinci doğal kaynak” olarak 
çevrenin yanı sıra ekonominin de önemli 
bir parçası olduğuna dikkat çekildi.

Türkiye’de de bu günün önemine dikkat 
çekmek için Sürdürülebilir Üretim ve 
Tüketim Derneği (SÜT-D) çalışmalar 
yürütüyor. İstanbul Teknik Üniversitesi 
Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim 
ve Tüketim Derneği Başkanı Prof. Dr. 
Filiz Karaosmanoğlu, 18 Mart Dünya 
Geri Dönüşüm Günü’ne dair açıkla-

malarda bulundu. “Evde, işte, okulda, 
yolda, her yerde üretirken, tüketirken 
atık çıkarıyoruz, gezegenimizi kirleti-
yoruz ve iklimimizi değiştiriyoruz; bu 
nedenle atık yönetimi şart” diyen Ka-
raosmanoğlu, çöpte bizleri bekleyen 
cevheri fark edip, geleceğe geri dönü-
şümün ekonomik gücüyle ilerlememiz 
gerektiğine dikkat çekti. 

ATIKLARIN KIYMETİNİ BİLELİM

Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, Dünya 
Geri Dönüşüm Günü fikrinin nasıl ortaya 
çıktığına ilişkin de şunları söyledi: “Geri 
dönüşümü desteklemek, gezegenimi-
zi korumak için Küresel Geri Dönüşüm 
Vakfı tarafından ilk kez Ekim 2018’de 
böyle bir günün kutlanması önerildi. Bu 
anlamlı günün, Birleşmiş Milletler Günü 

olarak tanınması için Uluslararası Geri 
Dönüşüm Bürosu ile Birleşmiş Millet-
ler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) de 
büyük bir çaba gösteriyor.” Günlük haya-
tımızda kullandığımız ya da tükettiğimiz 
birçok ürün sonrasında atık oluşturdu-
ğumuzu vurgulayan Prof. Dr. Karaosma-
noğlu kağıt, ahşap, cam, metal, plastik, 
yağ, lastik, akü, otomobil, elektrikli-e-
lektronik eşyalar gibi atıkların endüstri 
için geri dönüştürülebilir ham madde 
niteliği taşıdığını unutmamak gerektiği-
ni kaydetti. Dünya Geri Dönüşüm Günü 
doğrultusunda herkesi atıklarını geri dö-
nüşüme kazandırarak ziyan etmemesi 
konusunda çağrı yapan SÜT-D Başkanı, 
“Geri dönüştürülebilir atıkların kıymetini 
bilelim” ifadesini kullandı.

DÜNyA GERİ 
DÖNÜşÜM GÜNÜ

Geri dönüştürülebilir atıklar, dünyada yedinci doğal 
kaynak olarak kabul ediliyor. Küresel Geri Dönüşüm 
Vakfı, çöpte yatan bu değerli kaynaklara dikkat 
çekmek için bu yıl ilk kez “18 Mart Dünya Geri 
Dönüşüm Günü”nü kutladı.
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Dünyada her yıl 50 milyon ton e-atık 
üretildiğini biliyor musunuz? Evet, 

50 milyon tonu hayal etmek bile çok 
güç... Size şöyle yardımcı olalım: 50 
milyon ton, tam 4 bin 500 Eyfel Kulesi 
demek. Ya da insanoğlunun gelmiş 
geçmiş ürettiği bütün uçakların toplam 
ağırlığı ve bu sadece bir yılda ortaya 
çıkan elektronik atık miktarı. Uzmanlar 
bu rakamın 2050 yılında iki katından 
daha fazla artarak 120 milyon tona çıka-
bileceği görüşünde. 

İnsanoğlunun elektronik cihazlara karşı 
olan doyumsuz talebi Birleşmiş Millet-
lerin “e-atık tsunamisi” adını verdiği 
dünyanın en hızlı çöp akışını yaratıyor. 
Bunun çevreye ve insan sağlığına olan 
etkileri bir yana, önemli bir ekonomik 
boyutunun olduğu yadsınamaz bir 
gerçek. Zira, Dünya Ekonomik Forumu 
ve Sürdürülebilir  Kalkınma İçin Dünya 
İş Konseyi’nin döngüsel bir vizyona dair 
birlikte yayımladığı raporunda güçlü 
iktisadi argümanlar mevcut. Örneğin 
kullanılmış cihazların malzeme  değeri 
küresel toplamda 62,5 milyar dolara 
tekabül ediyor. Bu rakam yeni küresel 
e-atık raporuna göre dünyadaki bütün 
gümüş madenlerinin senelik hasılasının 
3 katından  fazla demek. 120’den fazla 
ülkenin yıllık gayri safi yurt içi hasılası, 
senelik küresel e-atık değerinden daha 
geride. Ya da dikkat çekici bir başka 
örnekle bir ton cep telefonunda bir ton 
cevherdekinden 100 kat daha fazla altın 
mevcut diyebiliriz. İşte bütün bunlar 
elektronik atıkların sadece çöp olmadı-
ğının güçlü kanıtları. 

Ancak ne yazık ki küresel elektronik 
atığın yalnızca yüzde 20’si geri dö-
nüştürülüyor. Kalan yüzde 80 ise ya 
yakılıyor ya da katı atık sahalarına terk 
ediliyor.  Uluslararası Telekomünikasyon 
Birliği (ITU), Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO), Birleşmiş Milletler Çevre Programı 
(UNEP) ve e-atık koalisyonunun diğer 
bazı üyeleri dahil olmak üzere bir çok 
global kuruluş bu konuyla ilgilenmeyi 
çok önemli bir görev addediyor. Örne-
ğin yakın zamanda ITU üyesi ülkeler, kü-
resel e-atık geri dönüşüm oranı hedefini 
yüzde 30 olarak belirledi. 

67 ÜLKE YASA ÇIKARDI

Bunun yanı sıra elbette elektronik 
ürünlerin ömrünü uzatmak ve elektrikli 
bileşenlerini yeniden kullanmak, cihaz-
lar içindeki  malzemeden daha değer-
li olduğu için daha büyük ekonomik 

fayda anlamına geliyor. Geçerli olan 
“al, yap ve at” modelinin yönünü de-
ğiştirmek gelecekte görmek istediğimiz 
döngüsel ekonomiye ilk adımı atmak 
için oldukça önemli. Kaynakların bir kez 
kullanılıp atılması yerine bir çok kez ye-
niden kullanımını öngören döngüsel bir 
elektronik  sistem, yerinde ve sürdürü-
lebilir istihdam yaratırken endüstri için 
de daha fazla değer demek. Ancak bu 
cesur çözümler, tecrübe, teşvik ve stra-
teji gerektiriyor. 

Halihazırda 67 ülke ürettikleri e-atık-
la başa çıkabilmek için yeni yasaları 
hayata geçirirken; Apple, Samsung, 
Google ve başka bir çok marka geri dö-
nüşüm, geri dönüşmüş ve yenilenebilir 
malzeme kullanımı konusunda iddialı 
hedefler ortaya koydu. Şimdi elektronik 
endüstrisini maddeleşmekten çıkarma 
zamanı. Kaynak: www.weforum.org

E-ATIKLAR FIRSAT 
OLABİLİR!

Bir ton cep telefonunda bir ton cevherdekinden 100 kat daha fazla altın mevcut oldu-
ğunu biliyor musunuz? E-Atık değerini henüz yeni anlamaya başladığımız hayati bir 
kaynaktır. 

D Ü N Y A D A N  H A B E R L E R  / 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık 
Yönetim Müdürlüğü ve İBB İştiraki 
İSBAK’ın ürettiği, “Akıllı Geri Dönü-
şüm Konteyneri” pet ve metal şi-
şeleri geri dönüşüme kazandırıyor 
ve karşılığında İstanbulkart’a kredi 
yüklüyor. İstanbul Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Mevlüt Uysal, sıfır atık 
projesi kapsamında çöplerin top-
lanırken ayrıştırılması için önemli 
bir çalışma başlattıklarını söyledi. 
Uysal, akıllı konteyner projesinin, 
pet şişe ve metal kutuların kayna-
ğında ayrıştırılarak toplanmasıyla 

İBB’DEN “AKILLI 
GERİ DÖNÜşÜM 
KONTEyNERİ”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, plastik şişe ve alümin-
yum kutuları toplamak için dikkat çekici bir proje ge-
liştirdi. Yerli yapım “Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri”ne 
atılan atıklar İstanbulkart’a kredi kazandırıyor.

İSBAK, “AKILLI 
GERİ DÖNÜŞÜM 

KONTEYNERİ” İLE PET 
VE METAL ŞİŞELERİ  

GERİ DÖNÜŞÜME  
KAZANDIRIYOR

Sayın Emine Erdoğan, İSBAK’ın akıllı geri dönüşüm 
konteynerini beğendiğini açıkladı.
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ilgili bir sistem olduğunu dile getirdi. 
İBB olarak Türkiye’de ilk defa, bazı 
Avrupa ülkelerinde uygulanan bir 
sistemi İstanbul’da oluşturduklarını 
ifade eden Mevlüt Uysal, projenin; 
doğada kaybolmayan, insan sağlığı 
adına muhakkak geri dönüşümünün 
sağlanması gereken pet ve metal şi-
şelerin ekonomiye kazandırılmasına 
çok önemli bir katkı sunacağını söy-
ledi. Atık, akıllı konteynere atıldığın-
da makine üzerinden İstanbulkart’a 
bir bakiye yükleneceğini ve yükle-
nen bu paranın başta ulaşım olmak 
üzere İstanbulkart’ın geçerli olduğu 
her yerde kullanılabileceğini açıkla-
yan Uysal, “Atıkları makineye atan 
ve İstanbulkart’ına para yüklenen 
herkesi takip eden bir sistemimiz de 
var. Haftada, ayda ve toplamda kaç 
adet atık atıldığını takip edeceğiz. 
Onlara İBB hizmetlerinden öncelikli 
ya da indirimli istifade ettirme ça-
lışmamız da olacak. Örnek olarak; 
50-100 pet şişe atanlar Şehir Tiyat-
roları’ndan ücretsiz bilet alma, sosyal 
tesislerden indirimli yemek yiyebilme 
gibi imkanlara kavuşacaklar” diye 
konuştu. Akıllı dönüşüm konteyneri-
nin tamamen yerli ve milli bir proje 
olduğunun altını çizen Başkan Uysal, 
sözlerine şöyle devam etti: “Makineyi 
dizayn eden, yazılımını yapan bizim 
belediye iştirakimiz olan İSBAK AŞ. 
Ülkemizde bu kültürü yaygınlaştırma 
ve benimsetme adına öncelikle pilot 
olarak seçeceğimiz okullara ve yoğun 
geçişlerin olduğu metro istasyonları-
mıza koyacağız. Bu kültürü sahiplen-
me adına nasıl pet şişeleri akıllı kon-
teynere atanlara teşviklerimiz olacak, 
konteynerleri koyacağımız okullara 
yönelik ayrıca ödüllendirme çalışma-
sı da yapacağız.”

YEMEK ARTIKLARI KOMPOST 
OLUYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), Emine Erdoğan’ın himaye-
si, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
koordinasyonunda başlatılan “Sıfır 
Atık Projesi” kapsamında yemek 
atıklarından kompost (bitkisel ve 
hayvansal atıkların nemli-oksijenli 
ortamda bozularak organik gübre-
ye dönüştürülmesi) elde ediyor. İBB 
temiz bir çevre için her alanda geri 
dönüşüm çalışmalarını aralıksız sür-
dürüyor. Toplanan atıklar türlerine 
göre ayrılıp değerlendirilerek eko-
nomiye geri kazandırılıyor. Toplanan 
çöplerin gazından 300 bin konutun 
günlük elektrik ihtiyacını karşılayan 
İBB, Sıfır Atık Projesi’nin bir parça-
sı olarak da İBB Çevre Koruma ve 
Kontrol Daire Başkanlığı tarafından 
yönetilen “Yemekhane Atıklarından 
Kompost Eldesi Projesi” ile yemek 
atıklarını yerinde işleyerek kompost 
üretiyor. Gübreye dönüştürülen bu 
atıklar İstanbul caddelerini süsleyen 
bitkilere can veriyor.

Bitkisel ve hayvansal 
atıkların nemli-oksijenli 

ortamda bozunarak 
organik gübreye 

dönüşmesi olayına 
kompostlaşma denir. 

?  Kompost  
Nedir

İBB Başkanı Mevlüt Uysal
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Online araştırma şirketi DORinsight, 
1 Ocak 2019’da başlayan alışveriş-

te ücretli plastik poşet kullanımı uy-
gulamasıyla ilgili bir araştırma yaptı. 
Buna göre tüketiciler plastik poşet 
kullanımını ücretli hale getirmenin 
doğayı koruyacağını düşünüyor. Hal-
kımız aynı zamanda çevreyi korumak 
için farklı uygulamaların da olması 
gerektiğine inanıyor. Tüketicilerin 
yüzde 77’si alışverişte geri dönüşümlü 
ürünlerin artırılması, yüzde 60’ı ürün-

lerde plastik yerine kağıt ambalaj kul-
lanılması, yüzde 57’si konutlara özel 
geri dönüşüm çöp kutularının olması, 
yüzde 39’u ise fiş yerine dijital ödeme 
belgesi verilmesi gerektiğini ifade etti. 
Araştırmaya göre her 10 kişiden 9’u 
plastik poşetlerin neden ücretli oldu-
ğunun bilincinde. Her sosyo-ekonomik 
segmentten çalışan 7.073 kişinin katıl-
dığı online olarak hazırlanan araştır-
mada tüketicilerin yüzde 44’ü plastik 
poşetlerin ücretli hale gelmesinden iti-

baren plastik poşet kullanımını azalttı-
ğını, yüzde 20’si ise plastik poşet kul-
lanmaya devam ettiğini belirtti. Plastik 
poşet kullanımını tamamen bırakanla-
rın oranı ise yüzde 20. Katılımcıların 
yüzde 55’i ücretli plastik poşet yerine 
bez çanta kullandığını, yüzde 53’ü eski 
alışverişlerden kalan mevcut poşetleri 
kullandıklarını, yüzde 20’si sırt çantası, 
yüzde 14’ü pazar filesi, yüzde 10’u ise 
kol çantası tercih ettiklerini söyledi.

TÜRKİyE’NİN 
yÜZDE 55’İ  
BEZ ÇANTA 
KULLANMAYA 
BAŞLADI

Türkiye’nin yüzde 
55’i, plastik poşet 
yerine en çok bez 
çanta kullanıyor ve 
büyük çoğunluk 
doğayı korumak 
için farklı çözümler 
de üretilmesi 
gerektiğini 
düşünüyor.

/  H A B E R L E R





MART-NİSAN 2019  SAYI 124

/  G Ü N D E M

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın öncü-
lüğünde, atık yönetimi ile ilgili uygu-

lamaların güçlendirilmesi, geliştirilmesi, 
çevre koruma ve ekonomik getirinin 
birlikte ele alınması ve sürdürülebilir kal-
kınma ilkelerinin hayata geçirilmesi ile 
sıfır atık yönetim politikasının hedef, risk 
ve faaliyetlerinin daha şeffaf ve analitik 
bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla 
düzenlenen “2019 Atık Yönetimi Zirvesi”  
Antalya’da gerçekleştirildi.

Atık Yönetimi Zirvesi’ne alanında 
uzman, kamu kurum ve kuruluş tem-
silcileri, özel sektör temsilcileri, STK’lar, 
oda ve birlikler, üniversiteler ve beledi-
yelerin temsilcileri katıldı. Tüm yönleri 
ile Atık Yönetimi ve 2023 yılına kadar 
tüm ülkeye yayılması hedeflenen Sıfır 
Atık Sistemi ele alınarak, iyi uygulama 
örnekleri ile ülkemizdeki ve Avrupa’daki 
uygulamalar ile ilgili bilgi paylaşımı sağ-
landı. ‘Atık Yönetimi Zirvesi’nde geniş 
çaplı yer verilen sıfır atık yönetiminde, 
iyi uygulama örnekleri, eğitim ve farkın-
dalık çalışmalarının önemi, gıda atığının 

azaltılması, israfın önlenmesi, AB ülke-
lerindeki özel atık yönetimi uygulamala-
rı, depozito uygulamaları, sıfır atık kap-
samındaki sürdürülebilir yaklaşımların 
uygulanması konuları da ele alındı.  Bu-
nunla birlikte, atık yönetimi alanındaki 
yeni ve temiz üretim teknolojileri, atık-
tan enerji uygulamaları, döngüsel eko-
nomi ve atık durumunun sona ermesi, 
atığın yan ürün ve ham madde olarak 
kullanılması, biyobozunur atık yönetimi, 
iklim değişikliği eylem planı, inşaat ve 
yıkıntı atıklarının yeniden kullanılabilirli-
ği, hafriyat toprağı yönetim modeli, atık 
yönetimi maliyetlerinin karşılanabilirliği 
gibi uygulamalar çeşitli oturumlarda ka-
tılımcılara anlatıldı. 

ATIKTAN ENERJİ

27 oturumda 102 sunumun gerçekleşti-
rildiği ve dört gün süren Atık Yönetimi 
Zirvesi’ne, üniversite, özel sektör, kamu 
kurum kuruluşları ve sivil toplum ku-
ruluşlarından yaklaşık 800 kişi katılım 
sağladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muham-

ATIK yÖNETİMİ 
ZİRVESİ 
ANTALYA’DA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Antalya’da dü-
zenlenen Atık Yönetim Zirvesi, sektör temsilcilerini bir 
araya getirdi. Zirveye katılan Çevre ve Şehircilik Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Sıfır Atık  
Yönetmeliğinin en kısa sürede çıkacağını açıkladı. 

Mehmet Emin Birpınar:
Diğer bakanlıklarla 
da koordinasyonu 

güçlendiriyoruz. Üniversite 
ve özel sektörün işbirliğiyle 
giderek artan sayıda proje 
yapıyoruz. Atık yönetiminde 
daha başarılı olmak için 
önümüzdeki süreçte sahaya 
daha çok ineceğiz. 
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met Ecel’in açılışını yaptığı zirvede atık 
yönetimi ile ilgili uygulamalar tartışıldı, 
ilgili paydaş gruplar bilgi alışverişinde 
bulundu. 

SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ KISA 
SÜREDE ÇIKARILACAK

Zirve’nin kapanış konuşmasını Çevre 
ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Emin Birpınar gerçekleştirdi. 
Konuşmasında zirvenin son derece ve-
rimli geçtiğini belirten Prof. Dr. Mehmet 
Emin Birpınar, “Atık yönetimi konusun-
da çalışan; üniversite, özel sektör, kamu 
kurum kuruluşları ve sivil toplum ku-
ruluşlarından yaklaşık 800 kişi katılım 
sağlayarak, 3 gün boyunca; 27 oturum 
başlığı altında 102 sunum gerçekleştiril-

miştir.” dedi. “Atık değerli bir ham mad-
dedir. Bu ham madde değerlendirilerek 
ekonomiye kazandırılmalıdır.” ifadesini 
kullanan Bakan Yardımcısı Birpınar, zir-
venin her yıl gerçekleştirileceğinin altını 
çizdi. Atık yönetimine artık yeni bir yak-
laşımla baktıklarını söyleyen Mehmet 
Emin Birpınar, “Bu yeni yaklaşım bütün-
cül bir özellik gösteriyor. Diğer bakanlık-
larla da koordinasyonu güçlendiriyoruz. 
Üniversite ve özel sektörün işbirliğiyle 
giderek artan sayıda proje yapıyoruz. 
Atık yönetiminde daha başarılı olmak 
için önümüzdeki süreçte sahaya daha 
çok ineceğiz.” dedi. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Er-
doğan’ın himayelerinde başlatılan ve 
2023 yılına kadar bütün Türkiye’ye ya-

yılması hedeflenen Sıfır Atık Projesi’nin 
13 bin 375 kamu kurum ve kuruluş bi-
nasında hayata geçirdiklerini anımsa-
tan Bakan Yardımcısı Birpınar, Sıfır Atık 
Yönetmeliğini en kısa sürede çıkacağı-
nı ifade etti. Sıfır Atık Yönetmeliği ile 
sistemin kurulması ve geliştirilmesinin 
sağlanması için Sıfır Atık Müşaviri kav-
ramını getireceklerini sözlerine ekleyen 
Bakan Yardımcısı Birpınar konuşmasını 
şöyle sonlandırdı: “Sıfır atık sisteminin 
iyi işlemesi için sokak toplayıcılarını  
sisteme entegre edeceğiz. Sıfır atık sis-
temiyle sanayicimize temiz ve nitelikli 
kaynak sağlayarak atık ithalatını ve cari 
açığı azaltacağız. Atık ithal eden değil, 
ihraç eden ülke haline geleceğiz”

ATIK YÖNETİMİ 
ZİRVESİ’NDE, 3 

GÜN BOYUNCA; 27 
OTURUM BAŞLIĞI 

ALTINDA 102 SUNUM 
GERÇEKLEŞTİ

Atık Yönetimi Zirvesi’nde Değerlendirilebilir Atıkların Yönetimi başlıklı oturumda 
AGED Genel Müdürü Osman Kaytan ile Çevre ve Atık Yönetimi Müdürü Serhan Maden 
değelendirmelerde bulundu.
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AGED Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saral

GERİ DÖNÜŞÜM 
SÜRECİNDE EN 

BÜYÜK GÖREV HANE 
HALKINA DÜŞÜYOR. 
ÇÖP SANDIKLARI O 
ATIKLAR, ÜLKEMİZ 
İÇİN EKONOMİK 

DEĞERİ OLAN HAM 
MADDELERDİR 

/  R Ö P O R T A J



SAYI 1 MART-NİSAN 2019 27

R Ö P O R T A J  / 

AGED BAŞKANI SARAL:  
GELECEĞİMİZİ  

ÇÖPE ATMAyALIM!

AGED Başkanı Mustafa Saral: “Türkiye’deki çöpün içinde maalesef 2,8 milyon ton kâğıt 
var. Ülkemizde yıllık toplam kağıt tüketimimiz 7 milyon ton civarında. Bu miktarın 3,1 
milyon tonunu geri dönüştürüyoruz ancak geri kalan 2,8 milyon ton, çöp sahalarına 

gidiyor. Bunlar çöp değil bizim geleceğimiz.”

Röportaj: Dilara Gülşah Azaplar  |  Fotoğraf: Nurdan Usta

Sadece ülkemizde değil, artık dünyanın tamamında en çok 
tartışılan gündem maddelerinden biri “değerlendirebilir 

atık”lar... Doğaya gelişi güzel atıldığında yaşamı yok eden bir 
“atık” geri dönüştürüldüğünde ise altın değerinde iş ve istih-
dam fırsatı olarak karşımıza çıkıyor. Tek yapmamız gereken 
ise alışkanlıklarımızı değiştirmek ve geri dönüşümü sağlamak. 
Bunu başardığımızda ülkemiz milyarlarca dolarlık ham madde 
kazanacak ve daha yaşanabilir bir çevreye kavuşmuş olacağız. 

Hükümetimiz de bu gerçeğin farkında ve “sıfır atık”ı en 
önemli gündem maddesi haline getirdi. Çevre Kanunu değişti 
ve yakında Sıfır Atık yönetmeliği de yürürlüğe girecek. Peki, 
bu yasa ve yönetmelik neleri kapsıyor? Dönüşebilen atıkların 
geri kazanım sorunu kalıcı olarak nasıl çözülebilir ve ülkemi-
ze milli bir değer olarak nasıl kazandırılabilir? Bu soruları işin 
hem sanayi ayağında hem de sivil toplum alanında faaliyet 
gösteren bir isme, Atık Kağıt ve Geridönüşümcüler Derneği 
Başkanı (AGED) Mustafa Saral’a sorduk. Saral’ın anlattığına 
göre ülkemizde her yıl 2,8 milyon ton kağıt çöpe gidiyor ve 
çöpe attığımız her kağıt için Avrupa’dan binlerce ton atık 
kağıt ithal ediyoruz. Peki, çözüm nedir? Onu da işin entelek-
tüel boyutuna hâkim bir isim olan Mustafa Saral’ın anlattıkla-
rından öğrenelim: 

BÜYÜME %20’DEN FAZLA OLACAK

Geri dönüşüm nedir, ülke olarak bu alanda ne durumdayız?

İnsan demek tüketim demek, dolayısıyla insanlığın başlangı-

cından beri atık sorunu mevcut. Tabii ilk zamanlarda dünya 
nüfusunun az olması ve atıkların çoğunun organik bazlı olması 
nedeniyle dünyamızın doğal süreçleri içerisinde bu atıklar 
doğaya karışıyordu. Günümüzde ise organik atıkların yanında, 
inorganik ve tehlikeli atıklar çok fazla yer alıyor.

Bu yüzden son zamanlarda, tüm dünyada geri dönüşüm git-
tikçe daha da önem kazandı ve ön plana çıkmaya başladı. En 
basit haliyle geri dönüşümü, tüketimimiz sonucu ortaya çıkan 
tüm atıkların (kağıt, cam, plastik, elektronik atıklar gibi) çeşitli 
fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirilerek ham mad-
deye dönüştürülmesi ve tekrar üretim sürecine dahil edilmesi 
olarak açıklayabilirim. Geri dönüşüm sayesinde, çevre kirlili-
ğinin önlenmesi yanında; ham madde, doğal kaynak, enerji, 
zaman ve işgücünde yüksek oranlarda tasarruf sağlanıyor.

Ülkemiz maalesef geri dönüşüm konusunda özellikle Avrupa 
ülkelerine nazaran geride kalmış durumda. Türkiye yılda yak-
laşık 35 milyon ton atık üretiyor, bu miktarın içerisinde ağır-
lık olarak en az %20 geri dönüştürülebilir atık olduğu tahmin 
ediliyor. Yani çöpümüzde en az 7 milyon ton geri dönüşebilir 
atık bulunmaktadır. Türkiye’de yıllık kağıt tüketimi 6-7 milyon 
tondur. Bunun sadece 3.1 milyon tonunu geri kazanabiliyoruz. 
Dünyanın belirlediği standartları yakalayabilmek, çevreyi ko-
rumak ve ekonomik refah için bu oranı mutlaka yükseltmemiz 
lazım. Avrupa’nın bazı ülkelerinde aynı oran %90 iken Avrupa 
genelinde %80’in üzerinde. Bizim geri kazanım hedefimiz ilk 
aşamada acilen %70 ve üzeri olmalı.
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Kağıt-karton özelinde geri dönüşüm 
sektörü ne durumda?

Kağıt geri dönüşüm sektörünün büyüme 
hızı 2000 ve 2014 yılında sıçrama yaptı. 
Yıllık ortalama %10’a yakın bir büyüme 
hızına ulaştı. Gelecek üç yıl içerisinde 
kağıt geri dönüşüm sanayinin büyüme 
hızının ise %20’den fazla olması öngö-
rülüyor çünkü yeni yatırımların devreye 
girmesi söz konusu. Bu yatırımlardan ilki 
bu yıl devreye girecek ve sektör %7 ci-
varında büyüyecek. 

Biz kağıt geri dönüşüm sanayicileri 
olarak 2017 ve 2018’de tam kapasite 
çalıştık, fakat aynı kapasitede üretimi 
2019 yılında sürdüremeyebiliriz. Çünkü 
gerek yurt içinde gerekse yurt dışında 
ekonomik daralmanın yaşandığı bir dö-
nemdeyiz. Bunun yanında enerji, ham 
madde ve işgücü maliyetlerindeki artış 
ve kurun getirdiği yükler sektörü bu yıl 
zorlayabilir. İç piyasadaki talep daralma-
sı sektörün tam kapasite ile çalışmasına 
imkan vermeyebilir.

Kağıt geri dönüşüm sektörünün ülke-
mizdeki en büyük sorunu ham madde 
yetersizliği. Bu gittikçe büyüyen bir 
sorun. Ne yazık ki, atık toplama sektö-
rünün hızı, sanayicinin yatırım ve üretim 

hızının gerisinde kalıyor. Bu durumda 
bizler son çare olarak ham madde ih-
tiyacımızı karşılamak amacıyla ithalata 
yönelmek zorunda kalıyoruz. Elbette 
yeni yatırımların devreye girmesi sektö-
rümüz ve ülkemiz açısından olumlu ama 
ham maddeyi ithal ediyor oluşumuz ge-
lişmemizin önündeki en büyük engel.

Ülkemizde mevcut durumda, mevcut 
sistemlerle atıkları gerektiği kadar top-
layamıyoruz hatta bunun için düzenli bir 
sistem de kuramıyoruz. Hurda kağıt fiyatı 
yüksek olduğunda kağıt nispeten fazla 
toplanırken, fiyatlar düştüğünde kağıt 
çöpte kalıyor. Fiyatların artışlarından ba-
ğımsız işleyen bir sistemin bir an önce ku-
rulması gerekiyor. Ülke olarak bu konuda 
çözüm üretip hızlı yol almamız gerek.

HANE HALKINA ODAKLANMALIYIZ!

Ülkemizde atıklar neden yeterince 
geri dönüşüme kazandırılamıyor?

Her zaman dile getirdiğim bir husus 
var. Bugün çöpe giden geri dönüşebi-
len atıkların neredeyse tamamı evler-
den veya insanların ortak kullanımına 
açık olan kamusal alanlardan çıkıyor. 
Ne yazık ki bu değerlendirilebilir atıkları 
yani ham maddemizi toplayamıyoruz.

Türkiye’deki  
çöpün içinde  

2,8  
milyon ton kâğıt var  

6  
milyon ton kâğıt atığın 

2,8’i çöpte ve bizim 
toplam hedef oranımız  

% 70  
dünyanın belirlediği 

standartları 
yakalayabilmek için bu 

oranı tutturmamız şart.
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AGED olarak başta Boğaziçi Üniversite-
si olmak üzere, Dokuz Eylül Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi, Harran Üniversi-
tesi ve Akdeniz Üniversitesi iş birliği ile 
toplam dört ilde çöp karakterizasyonu 
çalışması yaptırdık. Amacımız çöpün 
içerisindeki geri dönüşebilen ham mad-
denin varlığını ve miktarını en gerçekçi 
şekilde tespit etmekti. Söz konusu ça-
lışma ile Türkiye’deki çöpün içinde 2,8 
milyon ton kağıt olduğunu gördük. Yıllık 
6 milyon ton kâğıt atığın oluştuğu ülke-
mizde, bunun 2,8’i yani yarısı maalesef 
çöp sahalarına gidiyor. Söz konusu ra-
porun tamamını talep edenler AGED ile 
irtibata geçebilirler.

Peki bu atıkları neden toplayamıyoruz? 

Öncelikle, geri dönüşebilir atıkların top-
lanabilmesi ve değerlendirilebilmesi 
için diğer atıklardan ayrılması zorunlu. 
Bu ayırmayı kim yapacak? Kaynağında 
ayrı toplama prensibini kabul ettiğimize 
göre, bu görev vatandaşımıza düşmek-
tedir. Ancak mevcut sistemde vatandaşa 
herhangi bir yükümlülük verilmemekte. 
Toplumu oluşturan bireylerin, diğer atık 
üreticilerinden ayrılarak yükümlülükleri-
nin net bir şekilde belirlenmesi ve hatta 
yaptırımların da insanlara çok açık bir 
şekilde anlatılması gerekiyor. Çünkü asıl 
kayıp, evlerden veya kamusal alanlardan 
çıkıp çöp konteynerlerine giden ambalaj 
atıkları. Bu konuda herkes hemfikir ol-
makla beraber, vatandaşa yükümlülük 
vermek konusundaki eksiklik net bir şe-
kilde görülmektedir.

İkinci neden olarak, ülkemizde ambalaj 
atıklarının toplanması işi ilçe belediyele-
rinin sorumluluğuna verilmiştir. Bu nok-
tada belediyeler, bir toplama-ayırma fir-
ması ile anlaşıp, işi tamamen bu firmaya 
bırakıyor ve toplama işinde aktif olarak 
rol almıyorlar. Toplama firmaları da, 
ticari işletmeler olduğundan, en az ma-
liyetle en çok malzeme toplama hedefi-
ne sahipler. Bazı belediyeler bu konuda 
sözleşme yaptıkları firmaları teşvik et-
seler bile, çoğunluk bu konuda yetersiz 
kalmakta. Sonuç olarak maalesef ortaya 
göstermelik bir toplama operasyonu 
çıkıyor. Ancak geri dönüşüm konusu 
sadece ticari işletmelerin insafına bıra-
kılabilecek bir konu değil, belediyeler 

de ellerindeki imkanları kullanarak siste-
mi sürekli hale getirmeli ve aktif olarak 
sistemde yer almalılar. Sonuç olarak geri 
dönüşebilir atıkların toplanması için, 
öncelikle şu noktalara odaklanılması 
gerekmektedir; vatandaşa sorumluluk 
verilmesi, belediyelerin bu işi “gerçek 
anlamda” sahiplenmesinin sağlanması 
ve etkin bir denetim mekanizmasının 
oluşturulması. 

750 BİN TON İTHAL EDİYORUZ

Geri dönüşümün üretime olan katkısı 
nedir?

Dünyamızda ham maddenin azalması 
ve doğal kaynakların hızla tükenme-
si ile ekonomik sorunlar kendini güçlü 
şekilde göstermeye başladı. Enerjinin 
ve doğal kaynak tüketiminin azaltılması 
ülke ekonomileri için büyük önem arz 
etmektedir. Dış ülkelere bağımlı olunan 
ham maddelerin tüketiminin azalması 
sonucu, yurtdışından ham madde alımı 
için ayrılan bütçeler azalacaktır ve cari 
açık rakamları düşürülecektir. 

Ayrıca geri dönüşüm ile yine dışa ba-
ğımlılık konusunda önemli yer tutan 
enerji kullanımında, üretimde endüstri-
yel işlem sayısını azaltarak tasarruf sağ-
lanıyor. Geri dönüşüm ile ham maddeye 
çok daha ekonomik yollardan ulaşılmış 
olacağı kimsenin inkar edemeyeceği bi-
limsel bir gerçektir.

Türkiye’deki geri dönüşüm sektörünün, 
sermaye, üretim, ihracat, istihdam gibi 
veriler dikkate alındığında bugün yak-
laşık 30 milyar liralık bir ekonomiye 
sahip olduğu hesaplanıyor. Sektöre ilgi 
gösteren yatırımcı sayısı çok fazla çünkü 
atık sektörü doğru yönetildiği zaman 
kazanç sağlar. Türkiye’de geri dönüştü-
rülen atıkların %43’ünü kâğıt, %27’sini 
plastik, %12’sini cam, %8’ini tekstil ürün-
leri, %4’ünü de metal oluşturuyor.

Kağıt sanayii olarak ise 2018’de 3,9 
milyon ton kağıt ürettik. Üretimimizin 
3,1 milyonunu ülke içerisinden temin 
ettiğimiz hurda kağıt ile yaptık. Eksik 
kalan kısmını (750.000 ton) da ithal 
ettik. 2022’de toplam üretim kapasite-
miz yıllık 5 milyon tonu aşacak. Sana-
yiciler olarak maliyetimizdeki en büyük 

AGED Başkanı Mustafa 
SARAL: 
Kağıt sanayii olarak 
2018’de 3,9 milyon 
ton kağıt ürettik. 
Üretimimizin 3,1 
milyonunu ülke 
içerisinden temin 
ettiğimiz hurda kağıt 
ile yaptık. Eksik kalan 
kısmını (750.000 
ton) da ithal ettik. 
2022’de toplam üretim 
kapasitemiz yıllık 5 
milyon tonu aşacak. 
Sanayiciler olarak en 
büyük maliyetimiz 
%51 oranında 
ham maddedir. 
Bu ham maddeyi 
ülke içerisinde, 
geri dönüşüm ile 
karşılamamız hem ülke 
çıkarları açısından hem 
de ticari açıdan faydalı 
olacak.

R Ö P O R T A J  / 
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girdi %51 oranında ham maddedir. Bu 
ham maddeyi ülke içerisinde, geri dönü-
şüm ile karşılamamız hem ülke çıkarları 
açısından hem de ticari açıdan faydalı 
olacak. Çöp sahasına giden hurda kağıt 
2,8 milyon ton olduğunu belirtmiştim. 
Bunun yarısını yani 1,4 milyon ton hurda 
kağıdı toplamayı başarabilirsek, sektö-
rün 750 bin ton ithalat yapmasına gerek 
kalmayacaktır. Bu da ülke içindeki kağıt 
geri kazanım oranının %70’e çıkması 
anlamına gelmektedir. Altını çizmekte 
fayda var, Avrupa ülkeleri ile aramızda 
kur ve maliyet farkı bulunmakta. Ancak 
ülke içinde topladığımız hurda kağıt 
bize yetmediği için ithalata yönelmek 
zorunda kaldık. Kısacası, kağıt geri ka-
zanım oranını %70’e çıkarabilirsek itha-
lata gerek kalmayacak, cari açık yanında 
maliyetler azalacak ve uluslararası piya-
salarda rekabet gücümüz artacaktır.  

DENETİME İHTİYAÇ VAR

Geri dönüşüm ekonomisini Avrupa 
standartlarına ve pazarına ulaştırmak 
için neler yapılabilir?

Avrupa’da neredeyse her ülkede atıkla-
rı ayırmamak ciddi maddi cezaya tabi. 
Bunun yanında plastik poşet ve hediye 
paketleri de ücretli olarak satılıyor. Aynı 
zamanda 2020’de Fransa’da yürürlüğe 
girecek yasayla birlikte biyolojik mater-
yalden yapılmadığı sürece plastik bardak, 
tabak, çatal gibi maddeler kullanılama-
yacak. Görüldüğü gibi herhangi bir dü-
zenleme olmadan, sadece gönüllülük 
esasına dayanan sistemlerin başarısı ma-
alesef çok düşük olmaktadır. Bu atıkların 
azaltılması veya toplanması için mutlaka 
kamusal yaptırımlar gerekmektedir.

Bildiğiniz üzere Çevre Kanunu’nda yasal 
düzenlemeler ile Sn. Emine Erdoğan hi-
mayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi 
somut hale getirildi. Bu değişiklikler ile 
üreticilerin, atık haline gelmesi muhtemel 
tüm ürünleri için Geri Dönüşüm Katkı 
Payı ödemesi zorunlu hale geliyor. Bunun 
yanında, çoğu Avrupa ülkesinde olduğu 
gibi plastik poşetler ücretli hale getiril-
di ve toplanan bu kaynak da aynı fona 
aktarılacak. Bu gelirler ile oluşturulacak 
fon üzerinden Sıfır Atık Projesi’ne devlet 

tarafından mali kaynak aktarılması plan-
lanıyor. Bu sistemin geri dönüştürülebilir 
atıkların toplanmasına ve ekonomiye ka-
zandırılmasına çok büyük katkı sağlaya-
cağını düşünüyoruz. Buradaki en önemli 
nokta, oluşturulan bu kaynağın doğru 
projelerle, doğru noktalara ve doğru yer-
lere aktarılmasıdır.

Halkalı Kağıt olarak sektörün içinde olan 
bir kuruluşuz ve yıllardır Küçükçekme-
ce Belediyesi ile evlerden ve kamusal 
alanlardan geri dönüştürülebilir atık 
toplama çalışması yürütüyoruz. Ancak 
konutlardan ve kamusal alanlardan top-
lama işleminin gerçekten çok yüksek 
maliyetleri (araç, ekipman, işçi, yakıt 
v.b.) var. Bunun yanında toplama verimi 
maalesef bu giderleri karşılayacak du-
rumda değil. Bunun nedeni atıkların 
evlerde ayrılmaması ve sokaklara yer-
leştirdiğimiz kumbaraların istimara çok 
müsait olması. Bu noktada Sıfır Atık sis-
teminin aktaracağı bu fon, daha verimli 
ve Avrupa’da örnekleri olan sistemlerin 
oluşturulması konusunda belediyelere 
ve özel kurumlara olanak sağlayacaktır. 

AGED SEKTÖRÜ TEMSİL EDİYOR

AGED yetkilendirilmiş bir kuruluş olarak 
geri dönüşüm alanında faaliyet göste-
ren bir dernek. Sizce yetkilendirilmiş 
kuruluşların sisteme olan katkısı nedir?

AGED öncelikle kağıt sektörünü temsi-
len var ve sektörün sorunu ham mad-
deyi bulamamak, dolayısıyla da ulusla-
rarası piyasada mücadele edememek. 
Derneğimizin amacı bu konuda top-
lumsal bilinçlenmeye katkı yapmak ve 
sektörün ihtiyacı olan ham maddenin iç 
piyasadan toplanmasını sağlamak.

Bizim yetkilendirilmiş kuruluş olma 
amacımız, üretici firmalardan toplanan 
kaynakların doğru yerlere aktarılarak, 
geri dönüştürülebilir atıkların kaliteli ve 
verimli bir şekilde toplanmasını sağla-
maktır. Yetkilendirilmiş kuruluşlar para 
kazanmak için kurulmadı, sistemin sağ-
lıklı şekilde yürümesi ve denetlenmesi 
için gerekli araçlar olarak tanımlanmak-
tadır ve kaynakları doğru kullanmak 
konusunda büyük sorumlulukları bu-
lunmaktadır.

/  R Ö P O R T A J

Mustafa Saral Kimdir? 

Atık Kâğıt ve 
Geridönüşümcüler 
Derneği (AGED) 
Başkanı Mustafa 
Saral, aynı zamanda 
Halkalı Kağıt Yönetim 
Kurulu Üyesi. 2. kuşak 
sanayici olan Saral, 
aslen Trabzon Oflu 
ve aynı zamanda 
Of Hayrat Derneği 
başkanı. 1976 yılında 
geri dönüşümden 
kahverengi kağıt 
üretmek üzere 
kurulmuş Halkalı 
Kağıt, yıllık 200 bin 
tondan fazla kağıdı 
dönüştürüyor.
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DÜNYANIN KURTULUŞU  
AZ TÜKETMEKTEDİR
AGED Başkanı Mustafa Saral’ın Dünya Ekonomik Fo-
rumu’nda (Davos) gündem olan döngüsel ekonomi 
ile ilgili soruya verdiği cevap tam bir ders niteliğin-
deydi. Tuz yürüyüşü ile Hindistan’ın bağımsızlık mü-
cadelesini kazanmasını sağlayan Mahatma Gandi‘nin 
hayat felsefesi üzerine bu soruyu cevaplayan Saral’ın 
söyledikleri, dünyayı kurtaracak asıl geri dönüşüm 
felsefesini özetliyordu:

SORU: Dünya Ekonomik Forumu’nda geri dönüşüm 
masaya yatırıldı ve bu krizin fırsata dönebileceği söy-
lemleri yer aldı. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?

CEVAP: “Gandi’nin de dediği gibi, insanoğlunun ve 
dünyanın geleceği az tüketmekten geçiyor. Neden 
geri dönüşüme ihtiyaç duyuyoruz? Tükettiğimiz 
için... Bu nedenle tüketim alışkanlıklarını daha ve-
rimli yönlendirmemiz gerekir. Çöpe yemeğimizi atı-
yoruz, ekmeğimizi atıyoruz. Bunu neden yapıyoruz? 
İşte asıl vazgeçmemiz gerekn budur. Bir tek dünya-
mız var, başka da dünyamız yok. Çok kazanabilir-
siniz ama dünyayı mahvederseniz paranızı nerede 
harcayacaksınız? Bu tüketim çılgınlığı sürdürülebilir 
değil. Buna bir noktada dur demeliyiz ve öncelikle 
tükettiklerimizi azaltmalıyız daha sonra ise geri dö-
nüştürmeye odaklamalıyız.”

DÜNYA HERKESİN İHTİYACINA 
YETECEK KADARINI SAĞLAR, 
HERKESİN HIRSINA YETECEK 

KADARINI DEĞİL!
Mahatma Gandhi
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1KAVANOZ 
ÇÖP

Geri dönüşüm ve sıfır atık tüm dünyanın gündeminde. Artık bazı insanlar daha az tüketip 
çok daha az çöp üretmek istiyor. Peki, bir insan bir yılda tüketimini çöpünü sadece bir 

kavanoza sığdırabilir mi? Bunu başarmış üç kadının hikayelerini paylaşacağız...

YILDA 

/ 
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Bütün tüketimini geri 
dönüştüren  

Lauren Singer,  
bir yılda ürettiği  

çöpü bir kavanoza 
sığdırdı.

D Ü N Y A D A  G E R I  D Ö N Ü S Ü M  / 
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Bir yılda tükettiklerinizden oluşan 
çöpü tek bir kavanoza sığdırabilir-

misiniz? Bazı kadınlar bunun olabile-
ceğini gösterdi. Onlardan biri Kathryn 
Kellogg, diğeri Lauren Singer ve Bea 
Johnson. Bu üç isim yazdıkları kitaplar 
ve bloglarıyla bu konuya merak duyan 
kişilere tecrübelerini aktarıyor. Sıfır atık 
ile ilgili televizyon programlarına çıkan 
gazete ve dergilere demeç veren bu 
çevreci kadınların uygulamalarını sizler 
için derledik.

İki çocuk annesi Bea Johnson,  2008’de 
hayata geçirdiği ve hala sürdürdüğü  
felsefesini şöyle açıklıyor:

“Birincisi tüketmemek; ikincisi sadece 
gerekli olan şeyleri ikinci el olarak 
almak veya toptan alarak tüketim alış-
kanlığını değiştirmek. Aslında bütün 
çöpü bir yıl içinde sadece tek bir ka-
vanoza sığdırmak düşünüldüğü kadar 
karmaşık bir iş değil. 5 basit kuraldan 
oluşan basit bir yöntem uyguluyoruz.”

HAYIR DEMEK ÇOK ÖNEMLİ

“Birinci kural, ihtiyaç duymadığımız 
şeyleri reddediyoruz. Hayır demek çok 
önemli. Plastik torbalara, kartvizitlere, 
otellerdeki şampuan şişelerine hayır 
diyoruz. 

İkinci kural ise ‘azaltmak’ Bu bir düzen-
leme sürecinden geçmek anlamına ge-
liyor. Gerçekten kullanmadığınız şey-
leri çevrenizle paylaşabilir ve ikinci el 
pazarını geliştirebilirsiniz, bu Sıfır Atık 
(Zero Waste)  hayat tarzının geleceği 
için çok önemlidir.

Üçüncü kural, sahip olduğunuz tek 
kullanımlık şeyleri yeniden kullanılabi-
lir alternatifleri ile değiştirmek. Kağıt 
havlular, peçeteler gibi... Pazara baktı-
ğınızda   her bir tek kullanımlık malze-
me için yeniden kullanılabilir bir alter-
natif olduğunu görebilirsiniz.

Dördüncü kural, geri dönüştürmek ama 
sadece reddedemeyeceğimiz, azalta-
mayacağımız ve yeniden kullanamaya-
cağımız şeyleri geri dönüştürmek. Son 
aşamada çok az bir miktarda atığı geri 
dönüştürmüş oluyorsunuz.

Sonuncu kural ise geriye kalanları 
gübreleştirmek. Evimizdeki meyve ve 
sebze kabuklarını gübreleştiriyoruz. 

Bea Johnson:
Sosyal medyada 350 binden 
fazla takipçisi var. Yazdığı 
kitap “Zero Waste Home” 25 
dile çevrildi ve en çok satanlar 
listesine girdi. 60’dan fazla 
ülkeye gidip konferanslar 
verdi, seminerlere katıldı. 
100’den fazla televizyon 
programına katılarak sıfır atık 
meselesini binlerce kişiye 
anlattı. Kitabıyla kitlesel bir 
harekete öncülük eden Bea 
Johnson, “Reddet, Azalt, 
Yeniden Kullan, Geri Dönüştür, 
Çürüt…Ailemin 2008’den beri 
yıllık çöpünü bir kavanoza 
indirgemenin sırrıdır.” diyor. 

Sıfır Atık felsefesini uygulamak için 
yanınızda bardak taşımalısınız. Ki bir 
zincir mağazadan aldığınız kahve 
için kağıt bir bardak tüketmeyin ve 
kahvenizi yanınızda getirdiğiniz cam 
bardağınızda için...

Bea Johnson ve Kathryn Kellogg 
kendi sıfır atık hikayelerini yazdıkları 
kitaplarla toplumun diğer kesimlerine 
de tecrübelerini aktardı. 
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Ayrıca insanların gübreleştirme de-
nince aklına gelmeyen birçok şey var. 
Farklı ihtiyaçları karşılamak için gelişti-
rilmiş birçok gübreleştirme sistemi var. 
Eğer şehirde yaşıyorsanız solucan güb-
resi sistemi alabilirsiniz. Küçük bir mo-
bilyaya benzer güzel tasarımları var. Ya 
da elektrikli olan bir tane alabilirsiniz 
ve fişe takabilirsiniz. Kırsal kesimde ya-
şayanlar için de birçok farklı sistem var. 
Tüm bunları kitabımda bulabilirsiniz. ”

Bu konuda öne çıkan bir başka isim 
ise New Yorklu çevreci ve girişimci 
Lauren Singer; yalnızca büyük çöp yı-
ğınını artırmayı bırakmamış, aynı za-
manda  tamamen doğal,  vegan  ve  bi-
yoçözünür ürünler hazırlayıp sattığı bir 
şirket de kurmuş. Yola plastik kullan-
mayı bırakarak çıkan genç kadın, önce 
market alışverişi sonrası plastik poşet 
yerine evinden getirdiği bez çantayı 
kullanmış, sonra kıyafetlerini ikinci el 
mağazalardan almaya başlamış, daha 
sonraysa işi evde doğal diş macunu, 
deodorant ve çamaşır deterjanı üret-
meye kadar götürmüş. 

AZALT, YENİDEN KULLAN,  
GERİ DÖNÜŞTÜR

Kathryn Kellogg da doğal ve atık üret-
meden yaşamayı tercih edenlerden. 
Meme kanserini yendikten sonra doğal 
beslenmeye yönelen Kathryn Kellogg, 
“Sıfır atık nedir?” sorusuna şöyle yanıt 
veriyor: “Çöpe hiçbir şey gönderme-
meyi amaçlıyoruz. İhtiyacımız olanı 
azaltıyoruz, elimizden geldiğince ye-
niden kullanıyor, geri dönüştürülecek 
çok az şey gönderiyor ve yapamayaca-
ğımızı telafi ediyoruz. İşlenmesi gere-
ken çok fazla şey var ve biz çok fazla 
tüketiyoruz. Geri dönüşüm mükemmel 
bir çözüm değildir. Çözümün içine gi-
rerken bağımlılığımızı azaltmak zorun-
dayız. Plastiğin sadece yüzde 9’unun 
geri dönüştürüldüğünü biliyor muydu-
nuz? Hedefimiz: Azalt, Yeniden Kullan, 
Geri Dönüştür.

Geri dönüşüm ilk savunma hattı ol-
mamalı, son çare olmalı. Bunu geri 
dönüşümün önüne geçmek için söy-
lemiyorum. Bunun yerine, azaltma ve 
yeniden kullanmaya odaklanın.  Belirli 
bir kullanım için bize çok fazla ürün sa-
tılmaktadır. İhtiyacımız olanı azaltmalı-

yız. Herhangi bir satın alma yapmadan 
önce bekleyin. Biraz zaman harcayın, 
gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını 
düşünün.  Bir şey satın almanız gerekti-
ğinde, ilk önce ikinci el piyasasını kont-
rol edin. Halihazırda var olan bir şeyi 
tekrar kullanın ve tek kullanımlık eşya-
ları kullanmak yerine, ihtiyaç duyduğu-
nuz şeyleri azaltan yeniden kullanılabilir 
maddelere odaklanın. “

Sıfır atık sadece çevre için mükemmel 
değildir, yaşam kalitenizde de bir iyi-
leşme olduğunu fark edeceksiniz. Yan 
etkileri arasında daha iyi yemek, daha 
iyi hissetmek, paradan tasarruf ve çöp-
leri dışarı atmak zorunda kalmamak 
sayılabilir!”

Sıfır atık için ambalajlanmış ürünlerden vazge-
çiyor ve kuru gıdaları tekrar kullanabileceği-
miz cam kavanozlara dolduruyoruz. 

Kathryn Kellogg
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Kathryn Kellogg’danYeni 
Başlayanlar 

İçin 

Plastik şişe kullanımını 
reddedin veya en azından 
şişenizi bir kaç defa kullanın 
veya daha iyisi çok  
kullanımlık şişe, matara  
gibi ürünler tercih edin...

Organik atıkları değerlendir-
mek için onları çöpe atma-
yın, komposta dönüştürün 
yani gübre yapın!

1

2

/ 



SAYI 1 MART-NİSAN 2019 37

Avrupa’da ortalama kişi başı  477 kg yıllık 
çöp üretildiği  hesaplanmış, Amerika Bir-
leşik Devletleri’nde tahmin edebileceğiniz 
gibi bu sayı daha yüksek ve neredeyse 700 
kg’a  kadar çıkıyor.  Ülkemize baktığımızda, 
2016 verilerine göre kişi başı yıllık ortalama 
üretilen çöp miktarının 427 kg olarak hesap-
landığını görüyoruz. Özetle, bir yıl içinde ne-
redeyse yarım ton çöp üretmekteyiz!

Bu devasa çöp miktarı aslında hem ne kadar 
çok tükettiğimizi gösteriyor hem de çevre-
ye ne kadar zarar verdiğimizi. Tükettiğimiz 
ürünlerin üretim aşamasında karşılaşılan 
çevresel maliyetlere ek olarak atık hale dö-
nüşen tüketimlerimizin yarattığı çevresel 
zararlar oldukça çok. Öyle bir gecede doğa 
üzerindeki tüm olumsuz etkilerimizi yok 
etmek mümkün olmasa da bazı yöntemlerle 
çok değerli girişimlerimiz olabilir. Bunlardan 
biri epeyce popüler hale gelen “zero waste” 
yani sıfır atık!

Tavsiyeleri
Alışverişlerde 
plastik poşet 
kullanımı-
nı bırakın, 
bunun yerine 
bez çanta 
veya file 
kullanın.

Pipet 
kullanımını 
reddedin  
(Ne gerek var 
zaten?) 

Plastik diş  
fırçaları yerine 
bambu olanları 
tercih edin.

Havlu peçe-
teler yerine 
yıkanabilir 
gerçek havlu-
lar kullanın.

Temizlik 
ürünlerinizi 
kendiniz 
yapın (Bu 
konuda 
internette bir 
çok tarif var 
denemeye 
değer!)

3

4

5 6 7

D Ü N Y A D A  G E R I  D Ö N Ü S Ü M  / 
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“İNANIYORUM Kİ 2023’TE 
ATIK KARNEMİZİN 

KARŞISINDA ‘SIFIR’ YAZACAK. 
BU, ATIK SÖZ KONUSU 

OLDUĞUNDA ALACAĞIMIZ EN 
GÜZEL NOTTUR.”
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ÜLKEMİz İÇİN SIFIR ATIK 
DÜNyAMIZ İÇİN SIFIR ATIK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2017 
yılında sürdürülebilir kalkınma ilke-

leri çerçevesinde oluşan atıkları kontrol 
altına almak ve gelecek nesillere daha 
temiz ve yaşanabilir bir dünya bırak-
mak adına “Sıfır Atık Projesi”ni hayata 
geçirdi. Bakanlığın hedefi geri kazanım 
oranını en az yüzde 35 seviyesine çıkart-
mak. Böylece 100.000 kişiye doğrudan 
istihdam, 20 Milyar TL ekonomik kazanç, 
İstanbul’un bir yıllık su ve elektrik ihtiya-
cı eşdeğeri tasarruf, 2 Belgrad Ormanı 
kadar ağacın kurtarılması, cari açığın 
yüzde 8 oranında azaltılması sağlanacak.

“Sıfır Atık” israfın önlenmesini, kaynak-
ların daha verimli kullanılmasını, atık 
oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek 
atık oluşumunun engellenmesi veya mi-
nimize edilmesi, atığın oluşması duru-
munda ise kaynağında ayrı toplanması 
ve geri kazanımının sağlanmasını kapsa-
yan atık yönetim felsefesi olarak tanım-
lanan bir hedef. Atıkların geri dönüşüm 
ve geri kazanım süreci içinde değerlen-
dirilmeden bertarafı hem maddesel hem 
de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları 
yaşanmasına neden olmakta. Dünya 
üzerindeki nüfus ve yaşam standartları 
artarken tüketimde de kaçınılmaz şe-
kilde bir artış yaşanmakta ve bu durum 
doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı 
artırarak dünyanın dengesini bozmak-
ta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara 

yetişememekte. Bu durum göz önüne 
alındığında, doğal kaynakların verimli 
kullanılmasının önemi daha da ortaya 
çıkmakta. Bu nedenle son yıllarda tüm 
dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları 
hem bireysel hem kurumsal hem de yö-
netimsel bazda yaygınlaşmakta.

Türkiye’de de bu doğrultuda önemli bir 
adım atıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
2017 yılında sürdürülebilir kalkınma ilke-
leri çerçevesinde oluşan atıkları kontrol 
altına almak ve gelecek nesillere daha 
temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak 
adına “Sıfır Atık Projesi”ni hayata geçir-
di. Sıfır Atık Projesi kapsamında kamu 
kurum kuruluşları, AVM, işyerleri, okul-
lar, oteller, havalimanları, marinalar gibi 
noktalarda çalışmalar yapılırken, 13 bin 
357 binada sıfır atık sistemi kuruldu. Bu 
amaçla ilk sıfır atık uygulaması Cumhur-
başkanlığı’nda hayata geçirildi. 10 ton 
metal atık ayrıştırıldı, 30 ton kâğıt, çöp 
yerine geri dönüşüm tesisine gitti.

BAKAN KURUM: HEDEF YÜZDE 35

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 
Sıfır Atık projesinde ilk bir yılda elde 
edilen kazanımlar ile ilgili şu açıklama-
ları yaptı: “Sıfır Atık Projesi bir tasarruf 
ve verimlilik projesidir. Çevre konusunda 
son dönemde yaptığımız çalışmalarla 
atığı öncelikli bir sorun olmaktan çıkart-
tık. Ve atığı ham madde ve yeni ürünlere 

dönüşecek bir kaynak olarak görmeye 
başladık. Projenin hayata geçirildiği yak-
laşık bir yıllık dönemde; 2,2 milyon ton 
ambalaj atığı, 58.000 ton atık elektrikli 
ve elektronik eşya, 38.000 ton bitkisel 
ve 80.000 ton madeni atık yağ, 184.000 
ton ömrünü tamamlamış lastik kayna-
ğında ayrı toplanarak geri kazanılmıştır.” 
Kurum, “2017 ve 2018 yıllarında toplanan 
toplam 4 milyon 805 bin ton değerlendi-
rilebilir atık sayesinde 500 milyon kilog-
ram sera gazı salınımı engellendi ve 42 
milyon ağacın kesilmesi önlendi” dedi. 
Çevreyi korumak ve kirlilikle mücade-
le kapsamında ortaya konulan politika 
ve stratejilerin, mevcut ekonomik sis-
temle uyumlu, sürdürülebilir kalkınma-
yı ve ekonomik büyümeyi destekleyen 
doğrultuda olması gerektiğini belirten 
Kurum, bu durum göz önüne alındığın-
da, doğal kaynakların verimli kullanılma-
sının öneminin daha da ortaya çıktığını 
ifade etti. Bu noktada çevreci bir yaşam 
modeli olarak sıfır atık yaklaşımı ile kar-
şılaşıldığına işaret eden Kurum, son yıl-
larda tüm dünyada sıfır atık uygulama 
çalışmalarının bireysel, kurumsal ve be-
lediye genelinde yaygınlaştığını vurgula-
dı. Kurum, sıfır atığın, israfın önlenmesi, 
kaynakların daha verimli kullanılması, 
atık oluşumunun engellenmesi veya mi-
nimize edilmesi, atığın kaynağında ayrı 
toplanması ve geri kazanımının sağlan-

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde 
hayata geçirilen “Sıfır Atık Projesi” tüm yurt genelinde 14 bine yakın kurumda uygu-
lanmaya başlandı. Hedef 2023 yılında evsel atık geri kazanım oranını yüzde 35 seviye-
sine çıkartmak.

D O S Y A  H A B E R  / 
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Türkiye’de belediyelerin 
yıllık topladığı atık 

miktarı 

31.6 
milyon ton

Atıkların yüzde 

60’ı 
düzenli depolama, yüzde 
27’si düzensiz depolama 

yoluyla bertaraf 
edilmekte 

Belediye atıklarının 
yalnızca yüzde 

13’ü 
geri dönüşüm ve 

diğer yöntemlerle geri 
kazanılmakta

Hedef 

2023’te 
atıkların yüzde 35’ini 

geri dönüştürebilmek

masını kapsayan atık yönetim felsefesi 
olarak tanımlanan bir hedef olduğunu 
kaydetti. Bakan Kurum, Sıfır Atık Proje-
si’nin 2019 ve 2023 vizyonunu da açıkla-
dı: “Hedefimiz, Sıfır Atık Yönetmeliği ile 
bu uygulamayı bütün ülkeye yaymaktır. 
Bu noktada belediyelerimize önemli gö-
revler düşüyor. Hazırladığımız yönetme-
liğe göre belediyelerimiz bundan sonra 
ikili toplama sistemi ile atıkları ayrı top-
lamak için hizmet verecekler. Bu uygu-
lamayı hayata geçirmeleri için belediye-
lere 2019 yılı sonuna kadar süre verdik. 1 
Ocak 2019 tarihinden itibaren de plastik 
poşetlerimizi ücretli hale getirdik. Böy-
lece yıllık 440 adet olan kişi başı plastik 
poşet kullanımı 2019 yılı sonunda 90’a, 
2025 yılında ise 40 adete düşürülecektir. 
Diğer bir çalışmamız ise içecek ambalaj-
larına depozito uygulaması olacaktır. 
Böylece evsel atıklar içerisinde önemli 
bir miktar teşkil eden bu atıkların temiz, 

kaliteli ve etkin bir şekilde toplanması-
nı sağlayacağız. Bunları başardığımızda 
2023 yılında evsel atık geri kazanım ora-
nımızı en az yüzde 35 seviyesine çıkar-
tacağız. Tüm bu çalışmalarla hedefimiz 
yıllık; 100.000 kişiye doğrudan istihdam, 
20 Milyar TL ekonomik kazanç, İstan-
bul’un bir yıllık su ve elektrik ihtiyacı eş-
değeri tasarruf, 2 Belgrad Ormanı kadar 
ağacın kurtarılması, cari açığın %8 ora-
nında azaltılması sağlanacaktır.”

ŞİŞELERDE DEPOZİTO 
UYGULAMASINA GEÇİLECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak en 
büyük hedefinin çocuklara daha güzel 
bir gelecek bırakmak, şehirlerdeki 
yaşam kalitesini artırarak daha çevreci 
şehirler inşa etmek olduğunu belirten 
Kurum, tüm illerde çevrenin iyileştiril-
mesi amacıyla çalışmalar yürüttüklerini 
söyledi. Kurum, 1 Ocak itibarıyla plastik 
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31.000.000 
ton atık 
ile ne 
kazanılır?
42 milyon ağaç kesilmekten 
kurtarılır

585 milyon kg daha az sera 
gazı salınmış olur

69 milyon metreküp daha az 
su kullanılmış olur

20 milyar Kwh daha düşük 
enerji kullanılmış olur

Yılda 13 milyar TL katma 
değer sağlanır

poşetlerin ücretlendirildiğini anımsata-
rak, plastik poşetlerin hem doğaya hem 
de denizde yaşayan canlılara büyük 
zararı olduğuna dikkat çekti. Bakanlık 
tarafından uygulanmaya başlanacak 
depozito uygulaması hakkında da bilgi 
veren Kurum, şöyle devam etti: “2023 
yılında tüm Türkiye’de depozito uygula-
masına geçmek istiyoruz. Pet, cam şişe-
ler süt içilen karton kutular gibi ürünle-
rin kullanımını azaltmak ve bunları geri 
dönüşümde kullanmak için depozito uy-
gulamasına geçeceğiz. Amacımız üre-
tilen kapların yüzde 80’inin, 90’ının, bu 
uygulamaya geçmiş gelişmiş ülkelerde 
olduğu gibi geri toplanması. Dolayısıy-
la bu ham maddeleri üretimde yeniden 
kullanarak, çevreye daha az zarar vermiş 
olacağız. 2021 yılında plastik poşet, cam, 
metal şişeler, karton kutular gibi geri 
dönüşümü yapılabilecek malzemelerde 
depozito uygulamasına geçeceğiz. Bu 
uygulamayla pet şişe getirenlere kontör 
yükleyeceğiz, otobüs biletleri hususun-
da destek vereceğiz.  Belki de bazı yer-
lerde nakit ödemeyide düşünebilir. Bu 
uygulamaları en yakın zamanda ülkemi-
ze getireceğiz.”

2023’TE KARNEMİZ SIFIR OLSUN

Sıfır Atık Projesi’ne büyük destek veren 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın eşi Emine Erdoğan, Başakşe-
hir’de katıldığı etkinlikte projeyle ilgili 
hedeflerini anlattı. Erdoğan, “Hedefimiz 
sıfır atığı, teknik bir proje olmaktan çı-
karıp bir yaşam kültürüne dönüştürmek, 
çevreyi koruma duygusunun altyapı-
sını oluşturmak.” dedi. “İnanıyorum ki 
2023’te atık karnemizin karşısında ‘sıfır’ 
yazacak. Bu, atık söz konusu olduğunda 
alacağımız en güzel nottur.” diyen Emine 
Erdoğan, şöyle devam etti: “Çocuklara 
bu bilincin aşılanmasını çok önemli bu-
luyorum. Çocuklarımız, ‘sürdürülebilirlik’ 
denen bayrak yarışında hemen arkamız-
da bulunuyorlar çünkü. Emaneti bizden 
onlar devralacak. Okullarımızda başlatı-
lan ‘geri dönüşüm saati’, bu nedenle son 
derece önemli bir girişim. Ağaç yaşken 
eğilir, buna hepimiz inanıyoruz. Birçok 
araştırma, tüketim alışkanlıklarında de-
ğişiklikler olmazsa, dünyanın geleceği-
nin kıtlığa, susuzluğa ve büyük göçlere 

gebe olduğunu söylüyor. Çocuklarımıza 
böyle bir dünya bırakmaya hakkımız yok. 
Ama her şeyi tersine çevirecek zamanı-
mız var.” Sıfır atık seferberliğinin arka-
sındaki temel fikrin vatandaşlara çok iyi 
anlatılması gerektiğini vurgulayan Erdo-
ğan, şunları kaydetti: “Bunun bir tasarruf 
projesi olduğu kadar, çevre duyarlılığı ve 
gelecek projesi olduğunu da çok iyi açık-
lamamız gerekir. Ancak böylece duyarlı 
ve bilinçli bir dönüşüm hareketi gerçek-
leştirebiliriz.”

Tabiat herkesin ortak mirası olduğunu, 
bu nedenle herkesin hakkı ve sorum-
luluğunun da eşit olduğunu vurgula-
yan Emine Erdoğan, “Tabiatı kirletmek, 
kaynaklarını hor kullanmak, bir anlam-
da başkalarının temiz havaya, suya ve 
toprağa olan hakkını çiğnemek demek. 
İnşallah hepimiz konuya bu hassasiyetle 
yaklaşmayı başarabiliriz.” dedi.

İnsanın tabiatın hükümdarı değil, ondan 
gerekli ölçüde faydalanan bir parçası 
olduğunu ifade eden Erdoğan, “Tabi-
ata nezaketle davranırsak, karşılığında 
nezaket umabiliriz. Talan edilmiş doğal 
kaynaklar, yok edilmiş ormanlar, müte-
madiyen kirletilen su ve hava karşısında, 
tabiat da elbette cevabını verecektir. “ 
dedi. Tolstoy’un, “Mutluluğun ilk şartı, 
insanla doğa arasındaki bağın kopma-
masıdır” sözünü hatırlatan Erdoğan, 
şunları söyledi: “Bu söz aslında modern 
dünyada psikolojik bunalımların neden 
arttığını da gayet iyi açıklıyor. Tüketim 
odaklı yaşamak tabiatın kaynaklarını 
kuruttuğu gibi yaşadığımız manevi eroz-
yonun da sebebidir. İçimizdeki boşluğu 
eşya ile doldurmaya çalışmanın, bizi 
kendi maneviyatımızdan uzaklaştıran 
yan etkileri var. İnsan, sürekli beslenmesi 
gereken egodan ibaret bir varlık değil. O 
nedenle insan olmanın başka alanlarına 
da yatırım yapmalı, mutluluğu, etkisi çok 
kısa süren tüketimde aramamalıyız. Bu 
yönüyle, sıfır atık kültürünün aslında bir 
kanaat kültürü olduğunu da söylemek is-
terim. Unutmayalım, sade yaşam, insana 
kendisini her katmanıyla görmesini sağ-
layan en güzel aynadır.”
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Atık Kağıt ve Geridönüşümcüler Der-
neği’nin (AGED) sektörün nabzını 

tutacak yayın organı Geridönüşüm Eko-
nomisi Dergisi’nin ilk sayısında Sıfır Atık 
Projesi’ni masaya yatırdık. Dergimize ko-
nuşan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardım-
cısı Prof.Dr. Mehmet Emin Birpınar, Sıfır 
Atık Projesi ile ilgili Türkiye’nin hedefle-
rini açıkladı.  Birpınar, “Sıfır Atık Projesi 
döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde 
atık yönetim politikalarımızın hedeflerini 
gerçekleştirmemiz açısından yürüttü-
ğümüz çok önemli bir proje olup,  2023 
yılına kadar bütün Türkiye’de sıfır atığı 
yaygınlaştırmak istiyoruz.” dedi.

İşte Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet 
Emin Birpınar’ın açıklamaları…

Sıfır Atık Projesi nedir, neyi hedefliyo-
ruz? Bu projeye yönelik bakış açınızı 
nasıl ifade edersiniz?

Bildiğiniz üzere oldukça genç ve dinamik 
bir nüfusa sahibiz.  Nüfusumuz 80 mil-

yonu aşmış durumda. Hızla artan nüfus 
ve ekonomik büyümeyle birlikte üretim 
ve tüketim alışkanlıklarımızda da önemli 
değişiklikler oldu. Toplumda daha kon-
forlu yaşam beklentileri beraberinde 
daha çok tüketimi getirdi. Tüketimin 
her geçen gün arttığı bir toplum olduk. 
TÜİK verilerine göre; 2000’li yıllarda 
500 milyon ton ham madde tüketimimiz 
varken günümüzde yaklaşık 1 milyar tona 
ulaşmış durumda. Tüketim arttıkça ham 
maddeye olan ihtiyacımız da artıyor. Ül-
kemizde 1995 yılında oluşan evsel atık 
miktarı 17 milyon ton dolaylarında iken 
2017 yılında bu değerin 31 milyon tonu 
aştığını görüyoruz.  2023 yılında ise bu 
miktarın 38 milyon tonun üzerine çıka-
cağı öngörülmektedir. Atıklarımızın çok 
büyük bir kısmını değerlendirilebilir yani 
geri kazanılarak ham madde olabilecek, 
yeni ürünlere dönüştürülebilecek atıklar 
olduğunu görüyoruz. Bunun yanında 
kaynağında ayrılmadığı ve çöpe atıldığı 

için plastik, kağıt-karton, cam, metal gibi 
değerlendirilebilir bir çok atık depolama 
sahalarına gitmekte ve yaklaşık olarak 
her yıl milyarlarca liralık kaynak yok ol-
maktadır. Diğer taraftan her yıl yüzlerce 
futbol sahası büyüklüğünde depolama 
alanı ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Sıfır atık 
yaklaşımının ülkemizde  uygulanması 
için bir çalışma başlatılmıştır. Ülke çapına 
yayılacak ve uygulanacak bir proje 
olarak yola çıkılan Sıfır Atık Projesi, atık 
önlenmesi, oluşan atıkların kaynaklarına 
göre ayrı ayrı toplanması ve bu atıkların 
geri dönüşümü ile ham madde ve enerji 
israfının önüne geçilmesi, gelecek ne-
sillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile 
yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla 
yola çıktığımız bir çevre hareketidir. Sür-
dürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde 
atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek 
nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye 
ile yaşanabilir bir dünya bırakmak ama-
cıyla Bakanlığımızca sıfır atık yaklaşımı 

SIFIR ATIK 
ÜLKEMİZ İÇİN 
FIRSATTIR!

“Türkiye olarak, çevre yönetimi konusunda birçok adım  
attık ve atmaya devam ediyoruz. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın öncülüğünde başlayan, Sayın Emine Er-
doğan’ın himayelerine aldıkları Sıfır Atık Projesi güzel 
ülkemiz için bir fırsattır.”
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öncelikle kendi binamızda hayata ge-
çirilerek yapılacak uygulamalara örnek 
teşkil edilmiştir. Sıfır Atık Projesi, Ba-
kanlığımızın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde de uygulamaya geçirilmiş 
olup, 26.09.2017 tarihinde gerçekleştiri-
len Sıfır Atık Projesi Tanıtım Toplantısı ile 
tüm Türkiye’de uygulanmasına yönelik 
çalışmalar ilk olarak Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı hizmet binasında başlatılmış-
tır. Daha sonrasında Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde hayata geçirilmiştir. Bugün 
itibariyle sıfır atık sistemi kurulan bina 
sayısı 13.357’ye ulaşmıştır. 2023’e kadar 
bütün ülkede sıfır atık sisteminin kurul-
ması hedeflenmektedir.

GENİŞLETİLMİŞ ÜRETİCİ SORUMLULUĞU

Hali hazırda Türkiye’de geri dönüşüm 
ve döngüsel ekonomi hakkında ne söy-
lersiniz?

Değerlendirilebilir atıkların çok büyük bir 
bölümünü oluşturan ambalaj atıklarının 
nicelik ve niteliklerinin korunarak ekono-
mik değerlerinden istifade edilebilmesi 
ile birlikte bu tür atıkların oluşturacağı 
potansiyel çevre sorunlarının önlenme-
si için Bakanlığımızca gerekli hukuki 
ve teknik düzenlemeler yapılmış, ilgili 
Avrupa Birliği Direktifi (94/62/EC) ile 

uyumlu olacak şekilde ilk olarak 2004, 
sonrasında ihtiyaçlar dâhilinde revizyona 
uğrayarak yürürlükteki son hali 27.12.2017 
tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmış, 01.01.2018 tarihi itibari ile 
de yürürlüğe konulmuştur. Yönetmelikte 
‘Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu’ ilkele-
ri gözetilerek düzenleme yapılmış; üreti-
ci, ithalatçı, piyasaya sürenlerin (ambalajlı 
ürün piyasaya sürenler, marka sahipleri) 
bir araya gelerek tüzel birlik oluştur-
masına (üretici sorumluluğu organizas-
yonu, yetkilendirilmiş kuruluşlar), ilgili 
mevzuat dâhilinde belirlenen oranlarda 
atıkların toplanması, geri kazanılması ve 
bu kapsamda oluşan maliyetin karşılan-
masına yönelik yükümlülükler verilmiştir. 
Ayrıca anılan Yönetmelik ile malzeme 
(cam, plastik, kâğıt-karton, metal gibi) 
bazlı ambalajlar için piyasaya sürenlerce 
karşılanması zorunlu yıllık geri kazanım 
hedefleri belirlenmiştir.  Bütün dünyada 
“sıfır atık” yaşanılan bir sürecin sonunda 
acil bir ihtiyaç olarak karşımıza çıktı.  18. 
yy’dan itibaren sanayileşmeyle başlayan 
ve günümüze kadar devam eden sü-
reçte ham madde kaynakları kayıtsızca 
kullanıldı. Ekonomik gelişmeyle birlikte 
üretim ve tüketim düzeyinin artırıldığı 
bir gelişme modeli esas alındı ki buna 

lineer ekonomi modeli diyoruz. Özellikle 
20. yüzyılın ikinci yarısından sonra dünya 
nüfusunun hızla artmasıyla birlikte gıda 
maddeleri ve enerji kaynaklarının kullanı-
mı ve buna bağlı olarak tüketimde büyük 
bir artış görülmeye başlandı. Lineer 
ekonomi ile doğal kaynaklar tükenme 
noktasına geldi. Bununla birlikte oluşan 
atıkların kontrol edilememesi ve iklim 
değişikliği olmak üzere birçok olumsuz 
çevre sorunlarını yaşamaya başladık. 
Tüm bu olumsuzluklar karşısında çözüm 
olarak döngüsel ekonomi modeli geliş-
tirildi. Bu modelde kaynakların verimli 
kullanımı, atık oluşumunun azaltılması, 
düşük karbon salınımı ile çevre, ekono-
mi ve toplum arasında daha iyi bir denge 
kurulması hedefleniyor.

Ülkemizde de artık AB ve diğer gelişmiş 
ülkelerde olduğu gibi doğal kaynakların 
tükenmesinin önüne geçilmesi ve geri 
dönüşümün artırılarak ham maddeye eri-
şimin daha kolay hale getirilmesi, depo-
lama alanına gönderilen atık miktarının 
azaltılması amacıyla döngüsel ekonomi 
politikaları çerçevesinde hareket etmek 
durumundayız. Bu çerçevede; atık yö-
netimi politikalarımızı geleceğe daha 
uygun hale getirecek çalışmalarla yolu-
muza devam ediyoruz. Sıfır Atık Projesi 

SIFIR ATIK SİSTEMİ 
KURULAN BİNA SAYISI 

13.357’YE 
ULAŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar
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döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde 
atık yönetim politikalarımızın hedeflerini 
gerçekleştirmemiz açısından yürüttü-
ğümüz çok önemli bir proje olup,  2023 
yılına kadar bütün Türkiye’de sıfır atığı 
yaygınlaştırmak istiyoruz. Uygulamanın 
yaygınlaşması ile birlikte yıllık 20 milyar 
TL’lik bir ekonomik kazanç hedeflemek-
teyiz. Ayrıca, toplanan atıkların işlenme-
si, geri kazanılması sonucu sanayimizde 
ve hizmet alanlarında yeni yatırım ve 
istihdam alanlarının oluşmasına katkı 
sağlamasını, 100.000 kişiye doğrudan 
istihdam sağlanmasını öngörmekteyiz.

Bu projenin başarıya ulaşmasında va-
tandaş, belediye ve özel sektöre ne gibi 
görevler düşüyor?

Yaşamımızı sürdürürken atıklarımızı 
doğaya atıyoruz. Çöp dağları oluştu-
ruyoruz. Doğaya attığımız bir cam şişe 
doğada 4000 yıl bozulmadan kalıyor. 
Bir plastik şişe 1000 yıl, bir sakız bile 2 
yıl doğada kalıyor. Al kullan at kültürü 
hayatımıza girmiş durumda; alıyoruz 
kullanıyoruz ve atıyoruz. Sonra tekrar alı-
yoruz. 2050 yılına geldiğimizde bir dün-
yaya daha ihtiyacımız olacak. Biz Türkiye 
olarak, çevre yönetimi konusunda birçok 
adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın öncülü-
ğünde başlayan, Sayın Hanımefendinin 
himayelerine aldıkları “Sıfır Atık” projesi 
güzel ülkemiz için bir fırsattır. Bu proje ile 
geri dönüştürülebilen atıklar kaynağında 
ayrıştırılacak böylelikle çocuklarımızın 
kısmeti olan ham maddenin tüketimi 
azaltılıp ekonomimize katma değer ola-
caktır. Hep birlikte daha ciddi adımlar 
atmamız gerek. Temiz sokaklar, cadde-
ler, parklar herkesin hakkı. Gerekli alt 

yapıyı kurduğumuzda, insanların istekli 
bir şekilde katkı sağladığını göreceksiniz. 
Sıfır atık projesinde  çalışmalar vatandaş 
odaklı yürütülmelidir. Toplumun tüm ke-
simleri projeyi sahiplendi ve uygulamaya 
başladılar. Çünkü bu konuda artık daha 
bilinçli bir toplum yetişiyor. Eski, modası 
geçmiş uygulamalara devam edemeyiz. 
Al-kullan-at-tüket kültürünü bir kenara 
bırakarak, atıkları önleyen, ayrı toplayan 
ve katma değeri yüksek ürünlere dö-
nüştüren bir yaklaşımı benimsemeliyiz. 
Bundan eminim. Bu proje ile hedefledi-
ğimiz noktalara belediyelerimizle, ku-
rumlarımızla ve vatandaşlarımızla kısa 
sürede ulaşacağımıza gönülden inanıyo-
rum.  Diğer önemli bir konu da alışveriş 
poşetleri ile ilgili... Ortalama kullanım 
ömrü 15 dakika olan,  geri dönüşüm 
yüzdesi sadece 1 olan ve çevre kirliliğine 
neden olan plastik poşetlere ilişkin so-
runları kontrol altına almak ve ortadan 
kaldırmak maksadıyla 1 Ocak 2019 tari-
hinden itibaren ülkemizde tüm satış nok-
talarında plastik poşetlerin ücretli olarak 
temin edilmesi yönünde düzenleme 
yapılmıştır. Uygulama gereksiz plastik 

DOĞA, ARTIK BİZİM 
TÜKETİM HIZIMIZA 

YETİŞEMİYOR!

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Atık Yönetimi Zirvesi’nde AGED standını ziyaret etti
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2013 yılında Çevre ve 
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?
poşet tüketimini ciddi oranda azaltmış-
tır. Vatandaşlarımız alışveriş yaparken 
yanlarında getirerek, tekrar kullanımlık 
poşet, çanta kullanımı ile uygulamaya 
destek çıkacaklardır.

“SIFIR, BİR ÜLTİMATOM DEĞİL HEDEFTİR”

Özellikle hane halkına çağrınız var mı?

Sıfır, bir ültimatom değil bir hedeftir. 
Herkes bu sürece katılabilir. “Neden ayrı 
toplamalıyız?” sorusunun cevabı için ev-
lerimizde bulunan çöp kovası  örneğini 
kullanmakta fayda bulunmaktadır. Evle-
rimizden, işyerlerimizden kaynaklanabi-
lecek atıkların % 55’ini sebze, meyve gibi  
organik atıklar, % 6’sını plastik atıklar, % 
8’ini kağıt-karton atıkları, % 3’ünü cam, % 
1’ini metal kalan kısmı ise diğer atıklardan 
oluşmaktadır. Bu oranlara baktığımızda 
atıklarımızın çok büyük bir kısmının de-
ğerlendirilebilir, bir başka ifadeyle geri 
kazanılarak ham madde olabilecek, yeni 
ürünlere dönüştürülebilen atıklar oldu-
ğunu görüyoruz. Evlerimizdeki çöp ko-
vasına göz attığımızda; yemek pişirmek 
için kullandığımız meyve sebze atıkları, 
yoğurt veya peynir gibi gıdaların muha-
faza edildiği plastik kaplar, alüminyum 
konserve kutuları, süt ve meyve suyu ku-
tuları, ekmek atıkları, plastik pet şişeler 
hatta bazen kağıtlar bile bulunmaktadır. 
Tüm bu atıkları aynı çöp kovasında top-
lamak demek geri dönüşebilen atıkların 
gerçekten çöp olması demektir. İşte tam 
da burada alışkanlıklarımızı değiştirmek 
önem kazanmaktadır. Hanelerde atıkları-
mızı azaltarak başlamalıyız. Geri dönüşe-
bilen atıkları (plastik, kağıt, metal, kom-
pozit) ayrı, organik atıklarımızı ayrı bir 
kovada veya çöp poşetinde toplayarak 
çevremize, çocuklarımıza, geleceğimize 
güzel bir imza atmış olacağız.

Sıfır Atık ilçesi nedir? 

Projenin belirlenecek bir ilçede uygulan-
ması ile sadece sıfır atık sisteminin kurul-
madığını aynı zamanda tarihi dokusunun 
bozulmadığı, çevrenin korunduğu,  doğa 
ile uyum içerisinde çalışmaların yürütül-
düğü bir ilçedir. 

Sıfır atık uygulaması konusunda beledi-
yelere ne gibi sorumluluklar düşüyor?

Atıkların toplanmasında belediyelerimize 
büyük görevler düşmektedir. Belediyele-

rimiz sıfır atık projesine ilişkin uygulama-
ları ivedilikle hayata geçirmeli, atıkları 
kaynakta ayrı toplayacak alt yapıyı ve 
sistemi bir an önce kurmalıdır. Böylece 
gelecek nesillerimize aldığımız emaneti 
daha iyi bir şekilde sunma imkanına ka-
vuşacağız. Bu bir haktır, bu bir sorum-
luluktur. Sıfır Atık Projesi sistematik bir 
yapıya dönüştürülmek sureti ile kılavuz 
niteliği taşıyan bir yönetmelik haline ge-
tirilmiştir. Taslak olarak görüşlere açılan 
Sıfır Atık Yönetmeliği ile kurumlar ve şe-
hirler/belediyeler dâhil tüm atık üreticisi 
kişi ve kuruluşlar için uygulama yöntem-
leri ve standartları belirlenmekte olup 
Bakanlığımıza intikal eden görüşlerde 
hassas bir şekilde değerlendirilerek bu 
yöntem ve standartlar şekillendirilmek-
tedir. Atıkların ayrı olarak biriktirilmesi, 
ayrı olarak toplanması ve geri dönüşüm-
lerinin sağlanarak bertaraf edilecek atık 
miktarlarının azaltılmasının sağlanması 
ekseninde şekillenen Sıfır Atık Sistemin-
de; kurumlar ve şehirler bünyesindeki 
uygulamalarda sadece kapasite yönün-
den farklılık gösterecektir. Zira, Sıfır Atık 
Sistemi atık yönetiminde bir standar-
tizasyon sağlayarak hanelerden sanayi 
tesislerine, kurumlardan şehirlere kadar 
aynı atık yönetim sisteminin işletilmesini 
sağlayacaktır. Kurumlar tarafından kuru-
lacak Sıfır Atık Sistemi oluşması muhte-
mel atık türlerine göre sabit ayrı toplama 
ve biriktirme sisteminin kurulması üze-
rinden işletilirken, şehirlerde kurulacak 
sistem oluşacak atık tür ve yoğunlukları 
göz önüne alınarak oluşturulacak farklı 
toplama ve biriktirme sistemlerinin bir-
leşimi üzerinden işletilecektir. Şehirlerde 
kurulacak Sıfır Atık Yönetim Sistemi be-
lediyelerin yaklaşımına, imkânlarına, tec-
rübesine göre şekilleneceğinden dolayı 
bu proje kapsamında belediyelerden en 
büyük beklenti Sıfır Atık Yönetim Siste-
mine pozitif bir yaklaşım sergilemeleri 
ve şehirlerine ait tecrübelerini bu siste-
min kurulum altyapısına aktarmalarıdır.  
Diğer taraftan, henüz taslak halde olan 
ve geliştirilme süreci devam eden Sıfır 
Atık Yönetmeliği kapsamında Belediye-
lerimiz için sorumluluklar/ yükümlülükler 
getirilmiştir. Sıfır Atık Yönetim Sistemi 
kapsamında, tüm cadde ve sokaklarda, 
haneler ve ticarethanelerde, park ve 
bahçelerde oluşacak atıkların türlerine 
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göre ayrı toplanması ve biriktirilmesi için 
gerekli kapasiteye sahip ekipmanların 
temin edilmesi, bu atıkların toplanması 
organizasyonun sağlanması, vatandaş-
ların sistem ve sistemin işleyişi hakkında 
bilgilendirilmesi gibi işlemleri belediyele-
rin ana sorumlulukları olarak tanımlamak 
mümkündür.

“DEPOZİTO SİSTEMİ HAM MADDEYE 
ULAŞMAMIZI KOLAYLAŞTIRACAK”

Ücretli Plastik Poşet uygulamasında 
gelinen son durumu özetler misiniz? 
Bunun dışından pipetler ve tek kulla-
nımlık plastik bardakların yasaklanma-
sıyla ilgili bir çalışma yapmayı düşünü-
yor musunuz?

Plastik poşetler yaygın olarak 1970’lerde 
kullanılmaya başlanmıştır. Dünyada üre-
tilen ham petrolün %4’ü plastik üretimin-
de ve bu oranın da %3’ü plastik poşet 
üretiminde kullanılmaktadır. Dünyada 
yılda 5 trilyon plastik poşet üretilmekte 
ve bu da 1 saniyede 160.000 adete teka-
bül etmektedir. Plastik poşetlerin geri dö-
nüşüm oranı %1’dir. 1 ton geri dönüştürül-
müş plastik poşetten elde edilen 11 varil 
petrole denk enerji tasarrufu sağlanabil-
mektedir. Karada 800, deniz ortamında 
ise 400 yılda yok olan plastik poşetler 
çevreye ve canlılara çeşitli zararlar ver-
mektedir. Ayrıca poşetler besin zincirine 

dahil olarak insan sağlığına zarar veren 
mikro-plastikler olarak adlandırılan daha 
küçük parçalara ayrılabilmektedir. Ülke-
mizde satış noktalarında her yıl yaklaşık 
30-35 milyar adet plastik poşet piyasaya 
sürülmektedir. Yaklaşık 15 dakika kullan-
dığımız ama doğada bozunması yüzler-
ce yıl alan plastik poşetlerin kullanımı her 
geçen gün artmaktadır. Plastik alışveriş 
poşetlerinin hızlı bir şekilde çöpe dönüş-
mesi, hafif ağırlıkları nedeniyle etrafa ya-
yılarak çevre kirliliğini önemli ölçüde art-
tırması ve mevcut geri dönüşüm oranları 
çok düşük. Bu yüzden kaynak verimlili-
ğini olumsuz yönde etkilemesi nedeniy-
le atık yönetimi hiyerarşisinde ilk sırada 
yer alan “önleme” prensibi kapsamında 
birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de 
plastik poşetlerin gereksiz kullanımın en-
gellenmesi için bir takım önlemlerin alın-
ması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu nok-
tada tüm dünyada üzerinde hassasiyetle 
durulan plastik alışveriş poşetlerinin kul-
lanımı sonucu oluşan görsel ve çevresel 
kirliliğinin önlenmesi ve gereksiz plastik 
poşet kullanımının önüne geçilmesi he-
deflenmiş ve bu kapsamda 1 Ocak 2019 
tarihinden itibaren ülkemizde tüm satış 
noktalarında ücretli olarak temin edil-
mesi yönünde düzenleme yapılmış olup, 
plastik poşetlerin ücretlendirilmesi ile 
oluşacak mali kaynak çevre koruma fa-

aliyetlerinde kullanılacaktır. Uygulama 
gereksiz plastik poşet tüketimini ciddi 
oranda azaltacak olup tüketicileri alışve-
riş yaparken yanlarında getirebilecekleri, 
tekrar kullanımlık poşet, çanta, file gibi 
alternatif kullanımları teşvik edecektir.  
Uygulama başta bir miktar tepki çekse 
de halk tarafından benimsenmiş plastik 
poşet tüketiminde azalma gerçekleşmiş 
ve çok kullanımlık taşıma ekipmanına 
dönüş gerçekleşmiştir.

Hayata geçirmeyi planladığınız depozi-
to uygulamasından bahseder misiniz?

Uygulandığı ülkelerde % 90’lara varan 
toplama ve geri dönüşüm oranına 
ulaşan depozito sisteminin ülkemizde 
de kurulması, böylece atık toplama ve 
geri dönüşüm oranlarında artış sağlan-
ması, sanayimizin ihtiyaç duyduğu kali-
teli ve temiz ham madde temini yanında 
ham madde ihtiyacı nedeniyle gerçek-
leşen ithalatın ve cari açığın azaltılması 
hedeflenmektedir. Bu noktada getirilen 
düzenleme ile Bakanlığın belirleyeceği 
ambalajlar için depozito uygulamasının 
zorunlu tutulması hükme bağlanmış-
tır. Bakanlık yapacağı düzenlemeler ile 
depozito sisteminin işleyişini ve hangi 
ambalajlara depozito uygulamasının zo-
runlu tutacağını günün koşullarına göre 
belirleyecektir.

DÜNYADA, YILDA 5 
TRİLYON PLASTİK 

POŞET ÜRETİLMEKTE 
VE BU DA 1 SANİYEDE 

160.000 ADETE 
TEKABÜL ETMEKTEDİR

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel, 
Atık Yönetimi Zirvesi’nde dergimizin sorumlu müdürü Osman Kaytan ve sektörün diğer paydaşları ile bir araya geldi.
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Antalya’da düzenlenen Atık Yönetimi 
Zirvesi’nde konuştuğumuz Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi 
Genel Müdürü Muhammet Ecel, Sıfır 
Atık Projesi’yle ilgili dergimize önemli 
açıklamalar yaptı. Sıfır Atık Projesi’ni 
tüm Türkiye’ye yaygınlaştırmayı hedef-
lediklerini söyleyen Ecel şöyle konuştu: 
“Ülkemizde 1995 yılında oluşan evsel 
atık miktarı 17 milyon ton iken 2015 
yılında bu değerin 31 milyon tona ulaş-
tığını görüyoruz.  2023 yılında ise bu 
miktarın 38 milyon tona ulaşması bek-
leniyor. Ülkemizde oluşan evsel atıkların 
yüzde 55,5’lik bölümünü organik, yüzde 
6’lık oranını plastik, yüzde 10’luk oranını 
kağıt-karton, yüzde 4’lük oranını cam, 
yüzde 2’lik oranını metal ve kalan kısmı-
nı ise diğer tür atıklar oluşturmaktadır. 
Bu oranlara baktığımızda atıklarımızın 
çok büyük bir kısmının değerlendirile-
bilir yani geri kazanılarak ham madde 

olabilecek ve yeni ürünlere dönüştürü-
lebilecek atıklar olduğunu görüyoruz. 

PATLAYAN ÇÖP SAHALARINDAN  
DÜZENLİ DEPOLAMAYA

‘Patlayan çöp sahalarından düzenli 
depolamaya’ sloganıyla başlattığımız 
süreç hızla gelişti. 2002’de sayısı 15 
iken bugün 88 adet katı atık düzen-
li depolama sahası ile nüfusumuzun 
yüzde 75’ine hizmet veriyoruz. Bu alan-
larda sadece atığı depolamak yerine 
geri kazanıma öncelik veren ön işlem 
tesislerini de hayata geçiriyoruz. Bu 
sahalardan ürettiğimiz elektrik enerjisi 
yaklaşık 1,5 milyon kişinin elektrik ih-
tiyacını karşılayacak niteliktedir. Artık 
Türkiye olarak daha bilinçli adımlar atı-
yoruz. Atıklarımızı kontrol altına alarak 
daha temiz ve yaşanabilir bir Türkiye’ye 
doğru ilerlemek adına sıfır atık proje-
sini başlattık.  2018 yılından başlamak 

üzere 2023 yılına kadar bu uygulamayı 
tüm Türkiye’ye yaymayı hedefliyoruz. 
Yıllık 440 olan kişi başı plastik poşet 
kullanımı 5 yıl içinde 40’a düşürülecek. 
Şehirlerimizdeki atık problemini mini-
muma indirmiş olacağız. 2023’e kadar 
tüm içecek ambalajlarında da depozito 
uygulamasına geçeceğiz. Bakanlığımız-
ca 18 aylık sürede yapılan çalışmalarda 
200 ton değerlendirilebilen atık top-
layarak ekonomiye kazandırdık. 2018 
yılı itibariyle atık sektöründe 60 bin 
kişiye istihdam ve ekonomiye yaklaşık 
3,5 milyar TL ekonomik katkı sağladık. 
Doğaya attığımız bir şişe dünyada 4 
bin yıl bozulmadan kalıyor. Sıfır atık bir 
hedef, bir yaklaşım bir stratejidir. Atık-
larımızı sıfırlamaya doğru atacağımız 
bütün adımları içeriyor. Yeni Türkiye 
hayalimize adım adım yaklaşırken gele-
ceği daha güzel bir ülke için çalışmaya 
devam ediyoruz.”

“ATIK PROBLEMİNİ MİNİMUMA İNDİRECEĞİZ”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel: “Atıkla-
rımızı kontrol altına alarak daha temiz ve yaşanabilir bir Türkiye’ye doğru ilerlemek 
adına Sıfır Atık Projesi’ni başlattık.”

Muhammet Ecel 

Çevre ve Şehircililk Bakanlığı
Çevre Yönetimi Genel Müdürü
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı Sıfır Atık Projesi’ne geri dönüşüm sektöründen çok güçlü destek geldi.  
24-28 Şubat tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Atık Yönetimi Zirvesi’ne katılanların gündeminde Sıfır Atık vardı.

SEKTÖRDEN SIFIR ATIK’A DESTEK

BİZİM DE HEDEFİMİZ  
SIFIR ATIK

Bu yasa, atık yönetiminde yeni 
bir yol olacaktır. Döngüsel 
ekonomi ve sürdürülebilir 
kalkınma kapsamında azalan 
kaynakların verimli kullanımı 
öncelikle mümkün olduğunca 
“sıfır atık” hedefine yaklaşmak ile 
sağlanacaktır diye düşünüyorum.

Işıl Çakır  

EKOVAR Çevre ve 
Regülasyonlar Direktörü

BU PROJE YAŞAM ANLAYIŞIMIZ 
OLMALI

Sıfır Atık Projesi gelecek nesillere 
yaşanabilir bir dünya bırakmanın 
en önemli adımlarından birisi 
olacaktır. Bir yaşam anlayışı olarak 
ülke genelinde benimsenmesi, 
israfın önlenmesine ve tekrar 
kullanılabilir değerlerin ekonomiye 
kazandırılmasına katkı sunmasına 
vesile olacağını düşünmekteyiz.

İsmail Uludağ

İZAYDAŞ  
Teknik Genel Müdür Yardımcısı

PROJE BAŞARIYA ULAŞACAK

“Sıfır Atık” bir vizyondur bir 
hedeftir.  Pratik olarak sıfır atığa 
ulaşmak tüketmeye devam 
ettiğimiz sürece mümkün olamaz. 
Tüketiyoruz, atık üretiyoruz; 
bunların bir kısmı kendiliğinden 
doğası gereği geri dönüştürülemez 
olacağı için çok düşük oranlarda da 
olsa atığımız olacaktır.

Mustafa Akalp 

TÜMAKÜDER Başkanı

PİLLERDE SIFIR ATIK KOLAY

Sıfır Atık projesi pillerde başarılı 
bi sonuç verecektir. Çünkü  bu 
ürün gamı  küçük olduğu için 
biriktirilmesi her ne kadar zor gibi 
gözükse de akıcı ve bulaşıcı bir 
atık değil. Dolayısıyla toplanması 
daha kolay. TAP olarak birçok kamu 
kurumu ile ortaklaşa çalışmalar 
yürütüyoruz. 

Neslihan Bahar Boyacılar

TAP Genel Sekreteri

HERKES KENDİ ATIĞINI TOPLASIN

“Sıfır Atık” projesini başından beri 
destekliyoruz ve Lasder olarak da  
sıfır atık çalışıyoruz. Üyelerimizin 
yenileme pazarına sürdüğü lastiğin 
yönetmelik  gereği yüzde 80’ini 
her yıl topluyoruz. Umarım bunu 
yenileme pazarına lastik süren 
her firma  başarır. Herkes kendi 
atığını toplarsa, sıfır atık projesi 
gerçekleşir.

Erdoğan  Şahin 

LASDER Kurumsal İlişkiler ve 
Pazarlama Müdürü

EVLERDE BAŞLAMALI

İyi bir fikir mutlaka gelişir ve 
başarıya ulaşır. Evlerde kaynağında 
ayrıştırmayı öğrenmemiz ve 
öğretmemiz gerekir. Belediyeler  
de bunu ayrı ayrı toplayıp, 
ayrıştırırsa başarıya ulaşılabilir. 
Hane halkının sisteme dâhil 
edilmesi en önemli unsur.

Muharrem Yamaç 

ELDAY Genel Müdürü
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SIFIR ATIK İMKANSIZ DEĞİL

Sıfır atık demek evsel atıkları 
dahi değerlendirmek ve gübre 
vb. olarak geri dönüştürmek 
demek. Kısacası ambalajı her 
yerde değil, gerektiği kadar 
kullanmamız lazım. Plastik 
poşetten ibaret değildir. 
Vücudumuzda mikro plastikler 
barındırıyoruz, bunun sebebi 
de her şeyi plastiğe koyuyor 
oluşumuz. Gıda ürünlerinde 
bunu azaltmak gerek, bu bakış 
açısını kazanmamız lazım. 
Üreticileri için elbette bu 
söylemler rahatsız edici olabilir 
ama doğal alternatiflere 
yönelmeliyiz. Teknoloji hızla 
gelişiyor, eminim yeni keşifler 
yapılacak ve bu duruma bir 
çare bulunacaktır. Sıfır atık 
imkansız değil ama bunun 
için önce tüketim anlayışımızı 
değiştirmemiz gerekiyor. 
Hedefimiz sıfır atık ve geri 
dönüşümü ülke kaynaklarımıza 
dahil etmek. Şunun altını 
çizmeliyiz, kağıt farklı bir 
şekilde ele alınmalı. Çünkü 
kağıt diğer atıklara nazaran 
daha az kirletir. Türkiye’de 
20 tane kağıt şirketi var ama 
diğer atıkların alanında faaliyet 
gösteren binlerce işletme var. 
Yeni yasa bununla ilgili de net 
tabloyu ortaya çıkaracaktır.

Mustafa Saral 

AGED  
Yönetim Kurulu Başkanı

ÇÖP ATIK DEĞİL HAM MADDEDİR

Japonya’da geri dönüşüm 
oranı yüzde 50-60’lara varan 
seviyelerde, Türkiye’de ise yüzde 
3 ile 5 arasında. Sıfır atık tüketimi 
azaltıp, çöpün ham madde 
olduğunu kavrarsak hayata 
geçebilir. Yeter ki konuştuklarımız, 
anlattıklarımız havada kalmasın.

Kübra Engin 

Akademi Çevre Reklam ve 
Kurumsal İletişim Uzmanı

VERİLEN DESTEK ÇOK ÖNEMLİ

Sıfır atık yaklaşımı atık piramidinin 
en üstünde yer alan en öncelikli ve 
stratejik konudur. Cumhurbaşkanlığı 
düzeyinden bir destek sağlanması 
çok önemli bir motivasyon. 
Hızlı ilerleyeceğimizi ve özellikle 
geri dönüştürülebilir atıkların 
düzenli depolama dışına alınıp 
değerlendirilmesi konusunda ilerleme 
kaydedileceğini düşünüyorum.

Prof. Dr. İzzet Öztürk 

İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Görevlisi

GEÇ KALINMIŞ BİR PROJE

Vatandaş olarak sıfır atığa geçiş 
konusunda poşet konusunun çok 
doğru olduğunu düşünüyorum. 
Hatta çok geç kalındığı 
kanaatindeyim. Yeni uygulama ile 
Türkiye’nin her türlü atığı doğru 
değerlendirilecek, zaman içerisinde 
sektörümüzle ilgili konular da 
açıklığa kavuşacak.

Niyazi İlter 

PETDER Genel Sekreteri

PROJEYİ DESTEKLİYORUZ

Sıfır Atık Projesi’ni 
destekliyorum, iyi ki çıktı. En 
azından böyle bir departman 
kuruldu ve atık sorunu gündeme 
taşındı, konuşulmaya başlandı. 
Bizim de daha çok konuşacak 
ortamımız ve platformumuz oldu. 
Belki de sesimizi bu anlamda 
daha kolay duyurabileceğiz.

Nihal Sözbir Karakuş 

Deha Biodizel Genel Müdürü
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ATIK DEĞİL KAYNAK

Sıfır atık projesine inanmak ve 
gerekli desteği vermek gerekiyor. 
Atık olarak gördüklerimizin 
aslında bir kaynak olduğunu 
tüketiciye doğru şekilde 
anlatılması lazım. Keşke atık 
çöpe düşmeden tüketici bunu 
kaynağında ayırabilse.

Zeynep Akkaya 

AGİD Genel Sekreteri 

SOKAK TOPLAYICILARI DA  
BU PROJEDE

Özellikle sokak toplayıcılarının 
yaptığı işin öneminin farkına 
varıldı. Çünkü ilk defa bir 
yönetmelikte sokak toplayıcılarının 
atıkları toplaması ve satmasının 
önündeki engeller kalkıyor olacak. 
Bu nedenle sıfır atık, sokak 
toplayıcılarını resmi olarak  
var edecek.

Recep Karaman 

Sokak Atık Toplayıcıları 
Derneği Başkanı

ASIL MESELE İSRAF ETMEMEK

Sıfır atıktan önce alacağınız ürüne 
ihtiyacınız var mı bunu sorgulamanız 
gerekiyor. Tüketim alışkanlıklarımızı 
gözden geçirmemiz, ihtiyacımız 
olmayan ürünleri almamamız 
gerekir. Aldığımızı da sonuna kadar 
kullanmamız önemli. İsraf edilenin 
4’te 1’i ile dünya genelinde  
820 milyon aç insanı doyurma 
imkanı var.

Özcan Pektaş 

TÜKÇEV Genel Sekreteri

SIFIR ATIK BİLİNCİ OLUŞUYOR 

Sıfır atık projesi insanlarda olumlu 
bir algı başlattı. Ambalaj atığının 
varlığı ortaya çıkmış oldu. İnsanlar 
geri dönüştürülemeyen ve geri 
dönüştürülebilen atıkları tanımaya 
başladı. Bu bir geçiş süreci. Sıfır 
atık Türkiye’de ciddi bir alt yapı 
gerektiriyor.

Uğur Bilgiç

ÇEVNAK Geri Dönüşüm 
Kurucusu

DEVLET POLİTİKASI OLMASI 
ÖNEMLİ

Sıfır Atık Projesi’nin bir politikaya 
dönüşmesi dolayısıyla, başarılı 
olacağını ön görüyoruz. Sektörün 
de yatırım yapması için devletin 
uygun piyasayı yaratması 
gerekiyor.

Vedat Kılıç 

TÜDAM Yönetim Kurulu 
Başkanı

ÇÖPÜMÜZE SAHİP ÇIKALIM

Çevreye katkı sağlayacak tüm 
çalışmaları desteklediğimiz gibi Sıfır 
Atık yönetmeliğini de destekliyoruz. 
PAGÇEV olarak bugüne kadar Sıfır 
Atık Projesi kapsamında birlikte 
çalıştığımız belediyelerle pekçok 
işbirliği yaptık.

Yağmur Cengiz

PAGÇEV Genel Müdürü
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sıfır atık 
yerleşimi için en uygun ilçeyi seçe-

cek ve pilot olarak projeyi uygulayacak. 
Bakanlık, seçilen sıfır atık ilçesinde hem 
bilinçlendirme çalışması yapacak hem 
de atıkların dönüşümü için donanım ve 
uzman desteğini verecek.

Belirlenecek sıfır  atık  ilçesinde atıklar 
türlerine göre ayrı biriktirilecek. İlçenin 
organik atıklarından kompost yapıla-
cak. Toplanan değerlendirilebilir atık-
lar geri dönüşüm tesislerinde işlenerek 
yeni ürünlere dönüştürülecek ve eko-
nomik kazanç sağlanacak. Ayrıca top-
lama sisteminde elektrikli araçlar kulla-
nılarak egzoz emisyonlarının azaltılması 
hedefleniyor.

Projeyle ilçede plastik, metal ve cam 
içecek ambalajlarının toplanması ama-
cıyla otomatlar yerleştirilecek. Bu oto-
matlara ambalaj atıklarını atan kişileri 
teşvik etmek amacıyla telefonlarına 
konuşma ve internet kontörleri yükle-
necek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum proje ile ilgili şunları söyledi: “Ja-
ponya’da bir ilçenin tamamı sıfır atık uy-
gulamasına geçmiş durumda. Bu ilçeye 
çok fazla çöp kamyonu uğramıyor, çöp 
çıkarılmıyor. Atıklar kaynağından ayrış-
tırılıyor ve organik atıklar da kompost 

makinalarında dönüştürülüyor. Biz de 
bu uygulamanın bir benzerini ülkemizde 
gerçekleştireceğiz. Pilot bir ilçe seçtik 
Emine Erdoğan hanımefendi bu ilçeyi 
açıklayacaklar. Burada bir kompost 
tesisi kuracağız ve organik atıkları bu te-
siste dönüştüreceğiz. Yerleştireceğimiz 
toplama otomatları ile vatandaşımız pet 
şişelerini getirip karşılığında telefonları-
na kontör yükleyebilecekler, bez torba 
alabilecekler. Bir ilçenin tamamında 
projeyi uyguladığımızda ilçe halkını ve o 
ilçeye gelen turistleri bilinçlendirmiş ola-
cağız. Örnek ilçenin tamamında uygula-
maya geçmek suretiyle çöp kamyonu 
ilçeye gelmeyecek. Amacımız bunu tüm 
şehirlerimizde yaygınlaştırmak” 

DÜNYADA İLK: KAMİKATSU

Dünyanın ilk sıfır atık yeri olma yolunda 
ilerleyen Japonya’nın Kamikatsu kasa-
basının 2020 yılında bu hedefine ulaş-
ması bekleniyor. 2 bin nüfuslu Kamikat-
su’da yiyecek atıkları kompost yapılıp 
gübre olarak kullanılıyor. Çözünemeyen-
ler de ayrıştırılarak geri dönüşüm tesi-
sine taşınıyor. Geri kazanıma gidecek 
atıklar yıkanıp, sökülüp tasnif ediliyor. 
Kimonolar, kadınların elinde yeni kıya-
fetlere dönüştürülüyor. Mutfak araç ge-
reçleri de ödünç veriliyor.

SIFIR ATIK  
İLÇESİ KURULACAK

MECLİS’TE 9 TON 
KAĞIT TOPLANDI
“Sıfır Atık Projesi” kapsamında, 
Mecliste başlatılan yoğun çalış-
malar sonuç vermeye başladı. 
TBMM kampüsü içerisinde, atıkla-
rın toplanması için gerekli altyapı 
hazırlanarak, personele farkında-
lık eğitimi verildi. Projenin başla-
dığı 12 Haziran 2018’den itibaren 
28 Şubat 2019’a kadar Mecliste 
yaklaşık 9 ton kağıt geri dönüşü-
me kazandırıldı. Bunun yanında, 
yaklaşık 7 ton cam, 6 ton plastik, 
4 ton metal, 4 ton bitkisel yağ geri 
dönüşüm için toplandı. Ayrıca 
2018 yılında floresan ampul, te-
mizlik malzemeleri ambalajları ve 
toner gibi malzemelerden oluşan 
yaklaşık 8,5 ton tehlikeli atık top-
lanarak ilgili birimlere gönderildi. 
Ziyaretçilerle birlikte ayda yak-
laşık 80 bin kişiye hizmet veren 
Meclis’teki altı lokantadan kemik, 
yemek artığı ve ekmek kırıntıları 
toplanarak Gölbaşı’ndaki hayvan 
barınma merkezine ulaştırılıyor. 
Proje kapsamında yemek hazırlı-
ğı sırasında oluşan organik atıklar 
ile çay ocaklarında ortaya çıkan 
çay posaları da komposta dö-
nüştürülerek bahçe ve saksı bit-
kilerinde toprak iyileştirici olarak 
kullanılıyor.

Türkiye’nin ilk sıfır atık ilçesinin belirlenmesi için 81 il ve 
951 ilçede tarama yapılıyor. Japonya’nın Kamikatsu ka-
sabasında olduğu gibi Türkiye’ye örnek olacak bir sıfır 
atık ilçesi oluşturulması hedefleniyor.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı ve TEMA Vakfı iş-

birliği ile okullarda Sıfır Atık Eğitim Pro-
jesi başlatıldı. Okullarda Sıfır Atık Eğitim 
Projesi’nin işbirliği protokolü Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi 
Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı 
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve 
TEMA Vakfı tarafından Ankara’da imza-
landı. İlk etapta 50.000 çocuğa ulaşıl-
ması planlanan proje ile doğal varlıkların 
korunması, çevre dostu tüketim alışkan-
lıklarının kazandırılması ve atık yönetimi 
ile ilgili konularda çocuklara farkındalık 
sağlanması hedefleniyor. Sıfır Atık Pro-
jesi, TEMA Vakfı gönüllüleri ve okul öğ-
retmenlerinin işbirliğinde ilkokul öğren-
cilerine ulaşacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yöne-
timi Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin 
Dökmeci projeyle ilgili şunları söyledi: 
“Dünya nüfusu hızla artarken yükselen 
tüketim, doğal varlıklar üzerindeki bas-
kıyı artırıyor. Bu nedenle kaynakların 
verimli kullanılmasının önemi bir kez 
daha anlaşılıyor. Son yıllarda tüm dün-
yada sıfır atık uygulama çalışmaları hem 
bireysel hem kurumsal olarak yaygınla-
şıyor. Bakanlığımızın son dönemde yap-
tığı çalışmalarla atık konusunu bir sorun 
olmaktan ziyade, ham madde ve yeni 
ürünlere dönüşecek bir kaynak olarak 
görmeye başladık. Yaşanabilir çevre, 
marka şehirler ve sürdürülebilir kalkınma 
ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol 
altına almak, gelecek nesillere temiz ve 
gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir 
dünya bırakmak için Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı olarak Sıfır Atık Projesi’ni baş-
lattık. 2023’e kadar bütün ülkede siste-
min yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. 
Bakanlığımızca yürütülen Sıfır Atık Pro-

jesi ile atık oluşumunu azaltacak, israfı 
önleyecek, atıkları kaynağında ayrı top-
layarak geri dönüşüme kazandıracak ve 
ekonomiye katkı sağlayacağız. Sıfır atık 
sisteminin etkin ve verimli bir şekilde uy-
gulanması, yaygınlaştırılması, sürdürüle-
bilir çalışmaların gerçekleştirilmesi için 
eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının 
yapılması gerekmektedir. Bu noktada da 
çocuklarımızın ve gençlerimizin projeye 
katılım sağlaması uygulamaların gelecek 
nesillere taşınması açısından önem arz 
etmektedir.”

ÇOCUKLAR 5D İLE ATIK YÖNETİMİ 
FELSEFESİNİ TANIYACAK

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Deniz Ataç, “Doğal varlıklarımızı koru-
maya yönelik başlatılan Sıfır Atık pro-
jesini çok değerli görüyoruz. Bu önemli 
projeye biz de çocuklarımıza yönelik 
geliştirdiğimiz eğitim projemizle katkı 
sağlamak istedik. İl temsilciliklerimiz 

ve gönüllülerimiz sayesinde Milli Eğitim 
Bakanlığımız ile yıllardır Türkiye’nin 81 
ilindeki okullarda doğa eğitim program-
ları yürütüyoruz. Doğa eğitimlerimizi 
destekler nitelikte geliştirdiğimiz Sıfır 
Atık Eğitim Projesi ile de geleceğimiz 
çocuklarımızın doğal varlıkların korun-
ması, çevre dostu tüketim alışkanlıkları 
ve atık yönetimi ile ilgili konularda far-
kındalık kazanmasını amaçlıyoruz. Bu 
eğitim ile çocuklarımızı 5D olarak tanım-
lanan aşamalı bir atık yönetimi felsefesi 
ile tanıştırmak istiyoruz. 5D Felsefesi: 
1-Düşün ve Gerekli Değilse Tüketme, 2- 
Daha Az Tüket, 3- Değerlendir ve Yeni-
den Kullan, 4- Değiştir ve Farklı Amaçla 
Kullan, 5- Dönüştür ve Doğaya Geri 
Kazandır gibi tüketim ilkelerinden olu-
şuyor. Çocukların 5D ile “Sıfır Atık” kav-
ramlarını tanımalarını ve atık oluşumunu 
nasıl engelleyeceklerini fark etmelerini 
hedefliyoruz.” dedi.

SIFIR ATIK ON BİNLERcE 
ÇOcUğA ULAŞTIRILAcAK

Sıfır Atık Projesi, TEMA Vakfı gönüllüleri ve okul öğretmenlerinin işbirliğinde ilkokul 
öğrencilerine ulaşacak. İlk etapta 50.000 çocuğa eğitim verilmesi planlanıyor
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Milli Savunma Bakanlığınca, “Sıfır 
Atık Projesi” kapsamında askeri 

birliklerin mutfak ve yemekhanelerin-
den toplanan sebze meyve artıklarıyla 
üretilen kompost gübre, toprağın daha 
verimli hale getirilmesinde kullanılıyor. 
İsrafı önlemek, atık miktarını azaltmak 
ve ülke ekonomisine katkı sağlamak 
için yürütülen faaliyetler kışla mutfak-
larında başlıyor. Mehmetçik’in yemek-
leri hazırlanırken, sebze ve meyvelerin 
sap, yaprak, kabuk gibi kısımları kom-
post gübre üretiminde kullanılmak 
üzere kompost atık konteynerlerinde 
biriktiriliyor. Mehmetçik yemeğini ye-
dikten sonra kalan meyve, ekmek ve 
yemek artıklarıyla plastik atıklar farklı 
konteynerlere dökülerek ayrıştırıyor. 
Artan yemekler, hayvan barınaklarına, 
plastik atıklar ise geri dönüştürülmek 
üzere belediyelere veya ilgili firmalara 

gönderiliyor. Mutfak ve yemekhaneler-
de ayrıştırılarak konteynerlerde birik-
tirilen sebze meyve artıkları, kompost 
oluşturma çukurlarına taşınıyor. Diple-
ri çalı çırpıyla kaplı çukurlara dökülen 
artıkların üstü toprakla kapatılıyor. Bu 
çukurlarda 3 ay bekletildikten sonra 
kompost gübre haline gelen atıklar-
dan toprağın veriminin artırılmasında 
ve fidan dikimlerinde faydalanılıyor.

“172 BİN 344 FİDAN DİKTİK”

“Sıfır Atık Projesi” kışlalardaki uy-
gulamasına ilişkin bilgi veren Albay 
Kubilay Akhun, hem Topçu ve Füze 
Okulu Komutanlığı bünyesinde hem 
de Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin 
Komutanlığına bağlı birliklerde üre-
tilen kompost gübrelerin ikmal araç-
larıyla Sakarya Şehitleri Ağaçlandır-
ma Bölgesi’ne taşındığını söyledi. Bu 

bölgenin toprağının kireçli olduğunu 
belirten Akhun, “Orman Genel Müdür-
lüğü ve üniversiteler tarafından yapı-
lan incelemeler sonucunda, bölgeye 
dikilen ağaçların kökleri kireçli taba-
kaya ulaştığında kuruyacağı söylen-
di. Bu nedenle biz bölgede 1,5 metre 
derinliğinde ve 1 metre genişliğinde 
kanallar kazdırdık. Buradan çıkan ve-
rimsiz toprağı başka bir alana taşıttık. 
Ürettiğimiz kompost gübre ve verimli 
toprakla bir karışım hazırlayarak, kazı-
lan kanallara serdirdik. Daha sonra da 
bu alanlara fidan dikimlerini yaptık.” 
diye konuştu. Akhun, 2017’den bugüne 
kadar komutanlık bünyesindeki arazi-
ye 172 bin 344 fidan diktiklerini, kireçli 
araziye sedir ve çam, kireçsiz araziye 
de akasya, aylantus, iğde ve badem 
fidanlarının dikildiğini aktardı.

ASKER DE  
“SIFIR ATIK”  
DEDİ

Milli Savunma 
Bakanlığınca, “Sıfır Atık 
Projesi” kapsamında 
askeri birliklerin mutfak 
ve yemekhanelerinden 
toplanan sebze meyve 
artıklarıyla üretilen 
kompost gübre, 
toprağın daha verimli 
hale getirilmesinde 
kullanılıyor.
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Çevreye herhangi bir zararlı etkisi olmayan, düşük ma-
liyetli ve doğal kaynaklar kullanılarak yapılan evlere 

olan istek son zamanlarda artmaya başladı. Benzer dü-
şüncelerle yola çıkan bir grup şehir sakini de bu yönde ilk 
adımı attı ve tezekten, kerpiçten evler inşa etti. Üstelik bu 
evlerin temelinden çatısına kadar her şey hem doğal hem 
de geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşuyor. Proje-
nin fikir babası ve yürütücüleri  Aysun ve Murat Sökmen 

çifti ile uzun zamandır Türkiye’de yaşayan  Mimar ve 
Doğal Yapı Uzmanı Matthieu Pedergnana. Ekipte Mimar 
Betül Ergün, Mimar Ese Aslan da var. Daha önce bu ekibe 
başka isimler de katılıp faaliyetlerde görev almış. İşte 
bu ekip Sökmen ailesinin çiftliğinde 2016’dan bu yana 
saman balyası, kerpiç ve tezeklerden doğal evler yapı-
yor. Şehrin karmaşasından kaçıp doğal hayata sığınmak 
isteyenlere, mimarlık, inşaat mühendisliği öğrencilerine 
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EVLER
TEZEK

Projenin fikir babası ve 
yürütücüleri  Aysun ve 

Murat Sökmen çifti ile uzun 
zamandır Türkiye’de yaşayan  
Mimar ve Doğal Yapı Uzmanı 
Matthieu Pedergnana. Ekipte 

Mimar Betül Ergün, Mimar Ese 
Aslan da var. Daha önce bu 

ekibe başka isimler de katılıp 
faaliyetlerde görev almış.

ya da doğal yapı meraklılarına eğitim veriyor, birlikte ev 
inşa ediyorlar. Projenin asıl amacı, toprağın fakirleşmesi-
ni ve kaynakların aşırı kullanımını önlemek. Bu sebeple 
bina yapımında doğal ve yerel malzemelerin dayanıklı ve 
kolay uygulanabilir olduğunu göstermek istediler. 2016 
yılında malzemeleri, yapı sistemlerini, tasarımı ve çalışan 
site organizasyonu avantajları ve dezavantajlarını test 
etme amacıyla 3 örnek ev yapılmasına karar verilmiş. Bu 
evler atölyeler sayesinde gönüllüler tarafından 8bin100 

Projesi hakkında etrafa bilgi yayma ve ekolojik tasarım 
ve doğal kaynakların kullanımını daha yaygın hale ge-
tirme amacıyla yapılmış. Evlerin her biri gönüllü ekipler 
tarafından inşa edilmiş. Saman, toprak, doğal gübre, geri 
dönüştürülmüş araba lastiği, ahşap ve saz gibi malzeme-
lerin kullanıldığı yapılarda saman balyası, şerbetli saman, 
kerpiç, toprak çuval gibi farklı yapım teknikleri ve ahşap 
yapı iskeleti, saz çatı ile doğal sıva teknikleri uygulanmış. 
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8BİN100 PROJESİ

Peki bu proje nasıl başladı? Tezek 
Evler’in tüm detaylarını proje yü-
rütücüsü Matthieu Pedergnana’ya 
sorduk. Geridönüşüm Ekonomisi 
Dergisi’ne konuşan Pedergnana’nın 
açıklamaları şöyle…

Proje nasıl başladı?

Tezek Evleri Kampusu, 8bin100 
Eko-topluluğu projesinin bir par-
çası olarak ben ve Aysun-Mehmet 
Sökmen tarafından 2015 yılından 
beri geliştirdiğimiz bir projedir. 
Aysun ve Mehmet Sökmen, yerel 
malzemeler ve yerel atıkları kul-
lanarak doğal evler tasarımı ve 
yapımı için beni  Gündönümü Çift-
liği’ne davet etmişlerdi. TezekEvle-
ri Kampüsü’nde 6 aydan 2 seneye 
kadar varan periyodlarda yardımcı 
olan bir ana inşaatçı ekibi ile çalışı-
yoruz. Şu an için, ekipte doğal yapı 
konusunda master yapmakta olan 
Mimar Betül Ergün ve ODTÜ’de 
toprak yapı malzemeleri konusun-
da master yapmış olan  Mimar Ece 
Aslan bulunmakta.

Tezek evleri projesi nasıl ortaya 
çıktı ve süreç nasıl işledi? 

8bin100 projesi kapsamında, uzun 

dönemli gönüllüler ve gelecekte-
ki komşular için kalacak ev ihtiya-
cından dolayı Tezek Evleri projesi 
ortaya çıktı. 8bin100 projesi, esas 
olarak toprağın iyileştirilmesi ve 
geri kazanımı için organik çiftçilik 
ve gıda üretimini hedeflediğinden 
dolayı, daha başından beri mümkün 
olduğunca doğal malzemeleri ve 
kullanılmış, geri dönüşümle, yerel 
malzemeleri kullanmak şeklinde 
bir fikir vardı. Türkiye’de bu konuda 
uzmanlaşmış mimarlar, işçiler bu-
lunmadığı için, ilk akla gelen, şu 
anda projenin bir parçası olan evleri 
yapmak için gönüllülerle çalışmak 
ve atölyeler düzenlemekti. Bütün 
bunlar, projenin sürdürülmesi ve 
binaların yapılması, 70’ten fazla 
gönüllü ve 100’den fazla atölye ka-
tılımcısının katkılarıyla yapılabildi.

Düzenlediğiniz atölyelerde 
katılımcılara neler öğretiyorsunuz?

Atölyelerimizde katılımcılara 2 şey 
öğretiyoruz: a) doğal malzemelerin 
her yere uygun çeşitleri olup her 
yerde kullanılabileceklerini ve b) 
başarılı bir projenin temelinde mut-
laka deneme ve test olduğunu. İşin 
biraz daha detayına girersek, katı-
lımcılara doğal malzemeleri nasıl 

Akışkan killi toprak ve saman balyası evle-
rin en önemli yapı malzemesi
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Daha az enerji 
ve kaynak 
tüketimi için 
daha çok 
ekolojik bina 
yapılmalıdır, 
fakat aynı 
zamanda 
“sağlıklı” 
malzemelerin 
kullanımı 
da teşvik 
edilmelidir.

kullanacaklarını, hangi koşullarda 
kullanabileceklerini veya kullana-
mayacaklarını, işbaşı eğitimleri yo-
luyla bu malzemelerle nasıl inşaat 
yapacaklarını, teorik dersler yoluyla 
bu malzemeleri nasıl anlayacakla-
rını öğretiyoruz. Daha fazla bilgiye 
web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Modern çağın insanlarına 
mimarinin sadece betonarmeden 
olmadığını, yaşayarak 
keşfedebilecek ve de mimarinin 
temelini deneyimleyerek 
öğrenebilecekleri bir projeden 
bahsediyorsunuz. Ekolojik mimari 
nedir, topluma ve doğaya olan 
faydaları neler?

Aslında modern çağın insanları ile 
diğer çağlardaki insanlar arasın-
da bir fark yok. Hepimiz, ayakta 
kalmak için hava, su, gıda ve korun-
maya muhtacız. Korunma ihtiyacı-
mız için binaları  doğal malzeme-
leri kullanarak yapmamız, her gün 
tükettiğimiz hava, su ve gıdalara 
bir zarar vermeyecektir. Eğer ka-
tılımcılara inşaatın ve mimarlığın 
temellerini öğretiyorsak, bu sadece 
onlara şunu hatırlatmak içindir: Bir 
noktada her şeyin kendilerinden 
gizlendiği bir dünyada yaşasalar 
dahi, süreç aynen bu anlattığımız 
gibi işlemektedir. Ve bir binanın 

inşaat süreci ne kadar sağlıklı ise, 
binanın kendisi de o kadar sağlıklı 
olacaktır. Bu atölyelerin katılımcıla-
ra esas faydası (inanmak istediği-
miz üzere), gezegenimizin durumu 
konusunda her yaptığımız eylemle 
sorumlu olduğumuzu ve ekolojik 
inşaat yapmanın diğer bir çok alter-
natife karşı denge sağlayıcı bir al-
ternatif olduğunu anlamalarıdır. Biz 
hiçbir zaman, saman-balyasının en 
iyi malzeme olduğu veya betonun 
gezegenimiz için bir felaket olduğu 
gibi kesin cevaplar vermiyoruz. Biz 
sadece her malzemenin ve yapım 
tekniğinin avantajlarını ve deza-
vantajlarını öğretiyoruz, böylelik-
le herkes kendi seçimini yapabilir. 
Herhangi bir eğitim yerindeki gibi, 
biz katılımcılara kullanabilecekleri 
araçları veriyoruz.   

Saman balyasından yapılan 
bu evlerin avantajları ve 
dezavantajları nelerdir?

Malzeme özelliklerine göre değişe-
bilen şekilde, doğal malzemelerle 
yapılan inşaatların çeşitli avantaj-
ları ve dezavantajları bulunmak-
tadır.  Bazıları daha kuvvetlidir, 
bazıları daha yalıtkan, daha nem 
geçirmez veya daha düşük maliyet-
lidir… Fakat genel bir özellik olarak 
doğal malzemelerin (kullanıcılar 
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için) temel avantajı onların buhar 
transfer kapasitesidir ve böylelikle 
bina içinde buhar seviyesini regüle 
ederek rahatsızlığı önlerler. İkinci 
avantaj (gezegenimiz için), onların 
düşük gömülü enerjiye sahip ol-
malarıdır ki, bu nedenle çok kısıtlı 
bir enerji sürecine ihtiyaç duyarlar. 
Üçüncü avantaj, yerel olarak bu-
lunabilmeleridir. Proje genellikle 
yakın çevrede bulunabilen, özellikle 
hızla yetişen veya bertarafı kolay 
olan saman veya toprak gibi mal-
zemelerle yapılır. Bununla birlik-
te, bu avantajlara karşılık modern 
hayat için bir sakınca da ortaya 
çıkmaktadır: eğer düzenli olarak 
bakımı yapılmazsa doğal binanın 
kullanım süresi kısadır. Fakat doğal 
malzemelerin yeniden kullanımı ne 
kadar kolaysa, bakımı da o kadar 
kolaydır, sadece binanın tahrip olan 
kısımlarını onu yeniden ve daha iyi 
yapmak için kullanmak yeter. Buna 
rağmen, bunun bir dezavantaj değil 
bir avantaj olduğuna inanıyoruz, 
çünkü kullanılmayan bina kendili-
ğinden ortadan kalkacak ve yerini 
başka bir şey için verimli bir topra-
ğa bırakacaktır.

ATÖLYELERİMİZE DAVET 
EDİYORUZ

Çevre dostu bir yaşam alanı 
neden ve nasıl inşa edilebilir? Geri 
dönüşüm bu alanları yaratırken 
nasıl kullanılabilir, potansiyeller 
nelerdir?

Ekolojik yaşam alanlarının inşa 
edilmesi için 2 ana neden, insanla-
rın gezegenimiz üzerinde bıraktığı 
ekolojik ayakizleri ve kendileri için 
yarattıkları tehlikedir. Binalar ve 
yaşam alanları (evler, ofisler, fabri-
kalar…), enerji ve kaynak tüketimi 
yoluyla ekolojik ayak izinde önden 
gelen pay sahiplerinden biridir ve 
aynı zamanda insanlar zamanları-
nın çoğunu bu binalarda veya inşa 
edilmiş alanlarda geçirdikleri için 
en tehlikeli yerlerden biridir. Bu ne-
denlerle, doğru malzeme seçimi ve 
yapı tasarımı yoluyla daha az enerji 
ve kaynak tüketimi için daha çok 

ekolojik binalar yapılmalıdır, fakat 
aynı zamanda “sağlıklı” malzeme-
lerin kullanımı da teşvik edilmelidir. 
Sağlıklı malzemelerle kast edilen, 
havayı VOC veya formaldehit gibi 
dışarı salınan maddelerle kirletme-
yen veya binanın nem seviyesini 
dengeleyerek küf ve diğer tehlikeli 
maddelerin oluşumunu engelleyen 
malzemelerdir. Geri dönüşümden 
elde edilen çelik veya cam gibi daha 
düşük gömülü enerjiye ve karbon 
ayakizine sahip malzemeleri sağla-
mak için geri dönüşüm yararlı ola-
bilir. Bunun yanında, eski gazeteler 
veya eski kot malzemelerle yapılan 
sellüloz yalıtımı sayesinde geri dö-
nüşüm malzemeleri ile daha sağlıklı 
binalar yapılabilir.

Doğal malzeme (saman, ot, toprak 
ve tezek) kullanılarak yapılan 
evlerin, insan biyolojisine uyumlu, 
ısı ve ışık tasarrufunu nasıl 
sağladığı konusunda daha ayrıntılı 
bilgiler vermeniz mümkün müdür?

Bu soruların cevabı, bizim pro-
jemizin ve etkinliklerimizin tam 
merkezinde yer almaktadır.  Uygun 
bir cevap verebilmek için, konu ile 
ilgilenen bütün insanları atölyele-
rimize davet ediyoruz. Böylece bu 
malzemelerin özellikleri ve tasarımı 
hakkında daha iyi bilgi alacaklardır.

Bununla birlikte, yapı sağlığı ve 
enerji tasarrufu açısından doğal 
malzemelerin özellikleri hakkında 
kısa bir özet sunabilmek için şunları 
söyleyebilirim: Doğal malzemeler, 
genellikle nem oranını %50 RH ci-
varında tutarak bina içinde dengeli 
bir ortam tesis edilmesine yardımcı 
olmaktadır. Doğal yapı malzemeleri 
genellikle havaya herhangi bir za-
rarlı bileşik salmazlar ve düşük mik-
tarda salsalar dahi bu durum  insan 
sağlığına etki etmez. Bazı doğal 
inşaat malzemeleri (saman, ahşap, 
yün, kamış…) ısıyı bina içinde veya 
dışında tutacak şekilde iyi bir ısı ya-
lıtımı sağlarlar. Bazı doğal yapı mal-
zemeleri (toprak kaynaklı, taşlar) 
bina içinde sıcaklığı ve serinliği tu-
tacak şekilde iyi bir ısıl kütle sağ-

Saman, hem 
nefes aldıran 

hem de ısıyı 
tutma özelliği 
ile geleneksel 

evlerin  
vazgeçilmezi...
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larlar. Doğal malzemeler dönüştü-
rülmedikleri için, gömülü enerjileri 
çok düşüktür, dolayısıyla üretimleri 
için çok az enerji ve karbon kulla-
nılır. Saman-balyası veya kendir 
yapılı binalarda bile bünyelerinde 
depoladıkları karbon miktarının, 
binanın yapımı için gerekli olandan 
defalarca daha fazla olduğu hesap-
lanmıştır. Bütün bunlar, doğal yapı 
malzemelerinin enerji tasarrufu ve 
insan sağlığına ve rahatlığına etkisi 
açısından temel özellikleri ve avan-
tajlarının bazılarıdır.

GERİ DÖNÜŞÜMDEN ÖNCE  
TÜKETİM AZALTILMALI

Gelecek nesillere sağlıklı 
ekosistem, sağlıklı toprak 
ve sağlıklı ürünler bırakma 
motivasyonu ile hareket 
ediyorsunuz. Geri dönüşümün bu 
noktadaki rolü sizce nedir?

Gelecek için, sağlıklı bir gezegende 
sağlıklı bir hayat açısından baktığı-
mızda, geri dönüşümü sadece bir 

otomobilin yedek lastiği gibi görü-
yorum. Ancak bütün diğer çözüm-
ler iflâs ettiğinde kullanılacak bir 
acil durum çözümü. Geri dönüşüm, 
çevre için çok iyi bir şeydir, kulla-
nılmış ürünlerin çöpe atılmasını 
engeller ve onun malzemelerinin 
tekrar kullanımı için bir şans daha 
verir. Fakat insanın gezegen üze-
rindeki etkisini azaltmak için, geri 
dönüşümden önce, tüketimi azalt-
mak ilk adım olmalıdır. Bina söz 
konusu olduğunda, binanın hacmini 
küçültmek, enerji tüketimini düşür-
mek, malzeme miktarını azaltma  
gibi. Düşük karbon ve enerji ayak 
izi nedeniyle doğal malzemeler 
bu konuda iyi bir çözümdür. İkinci 
adım, onarım olacaktır. Doğal bi-
nalar bu konuda da çözüm sağlar, 
çünkü malzemeleri kolayca yeni-
den biçimlendirilebilir, sabitlene-
bilir veya hafifçe dönüştürülebilir. 
Üçüncü adım, yeniden kullanımdır. 
Geri dönüşümden önce, bir madde 
aynı amaç için veya değişik amaç-

Doğal 
malzemeler, 
nem oranını 

%50 RH 
civarında 

tutarak 
bina içinde 
dengeli bir 

ortam tesis 
edilmesine 

yardımcı 
olmakta
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larla defalarca kullanılabilir. Bina 
söz konusu olduğunda, yeniden 
kullanım aynı binanın dönüştürüle-
rek değişik amaçlarla kullanımıdır, 
sözgelimi bir fabrika bir üniversi-
teye dönüştürülebilir. Ve dördün-
cü adım, yeniden yapımdır. Bunun 
anlamı, bir şeye ihtiyaç olduğunda, 
bunu satın almak yerine, sadece 
mevcut malzemelerden yeniden 
yaratmaktır. 

Bina söz konusu olduğunda, bunun 
anlamı mevcut bir binanın değişik 
parçalarından ve hatta daha önce 
inşaat malzemesi olarak tanım-
lanmamış bazı malzemelerinden, 
yeni bir bina yapımı olacaktır. Bu 
bağlamda, geri dönüşüm sadece 
burada, başka bir kullanımı olma-
yan malzemeler veya kaynakları kıt 
ve çok önemli olduğu için tekrar 
tekrar kullanılması gereken malze-
meler (plastikler, bütün metaller ve 
özellikle nadir toprak örnekleri ve 
yenilenemeyen malzemeler) için 
geçerli olacaktır. Bütün bu adımlar, 
sadece ayak izini düşürerek değil 
ama aynı zamanda sağlıklı ve yaşa-
nabilir bir ekosistem yaratarak çev-
reyi yeniden düzenlemede insan 
için önemli olduğundan, birbiriyle 
uyumlu bir şekilde atılmalıdır.

Bir evin enerji tüketimini ve 
ekolojik ayak izini azaltmak için 
başka neler yapılabilir?

Bir evin ekolojik tasarımını yapmak 
ve enerji tüketimini düşürmek için 
yapılabilecek esas şey, enerji ve-
rimli sistem tasarımı ve gömülü 
enerjileri düşük malzemelerin kul-
lanımından bile önce, evin tasarı-
mını iklime ve kullanıcıların amaç-
larına uygun bir şekilde yapmaktır. 
En ucuz enerji kullanılmayan ener-
jidir. O zaman, çevreye göre tasa-
rım yapmak, bina içinde rahat bir 
ortam yaratabilmek için yerel iklim 
koşullarını kullanmak ve binayı 
birbirinden farklı etkileşimlerin bir 
çevrimi içinde bütünleştirmek en 
uygun çözümdür.
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TEZEK EVLER 
NASIL yAPILIyOR?

Atık şişeler hem bir süs eşyası hem de evlerin yalıtımı için bir inşaat malzemesi 
olarak değerlendiriliyor

Tezek Evler imece usulüyle ve gönüllülük esasına dayalı 
olarak yapılıyor

Tezek evlerin ham maddesi tamamen doğal ve ekolojik
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SİZİ ÇÖPÜNÜZDEN 
TANIRIM!

Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Doçent Doktor Görkem Akıncı, 
Katı Atık Türk Milli Komitesi şemsiyesi altında AGED adına yürütülen katı atık çalışmasını, 

Geridönüşüm Ekonomisi okuyucuları için anlattı.

Röportaj: Dilara Özdeş
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Çöp kovanızı incelersem son 24 saa-
tinizle ilgili önemli bilgiler edinirim. 

Eğer çöp kovanızı bir hafta boyunca in-
celersem, sizi yakından tanırım.”

Bu sözleri söyleyen Doç. Dr. Görkem 
Akıncı çöpleri ve atık malzemeleri yakın-
dan tanıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 
çevre mühendisliği öğrencisi yetiştiren 
Akıncı aynı zamanda başta AGED olmak 
üzere birçok kurum ve kuruluşa danış-
manlık hizmeti veriyor. Görkem Akıncı 
ile başta sıfır atık olmak üzere geri dö-
nüşüm, atıkların karakterizasyonu, be-
lediyelere düşen görevler gibi konuları 
konuştuk. 

Okuyucularımıza kısaca kendinizden 
bahsedebilir misiniz?

Doçent Doktor Görkem Akıncı, Dokuz 
Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği 
Bölümü’nde öğretim üyesiyim. Uzun 
yıllardan beri atık yönetimi, atık yöne-
timi teknolojileri, biyobozunur atıklar, 
geri dönüşüm, parça ve atıkların yeniden 
kullanımı ve maden atıklarının yönetimi,  
atıkların çevresel etkilerinin azaltılmaları 
konusunda çalışıyorum. Üniversitedeki 
çalışmalarım kapsamında ekibimle be-
raber özel sektör ve kamu kuruluşlarına 
projeler yapıyoruz. Hem araştırma proje-
leri yürütüyoruz, hem de öğretim üyesi 
olarak dersler veriyorum. Katı atıklar, 
tehlikeli atıklar, maden atıklarının yöneti-
mi ve ÇED, katı atık ekonomisi ve yöneti-
mi ile geri kazanım derslerini veriyorum.

AGED İÇİN SAHA ARAŞTIRMASI 
YAPILDI

Katı Atık Türk Milli Komitesi 
şemsiyesi altında AGED için bir 
saha çalışması gerçekleştirdiniz. 
Çalışmanın detaylarından bahseder 
misiniz?

Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Dene-
timi Türk Milli Komitesi şemsiyesi altında 
Dokuz Eylül Üniversitesi ekibi, Akdeniz 
Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstan-
bul Üniversitesi ve Harran Üniversitesi’n-
de katı atıklar konusunda çalışan uzman 
ekipler ile beraber, AGED için bir çalışma 
yürüttük ve nihayetinde saha çalışma-
larından elde edilen bulguları öncelikle 
tablolar ve grafikler halinde görselleş-

tirdik. Arkasından bulguların istatiksel 
analizini yaptık. Her bir kent için elde 
ettiğimiz rakamlar geri dönüştürülebi-
lirler yönünden bize neler söylüyor bunu 
belirledik. Ve bizim o kent için bulmuş 
olduğumuz depolama alanına giden geri 
dönüştürülebilir özellikteki malzemelerin 
ekonomik karşılığını belirledik. Bunu ya-
parken şöyle bir yol izledik; 2018 verilerini 
dikkate alarak atığın geri dönüşebilir kıs-
mının piyasadaki toplam getirisini güncel 
fiyatlara göre belirledik. Her kentin nüfus 
artış hızını, kişisel atık üretim hızını ve bu 
atık üretim hızında yıllar içinde oluşan 
değişiklikleri de dikkate alarak 2023 yılı 
için de bir takım hesaplamalar yaptık. 
2018’den 2028’e kadar olan süreçte, 
atıkların ne kadarlık bir ekonomik getirisi 
olur bunları belirledik. Bu çalışmayı 4 il 
için yaptık; Ankara, Diyarbakır, Gaziantep 
ve İzmir. Sadece bu 4 il için değil, Türki-
ye çapında da bizim yapmış olduğumuz 
gibi ‘kaynağında ayrı toplama yürütü-
lüyor olsaydı, bunun ne gibi bir getirisi 
olurdu’yu hesapladık. Altını çizmekte 
fayda var, hiçbir geri dönüşüm sistemi 
yüzde 100 verimlilikle çalışmaz. Biz ça-
lışma esnasında yüzde 70 katılım ile yola 
çıktık. 10 yıllık bir süreçte halkın bu siste-
me yüzde 70 katılım seviyesine ulaşma-
sını beklemek biraz yüksek bir beklenti 
olabilir. Ancak ülkemizde Sıfır Atık Yö-
netmeliği ile beraber kaynağında ayırma 
ve toplama hızlı bir şekilde gündeme 
geldi ve hızlı bir şekilde ilerleyecektir. 
Biz öncelikle halkımızın gözünde atığın 
maddi ve fiziksel büyüklüğü hakkında 
bir fikir oluşabilsin diye bu hesaplamaları 
yaptık. Bunun yanında atığı ayrı biriktir-
diğimiz takdirde yiyecek atıklarının çöp 
olmasını da engelleyebileceğiz. Bu atık-
lar da toprak düzenleyici kompost olarak 
ya da çürütücülerde elde edilecek biyo-
gazdan elektrik enerjisi üretilerek, veya 
katkı yakıt olarak kullanılmak sureti ile 
getiri sağlayacaktır. Bu getiri ile ilgili de 
bir hesaplama yaptık ve karşımıza ger-
çekten çok büyük rakamlar çıktı. Bunlar 
geri dönüştürülen atıkların, kompostun 
ve üretilebilecek elektrik enerjisinin ge-
tireceği katkı, ancak bunların yanında 
bir de atıkların depolama sahalarına 
gönderilmemesi sebebiyle depolama 
alanı inşaat ve işletme maliyetlerinden 

Görkem 
Akıncı 
Kimdir?
Doç. Dr. Görkem Akıncı, 
lisans eğitimini Dokuz Eylül 
Üniversitesi Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi Çevre 
Mühendisliği Bölümü’nde 
tamamladı. 1993 yılında 
aynı üniversitede Fen 
Bilimleri Enstitüsü Çevre 
Mühendisliği Yüksek 
Lisansını bitiren Akıncı, 
Yard. Doçentliği Dokuz Eylül 
Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesinde tamamladıktan 
sonra 2012 yılında Doçentlik 
unvanını elde etti. Akıncı’nın 
Uzmanlık Alanları: Katı 
Atıkları Kontrolü ve 
Yönetimi, Toprak Kirliliği 
ve Kontrolü, Su Kirliliği ve 
Kontrolü, Maden Atıkları ve 
Yönetimi’dir.

“
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tasarruf etmemiz söz konusu. Türkiye 
açısından önemli olan başka bir nokta ise 
bütün bu kaynakta ayırma ve biriktirme 
faaliyetlerinin öncelikle bir katma değer 
yaratması,  aynı zamanda da istihdama 
ve mevcut pazarı geliştirmeye yönelik 
büyük bir potansiyele sahip olmasıdır. 

HURDADAN HAM MADDEYE

Çöpe attığımız ham maddenin 
değerlendirilmesi, ekonomik 
hareketliliğin yüksek olması 
anlamına mı geliyor?

Evet, ülkemizde bu pazar gün geçtikçe 
büyüyor, bu da ekonomik hareketlilik 
demek. Çok yakın zamanda ihracatçı bir-
likleri ile bir görüşme yapmıştım. Edin-
diğim bilgilere göre 2018 yılı içerisinde 
önemli ölçüde hurda malzemenin itha-
latını yaptıklarını söylediler. Yurt içinde 
böyle bir potansiyel varken ithalata yö-
nelmek demek, geri dönüşebilir atığın 
etkin toplanamadığı anlamına geliyor. 
Yürüttüğümüz bu çalışma sayesinde de-
polama alanlarına giden hurda malzeme 
konusundaki potansiyelimiz ortaya çıktı 
ve bu potansiyeli dokümante edebildik. 
Elde edilen rakamlara dayanarak söy-
leyebilirim ki, ayrı biriktirmeye dayalı 
geri dönüşüm sistemleri kurmak yoluyla 
“hurdadan-ham maddeye” döngüsünü 
oluşturmamız ve ithalattan kaçınarak 
üretmemiz öncelikli hedefimiz olmalı.

Sıfır Atık Projesi ile birlikte bu konu 
daha fazla gündeme gelmeye başladı.

Evet,  hem duyulmasına sebebiyet verdi 
hem de bu tür aksiyonların yüksek ma-
kamlar tarafından takip edilmesi her 
zaman aksiyonun başarılması açısın-
dan büyük önem taşır. Bu bakımdan da 
Sıfır Atık Projesi’nin devlet himayesine 
alınmasının çok yerinde olduğunu dü-
şünüyorum.

Peki, sıfır atığa ulaşmak için neler 
yapılması gerekiyor?

Bakanlığın bu konuda doğru bir yak-
laşımı var. Sıfır atık yönetmelik taslağı 
yayınlandı ilk önce ve görüyorum ki 
yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayın-
lanması için çok da hızlı hareket edilmi-
yor. Bu da bana şunu söylüyor; Bakanlık 
bütün paydaşlardan geri dönüşlerini 

talep ediyor. Bunları detaylı bir şekilde 
inceleyerek yönetmeliğe son halini ve-
recek. Sıfır Atık Projesi ile ilgili bazı ke-
simler, ‘Sıfır atık hayalî bir hedef, buna 
ulaşılması mümkün değil!’ veya ‘Türkiye 
bu konuda çok yeni, biz Avrupa Birliği 
ülkeleri ya da Belçika, Hollanda, Al-
manya gibi olmayız.’ diye düşünüyor. 
Burada esasen sıfır atık kavramı ciddi 
bir temeninin sloganı ve niyetimizin 
gerçekten bu hedefe olabildiğince yak-
laşmak olduğunu vurguluyor. Ancak bu 
bugünden yarına gerçekleşecektir diye 
kısa vadede çok büyük bir hedef konul-
ması söz konusu olmayacaktır. Sıfır atık 
güzel bir ideal ve onun için çalışmak 
da güzel. Bu bir anda olmayacak ama 
yaklaşmak için bütün teknik çalışmalar, 
kamu desteği, sanayi kuruşlarının özel 
sektörün desteği alınacak. Ve hep be-
raber sıfır atığa yaklaşmaya çalışacağız. 

Kaynağında atık toplamayı başaran 
ve geri dönüştüren Avrupa ülkelerinin 
sistemi nasıl işliyor?

AB ortalamasına baktığımız zaman, 
atığın kaynakta ayrı biriktirilmesi ve 
toplanması yüzde 50-54 civarında bir 
orandadır. Yani bütün Avrupa ülkeleri 
aynı başarı ile bu sisteme dahil olmuş ve 
gerçekleştirmekte değil. Almanya, Hol-
landa, Belçika gibi ülkelerde çok daha 
yüksek başarı oranları mevcut. Yurt dı-
şından çöp atık ithal ediyorlar, onu işle-
yerek geri dönüştürüyorlar, sistemlerini 
alıştırıyorlar.  Bizim çocuklarımız henüz 
daha geri dönüşümün, kaynakta ayrı 
biriktirmenin ve toplanmanın uygulandı-
ğı bir sistemin içerisine doğmadılar. Ne 
zaman ki Türkiye’de çocuklar kaynakta 
ayrı biriktirme sisteminin içine doğacak-
lar, annelerinden babalarından bunu gö-
recekler, o zaman biz bu yolda oldukça 
önemli bir mesafe kat etmiş hale gelmiş 
olacağız. Ne zaman ki çocuklar annean-
ne, babaanne ve dedelerinin de kaynak-
ta ayrı biriktirme yaptığını görecekler, o 
zaman Türkiye AB ülkelerinin başarmış 
olduğu noktaya gelmiş olacak. Çünkü bu 
hayatta ailende gördüğünü uygularsın. 

Kendi teknolojimizi üretmek dâhil, geri 
dönüşüm piyasasının çok iyi noktalara 
taşınacağına inanıyorum. Geri dönü-
şüm piyasası derken, kastettiğim Sıfır 

Atık Projesi adı altında başlayan hare-
ketin çok iyi noktaya geleceğini, halkın 
katılımının artacağını, alanda faaliyet 
gösteren firmaların çok daha kurumsal 
hale dönüşeceğidir. Atık dönüşümü ile 
ilgili teknolojik ve mekanik alt yapıların 
ileri seviyelere taşınacağını düşünüyo-
rum. Ve inanıyorum ki, bundan 2-3 sene 
sonra Türkiye yurt dışından bu tür atık-
ların ithalatını yapmayacaktır. 

İthalatı, atığı düzgün 
toplayamadığımız için yapmak 
zorunda kalıyoruz. Belki ileride kendi 
atığımızı toplayıp başka ülkelere 
satabilecek konuma gelebiliriz.

Doğru söylüyorsunuz ama dediğim gibi 
bunların hepsini kendi teknolojimizle, 
kendimizin yapması gerekiyor. Ben uzun 
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senelerdir çöp konusunda çalışan bir in-
sanım ve çöp karakterizasyonu ile ilgili 
çok fazla çalışma yürüttüm. Çöp karakte-
rizasyonu derken burada sadece geri dö-
nüşüm bileşenlerinden bahsetmiyorum. 
İşin hem sosyolojik boyutu hem de kim-
yasal boyutu var. Çöpün kimyasal ana-
lizleri de bize çöple alakalı çok şey söy-
lüyor. Bundan 10 sene önce Türkiye’de 
üretilen çöpün kimyasal özelliği ile şimdi 
üretilmekte olan çöpün özelikleri arasın-
da büyük fark var. Şu anda çöpümüzün 
içerisinde soba külünden kaynaklı bir 
takım kirleticiler mevcut değil. Neden? 
Çünkü Türkiye doğal gaza doğru olduk-
ça hızlı bir geçiş yaptı. Kentsel katı atıkla-
rın içerisinde kül oldukça düşük oranlara 
indi.  İzmir için net bir rakam vermek ge-
rekirse, hanelerin sadece yüzde 4’ü soba 

ile ısınıyor. Bir diğer göze çarpan ayrıntı, 
bizim atığımızın içerisinde ambalaj atık-
ları giderek çoğalıyor ve yiyecek atıkla-
rı miktarı azalıyor. Fakat hiçbir zaman 
bizim üretmiş olduğumuz kişisel atık 
miktarında bir azalma yok. Daha fazla 
atık üretiyoruz ve bu da büyüyen eko-
nominin sosyoekonomik yapıdaki olumlu 
değişikliklerinin bir göstergesi. Atık mik-
tarı ve içerdiği ambalaj atığı oranı, gayri 
safi milli hâsıla ile doğru orantılıdır. 

BANA ÇÖPÜNÜ GÖSTER, SANA KİM 
OLDUĞUNU SÖYLEYEYİM

Ülkemizdeki atık işleme teknolojileri 
ve atık özelliklerimiz hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?

Bu noktada atığın bileşimi ve kimyasal 

Türk halkının 
atığında, ambalaj 
atıkları giderek 
çoğalıyor ve 
yiyecek atık 
miktarı azalıyor. 
Daha fazla atık 
üretiyoruz ve 
bu da büyüyen 
ekonominin 
sosyoekonomik 
yapıdaki olumlu 
değişikliklerinin 
bir göstergesidir. 
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yapısı ön plana çıkıyor.  Geçmiş yıllarda 
Türkiye’nin yurt dışından almış olduğu 
atık işleme ekipmanı ne yazık ki Alman-
ya’da Hollanda’da çalıştığı gibi bizde 
çalışamadı, ömrü daha kısa oldu. Zaten 
yedek parça açısından da dışa bağımlılık 
nedeniyle bu tür tesisler ya da makineler 
çok hızlı bir şekilde ortadan kayboldular. 
Bu makinelerin başına neden böyle bir 
şey geldi izah etmek gerekirse; örneğin 
Almanya’daki atığın içerdiği  pH (asitlik) 
seviyesi ile Türkiye’de oluşan atığın se-
viyesi veya içerdiği inert malzeme oranı 
aynı değildi. Atık işleme teknolojilerini 
direkt etkileyen bir husustur bu. Alman-
ya’da eskimeyen mekanik aksam, Türki-
ye’de parçalandı, çizildi kırıldı ve kullanı-
lamaz hale geldi. Çok sık yedek parçaya 
ihtiyaç duyuldu ve hep ithal edildi. Haliy-
le bu sistemler terk edildi. Elbette bizim 
atığımızın karışık olarak toplanıyor olma-
sının da atığın kalitesi üzerinde bir çok 
olumsuz etkisi oldu. Şimdilerde benzer 
sistemler yerli üreticiler tarafından Tür-
kiye’deki atığın özelliğine göre malzeme 
seçimi yapılarak üretilmekte, servis hiz-
meti açısından da çok büyük bir kolaylık 
var. Önümüzdeki yıllarda atığın karışık 
toplanması olayı giderek azaldığında, 
bizim ekipmanlarımız daha uzun ömürlü 
olacak. Biyobozunur atığı parçalayan 
bir ekipman içerisine, bir demir parçası 
ya da istenmeyen sert bir plastik türü-
nün girmesi gibi istenmeyen bir durum 
gerçekleşmeyecek. Ambalaj atıkları ve 
yiyecek atıkları karışık toplandığı zaman 
yiyecek atıklarının kompost üretiminde 
ya da biyogaz üretiminde kullanılması 
konusundaki şansları da azalıyor. Çünkü 
karışık toplama esnasında metal parça-
lardan, yiyecek atıklarına krom bakır gibi 
bazı ağır metallerin geçişi gerçekleşebi-
liyor, hatta plastiklerden bile biyoparça-
lanabilir atıklara klorlu bileşiklerin geçişi 
olabiliyor. Atık işleme teknolojilerinin 
verimli bir şekilde uygulanabilmesinde 
atığın kimyası da büyük önem taşır. Ayrı 
biriktirme uygulaması ile biyobozunur 
atığın içermiş olduğu ağır metal miktar-
ları, tuz miktarı giderek azalıyor. Neden? 
Çünkü yiyecek atıkları ile ambalaj atık-
ları uzun süre bir arada karışık durmu-
yor; ayrı toplama sistemlerinin böyle bir 
avantajı da var. 

Çöpünü incelediğimiz bir toplumun 
yaşayış biçimini ve hayat standartlarını 
anlamamız mümkün mü?

Ben katı atıklar dersini verirken ilk der-
simde, öğrencilerime “İlk atık yöneti-
mi nasıl ortaya çıkmıştır?” diye sora-
rak başlıyorum ve atık miktarını, atık 
kompozisyonunu etkileyen faktörler 
üzerinde duruyorum. Öncelikle şunu 
bilmeliyiz ki yaşamış olduğumuz yerin 
enlemi boylamı ve yüksekliği bu yerin 
iklimini belirler. Coğrafi şekiller de bu-
lunduğunuz yerin imkanlarını belirler. 
Bu bölgenin ticari trafiğe sahip olup 
olamayacağı, tarımsal üretim yapılıp 
yapılamayacağı, bu bölgedeki bitki-
sel ve hayvansal bolluk  gibi unsurlar 
iklim ve coğrafya ile belirlenir ve bu 
imkanlar insanları cezbeder. Yaşadı-
ğınız yerde suyun bulunması, etrafta 
değerli hayvanların yetişebilmesi, tarım 
olanaklarının mevcut olması demektir. 
Bu da bölgedeki insan popülasyonunu 
arttırır. İnsan popülasyonunun artması, 
o bölgedeki ihtiyaçları  ve dolayısıy-
la servis hizmetlerini de arttırır. Ama 
bütün bunların yanında bir bölgenin ti-
caret potansiyeline sahip olması, ulaşım 
imkânlarının bol olması da o bölgenin 
ekonomisini etkiler ve tüm bu faktörle-
rin nüfus üzerinde çok büyük bir etkisi 
vardır. Nüfus arttıkça da kentler kozmo-
politleşir, bir köyden farklı olarak yaşa-
yan insanların zevkleri, tercihleri, eğitim 
düzeyleri, gelirleri ve tükettikleri deği-
şir ve çok çeşitlenir. Ayrıca gelenekle-
rin de farklı olan bir sürü topluluk var. 
Nüfus arttıkça bir arada yaşayan farklı 
insanlarla dolu büyük kentler meydana 
gelir ve bu kentlerin atık dinamiği çok 
farklıdır. İstanbul gibi büyük bir şehir-
den bahsettiğimiz zaman, şehrin birçok 
merkezi var ve bu merkezlerin her bi-
rinde hayat farklı yaşanıyor. Eğitim 
seviyesi, inanışlar, dini bayramlar, milli 
bayramlar, tatiller, düğün ve benzeri 
adetler de bizim atık kompozisyonu-
muzun üzerinde etki eder. O nedenle 
ben öğrencilerime diyorum ki; bugün 
sizin çöp kovanızı incelersem son 24 sa-
atinizle ilgili önemli bilgi sahibi olurum. 
Eğer sizin çöp kovanızı bir hafta bo-
yunca incelersem, hayatınızla ilgili çok 
önemli bilgiler edinmiş olurum. Yaşınız, 

Hiçbir geri dönüşüm 
sistemi yüzde  

100  
verimlilikle çalışmaz 

AB ortalamasına 
baktığımız zaman, 

atığın kaynakta ayrı 
biriktirilmesi ve 

toplanması yüzde 

50-54  
oranlarındadır  

Daha fazla atık 
üretiyoruz  

ve bu da büyüyen 
ekonominin sosyo 

ekonomik yapıdaki 
olumlu değişikliklerinin 

bir göstergesi 

Çöp kovanızı  
incelersem son  

24
 saatinizle ilgili önemli 

bilgi sahibi olurum. Eğer 
çöp kovanızı bir hafta 
boyunca incelersem, 

hayatınızla ilgili çok 
önemli bilgiler  

bilgilere ulaşırım.
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sağlık durumunuz, evli olup olmadığı-
nız, çocuğunuzun olup olmadığı, evde 
kaç kişi yaşadığınız, işiniz ile ilgili birçok 
bilgi sahibi olabilirim ve eğer ki ben 
sizin çöpünüze bir ay boyunca bakar-
sam; sizin kim olduğunuzu söylerim. 
Kısacası, bana çöpünü göster sana kim 
olduğunu söyleyeyim. 

DENETİM ŞART

Peki, yetkilendirilmiş kuruluşların 
bu süreçteki rolü hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Öncelikle atık nasıl bir malzeme ona ba-
kalım. Atığın sahibi belediyeler olarak 
görülüyor. Evinizden çıkarıp kapıya 
koyduğunuz zaman belediyeler, beledi-
yeler adına da atığı toplayan sözleşmeli 
kuruluşlar var. Sokak toplayıcıları önce-
den legal değildi ama artık bazı beledi-
yelerin alt yüklenicisinde taşeron olarak 
çalışıyorlar. Eğer sokak toplayıcıları 
belediyenin alt yüklenicisi olan taşe-
ron firmada çalışmıyorsa, burada atığın 
beyanı ile ilgili önemli bir kaçak olması 
söz konusu olabilir, çünkü ortada ne 
kadar malzemenin mevcut olduğu ile 
ilgili kesin bir bilgi yok. Sokak toplayı-

cısının malzemeyi alıp ilk teslim ettiği 
kuruluş bunu sisteme ne kadar yansı-
tıyorsa belgelendirme de o doğrultuda 
olur. Eğer rakam yanlışsa, o zaman biz 
yanlış şeyler üzerine konuşuyoruz de-
mektir. Dünya genelinde ham maddesi 
için para ödemeyen bir sektörden bah-
sediyoruz. Bu sistemde kaçak olmaması 
için, sistemin legal bir şekilde yürütüle-
bilmesi adına kesinlikle kayıt ve dene-
tim gerekiyor. Öncelikle serbest çalışan 
sokak toplayıcılarının kayıtlı hale geti-
rilmesi, kaynaktan toplayan kuruluşun 
da toplanan miktarı sisteme kesinlikle 
doğru olarak girişinin kontrolü gerek-
mekte. Ancak biz bu şekilde yetkilen-
dirilmiş kuruluşlardan doğru rakamları 
alıp, işleyebiliriz. Bu sistemin en aşa-
ğıdan en yukarıya doğru çok iyi takip 
edilmesi gerekiyor ve takibe başlandığı 
noktanın malzemenin sisteme ilk kay-
dedildiği nokta olması lazım. Bu nokta-
da çok sıkı denetimlerin gerçekleşmesi 
gerekiyor, yoksa yanılırız. Peki denetimi 
neye göre yapabiliriz? Elimizde kayda 
giren miktar ile karşılaştırabileceğimiz 
ölçülmüş gerçek veriler olmalı, bu veri-
ler de ancak ciddi karakterizasyon çalış-
maları ile elde edilebilir.

Kaynağından atık toplayabilmek için 
bireyin sisteme kazandırılması ve onun 
denetime tabi tutulması mı gerekiyor?

Dünyada geri dönüşüm sistemleri ilgili 
çok kapsamlı çalışmalar yapılmış. Başa-
rılı bir çalışma yapmak için sistemin nasıl 
oluşturulması gerektiğinin ana hatları, 
başka ülkelerdeki saha uygulamalarıyla 
belirlenmiş,  o yüzden bu esasları uygu-
layarak başlayabiliriz ve daha sonra ken-
dimize göre revize edebiliriz. Öncelikle, 
insanların sokakta; cam, plastik, metal, 
kağıt, karton vb. atıklar için farklı biriktir-
me kapları görüyor olması ayrı biriktirme-
ye teşvik edici bir unsur olarak belirlenmiş. 
Ancak evlerde fazla sayıda kap kullanarak 
biriktirmek çok olumlu verilerle geri dön-
memiş. Ayrıca toplama sıklığı önemli, geri 
dönüşümlüler için haftada iki defadan 
fazla bir toplama gerçekleştiği takdirde 
insanlar için yıldırıcı oluyor, insanlar her 
gün geri dönüşümlü atığı dışarı çıkarmak 
istemiyor. Ödül veya ceza sistemlerinden 
bir tanesinin uygulanması sisteme katılı-
mı artıran bir unsur olarak ortaya çıkmış. 
Bu da denetim anlamına geliyor. Bu gibi 
sosyal parametreler ayrı toplama sistem-
lerinin başarısında oldukça önemli.

B A K I S  A Ç I S I  / 
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Herhangi bir kullanım alanında 
fonksiyonunu tamamlayan ve 

atılan her türlü kâğıt, karton ve mu-
kavvalara atık kâğıt denilmektedir. Bu 
kapsamda, her ne kadar son kullanım 
yerine gönderilmemiş olsa da kâğıt 
fabrikalarından çıkan kopuk kâğıtlar, 
dönüşüm sırasında çıkan kırpıntı kâ-
ğıtlar ve gazete basan matbaalardan 
çıkan hatalı gazete baskıları ve baskı 
fazlası gazete kâğıtları da atık kâğıt 
kabul edilmektedir. Buna karşılık, tek 
kullanımlık olarak tasarlanmış ve kul-
lanıldıktan sonra atılan her türlü emici 
kâğıtlar ve temizlik kâğıtları hijyen ve 

sağlık nedenleri ile geri dönüştürüle-
mediğinden ticari anlamda atık olarak 
bir ekonomik değere sahip değildir. 
Atık kâğıtlar geri dönüştürülebilen ve 
birçok kâğıt türünün imalinde kulla-
nılabilecek tarzda ekonomik değere 
sahip, kendi çapında alım-satım pazarı 
olan bir ham maddedir.

Atık kağıdın çevre bilincinin geliştirile-
rek, “çöpe atılmasının önlenmesi” ön-
celikle katı atıkları taşımak ve bertaraf 
etmek için yapılan masrafları azalt-
makta ve bu bertaraf etme işleminin 
temininden önce çöplüklerde çalışan 
insanların sağlığı açısından önem ta-

şımaktadır. Ayrıca, çöpleri bertaraf 
edecek sistemlerinde doğaya zarar 
verdiği ayrı bir gerçektir.

Türkiye’de kullanılan kağıdın ortala-
ma olarak ancak yüzde 43’ü topla-
nabilmektedir. Ancak toplama işlemi 
modern bir sisteme dayanarak yapıl-
madığından toplanan kağıdın bir kısmı 
bazı kişilerce çöplerin ayıklanması 
suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bu 
şekilde toplanan kağıdın iki bakımdan 
mahzurları vardır. Birincisi çöpe karı-
şan kağıdın evsafı kötüleşmekte, ikin-
cisi bu kağıtların ayıklanması sırasında 
ortalığa saçılan çöplerin toplum sağlı-

ATIK KAĞITLARI 
EKONOMİyE 
KAZANDIRMAK
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M A K A L E 

TÜRKİYE’DE 
KULLANILAN KAĞIDIN 

ANCAK  
YÜZDE 43’Ü 

TOPLANABİLMEKTEDİR

ğı açısından tehdit oluşturması ve çev-
reyi kirletmesidir. Bu nedenlerden ilk 
olarak sistematik bir toplama sistemi-
nin devreye sokulması gerekmektedir.

ATIK KAĞIDIN GERİ DÖNÜŞ 
YÜZDESİNİ ARTTIRMAK İÇİN NE 
YAPMALI?

Halkın eğitimine önem verilmeli, il-
kokul eğitim programı içerisinde  ka-
ğıt-orman, atık-kağıt ilişkisi anlatılmalı 
ve küçük yaştan itibaren bu terbiye-
nin verilmesine çalışılmalıdır. Ayrıca 
kullanıcıların bilinçlendirilerek kağıt-
ların çöpe karıştırılmadan münferit 
olarak  ayrı bir yerde biriktirmesi  ve 
kağıt gibi geri dönüşebilen diğer 
atıklarında (şişe, cam, metal, demir, 
kumaş, naylon) yine çöpe atılmadan 
ayrı olarak toplanma imkanlarının 
sağlanması gerekmektedir. Yazılı ve 
görsel basın yolu ile de  atık kağıdın 
yeniden değerlendirilmesine yönelik 
daha etkili ve ciddi çalışmalar yapıl-

malıdır. Yapılacak yayınlarda kağıdın 
yakılmaması gerektiği, hangi tip kağıt-
ların geriye kazanabileceği, orman-a-
tık İlişkileri, evlerde atık kağıtların ne 
şekilde biriktirileceği, mağazalarda 
atıkların nasıl toplanacağı, biriktirilen 
atık kağıdın maddi kazanç sağladığı, 
atık kağıdın toplanan alan, bölgeler ve 
taşıma sistemleri, belediyelerin kam-
panyalara ne şekilde ve hangi ölçüde 
katkıda bulunabilecekleri anlatılma-
lıdır. Kağıt kullanma kültürü geliştiri-
lip, her çöpe atılan kağıdın ülke eko-
nomisine, doğasına ve insan gücüne 
verdiği kayıplar anlatılmalıdır. Kağıt 
fabrikaları bu yönde gerekli olan tek-
noloji ile uyumlu hale getirilmelidir. 
Okullarda, özel ve resmi dairelerde 
yeniden değerlendirilmiş kağıttan ya-
pılmış mamullerin kullanılması konu-
sunda çalışmalar yapılmalıdır. Bastırı-

lacak her kitabın başına veya sonuna, 
okuyucuya kağıdın önemini ve neler 
harcanarak üretildiğini belirten me-
sajlar, Kültür Bakanlığı ve Milli Eğitim 
Bakanlığı’nca konma zorunluluğu ge-
tirilmelidir.

ATIK KAĞIT KULLANIM ALANLARI

Yurdumuzda toplanan atık kağıtlar 
dönüştürülerek fluting ve test Liner 
(Oluklu mukavva) ambalaj kutuları. 
ilaç ve deterjan ve diğer ambalaj kutu-
ları, temizlik kağıtları (peçete,tuvalet 
kağıdı), yazı kağıtları (defter ve kitap), 
yumurta kartonları ve çatı kaplamala-
rı  (ondüline) yapılmaktadır. Üretimde 
kağıt kullanan sanayi kuruluşları de-
vamlı olarak “hamur hazırlama” kısım-
larına yatırım yapmakta olup, mümkün 
olduğunca atık kağıt kullanma gayreti 
içerisindedir. 

Atık kâğıtlar geri 
dönüştürülebilen 
ve birçok kâğıt 
türünün imalinde 
kullanılabilecek 
tarzda ekonomik 
değere sahip, kendi 
çapında alım-satım 
pazarı olan bir ham 
maddedir.Sistematik 
bir toplama sisteminin 
devreye sokulması 
gerekmektedir.
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DÖ- 
NÜş-
TÜRÜ- 
LEME- 
YEN- 
LER

KÂĞIT HAVLU VE MENDİL
Kâğıt havlu ve mendiller kâğıttan yapıldığı 
için geri dönüştürülebilen maddeler olarak 
düşünülür. Fakat geri dönüşüm tesislerinde 
yer alabilmek için standart ölçülerin altında 
kalan küçük maddelerdir. Ayrıca kâğıt havlu ve 
mendil günlük hayatta sık kullanılan materyaller 
olduğundan üzerleri yağ ve yiyecek kalıntılarıyla 
kaplı halde çöpe atılır. Geri dönüştürülebilen 
maddelerin kirlenmesine sebep olur.

PLASTİK POŞETLER
Plastik poşetler geri dönüştürülebilir olmakla 
beraber farklı bir sisteme ihtiyaç duyarlar. Plastik 
poşetler, yapısından kaynaklanan esneme özelliğiyle 
geri dönüşüm tesislerindeki makinelere takılıp 
çalışmalarını engelleyecek hasarlar verir. Geri 
dönüşüm istasyonları poşetin içine koyduğunuz geri 
dönüşümlü maddeleri açmayacaktır. Plastik poşetlere 
sardığınız geri dönüştürülebilen ürünleri geri 
dönüşüm kutusuna attığınızda sadece çöpe atmış 
olursunuz.
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STRAFOR KÖPÜK
Uzmanlar, son araştırmalarında strafor köpüğün geri 
dönüştürülme işlemlerinin milyonlarca yıl alacağını 
bildirdi. Araştırma sonuçları baz alınarak strafor köpük 
kullanmak yerine alternatif materyallerin aranması 
dünyanın eşsiz doğası için ideal çözümlerden biri.

OYUNCAKLAR
Oyuncaklar plastikle beraber birçok çeşitli materyal 
içerdiğinden maddelerin ayrıştırılması ve geri 
dönüştürülmesi mümkün olmaz. Oyuncaklar, geri 
dönüştürülememesine rağmen doğa ve canlılık için 
büyük bir tehlike oluşturmamaktadır çünkü nesiller boyu 
kullanılabilir veya oyuncak bağışında bulunulabilir.

TEK KULLANIMLIK KÂĞIT BARDAKLAR
Tek kullanımlık bardaklar kâğıttan yapılmış olmasına 
rağmen sıcağı geçirmemesi göz önünde bulundurularak 
ham maddesi olan kâğıt balmumuyla kaplanmıştır. Geri 
dönüşüm tesislerinde balmumu ve kâğıdı birbirinden 
ayırmak mümkün olmadığından geri dönüştürülemeyen 
maddeler arasındadır.

FLORESAN LAMBALAR
Floresan lambalar, içerisinde az miktarda bulunan cıva 
elementinden dolayı özel bir dikkat gerektirmektedir. 
Floresan lambalar, geri dönüşüm kutusuna atılmadan 
önce içindeki cıvanın tükendiğinden emin olunmalıdır. 
Aksi halde, cıva ekosistem ve geri dönüştürülebilen 
ürünler için tehlikeli hale gelmektedir. Çoğu geri 
dönüşüm tesisi, floresan lambaların güvenilirliğini 
sağlayan bir çalışma olmadığından floresan lambaları 
geri dönüşüme kabul etmez.

ÇEŞİTLİ CAM ÜRÜNLER
Tüm camlar aynı yapım 
sürecinden geçmez ve cama 
ihtiyacınız olduğunda birçok 
çeşidiyle karşılaşırsınız. 
Pencereleri, bardakları ve 
aynaları yapmak için kullanılan 
camlar erime sıcaklığını 
değiştiren kimyasallarla işlenir. 
Bu tür camlar geri dönüşüm 
tesislerinde makinelere zarar 
verebilir. Aynı zamanda 
kırık camlar da işçilere zarar 
vereceğinden geri dönüşüm 
tesisleri tarafından kabul 
edilmez.
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Çorlu ve Denizli’de kağıt fabrikası bu-
lunan Avusturyalı Prinzhorn Holding, 

Türkiye’de yeni bir fabrika daha kuruyor.  
Kütahya’da yapımı devam eden fabrika-
da üretim 2020’de başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Baş-
kanı Arda Ermut ve Prinzhorn Holding 
CEO’su Cord Prinzhorn’un da katıldı-
ğı basın toplantısında Kütahya’ya 300 
milyon Euro’luk kağıt tesisinin yapılaca-
ğı açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım 
Ofisi Başkanı Arda Ermut,  “Avusturyalı 
Hamburger Containerboard, Kütahya’da 
300 milyon Euro’luk yatırımla kağıt 
fabrikası kuracak. 500 kişiye iş imkanı 
sağlayacak, fabrikada üretim 2020’de 
başlayacak.” açıklamasında bulundu.  
Prinzhorn Holding şirketlerinden Ham-

burger Turkey Kağıt Üretim Şirketinin 
Türkiye’deki üçüncü kâğıt fabrikası 
olacak olan tesis, yıllık 480.000 ton 
konteyner kartonu üretim kapasitesine 
sahip olacak. Proje, kağıt geri dönü-
şümü ve kapalı devre üretim özelliği 
sayesinde çevreci boyutuyla da öne 
çıkıyor. 500 kişiye istihdam sağlaması 
planlanan fabrikanın 2020’ye kadar ta-
mamlanması hedefleniyor. Hamburger 
Türkiye, dört ülkede yedi kâğıt fabrikası 
bulunan ve yıllık 2 milyon ton konteyner 
kartonu üreten Hamburger Container-
board bölümünün bir parçası. Yeni ku-
rulacak kâğıt fabrikası, son teknolojiyle 
donatılacak olup 7,80 metre genişliğe 
ve çoğunluğu Testliner ve Fluting olmak 
üzere yıllık 480.000 ton konteyner kar-
tonu üretim kapasitesine sahip olacak.

Hamburger Türkiye’den Kütahya’ya 
Kağıt Fabrikası

SANAYİ-ÜNİVERSİTE 
İŞBİRLİĞİ

Düzce Üniversitesi, “Sağlık ve 
Çevre Alanlarında İhtisaslaşma 

Programı” kapsamında KMK Paper 
Kahramanmaraş Kağıt Sanayi ve 
Tic. A.Ş ile işbirliği sözleşmeleri im-
zaladı. “Bölgesel Kalkınma Odaklı 
Misyon Farklılaşması ve İhtisas-
laşması Programı” çerçevesinde 
ortak çalışmalar yürütmek üzere 
düzenlenen imza töreni Rektörlük 
Makamında gerçekleştirildi. İmza 
törenine Düzce Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar,  
KMK Paper Kahramanmaraş Kağıt 
Sanayi ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu 
Üyesi Mahmut Ciğer, Genel Müdür 
Yardımcısı Bekir Yemşen, Kütahya 
Fabrika Müdürü Metehan Besen, 
Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkla-
rın Endüstriye Geri Kazanımı Uygu-
lama ve Araştırma Merkez Müdürü 
Doç. Dr. Ümit Büyüksarı, Merkez 
Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi 
Ayhan Tozluoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi 
Halil İbrahim Şahin katıldı. İşbirliği 
sözleşmelerini Düzce Üniversitesi 
adına Rektör Prof. Dr. Nigar Demir-
can Çakar, KMK Paper Kahraman-
maraş Kağıt Sanayi ve Tic. A.Ş adına 
ise Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut 
Ciğer ve Genel Müdür Yardımcısı 
Bekir Yemşen imzaladı. Kütahya’da 
faaliyet gösteren KMK Paper Kah-
ramanmaraş Kağıt Sanayi ve Tic. 
A.Ş ile gerçekleştirilen ilk protokol, 
Ar-Ge ve Ür-Ge projelerinin ger-
çekleştirilmesini, tarafların sahip 
olduğu laboratuvar imkânlarının 
ortak kullanımının sağlanmasını, 
sektörde karşılaşılan sorunlara bi-
limsel çözüm yolları bulunmasını ve 
bölgesel kalkınmanın desteklenme-
sini kapsıyor. İşbirliği sözleşmesi ile 
araştırmalara yönelik proje çalışma-
ları, projelere dayalı makale ve bildiri 
çalışmaları, ulusal veya uluslararası 
düzeyde deney yeteneği kazandıra-
cak altyapı çalışmaları ve danışman-
lık hizmetleri gerçekleştirilecek.

/  K A G I T  G E R I  D Ö N Ü S Ü M  S E K T Ö R Ü
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Modern Karton, 350 milyon Euro 
yatırım bedeli ile devreye aldığı 

beşinci kâğıt tesisiyle yıllık üretim ka-
pasitesini 1.050.000 tona çıkarttı. Artan 
kapasitesiyle, Türkiye’nin en büyük kâğıt 
üreticisi konumunda, Avrupa’nın ise en 
büyükleri arasında yer almakta. Modern 
Karton Sanayi ve Tic. A.Ş. 441.000 m2 
açık 138.000 m2 kapalı alan üzerine 
kurulu tesisindeki üretim teknolojisi ve 
otomasyon sistemiyle kâğıt sektöründe 
dünyanın en gelişmiş teknolojisine sahip 
firmalarından biri. Üretiminde % 100 atık 
kâğıt kullanan Modern Karton yılda 10 
milyon yetişkin ağacın kesilmesini önle-
mekte. Kuruluş bu özelliği ve 35 milyon 

dolar değerindeki arıtma sistemiyle tam 
bir çevre dostu. Rekabetçi gücünü en 
üst seviyeye çıkaran ürünler ve strate-
jiler geliştirmeyi hedefleyen Modern 
Karton, bu vizyonuyla ürünlerinin dünya 
pazarında satılabilir konuma gelmesini 
sağlayacak.

EĞİTİME DESTEK

Modern Karton tarafından Tekirdağ’ın 
Ergene ilçesinde yapımına başlanan 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
2019-2020 eğitim-öğretim yılına 
hazırlanıyor. 480 öğrencisiyle Eylül 
2019’da yeni eğitim yılına başlayacak 
olan 16 derslikli lisenin aynı zamanda 
mekanik atölye binası da bulunuyor.

ÇEVREcİ ÜRETİMİN 

“MODERN” YÜZÜ

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren Modern 
Karton, üretimde yüzde 100 atık kağıt kullanarak bir 
yılda 10 milyon ağacın kesilmesini önlüyor.

MODERN KARTON’UN 
YAPTIRDIĞI OKUL 

EYLÜL 2019’DA EĞİTİME 
BAŞLIYOR

/  K A G I T  G E R I  D Ö N Ü S Ü M  S E K T Ö R Ü
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İzmirliler’in buluşma noktası Forum 
Bornova, Mopak işbirliği ile doğayı 

ve yeşili koruyan bir uygulama 
hayata geçirdi. AVM içinde kurulan 
Yeşil Durak, kağıt israfını önlemek 
isteyenlerin ve geri dönüşüme önem 
verenlerin buluşma noktası haline 
geldi. Atıklar, Yeşil Durak’ta topla-

nıyor. Forum Bornova ziyaretçileri, 
Yeşil Durak içerisinde yer alan ka-
ğıt-karton, cam, plastik, metal, pil 
atık kutularına atıklarını bırakarak, 
çevreye olan duyarlılıklarını göste-
riyor. Atıklarını Yeşil Durak’a geti-
renlere geri dönüşümlü defterler de 
hediye ediliyor.

Forum Bornova ve Mopak  

‘Yeşil Durak’ta bekliyor

Kaliteden ödün vermeden yeniden kulla-
nılabilir ham maddeye dönüşümün ve 

doğaya verdiği önemin altını çizen Kipaş 
Kağıt, yılda 6000 hektarlık orman alanı-
nın yok edilmesini engelliyor. Kipaş Kağıt 
yüzde 100 geri dönüşümlü atık kâğıttan yıllık 
425.000 ton kağıt üretimi yaparak, yılda 
6000 hektarlık orman alanının yok edilmesi-
ni engelliyor ve ekonomiye katma değer ka-
zandırıyor. 100.000 m2‘si kapalı alan olmak 
üzere 330.000 m2 alan üzerine kurulmuş 
olan Kipaş, kâğıt üretimi için gerekli atık 
kâğıdı kendi toplama tesislerinden, yurt içi ve 
yurt dışı tedarikçilerden elde ediyor. En son 
teknoloji ile çalışarak geri dönüştürüyor ve 
doğaya sahip çıkıyor.

Kalitenin Adı: KİPAŞ

AVM İÇİNDE KURULAN 
YEŞİL DURAK, KAĞIT 
İSRAFINI ÖNLEMEK 

İSTEYENLERİN VE GERİ 
DÖNÜŞÜME ÖNEM 

VERENLERİN BULUŞMA 
NOKTASI HALİNE GELDİ
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Türki-
ye’de aşamalı olarak başlattığı “Sıfır 

Atık Projesi için belediyeler de hazırlıkla-
rını tamamlıyor. Tarsus Belediyesi Sağlık 
İşleri Müdürlüğünde görev yapan Çevre 
Mühendisleri tarafından birim sorumlu-
larına sıfır atık eğitimi verildi. Eğitimde, 
“sürdürülebilir üretim”, “sürdürülebilir 
tüketim” ve “ileri dönüşüm” süreçlerini 
bir çember halinde ele alan döngüsel 
ekonomi modeli, dünyada sürdürülebilir 
büyüme için yeni ve önemli yaklaşımlar 
ele alındı. 

Sıfır Atık Projesi’ne Niğde Belediyesi de 
katkı sunmayı sürdürüyor. Kağıt, evsel 
yağ, cam şişe, pet şişe, atık pil, bayat 
ekmek ve daha bir çok konuda geri dö-
nüşüm projeleri yaptıklarını hatırlatan 
Belediye Başkanı Rifat Özkan geri dö-
nüşümde yeni bir aşamaya geçtiklerini 
kaydetti. Atıkların geri dönüşüme kazan-
dırılması noktasında önemli adımlar at-
tıklarını söyleyen Başkan Özkan,  “Niğde 
Belediyesi olarak çevre duyarlılığı ko-
nusunda hassasiyetimizi her fırsatta 
dile getiriyoruz dedi. Antalya’nın Kaş 
ilçesinde ‘Sıfır Atık’ projesi uygulaması-
na başlandı.  Proje kapsamında, hizmet 
binası içerisinde atık toplama kutuları 
yerleştirildi. Kaş Belediye Başkanı Halil 
Kocaer Türkiye genelinde başlatılan pro-
jeye destek verdiklerini belirterek, “Bu 
çerçevede’ Sıfır Atık’ yönetimi oluşturul-
du. Bilgilendirme semineri verildi. Kamu 
kurumlarına, kurumsal veya bireysel fir-
malara Sıfır proje kapsamında, 275 geri 
dönüşüm kutusu ve 6 sıfır atık seti kurul-
du. Oluşan atıklar kurumumuzca yerinde 

alınarak, ekonomiye kazandırılmaktadır.” 
dedi. Sıfır Atık Projesi kapsamında atıkla-
rı kontrol altına almak ve gelecek nesil-
lere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya 
bırakmayı amaçlayan Karabük Beledi-
yesi, mahallelerdeki Sosyal Yaşam Mer-
kezlerine geri dönüşüm üniteleri yerleş-
tirildi. Böylece kâğıt, plastik, cam, metal, 
ambalaj atıkları ile bitkisel atık yağlar 
ve kullanılmış piller de ayrı ayrı sınıflan-
dırılıp, toplanarak geri dönüşüme tabi 
tutulacak. Geri dönüşümün, ülke eko-
nomisine yaptığı katkılar, sağladığı istih-
dam ve çevre duyarlılığı açısından sürekli 
gündemde kalması gerektiği düşünen 
Uşak Belediyesi, ‘Sıfır Atık’ projesine tüm 
birimleriyle destek verdi.

UŞAK SIFIR ATIK İÇİN ADIM ATTI

Uşak Belediyesi, kağıt, metal, cam, plas-
tik, organik atık ve atık pillerin geri dö-
nüşüme kazandırılabilmesi için  Beledi-
ye ana hizmet binasındaki tüm katlara, 
Temizlik İşleri Müdürlüğüne, Fen İşleri 
Müdürlüğüne, Zabıta Müdürlüğüne, İt-
faiye Müdürlüğüne, Atatürk Kültür Mer-
kezine ve belediye iştiraki olan UTAŞ’a 
bağlı tüm işletmelere özel çöp kutuları 
yerleştirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan 
Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, 
“Sıfır Atık’ projesinde de çevre duyarlılığı 
açısından, evlatlarımıza temiz bir gele-
cek bırakma açısından hemen her birey 
üzerine düşeni yapmalıdır. Biz belediye 
olarak bu projeye tüm birimlerimizle 
destek verdik. Tüm birimlerimize ve ana 
hizmet binamıza proje için özel kutular 
yerleştirdik. Personelimizi konuyla ilgili 
bilgilendirdik.’ şeklinde konuştu.

BELEDİYELER SIFIR ATIK  
İÇİN HAzIRLANIYOR

“EVLATLARIMIZA TEMİZ 
BİR GELECEK BIRAKMA 
AÇISINDAN HER BİREY 

ÜZERİNE DÜŞENİ 
YAPMALIDIR.”

H A B E R L E R  / 

Sıfır Atık Projesi kapsamında en önemli görevlerden biri 
de belediyelere düşüyor. Yurt genelindeki belediyeler 
de bu kapsamda çalışmalarını hızlandırdı.
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ARKINDA  
MISINIZ?

DÜNYAMIZIN ÇÖKÜŞÜNÜ ÖNLEMEK İÇİN ÇOK AZ ZAMANIMIZ KALDI...

Yaşanabilir bir dünya için döngüsel ekonomi çok büyük önem taşıyor. Biz 
de bu kapsamda yıllardır uygulanan ve kendini kanıtlamış İtalyan CONAI 
sistemini inceledik. Atık toplama ve geri dönüşüm sisteminin detaylarını 
dergimizde sizin için anlattık.
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2015 yılında BM ülkelerinin imzaladığı 
Gündem 2030 ile birlikte, sürdürülebilir 
kalkınma; adil ve sürdürülebilir bir refah 
seviyesine ulaşılmasında ekonomiyi, 
toplumu ve çevreyi bütün halinde ku-
caklayan bir dünya vizyonu haline geldi. 
Gündem 2030’un içerdiği 17 sürdürüle-
bilir kalkınma amacının ve 169 hedefin, 
2030 yılına kadar başarılması zorunlu 
çünkü Gündem 2030 metninde vurgu-
landığı gibi dünyamızın çöküşünü ön-
lemek için çok az zamanımız kaldı. Bu 
amaç ve hedefler, dünya çapındaki dev-
letlerin, şirketlerin, bilimsel ve sivil toplum 
kuruluşlarının katkısıyla, insanlık tarihinde 
daha önce emsali görülmemiş yaklaşık 
üç yıllık görüşmelerin bir sonucu olarak 
ortaya çıkarıldı. Avrupa Döngüsel Eko-
nomi Kanunlarına göre geri dönüştürül-
mesi gereken ambalaj miktarı; 2025 yılı 

için %65 ve 2030 yılına kadar %70 olarak 
belirlenmiştir. Bazı AB üyesi devletler için 
bunu başarmak basit çünkü zaten bu 
oranlara yıllar önce ulaşmış hatta aşmış 
durumdalar. Diğerleri ise kendilerine 
ilham vermesi için konsorsiyum toplama 
sistemlerini kullanabilir, ekolojik olarak 
tasarlanmış malzemeler ve üretilen atığın 
azaltılması konusunda çalışabilirler. Ön-
ceden tasarlanmış, kusurları giderilmiş ve 
test edilmiş bir şeyi yeniden icat etmek-
le, etkililiğini göstermekle uğraşmak ge-
reksiz bir israf biçimidir. İşte bu noktada 
İtalya, CONAI ve onun ambalajlamada 
kullanılan her bir ana malzemeye yani; 
çelik, alüminyum, kâğıt, ahşap, plastik ve 
cama adanmış altı alt konsorsiyumunun 
gösterdiği gibi; önleme, geri kazanım ve 
geri dönüşüme dayanan uygulanmış ve 
başarı elde etmiş entegre sistem örnekle-

ri sunmakta. Bu örnekler, şirketleri ve va-
tandaşları çevresel kaynaklarla farklı bir 
ilişkiye doğru yönlendirmek için kılavuz 
görevi üstlenmekte.

ATIĞINIZ ÇÖPE GİTMESİN

Çin’de kısa süre önce uygulamaya 
konulan ambalaj atığı ithalat yasağı, 
atıkların ayrı toplanması ve döngüsel 
ekonominin uygulanmasına yönelik 
yeterli bir çerçevenin tanımlanması ile 
ilgili küresel tartışmaları yeniden baş-
lattı. Amerika gibi bazı çok gelişmiş 
ülkelerde geri dönüştürülmeye çok 
uygun tonlarca malzeme, İtalya’daki 
gibi bir ulusal toplama sisteminin bu-
lunmaması nedeniyle çöp sahalarına 
gönderiliyor. Ekonomik süreçlerin, tü-
ketimin ve üretim davranışlarının dö-
nüşümü, siyasi ve diğer kararlara hakim 

İtalya’da uygulanan atık toplama ve geri dönüşüm sistemi CONAI, çelik, alüminyum, 
kâğıt, ahşap, plastik ve cam ambalajların önleme, geri kazanım ve geri dönüşümüne 
dayanan uygulanmış ve başarı elde etmiş entegre yöntem olarak dikkat çekmekte.

CONAI SİSTEMİ NEDİR?

Kutay Ertul

AGED Endüstriyel ve Dış İlişkiler Müdürü



MART-NİSAN 2019  SAYI 178

/  i N C E L E M E

olan yapıların yeniden düzenlenmesi, 
dünyanın işleyişine ilişkin ortak bir viz-
yonun benimsenmesi gerçekten çok 
kolay değil. Gezegenimizi sürdürülebilir 
kalkınma yoluna sokmak için köklü bir 
düşünce yapısı değişimine olan ihtiya-
cımızın farkında olmalıyız. Tüm karar 
alma seviyelerinde davranışlarımızı bu 
farkındalığa yönlendirmeli, bizi aynı tas 
aynı hamam düşüncesinin çok ötesine 
geçecek emsali görülmemiş bir taahhü-
dü üstlenmeye sevk etmelidir. Sürdürü-
lebilirlik teması, mevcut yönetimleri ve 
stratejileri açısından çoğu zaman şirket-
lerin faaliyetleri arasında ikinci planda 
değerlendiriliyor. Bu noktada özellikle 
pek çok küçük ve orta ölçekli şirketin ve 
kamu idaresinin sürdürülebilir kalkın-
maya yönelik yenilikçilik süreçlerini uy-
gulamaya sokma konusunda sıkıntı ya-
şadıkları görülmekte. Ekonomik, siyasi 
ve kültürel alanlarda liderlik rollerini 

üstlenenler, değişim ihtiyacını anlamak-
ta halâ güçlük çekenlere izlemeleri ge-
reken yolu gösterme konusunda ahlaki 
bir yükümlülük taşımaktadır. CONAI 
gibi ticari işbirliklerinin çalışmaları en 
iyi uygulamaların duyurulmasında ve 
sürdürülebilir kalkınma kültürünün ya-
yılmasında ciddi bir rol oynamaktadır. 
Sürdürülebilir kalkınmanın başka bir 
alternatifi yok, ancak hep birlikte ve 
hemen harekete geçilmedikçe, sürdürü-
lebilir kalkınma bir hayal olmanın ötesi-
ne geçemeyecektir.

GEZEGENİMİZ İÇİN İYİ BİR FİKİR:  
KİRLETEN ÖDER 

İtalya’da, 20 Mart 1941’de, İçişleri Bakan-
lığı bünyesinde evsel katı atıklara yönelik 
bir merkezi idare kuruldu ve evlerden tüm 
atıkların toplanması konusu ulusal ana-
yasaya dahil edilerek, bir kamu sorunu 
olarak beyan edildi. Atık yönetimine 

yurttaşların fiili katılımı ancak 1974 yılın-
daki Avrupa yönetmeliklerinin bir sonucu 
olarak 1982 yılında yayınlanan ulusal yö-
netmelik ile sağlandı. Altı yıl sonra (1988) 
yayınlanan yeni kanun yoluyla; atığın 
azaltılması ve atıkların ayrı toplanması 
ile ilgili bir yönetmelik yayınlanarak, plas-
tik poşetlere bir çevre vergisi (o sırada 
100 İtalyan lireti) uygulandı ve plastik 
malzeme üreticilerinin bu malzemeyi 
toplamasını ve geri dönüştürmesini şart 
koşarak, 1994 yılında yayınlanan Avrupa 
Yönetmeliği’nin temeli hazırlandı. İtalya, 
1997 yılında atık bertarafı ve yönetimini 
düzenleyen, atıkların ayrı toplanmasını 
ve geri dönüşümünü teşvik eden Ronchi 
Kararnamesi yoluyla, zorunlu ticari işbir-
liklerini uygulamaya koydu. Ronchi Ka-
rarnamesi, İtalya kanunlarının “kirleten 
öder” ilkesine uyumunu sağlıyordu ve 
entegre atık yönetimi, ortak sorumluluk 
gibi ilkeleri tanıtarak atık yönetiminde 
atıkların ayrı toplanmasına öncelik veri-
yordu. Ronchi Kararnamesi kapsamında 
ambalaj atıkları hakkındaki yönetmelik 
düzenlendi ve bu yönetmelikte, amba-
laj üreticilerinin görevlerini tek başlarına 
veya ambalaj atığının toplanmasını ve 
geri dönüşümünü gerçekleştirecek özel 
konsorsiyumlar modeli doğrultusunda 
kurulan ortaklaşa bir sistem (CONAI ve 
diğer ticari işbirlikleri gibi) yoluyla yerine 
getirmelerini zorunlu kılıyordu.

2006 yılında, yeni bir kararname ile niha-
yet Ronchi Kararnamesi’nde önerilen atık 
yönetim sistemi tanımlandı ve kamu ku-
rumları için şöyle bir yeni hedef belirlen-
di: 2012 yılına kadar %65 oranında kay-
nağında ayrı toplama hedefine ulaşmak. 
Ambalaj atıkları için hedef, 2008 yılına 
kadar %60 geri kazanım oranına ulaş-
maktı ve bu hedefe çok erken ulaşıldı. 
Özellikle bu %60’ın en az %55’i (%80’lik 
kısmı) geri dönüşümden gelmeliydi ve 
bu hedefe de ulaşıldı. Bu kararname ile, 
CONAI’ye ulusal sınırlar içinde küresel 
geri dönüşüm ve ambalaj geri kazanım 
amaçlarına ulaşma ve atığın önlenmesini 
içerenler de dahil yönetim politikalarını 
uygulama görevi resmen verildi. Karar-
namede, öncelikle ambalaj üreticilerinin 
ve kullanıcılarının ticari işbirliğini oluştur-
ması ve bu ticari işbirliğinin, eşit şekilde 
katılım sağlayan özel şirketler tarafından 
meydana getirilmesi şart koşuluyor ve 
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aynı zamanda kaynağında ayrı toplama 
faaliyetlerinde eşgüdümün kamu idaresi 
tarafından sağlanması garanti ediliyor. 
Konsorsiyum sistemi, ambalaj atıkları-
nı yönetebilecek tek organizasyon türü 
olmasa da (üreticilerin belirli koşullara 
uymaları halinde kendi özerk düzenle-
melerini yapmalarına veya alternatif geri 
kazanım sistemleri oluşturmalarına izin 
verilmektedir), CONAI İtalya tarafından 
Avrupa yönetmeliklerinde belirlenen geri 
kazanım ve geri dönüşüm hedeflerine 
ulaşılmasına yönelik yönetsel modelin 
merkezini teşkil etmiştir. Kendi ambalaj-
larını bağımsız olarak yönetmeye karar 
veren bir üretici, belirlenen hedeflere 
ulaşamaması halinde, bu konsorsiyumla-
ra katılmak zorunda kalmaktadır. 

KONSORSİYUM ÜYELERİ VE CONAI 
ÇEVRESEL KATKISI (CAC)

CONAI, Ulusal Ambalaj Konsorsiyumu, 
kar amacı gütmeyen özel bir konsorsi-
yumdur. Ambalaj üreticileri ve piyasaya 
sürenler CONAI’ye katıldığında, yönetim 
kurulu tarafından yıllık olarak belirle-
nen ve ambalaj türüne göre farklılaşan 
CONAI Çevresel Katkı Bedelini (CAC) 
ödemelidir. CAC, kaynağında ayrı topla-
ma maliyetlerine ve ambalaj geri kazanı-
mı ve geri dönüşümü maliyetlerine göre 
belediyelere dağıtılan fonların ana kay-
nağıdır. Bu Çevresel Katkı Bedeli, konsor-
siyumları ve onların menfaatlerini temsil 
eden CONAI tarafından yönetilmektedir. 
CONAI, kurumsal faaliyetlerin tamam-
lanması için belirli bir yüzdeyi elinde 
tutmakta ve kalan kısmı, belediyelerde 
ayrı olarak toplanan kâğıt, cam, plastik, 
ahşap ve metal (çelik ve alüminyum) am-
balaj atıklarının toplanmasını düzenleye-
rek, bunların işlenmesi ve nihai geri dö-
nüşümcülere teslim edilmesiyle görevli 
olan altı konsorsiyuma dağıtmaktadır. 
Konsorsiyumlar daha sonra, Belediyele-
re toplanan ambalaj miktarı ve niteliğine 
göre ödeme yapar. CONAI, 850.000’den 
fazla konsorsiyum üyesiyle İtalya’nın en 
büyük ambalaj ve ambalaj atığı yönetim 
konsorsiyumudur ve konsorsiyum üyele-
rinin %99’u piyasaya sürenlerden oluş-
maktadır. Konsorsiyum üyelerinin sadece 
%1’i ambalaj üreticileridir ve çoğunlukla 
kâğıt, plastik ve ahşap ambalaj sektörle-
rinde faaliyet göstermektedirler.

KONSORSİYUM SİSTEMİNİN YAPISI 
NASIL İŞLER?

CONAI özerk bir yapı olmakla birlikte, 
yönetim kurulunda devlet tarafından 1 
üye ile direkt olrak temsil edilmekte ve 
7 kişilik denetleme kurulunda bulunan 
3 devlet görevlisi tarafından da denet-
lenmektedir. CONAI Yönetim Kurulu 17 
üyeden oluşmaktadır; sekiz üye ambalaj 
üreticilerinden, sekiz üye piyasaya sü-
renlerden seçilirken, on yedinci yönetici, 
tüketicileri temsil eden Çevre Bakanı ve 
Ekonomik Kalkınma Bakanı tarafından 
belirlenerek görevlendirilir. Yönetim 
Kurulu üç yıl görev yapmaktadır ve üye-
leri arasından Konsorsiyum Başkanı’nı 
seçer. Denetleme Kurulu, konsorsiyumun 
finansal yönetimini denetler ve doğrular, 
bütçe ve bilanço hakkında Genel Kurul’a 
detaylı raporları sunar. Denetçiler Kurulu 
7 asıl üyeden ve 2 yedek üyeden oluşur. 
Asıl üyelerin üçü sırasıyla Çevre Bakan-
lığı, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ve 
Ekonomi ve Maliye Bakanlığı tarafından 
belirlenir. Denetleme Kurulu ise Yönetim 
Kurulu ile birlikte üç yıl görev yapmakta-
dır. CONAI (yönetsel ve organizasyonel 
özerkliğe sahip bir yapı olarak), görevini 
yerine getirmek için 6 ambalaj malzeme-
si konsorsiyumunun (CIAL, alüminyum 
- COMEICO, kâğıt ve karton -COREPLA, 
plastik – CoReVe, cam – Ricrea, çelik – 
RILEGNO, ahşap) yürüttüğü faaliyetleri 
koordine etmekte ve yönlendirmektedir. 
6 Konsorsiyum, belediyelerin topladığı; 
çelik, alüminyum, kağıt, ahşap, plastik 
veya camdan yapılmış ambalaj atıklarını 
geri almayı ve son geri dönüştürücüye 
teslim etmeyi garanti eder.

KONSORSİYUM SİSTEMİNİN FİNANSAL 
AKIŞLARI

Konsorsiyumun 2017 yılında toplam 
geliri yaklaşık 849 milyon Euro oldu. Bu 
rakam, büyük oranda 524 milyon Euro 
gelir sağlayan CONAI Çevresel Katkı 
Payından (CAC) elde edildi ve onu 288 
milyon Euro ile malzeme satışı ve 36 
milyon Euro ile genel gelirler takip etti. 
Aynı yıl toplam giderler 875 milyon Euro 
oldu; bu bedelin %14’ünü CONAI’nın yö-
netim giderlerinden, %86’sı ise belediye 
payı, toplama ve geri dönüşüm (lojistik, 
ayırma, ön işleme vb.) masraflarından 
kaynaklandı. 

-
ve sözleşmesi kapsamında kamu kurum-
larına, ambalaj atıklarının ayrı toplanma 
maliyeti olarak ödenen bedellerdi (bele-
diye payı).

ve geri kazanılmasıyla yükümlü şirketlere 
yapılacak ödemeler için konsorsiyumlara 
verildi.

maliyetlerini ve ülke genelinde yürütülen 
özel etkinliklerin, olağan ve olağan dışı 
bölgesel projelerin, vatandaşlara yöne-
lik eğitim ve iletişim kampanyalarının ve 
yerel yönetimlere yönelik ek yardımların 
masraflarını karşılamakta kullanıldı.

Gelirler ile giderler arasındaki açık kon-
sorsiyumlar tarafından giderildi: her bir 
konsorsiyum, önceki yıllarda elde ettik-
leri ekonomik fazla sayesindeki tasarruf-
larını kullanarak kendi paylarını karşıladı.

ÇERÇEVE SÖZLEŞME VE BELEDİYELER 
İLE İLİŞKİLER

ANCI-CONAI çerçeve sözleşmesi, CONAI 
ve Konsorsiyumların, Belediyelerin top-
ladığı ambalaj atıklarını ayrılmış şekilde 
alabilmesini ve kaynağında ayrı toplama-
nın doğurduğu yüksek maliyet karşısın-
da doğru ekonomik desteği vermelerini 
sağlamak için kullanılan araçtır. CONAI 
ile ANCI arasındaki sözleşme mevzuatta 
belirtildiği gibi gönüllülüğe bağlıdır, piya-
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saya destek olmak amacıyla kullanılmak-
tadır ve belediyelerin kendilerine atıkları 
kaynağında ayrı olarak toplama ve kon-
sorsiyumlara verme görevini yükleyen bir 
sözleşmeye dahil olma imkânını içermek-
tedir. Diğer taraftan Konsorsiyumlar söz 
konusu malzemeyi almayı, geri dönüş-
türmeyi ve alınan malzemenin niteliğine 
ve miktarına göre bir ödeme yapmayı 
taahhüt etmektedir. ANCI ile CONAI 
arasındaki ilk Çerçeve Sözleşme 1999 
yılının Temmuz ayında imzalanmıştır ve 
2003 yılına kadar geçerli olmuştur. 1999 
yılında belediye atıklarının ayrı toplama 
miktarı yine de çok düşük seviyelerdeydi. 
1999 yılında 28 milyon ton kentsel atığın 
sadece 4 milyon tonu ayrı toplanmıştı ve 
kalanı çöp sahalarına gönderilmişti. İlk 
sözleşme sona erdikten sonra atık topla-
ma %13’ten %21’e yükseldi ve üretilen 30 
milyon ton kentsel atığın 6 milyon tonu 
ayrı toplandı. 2003 yılında ülke çapında 
yapılan sözleşmeler sayesinde Konsor-
siyumlara verilen malzeme miktarları 1,6 
milyon tona, yani toplanan toplam atığın 
%26’sına ulaştı. ANCI ile CONAI Aralık 
2004’te ikinci Çerçeve Sözleşmeyi imza-
ladı ve o sözleşme Aralık 2008’de sona 
erdi. Atıkların ayrı toplanmasına yönelik 

destek o kadar etkiliydi ki 2008 yılının 
sonuna kadar ülke çapında ayrı toplanan 
atık oranı %31’e (10 milyon ton) ulaştı ve 
atık bertaraf oranları %49 düştü. Konsor-
siyumlara, 2004 yılına göre %47 artışla 
2,9 milyon ton malzeme verildi. Üçüncü 
Çerçeve sözleşme 2009 ile 2013 yılları 
arasında geçerliydi ve aynı temel yapıyı 
koruyordu. Ülke çapında ayrı toplanan 
atık miktarı 2013 yılı sonunda 12 milyon 
tona ulaşarak, üretilen kentsel atığın 
%42’sine eşit oldu ve bu arada bertaraf 
edilen çöp miktarı %37 düştü (11 milyon 
ton). 2013 yılı sonunda konsorsiyum 
üyelerinin aldığı ambalaj miktarı 2009 
yılına göre %7 artışla 3,4 milyon ton 
oldu. Dördüncü Çerçeve Sözleşme 2014 
yılının Nisan ayında imzalandı ve bugün 
de yürürlükte; yetkili Belediyeler ile kon-
sorsiyumlar arasındaki ilişkiyi 2014 ile 
2019 yılları arasındaki beş yıllık dönem 
için düzenlemektedir. Bu yeni Sözleşme 
belediyelere uygun bir ihbar süresine 
uymaları kaydıyla sözleşmeyi iptal etme 
hakkı getirmiştir. Böylece belediyeler, 
malzemeyi Konsorsiyumlara vermeyerek 
toplanan malzemenin geri dönüşümünü 
kendi başlarına yönetme yetkisini kazan-
mışlardır. Son ISPRA bilgilendirmesine 

göre, İtalya’da ayrı toplama 2016 yılında 
%52,5’e ulaştı ve çöp sahalarına gönde-
rim %29 oldu. Bu yeni sözleşmenin ilk 
üç yılı boyunca sözleşmenin sağladığı 
toplama miktarları 3,5 milyon tondan 4,1 
milyon tona yükseldi (%16 artış). Sözleş-
me sonrasında toplanan ambalaj atığı 
kotası 2005 ile 2017 yılları arasında 2,2 
milyon tondan 4 milyon tonun üzeri-
ne yükseldi. Aynı dönem boyunca tüm 
malzemeler (%3 düşen ahşap haricinde) 
önemli artışlar kaydetti: plastik ve alü-
minyum toplama miktarları üç kat arttı 
ve plastik 360.000 tondan 1 milyon tona, 
alüminyum ise 5.000 tondan 14.000 
tona yükseldi; cam toplama miktarı iki 
kat artarak 2005 yılındaki 652.000 ton 
karşısında 2017 yılında 1,7 milyon tona 
ulaştı; çelik ve kağıtta ise sırasıyla %3 ve 
%10 ile nispeten küçük ancak önemli ar-
tışlar kaydedildi.

SİSTEMİN UYGULAMA ALANLARI 
NELER?

Hizmet verilen belediyelerin sayısı yıllar 
boyunca istikrarlı bir şekilde artarak 
tüm ülke genelinde olumlu bir gelişme 
gösterdi. 2005 ile 2017 yılları arasında 
sözleşme sayıları alüminyum için %23 
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ve ahşap için %20 artışla yaklaşık 13 mil-
yondan fazla vatandaşa hizmet sağladı. 
Plastik sektörü, hizmet edilen belediye-
lerin %85’ini kapsadı. Kağıt sektörünün 
kapsamı %6 azaldı. Bu azalma, Bele-
diyelerin toplanan malzemeleri kendi 
başına işlemeyi seçmesinden kaynak-
landı, ancak geri dönüşüm faaliyetleri-
nin yine de çok yüksek olduğunun altını 
çizmekte fayda var. Cam Geri Dönüşüm 
Konsorsiyumu (2009 yılında sözleşme-
ye katılmıştır) bölgesel kapsamını %17 
artırarak 9 milyon daha fazla vatandaşa 
hizmet sunmuştur. Bütün olarak, 2017 
yılındaki sözleşme yoluyla kapsanan kişi-
lerin sayısı alüminyum ve ahşap için %68, 
plastik için %93, cam için %92, kağıt için 
%84 ve çelik için %82 olmuştur.

MAALİYET - VERİMLİLİK DENGESİ 

Konsorsiyumlar; verimlilik, etkililik, mali-
yet verimi ve şeffaflık ilkelerine göre ya-
pılması gereken, ambalaj atıklarının ayrı 
toplanma maliyeti için belediyelere bir 
ekonomik ücret ödemektedir. Belediye-
lere ödenen ücret önemli oranda arta-
rak, 2005 yılındaki 195 milyon Euro’dan 
2017 yılında 500 milyon Euro’ya yüksel-
miştir. Bütün olarak sistem belediyelere 
2005 ile 2017 yılları arasında 4,2 milyar 
Euro’nun üzerinde gelir sağlamıştır. Tüm 
ülke çapındaki kamu idareleri genel 
olarak malzemelerin alınmasını, yani 
çevresel hedeflere ulaşıldığında ve bu 
hedefler aşıldığında bile ayrıntılı bir şekil-
de tanımlanmış kalite özellikleri doğrul-
tusunda malzemelerin alınmasını, seçme 

ve işleme maliyetlerinde istikrarın korun-
masını ve düşük kaliteler de dahil olmak 
üzere her tür atığın alınasını garanti eden 
‘Çerçeve Sözleşme’ye güvenmektedirler.

DÖNGÜSEL EKONOMİ SENARYOLARI: 
CONAI’NİN ROLÜ

Konsorsiyum sistemi tarafından geri 
dönüştürülen atık miktarı 2017 yılında 4 
milyon tonu aştı ve son birkaç yıl boyun-
ca sürekli artmayı sürdürdü (2005’tekine 
göre %50 daha fazla). İtalya, şu anda 
ambalaj atığının %47’sini geri dönüştür-

mektedir. 2017 yılında geri dönüştürülen 
atığın ağırlığında en çok paya cam sahip 
ve toplam miktarın yaklaşık 35’ini (1,4 
milyon ton) oluşturuyor; onu 1 milyon 
tonu biraz aşarak toplamın içinde %25 
payla kağıt ambalaj atığı ve toplamın 
içinde %21 pay ve 850.000 tonla ahşap 
izliyor; plastik 587.000 ton, çelik 193.000 
ton ve son olarak alüminyum 14.000 ton 
paya sahip. CONAI 2016 yılında Pisa’nın 
Sant’Anna Fakültesi Yönetim Enstitüsü 

ve Bocconi IEFE’nin Yeşil Ekonomi Göz-
lemevi (GEO) ile işbirliği içerisinde Dön-
güsel Ekonomi Senaryoları: CONAI’nin 
Rolü adlı bir araştırma yaptı. CONAI’ye 
ve diğer konsorsiyumlara bağlı faaliyet 
gösteren, yıllık cirosu bir milyon Euro’nun 
üzerinde ve 10’dan fazla personel bulun-
duran şirketler isimsiz bir çevrimiçi anketi 
yanıtlamaya davet edildi. Bu anket, dön-
güsel ekonomi ilkelerine bağlılık seviye-
lerini incelemeyi amaçlıyordu.

Anket, konsorsiyumun bir parçası olan şu 
dört ana kategorideki şirketlere yönelikti:

Anket, CONAI sistemi dahilinde ambalaj-
ları üreten ve kullanan şirketlerin yaptığı 
işlemlerin ve ham madde tedarikinden 
ürün tasarım, üretim ve dağıtıma kadar 
sürecin çeşitli safhalarında kullandıkları 
araçların anlaşılmasına yardımcı oldu.

Tüketim

Üreticilerin %40’ı tamamen geri dö-
nüştürülebilir malzemeden yapılmış 
ambalajları pazara sürüyor. Ekotasa-
rımın varlığını araştırmakta kullanılan 
göstergeler arasında homojen matris-
lerle tasarlanan ambalaj yüzdesi (geri 
kazanımı kolaylaştırmak amacıyla) ve 
ambalaj ağırlığının ortalama azaltımı 
(yüzde olarak belirtilir) yer almaktadır; 
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şirketlerin %70’inden fazlası homojen 
malzeme içeren ambalajlar tasarlamak-
tadır ve yaklaşık %60’ı bunları ağırlığı 
azaltarak ve böylece kaynak kullanımı-
nı azaltarak tasarlamaktadır. Şirketlerin 
yaklaşık %35’i döngüselliği artırmak 
amacıyla lojistiği geliştirmeyi amaçla-
yan girişimlerde bulunmaya karar ver-
miştir (örneğin ambalajlanan üründeki 
boş alanları en aza indirerek). Anket 
yapılan kurumların %25’i ham madde-
lerin geri dönüşümlü ham maddeler ile 
tamamen veya kısmen ikame edilmesi-
ne yönelik testler yapmaktadır. Şirket-
lerin %60’ından fazlası kullanım ömrü 
sonunda geri dönüştürülebilen nihai 
ürünler geliştirmeye yönelik çalışmalar-
da bulunurken, %50’den fazlası ise tek 
malzemeli bileşenler halinde parçalara 
ayrılabilecek, sonrasında farklı amaç-
larla kullanılabilecek ürünleri zaten 
pazarlıyor, ve üretim döngüsünde de-
ğişiklikler yaparak nihai ürünlerin ima-
latında kullanılan ham madde miktarını 
azaltmaya yönelik gayret sarf ediyorlar. 
Bu durum ambalaj sektöründe daha da 
açık bir şekilde görünüyor: son 3 yılda 
yaklaşık olarak her 3 şirketten 2’si tek 
bir ambalaj için kullanılan ham madde 
miktarını, ambalajın işlevlerini korurken 
azaltmaya çalışmıştır. Bu araştırmada 
ayrıca önleme konusunda hayati bir 
aşama olan nihai ürünlerin tüketimine 
yönelik de bir inceleme yapılmıştır. En 
ilginç sonuçlar, kullanıcıların %50’sinden 

fazlasının ürünlerin kullanıldıktan sonra 
nereye atılacağı hakkında doğru bilgiler 
verdiğini ve yaklaşık %40’ının kullanım 
ömrü sonunda ambalaj yönetimi hak-
kında bilgi verebildiğini gösteriyor. 

TEKRAR KULLANIM  
GÖZLEMEVİ

CONAI-Sant’Anna araştırmasında en-
düstriyel tüketicilerin %60’ından fazla-
sının nihai ürün dağıtımına yönelik am-
balajları tekrar kullandığını göstermiştir. 
Politecnico di Milano, 2015 yılından bu 
yana İtalya’da ambalaj tekrar kullanım 
uygulamalarını takip etmek amacıyla 

CONAI adına Tekrar Kullanım Gözleme-
vi’nin yönetimini yürütüyor. Genel olarak 
tüm araştırmalar tekrar kullanımının 
çevresel açıdan tek kullanımlık ürünlere 
göre tercih edilebilir olduğunu göster-
mektedir.  Gözlemevinde analiz edilen 
tekrar kullanıma uygun ambalaj türleri 
şunlardır; 

ÇELİK 
(Fıçılar, Kafesler, Tenekeler, Paletler ve 
Endüstriyel Kasalar)

Bu malzemelerin kullanıldığı ana sektör-
ler; boya, gıda, sıvılaştırılmış ve sıkıştırıl-
mış gazlardır. Genel olarak salça ve reçel 
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için kullanılan gıda fıçıları ile ilgili olarak, 
2017 yılı için tahmini üretimin %60’ının 
kesik koni şekilli varillerden oluştuğu an-
laşılmaktadır. Onun ardından, kullanım 
ömrü 15 yıl olan ve bu süre boyunca 3-4 
kez kullanılan bira fıçıları gelmektedir.

ALÜMİNYUM  
(Metal Tanklar ve Paletler)

Alüminyum tanklar, besin gazları veya 
taşınabilir nefes alma aparatları için kul-
lanılır. Alüminyum paletler, eczacılık, 
kimya ve gıda sektörlerinde, beyaz oda-
larda ve hijyene duyarlı sektörlerde kul-
lanılmaktadır.

KAĞIT

Bugüne kadarki tek deneyim, sekizgen 
kutular biçiminde görülmüştür (parçalı 
ürünleri, tanecikleri ve tozları taşımak 
için kullanılan sekizgen tabanlı prizma 
şeklindeki ambalajlar). Bunlar genellikle, 
taşıdıkları ürün hafif olduğunda tekrar 
kullanılabilir (örneğin küçük PET pre-
formları). Tekrar kullanım sayısı, 2 ile 10 
arasında değişmektedir ve çoğu zaman 
nakliye şekline bağlıdır.

AHŞAP 
(Paletler, Endüstriyel Kasalar, Saklama 
Üniteleri ve Makaralar/Bobinler)

Bu tür ambalajlar çeşitli sektörlerde kul-
lanılmaktadır. Katlanabilir kasalar en sık 
kullanılan kasa türüdür. Saklama ünite-
lerinin tekrar kullanımı ağır sanayiden 
şarap üretimi ve gıdaya kadar pek çok 
farklı sektörü kapsamaktadır.

Ahşap sektörü tekrar kullanımda, özel-
likle paletlerle ilgili konularda daima faal 
olmuştur. “Kasalar” meyve taşımacılığın-
da yaygın olarak kullanılan paletlerdir. Bu 
ürünler modern dağıtımın operasyonel 
yönetiminde, özellikle tüketim malları 
için ciddi bir rol oynamaktadır.

PLASTİK

Fıçılar, Bidonlar, Kutular, Sepetler, Palet-
ler, Endüstriyel Kasalar, Ofisler ve Halka 
Açık Yerler İçin Su Damacanaları, Cam 
Şişeleri Nakletmek İçin Kullanılan Taba-
kalar, Deterjanlar İçin Kullanılan Plastik 
Şişeler ve Tekrar Kullanılabilir Dayanıklı 
Poşetler Plastik ambalajların tekrar kulla-
nıldığı ana yerler meyve ve sebze kasala-
rıdır. Bir kasanın ortalama kullanım ömrü 
5 ila 20 yıl arasında değişmektedir ve 
yılda ortalama 6-7 rotasyondan geçmek-
tedir. Diğer uygulamalar arasında depo-
zitolu cam şişelerin iade edlimesine kul-
lanılan kasalar yer almakta ve bunlar 30 
defaya kadar kullanılabilmektedir. Gıda 
sektöründe çoğunlukla plastik paletler 
kullanılmaktadır ve bunlar bazen kiralan-
maktadır. Endüstriyel kasalar yaygın bir 
şekilde otomotiv ve ev aletleri sektörle-
rinde kullanılmaktadır. Polipropilen kasa-
lar, kasa sektörünün %80’ini oluşturmak-
tadır; bunların ortalama kullanım ömrü 
(7 yıl) üzerinde olmakta ve taşınan şişe-
lerin türüne göre değişebilmektedir. Su 
damacanaları polietilen tereftalat (PET) 
veya polikarbonat (PC) kullanılarak imal 
edilmektedir: şu anda İtalya’daki şirket-
lerin çoğu, PC’de bisfenol bulunması ve 
bu maddenin endokrin sistemine zarar 

verebilmesi nedeniyle PET damacanaları 
kullanıyor. 

CAM 
(Şişeler)

“Depozitolu” cam ambalaj döngüsü su, 
bira ve meşrubat sektörünü içermektedir 
ve Ho.Re.Ca (Otelcilik, Restaurant, Kafe) 
sektörlerine ve kapıdan kapıya ticaret 
sektörüne hizmet eden distribütörleri 
ifade etmektedir.

CONAI SİSTEMİNİN ÇEVRESEL VE 
SOSYO-EKONOMİK FAYDALARI

Yaşam Döngüsü Maliyetlendirme (LCC) 
yöntemi 2015 yılında, yaşam döngü-
sü değerlendirmeleri alanında Avrupa 
Birliği ile de işbirliğinde bulunan Studio 
Fieschi’nin desteğiyle oluşturulmuş ve 
tamamlanmıştır. Konsorsiyumlar ve ba-
ğımsız yönetim eliyle ambalajların geri 
dönüştürülmesi sayesinde kazanılan çev-
resel ve ekonomik faydalar, her yıl gün-
cellenen özel bir araç yoluyla izlenmek-
tedir. Bu model, performansı gösteren üç 
kategoriden oluşturmaktadır: 

Enerji ve madde geri kazanımı:

madde, 

elektrik, 

enerji. 

Çevresel faydalar:

birincil madde, 
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edilen birincil enerji,

üretimi. 

Yaşam Döngüsü Maliyetleri;

-
luyla geri kazanılan maddenin ekonomik 
değeri; enerji geri kazanımından üretilen 
elektrik ve termal enerjinin ekonomik 
değeri; sistemin ürettiği ekonomik faali-
yetler,

geri kazanımı yoluyla önlenen CO2 emis-
yonlarının ekonomik değeri,

Göstergeler (2005-2017) CONAI’nın, tü-
ketime sunulan ürünler, geri dönüşüm 
ve geri kazanım hakkındaki verileri belir-
lemek amacıyla bir üçüncü şahıs uzman 
kuruluşa yaptırdığı “Obiettivo Riciclo” 
(Hedef: Geri Dönüşüm) projesi kapsa-
mında doğrulanmıştır.

HAM MADDE TASARRUFU NASIL 
SAĞLANIR?

Üretimde geri dönüşüm yoluyla elde 
edilen bir ikincil ham maddenin kulla-
nılması yüksek miktarda ham maddenin 
tasarruf edilmesini de sağlar. İkame fak-
törleri, geri dönüşüm yoluyla elde edilen 
malzemenin kullanılması sayesinde üre-
tilmeyen ham madde miktarının değer-
lendirilmesini sağlamaktadır. 2017 yılında 
ambalaj geri dönüşümü yoluyla yaklaşık 
3,8 milyon ton, yani 2005 yılı ile karşı-
laştırıldığında yaklaşık %50 daha fazla 
ham maddenin tüketimi önlendi. Bu ham 

madde tasarrufunun %38’i, yani yak-
laşık 1,4 milyon tonu cam ambalaj geri 
dönüşümü yoluyla üretilen ikincil ham 
maddeye atfedilebilir. Bu rakam dört 
milyar 0.75 litrelik cam şişeye eşittir. Ta-
sarruf edilen ham maddenin %23’ü, yani 
870.000 tonu kağıt ve karton toplama 
ve geri dönüşümünden elde edilmiştir. 
Bu rakam 870.000 adet A4 kağıt topuna 
eşittir. Geri dönüşümlü ahşap için de ra-
kamlar çok benzer bir seviyede yer almış, 
848.000 ton, yani 39 milyon palet eşde-
ğeri tasarruf elde edilmiştir. Plastik geri 
dönüşümü sayesinde ise 400.000 ton, 
yani 9 milyar deterjan şişesi (1 litrelik PET 
kap) kadar tasarruf sağlanmıştır. Konsor-
siyum yönetimi yoluyla geri dönüştürü-
len ambalaj atığı sayesinde ayrıca tam 
625 trenin ağırlığına eşit olan 240.000 
ton çelik tasarrufu ve yaklaşık bir milyar 
adet 33 cl meşrubat tenekesine eşit olan 
13.000 ton alüminyum tasarrufu sağ-
lanmıştır. 2005 ile 2017 yılları arasındaki 
ham madde tasarrufu çoğunlukla doğ-
rusal ve yukarı yönlü bir ilerleme göster-
miştir ve 2017 yılında %25’lik bir büyüme 
ile tarihteki en yüksek noktasına ulaşmış-
tır. Bütün olarak bakıldığında İtalya, 2005 
ile 2017 yılları arasında 42 milyon tondan 
fazla ham madde tüketimini önlemiştir. 

BİRİNCİL ENERJİ TASARRUFU VE 
ENERJİ GERİ KAZANIMI 

Geri dönüşüm, büyük miktarlarda enerji 
tasarrufu ve buna bağlı olarak iklim de-
ğişikliğinin ana sorumlusu olan sera gazı 
CO2 emisyonlarının azaltılmasını sağla-
maktadır. Geri dönüşüm yoluyla tasarruf 

edilen birincil enerji, ham maddelerin 
üretimi için fosil yakıtlar kullanılarak tü-
ketilen enerji miktarına bakılarak hesap-
lanmıştır. 2017 yılında CONAI sistemi 
tarafından gerçekleştirilen geri dönü-
şümden elde edilen toplam enerji ta-
sarrufu, 2005 yılına göre %72’den fazla 
artışla 19,4 milyar TWh birincil enerjiye 
eşit olmuştur. 2005 ile 2017 yılları arasın-
da tasarruf edilen toplam enerji miktarı 
203 milyar TWh’dir; yani 117 termoelekt-
rik tesisi tarafından kullanılan enerjiye 
eşdeğerdir; bu tasarrufun %35’i Corep-
la’nın plastik ambalaj geri dönüşümün-
den, %27’si CoReVe’nin cam ambalaj 
geri dönüşümünden, %24’ü Comie-
co’nun kağıt ambalaj geri dönüşümün-
den ve %10’u Ricrea’nın çelik ambalaj 
geri dönüşümünden, %3’ü Rilegno’nun 
ahşap ambalaj geri dönüşümünden ve 
%1’i CiAl’ın alüminyum geri dönüşü-
münden elde edilmiştir. Geri kazanım 
yoluyla elde edilen ısıl enerji ve elektrik 
üretimi esasen plastik ambalaj atığından 
elde edilmiştir ve 2017 yılında yaklaşık 
0.13 TWh elektrik ve 0.26 TWh ısıl enerji 
üretilmiştir. 2005 – 2017 yılları arasında 
enerji geri kazanımı için kullanılan amba-
laj atığıyla üretilen toplam elektrik ve ısıl 
enerji miktarı ise 5,7 TWh olmuştur.

ÖNLENEN SERA GAZI EMİSYONU 

Konsorsiyumlar tarafından 2017 yılında 
gerçekleştirilen geri dönüşüm faaliyetleri 
sonucunda yaklaşık 3,7 milyon ton CO2 
eşdeğeri önlendi. Bu rakam, 2005 yılın-
dakine göre iki kat daha fazla. 2005 ile 
2017 yılları arasında önlenen miktar ise 
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36 milyon ton CO2 eşdeğeri’nin üzerin-
de ve yılda ortalama 20.000 km mesafe 
kat eden 11 milyon aracın emisyonuna 
eşit. Geri dönüştürülen cam ambalaj bu 
rakamın %34’üne, kağıt %33’üne, plastik 
ambalaj %7’sine, çelik ambalaj %12’sine, 
ahşap %3’üne ve alüminyum %1’ine kat-
kıda bulundu.

KONSORSİYUM YÖNETİMİNİN  
MALİYETİ VE FAYDALARI

Ekonomik faydalar, ambalajın geri ka-
zanılmasından kaynaklanan çevresel 
faydalara karşılık gelir; bunlar ‘Yaşam 
Döngüsü Maliyetlendirme Aracı’ kullanı-
larak ölçülmüştür. Bununla birlikte, CO-
NAI’nin ve altı konsorsiyumun tüm ülke 
sistemine sunduğu ekonomik katkının 
önemini göstermek için toplam rakam-
lar gösterilmektedir. Konsorsiyumlar ta-
rafından yapılan faaliyetler ile bağlantılı 
ekonomik faydalar hem doğrudan hem 
de dolaylıdır. Konsorsiyum geri kazanım 
sektörünün sağladığı doğrudan fayda 
2017 yılında 970 milyon Euro’ya eşit ol-
muştur. Bu rakam 2005 yılına göre iki kat 
daha fazladır. Bütün olarak bakıldığında, 
konsorsiyum ambalaj atığı geri kazanım 
endüstrisinin tüm ülke için 2005 ile 2017 
yılları arasında 9,8 milyar Euro ekonomik 
fayda sağladığını söylemek mümkündür. 

DOĞRUDAN FAYDALAR ÜÇ ANA  
KATEGORİ ALTINDA YER ALMAKTADIR

1) Her bir geri kazanılan madde biriminin; 
ekonomik değerine ve her bir madde ke-
siminde geri dönüşüm yoluyla geri kaza-
nılan madde miktarına göre hesaplanan, 
geri dönüşüm yoluyla üretilen ikincil ham 
maddenin ekonomik değeri. 

2017 yılında geri dönüşüm yoluyla üreti-
len ham maddenin ekonomik değeri 424 
milyon Euro’ya eşitti. Bu rakam 2005 yı-
lındakine göre üç kat daha yüksek. Bütün 
olarak, geri dönüşümden elde edilen 
ikincil ham maddenin yaklaşık 3,6 milyar 
Euro ürettiğini tahmin ediyoruz. 

2) Enerji geri kazanımı yoluyla üretilen 
enerjinin ekonomik değeri

2017 yılında üretilen enerjinin ekonomik 
değeri 32 milyon Euro’ya eşit olmuştur 
(2005’e göre %33 fazla). 2005 ile 2017 

yılları arasındaki tahmini ekonomik de-
ğerin toplam miktarı enerji geri kazanı-
mından üretilen 460 milyon euro değe-
rindeki enerjidir. 

3) İlgili ekonomik faaliyetler

Malzemeleri geri dönüşüm için toplayan 
ve hazırlayan çalışanların sayısına ve ma-
aşlarına göre bir tahmin yürütülmüştür. 
2005 ile 2017 yılları arasında ilgili ekono-
mik faaliyetler yoluyla üretilen ekonomik 
faydalar yaklaşık 5,7 milyar Euro olarak 
hesaplanmıştır. Dolaylı faydalar, önlenen 
CO2 emisyonlarının ekonomik değeri 
olarak belirtilmiştir; 2017 yılında 105 
milyon Euro’ya eşittir, yani 2005 yılın-
dakinin iki katıdır. Bu faydaların 2005 ile 
2017 yılları arasında toplamda bir milyar 
Euro’ya ulaştığı tahmin edilmektedir. 

Konsorsiyum yönetiminin tahmini doğ-
rudan giderleri 2017 yılında 596 milyon 
Euro’dur ve dağılımı aşağıdaki gibidir;

için 507 milyon Euro; “kamusal alan-
lardan  malzemeyi toplama ve taşıma 
giderlerini” (ANCI-CONAI tarafından 
toplama) ve “özel alanlardan toplama ve 
taşıma giderlerini” içermektedir.

-
liyetlerine ve diğer bertaraf biçimlerine 
ve satılan malzemelerden alınan gelirlere 
göre hesaplanan 13 milyon Euro değerle-
me harcaması.

76 milyon Euro işletme gideri (CONAI 
Bilançosu).
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14. Uluslararası Plastiklerin Geri 
Kazanımı ve Geri Kazanımı Konferansı 
(IdentiPlast 2019)
YER: QEII Center Broad Sanctuary, 
Londra  
Tarih: 07.03.2019 -  
08.03.2019
https://www.identiplast.eu/

ISRI 2019 Hurda Geri 
Dönüşüm Sözleşmesi ve Fuarı
Yer: Los Angeles ABD
Tarih: 08.04.2019 - 11.04.2019 
WEB: https://isri2019.org/

14. Uluslararası Atık Yönetimi 
ve Teknolojisi Konferansı - 
ICWMT (2019 Global  
Waste Forum)
Yer: Pekin, Çin 
Tarih: 
21.03.2019 - 24.03.2019
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4. Asean İlaç Ambalaj  
Konferansı (APPCON)
Tarih: 10 Nisan 2019 -  
11 Nisan 2019
Yer:  Singapur

Atık Expo 2019
Yer: Las Vegas Conventıon Center, 
South Halls  Las Vegas
06.05.2019 - 09.05.2019
WEB: https://www.wasteexpo.com

VinylPlus 
Sürdürülebilirlik  
Forumu 2019
Yer: Prag
09.05.2019 - 10.05.2019

WasteTech 2019
Yer: Moskova
04.06.2019 - 06.06.2019
http://www.waste-tech.ru

Avrupa Çevre Limanları 
Konferansı 2019
Tarih: 12 Haziran 2019 - 13 
Haziran 2019
Yer: Antwerp , Belçika 

E-Mobilite ve Döngüsel  
Ekonomi - EMCE 2019
Yer: Westin Otel, Tokyo
01.07.2019 - 03.07.2019
WEB: https://www.icm.ch

IFAT Afrika (Su, Kanalizasyon, 
Atık Ve Geri Dönüşüm  Fuarı)
Yer: Gallagher Convention  
Centre, Johannesburg
09.07.2019 - 11.07.2019

RWM - Geri Dönüşüm ve Atık 
Yönetimi Fuarı 2019
Yer: Birmingham,İngiltere
11.09.2019 - 12.09.2019

24. Uluslararası Akü Geri 
Dönüşüm Kongresi ICBR 2019
Yer: Lyon
18.09.2019 - 20.09.2019

ISWA Dünya Kongresi 2019
Yer: Euskalduna Konferans 
Merkezi ve Konser Salonu, Bilbao
07.10.2019 - 09.10.2019
https://iswa2019.org

2019 Dünya Geri Dönüşüm  
Sözleşmesi (Yuvarlak Masa 
Oturumları)
Yer: Marriott Otel Budapeşte
13.10.2019 - 14.10.2019

Döngüsel Ekonomi Fuarı Ecomondo 2019
Yer: Rimini Fuar Merkezi, Rimini- İtalya
05.11.2019 - 08.11.2019

Geri
Dönüşüm 
Sektörü 

Uluslararası 
Fuar ve  
Seminer 
Takvimi



REW  
Istanbul 2019
Yer: Tüyap Fuar  
ve Kongre  
Merkezi İstanbul
21.03.2019 -  
24.03.2019

6. Dünya  
Elastomer Zirvesi
Tarih: 27 Mart 2019 -  
28 Mart 2019
Yer: 3 rue Paul  
Montrochet Lyon,  
69002 Fransa

IFAT Eurasia 2019,  
Avrasya Çevre  
Teknolojileri Fuarı
Tarih: 28-30 Mart 2019
YER: IFM - İstanbul  
Fuar Merkezi,  
Hol 9-10-11

34. Katı Atık Teknolojisi 
ve Yönetimi Uluslararası 
Konferansı
Yer: Annapolis, Westin 
Annapolis Otel Amerika  
Birleşik Devletleri
Tarih: 31.03.2019 - 03.04.2019

Avrupa Gıdayla Temas Eden Plastik 
Semineri 2019
Tarih:11.04.2019 - 12.04.2019
Yer: 71 Avenue Cortenbergh Vleva 
Oditoryumu Brüksel

2019 Gezegenini Kurtar
Yer: Uluslararası Fuar 
Merkezi Bulvar “Tsarigradsko 
shose” 147  Sofya 
16.04.2019 - 18.04.2019

Atıklardan  
Kaynaklara 2019
Yer: Hannover
14.05.2019 -  
16.05.2019

Avrupa Masterbatch 
Zirvesi 2019
Tarih: 15.05.2019 -  
16.05.2019
Yer: Dusseldorf, Almanya

BIR Dünya Geri 
Dönüşüm Sözleşmesi  
ve Sergisi 2019
Yer: Singapur
19.05.2019 - 22.05.2019

Avrupa Biyokütle 
Konferansı 2019 (EUBCE)
Yer: Lizbon Kongre 
Merkezi, Portekiz
27.05.2019 - 30.05.2019

Australasian Waste & Recycling Expo (Australasian Atık ve Geri Dönüşüm Fuarı)
Tarih: 30-31 EKİ 2019 YER: ICC Sidney, Darling Limanı 
İletişim Tel:+61 03 9261 4500
Fax: +61 03 9261 4545
awre@divcom.net.au
www.awre.com.au



Bunları  
Biliyor  

musunuz?
 

Sadece 1 metal 
içecek kutusunun geri 

dönüşümünden tasarruf 
edilen enerji ile 100 

Watt’lık bir ampul 20 
saat çalışır

1 ton kağıt/
karton atığın geri 
dönüşümü ile 17 
ağacın kesilmesi 

önlenir

Kadmiyumlu bir atık pil, 
olimpik havuzun üçte 
birini dolduracak 600 
bin litre suyu kirletir

Yılda 10,5 milyar 
kilovatsaat enerji 

ve 17 milyar litre su 
tasarrufu sağlanır

Ülkedeki bütün ambalaj 
atıklarında geri 

dönüşüm sağlanırsa, 
ekonomiye, yılda 

yaklaşık 3 milyar dolar 
kazanç sağlanır

1 ton cam atığın geri 
dönüşümü ile 100 

litre petrol tasarrufu 
sağlanır

1 ton plastik atığın geri 
dönüşümü ile yüzde 95 

oranında enerji tasarrufu 
sağlanır

1 litre kızartmalık 
yağ, 1 milyon litre suyu 

kirletir






