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İçecek ambalajlarında depozito sistemi, 
benim sektöre girdiğim 2011 yılından 
beri yakından takip ettiğim ve çok önem 
verdiğim bir sistem. Dünyada detaylar-
da birbirinden farklı uygulamalar olsa 
da, temelde içecek ambalajlarının geri 
kazanımını %80’in üzerinde gerçekleş-
tirebilmiş en başarılı sistem. İSBAK’taki 
arkadaşlar bu konudaki b/ilgimi gör-
düklerinde 2014 Yeşil İş konferası’nda 
bir sunum yapmamı istemişlerdi. Tabii 
Atık Kağıt ve Geridönüşümcüler Der-
neği’nin (AGED) Genel Sekreteri olarak 
bu konuda sunum yapmam garipsene-
bilir diye söze başlarken şöyle demiş-
tim: Eğer geri kazanım ve geri dönüşüm 
sistemlerini, bütün değerlendirilebilir 
atıkları göz önünde bulundurarak kurgu-
lamazsanız, başarısız olacağınız kesindir. 
Atık yağlar, hafriyat atıkları, ambalaj atık-
ları, elektronik atıklar, ömrünü tamamla-
mış araçlar vb. hep birlikte bir bütünün 
parçası olarak ele alınmalıdır. 

Bu sayımızda, bu bütünün bileşenlerin-
den biri olan içecek ambalajlarının geri 
dönüşümünü ele alan zengin içerikli bir 
ana dosya hazırladık: Depozito Siste-
mi. 18 sayfa yer ayırdığımız bu dosyada 
sistemle ilgili birçok paydaşla görüştük. 
Bu konuda oldukça kapsamlı bir dosya 
bulacaksınız. 

Kağıt sanayicileri, son zamanlarda ba-
sında sıkça yer alan çöp atık ithal edil-
diğine dair haberlerden duydukları ra-
hatsızlıkları dile getirmek için bir basın 
toplantısı düzenledi. AGED olarak dü-
zenlediğimiz bu toplantının ana vurgu-
su, yurt dışından çöp değil temiz ham 
madde ithal edildiğiydi. Yurt içindeki 
hurda kağıt yetmediği için sanayici eksik 
kalan ham madde ihtiyacını yurt dışın-
dan temin etmek zorunda kalıyor. İthal 
edilen hurda kağıdın denetimi zaten 
yapılıyor. Bizler fabrikalarımızda ek de-
netimlere kapısını açan ve temiz ham 
madde kullanan bir sektörüz. Toplantıyla 
ilgili ayrıntılı bilgileri, derginin ilk sayfala-
rında bulabilirsiniz. 

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı önemli bir 
rapor hazırlatmış. Bu rapora göre ener-
jide, meyve-sebzede, ekmek ve suda 

yapılan israfın tutarı 555 milyar TL’yi bu-
luyor. Sayfalarımızda daha ayrıntılı bilgi 
bulabilirsiniz. 

Etrafımızda bu kadar plastik varken ve 
denizlere her yıl 9 milyon ton plastik atık 
dökülürken, bizim bunlardan etkilenme-
memiz düşünülemez. Bugün artık mikro 
plastik sadece denizlerde değil, içimizde. 
Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar, 
günde 800 ile 1000 mikro-plastik parça 
yuttuğumuzu gösteriyor. Bu durumun 
ne gibi sonuçlar doğurabileceğini merak 
edenler için Vücudumuzdaki Plastik ay-
dınlatıcı bir yazı. 

7. Kıta konusunda Koç Topluluğu’nun 
Bienal için yaptığı çalışmayı görmüşsü-
nüzdür. Plastik poşet içinde resmi bir zi-
yarette bulunan Büyük Pasifik Çöp Ya-
ması’nın yani 7. Kıtanın temsilcisi devlet 
töreni ile karşılanıyor filmde. İnsanlar bu 
iştahla tüketmeye devam ettikçe büyü-
meyi sürdüreceklerini ifade ediyor. 1.7 
milyon km2’lik çöp yaması hakkında de-
taylı bilgiyi içeren bir grafik hazırladık. 

Çevre konularında gittikçe artan bir 
bilinç düzeyine şahit oluyoruz. Acaba 
insanlık olarak küresel ısınma, çevre kirli-
liği, iklim değişikliği, artan karbon emis-
yonları karşısında gereken önlemleri 
zamanında alabilecek miyiz? Yoksa geri 
dönüşü olmayan bir noktaya doğru hızla 
ilerliyor muyuz? Değişiklik istiyorsanız 
önce kendinizden başlamalısınız, ya da 
içinde yaşadığınız binadan. Dr. Duygu 
Erten, çevreci ve yeşil binalar konusun-
da bize önemli bilgiler veriyor. 

İGA yani İstanbul Havalimanı’nın atık 
yönetimini de gerçekleştiren Akademi 
Çevre, temelde bir elektronik atık geri 
kazanım ve geri dönüşüm firmasıyken 
portföyüne 700’den fazla atığın geri 
kazanımını eklemiş değerli bir şirket. 
5 yılda yaptıkları çalışmalarla 17,000 
ağacın kesilmesini önleyen şirketin çalış-
malarını Çevre ve Atık Yönetimi Koordi-
natörü Cem Ferda Tuncer’den dinledik. 

Sektörel analizler, rapor özetleri ve dün-
yada yaşanan diğer gelişmeleri istifade-
nize sunuyoruz. 

Saygılarımla...

/  E D i T Ö R
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Atık Kâğıt ve Geri Dönüşümcüler 
Derneği (AGED) ve kâğıt üretici-

leri “Türkiye çöp ithal ediyor” şeklin-
de çıkan haberlere yanıt vermek ve 
konuya açıklık getirmek için İstan-
bul’da bir basın toplantısı düzenledi. 
Toplantıda kâğıt sektörünün sorun ve 
talepleri sıralandı. The Marmara Ote-
li’nde düzenlenen toplantıya yazılı ve 
görsel medyadan oldukça geniş bir 
katılım gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Atık Kâğıt ve Geri 
Dönüşümcüler Derneği (AGED) Baş-
kanı Mustafa Saral, “Hurda kâğıtta 
ham madde ihtiyacı yıllık 4 milyon ton 
seviyesinde ama yurt içinde toplanan 
hurda kâğıt miktarı 3,3 milyon ton dü-
zeyinde. Sanayicimiz ihtiyaç duyduğu 
ham maddeyi ithalatla karşılamak zo-
runda. Durum böyleyken, hurda kâğıt 

ithalatına sınırlama getirilmesi ko-
nuşuluyor. Böyle bir önerinin hayata 
geçirilmesi halinde 10 milyar dolar 
aktif büyüklüğe sahip ve katma değer 
üreten kâğıt sanayiinde çarklar durma 
noktasına gelebilir,” dedi.

Türkiye’nin kâğıt sektöründe dün-
yanın öncü ülkelerinden olduğunu 
belirten Saral, “Yurt içinden ve yurt 
dışından hurda kâğıdı ham madde 
olarak değerlendirip üretim yapıyo-
ruz. Türkiye’de birçok sektör küçü-
lürken biz yüzde 7 büyüdük. 1 milyon 
kişiye istihdam sağlıyor ve yeni yatı-
rımlarla büyümeye devam ediyoruz. 
İdareden destek veya teşvik beklenti-
miz yok. Sadece ham maddemiz olan 
hurda kâğıdı temin etmemize engel 
olunmamasını istiyoruz,” ifadelerini 
kullandı.

“SEKTÖR BÜYÜDÜKÇE HAM MADDE 
İHTİYACI ARTIYOR”

Saral, son yıllardaki küresel ekonomik 
etkilerin birçok sektörü küçülttüğünü 
anımsatarak, Türkiye kâğıt geri dönü-
şüm sanayiinin ise kendi alanında lider-
liğe koştuğunu kaydetti.

Saral sektörün ekonomik çıktıları ve 
istihdamı hakkında şu bilgileri verdi: 
“Türkiye’de birçok sektör küçülürken 
biz hızla büyümeye devam ediyoruz. 
Son açılan fabrikalarla birlikte Türki-
ye’de bir milyon kişiye istihdam sağlar 
hale geldik. Biz yeni yatırımlarla büyü-
memizi sürdüreceğiz ve ülkemize olan 
katkımızı artıracağız. Büyüyen her 
sektör, ham madde ihtiyacı duyar. Biz 
ham madde ihtiyacımızın yüzde 80’ini 
iç piyasada toplanan hurda kâğıttan 
karşılıyoruz. Geri kalan yüzde 20’sini 

Atık Kâğıt ve Geridönüşümcüler Derneği (AGED) ve kâğıt üreticileri “Türkiye 
çöp ithal ediyor” şeklinde çıkan haberlere yanıt vermek ve konuya açıklık 
getirmek için İstanbul’da bir basın toplantısı düzenledi. 
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ithal ediyoruz. Sektör büyüdükçe ham 
madde ihtiyacı da artıyor. Biz daha 
çok istihdam sağlamak ve ülkemizi bu 
alanda dünya lideri yapmak için ihti-
yacımız olan ham maddeyi nereden 
karşılayacağız?”

“İDARE KOLAYCA  
DENETLEYEBİLİR”

Saral, Avrupa’dan “çöp ithal edildiğine” 
dair haberlere tepki göstererek, “Diğer 
sektörleri bilmem ama biz kâğıt sana-
yicileri olarak çöp ithal etmiyoruz, ham 
madde ithal ediyoruz. Gelen kâğıt ha-
berlerde anlatıldığı gibi çöp değil, çok 
temiz, kullanıma hazır kâğıt. Türkiye’de 
18 kâğıt geri dönüşüm fabrikası bulu-
nuyor. Dolayısıyla, idare bu durumu 
kolayca denetleyebilir. Bütün kâğıt 
fabrikaları, emisyon, gürültü, su analizi 
gibi birçok konuda zaten düzenli olarak 
denetleniyor. Bunun böyle olmadığını 

düşünen varsa gelsin fabrikalarımızı 
kontrol etsin, yerinde görsün. Tertemiz 
üretim yapıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Kâğıdın yapısı itibarıyla doğada son-
suza kadar kalan bir emtia olmadığını, 
çevre dostu bir ürün olduğunu hatır-
latan Mustafa Saral, şöyle devam etti: 
“Hiçbir sanayici de çöpe atacağı bir 
ham maddeye para ödemez. Bu ticare-
tin de ruhuna aykırı. Yani ithal ettiğimiz 
her ham madde, ürün haline gelerek 
ihraç ediliyor. Aldığımızdan daha fazla-
sını ihraç ediyoruz. Sadece 2018’de 725 
bin ton hurda kâğıt ithalatına karşın 
868 bin ton kâğıt mamul ihraç ettik.

Türkiye yıllardır çeşitli sektörlerde 
ham madde olarak gönderdiği ürünle-
ri işlenmiş olarak geri aldı ve hepimiz 
bundan şikayet ettik. Şimdi ne güzel ki 
bir sektör ham madde olarak aldığını, 
değerli ürün haline getirerek geri sa-

tıyor. Sektörün yaptığı bu ticaret hem 
ülkemiz için hem de dünya için geri dö-
nüşümün önemli bir parçası. Hem milli 
menfaatler için hem de çevresel etki-
ler için herkesin bu sektörün yanında 
olması gerekiyor.”

Eren Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
Hamdullah Eren, sektörün sokak topla-
yıcılarıyla ilişkisini şu sözlerle ifade etti: 
"Türkiye'de toplanan atık kâğıtların bir 
kısmı kaynağında ayrıştırılmış kâğıtlar, 
bir kısmı da sokak toplayıcıları vasıta-
sıyla elde ediliyor. Bu anlamda sokak 
toplayıcıları bizim çözüm ortağımız, 
bizim destekçimiz. Bir yasal düzenle-
meyle gerekli altyapıyı oluşturabilirsek 
sokak toplayıcılarına daha iyi şartlar 
sağlanabilecek."

“SOKAK TOPLAYICILARI MESLEK 
ERBABI OLARAK TANINSIN”

AGED Genel Sekreteri Osman Kaytan 
da, sokak toplayıcılarının geri dönüşüm 
ekonomisine hizmet ettiğini belirterek, 
bu toplayıcılardan fiş veya fatura ala-
madıkları için doğrudan alım yapama-
dıklarını söyledi.

Sokak toplayıcılarının emeğinin karşı-
lığını alabilmesi için fabrikalara doğ-
rudan satış yapabilmesi gerektiğini 
anlatan Kaytan, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile bu konu hakkında görüş-
meler yaptıklarını söyledi. Kaytan şöyle 
konuştu: “Biz sokak kâğıt toplayıcıla-
rının yasal bir zemine kavuşmalarını, 
meslek erbabı olarak kamu tarafından 
tanımlanmalarını istiyoruz. Zaman 
zaman sokak toplayıcıları işsiz kalacak 
diye haberler çıkıyor. Kâğıt sektörünün 
varlığı onların iş teminatıdır. Geri dö-
nüşüme omuz veren herkes bizim için 
değerlidir. Biz sokak toplayıcılarının 
emekçi insanlar olduğunu biliyoruz ve 
onların daha iyi şartlarda yaşaması için 
daha iyi para kazanmalarını arzuluyo-
ruz. Sokak toplayıcılarının topladıkları 
hurdaları, pazarda serbestçe ve doğ-
rudan satabilmelerine imkan sağlayan 
yasal altyapının bir an önce hazırlan-
ması gerekmektedir. Ancak bu durum-
da sokak toplayıcıları rekabet edebi-
lecek hale gelecek ve hak ettiklerinin 
karşılığını kazanabileceklerdir. Bakanlık 
yetkilileriyle yaptığımız bir görüşme 
var, bunun sonuçlarından umutluyuz.” ■

S E K T Ö R D E N  / 

Soldan sağa: Metin Avcı (Tezol Kağıt), Ahmet Taşçı (Varaka Kağıt), Velişah İner  
(Hamburger Containerboard), Kamil Tokatlı (Selkesan), Atiye Tuğtekin (Kartonsan),  
Mustafa Saral (AGED Başkanı-Halkalı Kağıt), Metehan Pekol (Pehlivanoğlu Kağıt),  
Hamdullah Eren (Modern Karton), Erdal Sükan (SKSV Başkanı), Mahmut Ciğer  
(KMK Kağıt), Osman Kaytan (AGED), Ertunga Ardeniz (Danışman)
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AGED Başkanı Mustafa Saral ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
sektörle ilgili önemli açıklamalarda bulundu

Basın Toplantısından Kareler



Basında Çıkan Haberler
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Ata-

lay’ın başkanlık ettiği toplantı sonrasında 
üzerinde uzlaşılan konuların, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın Atık Yönetimi ko-
nusundaki mevzuat çalışmalarına katkı 
sağlaması bekleniyor. 

Toplantıda mutabık kalınarak, alınan ka-
rarlar şöyle:

1. Sıfır Atık uygulamasının yaygınlaştırıl-
masını istiyoruz.

2. Sokak atık toplayıcılarının statüsünün 
belirlenmesini ve çalışma ortamları ile 
şartlarının iyileştirilmesini istiyoruz.

3. Tehlikeli ve zehirli atıkların ithalatına 
karşıyız.

4. Atık ithal eden firmalara, odalar ta-
rafından verilen kapasite ve ekspertiz 
raporu kapsamında kapasitesini aşma-
yacak şekilde ithalat yetkisi verilmesini 
istiyoruz.

5. Çöp ithalatına karşıyız. Geri dönüşüm 
sanayicileri ve üreticileri olarak çöp ithal 
etmiyoruz, münferit yaşanan olayların 
bütün sektöre mal edilmesine karşıyız. 
İhbar hattı kurulmasını talep ediyoruz.

6. Geri dönüşüm firmalarına verilen li-
sansların kontrol edilmesini istiyoruz.

7. İthalatçı ve imalatçı firmaların, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından itha-
lat sırasında ve yerinde denetlenmesini 
öneriyoruz.

8. Sürdürülebilir bir atık toplama ve ay-

rıştırma sistemi olması için GEKAP’ın 
(Geri Kazanım Katılım Payı) bütçesinin 
genel bütçe yerine Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın fonuna aktarılmasını öneri-
yoruz. Ambalajı piyasaya sürenlerin öde-
diği katkı paylarından toplama işlemini 
yapan insanlara ve toplama ve ayrıştır-
ma işlemini yapan kurum ve kuruluşlara 
destek verilmesini istiyoruz.

9. Çevre fonu gibi ilave getirilecek ver-
gilere karşıyız. Ton başına getirilecek her 
türlü vergi, fon ve kısıtlamaya karşıyız. ■

ATIK YÖNETİMİNDE 
UZLAŞMA SAĞLANDI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) düzenlenen Atık Uygulamaları İstişare 
Toplantısnda bir araya gelen plastik üretcileri, kâğıt üreticileri, geri dönüşüm tesisleri 
ve sokak toplayıcıları, atıkların toplanması, ayrıştırılması ve ithalatı konularında 
uzlaşmaya vardı.

AGED Başkanı Mustafa Saral ve Genel 
Sekreteri Osman Kaytan TOBB'da 
AGED'in görüşlerini paylaştı.

Erdal Sükan (SKSV Başkanı),  
Mustafa Saral (AGED Başkanı),  
Zeki Kıvanç (TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi), Ergun Atalay (TÜRK-İŞ Başkanı), 
Rıfat Hisarcıklıoğlu (TOBB Başkanı), 
Yavuz Eroğlu (PAGEV Başkanı),  
Recep Karaman (SATDER Başkanı)  
(soldan sağa)



HİLTON, SABUNLARI 
DÖNÜŞTÜRECEK 

2018 yılında plastik ve su kulla-
nımını azaltarak karbon salını-

mını %61 oranında azaltma planını 
başlatan Hilton Hotels, otellerin-
deki kullanılmış ama “aşırılmamış” 
sabunları toplayarak, dünyadaki 
evsizler için hijyen kitleri oluşturan 
Clean the World’e göndereceğini 
açıkladı. Hilton Hotels, kullanılmış 
sabunları otellerden toplayıp geri 
dönüştürerek yeni sabun kalıpları 
üreten ve bu sabunları mahrumi-
yet bölgelerindeki insanlara, ev-
sizlere ulaştıran Clean the World 
ile işbirliği yaptı. ■

BAKANDAN KARBON 
SALINIMINA VERGİ 
ÖNERİSİ

Almanya Sosyal Demokrat 
Çevre Bakanı Svenja Schulze, 

temmuz ayında Berlin’de karbon 
vergisi için üç çalışma sundu. Sc-
hulze, çocuklar da dahil olmak 
üzere çevre dostu yaşama ge-
çenlerin ve bunu sürdürenlerin 
vergiden muaf olmakla kalmayıp 
ikramiyeyle ödüllendirileceğini 
belirterek, düşük ve orta gelirli 
grupları haksız yere etkilemekten 
kaçınacağını söyledi. Schulze’un 
sunduğu planlara göre her bir 
ton CO2 için alınacak vergi 2030 
yılına kadar 180 Euro’ya çıkacak. 
Bu uygulamanın iklim değişikliği 
üzerindeki olumlu etkilerinden söz 
eden Schulze, “Böylesi bir vergi 
fakirleştirecek bir yük getirecekse, 
dileyenler çevre dostu bir yaşama 
geçebilirler.” dedi. ■

Son zamanlarda yapılan çalışmalar-
da Stora Enso, bölgedeki fast food 

restoranlarından ve kahve evlerinden 
toplanan yarım milyon balya kâğıt bar-
dağı yeniden hamur haline getirdi. So-
nuçlar, kâğıt bardakların herhangi bir 
ilave işlem ekipmanı olmadan geri dö-
nüştürülebileceğini ve elyafların dergi 
kalitesinde kâğıtlar için uygun olduğu-
nu gösterdi.

Langerbrugge Mill, yılda 540.000 ton 
geri dönüştürülmüş gazete kağıdı ve 
dergi kağıdı üreten, Avrupa'nın  en 
büyük kâğıt üreticilerinden biri. Üretim 
sadece hurda kâğıtlar kullanıla-
rak yapılmakta.  Stora Enso  Yönetim 
Kurulu  Başkan Yardımcısı Annica 
Bresky, “Langerbrugge Mill, kaynak 
alanımızda geri dönüşüm için milyar-
larca kullanılmış bardak kabul etmeye 
teknik olarak hazır bulunuyor.” diyor. 
Şirket şimdi bardakları diğer kâğıt 
ürünlerine dönüştürmenin teknik fizi-
bilitesini araştırıyor. ■

KÂĞIT BARDAKLAR DERGİ OLDU
Stora Enso isimli şirket, Belçika'daki Langerbrugge Fabrikasında kul-
lanılmış kâğıt bardakları “büyük ölçekte” dergi kağıdı gibi değerli 
ürünlere dönüştürmeyi planlıyor.

Nature and Nature Geoscience’da 
yayımlanan üç çalışma, son on 

yıllarda görülen hızlı iklim değişiklik-
lerinin, Küçük Buz Çağı ve Ortaçağ 
İklim Anomalisi olarak adlandırılan 
dönemler dahil son 2 bin yılda hiç ya-
şanmadığını kanıtlar nitelikte veriler 
içeriyor. Yazarlar, sıra dışı ısınmanın 
endüstriyel emisyonların bir sonucu 
olduğunu belirtiyor. Bern Üniversi-
tesi’nden Stefan Brönnimann, “Farklı 

bir yöntem ve veri setleri kullanarak 
iklim sisteminin birçok farklı yönünü 
ele alan pek çok çalışmada yoğun 
şekilde gösterildiği gibi, hiç şüphe 
kalmadı.” dedi. Yapılan akademik ça-
lışmaların ardından, küresel ısınma-
nın baş sorumlusunun taşıt kullanımı, 
fabrika bacaları, orman katliamları ve 
diğer sera gazı kaynakları olduğu ko-
nusunda bilim dünyası, %99 oranında 
görüş birliğine vardı. ■

Bilim insanları, küresel ısınmanın baş sorumlusunun insan faaliyet-
leri olduğu konusunda %99 görüş birliğine vardı.

KÜRESEL ISINMANIN SEBEBİ:  
İNSANLAR 

D Ü N Y A D A N  H A B E R L E R  / 
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YENİLEBİLİR PİPETLER

Malezya’da bir şirket, doğal pi-
petler üretti. Mistraws olarak da 

bilinen bu çevre dostu pipetler, % 
100 doğal malzemelerden (organik 
pirinç ve tapyoka) yapılıyor. Normal 
bir pipet olarak kullanılabildiği gibi 
pişirip yenilebilen bu vegan pipet-
lerin ömrü rafta 2 yıl, bir içecek 
içindeyse 3-6 saat kadar. Hiçbir 
tada sahip olmadıkları için içeceğin 
tadını hiçbir şekilde değiştirmiyor-
lar. Pipetler 100 gün içinde ayrışıyor 
ve biyolojik olarak tamamen par-
çalanabiliyor. Şekilleri ve güçlerini 
kaybetmeden 3-6 saat boyunca 
soğuk içeceklerde ve 3 saat boyun-
ca sıcak içeceklerde kalabiliyorlar. ■

AVUSTRALYA’DAN GERİ 
DÖNÜŞÜMCÜLERE 20 
MİLYON DOLARLIK FON

Avustralya Federal Sanayi Bakanı 
Karen Andrews, geri dönüşüm 

teknolojileri ve akıllı çözümler geliş-
tiren işletmeleri desteklemek için 20 
milyon dolarlık bir fon sağlanacağını 
açıkladı. Fon, malzemeyi atık depo-
lama alanından uzaklaştırmada ve 
denizaşırı atık ihracatını engelleme-
de çok sayıda yeni iş alanı yaratacak. 
Yatırımın ilk hedefi sadece %12 olan 
plastik geri dönüşüm oranını artır-
mak. Yatırımın Avustralya’nın geri 
dönüşüm endüstrisini güçlendirece-
ğini ve daha yüksek geri dönüşüm 
oranları elde edilmesine yardımcı 
olacağını söyleyen Andrews, “Bu 
finansman, ülkenin atık depolama 
alanlarına bağımlılığını azaltacak, 
plastiklerin çevremiz üzerindeki etki-
lerini azaltacak ve Avustralya’daki iş-
letmelere ve araştırmacılara geri dö-
nüşümlü plastikler için yeni pazarlar 
ve tasarım ürünleri geliştirmelerinde 
destek sağlayacaktır,” diyor. ■

Tesco’nun CEO’su Dave Lewis, şirketin 
gelecek yıldan itibaren geri dönüştü-

rülemeyen ambalajı olan ürünleri “liste-
leme hakkını saklı tutacağını” söyledi.

Tesco, en son yıllık raporunda, mikro-
dalga markalı yemeklerde kullanılan 
siyah plastik gibi ambalajların %13’ünün 
geri dönüşümünün zor olduğunu, 
bunun bu yılın sonunda elimine edile-
ceğini duyurdu.

Sadece çoklu torbalarda paketlemek 
için kullanılan plastiği hurdaya ayırma-
nın yılda 490 ton plastik tasarrufu sağ-
layacağını ve 50 milyondan fazla plastik 
bira kutusunun satışının önlenebileceğini 
öngören Tesco, Cambridge yakınların-
daki Extra mağazasında atık miktarını 
azaltmak için tedbirler alıyor. Lewis, 
Tesco’nun 2.658 İngiliz mağazasında en 
etkili önlemleri alma sözü verdi. ■

Tesco, İngiltere’nin en büyük süpermarket zincirinden aşırı paketleme 
kullanan markaları çıkarmayı içeren önlemlerle tek kullanımlık plas-
tiklere karşı mücadeledeki çabalarını artırma sözü verdi.

TESCO: GERİ DÖNÜŞÜMÜ OLMAYAN 
AMBALAJLARI KALDIRACAK

18 yaşındaki İrlandalı Fionn Ferreira, 
mikroplastikleri okyanustan çıkarmak 

için bulduğu çözümle, 2019 Google 
Bilim Fuarı’nda 45.000 Avro (50.000 
ABD Doları) para ödülü kazandı.

Fionn’un, en küçük plastik atık parça-
cıklarına (çapı 5 mm’den az) yapışarak 
onları denizden çıkaran güçlü mıknatıs-
ları kullandı. Bu metodun 10 çeşit plas-
tiğin geri kazanılmasında etkili olduğu 
görüldü.

“Haberlerde devamlı plastik atıkların 
verdiği zararı duyduğum için bu projeyi 
gerçekleştirdim. West Cork’ta deniz ke-
narında yaşarken plajlarımızdaki gerçek 

etkileri her gün görüyorum,” diyen 
Ferreira, sonunda sorunun bir çözümü 
olarak bulduğu manyetik bir sıvıyı, 
“Plastiğe yapışır ve güçlü mıknatıslar 
kullanılarak onun çıkarılmasını sağlar,” 
şeklinde ifade ediyor. ■

GENÇ BİLİM İNSANINA 
GOOGLE’DAN 50 BİN 
DOLAR ÖDÜL

2019 Google Bilim Fuarı’nın kahramanı, denizlerdeki 5 
mm’den küçük plastikleri temizleyecek bir yöntem ge-
liştiren 18 yaşındaki İrlandalı Fionn Ferreira oldu.
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PLASTİK ŞİŞEDE  
SU SATIŞI YASAK

San Francisco (SFO), dünyanın, 
“Tek kullanımlık plastik şişe-

lerde su satışını  yasaklayan  ilk 
havalimanı”  oldu. Söz konusu 
yasak,  20 Ağustos 2019  tarihi 
itibarıyla uygulanmaya başladı. 
Havalimanı genelindeki hiç bir 
restoran, büfe veya içecek oto-
matında, plastik şişede su satışı 
yapılmıyor. Terminalde bulunan 
özel yolcu salonları da yasak kap-
samında yer alıyor. Bu salonlarda 
yolculara tek kullanımlık şişeler-
de su servisi yapılmıyor. Maden 
suyu, soda, elektroliti artırılmış 
sular da yasak dahilinde bulunu-
yor. Sadece plastik şişeler değil, 
tek kullanımlık her türlü su şişesi 
için aynı kural geçerli. ■

GERİ DÖNÜŞÜMDEN 
TEKNE

Danimarkalı Sarvo Marine mar-
kası ve Jonas Voss işbirliğiyle 

üretilecek olan Sarvo 37, geri dö-
nüşümden kazanılan malzemeler-
le üretilecek ve tamamen elektrik 
gücüyle ilerleyecek. Sürdürülebilir 
yatçılık fikri merkeze alınarak ger-
çekleştirilen çevre dostu tasarımın 
güvertesinde yer alan malzemele-
rin %80’i geri dönüştürülmüş plas-
tik. Sarvo 37, 11 metrelik boyuyla 
sessiz bir şekilde 70 knot sürate 
erişebilecek. 20 knot süratle 102 
deniz mili menzil sunan ve fiyatı 
1 milyon 370 bin Euro olan Sarvo 
37, sadece 5 saatte tamamen şarj 
olabilecek. Minimalist İskandinav 
tasarımına sahip teknenin proje 
aşamasına gelmesiyle birlikte Kö-
nigsegg, Ferarri’nin Le Ferrari ve 
Porsche’nin Project E gibi model-
lerinin elektrik sistemlerini gelişti-
ren Jonas Voss, Danimarkalı Sarvo 
Marine markasının teknik bölümü-
nün başına geçti. ■

Google, çevre kirliliğini azalt-
ma amacıyla ürünlerinde geri 

dönüştürülmüş maddeleri kul-
lanacağını duyurdu. Buna göre 
2022 yılı itibarıyla şirketin ürettiği 
tüm ürünler geri dönüştürülmüş 
maddeler içerecek. Chromecast 
isimli ürününde geri dönüştürül-
müş plastik kullanmaya başlayan 
şirket, Google Home'un üretim 
sürecinde de plastik şişeleri kulla-
nıyor. Şirketin ürettiği ürünler ara-
sında Pixel telefonlar, Pixelbook, 
Google Home, Google Nest, Chro-
mecast ve telefon aksesuarları bu-
lunuyor. Google, üretim sürecinin 
yanı sıra çevreyi korumaya yönelik 

olarak ürün kargolama sürecini de 
"karbon nötr" hale getirecek ve 
bunun sağlanması için teslimat 
şirketleriyle ortak çalışacak. Çev-
renin korunması ve sürdürülebilir-
liğin sağlanması amacıyla gerçek-
leştirilecek "karbon nötr" projesi 
kapsamında, 2020 yılında şirket 
tarafından yapılacak bütün gön-
derilerin "karbon nötr" olması he-
defleniyor. Şirket ayrıca, ABD'deki 
kullanıcılarının kullanmadıkları ci-
hazları geri dönüştürerek bu ürün-
lerin çevreye zarar vermeden 
yeniden üretim sürecinde kullanıl-
masını sağlıyor. ■

’dan  
GERİ DÖNÜŞÜM HAMLESİ

Google, çevre kirliliğini azaltma amacıyla ürünlerini geri dö-
nüştürülmüş maddelerden üreteceğini açıkladı.

Henkel, ambalajlama stratejisinde 
kendine, 2025 yılına kadar tüm am-

balajlarının geri dönüştürülebilir, yeni-
den kullanılabilir ya da gübreleşebilir ol-
masını amaç olarak belirledi. Belirlenen 
bir diğer amaç da Avrupa’daki tüketim 
ürünlerinin ambalajlarında kullanılan 
geri dönüştürülmüş plastik oranının 
yüzde 35’e yükselmesi. Henkel Uluslara-
rası Ambalaj Geliştirme Bölüm Başkanı 
Dr. Thorsten Leopold, “Plastiği önemli 
bir ambalajlama materyali olarak kul-
lanan bir üretici olarak gereken sorum-
luluğu alıyoruz. Şu anda önemli ölçüde 
ilerleme sağlamış durumdayız, ancak 
daha yapacak çok şey var. Bu yüzden, 
ambalajlama stratejimizi hayata geçir-
menin yanı sıra, yeni çözümleri destek-
lemek amacıyla sektörler arası çeşitli gi-
rişim ve iş birlikleri gerçekleştiriyoruz.” 
şeklinde konuştu. ■

HEDEF DÖNÜŞEBİLİR AMBALAJ
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Arçelik’ten 
‘Dünyaya 
Saygılı’  
Web Sitesi
‘Dünyaya Saygılı, Dünyada 
Saygın’ vizyonu doğrultusunda 
sürdürülebilirliği işinin kalbine 
koyan Arçelik, enerji verimliliği 
ve sera gazı salınımlarının ön-
lenmesi yolunda öncü bir adım 
daha attı. Şirket yüzde 100 
güneş enerjisine bağlı sunucular 
üzerinden çalışan yeni kurumsal 
web sitesini (www.arcelikglobal.
com) yayına açtı. Arçelik CEO’su 
Hakan Bulgurlu, “%100 güneş 
enerjisiyle çalışan sunucular 
üzerinden yayın yapan internet 
sitesi, karbon ayak izini en aza 
indirirken enerji verimliliğini de 
en üst seviyeye çıkarıyor.” dedi.

ARÇELİK’İN  
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK  
BAŞARILARI

Bu yıl 11’inci Sürdürülebilirlik 
Raporu’nu yayımlayan Arçelik, 
geliştirdiği çevreci ve yenilikçi 
teknolojilerle ekosistemin sürdü-
rülebilirliğine önemli katkılar sağ-
lıyor. Kendi kurduğu Atık Elektrikli 
ve Elektronik Eşya geri dönüşüm 
tesislerinden elde ettiği plastik 
malzemeleri kullanarak, geri dö-
nüştürülmüş plastik oranı %90 
olan elektrikli süpürge ile Avru-
pa’da ödül alan şirket, 15 milyon 
adet geri dönüştürülmüş PET 
şişeyi çamaşır makinesi kazan-
larındaki plastiklerin içinde kul-
landı. Su ekosistemlerine karışan 
mikrofiberlerin yüksek oranda 
filtrelenmesini sağlayan teknoloji-
yi geliştirdi. Deniz ve okyanuslar-
daki canlı yaşamını olumsuz et-
kileyen atık balık ağlarını yüksek 
performans gerektiren plastikler 
içerisinde değerlendirdi. ■

Tüm dünyada 2025 yılına kadar 
operasyonlarından kaynaklı çev-

resel etkiyi yarıya indirmeyi hedefle-
yen Vodafone, Türkiye’de de elektro-
nik atıkların geri dönüşümünü teşvik 
eden çok özel bir projeye imza attı. 
Vodafone Türkiye çalışanlarının top-
ladığı 360 kiloyu aşkın e-atık, lisans-
lı geri dönüşüm firması  Akademi 
Çevre  tarafından geri dönüştürüldü. 
Elde edilen gelirle  Mardin Sakarya 
Aycan Çaltekin İlkokulu’nda  10 bil-
gisayarlı  bir kodlama sınıfı kuruldu. 
Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat 
işbirliği ile yürütülen  “Yarını Kodla-
yanlar”  projesi kapsamında hayata 
geçirilen kodlama sınıfında, Mardin ve 
çevresindeki tüm çocuklar kodlama 
eğitimi alabilecek. Proje kapsamında 
ayrıca, sürdürülebilirlik, çevre ve geri 
dönüşüm ile ilgili çocuklara farkındalık 
ve bilinç kazandırmak amacıyla okul 
kütüphanesine kitap da bağışlandı. ■

E-ATIKLARDAN KODLAMA SINIFINA

Düzenli olarak belediyelerden 
alınan kâğıttan ihaleleri düzen-

leyen İtalya'daki Comieco konsor-
siyumu, temmuz ayının ortasındaki 
açık artırmada 1,11 €/tonluk karışık 
kâğıt satışı yaptı. Açık artırmanın so-
nuçları, kâğıt üreticisi Burgo’nun, bu 
sayede önemsiz olmayan bazı karışık 
kâğıt miktarları elde edebileceğini ya 
da sadece biraz daha yüksek fiyat-
larla elde ettiğini gösteriyor. Bununla 

birlikte, fiyatlar oldukça değişkendi, 
diğer hacimler nadiren 40 €/tona, 
hatta 55 €/tona bile satılıyor. Açık 
artırmada ulaşılan OCC fiyatları da 
kısmen çok düşüktü. Sunulan asgari 
fiyat 5 €/ton civarındaydı ve en 
yüksek fiyatlar 50 €/tonu geçmedi. 
Her ne kadar Comieco’nun hacimleri 
piyasa fiyatlarını yansıtmasa da, açık 
artırmadaki eğilim genellikle pazarın 
yönünü gösteriyor. ■

COMIECO İTALYA'DA 1 € 
KARŞILIğINDA KARIŞIK 
KâğIT SATIYOR

Kurtarılan kâğıt fiyatları artık Avrupa pazarların-
da olduğundan daha düşük. İtalya'da, Comieco 
konsorsiyumundan bazı miktarlar, ton başına 1.11 
€ olarak değiştirildi.



/  H A B E R

Dünyaca en bilinen vücut geliştirme 
şampiyonası World Amateur Body 

Building Association’ın (WABBA) Tür-
kiye ayağı KKTC’de gerçekleştirildi. 
Tüm bireysel atletlerin yarışabildiği, 
standartları yüksek ve en bilinen vücut 
geliştirme şampiyonasının Türkiye ayağı 
WABBA Turkey, İtalya, Hindistan, KKTC, 
İran, Irak ve Türkiye başta olmak üzere 
pek çok ülkeden sporcuların katılımıyla 
her yıl KKTC’de düzenleniyor. 

AGED’in sponsorluğunda yarışmaya 
hazırlanan Yüksel, yarışmanın "Atletik 

Fizik" kategorisinde 5’incilik elde etti. 
Yüksel, yarışmaya geri kazanılmış plas-
tik atıklardan oluşan şort ve tişörtle ka-
tılarak geri dönüşümün önemine dikkat 
çekti. Sporcu, Sıfır Atık Kampanyası'na 
spor camiasında da önem verilmesi ve 
insanların bu konuda bilinçlenmesi ge-
rektiğini belirtti.

Yarışmaya hazırlık süreci ve müsaba-
kalar boyunca verdiği desteklerden 
ötürü AGED yönetimine teşekkürleri-
ni dile getiren Semih Yüksel, şimdi de 
merkezi Londra’da olan World Beauty 

Fitness Fashion’ın önümüzdeki yıl ger-
çekleştirilecek olan organizasyonuna 
hazırlanıyor.

1989 İstanbul doğumlu Semih Yüksel, 
Adnan Menderes Üniversitesi Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’ndan 
mezun oldu. Stajını 2011 yılında, üni-
versite 3. sınıftayken Amerika Birleşik 
Devletleri’nde yaptı. Gelişim Üniversi-
tesi'nde Hareket ve Antrenman Bilim'i 
Üzerine yüksek lisans yapan Yüksel 
2011‘den bu yana vücut geliştirme spo-
ruyla ilgileniyor. ■

AGED’İN DESTEKLEDİğİ 
SPORCUNUN BÜYÜK BAŞARISI

AGED’in desteklediği vücut geliştirme sporcusu Semih Yüksel, KKTC’de gerçekleştirilen 
uluslararası yarışmanın Atletik Fizik kategorisinde 5’incilik elde etti.
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Muğla ili, Dalaman ilçesi, Bezkese 
Mahallesi’nde yer alan ve atık kâ-

ğıttan geri dönüşüm yapılarak kâğıt 
ve karton imalatı yapılan "Mopak Da-
laman Selüloz-Kâğıt-Karton Entegre 
Tesisleri”nde geri dönüşüm değeri 
taşımayan ıskartalar yakılarak kâğıt 
üretimi için gerekli olan buhar enerjisi 
elde edilmesi planlanıyor. 

Mopak Kâğıt-Karton Sanayi ve Tica-
ret A.Ş.’ye ait tesiste atık kâğıdın geri 
dönüşüm prosesinde “atık kâğıt ve 
kartonun hamur haline getirilmesi sı-
rasında mekanik olarak ayrılan ıskar-
talar” meydana geliyor. Söz konusu 
ıskartalar herhangi bir geri dönüşüm 
değeri taşımıyor. Kurulması planlanan 
tesis ile söz konusu ıskartaların kayna-
ğında, başka bir yere nakledilmeden 
yakılarak bertaraf edilmesi ve kâğıt 
üretimi için gerekli olan buhar enerjisi 
elde edilmesi planlanıyor. Aynı zaman-

da üretim harici artan ikincil buhar ko-
jenerasyon tesisi aracılığıyla elektrik 
enerjisine dönüştürtülecek ve fabrika-
nın enerji ihtiyacının karşılanması için 
kullanılacak.

4 MW’LIK KOJENERASYON TESİSİ 
KURULACAK

Bu kapsamda şirket, kömür yakıtlı fab-
rikanın kâğıt-karton üretimi için gerek-
li buharı elde etmek amacıyla fabrika-
ya entegre 2 adet 13 MW (toplam 26 
MW) kapasiteli eski tip buhar kazanı 
yerine yeni ve çevreye duyarlı tekno-
lojiler ile donatılmış 19,5 MW kapasiteli 
buhar kazanı ve 4 MW kapasiteli ko-
jenerasyon tesisi kurmayı ve işletmeyi 
planlıyor.

15 milyon euro bedelli proje kapsa-
mında kurulacak tesiste ıskartalardan 
günlük 96 ton ve bir miktar kömür 
yakılacak. ■

MOPAK GERİ DÖNÜŞÜMLE  
ELEKTRİK ÜRETECEK

Mopak Kâğıt, Muğla’nın Dalaman ilçesinde bulunan tesislerinde atık kâğıt geri 
dönüşümü esnasında ortaya çıkan yabancı maddelerden buhar ve elektrik üretecek.

/  H A B E R
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MOPAK, çevreye duyarlı 
teknolojiler ile donatılmış 

19,5 MW 
kapasiteli buhar kazanı ve 

4 MW 
kapasiteli kojenerasyon 

tesisi kuracak.



Küratörü Nicolas Bourriaud, 11 Aralık 
Salı günü İstanbul Özel Saint-Jo-

seph Fransız Lisesi’nde düzenlenen bir 
basın toplantısında bienalin Yedinci 
Kıta başlığını taşıyacağını açıklamıştı.

İKSV tarafından Koç Holding sponsor-
luğunda düzenlenen 7. Kıta başlıklı 16. 
İstanbul Bienali’nin Bourriud tarafından 
kaleme alınan küratöryel metnin bir 
kısmı ise şöyle:

“İçinde yaşadığımız dünyanın yeni bir 
jeolojik çağa girdiği konusunda pek 
çok bilim insanı hemfikir. Antroposen 
adı verilen bu yeni çağın en belirgin 
özelliği ise, ona jeolojik faaliyetlerden 
ziyade insan faaliyetlerinin yol açmış 
olması. Antroposen’de gezegenin insan 

eli değmemiş köşeleri gitgide azalırken, 
yerleşim merkezleriyle diğer canlıların 
paylaştığı kırsal arasında var olduğuna 
inanılan kültür-doğa ayrımı da ortadan 
kalkıyor. Dünya, şehirlerin tek bir me-
gapolde birleştiği, merkezi olmayan, 
tamamen insan üretimi bir mekâna 
dönüşüyor. Canlılar ile makinelerin, 
doğal ile yapay zekânın iç içe geçtiği bu 
çağda sanat ise giderek insanı merkezi-
ne almaktan vazgeçerek yönünü insan 
ile insan olmayan arasındaki sınırın ge-
çirgenleştiği bir dünyayı araştırmaya 
doğru çeviriyor.

Yedinci Kıta sanatı, insanın etkilerini, 
takip ettiği yolları, bıraktığı izleri ve 
insan olmayanlarla etkileşimini araş-

tıran bir antropoloji olarak tanımlıyor. 
Bienal ana başlığını, Antroposen çağı-
nın küresel ısınmayla birlikte en gözle 
görünür sonuçlarından biri olan, Pasifik 
Okyanusu’nun ortasındaki devasa atık 
yığınından alıyor. Popüler bilimde “Ye-
dinci Kıta” olarak anılan bu kütle, 3,4 
milyon kilometrekare genişliğinde, 7 
milyon ton ağırlığındaki bir plastik yığı-
nından meydana geliyor. İnsan atıkları-
nın okyanusun ortasında yeni bir kıtanın 
oluşumuna sebebiyet verdiği bu olay, 
16. İstanbul Bienali için ekolojik sorun-
lar karşısında sanatın güncel durumunu 
pek çok sanatçı, düşünür, antropolog 
ve çevreci ile birlikte araştırmak için bir 
çıkış noktası oluşturuyor.” ■

BİENALİN BU YILKİ KONUSU 
7. KITA

16. İstanbul Bienali, insan faaliyetlerinin dünyada bıraktığı izleri araştırmak üzere 14 
Eylül’de kapılarını açtı. İnsanlığın yarattığı doğal ve kültürel atıkları alarak, sanatçılar, 
düşünürler, antropologlar ve çevrecilerle birlikte sanatın güncel durumunu inceleyen 
bienal, 10 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecek.

H A B E R  / 
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Başkan Dr. Haluk Bozdoğan, Başkan 
Yardımcıları ve temizlik personeliyle 

birlikte sosyal sorumluluk projesi kapsa-
mında Rauf Denktaş Parkı’nda temizlik 
yaptı. Temiz ve sağlıklı bir çevre oluştur-
mak için yelek giyen Başkan Bozdoğan, 
sabahın erken saatlerinde işçilerle bir-
likte çöp toplayıp yerleri süpürdü, eline 
fırça alıp parktaki bankları ve oturma 
gruplarını boyadı.

Başkan Bozdoğan, vatandaşların yoğun 
şekilde kullandığı ortak alanlarda çevre 
temizliğinin önemine işaret etti ve “Ge-
lecek nesillere daha yaşanılır bir kenti 
miras bırakabilmenin yolu doğaya zarar 
vermeden yaşamaktan geçiyor,” dedi. ■

BAŞKAN BOZDOğAN 
İŞÇİLERLE BERABER  
TEMİZLİK YAPTI

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, eline sü-
pürge alarak işçilerle birlikte temizlik yapıp, oturma 
banklarını boyadı.

Beylikdüzü Belediyesi, gelecek nesil-
lere temiz bir çevre bırakmak ama-

cıyla vatandaşların çevre bilincini ve 
duyarlılığını artırıcı bilgilendirme çalış-
malarına devam ediyor. Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü'nün koordinas-
yonunda yapılan hane halkı, çevre ve 
stant bilgilendirme çalışmaları sonu-
cunda son iki ayda 33 bin 483 vatandaş 
çevre konusunda bilgilendirildi. Çevre 
konusuna yüksek hassasiyet gösteren 
Beylikdüzü Belediyesi, çevre bilincini 
artırmak ve her atığın çöp olmadığı bi-
lincini yerleştirmek için ilçe genelinde 
bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

tarafından yapılan bilgilendirme çalış-
malarıyla temmuz ve ağustos ayların-
da, 33 bin 483 kişiye ulaşılıp 13 bin 752 
broşür ve afiş dağıtımı yapıldı.

HEDEF DAHA TEMİZ BİR  
BEYLİKDÜZÜ

Müdürlük, Beylik Pazar Alanı ve Yaşam 
Vadisi'nde de bilgilendirme çalışmala-
rını sürdürüyor. Bilgilendirme çalışma-
larında vatandaşlara "ambalaj atıkları, 
atık piller, atık elektronik eşyalar, bitki-
sel yağ atıkları, plastik torbalar, tadilat 
ve moloz atıkları" gibi konularda bilgi-
ler aktarılıyor. Temmuz ayında başla-
yan bilgilendirme çalışmaları, ekim ayı 
sonuna kadar devam edecek. ■

BEYLİKDÜZÜ’NDE ÇEVRE BİLİNCİ 
ARTIRILIYOR

/  B E L E D İ Y E  H A B E R

BAFRA SIFIR 
ATIK PROJESİNİ 
DESTEKLİYOR

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine 

Erdoğan’ın öncülüğünde Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığınca 
başlatılan Sıfır Atık Projesi 
3. Kapıkaya Doğa Sporları 
ve Kültür Festivaline damga 
vurdu. Sıfır Atık temalı ilk 
festival olması ile dikkat 
çeken Kapıkayafest 2019'a 
vatandaşların ilgisi üst düzeyde 
oldu. Beş gün süren Festival 
esnasında, Sıfır Atık stantları, 
Sıfır Atık Kabul Merkezleri, 
kamp ve çadır alanları, uçuş 
alanları, yemekhane alanı, ring 
alanı, tüm etkinlik alanları ve 
yol güzergâhları olmak üzere 
dış mekân atık toplama kutuları 
yerleştirildi. Vatandaşlara 
çevre ve doğayı korumalarına 
dikkat çekmek, sıfır atık projesi 
hakkında halkı bilinçlendirmek, 
festivalin sıfır atık projesine 
tam uyumlu olarak çalışmasını 
sürdürebilmesi için bir Çevre 
Mühendisi, 14 Atık ayrıştırma 
ve toplama personeli, 10 
evsel atık toplama personeli 
görevlendirildi. Kurulan 
stantlarda halkı bilinçlendirmek 
için Bafra Belediyesince 
hazırlanan Sıfır Atık konulu 
el broşürleri, hikâye kitapları, 
dergiler, tohumlu kalem, boyama 
kitapları da dağıtıldı.

VALİ VE 
MİLLETVEKİLLERİNDEN 
DESTEK

Sıfır Atık ile ilgili oluşturulan 
standın ziyaretçileri arasında 
Samsun Valisi Osman Kaymak, 
Ak Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Samsun Milletvekili 
Çiğdem Karaaslan, Ak Parti 
Samsun Milletvekili Orhan 
Kırcalı’da yer aldı.
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ALANYA 
BELEDİYESİ 
4 GÜNDE 4 
BİN TON ATIK 
TOPLADI

Alanya Belediyesi Temiz-
lik İşleri’ne bağlı ekipler, 

Kurban Bayramı süresince 
140 araç ve 432 personel ile 
Alanya merkez ve mahalle-
lerinde 4 bin ton atık topladı. 
Alanya Belediyesi Temizlik 
İşleri’ne bağlı ekipler, Kurban 
Bayramı süresince 48 adet 
traktör, kamyon, kamyonet 
ve çöp aracı ile kurban kesim 
yerlerinde kurban atığı topla-
ma hizmeti verirken, 92 araçla 
da şehrin genel temizlik ça-
lışmalarını yürüttü. Toplamda 
140 araç ve 432 personel ile 
Alanya’nın temiz yapısının ko-
runması adına mücadele veren 
ekipler, 4 günlük tatil süresin-
ce 3 bin 238 ton evsel atık, 
871 ton kurban kesim atığı ile 
toplamda 4 bin 109 ton atık 
topladı. Temizlik İşleri’ne bağlı 
ekipler, Bayram öncesi günde 
ortalama 697 ton atık toplanır-
ken, bayram süresince günde 
330 ton daha fazla atığa ula-
şarak günlük ortalama bin 
27 ton atık toplandı. Ekipler 
ayrıca bayram öncesi ve son-
rası kurban kesim yerlerini de 
yıkayarak hijyenik hale getir-
diler. Konteyner yıkama aracı 
ile de çöp konteynerleri yıka-
narak dezenfektesi yapılmaya 
devam ediyor. ■

‘Temiz Çevre İçin Belediye Halk El 
Ele Yürüyoruz’ etkinliği kapsamın-

da sırtındaki bebeğinden çocuğuna, 
sivil toplum kuruluşu temsilcilerin-
den doğa yürüyüşçülerine yüzlerce 
kişi, gelecek nesillere daha iyi bir 
çevre bırakmak adına temizlik ça-
lışması gerçekleştirdi. Isparta Valisi 
Ömer Seymenoğlu, Isparta Beledi-
ye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve 
eşleri ile yüzlerce vatandaş sabah 

09.00’da Gökçay mesirelik alanında 
buluştu. Katılımcılara doğa yürü-
yüşü ve temizlik öncesinde sabah 
kahvaltısı olarak simit, peynir ikra-
mında bulunulurken, vatandaşlar 
yürüyüş güzergahında bulunan ve 
bilinçsizce doğaya atılan çöpleri el-
lerindeki çöp poşetlerinde topladı. 
Kent Ormanı, Sidre Tepesi ve Öküz 
Battı yol güzergâhı üzerinde bulu-
nan çöpler toplandı. ■

Isparta Belediyesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında daha 
temiz bir çevre sloganıyla, şehrin oksijen deposu olarak bilinen 
Kent Ormanı, Sidre Tepesi ve Öküz Battı bölgesinde yüzlerce 
kişinin katılımıyla temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Konyaaltı Belediyesi, “Sıfır Atık Pro-
jesi” kapsamında bitkisel yağ ve 

elektronik atıkların toplanması ama-
cıyla mahalle muhtarlıklarına atık 
kutuları yerleştiriyor. Konyaaltı Bele-
diyesi Çevre Koruma ve Kontrol Mü-
dürlüğü, “Sıfır Atık Projesi” kapsamın-
da geçtiğimiz hafta Sıfır Atık Yönetimi 
ve Mahalle Gönüllüleri Semineri ile 
muhtarları bilgilendirdi. Projenin ikinci 
ayağı olarak ise, mahalle muhtarlıkla-
rına bitkisel yağ ve elektronik atıkla-
rın toplanması amacıyla atık kutuları 
yerleştirmeye başlandı. Kısa zaman 
içerisinde Konyaaltı’nda bütün muh-

tarlıklara atık toplama kutuları yerleş-
tirdi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih 
Esen, atıkların geri kazandırılmasının 
çok önemli olduğunu belirterek, “Pro-
jemiz kapsamında ilk olarak mahalle 
muhtarlarımızı bilgilendirdik. Şimdi de 
muhtarlıklarımıza atık kutuları yerleş-
tiriyoruz. Bilgilendirme afişlerimiz ve 
duyurularımızla vatandaşların atıkla-
rını bu kutulara atmalarını istiyoruz. 
Halkın ortak kullanım alanları ve kamu 
kurum binaları gibi ilçemizdeki önemli 
noktalara ilerleyen süreçlerde atık ku-
tuları koyacağız. Bitkisel yağ ve  her 
türlü atığın çöpe atmayalım” dedi. ■

KONYAALTI’NDA SIFIR ATIK PROJESİ

BELEDİYE VE HALK, TEMİZ 
ÇEVRE İÇİN EL ELE
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Türkiye’nin Gayrisafi Yurt İçi Hasılası, 
2018 yılında 3 trilyon 700 milyar 989 

milyon TL olarak gerçekleşti. Türkiye 
İsrafı Önleme Vakfı’nın hazırladığı İsraf 
Raporu’na göre, ülkemizde milli gelirin 
yaklaşık % 15’i israf ediliyor. Buna göre, 
Türkiye 2018’de yaklaşık 555 milyar TL 
kaynağını israf etti. Araştırma, su, gıda, 
enerji, kâğıt ve e-atık israfındaki artışın 
ekonomik ve çevresel analizlerini ver-
mekle birlikte, edinilen bilgiler doğrul-
tusunda yakın gelecekte yaşanabilecek 
olası krizleri öngörüyor. İşte Türkiye 
İsrafı Önleme Vakfı’nın gerçekleştirdiği 
tespitler…

SU

Bir insanın biyolojik ve yaşamsal asgari 
su tüketimi 25 litredir. Ancak, çağdaş 
yaşamın bir günlük ortalama su tüketim 
standardı 150 litre olarak kabul edil-
mektedir. Dünya ülkelerinde değişken 
olan bu miktar, Türkiye’de kişi başına 
günlük 217 litredir.

Bir ülkenin su zengini sayılması için, 
kişi başına yıllık 8.000 – 10.000 m3 su 
düşmesi gerekir. Türkiye 1.593 m³’lük 
kişi başına kullanılabilir su miktarıyla, su 
zengini bir ülke değildir. DSİ verilerine 
göre 2030 yılında 100 milyon nüfusa 
ulaşacak olan Türkiye, kişi başına 1.120 
m³ kullanılabilir su miktarıyla, su sıkın-
tısı çeken bir ülke konumuna gelecektir. 
Buna göre 2050 veya 2100 yılında Tür-
kiye’yi çok ciddi bir su krizi mücadelesi 
beklemektedir.

Bireyler arasında 51-100 TL su faturası 
ödeyenler (%51,6) en yüksek orandadır. 
Aylık ödenen su faturası ortalama 79,50 

TL’dir. 2017 yılında yapılan Türkiye İsraf 
Raporunun sonuçlarında ise aylık orta-
lama ödenen su faturası 65,40 TL olarak 
bulunmuştur. Buna göre 1 yılda aylık su 
gideri 14,10 TL’lik bir artış göstermiştir.

GIDA

Medya takip ve raporlama ajansı PR-
Net’in Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 
Konfederasyonu (TESK) ve medya yan-
sımalarından derlediği bilgiler, Türki-
ye’de bir yıl içinde 214 milyar liralık gıda 
israfı yapıldığını ortaya koymaktadır.

Ülkemizde 300 gram üzerinden günde 
yaklaşık 85 milyon ekmek üretilmiş, 
tüketim ise 79 milyon civarında ger-
çekleşmiştir. Geriye kalan 6 milyon ek-
meğin çöpe gittiği ifade edilmektedir. 
Bu oran üretilen ekmeğin %7’sine denk 
gelmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine 
göre, halen 7 milyon 200 bin kişi Türki-
ye’de açlık sınırında yaşarken, diğer ta-
raftan Türkiye’de ciddi miktarda ekmek 
ve gıda israf edilmektedir.

E-ATIK

Teknolojinin gelişmesiyle her geçen gün 
değişen bilgisayar, beyaz eşya, telefon 
gibi ürünler kullanıcılarını memnun etse 
de, üretimin aralıksız devam etmesi 
dünyadaki elektronik ürün israfını da 
katbekat artırıyor. E-Atık Geri Dönü-
şüm Destekleme Derneği'nin raporları-
na göre, bu ürünlerin dünya genelinde 
%20’si geri dönüştürülürken, Türkiye’de 
bu oran sadece % 5’tir.

Dünyada en çok e-atık üreten ülkeler, 
Amerika, Hindistan, Japonya ve Alman-

ya’dır. Türkiye ise, bu sıralamada 503 
bin ton ile 17. sıradadır. E-atıklar, kobalt, 
baryum, cıva gibi zararlı maddelerden 
oluşmaktadır. Bu maddeler, tamamıyla 
yok edilmediği takdirde insan sağlığına 
ve çevreye ciddi zararlar vermektedir. 
Dünyadaki atıkların sadece %1’ini e-a-
tıklar oluşturmasına rağmen, toprak-
taki tehlikeli madde kirliliğinin %70’ine 
neden olmaktadırlar.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 
2018 yılı Türkiye İsraf Araştırmasına 
göre; cep telefonu olan bireylerin nere-
deyse tamamı akıllı telefon kullanmak-
ta, ortalama 3,7 yılda bir cep telefonu 
değiştirmektedirler. Cep telefonu de-
ğiştirme nedenleri arasında öncelik bo-
zulma ve piyasaya çıkan yeni modele 
sahip olma isteği olarak belirlenmiştir. 
Genç yaştaki bireyler, daha ileri yaş 
gruptakilere göre daha sık cep telefo-
nu değiştirmektedirler. Dünya genelin-
de her yıl üretilen toplam cep telefonu 
sayısı bir milyarı bulmaktadır. Geri dö-
nüştürülen her bir milyon telefonda, 16 
ton bakır, 350 kg gümüş, 34 kg altın ve 
15 kg paladyum geri kazanılabilmekte-
dir. 2018 yılında otomobil sahipliği, bir 
önceki yılın araştırma sonuçlarına göre 
artış kaydetmiştir. Otomobil değiştirme 
sıklığının sekiz yıl ve üzerinde olduğu 
görülmektedir. Katılımcıların çoğun-
luğu ekonomik olduğu gerekçesiyle 
ulaşım aracı olarak toplu taşıma araç-
larını kullanmakta, ortak araç kullanı-
mı çok düşük seviyelerde kalmaktadır. 
Bir önceki yılda %27,3 olan otomobil 
sahipliği oranı, 2018 yılında %31,1’e 
yükselmiştir. Bir aracın parçalarının 

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın hazırladığı rapor, bir yılda milli gelirin yüzde 15'inin 
israf edildiğini ortaya koydu. Enerjide, meyve-sebzede, ekmekte ve suda yapılan 
israfın milli gelirde yarattığı kayıp 555 milyar lirayı buldu.

555 MİLYAR TL  
İSRAF ETTİK
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%80’inden fazlasının geri dönüşümü 
yapılabilmektedir. Hurda otomobillerin 
geri dönüştürülmesi sayesinde, her yıl 
14 milyon tondan fazla çelik geri ka-
zandırılmaktadır. Bu sayede, enerjinin 
%74’ünün ve ham maddenin %90’ının 
korunduğu ve su tüketiminin %40 azal-
tıldığı tespit edilmiştir.

ENERJİ

Dünya, 2030 yılında şimdi olduğundan 
%60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duya-
caktır. Ülkemizin enerji tüketimi yıl ve 
yıl lineer olarak artmaktadır. Nüfus artışı 
ve gelişmişlik arttıkça kişi başına tüketi-
len enerji miktarı da artmaktadır. 1972 
yılında kişi başına elektrik tüketimi 300 
kWh’i ancak aşarken, bu rakam 1980 yı-
lında 452 kWh, 2004 yılında 1687 kWh 
olmuştur. 2019 yılında 3 bin 800 kWh’e 
ulaşacağı, 2029 yılında 5 bin kWh’yi ge-
çeceği tahmin edilmektedir.

TÜİK’in Hanehalkı Bütçe Anketi kullanı-
larak hesaplanan 2003-2017 yılları ara-
sındaki hanelerin ortak nominal elektrik 
harcamalarına bakıldığı zaman, öde-
melerin ortalama olarak 2003 yılında 
29,64 TL, 2005 yılında 31,75 TL, 2010 
yılında 59,56 TL, 2016 yılında 86,79 TL 
ve 2017 yılında 89,30 TL olduğu ve sü-
rekli arttığı gözlemlenmiştir.

KÂĞIT

Türkiye genelinde kâğıt-karton tüketimi 
yıllık yaklaşık 6 milyon tondur. Kişi başı 
tüketim ise 70 kg’dır. Geri dönüşüm 
oranımız %40 seviyesindedir ve 5 yıl 
içinde bunun %60 seviyesine taşınması 
hedeflenmektedir. Her yıl kâğıt, karton 
ve yaşamsal ihtiyaçlarımız için kişi başı 
ortalama 7 adet ağaç tüketilmektedir. 
Bu demek oluyor ki her sene doğaya 
en az 7 fidan dikilmelidir. 
Kullanılmış kâ-
ğıdın tekrar 
kâğıt imala-
tında kulla-
nılması hava 

kirliliğini %75, su kirliliğini %35, su kul-
lanımını %45 azaltmakta ve bir ton atık 
kâğıdın kâğıt hamuruna katılmasıyla 8 
ağacın kesilmesi önlenebilmektedir.

Çevre ve Orman Bakanlığı verileri-
ne göre boş yere yapılan yazışmalar 
olmasa 2 milyon ağaç kurtarılabilir. 
Ortalamaya göre bir ofis çalışanı yılda 
yaklaşık 80 kg kâğıdı çöpe atmakta-
dır. Bu rakamın 1 ağaçtan elde edilen 
kâğıda eşit olduğu düşünülürse geri 
dönüşümün önemi daha da ön plana 
çıkmaktadır. ■

Türkiye 2018’de yaklaşık 

555 

milyar TL 
kaynağını israf etti.   

  Türkiye’de bir yıl içinde 

214 
milyar TL 

gıda israfı yapılmaktadır.

Türkiye en çok e-atık 
üreten ülkeler arasında 

503 
bin ton 
ile 17. sıradadır.

Kişi başı elektrik 
tüketiminin 2019 yılında 

3 bin 800 
kWh’e 

ulaşacağı, 2029 yılında 
ise 5 bin kWh'yi geçeceği 

tahmin edilmektedir. 

Bir ofis çalışanı yılda 

80 kg 
kâğıdı çöpe atmaktadır.
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ÇEvRECİ vE YEŞİL BİNA   
NEDİR? 

Çevre dostu bina yapımına ilgi giderek artıyor. Yeşil bina olarak tabir 
edilen çevreci yapılar yaygınlaşıyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de 

de son yıllarda bu binaların sayısında artış var. Akademisyen - 
Kıdemli Sürdürülebilirlik Stratejisti Dr. Duygu Erten ile Türkiye'deki 

yeşil bina uygulamaları hakkında konuştuk. 

Dr. Duygu Erten  
Akademisyen - Kıdemli Sürdürülebilirlik Stratejisti
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Yeşil binalar, sürdürülebilir yapı mal-
zemelerinden oluşan, su ve enerji ve-

rimliliği diğer binalardan oldukça yüksek 
olan; yapının arazi seçim sürecinden 
başlayarak yaşam döngüsü çerçevesinde 
değerlendirilip tasarlandığı, bulunduğu 
doğaya özgü koşullara uygun, enerji ve-
rimli ve yenilenebilir kaynaklara yönel-
miş, çevresel etkileri düşük malzemelerin 
seçildiği, su verimliliği sağlayan çevreci, 
ekonomik ve sağlıklı binalardır.

Belli standartlarla sertifikalanmakta 
olan yeşil binaların sertifika dereceleri 

sağladıkları performansa göre değişik-
lik gösteriyor.

Sertifika veren birkaç kurumun temel 
prensipleri aynı olmasına rağmen stan-
dartlar arasında bazı değişiklikler bulu-
nuyor. Bu sertifikalardan biri olan LEED, 
Amerikan Yeşil Bina Derneği’ne aittir ve 
aynı zamanda en yaygın şekilde kulla-
nılandır. LEED, planlamadan sürdürüle-
bilirlik ve ekosistemi bozmadan devam 
eden süreci derecelendirir. Değerlendir-
me sonuçları ise LEED sertifikasına ben-
zerlik göstererek bronz, gümüş ve altın 

olarak takdim edilir. Puanlama sistemi 
ekosistemi bozacak 10 ana kategoride 
değerlendirilmiş sonuçları ise “geçer, 
iyi, çok iyi, mükemmel, sıradışı” olarak 
adlandırılmıştır.

Bir bina ve içinde yaşayanlar için sıfır 
atık bir yaşam mümkün mü?

Sıfır atık kavramı; kaynakların verimli kul-
lanılması, atık oluşumunun olabildiğince 
engellenmesi ya da minimuma düşü-
rülmesi, israfın önüne geçilmesi, oluşan 
atıkların kaynaklarına göre ayrı ayrı top-
lanması ve bu atıkların geri dönüşüm 
ile enerji kaynağı haline getirilmesi ve 
dolayısıyla çevreye zarar verecek her du-
rumun engellenmesidir. Özetle sıfır atık, 
evimizden çıkardığımız çöpün büyük 
oranda azaltılmasıdır.

Meydana gelen atıkların geri dönüşüm 
sürecine girmeden yok edilmesi, doğal 
kaynakların olması gerekenden hızlı bir 
şekilde tüketilmesine ve gelecek yıllara 
yönelik geriye dönüşü olmayan çevre ve 
kaynak sorunlarının varlığına işaret ediyor.

Yaşantımızda uygulayacağımız birtakım 
davranışları değiştirerek sıfır atık hedef-
lerine yavaş yavaş ulaşabiliriz. Bu de-
ğişikliklerin başında ise tek kullanımlık 
(plastik/karton kâğıt, tabak, çatal-bıçak 
vb.) ürünlerin kullanımından kaçınmak 
geliyor. Yurt dışına gittiğimde İsveç, 
Norveç gibi ülkelerde herkesin termo-
suyla gezdiğine tanık oluyorum. Artık 
konferanslarda özellikle Batı Avrupa ül-
kelerinde plastik şişe göremiyorsunuz.

Gerçek bir sürdürülebilirlik felsefesi için 
“Sıfır Atık” öne çıkmakta. Sıfır atık, üret-
tiğimiz çöpün gözle görülür bir şekilde 
azaltılması demek. Bu da sahip oldukları-
mıza, kaynaklarımıza ve ekosistemimize 
yeniden değer biçmemizi, aşırı tüketim 
kültüründen bir adım uzaklaşarak, çöp 
ayak izimizi küçültmemizi sağlıyor.

Kişisel bakım ve hijyen konusunda ise 
kâğıt peçete ve mendil yerine bez kullan-
mak, şampuan, deodorant, deterjan gibi 
bakım ve temizlik ürünlerini evde doğal 
malzemelerle yapabilmek gerek.

Sıfır atığa ulaşmak her ev için mümkün. 
Sürekli termos, bez torba ve çatal bıçağı-
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nızı çantanızda taşımak, eve alınan cam 
kavanozları atmadan yıkayıp un, pirinç 
gibi ürünler için kullanmak en hızlı çö-
zümler. Alışverişe gittiğiniz zaman mar-
ketlerdeki plastik torbaları kullanmak 
yerine dönüşümlü olarak sürekli kulla-
nabileceğiniz file ya da bez çantaların 
artık yaygınlaştığını görüyoruz. Fatura-
lar, kredi kartı ekstreleri gibi kâğıt israfı 
materyalleri mail yoluyla alabilir, defter, 
kalem gibi kırtasiye ürünlerinde ise geri 
dönüştürülmüş materyallerden üretilen-
leri tercih edebilirsiniz.

Var olan doğal kaynakların verimli ve 
planlı bir şekilde kullanılması ve oluşan 
atıkların geri kazandırılarak üretime 
tekrar dâhil olması büyük önem taşıyor. 
Gelecek nesillere daha temiz ve kaynak-

ların israf edilmediği bir gelecek bırak-
mak için bireysel bazda davranış haline 
getirilecek birkaç önlem de son yıllarda 
dünya çapında yaygınlaşıyor.

Nedir yeşil binalar?

Bugün sürdürülebilir, ekolojik, yeşil, çevre 
dostu vb. pek çok isim altında karşımı-
za çıkan doğayla uyumlu yapılar, yapı-
nın arazi seçiminden başlayarak yaşam 
döngüsü çerçevesinde değerlendirilen, 
bütüncül bir anlayışla ve sosyal&çevre-
sel sorumluluk anlayışıyla tasarlanan, 
iklim verilerine ve o yere özgü koşullara 
uygun, ihtiyacı kadar tüketen, yenilenebi-
lir enerji kaynaklarına yönelmiş, doğal ve 
atık üretmeyen malzemelerin kullanıldığı 
katılımı teşvik eden, ekosisteme duyarlı 
yapılar olarak tarif edilebilir.

Dünya’daki Ulusal Yeşil Bina Konseyleri-
nin deneyimi, yeşil binaların yaygınlaşma-
sını sağlamanın en etkili yollarından biri-
nin bu binalara bir “yeşil etiket” vermek 
olduğunu ortaya koymuştur. Nasıl yediği-
miz yemekler veya satın aldığımız ürün-
ler için bir “eko etiket” söz konusu ise 
aynı şeyi binalar için de yapmak, bu bina-
ların teşviki ve yaygınlaşması anlamında 
olumlu bir adımdır. Bu etiketler sayesinde 
bir binanın birtakım standartlar çerçeve-
sinde yeşilliği tescil edilir.

Bu standartlar aynı zamanda yeşil bina 
tasarlamak isteyen mimar ve mühendis-
ler için kılavuz niteliği taşır. Sosyal so-
rumluluklarını yerine getirdiklerini kamu-
oyu ile paylaşmak isteyen şirketlere de 
geçerli bir etiket sağlar. Yeşil yapılaşma-
ya yönelmek şirketler için aynı zamanda 
bir sosyal sorumluluk projesi olarak da 
görülmelidir.

Binaların ve yerleşimlerin küresel ısınma-
ya sebep olan başlıca seragazı olan CO2 
salınımının %40’ından sorumlu olduğunu 
düşünürsek, mimarlar, mühendisler, şehir 
plancıları ve en önemlisi yönetmelikleri 
belirleyen devlet yetkililerine büyük so-
rumluluklar düştüğünü görürüz.

Bina ve yerleşimlerin çevreye olan etki-
leri, salgıladıkları CO2 gazıyla da sınırlı 
değildir. Aynı zamanda su kullanımının 
yaklaşık %12’si, atıkların %65’i ve elektrik 
tüketiminin de %71’inden sorumludur-
lar. Bu rakamların büyüklüğü, binaların 
ve yerleşimlerin çevreye olan etkilerinin 
azaltılması için aynı zamanda büyük bir 
potansiyelin olduğu anlamına gelir.

Bu yeşil binaları konvansiyonel 
binalardan ayıran özellikler nelerdir?

Amerika’da yapılan bir çalışma, “yeşil” 
veya “çevreci” olarak tabir edilen binala-
rın enerji tüketiminde %24-50, CO2 salı-
nımında %33-39, su tüketiminde %40 ve 
atıklarda %70’e varan bir düşüş sağlana-
cağını ortaya koymaktadır. Yeşil binalar 
standartları konvansiyel binalardan daha 
yukarda olan binalardır.

Diğer projelerden %7-15 pahalı 
olmasının nedeni olarak ne 
gösterebiliriz?

Bu rakam doğru değil. Aslında fayda ma-

/  R Ö P O R T A J



SAYI 4 EYLÜL-EKİM 2019 25

liyet veya yaşam döngüsü maliyet hesabı 
yapıldığında ön maliyet artışının kısa za-
manda geriye döndüğünü ispatlayabili-
riz. 0 maliyetle yapılan birçok yeşil bina 
vaka analizi gösterebilirim.

Türkiye’de yeşil malzemelerin üretici 
firmaları yeterli mi sizce?

Artık yaşamıyoruz. Firmamıza birçok 
malzeme üreticisi başvuruyor. Malzeme 
sektörü yeşil dönüşüme girdi. Sektöre 
hizmet veren malzeme üreticileri, Çev-
resel Ürün Beyanı, EPD, ürünlerin yaşam 
döngüleri boyunca ortaya çıkan çevresel 
etkilerin, şeffaf ve karşılaştırılabilir bir 
biçimde iletişimini sağlayan, bağımsız 
doğrulanmış ve tescil edilmiş belgelere 
başvuru yapıyor. LEED/BREEAM/DGNB 
sertifikaları için gereken EPD beyanlarını 
çözüm ortaklarımızla oluşturuyoruz. ISO 
14025’e göre tanımlanan Çevre Beyanla-
rı (EPD), bir ürünün veya servisin çevre 
performansını ISO 14040 serisi çerçe-
vesinde tanımlanmış parametreler ba-
zında önceden belirlenmiş kategorilere 
göre değerlendiren ve beyan eden dek-

larasyonlardır. Uluslararası EPD sistemi 
gibi çevresel etkilerin beyanını sağlayan 
çevresel deklerasyonlar, Tip III çevre-
sel deklarasyon programı çerçevesinde 
oluşturulur. Uluslararası EPD Sistemi içe-
risindeki tüm EPD’ler kamuya açıktır. 
Yapı sektöründe kullanılan yapı malze-
melerinin yaşamları döngüsel bir süreçtir 
ve bu süreç bir yapı malzemesinin ham 
maddelerinin temin edilmesinden başla-
yıp, işlenmesi, paketlenmesi, taşınması, 
yapımı, kullanımı, gerektiği zamanlarda 
bakım-onarımı, ömrünü tamamladığında 
atılması, geri dönüştürülmesi, birtakım 
işlemlerden geçirilerek yeniden kulla-
nıma hazır hale getirilmesi aşamalarını 
kapsamaktadır. Yapı malzemeleri, yaşam 
döngülerinin her evresinde farklı çevresel 
etkilere sebep olmaktadır.

Türkiye sizce yeşil binaların farkının 
bilincinde mi?

Konut alıcısı çok bilinçli değil. Halen gör-
sellik peşinde. Ancak ticari bina üretici-
leri özellikle ofis/otel pazarı yüzünü yeşil 
bina yapmaya çevirdi.

AMERİKA'DA YAPILAN 
BİR ÇALIŞMA, YEŞİL 
BİNALARIN ENERJİ 

TÜKETİMİNDE %24-50, 
CO2 SALINIMINDA  

%33-39, SU 
TÜKETİMİNDE %40 
VE ATIKLARDA %70 

ORANLARINDA DÜŞÜŞ 
SAĞLANACAĞINI ORTAYA 

KOYMAKTADIR.
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Kentsel dönüşüm projelerinde yeşil 
binalar ne kadar yer alıyor? Bu 
konuda neler yapılmalı?

Kentsel dönüşüm projelerinde hem 
deprem hem de enerji verimliliği konu-
larına öncelik verilmeli. Enerji verimlili-
ğini artırmak için yeşil bina çalışmaları-
nın artması gerek. Türkiye’de bu konuda 
birçok yönetmelik var ancak denetimler 
yetersiz. Kentsel dönüşüm bir nevi yeşil 
tasarıma dönüşmelidir. Binaların sağ-
lamlığının yanında yeşil bina kriterinin 
kentlerle uyumlu olması gerek. Denet-
lemeye çok önem vermeliyiz. Yönetme-
liklerimiz gayet yeterli fakat kullanım ve 
denetleme esnasında biraz aksamalar 
oluyor. Devletin önce kendi binaları-
na yeşil tadilat yapması, yeni yapacağı 
tüm binaları yeşil tasarlayıp inşa ederek, 
yeşil sertifika alması gerek.

Bir binanın yeşil olup olmadığını 
insanlar nasıl anlayabilirler?

Binaların ancak yeşil bina sertifikaları 
varsa yeşil olup olmadıklarını monitör 
edebiliyoruz. Elektrik/su faturalarını iz-
lemek ve standartlarla karşılaştırmak da 
bunun bir parçası.

Son olarak sektöre yeşil binaların 
gelişimi için bir çağrınız var mı?

Yeşil binaların çevre ve insan sağ-
lığına katkıları bir yana, yarattıkları 
devasa ekonomi, yabana atılır cinsten 
değil. Türkiye inşaat sektörü de bu 
yeni trende kayıtsız kalmıyor. Ülkede-
ki konut stokunun tamamen “yeşil”e 

dönüşmesinin, 500 milyar ile 1 trilyon 
dolar arasında bir ekonomi yaratacağı-
nı hesaplıyoruz. Yeşil özelliklerin, satış 
ve kira değerine getirdiği artılar da bu 
trendi hızlandırıyor.

Gerçek bir dönüşümle karşı karşıyayız. 
İnşaat ve gayrimenkul alanında yeni 
yol haritaları çiziliyor; malzeme seçi-
minden bina tasarımına kadar her şey 
değişmeye başlıyor. Peki ne oluyor da 
böyle büyük bir değişim yaşanıyor? 
Yanıt iki kelimede saklı: “Yeşil” trend. 
Artık yeni bir çağa giriyoruz. Yeşil bina-
lar söz konusu olduğunda hep “pahalı” 
deniyordu. Oysa bırakın pahalı olmayı, 
dönüşebilen teknolojisiyle geleceğin şe-
hirlerinde, çok daha tasarruflu bir hayat 
sürmemizi sağlayacak. Bu trend devasa 
bir ekonomi yaratmaya aday. Türki-
ye’deki 19 milyon konutluk stokun yeşile 
dönüştürülmesi halinde, 500 milyar ile 1 
trilyon dolar arasında bir ekonomi doğa-
cak. Yeşil binalar bundan sonraki süreç-
te sektörde çok daha fazla yer bulacak. 
Konvansiyonel binalara göre, avantajları 
daha çok ortaya çıkacak. Yeşil binalar 
arttıkça, değerleri de artacak.

Bir devlet politikası olarak yeşil 
binalarla ilgili yürütülen çalışmaların 
geldiği aşama nedir?

Devlet politikaları ve teşvikleri geliyor. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yeşil Bina 
ve yerleşke sertifikası çalışmalarını ta-
mamladı ve online sistemin oluşturul-
ması için ihale çalışmalarını tamamla-
mak üzere. ■

Yeşil binanın özellikleri

 » Çevresel etkileri

 » İnşaat sırasındaki kirliliğin 
azaltılması

 » Ulaşımdan kaynaklanan 
CO2’nin azaltılması

 » Isı adası etkisinin azaltılması

 » Işık kirliliği oluşturmaması

 » Atık çıkışının yönetilmesi

 » Yeşil alanların artırılması

 » Ekonomik etkileri

 » Enerji tüketiminin düşmesi

 » Su tüketiminin düşmesi

 » Yağmur suyu, gri su ve 
yoğuşma sularının fizibilite 
çalışmasına göre geri  
dönüştürülmesi

 » Sağlık etkileri

 » Gün ışığı ve manzaradan 
maksimum oranda  
yararlanılması

 » İç hava kalitesinin  
iyileştirilmesi

 » Bina kullanıcılarının veriminin 
artması

 » Düşük emisyonlu malzeme 
kullanımından dolayı hasta 
bina sendromu, alerjiler, astım 
gibi hastalıkların azalması
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BREEAM

Piri Reis Üniversitesi –Tuzla

Türkiye’nin ilk BREEAM Excellent Sertifikası’na 
sahip yeşil kampüsü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Türkiyenin varolan bina kategorisinde yeşil sertifi-
ka alan ilk KAMU binası

SchneiderElectric Manisa Fabrikası

Türkiye’nin var olan fabrika kategorisinde BREE-
AM-VeryGood Sertifikası'na sahip endüstri tesisi

Kanyon Ofis- İstanbul

Türkiye’nin var olan bina kategorisinde ilk BREEAM 
In-UseExcellent Sertifikası’na sahip ofis binası

LEED

RönesansBiz Küçükyalı Ofis Park Kampüs  
A, B ve C Blok 

Türkiye’nin ilk LEED Platinum Sertifikası’na sahip 
ofis kampüsü

Türkiye Müteahhitler Birliği Genel Merkez Binası

Türkiye’nin ilk LEED Platinum Sertifikası’na sahip 
STK Binası

Vodafone Küçükyalı Operasyon Binası 

Türkiye’de ticari binalarda LEED CI (Commercial 
Interiors) kategorisinde Platinum Sertifikası’na 
sahip ilk bina

Boğaziçi Üniversitesi HamlinHall

Türkiye’nin ilk LEED Gold Sertifikası’na (GreenRet-
rofit) sahip ilk tarihi Kampüs Binası

Tüpraş Ar-Ge Merkezi

Türkiye’nin ilk LEED Gold Sertifikası’na sahip 
AR-GE binası

Tüpraş Kontrol Binası 

LEED Gold Sertifikası 

Deloitte Ofis

LEED CI kategorisinde LEED-Gold sahibi Ofis 
binası

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Spor Merkezi

Türkiye’nin ilk LEED Gold Sertifikası’na sahip Bele-
diye Spor Kompleksi Binası

Türkiye’deki sertifikalı yeşil bina örnekleri

YEŞİL BİNANIN 
KONVANSİYONEL 

BİNALARDAN 
%7-15 

DAHA PAHALI OLDUĞU 
DOĞRU DEĞİL. SIFIR 
MALİYETLE YAPILAN 
BİRÇOK YEŞİL BİNA 

VAKA ANALİZİ 
GÖSTERİLEBİLİR.

R Ö P O R T A J  / 
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Daha önce hiç kimse bu konuda bir 
araştırma yapmayı düşünmemişti. İki 

Avusturyalı bilim insanı geçen yıl çoğu 
insanın vücutlarında plastik olması ihti-
malini keşfettiğinde, bunu yeni ve karma-
şık bir bilimsel yöntem icat ettikleri için 
yapmadılar. Bunu yapmalarının sebebi 
sadece ilk kontrol etmeyi düşünenlerin 
onlar olması idi. Yaklaşımları oldukça 
basitti. Çoğunlukla Avrupa'da ya da Ja-
ponya ve Rusya'da yaşayan sekiz kişiden 
bir hafta boyunca yiyecek günlüğü tut-
malarını istediler. Daha sonra, dışkı ör-
neklerini inceleyerek plastik aradılar. Her 
birinde de buldular: Ortalama olarak, her 
10 gram dışkıda 20 minik parça; insan-
ların günde ortalama 400 ila 500 gram 
dışkı yaptıkları düşünülürse, bu onların 
deneklerinin günde yaklaşık 800 ila 1000 
adet mikro plastik içerdiği anlamına gelir. 
Viyana Tıp Üniversitesi'nde araştırma-
cı olan bilim insanı Philipp Schwabl ve 
Avusturya Çevre Ajansı'ndan Bettina 
Liebmann, bu bulguları ilk kabul eden-
lerdendi. Elde ettikleri sonuçlar, plastiğin 
nereden geldiğini, tam olarak ne içerdi-
ğini ve sağlığımızı nasıl etkileyip etkile-
mediğini söylemiyordu. Çalışma şimdi 
başka uzmanların incelemesinden geçi-
yor ve sonuçlarını doğrulamak için daha 
çok örneğe ihtiyaç duyulacak. Ancak, 
sonuçlarına dayanarak, bilim insanları 
dünya nüfusunun yarısından fazlasının 
vücudunda plastik olduğunu tahmin edi-
yorlar. Çalışma, plastiğin insan üzerindeki 
olası etkileriyle ilgili bir endişe dalgası ya-
rattı ve bu da plastiğin halkın bilincinde 
geçirdiği dönüşüme hız kazandırdı. Kısa 
tarihinde plastik, mucize bir malzemeden 
küresel kaygı uyandıran bir malzemeye 

dönüştü. Balıklarda, kaplumbağalarda ve 
balinalarda bulunan döküntüler, içimiz-
deki mikroskobik plastik parçalar, görü-
nüşe göre her yerde. Ve bu konuda bir 
şey yapmak oldukça zor gözüküyor. Plas-
tik üretimi ucuz, neredeyse her yerde kul-
lanışlı ve inanılmaz derecede dayanıklı bir 
madde. Bu nitelikler, paketleme ve mo-
dadan ilaç ve nakliyeye kadar, modern 
ekonominin neredeyse tüm alanlarında 
plastik kullanımını vazgeçilmez kılmak-
ta. Plastiklerin vücudumuz üzerindeki 
etkisi henüz net olmasa da bu konudaki 
endişeler hızla artmaktadır. Çevre savu-
nuculuğu grubu ClientEarth avukatı Alice 
Bernard, “Plastiklerin bizi nasıl etkileye-
ceklerine dair bir insan deneyinin içinde-
yiz” dedi ve ekledi “Bu konu hiç detaylıca 
araştırılmamıştı.” 

KÖMÜR MADENİNDEKİ MİDYELER

Hayvan sağlığı konusunda yapılan araştır-
malardan dolayı plastiklerin insan vücudu 
üzerindeki etkisi konusunda endişeler art-
maktadır. Araştırmacılar, deniz kuşlarının 
ve balinalar gibi süzerek beslenen deniz 
hayvanlarının sindirim sistemlerinde ol-
dukça fazla mikro plastik biriktirdiklerini 
ve bunların yiyecekleri sindirme yeteneği-
ni engelleyebileceklerini düşünmektedir-
ler. Diğer araştırmalar, plastiklerin balıkla-
rın organlarına yerleşebileceği ve organ 
duvarlarına sürtünerek iltihaplanma ve 
fiziksel hasara yol açabileceği kanısına 
vardı. Ayrıca, organlara sıkışmış biyolojik 
olarak parçalanamayan küçük malzeme-
lerin neden olduğu mekanik sorunların 
ötesinde, araştırmalar, mikro plastiklerin 
daha zararlı kimyasal katkı maddelerinin 
bazıları için doğrudan hayvan vücutları-

vÜCUDUMUZDAKİ PLASTİK
Bilim insanları dünya nüfusunun yarısından fazlasının 
vücutlarında plastik olduğunu tahmin ediyorlar. Çalış-
ma, plastiğin insan üzerindeki olası etkileriyle ilgili bir 
endişe dalgası yarattı ve bu da plastiğin halkın bilincinde 
geçirdiği dönüşüme hız kazandırdı. 

Dünya Biyogaz Derneği Başkanı 
David Robert Newman

İnsan vücudu  
yaklaşık olarak   

800-1000  
adet mikro plastik 

içeriyor.

Bilim insanları 

dünya nüfusunun 
yarısından 

fazlasının 
vücudunda plastik 

olduğunu tahmin 
ediyorlar. 

Araştırmalar, plastiklerin 
balıkların organlarına 

yerleşebileceği ve organ 
duvarlarına sürtünerek 
iltihaplanma ve fiziksel 
hasara yol açabileceği 

kanısına vardı. 
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na taşınan bir “araç” rolünü üstelenebi-
leceğini göstermiştir. Çevre sivil toplum 
kuruluşu Riskli Denizcilik Politikaları So-
rumlusu Frédérique Mongodin, “Tüm 
bu maddeler diğer toksinleri, renklendi-
ricileri ve katkı maddelerini emebilir ve 
bunları bir organizmaya taşıyabilirler” 
dedi. Mikro plastiklerden kaynaklanan bu 
kirlenme, büyük ve küçük deniz hayvan-
larında bulunmuştur ve tatlısu çipurasın-
daki beyin aktivitesinin kısıtlanmasından 
balinaların erken ölümüne sebep olmaya 
kadar birçok sorunla ilişkilendirilmiştir. 
Plastik kirliliği, diğer çevresel zorlukların 
sebep olduğu ölümcül etkilere sahip de-
ğildir. Ancak, insanlar için olumsuz etkileri 
kanıtlanana kadar sezgisel bir his gibi gö-
rünse de çoğu araştırmacı daha temkinli 
davranmaktadır. Plastik, ticari olarak av-
lanan birçok türün bağırsağında bulundu, 
ancak insanlar genellikle balık midelerini 
yemediğinden, bilim insanları onu sindir-
memizin mümkün olmadığını düşündü-
ler. Plastik, sofra tuzundan içme suyuna 
ve biraya kadar bir dizi gıda ürününde 
de ortaya çıktı, ancak Schwabl ve Lieb-
mann dışkı örneklerine bakmaya başla-
yana kadar, kimse vücudumuzda yüksek 
miktarlarda bulunduğunu kanıtlayamadı. 
Bazı bilim insanları midye gibi bütün ye-
diğimiz deniz ürünlerinin, plastiklerden 
vücudumuza kimyasal madde taşıya-
bildiğini düşünüyordu, ancak bu kimya-
sallara o kadar çok maruz kalıyoruz ki 
bilim insanları deniz ürünlerini yemekten 
kaynaklanan mikroorganizmaları aslında 
ihmal edilebilir bir faktör olduğunu gör-
düler. Schwabl ve Liebmann’ın çalışması 

yeni bir araştırma dalgası oluşturmaya 
yardımcı oldu; çünkü kısmen iki önemli 
soruyu cevapsız bıraktı. İlk olarak, araş-
tırma plastiğin nereden geldiği hakkında 
hiçbir kanıya varamadı. Schwabl, “Plastik-
leri büyük bir ihtimalle yuttuğumuz kanı-
sına vardık” dedi. Ancak açıklaması bu-
nunla sınırlı kaldı. Plastik, insanların yediği 
veya içtiği bir şey de olabilir veya amba-
lajdaki veya çatallardaki malzemelerden 
taşınmış olabilir. İkincisi, bağırsaklarımız-
daki plastiklerin bize zarar verip vermedi-
ğiyle ilgili hiçbir kanıya varılamadı. Sindi-
rim sistemi, yediklerimizle iç organlarımız 
arasında bir engel görevi görür. Araştır-
mayı inceleyenlerden bazıları, plastiklerin 
sindirim sistemimizden geçtiği ve atık 
olarak atıldığı sürece, bir sorun olmaya-
cağını savunuyor. Schwabl da bu görüşe 
katıldığını belirtti. Mikro plastiklerin insan 
sağlığı için risk teşkil edip etmediğini ince-
leyen araştırma projelerine küresel olarak 
fon sağlanıyor. Ancak bilim insanları insan 
sağlığı üzerindeki etkileri hakkında daha 
fazla araştırma yapmaya çalıştıkları için, 
bazıları da yanıtın riskle orantılı olmasını 
istiyor. Plastik kirliliği, diğer çevresel zor-
lukların sebep olduğu ölümcül etkilere 
sahip değildir. Hava kirliliği yılda 7 milyon 
ölüme sebep olmakta ve iklim değişikli-
ğine bağlı hastalıklar her yıl dört milyon 
yaşamının yitirilmesine neden olmaktadır. 
Plastik kirliliğinin insanların yaşamlarını 
kaybetmelerine neden olduğu henüz ka-
nıtlanamadı. 

Her yıl çevreye girdiği tahmin edilen 11,7 
milyon ton mikro plastikten sadece 3 mil 

Mikro plastiklerden 
kaynaklanan kirlenme, 

büyük ve küçük 
deniz hayvanlarında 

bulunmuştur.

Plastik, sofra tuzundan 
içme suyuna ve 

biraya kadar bir dizi 
gıda ürününde de  

ortaya çıktı.

Plastik, insanların yediği 
veya içtiği bir şey de 

olabilir veya ambalajdaki 
veya çatallardaki 

malzemelerden taşınmış 
olabilir. 
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yonu minik parçacıklar halinde idi. “Bu 
tartışmanın tezi ile sadece belirli ürünlerde 
mikro plastiklerin varlığını gösteren gerçek 
bilimsel bulgular arasında büyük bir tutar-
sızlık var” diye belirten Danimarka Teknik 
Üniversitesi'nden bir araştırmacı olan Sinja 
Rist, mikro plastikler ve insan sağlığı ko-
nusuna eleştirel bir bakış açısı getirdi ve 
ekledi: “Son tartışma, insanların plastiğe 
maruz kalmasını çarpık bir şekilde özetle-
di.” Bu yılın başlarında, AB danışma organı 
Avrupa Akademileri tarafından Politika 
Bilim Önerisi (SAPEA), mikro plastiklerle 
ilgili mevcut tüm çalışmaların bir meta-a-
nalizini yayımladı. Sonuç olarak plastikler 
insanlar veya çevre için geniş bir risk oluş-
turmuyorlar. Fakat, plastiklerin, yüksek 
miktarlarda görülen bazı izole yerlerde 
zararlı olabileceğini ve ortamdaki mikro 
plastiklerin konsantrasyonlarının artırdığı 
belirtildi. Raporu yazan SAPEA çalışma 
grubu başkanı Bart Koelmans, “Çevremizi 
bu hızda kirletmeye devam edersek gele-
cekte gerçek bir sorunumuz olacak,” dedi.

MİKRO PLASTİKLER NEREDEN  
GELİYOR…

İstediğiniz her yere bakabilirsiniz; yemek-
lerinize, suyunuza, vücudunuza ve bura-
larda mikro plastikleri bulma ihtimaliniz 
oldukça yüksek. Boyut olarak mikrosko-
bik ila 5 milimetre arasındaki bu küçük 
parçacıklar, kozmetik ve gübrelerde bu-
lunabilir. Polyester ve naylondan yapılmış 
çamaşırları yıkarken ya da araba lastikleri 
yol üzerinde giderken istemimiz dışında 
serbest kalırlar. Şişe veya ambalaj gibi 
plastik ürünler daha küçük parçalara bö-
lünerek üretilirler. Mikro plastikler havada, 
hayvanlarda, yiyecek ve içeceklerde ve 
insan dışkısında bulunurlar. 

İçme Suyu: Orb Media tarafından 2017'de 
yapılan bir araştırma, beş kıtada bir düzi-
neden fazla ülkeden gelen musluk suyu 
örneklerini test etmiş ve yüzde 83'ünde 
mikro plastik buldular. Şişelenmiş su için 
istatistikler daha da kötüydü: numunele-
rin yüzde 93'ü mikro plastik içeriyordu.

Bira:  Araştırmacılar Alman ve Ameri-
kan biralarında plastik dokular buldular. 
Geçen yıl yapılan bir ABD çalışmasında 
bir litre birada ortalama dört parça plas-
tik bulundu. 

Balık:  Mikro plastikler, ringa balığı, us-
kumru, morina ve sazan dahil olmak 
üzere ticari olarak avlanan birçok türde 
ortaya çıkmaktadır.

Midye:  Ghent Üniversitesi'nden bilim 
insanları, bazı kabuklu deniz ürünleri tü-
keticilerinin her yıl 11.000 plastik parçası 
yediklerini tahmin ediyorlar. 

Hava: Plastik dokular iç ve dış mekan or-
tamlarında parçalanabilir, havada süzü-
lebilir ve bunların solunabileceğine dair 
bazı kanıtlar vardır. Jüri hâlâ bunların ci-
ğerlere sıkıştığını ya da temizlenip temiz-
lenmediğine karar veremedi.

Tavuklar: Balık unu kümes hayvanı üreti-
minde kullanılır, bu nedenle mikro plastik-
ler deniz ürünü olmayan yiyeceklerde de 
bulunabilir. 

Yengeçler, istiridye ve plankton: Omurga-
sız tür örneklerinin yüzde 80'inden fazlası 
mikro plastik içermektedir.

Hayvanlar:  220'den fazla hayvan türü-
nün sindirim sisteminde mikro plastikler 
olduğu tespit edildi. Bunlar ıstakozlardan 
kuşlara, memelilerden, kaplumbağalara 
kadar uzanmaktadır.

İnsanlar:  Geçtiğimiz yıl iki Avusturyalı 
bilim insanı önçalışmada mikro plastikler 
için insan dışkılarını inceledi ve inceledik-
leri sekiz örneğin her birinde parçacıklar 
buldu. ■
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Büyük Pasifik Çöp Yaması
135’’-155’’ Batı ve 35’’-42’’ Kuzey dolaylarında uzanan deniz çöp sahası.
Ancak her sene kaydığı için tam yerini ifade etmek zor.
Kuzey Pasifik girdap merkezinde yer alır ve akımlarla sınırlandığından başka yere gitmez.

Yama yaklaşık 2200 kilometre uzunluğunda ve 800 kilometre genişliğinde. 

İspanya ve Portekiz’in toplamından neredeyse 
3 kat daha büyük

Derinlik 10 metre 

Kuzey Pasifik girdap 
merkezi (hafif rüzgar ve 
kuvvetli yüksek basınç 
sistemleriyle oluşmuş 
girdap) çöp çorbasını 
sabit bir harekette 
tutuyor. 

Her plastik yüzmez – bazıları 
(yaklaşık yarısı) sudan daha 

ağırdır ve dibe batarak ekolojik 
dengeyi etkiler. 

Alan

1.760.000  
kilometrekare

BM Çevre Programı 
okyanus sularında  

her milkarede 46.000  
çöp yüzdüğünü  
tahmin ediyor. 



Pasifik Okyanus’undaki akıntılar döngüsel etkileriyle Kuzey 
Amerika, Asya ve Havai Adaları’ndan gelen atıkları çeker ve 
100 milyon ton çöpün bir arada yüzdüğü bir adacık oluşturur.

Nasıl meydana gelir?

% 5’ten daha az plastik geri dönüştürülür.
Kuzey Pasifik Girdap Merkezi’nin ortasında 
1999’da küçük plastik parçaları yüzeydeki 
plankton yaşamına 6’da 1 oranında fark  
atmıştı. Bu oran 2010'da 60'da 1'e çıktı.

Plastik asla biyobozunmaya uğramaz, doğal 
maddelere ayrışmaz. Ancak fotobozunmaya 
uğrayarak yine plastik olan daha küçük 
parçalara ayrılır.

İlginç gerçekler

Fotobozunma

Fotobozunma  
ne kadar zaman alır:

Bebek bezi :  
500 yıl

6 bölmeli plastik tutucu :  
400 yıl

Plastik şişe :  
450 yıl

Plastikle gelen problemler
Dünya çapında plajları kirletir ve  
turistleri kaçırır.

Deniz canlılarına dolaşır ve onları boğabi-
lir ya da hareket edemez hale getirebilir.

Plastik atıklar kıyıya vurdukça buradaki 
türlere ait habitatı yok eder.

Gemilerin pervanelerine ya da omur-
galarına takılan plastik maddeler gemi 
tamirat ve bakımını pahalı hale getirir.

Plastik biyobozunmaya uğramaz, istilacı 
türlerin başka bölgelere taşınmasında  
rol oynar. Yıl   100   200   300    400   500   600

450

400

500

%80 
Karadan, nehirler ve kanalizasyon 
sistemi aracılığıyla denizlere 
taşınarak.

%20 
Gemiler, ağlar ve balıkçılık 
ekipmanları. Birçok konteynır 
fırtına etkisiyle denize düşer.

Nereden geliyor?

Çöp Yaması
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DEPOZİTO SİSTEMİ:  
ATIK YÖNETİMİNDE  YENİ BİR DÖNEMİN   
KAPISI AÇILIYOR!

Çevreye atılan çöpleri azaltmak ve geri dönüşüm oranını artırmak amacıyla, birçok ülke 
içecek ambalajlarının geri kazanımı için depozito iade sistemlerini hayata geçiriyor. De-
pozito sistemi sayesinde bu ülkelerdeki geri dönüşüm oranlarında kısa sürede ciddi 
artışlar gözlendi. Türkiye de benzer adımı atarak, 2021’den itibaren depozito sistemini 
uygulamaya başlayacak. 
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10 Aralık 2018 tarihli 30621 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 

“Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 
2872 sayılı Çevre Kanunu’nda bazı de-
ğişiklikler yapıldı. Bu değişiklikle gerek 
ambalaj ürünlerinde gerekse diğer çe-
şitli sanayi ürünlerinde “Geri Kazanım 
Katkı Payı ile Depozito” uygulamala-
rının hayata geçirilmesi hükme bağ-
landı. Depozito uygulaması Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın belirleyeceği 
ambalajlar için 1 Ocak 2021 tarihinden 
itibaren zorunlu olacak. Depozito sis-
temi uygulayan, piyasaya süren/itha-
latçı, depozitolu olarak piyasaya sür-
dükleri ürünler için geri kazanım katkı 
payı uygulamasından muaf tutulacak.

Geri dönüşüm için ekonomik bir özen-
dirici olarak tasarlanan depozito, bazı 
içecek ambalajları satın alınırken kesi-
len ve tüketici boş ambalajları bir top-
lama noktasına getirdiğinde (bir kısmı 
ya da tamamı) geri ödenen küçük 
bir bedeldir. Merkezi Brüksel’de olan 
Reloop Derneği’nin depozito sistemi-
ne ilişkin yaptığı incelemeye göre Ka-
nada’da, bir depozito iade programına 
sahip eyaletlerde satılan tüm tekrar 
doldurulamayan içecek ambalajlarının 
geri toplanma oranı %80 civarında. 
Buna karşılık ambalajları belediyele-
rin yol kenarı toplama geri dönüşüm 
programıyla geri kazanan eyaletlerde 
bu oran sadece %50 seviyesinde.

ABD’de, depozito iadesi olmayan eya-
letlerde içecek ambalajları için genel 
geri dönüşüm oranı %30 civarınday-
ken, ambalaj depozitosu yasalarının 
yürürlükte olduğu eyaletlerde kapsa-
ma giren ambalajların %66 ile %95’i 
geri dönüştürülüyor.

Tek kullanımlık içecek ambalajları için 
depozito iadesinin bulunduğu hemen 
hemen her Avrupa ülkesi %85’in üs-
tünde geri dönüşüm oranları bildiriyor. 
Ayrıca, Kuzey Amerika ve Avrupa’da 
depozitosuz bölgelerin çoğunda de-
pozitosuz ambalajlar için toplama 
oranları aşırı yüksek tahmin edilme 
eğiliminde.

Kuzey Amerika’dan Avustralya’ya ve 
tüm Avrupa boyunca, depozito iadesi 
için küresel bir ivme mevcut ve sürek-
li büyümekte. Bu sistem yüksek per-
formans elde etmekte, daha yüksek 
geri dönüşüm malzeme miktarları 
üretmekte ve döngüsel bir ekonomi-
ye doğru geçişi teşvik etmekte. Bu 
yararlar ve yol kenarı çoklu toplama 
programlarının genel zayıf perfor-
mansları göz önüne alındığında, git-
tikçe daha fazla içecek şirketi de boş 
ambalajlarını döngüsel bir tarzda 
idare etmenin ve büyümekte olan 
karasal ve denizdeki çevreye atılan 
çöpler sorununa el atmanın en iyi 
çözüm olduğunu düşünmekte.

DÜNYADA DEPOZİTO SİSTEMİ

Reloop Platformu Genel Müdürü Cla-
rissa Morawski, Geridönüşüm Eko-
nomisi Dergisi’ne depozito sistemini 
anlattı. Döngüsel ekonomi konusunda 
oldukça tecrübeli bir isim olan Mo-
rawski, depozito sisteminin uygulandı-
ğı ülkelerde geri dönüşüme olan hızlı 
katkısına vurgu yaptı ve Türkiye’nin bu 
uygulamaya geçecek olmasının öne-
mine işaret etti.

Clarissa Morawski: “İnsan sağlığına 
ve çevreye büyük olumsuz etkileriyle 
dünyanın artan bir plastik atık kirlili-
ği yaşadığı yadsınamaz bir gerçektir. 
Mavi Gezegen II ve Plastikte Boğulmak 
gibi belgeseller plastiklerin -özellikle 
tek kullanımlık olanların- krizin boyu-
tuna ve okyanuslardaki plastikler yü-
zünden kapana kısılmış ya da boğul-
muş çarpıcı hayvan resimleriyle, deniz 
hayatına olumsuz etkilerini vurgula-
maya yardımcı olmuştur.”

Plastikler uluslararası gündemde daha 
önemli hale geldikçe, tek kullanımlık 
içecek kutuları için hazırlanan depozi-
to iade sistemlerinin ardındaki itici güç 
de artmaktadır. Kuzey Amerika’dan 
Avrupa ve Avusturalya’ya, şu anda 
dünya çapında içecek kutularına de-
pozito sistemi uygulayan 40’tan fazla 
bölge vardır. Bu sistemler tüketicinin 
alım esnasında ufak bir miktar depo-
zito ödemesini, geri dönüşüm için boş 

Reloop Platformu Genel Müdürü  
Clarissa Morawski

"MAVİ GEZEGEN II VE 
PLASTİKTE BOĞULMAK 

GİBİ BELGESELLER 
KRİZİN BOYUTUNU 

VURGULAMAYA 
YARDIMCI OLMUŞTUR.”
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kutuyu getirdiğinde ise depozitoyu 
geri almasını gerektirir.

Tek kullanımlık şişeler ve metal kutular 
için yakın zamanda depozito sistemi 
uygulayan ülkelerden biri yaklaşık 3 
milyonluk nüfusuyla Avrupa’nın kuze-
yinde yer alan, oldukça küçük bir ülke 
olan Litvanya’dır. Şubat 2016’da yü-
rürlüğe giren depozito sistemi hemen 
hemen tüm içecek kutularını kapsa-
maktadır ve tüketicilere hem otomas-
yonlu hem de manuel iade seçenekleri 
sunan perakende şirketleriyle %100 
uyumlu çalışmaktadır.

Şubat 2019’da, İngiltere Çevre ve 
Tarım İşleri Departmanı ilgili kuruluş-
lara ne çeşit depozito sistemi görmek 
istedikleriyle ilgili bir kamuoyu görüş 
alımı gerçekleştirdi. Mayısta, İskoçya 
hükümeti 2020’de zorunlu olacak cam, 
plastik, alüminyum içecek kutularını 
kapsayacak depozito sistemi önerile-
rini duyurdu. Batı Avusturalya hükü-
meti de 2020 yılının başlarında faali-
yete geçmesi beklenen bir depozito 
iadesini öncelik haline getirdi. Portekiz 
(2020), Malta (2020), Belarus (2020), 
Romanya (2022) ve Türkiye’nin (2021) 
de dahil olduğu birçok ülke aynı şeyi 
yapacaklarını duyurdular.

NEDEN DEPOZİTO SİSTEMİ?

Geri dönüşüme olan teşvikten dolayı 
depozito sistemleri, çevre kirliliğinin 
azaltılmasında, ürün yasaklarının ve 
vergilerin ortak hedefinde olan tek 
kullanımlık içecek şişelerinin tekrar 
kullanımlarında ve geri dönüşümlerin-
de etkili bir araç olduklarını kanıtladı-
lar. Bu Danimarka, Estonya, Norveç, 
Litvanya ve Oregon (ABD) gibi hâliha-
zırda depozito sistemi uygulayan böl-
gelerde başarılı şekilde uygulanıyor. 
Hatta tek kullanımlık içecek depozito 
sistemi uygulayan hemen her Avrupa 
ülkesi %85’in üzerinde geri dönüşüm 
oranına ulaştı. Litvanya bu konuda 
müthiş bir örnek. 2 yıldan az süredir 
uygulanan bu sistem ile tüm içecek 
kutularının %91,9’u geri dönüşüme ka-
zandırıldı. Norveç’teki depozito siste-
mi de 2016’da % 91,7’lik bir dönüşüm 
oranıyla benzer bir performans elde 
etti. Bu sonuçlar kentsel atık toplama 

ve geri dönüşüm kutularına dayanan 
geleneksel yeşil nokta geri dönüşüm 
sistemlerinin oranlarıyla çarpıcı bir zıt-
lıkta.

İçecek paketlemede, diğer Geniş-
letilmiş Üretici Sorumluluğu (GÜS) 
seçeneklerinin aksine depozito siste-
mi, evsel geri dönüşüm kapasitesini 
artırıma yatırım yapmaya yönlendi-
rebilir ve yeni şişelerde kullanılan ve 
bir kutunun karbon ayak izini önemli 
ölçüde azaltan reçineye kalıcı bir 
kaynak sağlayabilir. Bu özellikle Coca 
Cola ve Nestle gibi içecek ambalajları 
için iddialı geri dönüşüm hedefleri be-
lirleyen, güvenli geri dönüştürülmüş 
ham madde isteyen markalar için uy-
gundur. Örneğin Almanya’da depozito 
sistemi ile toplanan PET’lerin %80’i 
şişeden şişeye uygulamalarda kulla-
nılmaktadır. Norveç’te toplanan ma-
teryalin yüksek miktarı ve kalitesi so-
nucunda yeni bir PET ön işlemcisi inşa 
edilmektedir. Bu ön işlemci ülkedeki 
PET içecek üreticilerinin %80’lik geri 
dönüştürülmüş içecek oranını daha da 
ileri götürecektir.

Yukarıda saydığımız çevresel faydalara 
ilave olarak sera gazı emisyonlarının 
önlenmesinin, çöp alanı tasarrufunun 
yanı sıra depozito sistemlerinde pe-
rakendecileri ilgilendiren ekonomik 
faydalar da vardır. “Sıfır Atık İskoçya 
2015” raporu depozito sisteminin pe-
rakendecilere maliyetinin yıllık 28.5-29 
milyon pound olmasını tahmin eder-
ken katılımcı perakendecilere ödenen 
dağıtım bedelinin 37.2 milyon pounda 
kadar çıktığını ortaya koydu. Bu da pe-
rakende sektöründe yıllık 8.7 milyon 
pounda kadar gelir anlamına geli-
yor. Birkaç çalışma da ortaya koydu 
ki kullanılmış kutular uygun bir yere 
yerleştirildiğinde perakendeciler artan 
satışlardan ve gelen-giden müşteri tra-
fiğinden de fayda sağlayabiliyor.

Depozito sisteminin yeni iş alanları 
açmada da olumlu etkisi var. Reloop 
ve Eunomia’nın son raporuna göre 
Ontario’nun (Kanada) yol kenarlarına 
alkolsüz içecekler için depozito sistemi 
konulması, 1500 dolaylı ve dolaysız iş 
imkanı doğurdu. Aynı çalışma depo-

“Sıfır Atık İskoçya 
2015” raporu 

depozito sisteminin 
perakendecilere 
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zito sisteminin Ontario ekonomisine 
800 milyon dolar KDV ve toplamda 66 
milyon dolar vergi potansiyeline sahip 
olacağını gösterdi.

İş olanakları açma ve ekonomik ge-
lişmenin yanı sıra depozito sistemleri 
kent bütçeleri için de yararlıdır. Depo-
zito sistemleri yol kenarı programların-
dan sağlanacak potansiyel geliri başka 
yöne çekerken aynı zamanda azaltılan 
ya da önlenen toplama, tasfiye tanzim 
maliyetleriyle kentsel atık işletim sis-
temlerine önemli tasarruf da sağlar.

NEDEN BU İLGİ?

Depozito sistemlerine yönelen bu ilgi-
nin tek bir unsurunu kesin olarak söy-
lemek zor, ancak artan okyanus kirlili-
ğinin kesinlikle rolü var. İlginin başka 
bir sebebi de bazı üreticilerin birçok 
içeceğin geri dönüşüm hizmetlerinden 
uzakta tüketilip atılması konusundaki 
farkındalığı. Yüksek geri dönüşüm he-
deflerine ulaşmaya çabalayan üretici-
ler için var olan yeşil nokta programları 
-tek aile odaklı olduğu için- yetersiz 
kalıyor. Durağan toplama oranları ve 
artan kirlilik daha da düşük geri dönü-

şüm oranlarıyla sonuçlanıyor. Üretici-
ler, belediye yetkilileri ve atık endüst-
risi ile çalışmak zorunda olduklarından 
maliyetler üzerinde çok az kontrolleri 
olduğunu görüyorlar.

Avrupa Birliği atık yasasıyla, üretici-
ler ambalajlama bedellerinin en az 
yarısından sorumlu olacak ve 2030 
yılı itibariyle daha yüksek geri dönü-
şüm hedeflerine (toplama hedeflerin-
den) ulaşmak zorunda olacaklar. Tam 
olarak; alüminyum için %60, çelik için 
%80, cam için %75 ve plastik için %55’e 
ulaşmaları gerekecek. Dahası geri dö-
nüşüm oranlarını hesaplamak için kul-
lanılan yöntemler, performans testleri-
nin suni olarak şişirilmesini engellemek 
için daha sıkı olacak.

Buna ilave olarak Mart 2019’da Avrupa 
Komisyonu, plastik şişelerin üye ülke-
ler tarafından 2025’e kadar %77’sinin, 
2029’a kadar %90’ının toplanmasını 
zorunlu kılan Tek Kullanımlık Plastik 
Yönergesi’ni yürürlüğe koydu. Depozi-
to sistemleri bu hedefi elde etmek için 
bir yöntem olarak öneriliyor. Devlet 
politikalarını belirleyenler bu stratejile-

Avrupa Birliği Atık 
yasasıyla 2030 yılı için 

hedeflenen atık geri 
dönüşüm oranları  

 

Alüminyum %60 
Çelik %80 
Cam %75 

Plastik %55
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rin atıkların azaltılmasına ciddi ölçüde 
katkı sağlayacağına, yeniden kulla-
nım ve geri dönüşüm hedeflerini elde 
etmeye yardımcı olacağına ve aynı 
zamanda deniz kirliliğiyle mücadele 
edeceğine inanıyorlar. AB’de alınan bu 
kararlar şimdiden diğer ülkelerde de 
etkisini göstermeye başladı. Kanada 
11 Haziran’da Tek Kullanımlık Plastik 
Yasa taslağının Avrupa’nınkini hemen 
hemen aynen yansıtacağını duyurdu.

SINIFININ EN İYİSİ BİR DEPOZİTO 
SİSTEMİ TASARLAMAK

Türkiye de Sıfır Atık Projesi kapsamın-
da depozito iade sistemine geçecek. 
Eğer Türk hükümetinin planları gerçek-
leştirilirse satılan tüm içecek kutuları 
2021’den itibaren depozito sistemine 
dahil olacak. Ancak sıfırdan bir de-
pozito sistemi uygulamak dikkatli bir 
planlama gerektirir ve etkili bir sistem 
oluşturmak için düzenleyicilerin göz 
önünde bulundurması gereken yasama 
ve yürürlüğe koyma faktörleri vardır. 
Düşük maliyetle yüksek amortisman 
oranları (%80’den fazla) elde edilen 
var olan depozito sistemleri sıklıkla 
aşağıdaki benzer özelliklere sahiptir.

Uygun depozito bedeli: Depozito/geri 
ödeme bedeli, müşterileri kutuları iade 
etmeye teşvik edecek kadar yüksek 
olmalıdır. Tecrübeler göstermiştir ki 
yüksek depozito bedelli (örn. 10 sent 
ya da daha fazla) sistemlerle içecek 
kutularında genellikle daha yüksek 
toplama oranları (%80) elde edilmiş-
tir. Ancak yüksek depozitolar hileli 
kazanç yöntemi riskini artırır, bunların 
da sistemin maliyetini artırabilecek bir-
takım yöntemlerle azaltılması gerekir. 
Göz önünde bulundurulması gereken 
bir başka unsur da enflasyon etkisi-
dir. Zaman içinde müşteri teşvikinin 
azalmasını önlemek için depozito/geri 
ödeme bedeli periyodik olarak artı-
rılmalıdır. Örnek olarak Amerika’daki 
Oregon eyaleti Nisan 2017’de depozi-
toyu 0,05 dolardan 0,10 dolara artırdı. 
Ocak-Mart 2017’de iade oranı %59’du, 
artışın ardından Oregon 2018’de 
%90’lık iade rakamını gördü.

Perakendecilerin kullanılmış içecek 
kutularını satış noktasında geri alma 
zorunluluğu: Var olan depozito sistem-
leri tarafından kullanılan iki temel top-
lama yaklaşımı perakendeciye iade ve 
depoya iadedir. Avrupa’da en yaygın 

Geri iade sistemlerini 
uygulayan Kanada eyalet ve 
bölgeleri, belediye yol kenarı 
geri dönüşüm programları 
yoluyla ortalamada yalnızca 
%50’ye ulaşan geri iade 
oranıyla kıyaslandığında 
satılan yeniden doldurulmaz 
içecek ambalajlarının 
%80'ini geri kazanıyor.
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olan perakendeciye iade modeli, müş-
teri kullanımına en uygun ve en yüksek 
iade oranları sağlaması açısından, en 
iyi model olarak kabul edilir. Bu model-
de içecekleri satan perakendeciler ka-
nunen boş kutuları tüketiciden almakla 
ve depozito bedelini vermekle yüküm-
lüdür. Tüm kullanıcılar için asgari dü-
zeyde kazanç garantisi de gerekebilir.

Merkezi sistem operatörü: En iyi uygu-
lama yönteminde marka sahipleri kâr 
amacı gütmeyen bir merkezi sistem 
operatörü (MSO) kurmalıdır. Böylece 
sistem performansı ve dizaynı üze-
rinde kontrol sahibi olabilirler. MSO 
günlük operasyonu yönetir ve üreti-
cilerden, perakendecilerden ve diğer 
sorumlu kuruluşların temsilcilerinden 
oluşan yönetim kuruluna rapor verir.

Spesifik kutu işaretleme (barkod ge-
rekliliği): Net/Açık kutu etiketleri iki 
ana amaca hizmet eder.

1) Tüketiciye depozito miktarı ile ilgili 
bilgi sağlamak

2) Dolandırıcılık riskini önlemek ve/
veya en aza indirmek

Tescil sürecinin bir parçası olarak, üre-
ticiler içeceğin herhangi bir bölgede 
satılmasını mümkün kılacak evrensel 
bir barkod mu yoksa ülkeye/eyalete/
bölgeye özel barkod mu kullanacağını 
seçebilmelidir. Sonuç olarak bir hükü-
metin seçtiği etiketleme çeşidi, pazar 
boyutu, diğer ülkelere yakınlık ve de-
pozito seviyeleri gibi belirli şartlara 
bağlı olacaktır.

Ödenmemiş depozitolar sistem opera-
töründe kalır: Modernize bir sistemde 
MSO ödenmemiş depozitoları alır ve 
bunları sistem finansmanını destele-
mek için kullanır. Bu, sistemin masraf-
larını düşük tutmaya, distribütörlerin 
ödenmemiş depozitolardan kâr sağla-
mamasına ve hileli iadelerin önlenmesi 
için alınacak önlemlerin rahatlıkla ya-
pılmasına yardımcı olur.

Hedefler ve cezalar: İçecek kutuları-
nın toplanması ve geri dönüşümü için 
net ve minimum hedefler konulması 
(örn. AB tarafından plastik içecek ku-
tularının geri dönüşümü için %90’ının 
toplanmasının kabul edilmesi) buna 

uyulmadığı takdirde cezanın ne ola-
cağının belirli olması tavsiye edilir. Net 
hedefler belirlemek, sistem operatör-
lerinin talep edilmemiş depozitolarla 
düşük iade oranlarına rağmen finansal 
kârlarını artıracak bir sistem dizayn 
etme olasılığını da azaltır. Üreticilerin 
bu hedeflere ulaşmasını teşvik etmek 
için mevzuat, hedeflere ulaşılamaması 
durumunda iade edilmeyen depozi-
toların gelirinin bir kısmının ilgili yerel 
yetkiliye verilmesini gerektirebilir. 
Bunun uygulanmasının örneklerinden 
biri, iade oranları %75’in altına düşerse 
sanayicilerin ceza ödemek zorunda ol-
dukları Kanada’nın Quebec bölgesidir.

Kapsamlı faaliyet alanı: Depozito sis-
teminin en temel dizayn unsurların-
dan biri sistemin kapsadığı materyal-
ler ve/veya kutu çeşitleridir. Depozito 
sisteminin kapsaması tavsiye edilen 
içecek türleri metal kutularda satılan 
tüm içecekler (demir içeren ya da içer-
meyen) plastik şişeler, cam şişeler ve 
içecek kartonlarıdır. Bu yaklaşım geri 
dönüşüm oranları ve kirliliğin azaltıl-
ması üzerindeki etkiyi en üst seviyeye 
çıkarır ve sistemin içinde veya dışında 
olmak hiçbir içecek şirketine avantaj 
sağlamayacağından üreticiler için tar-
tışmasız en adil olanıdır. Tüketiciler, 
perakendeciler ve üreticiler için de çok 
basittir ve tüketicilerin kutuları türleri-
ne göre ayırmasını gerektirmez.

Kaynak yaratma: Modern bir depozito 
sistemi öncelikli olarak talep edilme-
miş depozitolardan ve iade edilen ma-
teryallerin satış gelirinden kaynak elde 
etmelidir. Geriye kalan masraflar mer-
kezi sistem operatörü tarafından belir-
lenen idari bir ücretle karşılanmalıdır.

Yenilikçi teknoloji: Bazı perakendeciler 
müşterilere depozito ödemek, şişeleri 
toplamak ve ayırmak için hâlâ el işçili-
ğini kullansalar da en başarılı depozito 
sistemi modelleri etkili toplama imkanı 
sağlayan ters otomat makinaları kul-
lanan Norveç, Estonya, Litvanya ve 
Oregon’dakilerdir. Bu makineler nakit 
ödeme sırasında kullanılacak bir de-
pozito fişi verir. Ters otomat makineler 
kutuları marka, materyal, tip ve renge 
göre sınıflandırabilir.

2016 yılı 
rakamlarına göre 
küresel boyutta 
480 milyardan fazla 
plastik şişe satıldı. 
2021 yılına kadar 
bu rakamın %20 
artacağı tahmin 
ediliyor. Kullanılmış 
tüm plastik 
ambalajların %32'si 
yaşayan varlıkları ve 
dünya okyanuslarını 
kirleterek doğaya 
salınmakta.
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TÜRKİYE İÇİN FIRSAT

Faydalar göz önünde bulunduruldu-
ğunda etkinliği kanıtlanmış bu sistem-
lere desteğin neden arttığını görmek 
zor değildir. AB’nin Tek Kullanımlık 
Plastikler Yönergesi ve diğer atık ya-
salarına ek olarak Çin’in atık kâğıt ve 
plastik ithalat yasağı da bazı ülkeleri, 
depozito sistemi gibi geri dönüşüm 
için yüksek kaliteli materyal akışını 
sağlaması kanıtlanmış olan toplama 
sistemlerini kullanmaya teşvik edebi-
lir. Dünya çapında haberler atık plas-
tiklerin albatrosları boğduğu, balık-
ları öldürdüğü ve çöp yığınlarından 
adalar oluşturduğu ile ilgili korkunç 
resimler göstermeye devam ederken, 
SUPD plastik kirliliği konusunda işlerin 
yoluna gireceği ümidini veriyor. Artık 
her şey Türkiye gibi üye ülkelerin keli-
meleri eyleme çevirme ve en iyi depo-
zito sistemi sergileme fırsatını yakala-
masına bağlı.

SEKTÖR NE DİYOR?

AKE Çevre Teknolojileri Kurucu Ortağı 
Ayça Köksal, Avrupa ülkelerinin ço-
ğunda uygulanan depozito sisteminde 
yüzde 90’a varan verim alındığını söy-
lüyor. Köksal, “Ambalaj satıcıya iade 
edildiğinde üstlenilen ücret alıcıya geri 
iade edilir. Ambalaj atıklarının kayna-

ğında verimli bir şekilde toplanma-
sı aynı zamanda depolama sahasına 
giden atık miktarının azaltılması, böy-
lelikle de çevre kirliliğinin önlenmesi 
amacıyla içecek ambalajlarına depozi-
to sistemi getirilecektir,” diyor.

Ayça Köksal’ın konuyla ilgili açıkla-
maları şöyle: “Sıfır Atık Projesi’ne hız 
kazandıracak olan depozito sisteminin 
tüm kontrolü Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı’nda olacağı için daha sistemli 
uygulanması sağlanacaktır. Çıkartıla-
cak yönetmeliklerle desteklenecek ve 
her işlem kayıt altına alınacaktır. Sis-
temin içerisine tüm paydaşların katıl-
ması sağlanarak çok yönlü bir sistem 
oluşturulacaktır. Çok sayıda ülkede uy-
gulanan ve %90 verim alınan depozito 
uygulaması cam, plastik ve metal am-
balaj atıkları için uygulanacak. Depo-
zito sisteminin uygulandığı ülkelerde 
akıllı otomatlar ile toplama işlemi ger-
çekleştiriliyor. Kumbaralara atılan am-
balajlar üzerlerinde yer alan ayırt edici 
barkod ile makinalarda ayrıştırılırken, 
ödemeler ise bu kumbaralar üzerinden 
gerçekleştiriliyor. Depozito uygulaması 
ile çevrenin korunmasının yanı sıra geri 
dönüşüm oranlarında artış sağlanarak 
ekonomiye katkı sağlanması bekle-
nirken, sanayiye kaliteli ham madde 
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AKE Çevre Teknolojileri 
Kurucu Ortağı 
Ayça Köksal:

Depozito iade 
sistemi belediyelerin 

çöp toplama, işleme ve 
bertaraf masraflarında 
çok ciddi tasarrufları 
beraberinde  getirecek 
ve kısacası belediyeleri 
içecek ambalajlarının 
sorumluluğundan 
kurtaracaktır.
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sağlanması, ithalatın ve cari açığın da 
azaltılması gibi etkileri olacaktır. Depo-
zito kapsamındaki ambalajlı ürünlerin 
satışını gerçekleştiren satış noktaları 
depozito uygulaması toplama siste-
mine katılım sağlamakla yükümlüdür. 
Düzenlemeye aykırı davrananlara ise 
ton başına ceza kesilecek. Depozito 
uygulanmadan yıllık piyasaya sürülen 
ambalaj için piyasaya sürenlere ton 
başına 100 TL idari para cezası veril-
mesi öngörülüyor.”

DEPOZİTO İADE SİSTEMİ BELEDİYE 
BÜTÇELERİNDE BÜYÜK  
TASARRUFLAR SAĞLAYACAK

TÜÇEM Çevre Eğitimi ve Atık Yöneti-
mi Derneği Başkanı ve Reloop Türkiye 
Temsilcisi Aynur Acar, Zorunlu Depozi-
to İade Sistemi'nin yerel yönetimlerin 
altyapı çalışmalarında sağlayacağı ta-
sarrufu şu sözlerle ifade etti: 

“Yaklaşık 15 yıldır belediye altyapısın-
da büyük emekler verdiğimiz 'Ambalaj 
Atıklarının Toplanması ve Geri Dönüşü-
mü Projeleri' ile sahada yoğun çaba-
larla kurgulamaya çalıştığımız sistem 
bazı zamanlar belediyeleri üzdü, bazen 
toplayıcıları bazı zamanlarda da, ya-
tırımcıları üzdü. Oysa ambalaj atıkla-
rının toplanmasında iki önemli başlık 
olan 'KİRLETEN ÖDER' ve 'ÜRETİCİ 
SORUMLULUĞU' hiçbir zaman hayata 
geçirilmedi ve sahada çalışmalarımızı 
kolaylaştırmadı. Bunun yanı sıra kurgu-
lanmış olan altyapılarda da ya mevzuat 
değişiklikleri ya da yerel yönetim se-
çimleri sonuçlarında değiştirilen kad-
rolar ve her seçim sonrası sıfırdan baş-
lamak bugüne kadar bir hayli zaman ve 
maddi manevi kayıplara neden oldu.

2018 Aralık ayında Resmi Gazete'de 
ilan edilen Çevre Kanunu ve Bazı Ka-
nunlarda Değişikliklere Dair Kanun, 
artık geçtiğimiz yıllarda kurguladığı-
mız altyapıda büyük değişiklik ve ko-
laylıkları beraberinde getirecek beledi-
yeler için.

İklim değişikliğinin dünyamıza olum-
suz etkileri, okyanuslarda plastik atık-
ların haritalarda yeni adalar hatta kıta 
oluşturması ve uluslararası müzakere-

lerle kentlerdeki atıkların karbon salı-
nımını azaltmak için içecek ambalajla-
rının geri kazanımı için depozito iade 
sistemlerine birçok ülkede ilgiyi artırdı. 
Bu sistemler içecek satışlarına küçük 
bir depozito kesintisi eklerken, boş 
ambalajların da tüketici tarafından geri 
dönüşüm için marketlere ve/veya iade 
noktalarına geri getirildiğinde de öde-
dikleri bedeli geri ödeyecek.

Gittikçe daha fazla sayıda ülke depo-
zito sistemini çevreye atılan çöpleri 
azaltmanın ve geri dönüşümü teşvik 
etmenin bir aracı olarak düşünürken, 
birçok kişi de böyle bir sistemin be-
lediyeler, özellikle de mevcut kaynak-
ta ayırma çalışmalarının yürürlükte 
olduğu belediyeler, üzerindeki etkileri 
endişeyle sorgulamakta. Depozitoya 
karşı olanların öne sürdüğü başlıca 
sav, depozitonun ciddi bir ekonomik 
değere sahip geri dönüşüm malzeme-
lerini belediyenin geri dönüşüm ağın-
dan ayırarak belediyelere zarar vere-
ceği, bunun sonucunda belediyelerin 
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toplama sistemlerinin maliyetini yük-
selteceği  şeklindedir. Bu savı destek-
lemek üzere malzeme geliri kayıpları-
nın yanı sıra, ambalajlardan elde edilen  
gelirin de kaybedileceği şeklindedir. 
Oysa bu savların çoğu yetersiz bilgi-
den kaynaklanmaktadır. 

Depozito iade sistemi belediyele-
rin çöp toplama, işleme ve bertaraf 
masraflarında çok ciddi tasarrufla-
rı beraberinde  getirecek ve kısacası 
belediyeleri içecek ambalajlarının so-
rumluluğundan kurtaracaktır. 

Birçok ülkede belediyelerin depozito 
iade sistemine geçtikten sonra nasıl et-
kilendikleri hakkında ciddi araştırmalar 
yapılarak yıllar içerisinde bu konuda 
yapılmış tüm araştırmaları rapor ha-
linde derleyerek elde edilen tasarruflar 
ortaya konulmuştur. Sonuçlar gayet 
ikna edici ve depozito iade sisteminin 
belediyeler için son derece verimli, 
tasarruflu ve iyi olduğunu ortaya koy-
muştur ve kısacası belediyeler için an-
lamlı maliyet tasarruflarının elde edil-
diği kayıtlara geçmiştir. 

Sistemin hayata geçmesiyle önlenmiş 
çöp toplama ve taşıma giderleri, çev-
reye atılmış çöpleri temizleme giderle-
rinde maksimum, geri dönüştürülmüş 
malzemelerde, çevreye atılmış çöplerin 
toplanması ve kamu alanlarının bakım 
giderlerinde, çöp depolama sahası gi-
derlerinde, atık bertaraf vergisi topla-
ma bedeli vatandaş memnuniyetinde, 
evsel çöp geri dönüşüm merkezi gi-
derlerinde, belediye karbon ayak izi, 
belediye çöp toplama araçlarının ba-
kım-onarım giderlerinde, hane bazın-
da geri dönüşüm malzemesinin ülke 
ekonomisine kazandırılmasında büyük 
çok yönlü tasarruflar sağlandığı ortaya 
konulmuştur. 

Belediye bütçelerinin büyük bir oranı 
(%76-%81 arasında büyük bir oranı) 
çöp toplama giderlerinden kaynak-
lanmaktadır. Depozito iade sistemiyle 
%30-35 civarında ciddi oranlarda ta-
sarruf sağlandığı ispatlanmıştır. De-
pozito iade sisteminin temel amacı 
KAYNAK TASARRUFU’dur."

TESK: DEPOZİTOLU CAM  
AMBALAJ TEŞVİK EDİLMELİ

Depozito sistemi ile ilgili bir diğer açık-
lama da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar 
Konfederasyonu’ndan (TESK) geldi. 
TESK Genel Başkanı Bendevi Palan-
döken, cam ambalajlı ürünlerin pahalı 
olmasından dolayı vatandaşların plas-
tik ambalajlı ürünü tercih ettiğini, bu 
nedenle cam ambalajlı ürünlerin de-
pozito uygulamasının yaygınlaşması 
gerektiğini söyledi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandö-
ken, “Cam ambalajlar plastikten daha 
pahalı olduğu için üretici de tüketici 
de plastik ambalajları daha çok tercih 
ediyor. Ancak, cam ambalajlar depozi-
tolu olursa tam tersine plastikten daha 
ucuza geliyor. Plastik ambalajlar ise 
hem çevreye zararlı hem de insan sa-
ğılığına. Dolayısıyla ambalajlı ürünlerin 
hem daha ucuz hem de daha sağlıklı 
olabilmesi için depozitolu cam amba-
lajlar teşvik edilmeli” dedi.

Ücretli plastik poşetlerdeki kullanımın 
azalması gibi camda da depozito uy-
gulamasının yaygınlaşması gerektiğine 
değinen TESK Genel Başkanı Bendevi 
Palandöken, “Plastik poşetlerin paralı 
olmasından sonra katılım ve farkındalık 
ülkemizde epeyce arttı. Artık halkımız 
plastiğin ne kadar zararlı ve sağlıksız 
olduğunu çok daha iyi anlamış du-
rumda. Bu uygulamanın amacıyla aynı 
doğrultuda, cam ambalajlı ürünlerde 
de bu şekilde bir farkındalık oluşturul-
malı. Çünkü cam, ham maddesi toprak 
olduğu için %100 geri dönüştürülebili-
yor ve sağlığa zararı yok. Bunun aksine 
plastik ambalajlı ürünler hem çevreye 
hem de içinde bulunan ürüne karışan 
maddeler nedeniyle insan sağlığına 
zarar veriyor. Dolayısıyla ücretli poşet-
lerde yakalanan farkındalık camda da 
yakalanmalı,” ifadelerini kullandı.

“CAM ŞİŞE ÜRETENE DE,  
TÜKETENE DE TEŞVİK VERİLMELİ”

Cam şişe üretiminin ve tüketiminin 
yaygınlaşması için teşvik verilmesi 
gerektiğine dikkat çeken Palandöken, 
“Cam ambalajlı ürünler plastik amba-

TESK Genel Başkanı  
Bendevi Palandöken:

Plastik poşetlerin paralı 
olmasından sonra katılım 

ve farkındalık ülkemizde 
epeyce arttı. Artık halkımız 
plastiğin ne kadar zararlı ve 
sağlıksız olduğunu çok daha iyi 
anlamış durumda.
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lajlı ürünlere göre daha pahalı fakat 
plastiğin hem çevre kirliliğine etkisini 
azaltmak için hem de sağlığımıza ver-
diği zararın tedavisi için harcanan para, 
cam ambalajlı ürünlere verdiğimiz pa-
radan çok daha fazla olabiliyor. Plastik 
ürünler nedeniyle katlandığımız sosyal 
maliyet her geçen gün biraz daha ar-
tıyor. Bu yüzden cam ambalajı üreten-
lere de bunları tüketen vatandaşa da 
teşvik verilmeli. Özellikle de depozitolu 
ürün kullanımının artırılması özendiril-
meli,” şeklinde konuşu.

DEPOZİTO SİSTEMLERİ  
NASIL ÇALIŞIR?

Tomra Güney Avrupa ve Orta As-
ya’dan sorumlu Başkan Yardımcısı 
Metin Tek, Geri Dönüşüm Ekonomisi 
dergimize depozito sistemiyle ilgili şu 
açıklamaları yaptı:

“Dünyanın dört bir yanında, çöp ve 
okyanus plastiği ile mücadele etmek 
ve kıt kaynakları korumak amacıyla 
ülkelerin şişelere ve kutulara yönelik 
geri dönüşüm oranlarını yükseltme 
talebi artmakta. Bu zorluğun üs-
tesinden gelmek için birçok bölge, 
tüm içecek ambalajlarının neredeyse 
%100’ünün geri dönüşüm için iade 
edildiği depozito sistemlerini hayata 
geçiriyor.

Dünyada her dakika bir milyon plastik 
şişe satın alınmakta. 2016 yılı rakam-
larına göre küresel boyutta 480 mil-
yardan fazla plastik şişe satıldı. 2021 
yılına kadar bu rakamın %20 artacağı 
tahmin ediliyor. Kullanılmış tüm plas-
tik ambalajların %32’si yaşayan varlık-
ları ve dünya okyanuslarını kirleterek 
doğaya salınmakta. Her dakika bir 
çöp kamyonu dolusu plastik okyanus-
larımıza dökülüyor. Hacimler o kadar 
büyük ki, 2050 yılında okyanus içinde 
ağırlık bakımından balıktan daha fazla 
plastik olacak.

Bu muazzam büyüklükteki plastik şişe 
üretim ve tüketim ölçeğiyle, içecek 
ambalaj atığının gezegenimiz üzerin-
deki olumsuz etkilerini nasıl önleyebi-
lir ve nasıl azaltabiliriz? Bu materyali 
nasıl geri dönüştürüp tekrar kullana-
biliriz? İnsanları kullanılmış şişe ve ku-
tuları geri dönüşüm için iade etmeye 
nasıl motive edebiliriz?

Her ne kadar yeni olmasa da giderek 
daha popüler hale gelen bir çözüm 
de depozito iade sistemleridir. Bu 
sistemler plastik, alüminyum ve cam 
içecek ambalajları için diğer toplama 
yöntemlerine göre %40 daha yüksek 
toplama oranı sağlıyor.

İşte depozito iade sistemleri ve kul-
lanılmış ambalajların geri dönüşümü 
için neden bu kadar başarılı oldukla-
rına dair basit bir kılavuz.

Depozito sistemleri, boş içecek am-
balajlarını geri dönüşüm için iade et-
tiklerinde tüketicilere geri ödenen üc-
rettir. Depozito İade Sistemleri (DRS) 
veya şişe faturaları olarak da bilinen 
şişe depozito sistemleri, genellikle 
devletler ya da ulusal hükümetlerce 
kabul edilen yasalarla oluşturuluyor.
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Yeniden doldurulamayan içecek şi-
şeleri için depozito sistemleri, birkaç 
yıldan beri hayatımızda. Bugün, bu 
sistemler 10 ABD eyaleti dahil olmak 
üzere, 40 bölgede uygulanmakta. 
Bu bölgelerde uygulanan depozito 
değeri 0,09 Euro ile 0,25 Euro ara-
sında değişmekte.

Şişelerin ve kutuların toplu geri dö-
nüşümünü daha verimli ve kullanışlı 
hale getirmek için birçok depozi-
to sistemi teknoloji ile donatılmış 
durumda. İade sistemleri için am-
balajları analiz etmek ve sıralamak 
için “ters otomat makineleri” kulla-
nılmakta. Ters otomat makineleri, 

iade edilen ambalajları anında sayar, 
uygun olmayan şişeleri ayırır ve tüke-
ticiye depozito iadesini öder. Makine 
bunu insan eliyle yapılabilecek bir 
işlemden çok daha hızlı şekilde ger-
çekleştirir.

Ters otomat makineleri genellikle 
süpermarketler gibi elverişli yerler-
de bulunur. Bu da kullanıcıların para 
iadelerini nakit ya da mağazada kul-
lanabilecekleri kuponlar olarak alma-
larını sağlar. Bazı ülkelerde, depozito 
parasını doğrudan ters otomat ma-
kinesi üzerinden hayır kurumlarına 
bağışlamak da mümkün.

DEPOZİTO SİSTEMLERİ NEDEN  
BAŞARILI?

Depozito sistemlerinin geri dönüşüm 
oranlarını artırma ve plastik atıkları 
azaltma alanlarında başarılı olmasının 
iki ana nedeni var.

Finansal teşvik: Depozito iade sistem-
leri, tüketicileri içecek kaplarını çöpe 
ya da doğaya atmak yerine geri ge-
tirmeleri için finansal teşvik sağlıyor. 
Bu boş ambalajlara parasal bir değer 
vermek -bazı ülkelerde şişe başına 
0.25 Avro- bunların toplum için bir 
değere sahip olduklarını ifade ediyor. 
Ambalajlar, basit bir çöp olarak değil, 

c Toplanılan depozito bedelleri satıcıda mı kalacaktır? 
Yoksa bu bedeller Sıfır Atık Vakfının havuzunda mı topla-
nacaktır?

c Depozito uygulamasına konu bedel ilk nerede alınmaya 
başlayacaktır? Üretici firmalardan mı başlatılacaktır? Yoksa 
sadece satış noktaları tarafından mı alınacaktır?

c Tek kullanımlık ambalaj depozitosu için ayrı, çok kulla-
nımlık ambalaj depozito uygulaması için ayrı usul ve esas-
lar mı belirlenecektir?

c Gerek depozito bedellerinin toplanması, gerekse iade 
edilen depozitolu ürünlerin parasal bedellerinin iadesi nasıl 
bir parasal döngü içinde olacaktır?

c Depozitolu tüm ürünlere ait bedellerin iadesi mümkün 
değildir? Alınmayan depozito bedelleri ne olacaktır? İade 
edilmeyen depozito bedelleri hangi kurumun kasasında 
kalacaktır?

c Depozito bedeli ne kadar olacaktır? Tüketilen ürünün 
fiyatı ile orantılı mı olacaktır? Depozito bedeli, ambalaj be-
delini aşabilir mi? Depozito bedeli ambalaj bedelini aşarsa, 
sıfır ambalajın satın alınıp üzerine etiket yapıştırılarak, de-
pozito bedelinin istenilmesi gibi uç olumsuz örnekler kar-
şımıza çıkabilir mi?

c Depozito bedellerinin iadesi nasıl olacaktır? Sadece 
ürünü satın aldığımız yerlerden mi, para iadesini alacağız? 
Yoksa herhangi bir satış noktasına gittiğimizde depozito 
bedelini iade alabilecek miyiz?

c Depozito iade otomat sistemi kurulacak mıdır? Ülke 

çapında kaç adet otomat kurulması planlanmaktadır? Ku-
rulacaksa, her otomatın yaklaşık değeri 10.000 USD kabul 
edilecek olursa bedeli kimin tarafından ödenecektir? Oto-
matların sistemle konuşması için gerekli olan haberleşme 
iletişim protokolleri, aktarılacak bilgiye ait standartlar be-
lirlenmiş durumda mıdır?

c Satışı yapılan ürünlerin üzerinde sadece barkod sistemi 
ile ürünün tamamı için kullanılan bir kod bulunmaktadır. 
Aynı şişe bedelinin defalarca, depozito iadesine konu ya-
pılmasının önüne nasıl geçilebilecektir?

c Toplanılan depozitolu atıklar kimin olacaktır? Bunların 
satışından elde edilecek olan gelir Sıfır Atık Vakfı'na mı ait 
olacaktır? Yoksa satış noktalarına mı ait olacaktır? Malze-
meler ayrıştırılmış durumda olduğu için, depozitolu atıklar 
toplama-ayırma firmalarına mı, yoksa geri kazanım firma-
larına mı satılacaktır?

c Toplanılan depozitolu atıkların satışı bölge içinde mi, 
yoksa ülke çapında yapılacak olan ihalelerle mi yapılacak-
tır?

c Toplanılan ayrışmış depozitolu ürünlerin en yüksek fiyat 
verene satılması halinde, mevcut sistemde bulunan Am-
balaj Atıkları Toplama Ayırma Lisansına sahip firmaların 
durumu ne olacaktır? Bu konuda yatırım yapmış, lisans 
almış firmaların durumu ne olacaktır?

c Satış noktalarının, depozitolu atık iade ve biriktirme 
alanları kısıtlı olacaktır. Atık toplama alanlarının yoğun-
luk nedeniyle kısa sürede dolması gibi lojistik sorunların 
çözümü için nasıl bir yöntem uygulanmalıdır?

ERGİN ERDİNÇ, ZORUNLU DEPOZİTO UYGULAMASI KONUSUNDA BELİRSİZ KALAN  
HUSUSLARA İŞARET EDİYOR
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bir kaynak olarak görülüyor ve değer-
lendiriliyor. Öyle ki, depozitolar içecek 
ambalaj atığını %80’e kadar azaltıyor.

Temiz döngü: Geri dönüşüm için şişe-
ler ve teneke kutuları ters otomatlar 
vasıtasıyla ayrılarak, bir evin çöp ku-
tusunda olabilecek diğer atık türleri 
nedeniyle kirlenmeden toplanıyor. Bu, 
ambalajların düşük kaliteli uygulamalar 
için kullanılması yerine, yeni şişelere ve 
teneke kutulara geri dönüştürülmesini 
sağlıyor. Bu süreç, Tomra’nın “Temiz 
Döngü” olarak adlandırdığı kapa-
lı-döngü geri dönüşümü olarak bilinen 
bir süreçtir. Böylelikle, hem yeni içecek 
ambalajları (yani, döngüye giren) üret-
mek için gereken ham maddelere olan 
bağımlılığı azaltıyor hem de çöplükle-
re veya doğaya çöp (döngüden çıkan) 
olarak atılmasını sona erdiriyor.

Dünyadaki birçok ülke bu sistemleri 
kullanmakta. Depozito sistemleri dönü-
şüm için iade edilen tüm içecek amba-
lajlarının %70 ile neredeyse %100’üne 
ulaşıyor. Başka hiçbir atık toplama sis-
temi bu kadar yüksek getiri oranlarına 
yaklaşamamıştır.

Norveç: Norveç uzun zamandan beri 
depozito sistemlerinde öncü olarak bi-
linmekte. Dünyanın dört bir yanındaki 
ülkeler Norveç’in depozito iade mode-
lini örnek almakta. Tomra’nın 1972’deki 
ilk yenilikçi ters otomatları ile başlayan 
Norveç’te, bugün iade oranları uygula-
ma koordinatörü Infinitum tarafından 
yönetilen toplamalarla, kutular için %97 
ve PET plastik ambalajlar içinse %95’tir.

Almanya: Alman pazarı, 2003 yılında 
depozito sisteminin uygulamaya ko-
nulmasının ardından, içecek ambalajı 
geri dönüşüm sonuçlarında dünyanın 
diğer ülkelerinden çok daha iyi bir per-
formansa sahip. Tüm plastik şişelerin 
geri iadesinde yaklaşık %97 ve teneke 
kutular için %99’a ulaşan Almanya’nın 
toplama oranı; sadece yol kenarı top-
lama işlemleri yapan İngiltere’nin çok 
daha düşük olan %43 oranı ile kıyas-
landığında son derece yüksek.

Litvanya: Litvanya, çöp miktarını 
azaltmak, yerel yönetim maliyetlerini 
azaltmak ve geri dönüşüm oranlarını 

artırmak amacıyla 2016 yılında depo-
zito sistemini uygulamaya başladı. Bu 
sistemin uygulanmasından önce, PET 
ambalajların yalnızca üçte biri (%34) 
toplanıyordu. Bundan iki yıl sonra, 
depozito girişimi ile getiri oranlarının 
%92’ye yükseldiği görüldü.

Kanada: Kanada’da, ilk depozito sis-
temi 1970’te uygulamaya alındı ve 
bugün neredeyse tüm il ve bölgelerde 
sistemler karşımıza çıkıyor. İade sis-
temlerini uygulayan Kanada eyalet ve 
bölgeleri, belediye yol kenarı geri dö-
nüşüm programları yoluyla ortalamada 
yalnızca %50’ye ulaşan iade oranıyla 
kıyaslandığında satılan yeniden doldu-
rulmaz içecek ambalajlarının %80’ini 
geri kazanıyor.

KAYNAK DEVRİMİ

Aralık 2017’de Birleşmiş Milletler Çevre 
Ajansı’nın tüm ülkeleri ambalaj depo-
zito sistemlerini uygulamaya teşvik 
etmesiyle birlikte, diğer ülkelerin de 
bu yolu izlemesine yönelik çağrılar art-
makta. Mayıs 2018’de toplanan Avrupa 
Komisyonu, üye devletlere, 2029 yılına 
kadar tek kullanımlık plastik içecek şi-
şelerinin %90’ının, depozito iade sis-
temleri gibi girişimler aracılığıyla top-
lanmasına yönelik gereklilikler sundu.

Dahası, giderek daha fazla bölge de-
pozito iade sistemlerini açıklamaktadır. 
Mart ayında İngiltere hükümeti, Eylül 
2017’de İskoç başbakanının açıklama-
sını takiben depozito sisteminin uygu-
lamaya alınması konusunda bir tezkere 
açıkladı. Haziran ayında Hindistan’da 
Gujarat eyaleti ters otomatlar gönde-
rilmesini talep etti ve Avustralya’da 
Queensland eyaleti yeni depozito 
yasasını uygulamaya aldı. Danimar-
ka, bu yepyeni girişimlerin de ötesine 
geçerek, mevcut sistemini 2020’den 
itibaren cam, plastik veya metal amba-
lajlarda satılan meyve suları ve meyve 
suyu konsantrelerini içerecek şekilde 
genişlettiğini açıkladı.

Gezegenimiz bir atık kriziyle karşı kar-
şıyayken, bizim daha fazla sürdürü-
lebilirlik sağlamamız ve daha verimli 
bir şekilde geri dönüşüm yapmamız 
gerekiyor.

ZORUNLU DEPOZİTO  
UYGULAMASI ATIK SEKTÖRÜNÜN 
YAPISINI DEĞİŞTİRECEK

Ege Bölgesi Sanayi Odası Geri Dönü-
şüm Meslek Komite Meclis Üyesi Ergin 
Erdinç, dergimize zorunlu depozito 
sistemiyle ilgili açıklamalarda bulun-
du. Erdinç’in 2021’de hayata geçirile-
cek uygulamayla ilgili görüşleri şöyle: 
“Çevre Kanunu'na 10 Aralık 2018 tari-
hinde eklenen bir madde ile ‘Zorunlu 
Depozito’ uygulamasına 01.01.2021 
tarihi itibariyle Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı’nın uygun gördüğü ambalajlı 
ürünlerde başlanacağı öngörülmekte-
dir. Yine aynı ek maddede ‘Satış Nok-
talarının Zorunlu Depozito uygulama-
sına katılımı yükümlülüğü’ getirilmiş 
bulunmaktadır.

Zorunlu depozito uygulamasına ge-
çilmesine yaklaşık 16 ay kalmasına 
rağmen konu ile ilgili birçok belirsizli-
ğin bulunduğunu belirtmek istiyorum. 
Uygulamanın, kanun teklifi kamuoyu-
nun görüşüne açılan Sıfır Atık Vakfı ile 
yürütülmesinin hedeflendiği anlaşıl-
maktadır.

Zorunlu depozito uygulamasının 
sadece içecek ambalajı ürünlerine uy-
gulandığını düşünecek olursak, yak-
laşık 30 milyar civarında ürünün zo-
runlu depozito uygulaması dahilinde 
satılacağı anlaşılmaktadır. Yıllık, yak-
laşık olarak 15 milyar TL gibi bir para-
sal büyüklüğe karşılık gelen bütçenin 
olacağı öngörülmektedir. Sistemin çok 
büyük miktarlarda olması ve yaygın 
uygulanmasından dolayı tüm paydaş-
ların konuyu anlaması ve destek olması 
gerekmektedir. Eğer paydaşlar tara-
fından zorunlu depozito uygulaması 
anlaşılmadan uygulanmaya başlanırsa 
bir kaos ve kargaşanın ortaya çıkması 
kaçınılmaz gözükmektedir.

Zorunlu depozito bedeli tahsilat ve iade 
para döngüsünün, mümkün olan en iyi 
şekilde ve kamu yararı gözetilerek ku-
rulması gerekmektedir. Aksi taktirde 
çok büyük sorunların ortaya çıkması 
kaçınılmaz gözükmektedir. Hazırlanan 
Sıfır Atık Vakfı kanun teklifinden, de-
pozito tahsilat ve iade bedellerinin Sıfır 
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Atık Vakfı tarafından gerçekleştirilme-
sinin düşünüldüğü anlaşılmaktadır.

Sistemin hayata geçirilmesi aşamasın-
da üzerinde herkesin mutabık kalacağı 
konu, zorunlu depozito uygulamasının 
barkodlu etiketle mi, yoksa karekodlu 
etiketle mi uygulanacağı konusunun 
netleşmesinde fayda bulunmaktadır.

Uygulamada eğer depozito bedelinin 
tahsilat ve iadesi Sıfır Atık Vakfı tarafın-
dan gerçekleştirilmesi düşünülüyorsa; 
bu durumda en kritik meselenin “Aynı 
ürünün depozito bedelinin alınmasının 
önüne nasıl geçebiliriz?” olması gerek-
mektedir. Eğer bu konu çözülemez ise 
aynı ürünün depozito bedelinin defa-
larca alınarak ciddi bir zararın ortaya 
çıkması kaçınılmaz gözükmektedir.

Ülkemizde bu konuda geçmişte yaşa-
nan bir sorun olup olmadığını incele-
yecek olursak; benzer bir sorunun ilaç 
sektöründe olduğunu görmekteyiz. 
Yakın geçmişte ilaçlar Sağlık Karnesi 
ile yazılmakta idi. Bu konuda bazı kötü 
niyetli kişiler tarafından sağlık karne-
lerine toplu şekilde alınmayan ilaçla-
rın alınmış gibi gösterilmesi ve ekine 
barkodlu etiketlerin konularak Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nun çok büyük mik-
tarlarda zarara uğratıldığını görmekte-
yiz. Sağlık Bakanlığı’nın sorunu tespit 
etmesinin ardından barkodlu ilaç etiket 
uygulamasından vazgeçerek, bunun 
yerine karekodlu etiket uygulamasına 
geçtiğini görmekteyiz.

İlaç sektöründeki karekodlu etiket uy-
gulaması görüldüğü kadarıyla sorun-
suz olarak yürütülen, oldukça başarılı 
bir çalışmadır. Bu çalışmanın nasıl ya-
pıldığını incelediğimizde, karşımıza 
TOBB bünyesinde kurulmuş olan GS1 
Vakfı (Global Standart 1 Vakfı) çık-
maktadır. Ülkemizde barkodlu etiket 
uygulaması yine GS1 Vakfı tarafından 
yürütülmektedir. Bu vakfın bu güne 
kadar elde etmiş olduğu bilgi birikimi 
ve deneyim, zorunlu depozito altyapı-
sı için oldukça ciddi bir altyapı desteği 
sağlamaktadır.

Uygulamanın karekodlu bir çözümü 
gerektirdiği anlaşılmaktadır. 

‘Zorunlu depozito uygulaması aynı za-
manda atık sektöründe bir şeyleri değiş-
tirecek midir?’ sorusuna verilecek cevap 
‘Elbette değiştirecektir,’ şeklinde olacak-
tır. Hatta ‘Atık toplama sektörü tekrar 
düzenlenecektir,’ diye cevap verebiliriz. 
Atık sektöründe nelerin nasıl değişeceği 
konusunu biraz açmak istiyorum.

Zorunlu depozito uygulamasının, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-
dan içecek ambalajlı ürünlerde başla-
tılacağı tahmin edilmektedir. Bir başka 
değişle 2021 yılından itibaren cam, pet 
şişe, alüminyum kutu, tetra pak amba-
lajlı içecek ürünlerinin zorunlu depozi-
to uygulamasına gireceği sanılmakta-
dır. Bu durumda söz konusu ambalaj 
atıklarının iade için satış noktalarına 
götürülmesi kaçınılmaz gözükmekte-
dir. Mevcut durumda, lisanslı firmalar, 
sokak toplayıcıları, mahalle depoları, 
çöp sahaları, Belediye Toplama Sistemi 
gibi toplama faaliyetlerinin yapısının 
değişmesi kaçınılmaz gözükmektedir.

Uygulamanın başlamasıyla birlikte kuru-
lan sistemde atık yönetiminin merkezine 
satış noktalarının geleceği anlaşılmakta-
dır. Satış noktaları iade aldıkları amba-
lajlı ürünleri satarak kendilerine bir gelir 
elde edecektir. Bu yapının en uygun ve 
akılcı şekilde kurulması ve işletilmesi, 
Türkiye’de atık sektörünün geleceği açı-
sından büyük önem arz etmektedir.

Zorunlu depozito konusu bütünlük 
içinde değerlendirilmesi gereken kap-
samlı bir dönüşüm projesidir. Bu proje-
nin istenilen hedeflere ulaşabilmesi için 
vakit geçirmeden konunun tartışılmaya 
başlaması gerekmektedir. Uygulamaya 
başlanacak sistemle ilgili paydaşların 
hazırlık yapması gerekmektedir.

Uygulamanın başlamasıyla birlikte top-
lanan kaliteli atık miktarının artması 
kaçınılmaz bir gerçek olacaktır. Atık 
miktar ve kalitesinin artması, yurt dı-
şından yapılan atık ithalat miktarının 
azalmasını sağlayacaktır. ■

Zorunlu depozito 
uygulamasının 
başlaması ile 
birlikte yenilenme 
ve değişim süreci 
başlayacaktır. Bunu 
iyi planlandığında 
çok olumlu bir 
gelişme olarak 
görmekteyim. 
Zorunlu depozito 
başlama sürecinin 
uzatılmaması ve 
hazırlıkların bir an 
önce başlaması 
gerekmektedir.

Ergin Erdinç  
EBSO Geri Dönüşüm  
Meslek Komite  
Meclis Üyesi 



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre 
Yönetimi Genel Müdürlüğü ile İs-

tanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) NOVA 
Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle dü-
zenlenen “Türkiye Depozito İade Siste-
mi Projesi (TÜDİS) Açılış Toplantısı”n-
da konuşan Bakan Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Emin Birpınar, Sıfır Atık Projesi 
kapsamında Türkiye genelinde plastik 
poşet kullanımının azaldığını belirtti. 
Manav reyonlarında artan plastik poşet 
kullanımının da önüne geçmek amacıy-
la kese kâğıdı uygulamasına geçilmesi-
nin hedeflendiğini bildiren Birpınar, 20 
yıl içerisinde oluşan atık miktarının 32 
milyon tona çıktığını, 2000’li yılların ba-
şında %1 olan geri dönüşüm oranının ise 
%13’e ulaştığını kaydetti.

TÜDİS projesinin, depozito iade siste-
mi kapsamında dünyada ve Türkiye’de 
yürütülen çalışmaların incelenmesi için 
başlatıldığını anlatan Prof. Dr. Birpınar, 
“Sonuçları iyi olacak. Belki pilot bölge 
ve şehir uygulamasıyla bunu yapacağız 
çünkü biz bunu başarabiliriz. Türkiye’de 
eğer pet şişeye 10 kuruş depozito ko-
yarsanız, vatandaş onu öder, sonra 
da alır makineye atar ve parasını geri 
alır. Onu mobiliteye döndürmek lazım. 
Onun karşılığında ulaşım imkânı verile-
bilir,” şeklinde konuştu.

Depozito uygulamasının doğru işletil-
mesi durumunda hem ülke ekonomi-
sine hem de vatandaşa fayda sağlana-
cağını belirten Birpınar, “Çevre Kanunu 

değişikliği üç şey getirdi. Geri kazanım 
katılım payını getirdi. O kanun geldi, 
yönetmeliği de önümüzdeki günlerde 
çıkar. 2020 itibarıyla onu uygulayaca-
ğız. Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi, 
usul ve esaslarıyla yürürlükte. Zorun-
lu depozito uygulaması da 2021’de bu 
projeden sonra başlayacak,” dedi.

Birpınar, projenin başarılı olması duru-
munda hem ekonomik hem de ekolojik 
faydalarının olacağını şu sözlerle ifade 
etti: “Bu sayede birçok çevre proble-

mini çözmüş olacağız. Bizim hedefimiz 
atık miktarını mümkün olduğu kadar 
azaltmak ve geri dönüşüm oranlarını 
yüzde 10 ila yüzde 50 arasına çıkarmak, 
2023 hedefimiz bu. Hedefimiz yıllık 
ortalama 40-50 milyar içecek ambala-
jını, piyasaya sürülen ambalajın yüzde 
50’sini geri toplayabilmek. Şu anda her 
10 cam şişeden biri, her 10 pet şişeden 
3’ü ve 10 alüminyum içecek kutusundan 
ancak 5’i geri dönüşebiliyor. Gerisi de 
maalesef gelişi güzel doğaya atılıyor.” ■

ZORUNLU DEPOZİTO SİSTEMİ: 
HEDEF YILDA 50 MİLYAR  
İÇECEK AMBALAJI

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, 2000’li yılların 
başında %1 olan geri dönüşüm oranının %13’e ulaştığını kaydetti.
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Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar
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Çevre Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Erdem Görgün, 2021'de uygulanmaya başlayacak 
olan Zorunlu Depozito Sistemi ile ilgili çalışmaların merak uyandıran detaylarını 
Geri Dönüşüm Ekonomisi'ne anlattı. 

DEPOZİTO SİSTEMİ 
NASIL BİR TASARIM?

/  R Ö P O R T A J

Çevre Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Erdem Görgün
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İO Çevre Çözümleri, Türkiye’nin en 
büyük ve en verimli teknokentlerinden 
biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi 
ARI Teknokent bünyesinde yer alan 
ve başta nehir havzalarının korunma-
sı olmak üzere pek çok çevresel sorun 
üzerinde özgün çalışmalar yürüten bir 
AR-GE şirketi. Şirketin yönetici ortak-
larından olan Çevre Yüksek Mühendi-
si Prof. Dr. Erdem Görgün’le, 2021’de 
uygulanmaya başlayacak olan Zorunlu 
Depozito Sistemi’nin teknik donanı-
mı, sosyal entegrasyonu ve ekonomik 
planı hakkında konuştuk.

Bize İO Çevre Çözümleri’nin  
çalışmalarından bahsedebilir misiniz?

Üniversitenin sanayiyle ve kamuyla 
işbirliğini sağlayan bir ara yüzey olan 
ARI Teknokent, Türkiye’nin en büyük 
ve en verimli teknokentlerinden biri. 
IO Çevre Çözümleri de akademinin 
içinde, ARI Teknokent’te yer alan 15 
yıllık bir şirket. Burada yaklaşık 30 mü-
hendisiz. Çeşitli üniversitelerimizden 
profesyonel düzeyde ve proje bazlı 
olarak birlikte çalıştığımız hocaları-
mızla beraber sayımız 40 - 50’yi, bu-
luyor.  Hem su hem de atık yönetimi 
konusunda projeler yürütüyor, AR-GE 
çalışmaları yapıyor ve danışmanlık hiz-
meti veriyoruz. Amacımız, ülkemizin 
ihtiyacına akademik bilgiyi aktararak 
değer yaratmak. Tarım ve Orman Ba-
kanlığıyla nehir havzalarının, yani su 
kaynaklarının korunmasına yönelik 
birçok projemiz var. Belediyelerin içme 
suyu havzalarının korunmasına yönelik 
özel hüküm projeleri yaptık. Atık su 
arıtma tesisleri ve içme suyu arıtma 
tesisleriyle ilgili çalışmalar gerçekleş-
tirdik. Başka bir ekibimizle de Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığımız için, kentsel ve 
endüstriyel atıkların yönetimiyle ilgili 
sürdürülebilirliği ve nasıl bir finans 
modeli uygulanması gerektiği konu-
sunda çalışmalar yapıyoruz... Böylece, 
verimli ve butik bir ekibiz diyebilirim.  
Yüksek nitelikli AR-GE projelerimizle 
ülkemizin doğal kaynaklarının yöneti-
mi ve çevre sorunlarının çözümü ko-
nularında önemli bir değer kattığımızı 
düşünüyoruz. 

Sıfır Atık Projesi’nde ne tür çalışmalar 
yürütüyorsunuz?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sıfır Atık 
Projesi kapsamındaki Zorunlu Depozi-
to Sistemi ile ilgili fizibilite hazırlama 
görevini, üniversitemize verdi. Üniver-
sitemizin bir teknoloji transfer ofisi var, 
İTÜ Nova. Bu konuda, bakanlığın pro-
tokol imzaladığı İTÜ Nova ile çözüm 
ortağı olarak beraber çalışıyoruz.

Çalışmalar hangi aşamada?

Çalışma çok hızlı ilerliyor.  Açılış top-
lantısı 28 Ağustos’ta Ankara’da ger-
çekleştirildi.   Toplantıda, Sayın Bakan 
Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Emin 
Birpınar, sıfır atık projesi ve içecek am-
balajlarının depozito iade sistemi ile 
geri dönüştürülmesi konularında çok 
önemli mesajlar verdi ve ülkemizin viz-
yonunu anlattı.  “TÜDİS (Türkiye De-
pozito İade Sistemi) Projesi’nde   ve-
rimliliğin azami, maliyetlerin ise asgari 
düzeyde olması ve en çok boş içecek 
ambalajının geri dönüştürülmesi temel 
hedefimiz.  Bunu yaparken başta va-
tandaşlar ve üreticiler olmak üzere tüm 
paydaşların sırtına en az yükün binme-
sini sağlamak için Kamu-Özel İşbirliği 
(KÖİ) finans modelinin uygunluğunu 
araştırıyoruz. Sonucu çalışmalarımız 
tamamlanınca anlayacağız. 

Depozito İade Sistemi nasıl olacak?

Yap-işlet türü bir standart üzerinde ça-
lışıyoruz. Biz bunu atık su arıtma tesis-
lerinde de deniyoruz. Bu projenin ana 
fikri de oradan geliyor. Bakanlıkla iki 
yıl önce başlayıp bir yıl önce biten bir 
projemiz vardı. Proje, yerel yönetimle-
rin atık su arıtma tesislerini KÖİ Modeli 
ile yapıp yapamayacaklarının araş-
tırılmasıydı. Belediyelerimizin ciddi 
boyutlarda teknik kapasite problemi 
var. İSKİ gibi en kurumsal örnekleri 
tenzih ederek söylüyorum. Eğer, atık 
su arıtma tesisinin prosesini ve işlet-
mesini, inşaatı yapan kişiye yaptırırsak, 
tarafların sorumluluğu birbirlerine atıp 
işin içinden sıyrılması gibi durumlar ya-
şanmayacak. Şu anda müteahhit “Bana 
verilen proje buydu, benim ne suçum 
var?” diyor. İşletmeci, “Tesis kötü, 

BAŞTA VATANDAŞLAR 
VE ÜRETİCİLER  
OLMAK ÜZERE  

TÜM PAYDAŞLARIN 
SIRTINA EN AZ  

YÜKÜN BİNMESİNİ 
SAĞLAMAK İÇİN  

KAMU-ÖZEL 
İŞBİRLİĞİ (KÖİ) 

FİNANS MODELİNİN 
UYGUNLUĞUNU 

ARAŞTIRIYORUZ.

R Ö P O R T A J  / 
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benim ne suçum var?” diyor. Biz buna 
çare olarak bir yasa taslağı çalışması 
yaptık. Bu taslak Cumhurbaşkanlığına 
sunuldu, birçok sunum yaptık, oldukça 
da rağbet gördü. Sonunda bize, “Bu 
kadar çalışmışsınız ama neden çalış-
ma sadece atık suyla sınırlı kalsın ki?” 
dediler. Cumhurbaşkanlığı bu tasla-
ğın belediyelerin altyapı ve üstyapıy-
la ilgili tüm hizmetlerini kapsayacak 
şekilde mecliste sunulmasına karar 
verdi.  Özetle, belediyelerin tüm altya-
pı ve üstyapı hizmetlerinin yatırımlarını 
yap-işlet-devret modeliyle ile gerçek-
leştirebilmesinin önü açılıyor şimdi. İyi 
bir model geliştirilebilirse ve beledi-
yenin iyi bir müşaviri olursa, en uygun 
tesis kurulacak, maliyet etkin olacak ve 
uzun yıllara sari sözleşmelerle atıksu 
arıtma tesisleri işleyecek. Bu yasa ta-
sarısı hazırlanırken de depozito konusu 
gündemdeydi. Depozito projesi, yerel 
yönetimler için hazırlanan kamu-özel 
işbirliği yasa taslağından doğdu. Aslın-

da Sayın Bakan Yardımcımızla yaptığı-
mız istişareler neticesinde ortaya çıkan 
bir fikirdi ve dünyada başka örneği 
de bildiğimiz kadarıyla mevcut değil. 
Her ülkenin depozito iade sistemiyle 
ilgili farklı bir modeli, uygulaması var 
ama kamu-özel işbirliği hiçbirinde yok. 
Sadece İzlanda’da operatör firmanın 
hisselerinin %18’i kamuya, %82’si özel 
sektöre ait ama ihale, yarışma gibi uy-
gulamalar yok.

Burada uygulamalar il bazında mı 
olacak, yoksa ilçe bazında mı?

İstanbul’un ve ülkemizin kendi içinde böl-
gelere ayrılmasını önermeyi düşünüyoruz. 

Araştırma sonucunda kamu-özel 
işbirliği uygun görülmezse ne olacak?

Yeni bir çözüm arayıp bulmak zorun-
dayız, çünkü 2021 aslında yarın demek.

Zorunlu depozito sistemi dönüştü-
rülebilir ambalaj üretimini ne ölçüde 
teşvik eder?

VERİ İLETİŞİMİNİ 
ÇOK İYİ YAPMALIYIZ. 

BLOCKCHAIN GİBİ 
TEKNOLOJİLERİ 

DEĞERLENDİRECEĞİZ. 
YÜKSEK TEKNOLOJİLERİ 

KULLANMAYI 
DÜŞÜNÜYORUZ.

Tolga Tezgel, Aybike Mısır, Kardelen Afrodit Adsal, Erdem Görgün
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Avrupa Birliği’nde hedef, 2025 yılından 
itibaren içecek ambalajlarının %25’inin 
geri dönüştürülebilir malzemeden üre-
tilmesi. 2030 hedefi de %30. Ülkemizin 
bir hedef belirlemesi için zaman gere-
kiyor. Sistemle birlikte onun hedefini 
de Bakanlığımız belirleyecek ve opera-
tör şirketin bu hedefi tutturmasını bek-
leyeceğiz. Hesap vermesi gerektiği için 
de hedefi tutturmaya çalışacak.

Ambalaj atığı toplama konusundaki 
en büyük sıkıntı nedir?

Endüstriden, AVM’lerden, işletmeler-
den toplayabiliyorsunuz ama evlerden 
istenen seviyede toplayamıyorsunuz 
atığı.

Vatandaş bu sisteme nasıl entegre 
olacak? Teşvik edici uygulamalar ya 
da cezai işlemlerle ilgili bir tasarım 
düşünüldü mü?

Sistem "Kirleten Öder" prensibine da-
yanıyor. Vatandaş, içecek ambalajlarına 
depozito bedeli ödeyecek.  Boş amba-
lajı iade etmezse, depozito bedelini 
geri alamayacak. Yani bir anlamda çev-
reyi kirletme bedeli ödemiş olacak.  Bu 
bedeli iyi düşünmek gerekiyor; çünkü 
yüksek olursa sahteciliği artırabilir, 
çok düşük olursa da vatandaşlarımız 
tarafından umursanmayabilir. Bunun 
için bedeli doğru saptamakla birlikte 
barkod ya da karekod gibi teknoloji-
ler kullanabiliriz. Veri iletişimini çok iyi 
yapmalıyız. Blockchain gibi teknoloji-
leri değerlendireceğiz. Yüksek tekno-
lojileri kullanmayı düşünüyoruz. Yükü 
de adil dağıtmak gerekir teşvik etmek 
için. Üreticiye kirletici deniyor, ama 
nihai tüketiciye de kirletici deniyor. 
Aslında satış noktalarının da sorum-
luluğu olmalı. Dolayısıyla ambalajların 
geri getirilmesi konusunda üreticiye ve 
perakendeciye de sorumluluk verilmesi 
gerekir. Bu konuda bilincin yükselme-
si, farkındalığın artırılması için pek çok 
kampanya yapılması gerekir. Okullar-
daki eğitimine, televizyon programları-
na, kamu spotuna bütçe ayrılmalı.

Yerli otomat mı kullanılacak?

Makinecilerle de görüşüyoruz. Bazı gi-
rişimler mevcut.  Uygulama başladık-
tan sonra da zaman içinde tamamı yerli 
olabilir makinelerin. Toplama işini de 
operatör şirket büyük perakendecilerle 
anlaşarak yapabilir. Hipermarketlere ve 
benzeri yerlere bu makineler yerleşti-
rilebilir veya manuel olarak toplama 
sağlanabilir. Bu iş yükünü üstlenen in-
sanlara da bir hizmet bedeli ödenebilir. 
Vatandaşların teşvikinde de ödüllen-
dirme olabilir. İade ettiğiniz ambalajın 
karşılığında kartınıza ulaşım için bir 
yükleme yapılabilir, alışveriş yaparken 
faydalanabileceğiniz  indirim kuponla-
rı alabilirsiniz. Şu anda da İstanbul’da 
metro çıkışlarında uygulanan bir pilot 
çalışma var. Bizim öğrencilerimiz se-
verek kullanıyor, makinenin önünde 
kuyruk oluşuyor. Sarıyer’den minibüse 
binip gelerek ambalaj iade eden insan-
lar var. İşte bu makinelerin sayısı zo-
runlu depozito sisteminin başlamasıyla 
artacaktır.  Yani bir şekilde yatırımı da 
teşvik edecek sistem, böylece zamanla 
her yere yayılabilecektir. Önemli olan 
bu çarkı döndürmeye başlamak ve pes 
etmemek. Önemli olan ambalaj atıkla-
rının çevreyi kirletmesini önlemek ve 
bu atıkları ekonomiye kazandırmaktır. ■  

Depozito 
projesi, 

yerel yönetimler için 
hazırlanan kamu-özel 

işbirliği yasa  
taslağından doğdu.  

Önemli olan bu çarkı 
döndürmeye başlamak 

ve pes etmemek. Önemli 
olan ambalaj atıklarının 

çevreyi kirletmesini 
önlemek  

ve bu atıkları ekonomiye 
kazandırmaktır.   

Dergimiz Sorumlu Müdürü Osman Kaytan ve Prof. Dr. Erdem Görgün
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Plastik Cam Metal

SIFIR ATIK BİLANÇOSU
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın yürüttüğü ‘Sıfır Atık Projesi’ 
kapsamında 4 milyon ton atık toplanarak ekonomiye kazandırıldı. Cumhurbaşkanlığı 
ve TBMM’nin cam, plastik, metal ve kâğıttan oluşan sıfır atık bilançosu ise 200 bin 
tona ulaştı.

Proje kapsamında yapılan çalışmaları 
takip etmek, envanter oluşturmak 

ve strateji belirlemek amacıyla Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığınca Sıfır Atık Bilgi 
Sistemi oluşturuldu. Sıfır Atık Bilgi Sis-
temi’ne kurumlar ve okullar tarafından 
veri girişi sürerken, proje kapsamında 
4 milyon 30 bin ton değerlendirilebilir 
atık toplanarak ekonomiye kazandırıldı. 
Bu atıkların 1 milyon 491 tonu sıfır atık 
sistemine geçen kurumların yürüttüğü 
çalışmalardan toplandı. Beştepe’den 
de takip edilen çalışmalarla 601 bin ton 
kâğıt, 233 bin ton plastik, 32 bin ton 
cam, 227 bin ton metal ve 397 bin ton 

diğer malzemeler olmak üzere toplam 1 
milyon 491 bin ton atık toplanarak eko-
nomiye kazandırıldı.

Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne veri girişi 
yapan kurumların başında ise Cumhur-
başkanlığı ile Meclis yer aldı. Buna göre 
Cumhurbaşkanlığı’nda kâğıt, plastik, 
cam, metal ve organik atıklar olmak 
üzere 123 bin ton atık proje kapsamında 
geri dönüştürüldü. Meclis’te ise bugüne 
kadar 74 bin ton atığın toplanarak eko-
nomiye kazandırılması sağlandı. Beşte-
pe’de 49 bin ton, Meclis’te ise 45 bin ton 
atık kâğıt proje kapsamında toplanarak 

yeniden değerlendirildi. Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar-
la da 277 bin ton sıfır atık toplandı.

12 Temmuz’da Sıfır Atık Yönetmeliği 
yayımlanırken, sıfır atık belge verilme 
süreci 12 Ocak 2020 tarihinde başlatıla-
cak. Yönetmelik kapsamında bildirimde 
bulunma zorunluluğu da 12 Ocak 2020 
tarihinde başlayacak. Beştepe’de yü-
rütülen çalışmalarla doğru ve güveni-
lir verilerin sisteme düzenli bir şekilde 
girilmesinin sağlanması amacıyla tüm 
Türkiye’deki kurumlara resmi yazıyla ta-
limat verildi. ■
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Sıfır Atık Projesi okullarda da giderek yaygınlaşıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 
verdiği bilgiye göre 32 bin okul Sıfır Atık Projesi'nde yer almak üzere ilk adımı attı. 

32 BİN OKUL “SIFIR ATIK” DEDİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilde 
öğrenci, öğretmen ve velilere sıfır 

atık konusunda eğitim verildiğini kaydet-
ti. Entegre Çevre Bilgi Sistemi Modülü 
kullanımının yeni olması nedeniyle okul-
lardaki geri dönüşüm noktası sayısının 
henüz takip edilemediğini ifade eden 
Selçuk, Sıfır Atık Projesi’nde yer almak 
üzere 32 bin okulun başvuru yaptığı-
nı söyledi. Bakan Selçuk, MEB ile Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı arasında yapılan 
düzenleme ile okul ve bakanlığa bağlı 
kurumlarda kumbara sayıları, atık mik-
tarları ve atık türlerinin detaylı görülebil-
mesi için de Entegre Çevre Bilgi Sistemi 
üzerinde yetkilendirme yapılması konu-
sunda mutabakata vardıklarını bildirdi. ■

İstanbul’da faaliyet gösteren 8 
OSB’nin yöneticileri, Valiliğin 

“Sıfır Atık Sektörel Buluşmaları”na 
katılarak, bölgelerinde yapılma-
sı gereken hazırlıklarla ilgili bilgi 
aldı. İstanbul Valiliğinin düzenledi-
ği “Sıfır Atık Sektörel Buluşmala-
rı”nın üçüncüsü, Vali Ali Yerlikaya 
başkanlığında sanayicilerle yapıl-
dı. İkitelli OSB’de yapılan toplan-
tıya, İstanbul Sanayi Odası Baş-
kanı Erdal Bahçıvan’ın yanı sıra, 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı 
Mehmet Güner, Sanayi ve Tekno-
loji İl Müdürü Ümit Ünal, İkitelli 
OSB Başkanı Mahmut Mustafa 
Aydın ve İstanbul’da bulunan 8 
OSB’nin yöneticileri katıldı. Top-
lantıda, İstanbul’daki OSB’lerde 

yer alan binlerce firmanın Sıfır 
Atık Projesi’ne 15 Ekim’e kadar 
uyum sağlamaları istendi.

EYLEM PLANI HAZIRLANDI

OSB temsilcilerinin yer aldığı 
toplantıda konuşma yapan İstan-
bul Valisi Ali Yerlikaya, “Biz Va-
lilik olarak İstanbul’a atandıktan 
hemen sonra Sıfır Atık ile ilgili 
ne durumda olduğumuzun tespi-
tini yaptık. Sonra iki aşamalı bir 
eylem planı ile çalışma takvimi 
belirledik” dedi ve ikinci aşamada 
yürütülecek faaliyetlere değindi. 
Vali Yerlikaya, projenin ilerleyen 
aşamalarında diğer sektörlerin 
temsilcileri ile bir araya gelerek 
İstanbul’un tamamında uygulanır 
hale getirileceğini belirtti. ■

OSB’LERDEN SIFIR ATIK  
BULUŞMASI

Sıfır Atık Projesi'ne ünlüler de 
destek verdi. Sosyal medya he-

saplarından "Doğanın Geleceği Senin 
Geleceğin" başlığıyla video paylaşan 
ünlü isimler, vatandaşları Sıfır Atık 
Projesi'ne destek vermeye çağır-
dı. Kampanyaya Hakan Ural, Demet 
Akalın, Saba Tümer, Burcu Esmersoy, 
Alişan, Hakan Peker, Yavuz Bingöl, 
Sinan Akçıl, Serkan Kaya, Behzat 
Gerçeker, Mehmet Yalçınkaya gibi 
ünlü isimler katıldı. Paylaşılan vide-
oda ünlü isimler, "Doğaya bırakılan 
her bir plastik şişe binlerce yaşamı 
ve toprağımızı öldürüyor. Sıfır Atık'a 
destek ol. Çünkü doğanın geleceği, 
senin geleceğin!" mesajını verdik-
ten sonra ellerindeki pet şişeyi çöpe 
atıyor. ■

SIFIR ATIK 
PROJESİ'NE 
ÜNLÜLERDEN 
DESTEK
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SIFIR ATIK YAKLAŞIMININ 
DERTLERİMİZE DERMAN OLMASI 
İÇİN NE YAPMALI?

Dr. Baran BOZOğLU

TMMOB  

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı

12 Temmuz 2019 Cuma sabahına 
2017 yılından bu yana beklenen bir 

yönetmelik ile uyandık. Sıfır Atık Yö-
netmeliği… 

Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Sn. Emine Erdoğan 
tarafından sahiplenilen ve kamuo-
yu ile paylaşılan Sıfır Atık Projesi'nin 
toplumda ve atık yönetimi alanındaki 
tüm paydaşlarda ciddi bir farkındalık 
yarattığını kimse inkar edemez. Bu 
farkındalığın ardından birçok kamu 
kurumunda sıfır atık projeleri, eği-
timleri başlatıldı. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ve il müdürlükleri onlar-
ca eğitim, tanıtım yaptılar. Valilikler, 
kaymakamlıklar sahiplendi, ticaret 
odaları, sanayi odaları seminerler 
düzenledi. Televizyonlar kamu spotu 
yayımlamak için sıraya girdi. Bütün bu 
çalışmalar devam ediyor. Bazı ülkeler 
için ise kavram yeni değil, Kanada, İs-
koçya, Japonya gibi ülkelerde sıfır atık 
yaklaşımı döngüsel ekonomi yaklaşı-
mı üzerinde çoktan hayata geçirilmiş 
durumda. 

Çevre, atık, iklim politikalarının uzun 
vadeli devlet politikası haline gelmesi 
gerektiğini, bütün kurumların bunun 
üzerinden kendi yol haritalarını belir-
lemesi gerektiğini çok uzun süredir 
vurguluyorum. Kamu kurumları ara-
sındaki hiyerarşide hep geri planda 
kalan Çevre Bakanlığı’nın uyguladı-
ğı olumlu çalışmaların aslında mali 
yapıyı da güçlendireceğini, sağlık 

yatırımlarının maliyetini azaltacağını, 
tarım alanlarımızın verimliliğini arttı-
racağını asla unutmamak gerekiyor. 
Henüz başarıldığını söyleyemiyoruz 
ama Sıfır Atık Projesi bir devlet poli-
tikası haline dönüşebilme potansiyeli 
taşıyor. 

Sıfır Atık yaklaşımı 29 Kasım 2018 ta-
rihinde TBMM’de kabul edilen kanun 
değişikliği ile ilgili kanunda yerini aldı. 
Aynı düzenlemede, plastik poşetlerin 
de paralı hale getirileceği kanuna ek-
lenmişti. 12 Temmuz’da ise bütün bu 
sürecin ve çalışmaların bir alt mevzu-
atı yayımlandı. İçerisinde paydaşların 
görevlerini tanımlayan yönetmeliğin 
detaylarına girmeyeceğim. Çevre 
mevzuatındaki en anlaşılabilir, basit 
dile sahip yönetmelik olarak ilgile-
nenlerin okuyarak kolaylıkla anlaması 
mümkün. 

ATIĞIMIZI HALİHAZIRDA DOĞRU  
YÖNETEBİLİYOR MUYUZ?

Peki Sıfır Atık Projesi’nden önce ül-
kemizde atıkların yönetimine dair bir 
mevzuat ve uygulama yok muydu? El-
bette vardı. Ülkemizde atıkların yöne-
tilmesine yönelik olarak 16 yönetme-
lik, 9 tebliğ, 19 genelge var. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’ndan yetki almış 
(lisans) 715 adet atık toplama ayırma 
tesisi, 1135 adet ambalaj atığı geri dö-
nüşüm tesisi bulunuyor. 

Ancak bütün bu olumlu sayılara 
rağmen ekonomik değeri gittikçe 

artan, dışa bağımlılığı azaltacak, geri 
dönüşüme etkin bir şekilde uğraya-
bilen ambalaj atıklarının kaynağında 
ayrı toplanmasında, taşınmasında, 
geri dönüşümünde yani yönetimin-
de başarısız olduğumuz çok açık. 
Ülkemizde ambalaj atıkları ile orga-
nik atıkların, pillerin v.b. kaynağında 
(evlerde, okullarda, işyerlerinde) ayrı 
toplanma oranı %1. Daha iyi anlatmak 
gerekirse atıklarımızın %99’u karışık 
toplanıyor, ambalaj atıklarımızın geri 
dönüşüme uğrayabilmesi için ekstra 
harcama yapmak gerekiyor.  Atıkla-
rımızın %90’ı depolama alanlarına 
(vahşi yani izinsiz, doğaya ya da izinli 
düzenli depolama sahalarına) %10’u 
da geri dönüşüm tesislerine gidiyor. 
Dolayısıyla Sıfır Atık yaklaşımı atık 
yönetimi ve paydaşları için bir “umut” 
niteliği taşıyor. 

SIFIR ATIK PROJESİ BİR DEVLET 
POLİTİKASI OLABİLİR Mİ?

Büyük bir kesimde atıkların doğru 
yönetilmediği, ayrı toplansa bile kam-
yonlarda tekrar karıştırılıp ayrı topla-
manın işlevsiz hale geldiği, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın sorun çöze-
mediği gibi bir algı olduğunu kabul 
etmek lazım. Açıkçası bu düşünce 
gerekçeleri ile birlikte bende de var. 
Dolayısıyla kendi adıma, Sıfır Atık 
Projesi’nin umut olabilmesi ve devlet 
politikası olarak uzun vadeli görüle-
bilmesi için atılması gereken somut 
adımlara ihtiyaç var… 
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GAZİEMİR’DEKİ RADYOAKTİF  
ATIKLAR NE OLACAK?

Birincisi, ülkemizin alnında kara bir 
leke olarak duran İzmir Gaziemir’de 
radyoaktif ve tehlikeli atıkların bulun-
duğu alanın 10 yıl önce tespit edilmiş 
olmasına rağmen hâlâ bu atıkların 
alandan kaldırılmamış olması… Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’ndaki persone-
lin, bürokratların bu konuda çalışma-
lar yaptıklarını biliyoruz ancak Türki-
ye Atom Enerjisi Kurumu radyoaktif 
atıklardan asıl sorumlu olan kurum. 
Radyoaktif atıklar ortamdan temiz-
lenmeden, tehlikeli atıkların alınması 
ve bölgenin rehabilite edilmesi ise 
mümkün değil. TAEK’in hâlâ bir çaba 
içerisine girmemesi ise Sıfır Atık Pro-
jesi’nin yaratması beklenen algının, 
devlet politikası haline dönüşmesinin 
henüz başarılamadığını gösteriyor. 

İTHAL ATIK TARTIŞMASI

İkinci önemli mesele ise ithal atık 
sorunu… Ambalaj atıkların ithalatı ve 
ihracatı için herhangi bir engel ve kı-
sıtlama söz konusu değil. Kâğıt atık-
ları, plastik ve metal atıkları hem ithal 
ediyor hem de ihraç ediyoruz. İthal 
atık miktarındaki hızlı artışın sebebi 
ise Çin’in artık yurt dışından ithal atık 
alımını kısıtlaması. Bu nedenle örne-
ğin, 2004 yılında AB’nin ihraç ettiği 
atıklarının %20’si Türkiye’ye gelirken 
2018 yılında bu oran %35’e dayandı. 

Akıllara “İyi de, biz petrolde dışa ba-
ğımlı bir ülkeyiz o nedenle atıklardan 
plastik elde etmemiz iyi bir şey” diye 
gelebilir. Ancak meselenin görünme-
yen birkaç boyutu var. Gelen ithal 
atığın denetimi bilimsel ve sıkı bir 
şekilde yapılmıyor. Hatta İngiltere, 
AB, ABD’den bu atıkları gönderen 
kuruluşların üzerine para verdikleri-
ne dair bir iddia da var. Bu atıkların 
en kalitelileri gelse bile bir kısmı geri 
dönüşüme uğratılamıyor ve çöp nite-
liğine sahip. Halihazırda gelen atığın 
%40’a yakınının (iyimser bir tahmin-
le) geri dönüştürülemediği tartışılıyor. 
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’nın 
Ticaret Bakanlığı’na ve Çevre ve Şe-

hircilik Bakanlığı’na yazdığı yazılarda-
ki denetime dair soruya iki bakanlık 
da topu birbirine atarak “cevap” ver-
memiş durumda… 

Özetle, ithal atık konusu krize dönmüş 
durumda, bu meseleyi mevzuat ve 
uygulama bazında çözüme ulaştırma-
dan Sıfır Atık Projesi’nin hedeflediği 
başarıya ulaşması ve devlet politikası 
haline dönüşmesi zor olacaktır. 

SOKAK ATIK TOPLAYICILARI

Üçüncü kritik mesele ise bu zamana 
kadar mevzuatta yok sayılan ama 
pratikte somut olarak var olan ve say-
gıları artan sokak atık toplayıcıları. 
Siyasetçilerin ve bürokratların birçok 
defa sokak atık toplayıcılarını da artık 
hukuken yok saymayacaklarını ve 
mutlaka sisteme entegre edilmelerini 
sağlayacakları yönünde açıklamala-
rı olmuştu. Ben de birçok platform-
da bu ihtiyacı dile getirmiştim. Sıfır 
Atık Yönetmeliği’nde bu konunun 
çözümü, etkinliği ve yetkinliği bele-
diye başkanlarının tavrına dayalı olan 
kent konseylerine bırakılmış durum-
da. Kuşkusuz başka alt mevzuatlar da 
(tebliğ, genelge v.b.) bu yönetmeliğe 
dayanarak yayımlanacak ve belki bu 
sorunun çözümü daha somut hale ge-
tirilebilecektir. Ancak yeni yönetmeli-
ğin sokak atık toplayıcıları meselesine 
derman olamadığı çok açık. Dolayı-
sıyla, statüleri tanımlanmamış sokak 
atık toplayıcıları sorununa çözüm 
netleştirilmeden Sıfır Atık Projesi’nin 
başarıya ulaşması ve bir devlet politi-
kası olması oldukça zor… 

İDARİ YAPILANMADAKİ ÇELİŞKİLER

Ayrıca bu süreçte dikkat çekici bir ge-
lişme daha oldu. Çevre Kanunu’nda 
sıfır atık kavramının yer alması ile bir-
likte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda 
bir yapılanma oldu ve Çevre Yöneti-
mi Genel Müdürlüğü’nün altında Sıfır 
Atık Daire Başkanlığı kuruldu. Fakat 
ne hikmetse bu daire birkaç ay sonra 
kapatıldı… Sanırım bu durum da idari 
anlamda bir plansızlığın göstergesi 
olarak tarihe not düşüldü. 

Sıfır Atık Projesi 
bir devlet politikası 
olma potansiyeli 
taşıyor ancak biraz 
daha ana meselelere 
odaklanılmaya ve 
samimiyete ihtiyaç 
var. Umutsuz 
olmamak lazım. 
Sürecin çok çeşitli 
paydaşları var. 
Ama en önemli 
paydaş vatandaş. 
Ülkesini, toprağını, 
havasını, suyunu, 
doğasını seven bütün 
insanların atıklarını 
ayrı toplaması, bu 
sistemin olmadığı 
ortamlarda idari ve 
toplumsal olarak çaba 
harcayarak koşulların 
yaratılmasını 
belediyelerinden talep 
etmeliler.
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SIFIR ATIKTAN ELDE EDİLEN PARA 
NASIL YÖNETİLECEK?

Son olarak, sıfır atık yaklaşımı ile de-
pozito sistemi kurulması teşvik edili-
yor ve kurmayan firmalar için de geri 
kazanım katılım payı ödemesi zorunlu 
hale geliyor. Bizim de uzun yıllardır 
depozito yaklaşımının önemini vur-
guladığımız bir perspektife gelinmiş 
olması sevindirici çünkü bu işe birçok 
büyük firma daha maliyetli olduğu 
için yanaşmıyordu. Ancak depozito 
sistemi kurmayan veya kuramayan-
lar geri kazanım katılım payı ödemek 
zorunda kalacaklar. Bu pay ciddi bir 
maddi kaynak yaratılmasını sağlaya-
cak ve bu kaynak da sıfır atık uygula-
yan belediyelere aktarılacak. Senaryo 
bu şekilde planlandı. Ancak deprem 
paralarının yola harcandığı bir ülkede 
elbette bu yaklaşıma endişeyle yak-
laşıyoruz. Sıfır Atık Vakfı üzerinden 
planlanacağı birçok platformda açıkça 
belirtilen para yönetimi meselesi çok 
hassas. Siyasi parti ayrımı yapmadan 
herkese eşit mesafede bu kaynağın 
dağıtılması büyük bir ihtiyaç ve ancak 
bu şekilde bir devlet politikası olarak 
görülebilir Sıfır Atık Projesi… Sıfır Atık 
Vakfı ve detayları ise henüz görünen 
alanda netleşmemiş durumda. Bir 
taslak kanun ortalıkta dolaşıyor ama 
kaynağı tespit edilememiş durumda, 
sahiplenen de yok… Dedim ya, sıfır 
atığa dair daha birçok yapılaşma, 
mevzuat çalışması yapılmak zorunda. 

Zamanla hep birlikte görüp değerlen-
direceğiz. 

Sıfır Atık Projesi bir devlet politikası 
olma potansiyeli taşıyor ancak biraz 
daha ana meselelere odaklanmaya 
ve samimiyete ihtiyaç var. Umutsuz 
olmamak lazım. Sürecin çok çeşitli 
paydaşları var. Ama en önemli paydaş 
vatandaş. Ülkesini, toprağını, havası-
nı, suyunu, doğasını seven bütün in-
sanların atıklarını ayrı toplaması, bu 
sistemin olmadığı ortamlarda idari ve 
toplumsal olarak çaba harcayarak ko-
şulların yaratılmasını belediyelerinden 
talep etmeliler.

UMUT İÇİN SN. BAKANIN  
MEMLEKETİ KARAPINAR İYİ BİR 
BAŞLANGIÇ OLABİLİR! 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. Murat 
Kurum’un geçtiğimiz günlerde yap-
tığı bir basın toplantısında Konya 
Karapınarlı olduğunu belirttiğini, o 
bölgedeki dünyanın nazar boncuğu 
Meke Gölü’ndeki kuraklıktan yakındı-
ğını izledim. Sayın Bakan ve ekibi sıfır 
atık konusunda büyük çaba harcıyor-
lar. Ancak toplumun umuda, başarı 
hikayelerine ihtiyacı var, sözlere, plan-
lara, mevzuata değil… O nedenle belki 
Sayın Bakan kendi memleketinde, 
Meke Gölü’nün çok yakınında oluşan; 
yasalara, yönetimindeki Bakanlığın 
mevzuatına aykırı olan çöplüğü, vahşi 
depolama alanı sorununu çözerek bir 
başarı hikayesi yaratabilir ve Sıfır Atık 
Projesi’nin önemini gösterebilir… ■

/  M A K A L E

SİYASİ PARTİ AYRIMI 
YAPMADAN HERKESE 

EŞİT MESAFEDE BU 
KAYNAĞIN DAĞITILMASI 

BÜYÜK BİR İHTİYAÇ. 
ANCAK BU ŞEKİLDE 
SIFIR ATIK PROJESİ 

BİR DEVLET POİTİKASI 
OLARAK GÖRÜLEBİLİR.
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KâğIT BARDAKLARINIZI 
GERİ DöNÜŞÜME KAZANDIRIN

Daha önce tek kullanımlık ürünleriniz hakkında düşündünüz mü? Kullandıktan sonra 
kolayca çöpe attığınız bu ürünleri birlikte tanıyalım.

Her yıl dünyada yarım trilyon kâğıt bardak üretilir, bu da 
gezengendeki her insan başına 70 bardak eder. 

Günümüzde dünyada en fazla plastik kullanımı 
tek kullanımlık ürünler içindir. 

4 milyar ağaç ya da kesilen ağaçların %35’i 
kâğıt sanayiinde kullanılır. 

1 ton kâğıt üretebilmek için 98 ton 
kaynak tüketilir. 

Küresel olarak her yıl çoğunluğu yeni hamurdan 
üretilmiş 300 milyon ton kâğıt tüketilir. 

Sağlık riskleri sebebiyle tek kullanımlık kâğıt 
bardaklarda çok az geri dönüştürülmüş 
kâğıt kullanılır.  

Dünyada kağıdın %70’i geri dönüşüm ya 
da yeni dikimden değil azalan ormanlar-
dan elde edilir. 

20. yüzyılda tüketici atığı on kattan fazla ar-
tarak kişi başı yıllık 40 kg’dan 560 kg’a çıkmıştır. 

Yalnızca Amerika’da yıllık 60 milyon kâğıt 
bardak çöpe gidiyor. 

Kahve zincirleri kendi bardaklarının %1’den azını 
ancak geri dönüştürüyor.
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DEMİR CEvHERİ  
FİYATLARI ARTARKEN 
TÜRKİYE’NİN KONUMU

Türk hurda fiyatları, mayıs ayı sonundan beri ton başına 20 dolar gibi ani 
fiyat çıkışları ve düşüşleriyle dalgalanıyordu. Politik belirsizlikler ve dola-
şımdaki para konuları piyasayı etkilemeye devam ediyor. Hurda piyasaları 
da bu durumdan olumsuz etkileniyor.

ABD, mayıs ayı boyunca Türkiye men-
şeli çeliğin ithal vergilerini %50’den 

%25’e düşürdü. Bu durum HMS I/II 80/20 
için bir ABD kargosunun ton başına 300 
dolar olması ile fiyatları fırlattı, fakat son-
rasında hem ABD hem de Baltık kargola-
rı ton başına 290-294 dolara inerek dip 
yaptı. Aynı dönemde ABD kargolarının 
ton başına 310-313 dolar olduğu rapor 
edildi. Bir Baltık kargosu 309 dolara re-
zerve edildi. Mayıs ayı sonlarına doğru 
Türkiye’den ABD’ye çelik satışlarının 
beklenenden az gerçekleşmesi nedeniy-
le, HMS I/II 80/20 için bir İngiltere kargo-
sunun ton başına 308 dolar azalmasıyla 
fiyatlar düşmeye başladı. Baltık için fi-
yatlar tekrar dip yapmadan önce 310,50-
310,75 dolara ulaştı. HMS I/II 80/20 için 
Mayıs sonlarına doğru talep edilen diğer 
bir Baltık kargosu, Türkiye’deki bayram 
tatili öncesi ton başına 306 dolardan 
fiyatlandırıldı. Haziranda fiyatlar düş-
meye devam etti ve ABD’ye bir HMS I/
II 80/20 kargosu önce 299 dolar/ton, 
sonra 292 dolar/ton ve hatta daha sonra 
285,50 dolar/ton oldu. Materyal ve zayıf 
işlenmiş çelik satışlarında aşırı tedari-
ke bağlı olarak, bir Baltık kargosu 293 
dolar/tondu. Bu ay sonlarında HMS I/II 
80/20 için bir Avrupa kargosu 279 dolar/
tondan, bir ABD kargosu 278,50 dolar/
tondan satıldı. Haziran sonlarına doğru, 

düşük tedarik ve talebe bağlı olarak fi-
yatlar arttı ve hazirandaki son kargo-
lardan biri İngiltere’den 293 dolar/ton 
olarak gerçekleşti.

Temmuzun ilk haftası HMS I/II 80/20 için 
birden fazla talep gördü ve bir Avrupa 
kargosu 294 dolar/ton, birkaç Baltık kar-
gosu 293-298,50 dolar/ton ve bir ABD 
kargosu 299 dolar/tondan fiyatlandı. 
Türkiye’de işlenmiş çelik fiyatları hurda 
fiyatlarını destekleyemezdi ve bir İngilte-
re kargosu HMS I/II 80/20 için 288 dolar/
tondan rezerve edildi. Temmuz ortasında 
satışlar bir Baltık kargosu 295 dolar/ton 
ve iki İngiltere kargosu 290 dolar/ton fi-
yatlanarak sürdü.

HİNDİSTAN VE TAYVAN

Mayıs süresince Hindistan’daki genel se-
çimler piyasaları etki altına aldı ve zayıf 
piyasa hassasiyeti sonrasında talep aza-
larak fiyatlar 290-315 dolar/tona düştü. 
Hükümet tekrar seçildikten sonra, inşaat 
ve altyapı projelerinde daha az gecikme 
beklentisiyle fiyatlar 305-330 dolar/tona 
çıktı. Haziran başlarında Türkiye ve diğer 
ülkelerde bayramda azalan ticaretle fi-
yatlar tekrar 295-320 dolara düştü. Zayıf 
mamul satışları fiyatları aşağı çekti ve 
eylül ayına kadar talebi azaltan Hindis-
tan’daki muson mevsimi başlangıcında, 

fiyatlar önce 290-310 dolar/ton, daha 
sonra 285-305 dolar/ton olarak gerçek-
leşti.

Temmuz ayında inşa ve altyapı hedef-
lerini belirleyen ülkenin bütçesinin açık-
lanması öncesinde fiyatlar ton başına 
275-310 dolar aralığına genişledi, ama 
işlenmiş çelik satışlarının zayıflığına bağlı 
olarak tekrar 280-305 dolar/tonda dip 
yaptı. Tayvan’a HMS I/II 80/20 gidişi için 
fiyatlar, çelik mamullere talebin düşük-
lüğüne ve Türkiye’deki fiyatların dalga-
lanmasına bağlı olarak mayıs başlarında 
277-280 dolar/tona düştü ve bir hafta 
sonra daha da düşerek 272-275 dolar/
ton oldu. Daha sonra beklenen fiyat 
artışları ve ABD ticaret görüşmelerine 
bağlı olarak ton başına 10 dolar arttı.

Mayıs ayı sonlarına doğru artan talebe 
bağlı olarak fiyatlar 290-293 dolar/tona 
yükseldi.

Hazirandaki bayram tatili sonrası, fiyatlar 
285-293 dolar/ton aralığına genişledi ve 
sonrasında 275-282 dolar/tona düştü. 
Haziran ayı sonunda zayıf Türk piyasası 
ve azalan talep fiyatları 268-270 dolar/
tona düşürdü.

Türkiye’de artan küresel duyarlılığa bağlı 
olarak temmuz fiyatları 280-285 dolar/
tona çıktı.

D E M İ R - Ç E L İ K
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DÜNYADA ÇELİK İSTATİSTİKLERİ

Dünya ham çelik üretimi 2019’un ilk 6 
ayında 2018’in aynı dönemi ile kıyas-
landığında %4,9 artarak, 925,1 milyon 
ton olarak gerçekleşti. Asya 2018’e göre 
%7,4 artışla 660,2 milyon ton üretim 
yaptı. Avrupa Birliği 2019’un ilk yarısın-
da, 2018’in aynı dönemine kıyasla %2,5 
düşüşle 84,7 milyon ton ham çelik üretti. 
Kuzey Amerika’nın ham çelik üretimi ilk 
altı ayda 2018’in aynı dönemine göre 
%1,4 artış ile 60,1 milyon ton oldu. Birleşik 
Devletler Topluluğu (CIS-Commonwe-
alth of Independent States) 2018’in ilk 
altı ayıyla aynı olmak üzere 50,5 milyon 
ton üretti. Haziran süresince, Dünya Çelik 
Birliğine üye 64 ülke 159,0 milyon ton 
üretim gerçekleştirdi, bu miktar Haziran 
2018’e göre % 4,6 artışa tekâmül ediyor.

Çin’in aynı ayda toplam üretimi 87,5 
milyon tondu ve bu da geçen yılın aynı 
ayına göre %10 artış demektir. Aynı ayda 
Hindistan 9,3 milyon ton (+%4,0), Japon-
ya 8,8 milyon ton (-%0,4) ve Güney Kore 
6,0 milyon ton (-%2,6) üretti. Haziran 
için AB üretimleri: Almanya 3,4 milyon 
ton (-%5,8), İtalya 2,1 milyon ton (-%2,5), 
Fransa 1,3 milyon ton (+%3,4) ve İspanya 
1,2 milyon ton (+%2,3) oldu.

Yine 2019 Haziran ayında, 2018’in aynı 
dönemine kıyasla; ABD toplam üretimi 
%3,1 artışla 7,3 milyon ton oldu, Brezilya 
üretimi %3,1 düşüşle 2,8 milyon ton, Tür-
kiye üretimi %11 düşüşle 2,7 milyon ton 
ve Ukrayna üretimi %3’lük düşüşle 1,7 
milyon ton olarak gerçekleşti.

Önceki sayımızdan sonra erken üretim 
verileri alındı ve bu kapsamda birinci 
çeyrek (Q1) küresel üretim toplamının 
2018’in aynı dönemine göre %4,5 artış-
la 444,1 milyon ton olarak gerçekleştiği 
bildirildi. Nisan 2019’da, dünya ham çelik 
üretimi 156,7 milyon ton olarak gerçek-
leşti ki, bu Nisan 2018’e göre % 6,4 artış 
oluşturmaktadır. Mayısta bu rakam 162,7 

milyon tondu, bu bir yıl önceye göre 
%5,4 artış demektir.

REKABETTEKİ ÜRÜNLER

Çin’in Nisan ayında demir cevheri ithala-
tı, Brezilya’daki kötü hava, kaynak kaybı 
ve bir maden kazası sonrasında 18 ayın 
en düşük seviyesine düştü. Çin gümrük 
verilerine göre, ithalat 2019 Mart ayında-
ki 86,42 milyon ton ve Nisan 2018’deki 
82,92 milyon ton seviyelerine göre 2019 
Nisan ayında daha düşük oldu ve 80.77 
milyon ton olarak gerçekleşti. 2019’un 
ilk çeyreğinde, Çin 340,21 milyon ton 
demir cevheri ithal etti ki, bu miktar bir 
yıl önceki aynı döneme göre %37 düşüş 
göstermektedir. İthal miktarları mayıs 
ayında nisana göre % 3,7 artış ama Mayıs 
2018’e göre %11 azalışla 83.75 milyon ton 
olarak gerçekleşmiştir.

Haziranda Avustralya demir cevheri it-
halatı Haziran 2018’de gerçekleşen 83.24 
milyon tona göre daha az, 75.18 milyon 
ton oldu.

Fastmarkets tarafından yayımlanan 
Metal Bülteni’nin yeniden adlandırılan 
“%62 FE” demir cevheri index fiyatına 
göre, çıkarılan demir cevheri fiyatları 
nisan sonunda ve mayısa girerken ton 

başına 93 dolarda dengelenmiş görün-
dü. Fakat demir cevheri mayıs ortasında 
100 dolar/tona yükseldi ve beş yılın en 
yüksek seviyesine ulaştı, ayın sonuna 
doğru da talebin yüksek olması ve arzın 
azlığı sonrasında 108 dolara çıktı.

Fiyatlar haziran ortasında önce 99 dolar/
tona düştü, daha sonra gelişen piyasa 
verileriyle 110 dolar/tona geri yükseldi.

Rio Tinto şirketinin yıllık sevkiyat tonajını 
gözden geçirmesinden ve iyileşen ABD - 
Çin ilişkilerinden sonra, temmuzda yine 
arttı. 2019’un en yüksek seviyeleri olan 
125 dolar/tona ulaştı ve sonrasında Bre-
zilya’dan gelen düşük ihracat hacmi veri-
leriyle piyasa istikrarsızlığına bağlı olarak 
114 dolar/tona düştü. Temmuz ortaların-
da fiyatlar yeniden 121 dolara çıktı.

Dünya Geri Dönüşüm Organizasyonu’nun 
Demir İçeren Metaller Bölümü Başkanı 
Greg Schnitzer, en son BIR Mirror ra-
porunda (BIR- Bureau of International 
Recycling/Uluslararası Geri Dönüşüm 
Bürosu) şöyle diyor: “Demir cevherinin 
rekor seviyelere yakın gerçekleşen fiyat-
landırması demir cevheri yerine daha 
fazla hurda tüketimi imkanı sağlayabilir 
ama, yine de, bunun gerçekleşmesi için 
dikkate alınacak çok fazla değişken var.” ■
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NİKEL ÜSTÜN PERFORMANS 
SERGİLİYOR AMA PASLANMAZ 
SEKTÖRÜ BASKI ALTINDA

Uzun vadede, 2020’den itibaren elektrikli araçların bataryalarında nikel 
kullanımına devam eden güçlü büyümeyle birlikte daha yüksek nikel fi-
yatlarına neden olacak şekilde paslanmaz metal piyasasında bir topar-
lanma bekleniyor.

Lonra Metal Borsası’nda (LME) en 
önemli temel metaller arasında, Temmuz 
2019 sonu itibarıyla, 2018 sonuna kıyasla 
sadece nikel fiyatları artıştaydı. Bu yılda 
şu ana kadar, teneke fiyatları bu yıl için 
şimdiye kadar %11 düşerken, nikel fiyat-
ları %34 arttı.

Nikel fiyatlarındaki yükselme ABD-Çin 
ticaret savaşları ve artan nikel üretimi 
hakkındaki yaygın kaygılara rağmen ger-
çekleşti. Acquarie Kapital’e göre, küresel 
nikel üretimi 2019’un ilk yarısı boyunca 
yıl bazında %8,9 arttı. Her ne kadar baş-
lıca nikel üretimi yükselişte olsa da, nikel 
tüketiminin tedarik artışlarını aştığı bil-
dirildi. Reuters’e göre, Uluslararası Nikel 
Çalışma Grubu küresel saflaştırılmış nikel 
talebinin, 2019 yılının ilk dört ayında te-
dariki 27.000 ton aştığını belirtti. Nikel 
piyasasındaki küresel açık, Çin’de pas-
lanmaz çelik üretiminin arttığı bir dö-
nemde gerçekleşti.

ÇİN ÜRETİMİ ARTIYOR

2019’da daha yavaş bir başlangıca evi-
rildikten sonra, piyasa analistleri Çin’deki 
paslanmaz çelik üretiminin 2019’un ikinci 
çeyreğinde artacağını tahmin etmektey-
diler. Uluslararası Paslanmaz Çelik Foru-
mu’ndan gelen rakamlara göre, küresel 
paslanmaz çelik eriyiği fabrika üretimi 
2019’un ilk çeyreğinde yıl bazında %2,5 
düştü ve 12,46 milyon ton olarak gerçek-
leşti. Bu kapsamda Çin’in üretimi %1,5 ile 
sıyrılırken, Asya’nın geri kalanında %5,7 
değişti ve ABD’de paslanmaz çelik üre-
timi %2,5 azaldı. Bununla birlikte, Metal 

Bülteni’nin belirttiğine göre yılın ilk yarısı 
için, Çin’deki paslanmaz çelik fabrikaları 
14,35 milyon ton ham paslanmaz çelik 
üretti, bu rakam 2018’in ilk yarısına göre 
%8,5 artış oluşturdu.

İkinci çeyrekte Çin paslanmaz çelik üre-
timindeki hızlı artış, Endonezya’daki 
üretim artışı ile birlikte, küresel paslan-
maz çelik ve hurda endüstrileri için ana 
etkenler oldu.

Asya’da nikel, nikel pik demir ve paslan-
maz çelik piyasası gelişmeleri Avrupa ve 
ABD piyasa katılımcılarıyla kıyaslanama-
yacak seviyede büyük etkiler oluşturma-
ya devam ediyor.

AVRUPA’DA ZORLU KOŞULLAR

Avrupa’da yavaşlayan Alman sanayi 
üretimi ve potansiyel Brexit etkileri 
mal piyasalarındaki kırılganlığı artırma-
ya devam etmektedir. Koruyucu ticari 
tedbirlerin beklenmeyen sonuçları da 
piyasa karışıklıklarına yol açmaktadır. İt-
halat rekabeti ve yükselen ham madde 
maliyetleri Avrupa paslanmaz çelik üre-
ticilerini etkileyen temel faktörlerden 
bazıları. AB, ithal çelik için yeni kuralları 
değerlendiriyor.

ABD’DEN KARIŞIK RAPORLAR

ABD’de yükselen nikel fiyatları, genel-
likle hurda paslanmaz metaldeki yüksek 
değerlerle birlikte gerçekleşti, fakat 
piyasa katılımcılarına göre piyasa koşul-
ları mükemmelden uzak olarak devam 
ediyor.

ABD hurda işlemcileri, bu yıl azalan 
hurda paslanmaz çeliğe yönelik ulusla-
rarası taleple birlikte, nikel, demir cevher 
ve diğer ham madde girdi fiyatlarında bir 
düzeltme yapılması konusunda temkinli 
olmaya devam ediyorlar. ABD Sayım Bü-
rosundan alınan ticaret verilerine göre, 
ABD’nin hurda paslanmaz metal ihracat 
hacmi, Tayvan, Hindistan ve Meksika’nın 
talep artışının Kanada, Çin ana kıtası ve 
diğer marketlerin azalan ticaret akışı 
ile gölgelenmesiyle birlikte Ocak-Mayıs 
2019 arasında bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre %19 azaldı ve 202.600 ton 
olarak gerçekleşti.

NİKEL NE KADAR SÜREYLE ÜSTÜN 
PERFORMANS GÖSTEREBİLİR?

İleri bakıldığında, market analistleri, 
2019 yılında küresel nikel piyasasının 
bir tedarik yetersizliği içinde kalacağını 
büyük ölçüde tahmin etmektedir, fakat 
paslanmaz çelik ve hurda piyasası için 
öngörü daha az kesindir. Uzun vadede, 
2020’den itibaren elektrikli araçların ba-
taryalarında nikel kullanımında devam 
eden güçlü büyümeyle birlikte, 2020-
24 yılları boyunca piyasayı yeniden arz 
yetersizliğine itebilecek ve daha yüksek 
nikel fiyatlarına neden olacak şekilde 
paslanmaz metal piyasasında bir to-
parlanma bekleniyor. Nikel fiyatlarının 
2020’de ton başına 13.250 dolar, 2021’de 
ton başına 15.550 dolar ve 2022’de ton 
başına 17.375 dolar olması öngörülüyor.■

N İ K E L
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ENDÜSTRİ KAYNAKLARI 
ÇİN VE TAYVAN 
TARAFINDAN 
UYGULANAN 

KISITLAMALARIN 
OLUMSUZ ETKİSİNİN 

ENDONEZYA’NIN 
TUTUMU İLE DAHA 

DA ARTTIĞINI VE BU 
DURUMUN PİYASADA 

BÜYÜK BİR ETKİSİ 
OLDUĞUNU SÖYLEDİ. 

KARTON FİYATLARI ÇOK 
DÜŞÜK, 100 DOLAR 

CİVARINDAYDI.

YÜKSEK TEDARİK KARTON (OCC) 
FİYATLARINI KONTROL ALTINDA 
TUTUYOR

Yazın başında, bazı kâğıt geri dönüşümcüleri kartonu ülke genelinde ton 
başına 40 dolardan daha az olarak dengelenen fiyatlarda satmak yerine 
stokladıklarını söyledi. Ağustosta fiyatların artışa geçebileceğine güvendi-
ler ama temmuz sonlarında çoğu bölgedeki kaynaklar, bazı pozitif işaretler 
olmakla birlikte, tesislerin hâlâ karton stoku ile dolu olduğunu söylediler.

Temmuz sonlarında ABD’de top-
lanmış kâğıt tüccarları, hem Doğu 

hem de Batı kıyısında nispeten artan 
fiyatlarla karton (OCC-Old Corrugated 
Container) ihracat taleplerindeki artışı 
bildirdiler. Aynı zamanda Orta Batı 
eyaletlerindeki karton talebi, önümüz-
deki aylarda faaliyete geçmesi bek-
lenen tesis projeleri için satın almaya 
bağlı olarak artmaya başlamaktadır. 
Buna rağmen, yine de kısa dönemde iç 
piyasa fiyatlarının artması beklenme-
mekteydi. Gerçekten, bazı tüccarlar te-
sislerin halen 25 yılın en düşük fiyatları 
olarak görülen birkaç doları dilimlere 
ayırmayı deneyebileceğini öne sürdü.

Yazın başında, bazı kâğıt geri dönü-
şümcüleri kartonu ülke genelinde ton 
başına 40 dolardan daha az olarak 
dengelenen fiyatlarda satmak yerine 
stokladıklarını söyledi. Ağustosta fiyat-
ların artışa geçebileceğine güvendiler 
ama temmuz sonlarında çoğu bölge-
deki kaynaklar, bazı pozitif işaretler 
olmakla birlikte, tesislerin hâlâ karton 
stoku ile dolu olduğunu söylediler.

Karışık kâğıt için ülkenin önde gelen 
piyasasını teşkil eden Pratt Geri Dö-
nüşüm’ün Ohio’da yeni oluklu mukav-
va tesisini açmaya hazırlandığı Orta 
Batı ABD’de yeni satın alma faaliyeti 

rapor edildi. Bunun yanında, kaynaklar 
Chung Nam Amerika’nın Wisconsin ve 
Maine’deki Nine Dragons Kâğıt’ın geri 
dönüştürülmüş selüloz ve oluklu mu-
kavva tesisleri için elyaf satın almaya 
başladığını söyledi. Bahse konu tesis-
lerin Çin’deki Nine Dragons tesislerine 
esas olarak kartondan yapılmış selüloz 
ve karışık kâğıt satması bekleniyor.

Temmuz ayında, Utah’ta 500 mili içe-
risinde tesis olmayan ve günde 1000 
ton, yüzde yüz geri dönüştürülmüş 
oluklu mukavva üretecek yeni bir tesis 
projesi olduğu bildirildi. 2022 başların-
da açılması öngörülen bu tesis karton 
ile karışık kâğıt işleyecek ve potansiyel 
olarak, hâlihazırda bu miktarları erit-
mek için dış piyasalara bağımlı olan 
Batı kıyısından işlenecek materyal 
alacaktır. Kaynaklar, Pratt tarafından 
yorum yapılmamakla birlikte, bu şir-
ketin aynı zamanda ABD’nin batısın-
da yeni bir oluklu mukavva tesisi inşa 
etme planları olabileceğini söyledi. 
Tüccarlar ofis kâğıdı piyasalarının tem-
muzda sakin kaldığını ve görünürde 
hiçbir ilerleme olmadığını söyledi. 
Piyasa olumsuzlukları arasında Ok-
lahoma’daki bir Georgia-Pasifik tesisi-
nin mayıs ayındaki bir patlama sonrası 
çöküşü öne çıkmaktadır. ■

K A G I T A N A L i Z  / 
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ABD-ÇİN YAKINLAŞMASI İÇİN 
UMUTLAR ARTIYOR

Tüccarlar Çin ve ABD arasında eylül ayında yapılması öngörülen görüşmelerin 
cezalandırıcı gümrük vergilerinin kesilmesi için anahtar olacağını umuyorlar.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin 
başkanı Xi Jinping, Japonya’daki 

G20 zirvesinde el sıkıştı ve eylül ayında 
devam etmesi beklenen görüşmeleri sür-
dürmeye karar verdiler. Trump Xi Jinping 
ile toplantısının “mükemmel” olduğu-
nu ve Çin ile ilişkilerin “tekrar rayında” 
olduğunu söyledi. Aynı zamanda, ABD 
Çin’den ithal mallar için yeni bir gümrük 
vergisi olmayacağını ve Çin’in kendi yeni 
tarifelerini uygulamaktan geri duracağını 
belirtmektedir.

EKONOMİK ZORUNLULUK

Haziranda Uluslararası Para Fonu (IMF), 
gümrük savaşlarının gelecek yılın ticaret 
hacminde 455 milyar dolar kayba neden 
olacağını hesapladı, bu rakam Güney Afri-
ka’nın ekonomisinin büyüklüğünden fazla.

Bu görüşü destekleyen bir husus, 2019’un 
ikinci çeyreğinde Çin’in ekonomik bü-
yümesinin yüzde 6,2’ye düşmesidir. Bu 
düşüş ABD-Çin ticaret savaşından kay-
naklandı. Diğer taraftan, sabit varlık ya-

tırımları, sanayi üretimi ve perakende sa-
tışlar gibi bazı Çin verileri daha güçlüydü.

ABD YATIRIM EĞİLİMLERİ

ABD’nin hurda alüminyum ihracı Çin itha-
lat kısıtlamalarına rağmen bu yıl %17’ye 
yakın artmıştır. Bu yıl ocaktan mayısa 
kadar, küresel olarak 764.828 ton ihraç 
edilmiştir ki bu miktar 2018’in aynı dö-
neminde 655.640 tondu. Çin ile ticarette 
olan bu %28 azalmayı kompanse etmek 
için, bu yıl Hindistan’a ihracatlar %90’dan 
fazla artmış ve bunun yanında Güney 
Kore’ye %30, Malezya’ya %39, Endonez-
ya’ya %123, Tayvan’a %73 ve Meksika’ya 
%21 başta olmak üzere diğer belirgin ih-
racat artışları gerçekleşmiştir.

Çin’e hurda bakır ihracatı bu yılın ilk 5 
ayında (ocak-mayıs) %75’den fazla düş-
müştür (geçen yıl 198.989 ton, bu yıl 
48.479 ton).

Her ne kadar bu periyodda diğer ülkele-
re ihracatta belirgin artışlar olsa da (Ma-

lezya +%263, Hindistan +%107 ve Güney 
Kore +%50), toplamda nakliyat düşmüş-
tür: 2018’de 391.793 tona kıyasla, bu yıl 
382.746 ton.

ÇİN KOTA DEĞİŞİKLİKLERİ

Çin’de değişim devam etmektedir. Ulus-
lararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR) tem-
muzda Çin’de Ekoloji ve Çevre Bakanlı-
ğı’na bağlı olan Katı Atık ve Kimyasallar 
Yönetim Bürosu’nun ilave 124.450 ton 
yüksek kalite hurda bakır ve 306.930 ton 
yüksek kalite hurda alüminyum için ithal 
kotaları yayımladığını bildirdi. Bu ilave 
kotaya daha önce hiç kota verilmeyen, 
anahtar konumdaki bir metal geri dönü-
şüm eyaleti olan Guangdong dahildir.

BIR, müteakip kotalarda Jiangsu ve 
Shandong eyaletleri gibi diğer eyalet-
lerdeki hurda metal şirketlerinin de yer 
almasını beklediğini belirtti. 2018 yılında, 
Çin toplamda 22.414 milyon ton katı atık 
ithal etmiştir ki bu miktar 2017 ile kıyasla 
%47 azdır. Gümrük verilerine göre, bu it-

Alüminyum
LME fiyatları (ABD doları/MT)
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halat kapsamında 2,61 milyon ton hurda 
bakır ve 1,56 milyon ton hurda alümin-
yum bulunmaktadır.

Hurda Geri Dönüşüm Sanayileri Enstitü-
sü (ISRI-Institute of Scrap Recycling In-
dustries)’nün en son haftalık raporların-
dan birine göre, Londra’da sadece nikel 
fiyatlarında artış görülüyor. Macquarie 
yatırım bankasının 2020 yılı ortalama fi-
yatlarını piyasayı düşürecek yöndeki tah-
minleri şu şekilde belirtilmektedir: bakır 
için ton fiyatı 5600 dolar, alüminyum için 
1803 dolar, çinko için 2063 dolar, kurşun 
için 1725 dolar ve nikel için 13.250 dolar.

BAKIR

Yalın hurda bakır tel 24 Temmuz itiba-
riyle yaklaşık 5698 dolardı. Ayıklanmış 
hurda bakır tel yaklaşık 5776 dolardı. 
Karışım olmayan hurda bakır tel kabaca 
5675 dolardan hesaplanırken, ağır hurda 
bakır yaklaşııyor. Bakır yıl bazında şu ana 
kadar en yüksek değerini 17 Nisan’da fi-
yatlar 6533 dolara ulaştığında gördü. 29 
Temmuz itibariyle fiyatı 5971,5 dolardı.

LME’nin lisanslı toptancılarında bakır 
stokları geçenlerde çok yüksek bir sevi-
yeye, 292.950 tona ulaştı. Ancak piyasa 
gözlemcileri stokların tekrar düşmesini 
bekliyor. Çin’de endüstriyel üretim ha-

ziranda %11,8 arttı. 2019-2020 için son 
Uluslararası Bakır Çalışma Grubu tahmi-
nine göre, 2018’de % 2,5’lik bir büyümeyi 
yakalayan dünya maden üretiminin, ta-
rihsel hata faktörlerine yönelik düzelt-
me yapıldıktan sonra, 2019 yılında esas 
olarak değişmeden kalması ve 2020’de 
ise %1,9 büyümesi öngörülmektedir.

Dünya çapında saflaştırılmış üretimin sı-
rasıyla 2019 yılında %2,8 civarında, 2020 
yılında ise %1,2 civarında artması beklen-
mektedir.

ALÜMİNYUM

Talep büyük ölçüde Çin ve ABD arasında 
devam eden gerilime bağlı olarak bu yıl 
düşüyor ve pazarda yer alanlar sadece 
ihtiyacı olduğu kadar almayı tercih edi-
yorlar. Yüksek kalite alüminyumun fiyatı 
1799 dolar civarında oluşmuştu. Alü-
minyum alaşımı 1300-1310 dolar civarın-
daydı. LME’nin stokları daha da düştü: 
yüksek kalite alüminyum 800 uzun ton 
ve alüminyum alaşımı 6740 tondu. Alü-
minyum profil hurdası 1765 dolar ve karı-
şık alüminyum kırpıntı 763 dolarken, saf 
alüminyumdan yapılmış hurda tel yakla-
şık 1810 dolardır.

KURŞUN

Analistlere göre, kurşun nikelle birlikte 

temmuzun son işlem günlerinde ilginin 
toplandığı iki metalden biriydi ve bu şek-
lide o ay içindeki çok iyi performansını 
teyit etti. Kurşunun stok seviyesi düş-
meye devam ediyor, çok yakın zamanda 
55.475 tondu.

Yılın başında toplam stok 107.375 tondu. 
Yumuşak kurşun hurdası 1838 dolar edi-
yordu. Uluslararası Kurşun ve Çinko Ça-
lışma Grubuna (ILZSG) bildirilen kesin 
olmayan verilere göre 2019 yılının ilk beş 
ayında saflaştırılmış kurşuna dünyadaki 
talep tedarik edilen miktardan 42.000 
ton daha fazlaydı. Aynı dönem boyunca, 
rapor edilen toplam stok seviyesi 22.000 
ton azaldı.

ÇİNKO

Çinko LME’de 2459 dolar civarında işlem 
görüyordu. Analistlere göre, çinko te-
dariki zordu. Haziran sonunda mevcut-
lar 100.825 tonda kaldı ama temmuz-
da sadece 73.675 ton vardı. Bu durum 
çinkoya daha fazla destek sağlayabilir. 
Eski hurda çinko, hurda piyasasında 
yaklaşık 1932 dolardan işlem gördü. İyi 
çinko (%99.995 pazar fiyatı, giriş kontrol 
vergisi ödenmiş olarak) yaklaşık 2640 
dolar etti. Piyasa katılanları Almanya’da-
ki çinko ticaretinin tatil sezonu nedeniyle 
sakin olduğunu belirtti. ■
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5 YILDA YAPTIğIMIZ ÇALIŞMALARLA  
17 BİN 549 AĞACI KURTARDIK

Cem Ferda Tunçer, Akademi Çevre - Çevre ve Atık Yönetimi Koordinatörü
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AKADEMİ 
ÇEVRE, 700’ÜN 
ÜZERİNDE ATIK 
KODUNU ÇEVRE 

LİSANSLARI 
KAPSAMINDA 

TESİSİNE KABUL 
EDEBİLEN 

BİR İŞLETME 
OLARAK, ATIK 
ÜRETİCİLERİNE 

“SIFIR ATIK” 
KAPSAMINDA 
TOPLAM ATIK 

YÖNETİMİ 
HİZMETLERİ 
SUNUYOR.

Sıfır Atık hedefiyle yola çıkan ve 
Toplam Atık Yönetimi hizmetleri 

sunan Akademi Çevre, teknik donanım 
ve sürdürülebilir uygulama anlayışıy-
la kâğıt ve camdan elektronik eşyaya 
kadar 700’ün üzerinde atık kodunun 
geri dönüşümünü sağlıyor. Beş yıllık 
çalışma sonucunda 17 bin 549 ağaç 
kurtaran Akademi Çevre, çalışmalarını 
yalnızca sektörel değil sosyal alanda da 
geliştirerek, özellikle çocukları odağına 
alan sosyal sorumluluk projeleriyle atık 
dönüşümü konusunda toplumla işbirliği 
yapıyor.

Çevre ve Atık Yönetimi Koordinatörü 
Cem Ferda Tunçer'e, uygulamalarının 
içeriğini, hedeflerini sorduk ve hem 
teknik hem de sosyal bazdaki çalışma-
larını öğrendik.

Akademi Çevre atık yönetimi  konu-
sunda ne gibi hizmetler veriyor, süreci 
nasıl yürütüyorsunuz?

Ara depolama tesisimiz de dahil olmak 
üzere atık işleme ve geri kazanım 
proseslerimizle 700’ün üzerinde atık 
kodunu Çevre Lisansları kapsamında te-
sisine kabul edebilen bir işletme olarak, 
atık üreticilerine “Sıfır Atık” kapsamında 
Toplam Atık Yönetimi hizmetleri sunu-
yoruz. Bir atık üreticisinde birden çok 
oluşan atık türü, bu atıkların karakteri-
zasyonu, miktarları farklılık gösterebil-
diğinden; biz atık üreticilerine kendileri 
için en uygun çözümleri üreterek fayda 
sağlıyor, toplam atık yönetimi kapsa-
mında sorumluluklarını paylaşıyoruz.

Her atık üreticinin alması gereken hizmet 
birbirinden oldukça farklı olabiliyor. Atık 
elektrikli elektronik eşyaların geri ka-
zanılması, tehlikeli ve tehlikesiz türden 
708 farklı atığın ara depolanması, iş-
lenmesi, geri kazanımı / geri dönüşümü 
hizmetleri, hurda metallerin ve ambalaj 
atıklarının toplanması, ayrıştırılması, geri 
dönüşümü, SF6 gibi florlu gazların geri 
dönüşümü, buzdolabı, soğutucu ekip-
manları ve iklimlendirme cihazlarının 
geri dönüşümü, kablo geri kazanımı, 
ömrünü tamamlamış araç işleme, PCB 
arındırma, hard disk güvenli imhası, la-
boratuvar hizmetleri, depolama ve lojis-

tik gibi hizmetleri Türkiye’nin enerji, ma-
dencilik, petrokimya, telekomünikasyon 
ve gıda sektöründe yer alan güzide atık 
üreticilerine sağlıyoruz.

Nerelerde hizmet veriyorsunuz?  
Mesela İstanbul Havalimanı’ndaki  
faaliyetleriniz nelerdir?

Türkiye’nin adını, havacılık tarihine altın 
harflerle yazdıracak olan, dünyanın en 
büyük havalimanı olma özelliğine sahip 
İstanbul Yeni Havalimanı’nda; Türki-
ye’nin gözde havalimanı projesine yakı-
şacak bir atık yönetim hizmeti sunuyo-
ruz. Havalimanı sınırları içerisinde oluşan 
tüm atıklar için bütüncül bir sistemin 
altyapısını kurarak ve atık yönetiminde 
“Sıfır Atık” hedefini benimseyerek, ko-
nusunda uzman ve kalabalık ekibimiz-
le en yüksek verimliliği sağlayacak bir 
yönetim modeli uygulamaktayız. Atık 
üreticilerinden 5 ayrı kategoride (kâğıt, 
ambalaj, cam, organik, evsel) topladı-
ğımız atıkları havalimanı yerleşkesinde 
kurulmuş, günlük 243 ton atık işleme ka-
pasitesine sahip yarı otomatik ambalaj 
atıkları ayırma/mekanik işleme tesisiyle, 
atıkların ülke ekonomisine geri kazandı-
rılmasını sağlıyoruz. Bunun yanında ter-
minallerde oluşan tehlikeli ve tehlikesiz 
atıkların yönetimini de biz yapıyoruz.

Buzdolabı ve diğer elektronik atıkların 
geri dönüşümü nasıl sağlanıyor? Neler 
geri kazanılabiliyor?

Türkiye’nin ilk ve tek CFC oranını %0,2 
altına düşüren, tam otomasyon geri dö-
nüşüm tesisi olan Buzdolabı ve Büyük 
Beyaz Eşya Geri Dönüşüm Tesisi ya-
tırımlarımızı tamamladık ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslan-
dırıldık. Prosesimiz, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın sürdürülebilir flor gazları 
regülasyonları süreçlerine tam uyumlu 
ve flor gazları bertarafına yönelik ge-
nişletilebilir modüler teknolojiye sahiptir 
ve Avrupa standartlarındadır. Bu tesiste 
geri dönüşüme giren her atık, ağırlıkça 
%100 geri kazanılabilmektedir. Buradan 
çıkan malzemeler ham madde olarak 
tekrar ekonomiye kazandırılmaktadır. 
Bu dev tesisin en büyük özelliği ise, iklim 
değişikliğinde büyük ölçüde rol alan 

R Ö P O R T A J  / 
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CFC gazlarının oranını, tamamen kapalı 
sistem içerisinde, %0,2’nin altına düşü-
rüyor oluşudur. Türkiye’de CFC miktarını 
bu kadar düşük oranlara düşürebilen ilk 
ve tek tesis olma özelliğini taşımaktan 
dolayı gurur duyuyoruz.

Kartuş, toner ve floresanların geri 
dönüşümü nasıl oluyor?

İşletmeye gelen kartuş ve tonerler ön-
celikle el ile ayrılarak kapalı konveyö-
re verilir. Kartuş ve tonerler, konveyör 
vasıtasıyla parçalayıcıya alınır ve par-
çalanır. Parçalanan kartuş ve tonerler, 
metal parçaların ayrılması için kapalı 
mıknatıslı konveyöre alınır. Tüm bu aşa-
malar sırasında toz tutucular vasıtası 
ile tozlar ayrılır. Mıknatıslı kapalı konve-
yörde ayrılan metal parçalar depolama 
tankında depolanır. Kalan malzemeler 
titreşimli tarama makinesinden geçer 
ve toz/mürekkep kısımları ayrılır. Toz ve 
mürekkepten arındırılan parçalar kapalı 
konveyörden geçer ve biriktirme haz-
nesine aktarılır. Burada tasnif edildikten 
sonra satışı yapılır. Tehlikeli türdeki toz/
mürekkep tarzı atıklar, geri kazanım ve/
veya bertaraf tesislerine gönderilir.

Piyasada yaygın olarak kullanılan tüm 
T8, T12 vb. tüp şeklindeki floresan 
lambalar, simit şekilli floresan lamba-
larla CFL tasarruflu ampuller, Floresan 
Lamba Kırma ve Bertaraf Makinası sa-
yesinde geri kazanılmaktadır. Atık lam-
balar besleme ağızlarından Floresan 
Lamba Kırma ve Bertaraf Makinasında 
beslenerek zincirli kırıcı düzeneğiyle 

kırılır. Kırma işleminden sonra varil içe-
risinde açığa çıkan hava, Cıva buharı 
ve cam tozu emisyonunu önlemek için 
vakum motoru vasıtasıyla filtre hat-
tından geçirilir. Cıva buharı ve parti-
küllerle kirlenmiş hava sırasıyla torba 
filtre, sülfür içerikli aktif karbon filtre, 
partikül filtresi ve cıva filtresinden ge-
çirilerek arıtılır. Kırılmış cam ve metal 
parçaları varil içerisinde depolanarak, 
çevre izin/lisanslı geri kazanım tesisle-
rine gönderilir.

Bugüne kadar çevreye olan katkınız 
nedir?

Bugün Tuzla’da bulunan ve sektörünün 
en geniş açık ve kapalı alanına sahip 
entegre tesisimizde 10 farklı konuda dü-
zenlenmiş çevre lisans belgemiz kapsa-
mında işlediğimiz atık miktarları ve tür-
leri yıldan yıla artış göstermekle birlikte, 
kuruluşumuzdan bu yana binlerce ton 
atığın doğrudan ve dolaylı olarak yöne-
timini gerçekleştirdik.

www.sifiratik.gov.tr’deki, atık malzeme 
türlerine göre bir tondaki karşılığı refe-
rans alınarak yaptığımız hesaplamalar-
da, 2013-2018 yılları arasında 47 milyon 
519 bin 234 KWH enerji tasarrufu sağla-
dık. 2 milyon 212 bin 163 kilogram sera 
gazı emisyonunu engelledik. Beş yılda 
yaptığımız çalışmalar sayesinde 17 bin 
549 adet ağaç kurtarırken, 122 bin 486 
varil fosil yakıt tüketimini engelledik.

Sosyal sorumluluk faaliyetlerinizden 
bahseder misiniz?

En yeni sosyal sorumluluk projemizi 

2013-2018 YILLARI 
ARASINDA 47 MİLYON 

519 BİN 234 KWH 
ENERJİ TASARRUFU 
SAĞLANDI. 2 MİLYON 

212 BİN 163 KİLOGRAM 
SERA GAZI EMİSYONU 

ENGELLENDİ. BEŞ YILDA 
YAPILAN ÇALIŞMALAR 

SAYESİNDE 17 BİN 
549 ADET AĞAÇ 

KURTULURKEN, 122 BİN 
486 VARİL FOSİL YAKIT 
TÜKETİMİ ENGELLENDİ.
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anlatarak başlamak isterim. Projenin 
konusu; Türkiye’nin gündemine hızlı bir 
giriş yaparak, herkesin odağına aldığı 
konu olan Sıfır Atık. Ataşehir Emlak 
Konut Ortaokulu öğrencileri atıklardan 
enstrümanlar yapmış ve bir de üzerine 
sıfır atık temalı bir şarkı ve beste yap-
mışlar. Sanatçı dostumuz Zeliha Sunal 
ile birlikte stüdyoya girip söylediler. 
Biz de bu gencecik arkadaşlarımızın 
ve çevre konularında oldukça fazla gö-
nüllü çalışmaları olan Zeliha Hanım’ın 
destekçisi olduk. Şarkının stüdyo ve klip 
süreçlerini finanse ettik. Tuzla tesisimi-
zin kapılarını açtık, şarkının klibi tesisi-
mizde çekildi. Yaptığımız bütün sosyal 
sorumluluk projelerinde önceliğimiz her 
zaman çocuklar oldu. Çocukların başlat-
tığı bu güzel çalışmayı destekleyerek, 
başka çocukların da ilham almasını ve 
sıfır atık konusunda farkındalık kazan-
masını sağladık. Şarkı 300 farklı dijital 
platformda ve Youtube’da dinleyicilere 
sunuldu. Çok güzel geri bildirimler aldık, 
çocuklarımızın hayatları boyunca unu-
tamayacağı bir deneyim yaşamasına 
vesile olduk. Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızın des-
tekleri ile okullarda tenefüs zili olarak 
bu çevrecilik şarkısının çalınması, çevre 
bilincinin oluşması için destekleyici bir 
unsur olacağına inanmaktayız.

Bunların dışında, paydaşlarımızla sık sık 
sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik 
projeleri hayata geçiriyoruz. Çok yeni 
tamamlanan projelerden birini Voda-
fone’la gerçekleştirdik. Sürdürülebilirlik 
çalışmaları kapsamında karbon ayak 
izini küçültmeyi hedefleyen Vodafone 
çalışanlarının katıldığı bir elektronik atık 
toplama kampanyası düzenlendi. Top-
lanan atıklar Akademi Çevre A.Ş. Tuzla 
tesisinde geri dönüşüme kazandırıldı 
ve geri dönüştürülen atıkların geliriy-
le, Mardin’deki Sakarya Aycan Çaltekin 
İlkokulu’na 10 bilgisayarlık bir kodlama 
sınıfı kuruldu. Elektronik atıklar geri dö-
nüşüme kazandırılırken, çalışanlarda da 
sürdürülebilirlik konusunda farkındalık 
yaratılmış oldu.

Çocuklara dokunacak sosyal sorum-
luluk projeleri şirketimizin sürdürü-
lebilirlik politikalarının odağında yer 

alıyor. Çocuklara daha iyi bir dünya, 
dünyaya da daha iyi bir nesil bırakmak 
için çalışıyoruz.

Eklemek istediğiniz farklı bir konu  
var mı?

Sıfır atık konusunda sorumluluk verilen 
işletmelere, sistemin kurulumu için da-
nışmanlık hizmeti veren bir birimimiz 
mevcut. Bu birimimizle; işletmelere 
uçtan uca kesintisiz bir atık yönetimi 
hizmeti verebilmek için Sıfır Atık Yö-
netmeliğinin ardından diğer mevzuat 
düzenlemelerinin de hayata geçmesini 
umuyoruz.

Ancak geri dönüşüm/geri kazanım 
sektöründe faliyet gösteren ve yatırım 
yapan işletmeler mutlaka desteklenmeli 
ve diğer işletmelerin teknolojik yatırım 
yapabilmelerinin önü açılmalı. 

Bu noktada teşvik mekanizması olukça 
önemli. Geri dönüşüm konusunda hem 
atık üreticileri hem de atık sektöründe 
faaliyet gösteren çevre lisanslı işletme-
ler üzerinde ceza ve ödül sistemi mut-
laka olmalı. Bu sistemin olmadığı bir 
yerde başarı olamaz. ■

KARBON AYAK 
İZİNİ AZALTMAYI 

HEDEFLEYEN 
VODAFONE İLE E-ATIK 

TOPLAMA KAMPANYASI 
DÜZENLEDİK. 

TOPLANAN GELİR 
İLE MARDİN'DEKİ 
SAKARYA AYCAN 

ÇALTEKİN İLKOKULU'NA 
10 BİLGİSAYARLIK 
KODLAMA SINIFI 

KURDUK.
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Çevre kirliliği sorunu günümüzde en zorlayıcı konulardan biridir. Atıklarla mücadelenin 
uygun olmayan yöntemleri, okyanuslarımızın ve nehirlerimizin kirlenmesine, ekosiste-

min tahrip olmasına ve hayvanların neslinin tükenmesine neden oldu. Fakat en azından 
ekolojimizi düzeltmek için bir şeyler yapmaya başlarsak, gezegenimizi koruma şansımız 

olabilir. İşte, bu yola baş koyup gezegeni kurtarmak için yapılmış birkaç iyi örnek…

Birkaç İyi Fikir  
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1- GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ BİTKİLER

Washington Üniversitesi’ndeki araştır-
macılar havayı temizleyebilen bitkiler-
den oluşan eşsiz bir yöntem geliştirdi-
ler. Şehirlerdeki yüksek kirlilik seviyesi 
nedeniyle, birçok insan alerjilerden ve 
diğer hastalıklardan mustariptir.  Bu 
durum için ekip, tüm memelilerde bu-
lunan bir geni kullanmaya ve onu Epip-
remnum aureum  bitkilerine  nakletme-
ye karar verdi . Bu gen bazı kimyasalları 
karbondioksite dönüştürür, böylece bitki 
havayı etkili bir şekilde temizler. Geneti-
ği değiştirilmiş bitkiler mükemmel so-
nuçlar veriyor. 8 günde benzen mikta-
rını %75 oranında düşürdüler ve 6 gün 
içinde kloroform odadan tamamen çı-
karıldı. Bu bitkiler sadece 2019 kışından 
beri var, ancak yaratıcılar bir an önce 
bitkileri satmaya başlamak istiyor.

2- CAM ŞİŞE YERİNE KARTON ŞİŞE

Geri dönüşümlü kartondan yapılmış 
bir  şişe patenti, yaratıcı Jason Murray 
tarafından alındı. Bu şişeler şarap, süt 
vb. için kullanılabilir. Bu üretim yöntemi 
çevre için daha ucuz ve daha az zarar-
lıdır, çünkü geri dönüştürülmüş karton 
birkaç ay içinde parçalanırken, cam ne-
redeyse ebedidir.

3- İKİNCİ BİR ŞANS

WeFood mağaza sahipleri fazla ürünü 
atmaya değil, ikinci bir şans vermeye 
karar verdiler.  WeFood, son kullanma 
tarihi geçmiş ürünleri, kötü görünen 
ürünleri ve hasarlı ambalajları olan 
ürünleri satın alıp, %50’ye varan indi-
rimlerle satıyor. Şu an itibariyle, Dani-
marka’da bu mağazalardan 2 tane var 
ve gerçekten oldukça popülerler.

4- GÜBREDEN BİYOGAZ 

Alman bir şirket, gübre ve organik atık-

lardan biyogaz üretiyor.  Bu alternatif, 
geleneksel enerji kaynaklarına erişimi 
olmayan veya erişimin kısıtlı olduğu 
yerlerde yaşayan insanlar için gerçek-
ten çok iyi bir fikir. Özel reaktörler içe-
risinde gaz üretildikten sonra 4 kg ağır-
lığındaki özel torbalara aktarılıyor. Bu 
torbalar kolayca taşınır ve bir brülörün 
4 saat boyunca çalışmasını sağlamak 
için bir torba yeterlidir.

7- ELEKTRONİK ATIKLARDAN  
YAPILAN 2020 OLİMPİYAT  
MADALYASI

Olimpiyat oyunlarının  Tokyo  Organi-
zasyon Komitesi, Tokyo vatandaşla-
rından kullanılmayan tüm elektronik 
cihazlarını bağışlamasını istedi. Cihaz-
lardaki tüm değerli metaller Olimpiyat 
madalyası yapmak için kullanılacak. 
Bronz madalya için hedef olan 2.698 
kg ağırlığındaki cihaz, Haziran 2018’de 
toplandı. Bugün itibariyle, ihtiyaç duy-
dukları cihaz ağırlığı gümüş için 4.09 kg 
ve altın için 3.50 kg.

5- BEBEK BEZLERİNİ TEMİZ ENERJİYE 
DÖNÜŞTÜRME

Hollanda’daki bir atık arıtma tesisi 
olan ARN, çocuk bezi geri dönüşümü 
için bir tesis inşa etmeyi planlıyor. 248° 
C’ye ısıtılmış bir reaktör yardımıyla, 
çocuk bezleri sıvıya dönüşecek ve farklı 
malzemelere parçalanacaktır. Yüksek 
sıcaklık tüm virüsleri ve bakterileri yok 
edecektir ve geri dönüştürülmüş ürün 
ekolojik olarak güvenli olacaktır. Bu 
proje ile çocuk bezleri çevre dostu bir 
gaz, plastik ve biyokütle olarak geri dö-
nüştürülecek.

8- BUĞDAY VE ARPA SAPLARINDAN 
YAPILMIŞ 6’LI PAKET HALKALARI

Ekolojistlere göre, plastik (özellikle plas-
tik bira 6’lı halkaları) yılda yaklaşık bir 

milyon deniz kuşunu ve 100.000 deniz 
memelisini öldürüyor. Floridalı SaltWa-
ter Brewery,  plastikten değil, buğday 
ve arpa saplarından yapılmış  6’lı  yeni 
bir halka   tipi yarattı. Bu halkalar, hem 
toprakta hem de suda hızlı bir şekilde 
ayrışıp, onları yutan   hayvanlara zarar 
vermiyor.

9- GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ  
COCA-COLA ETİKETLERİNDEN  
KAPAKLAR

Fitzroy daha az plastik üretmenin başka 
bir yolunu yarattı. Bunlar geri dönüşüm 
Coca-Cola etiketleri! Bu etiketler rom 
şişeleri için kapaklar oldu. Bu kapaklar 
mermerden yapılmış gibi görünüyor.

10- MANTARLARDAN YAPILMIŞ  
MOBİLYALAR

Terreform, mantarlardan mobilya oluş-
turmak için Mycoform bir yüzey siste-
mi  geliştirdi. İç dolgu maddesi, misel 
substratı, atılan tahta yongaları, alçı taşı 
ve yulaf kepeğinden oluşuyor. Bunlar 
daha sonra misel tarafından tüketilir ve 
sert, dayanıklı bir malzemeye çevrilir. 
Mimari uygulamalara uygun sert bir bi-
yopolimer olmak için bütünleşirler.

11- YENİDEN KULLANILABİLİR  
HİJYENİK PED

Hijyenik pedlerin geçmişi gerçekten 
uzun ve iyi-kötü pek çok fikirlerle dolu. 
Çok sayıda kullanılmış kadın hijyen ürü-
nünün  problemi göz önüne alındığın-
da, Lunapads yeniden kullanılabilir hij-
yenik ped geliştirmeye karar vermiş. Bu 
pedler özel düğmelerle iç çamaşırlarına 
kolayca bağlanıyor. Kullandıktan sonra 
soğuk suyla yıkanabilir, kurutulabilir ve 
tekrar kullanılabilir. Üretici, bu pedlerin 
doğal havalandırma sağladığını, böyle-
ce herhangi bir tahrişe veya mantar en-
feksiyonuna neden olmadıklarını iddia 
ediyor.
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Kutay Ertul

AGED Endüstriyel ve Dış İlişkiler Müdürü

İtalya geri dönüşüm ve geri kazanım he-
deflerine ulaşmak amacıyla kurulan Ulusal 
Ambalaj Konsorsiyumu yani CONAI siste-
mi 1997’den beri faaliyette. CONAI 6 farklı 
Malzeme Konsorsiyumu’ndan oluşuyor. 

Dergimizin ilk sayısında CONAİ sistemini 
genel olarak ele almıştık. İkinci sayıda kâğıt 
ambalaj atıklarının geri dönüşümünü içeren 
COMIECO’yu, üçüncü sayıdaysa ahşap ve 
cam ambalaj atıkların geri kazanım kon-
sorsiyumunu ele almıştık. Bu sayımızda, 
alüminyum ve çelik atıkların geri kazanım 
konsorsiyumunu ele aldık.
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ALÜMİNYUM  GERİ DÖNÜŞÜM  
SEKTÖRÜ

2017 yılında İtalya’da 70.000 ton 
alüminyum ambalaj üretildi. Ha-
cimler, yıllar boyunca çoğunlukla 
istikrarlı bir seyir izledi (ortalamada 
daima yıllık 60.000 tonun üzerinde 
yer aldı), ancak 2007 ile 2009 yılları 
arasındaki ekonomik kriz nedeniyle 
tüketime sunulan ve geri dönüşüm-
de kullanılan ambalaj miktarı düştü.

İtalya, şimdiden döngüsel ekonomi 
yönetmeliklerinde 2025 ve 2030 yılları 
için belirlenen hedefleri aştı. Bu hedef-
ler, tüketime sunulan alüminyum am-
balajın 2025 yılına kadar %50, 2030 
yılına kadar da %60 geri dönüşüm 
oranına ulaşılmasını öngörüyordu.

2017 yılında %63’ün üzerinde bir geri 
dönüşüm oranına ve %68’in üzerin-
de tekrar kullanım oranına ulaşılma-
sı, alüminyum ambalaj yönetimine 
ilişkin ulusal sistemin özellikle ülke-
nin şu anda geri kalmış bölgelerinde 
nasıl bir olgunluk ve verim seviyesi-
ne geldiğini gösteriyor. 

KONSORSİYUM YÖNETİMİNİN  
ÇEVRESEL VE SOSYOEKONOMİK  
FAYDALARI

CiAl, 2017 yılında 14.000 ton alü-
minyum ambalaj atığını geri dönüş-
türmüştür. Bu rakam, tüm ülkedeki 
toplam geri dönüştürülen miktarın 
%32’sine tekabül etmektedir.

2005 ile 2017 yılları arasında kon-
sorsiyum tarafından geri dönüştü-
rülen atık miktarı sabit bir büyüme 
hızı göstermektedir. CiAl tarafından 
2005 ile 2017 yılları arasında ger-
çekleştirilen alüminyum ambalaj geri 
dönüşümü İtalya’ya 113 milyon tonun 

üzerinde ham madde kullanımından 
tasarruf sağladı. Bu rakam, 9 milyar 
tenekeye eşit.

Tasarruf edilen ham madde miktarı-
nın ilerleme eğilimi, geri dönüşüm-
lü malzemenin gelişimiyle tutarlı: 
bütün olarak bakıldığında doğruca 
dökümhanelere gönderilen malze-
me miktarındaki artış, elde edilen 
çevresel faydaları da artırıyor. CiAl 
Konsorsiyumu 2017 yılında alümin-
yum ambalajların geri dönüşümü 
sayesinde 13.000 ton ham madde 
kullanımını önledi. Bu rakam, 2016 ile 
karşılaştırıldığında %2 daha az. İlgili 
düşüş, geri dönüştürülen madde 
miktarındaki azalma nedeniyle mey-
dana geldi.

Konsorsiyum tarafından 2005 ile 
2017 yılları arasında yürütülen faali-
yetler İtalya’nın yaklaşık 3 TWh bi-
rincil enerji tasarrufu elde etmesini 
sağladı. Bu tasarruf, 2 termoelektrik 
santrali tarafından kullanılan enerjiye 
eşdeğer. Tasarruf edilen enerji mik-
tarı, 2012 yılına kadar tasarruf edilen 
malzeme miktarı ile paralellik göste-
riyor. O yıldan sonra eğilim değişiyor 
ve geri dönüştürülen malzeme mik-
tarındaki azalmaya rağmen enerji ta-
sarrufu artmaya devam ediyor. Do-
layısıyla, tasarruf edilen ham madde 
miktarı ile tasarruf edilen enerji mik-
tarı arasında doğrudan bir bağıntı 
bulunmadığını söyleyebiliriz.

CiAl tarafından yönetilen alüminyum 
ambalaj geri dönüşümü sayesinde 
2017 yılında tasarruf edilen enerji 
miktarı 0,29 TWh birincil enerji eş-
değeri oldu. Bu miktar, 2016’ya göre 
%3 daha düşük ancak 2005’e göre 
dört kat daha yüksek. 2005 ile 2017 

İTALYA AMBALAJ  
GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜ
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yılları arasında geri kazanılmış mal-
zeme kullanımına bağlı olarak enerji 
tüketiminin düşmesi sayesinde ön-
lenen atmosferik emisyon miktarı 1 
milyon ton CO2 eşd seviyesiyle, bir 
yılda ortalama 20.000 km mesafe 
kat eden 317.000 aracın ürettiği 
emisyona eşit oldu.

Tasarruf edilen her bir birim ham 
madde başına önlenen sera gazı 
emisyonu, tüketilen enerji eğilimiyle 
benzerlik gösteriyor. Yıllar boyunca 
tasarruf edilen CO2 eğilimleri hep 
değişkenlik göstermelerine rağmen 
genelde olumlu seyrettiler (önlenen 
emisyonlar 2005 yılından 2017 yılına 
kadar neredeyse dört kat arttı). Kon-
sorsiyum tarafından gerçekleştirilen 
alüminyum ambalaj atığı geri dönü-
şümü, geri dönüştürülmüş malzeme-
deki azalma nedeniyle 2017 yılında 
118.000 ton CO2eşd emisyonun ön-
lenmesini sağladı. Bu model, yuka-
rıda belirttiğimiz çevresel faydaların 
2017 yılı için genel olarak 10 milyon 
Euro’luk ekonomik fayda sağladığı 
tahmininde bulunuyor (2005 yılına 
göre üç kat daha fazla).

Bütün olarak bakıldığında, alümin-
yum ambalaj geri dönüşüm sektörü 
konsorsiyumu 83 milyon Euro eko-
nomik değer üretti. Bu değer şunlar-
dan oluşuyor:

ekonomik değerini ifade eden, alü-
minyum ambalaj sektörü konsor-
siyumunun ürettiği 52 milyon Euro 
doğrudan ekonomik fayda; bu fayda 
2017 yılında 6 milyon Euro oldu 
(2005 yılına göre üç kat daha fazla).

-
aliyeti sayesinde önlenen CO2 eşd 
emisyonları ile bağlantılı olarak 31 
milyon Euro dolaylı fayda; 2017 yılın-
da 4 milyon Euro oldu (2005 yılı tah-
mini değerinden 4 kat daha fazla).

İTALYA ÇELİK AMBALAJ  
GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜ

İtalya’da çeliğin geri kazanımı ve geri 
dönüşümü, 1900’lü yıllardan itibaren 
çoğunlukla bölgemizde ham mad-
denin az bulunması sebebiyle atığın 
izabelerde tekrar dökülmesi yoluyla 
daima döngüsel ekonomi için iyi bir 
örnek olmuştur.

2017 yılında çelik ambalaj miktarı 
480.000 tondu ve 2008 ekonomik 
krizinin yol açtığı gibi birkaç eko-
nomik dalgalanma dışında pazara 
sürülen çeliğin eğilimi oldukça istik-
rarlı seyretti. Toplam çeliğin sadece 
%4’ü ambalaj olarak işlense de, bu 
malzemenin geri dönüşüm pazarı 
belediyelerden onların temsilcilerine, 
seçim platformlarına, atık operatör-

lerine ve nihai geri dönüşümcülere, 
çelik fabrikalarına ve dökümhanele-
re kadar bu sektöre dahil olan tüm 
aktörlerin katılımı yoluyla büyümeye 
devam etti (Ricrea’nın yardımıyla).

Böylece bir doğrusal modelden bir 
döngüsel modele geçiş kısmen sek-
töre entegre edildi ve Avrupa yö-
netmeliğinin getirdiği yeni hedefler 
(2025 yılına kadar %70 ve 2030’a 
kadar %80), henüz ulaşılmamış olsa-
lar bile ulaşılabilir hale geldiler.

2000 yılından 2017 yılına kadar yak-
laşık 6 milyon ton çelik ambalajın geri 
dönüştürüldüğünü, 2000 yılındaki 
153.000 tondan, yani %25,5’lik sevi-
yeden 2017 yılında 361.000 tona, yani 
%75,3’e yükseldiğini de unutmamalıyız.

Konsorsiyumun geliri 2017 yılında 
çoğunlukla malzeme taşımacılığın-
daki önemli artış sayesinde yükseldi 
ve bu olumlu artış, CAC’ın daha da 
azaltılmasını ve 2018 yılında, Ric-
rea’nın kuruluşundan beri en düşük 
rakam olan 8 Euro/tona ulaşılmasını 
sağladı. Eğilim şu anda sürekli düşüş 
yönünde ve 2016 yılındaki 31 Euro/
ton’dan 2012 yılında 26 Euro/ton’a, 
Nisan 2015’te 21 Euro/ton’a, Ekim 
2015’te 13 Euro/ton’a ve sonrasında 
bugünkü rakam olan 8 Euro/ton’a 
kadar düştü.
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Ricrea, 2014 yılında yeni bir satış 
kanalını devreye alarak malzemenin 
bir kısmını operatörler yerine doğru-
ca çelik fabrikalarına teslim etmeye 
yöneldi (fabrikalarla doğrudan söz-
leşmeler düzenleyerek): kamusal 
alanlardan toplanan malzemenin 
bir kısmı doğruca çelik fabrikaların-
da kullanılabilecek malzeme üreten 
özel makinelerle (küçük öğütücüler) 
donatılmış platformda işleniyor, böy-
lece toplama operatörlerini içeren 
adıma ihtiyaç kalmıyor.

KONSORSİYUM YÖNETİMİNİN  
ÇEVRESEL VE SOSYOEKONOMİK  
FAYDALARI

Ricrea, 2017 yılında geri dönüştürü-
len ve geri kazanılan toplam 361.000 
ton çelik ambalaj atığının 193.000 
tonunu (%54) işledi.

Konsorsiyum tarafından 2005 ile 
2017 yılları arasında geri dönüştü-
rülen ve geri kazanılan malzeme 
miktarı istikrarsız bir ilerleme gös-
terdi; 2009 yılında 227.000 ton ile 
zirveye ulaşırken, tabanı ise geçen 
yıl 200.000 ton ile gördü. Ricrea 
eliyle halka açık alanlardan ayrı ve 
karışık atık toplanmasından kaynak-
lanan çelik ambalaj geri dönüşümü 
ve özel alanlardan gelen teneke ve 
küçük tankların yenilenmesi 2005 
ile 2017 yılları arasında İtalya’da 3 

milyon tondan fazla ham madde tü-
ketimini önledi. Bu rakam, 8.000’den 
fazla Frecciarossa ETE1000 treninin 
ağırlığına eşit. 2017 yılında Ricrea 
konsorsiyumu çelik ambalajların geri 
dönüşümü sayesinde 241.000 ton 
ham maddenin tüketimini önlemeyi 
başardı.

Bütün olarak bakıldığında, Konsorsi-
yum tarafından 2005 ile 2017 yılları 
arasında gerçekleştirilen faaliyetler 
ülke çapında yaklaşık 20 TWh bi-
rincil enerji üretiminin önlenmesini 
sağladı. Bu rakam, 12 termoelektrik 
santralin birincil enerji ihtiyacına eş-
değerdir. 2017 yılında, Ricrea’nın yö-
nettiği çelik ambalaj geri dönüşümü 
yoluyla tasarruf edilen enerji miktarı 
1,2 TWh eşdeğer birincil enerjiye eşit 
seviyede, yani 2016’ya göre %6 daha 
düşük seviyede yer aldı.

2005 ile 2017 yılları arasında, ham 
madde ve ikincil madde kullanımı 
ve tekrar kullanım sonucunda enerji 
tüketiminin daha da düşmesi saye-
sinde 4 milyon ton CO2eşd emisyon 
önlendi. Bu rakam, bir yılda ortala-
ma 20.000 km mesafe kat eden bir 
milyondan fazla otomobilin ürettiği 
emisyona eşdeğerdir.

Bütün olarak bakıldığında CO2 eği-
limi, çevresel göstergelerin aksine 
çoğunlukla olumlu seyretmiştir 

(2005’ten 2017’ye %22 iyileşme), 
ancak yine de dalgalanmalar görül-
mektedir. 2017 yılında Konsorsiyum 
tarafından yönetilen çelik amba-
laj atığı geri dönüşümü, 2016 yılına 
göre %8 daha fazla olan 371,000 
ton CO2eşd emisyonun önlenmesini 
sağlamıştır.

2017 yılındaki toplam ekonomik fayda 
44 milyon Euro’ya eşittir (2005’e 
göre %42 artış). Bütün olarak bakıl-
dığında konsorsiyum çelik ambalaj 
atığı toplama sektörü 2005 yılından 
2017 yılına kadar 513 milyon Euro 
ekonomik değer üretmiştir.

Bu değer şunlardan oluşmaktadır:

toplama sektörü tarafından üretilen 
383 milyon Euro doğrudan avantaj, 
tasarruf edilen ham maddenin eko-
nomik değeriyle temsil edilmektedir; 
bu faydalar 2017 yılında 33 milyon 
Euro’ya eşit olmuştur (2005 yılına 
göre %50 fazla).

konsorsiyum yönetimi tarafından 
gerçekleştirilen geri dönüşüm faa-
liyetleri sayesinde önlenen CO2eşd 
emisyonların dolaylı faydasını ifade 
etmektedir; 2017 yılı için toplam 
rakam 11 milyon Euro olarak tahmin 
edilmektedir (2005 tahmini verileri-
ne göre %22 artmıştır). ■
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Kaynak: CONAI - LLC Tool
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eri dönüşüm yoluyla kazanılan maddenin ekonomik değeri nlenen CO2nin ekonomik değeri

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ricrea sistemi yürütülen geri dönüşüm ve rejenerasyon sayesinde elde edilen birincil enerji tasarrufu,  
2005-2017  (TWh)

Kaynak: CONAI LLC Tool

Ricrea sistemi geri dönüşüm ve rejenerasyonu sayesinde önlenen emisyon, 2005-2017 (ktCO2eşd)

Kaynak: CONAI LLC Tool

Ricrea sistemiyle yapılan geri dönüşüm sayesinde geri kazanılan madde ve önlenen CO2eşd emisyonların  
ekonomik değeri, 2005-2017 (milyon Euro)

Kaynak: CONAI LLC Tool



İtalya da çelik ambalaj için
konsorsiyum yönetimi

Toplanan
alzeme

retilen
alzeme

retilen
alzeme

atıkçelik atık
işleme tesisi

iğer kullanım ve
bertaraf biçimleri

eri dönüşüme
giden ambalaj

elik fabrikalarına
gönderilen ambalaj

eri dönüşüm yoluyla
geri kazanılan malzeme

Tekrar kullanılabilir
teneke ve küçük tanklar

Teneke ve küçük
tank dönüştürme

merkezleri

Teneke ve küçük
tank üretim

merkezi

elik fabrikaları
dökümhaneler

ammadde
üretim tesisleri

Ambalaj atığı seçme geri
kazanım bertarafı

ammadde enerji
kullanımı üretimi

eri kazanım zinciri
irişi çıkışı

eri kazanım zinciri akışları

nlenen akışlar

AÇIKLAMA

 enel üretim, açık ağızlı, kapaklar ve
kapsüller, aerosol tüpleri, çemberler ve
hasır tel, diğerleri



Abone olmak için: (0212) 243 20 86
E-mail: basin@gafamedia.com
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10
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13. Ulusal  
1. Uluslararası  
Çevre Mühendisliği 
Kongresi
Yer: Kocaeli-Türkiye

5
6

Avrupa Kâğıt 
ve Plastik Geri 
Dönüşüm Konferansı
Yer: Barselona,   
İspanya

2
4

Yenilenebilir Enerji ve 
Çevre Uluslararası 
Konferansı (ICREE)
Yer: Dublin, İrlanda

9
10

Atık ve Geri  
Dönüşüm Fuarı   
Yer: Toronto-
Kanada

5
8

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

14
15

E-Atık Dünya 
Konferansı ve  
Fuarı
Yer: Frankurt-Almanya

3
4

Atıktan Enerji 
Konferansı
Yer: Londra, 
İngiltere

13
14

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

21
22

Plastik Geri 
Dönüşümcileri  
Yıllık Toplantısı 
2019
Yer: Brüksel

5
5

Polimerlerin Genelgesi: 
ICIS Geri Dönüşüm 
Konferansı
Yer: Berlin-Almanya

2
6

Okyanus  
Plastik Kongresi
Yer: Melbourne, 
Avustralya

23
25

Kâğıt ve Plastik 
Geri Dönüşüm 
Konferansı
Yer: Chicago-ABD

30
31

Australasian Waste & 
Recycling Expo  
(Australasian Atık ve 
Geri Dönüşüm Fuarı)
Yer: ICC Sidney,  
Darling Limanı

5
6

Uluslararası  
İklim Değişikliği,  
Atık Yönetimi ve  
Çevre Konferansı (ICWE)
Yer: Jeju-si,  
Güney Kore

18
20

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

Geri Dönüşüm Sektörü 

Uluslararası 
Fuar ve  
Seminer 
Takvimi

EKİM KASIM ARALIK






