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Av. Beyhan Aslan

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı

Başkanın Mesajı
Neden, Niçin Sorumluluk?
S orumluluk; kişiliğin, kurumsallığın,

toplum tarafından algılanmasında
kilit bir kavramdır. Sorumluluk duygusu
yüksek bir kişilik ya da kurumsal yapı
toplum nezdinde müspet algıyı doğurur.
Sorumluluk; düzendir, disiplindir, de-
netimdir, faydadır, gönül zenginliğidir.
İnsan olmanın en önemli unsurudur. So-
rumluluk; üstüne vazife kılınan görevleri
usul ve esasa uygun olarak yapmaktır.
Başkalarının hak ve hukukuna saygılı ol-
manın yanı sıra toplumun kabulleriyle
uyumlu olmaktır.

Sorumluluk kavramı; insanlığın gelişimi
ve sorunların artışına paralel olarak ge-
lişim göstermiş, çeşitliliği ve anlamı ge-
nişlemiştir. Güncel ve cazibeli kavram
haline gelmiştir. Sorumluluk kavramının
önüne sosyal kelimesi eklenerek sosyal
sorumluluk kavramı öne çıkmıştır. Sos-
yal sorumluluk; bireyin, bireylerin oluş-
turduğu sivil toplum örgütlerinin, ku-
rumların ya da firmaların; toplumun
genel çıkarlarını gözeten, toplumun so-
runlarına çözüm odaklı projeler üreten
çalışmalar bütünüdür.

Kamu ya da özel sektör kurumları; bi-
reye ya da topluma sunduğu mal ve hiz-
metlerin toplumun sosyal, çevresel, sağ-
lık, eğitim gibi önem atfettiği konularda
bireyin ve toplumun kaygılarını giderici
eylemlerde bulunmak ve karşılığında
toplumda kabul görmek olarak ifade ede-
bileceğimiz kurumsal sorumluluktur.

Devletin sorumluluğu; devlet, insan ta-
rafından, insan için inşa edilmiş bir ya-
pıdır. Gücünü ve itibarını, insanın güç
ve itibarından alır. Sorumluluğu; insanı
ve onun doğuştan gelen hak ve özgür-
lüklerini, can ve mal güvenliğini koru-
mak ve kollamaktır. 

Genel tüketici hakları ile çevresel hak ve
sorumluluğu kendisine amaç edinen
vakfımızın üç ayda bir çıkaracağı dergi-
mizin adını “Sorumluluk” koymakla bi-
reylerin, sivil toplum örgütlerinin, kamu
ve özel sektör kurumlarının “Sorumlu-
luk” duyguları konusundaki heyecanları
hep canlı kalsın istedik.

Dergimiz; bireylerin, sivil toplum ör-
gütlerinin ve kurumların her türlü bi-
reysel, kurumsal, sosyal sorumluluk pro-
jelerine destek olacaktır. Dergimiz
sayfaları her alanda görüş, düşünce ve
etkinliğe açık olduğu gibi, her türlü eleş-
tiriye de açıktır.

Bedenen ve ruhen sağlık içinde, güve-
nilir ve sürdürülebilir bir yaşam için; her
türlü hakkımızın ve sorumluluğumuzun
bilincinde olmalıyız. Hakkın konu edil-
diği her olayda sorumluluk yükü omuz-
larımızdadır. Çünkü biliyoruz ki: so-
rumsuzların da sorumlusu olmak,
sorumluların görevidir. Bu nedenledir
ki adımız sorumluluk…

Saygı ve sevgilerimle…
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Aktüel

Avrupa Komisyonu, çevre projelerine daha

çok bütçe ayıracak. AB’nin yanı sıra bazı aday

ülkelerdeki çevre girişimlerinin finanse

edilmesini de sağlayan LIFE progra-

mına 2014-2020 dönemi için 3.2 mil-

yar avro ayrılması bekleniyor. 

Dörtte birinin iklim değişikliğine adaptasyon

için tahsis edilmesi beklenen bu miktar, prog-

ram kapsamında beş yıl önce onaylanan 2.1

milyar avroluk paketten %52 daha fazla bütçe

ayrılması anlamına geliyor.

1992 yılından beri yürürlükte olan LIFE

programının yeni haliyle, Avrupa Komis-

İnternet arama motoru Google, veri merkez-

lerinin harcadığı elektrik enerjisinin miktarını

açıkladı. Uzun zamandır merak uyandıran

miktarın, geçen yıl 2,26 milyar kilovatsaat ol-

duğu bildirildi. 

Google'ın enerji konularından sorumlu yö-

neticisi Urs Hoelzle şirkete ait blogda yaptığı

açıklamada, firmanın yoğun şekilde yenile-

Japonya’da yapılan bir araştırma, ayak izinin

de parmak izi gibi kişiye özgü olduğunu ve

kimliğin belirlenmesinde kullanılabileceğini

ortaya koydu.

Şinsu Üniversitesi’nden bilim adamları, ayak

izine yönelik araştırmalarında çıplak ayakla

yaklaşık 100 gönüllüden yürümelerini istedi.

Üç boyutlu görüntüleme sistemi ve bilgisayar

yardımıyla gönüllülerin topuk darbeleri, ayak

ve ayak parmaklarının hareketi incelendi. 

Bilgisayar, yüklenen veriler üzerinden ayak

izlerinin hangi gönüllüye ait olduğunu %99,6

doğruluk payıyla saptadı.

Bilim insanları, çok da uzak

olmayan bir gelecekte özel-

likle muhtemel terör sal-

dırılarına karşı havaalanla-

rındaki denetimler ve

binalara girişteki güvenlik

kontrollerinde ‘ayak izinden’ ya-

rarlanılabileceğini düşünüyor.

nebilir enerjiye yatırım yaptığını, veri mer-

kezlerinin, benzer makinelerin harcadığı

enerjinin yarısını tükettiğini belirtti. Hoelzle,

işlem merkezlerinin kullanıcı başına, 3 saat

yanan bir ampulden daha az elektrik harca-

dığını ifade etti. 

Google bugüne kadar kullandığı elektrik mik-

tarını gizli tutuyordu.

Cüzdanınızda farklı bankalara ait çok sayıda

kart yerine tek bir dijital cüzdanla tüm banka

ve alışveriş işlemlerinizi yapmak istemez mi-

siniz? Tüm banka, kredi ve marka kartlarını

biraraya toplayacak dijital cüzdanla bu bek-

lenti, artık hayal olmaktan çıkacak.

Dünyada kartlı ödeme sistemlerinde Tür-

kiye’nin birçok ilke imza attığını ifade eden

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel

Müdürü Soner Canko, Türkiye’de ‘nakitsiz

ödemeler dünyası’ yaratma hedefleri oldu-

ğunu vurguladı. Canko, şunları söyledi:

“Ödeme sistemlerinde 2012-2023 dönemi

hedefimiz; 2023 yılında nakitsiz ödeme yapan

bir Türkiye. Bu yolda tüketici ve perakende

sektörünü bilinçlendirme çalışmaları yapma-

mız lazım. Temassız kart uygulamalarında po-

tansiyel büyük. Bunun bir adım sonrası NFC.

Dijital cüzdan ise beni en heyecanlandıran

bölüm. 2012’nin ilk çeyreğinde dijital cüz-

danla ilgili ilk tanıtımımızı yapacağız. Önce

internet üzerinden bunu açacağız, zamanla

yapı tüm bankalara açık olacak. Dijital cüzdan,

ulusal ve operatör bağımsız bir uygulama ola-

cak. Dünyada ilk defa bir ülke kendi ulusal

cüzdanını duyurmuş olacak.

Tüm ödeme kartlarının entegre edileceği tek

bir cüzdan olacak. Cüzdanımızda sadece kredi

kartları ve banka kartları yok, marka kartları

da entegre olacak. Sadece ödemelerinizi değil

tasarruflarınızı da bu cüzdanla yapacaksınız.

Amacımız, internet üzerinden yapılan alışve-

rişin süresini kısaltmak.” 

yonu’nun çevreden sorumlu üyesi Janez Po-

tocnik’in daha fazla kaynak verimliliği ve AB

tarafından finanse edilen iklim ve ekoloji pro-

jelerinde daha fazla uyum yönündeki politi-

kalarını daha fazla yansıtması bekleniyor. Su

ve toprak kirliliği gibi alanlarda tarım ve çevre

politikalarında daha iyi koordinasyon için ça-

balarını sürdüren Potocnik bir açıklamasında,

“Kaynakların kullanımında verimlilik kaçı-

nılmaz. Ya yeşil büyüme olacak ya da büyüme

olmayacak” sözleriyle kaynakların verimli

kullanımına verdiği önemi göstermişti.

Yeni LIFE, Komisyon’un resmi onayının ar-

dından hukuki incelemeye tabi tutulacak. 

AB’de çevreye daha çok bütçe 

Ayak iziniz ele verebilir 

Kredi kartı tarih oluyor

Google merakları giderdi 

Yeni LIFE, daha fazla kaynak verimliliği ile

iklim ve ekoloji projelerine uyumu

destekleyecek. Dijital cüzdan sayesinde cebimizde

çok sayıda kart taşımaktan

kurtulacağız. 



ve Şehircilik Bakanlığı’na kayıtlı yaklaşık 14

bin firma olduğunu dile getiren Yiğit, “Ama-

cımız sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir

kalkınmayı sağlamaya yardımcı olmaktır. Am-

balaj atıkları konusunda 2009 yılının sonla-

rından itibaren ciddi çalışmalar yapmaya baş-

ladık. Fakat sektördeki kayıt dışı sorunlar

çalışmalarımızı etkiliyor. Ambalaj Atıklarının

Kontrolü Yönetmeliği, sürdürülebilir bir şe-

kilde ambalaj atıklarının kaynağında ayrı top-

lanması sisteminin oluşturulmasını amaçla-

maktadır. Bizler de bu yönde bilinçlendirme

çalışmaları yapmaktayız” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Erdoğan Çiçekçi, katkılarından dolayı Yetki-

lendirilmiş Kuruluşlara teşekkür ederek,

TÜKÇEV Genel Müdür Yardımcısı İlkim Yi-

ğit ve ÇEVKO’dan Proje Koordinatörü Alp-

han Eröztürk’e plaket verdi.
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Ege’li sanayicilere ambalaj atıklarını anlattılar 

Ege Bölgesi Sanayi Odası, yetkilendirilmiş

kuruluşlarla ambalaj atıkları konusundaki iş-

birliklerine ilişkin olarak 25 Kasım’da sana-

yicileri bilgilendirme toplantısı düzenledi. 

Toplantıda konuşan EBSO Yönetim Kurulu

Başkan Yardımcısı Erdoğan Çiçekçi, Ambalaj

Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında

ambalaj üreticileri, piyasaya sürenler ve teda-

rikçiler olmak üzere sanayicilere birçok yü-

kümlülük düştüğünü belirterek, bu yüküm-

lülüklerin yerine getirilmesinde

yetkilendirilmiş kuruluşların çok önemli bir

yere sahip olduğunu söyledi. 

Toplantıda sanayicilere seslenen Tüketici ve

Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) Genel Mü-

dür Yardımcısı İlkim Yiğit ise, Türkiye’de am-

balaj atıkları konusundaki kayıt dışılığa vurgu

yaptı. Var olan 70 bin firmaya karşılık Çevre

Aktüel

Tüketici bankalara 216 milyar TL borçlu 

Bankaların 2011 yılında vatandaşa kullandır-

dığı tüketici kredileri, 2010 yılı sonuna göre

37.2 milyar TL artışla 162.1 milyar TL’ye

ulaştı. Kredi kartı harcamalarının 10.7 milyar

TL artışla 53.9 milyar TL’ye yükseldiği geçen

yıl, tüketicilerin bankalara toplam borcu 47.9

milyar TL artışla 216 milyar TL’yi aştı.

Merkez Bankası verilerine göre, 2011 yılının

son haftasında konut kredileri bir önceki haf-

taya göre 199.4 milyon TL artışla 69 milyar

564 milyon TL’ye, taşıt kredileri 176 milyon

TL artışla 6 milyar 935 milyon TL’ye yükseldi.

Söz konusu dönemde, diğer tüketici kredileri

ise 599 milyon TL’lik artışla 85 milyar 620

milyon TL’ye ulaştı. 2011 yılında, 2010 yılına

göre konut kredilerinde 12.3 milyar TL, taşıt

kredilerinde 1.6 milyar TL, diğer kre-

dilerde 23.3 milyar TL artış yaşandı.

2011 yılının son haftasında

tüketicilerin toplam kredi

kartı borçları ise bir

önceki haftaya göre

1 milyar 524 mil-

yon TL artarak 53

milyar 927.6 milyon TL’ye

çıktı. Tüketicilerin kredi kartı

borçlarının 53 milyar 862 milyon

TL’sinin TL cinsinden, 65.4 milyon

TL’sinin ise yabancı para cinsinden olduğu

bildirildi.

İklim değişikliğine uyuma BM desteği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyo-

nunda BM Kalkınma Programı (UNDP),

BM Çevre Programı (UNEP), BM Sınai Kal-

kınma Teşkilatı (UNIDO) ve BM Gıda ve

Tarım Örgütü (FAO) ortaklığıyla 2008 yılın-

dan bu yana yürütülen “Türkiye’nin İklim

Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştiril-

mesi” Ortak Programı kapanış konferansıyla

sona erdi. Konferansta konuşan

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdo-

ğan Bayraktar, Türkiye’de ve dün-

yanın birçok bölgesinde etkili olan

tabii felaketlerin, iklim değişik-

liği konusunun ciddiye-

tini tüm gerçekliğiyle or-

taya koyduğunu belirterek,

şunları söyledi: 

“Bugün gelinen nokta iti-

bariyle, iklim değişikliğin-

den etkilenmeyecek ülke ve

bölge olmadığı artık kabul

edilmektedir. Türkiye’nin, iklim değişikli-

ğinden en fazla etkilenecek Akdeniz ülkele-

rinden biri olması, uyum çalışmalarına gere-

ken önemi vermemizi zorunlu kılmaktadır.

Esasen, iklim değişikliğine uyum sağlamak,

iklim değişikliğinin etkilerinin iyi anlaşılma-

sıyla mümkündür ki, böylece en iyi mücadele

yöntemleri oluşturulabilsin. Hedefimiz, eko-

nomik kalkınma ile çevre arasında denge ku-

rarak, uluslararası standartlarda çevre yöne-

timi sistemiyle kalıcı yaşam kalitesini en üst

seviyeye taşıyacak bir yapı oluşturmaktır.”

BM Türkiye Mukim Temsilcisi Shahid Na-

jam ise, orman örtüsünün kaybolmasıyla pek

çok çeşitliliğin ve biyoçeşitliliğin yok olaca-

ğını, acil bir şekilde harekete geçilmesi ge-

rektiğini vurguladı. 

Gazete kağıdından biyoyakıt

Bilim adamları, clostridium grubundan bir

bakterinin gazete kağıdını biyoyakıta dö-

nüştürebildiğini keşfetti. 

New Orleans’taki Tulane

Üniversitesi’nden bilim adam-

ları yaptıkları araştırmada, doğal

TU-103 bakterisinin selülozu bu-

tanole çevirebildiğini gördü. Deney-

lerde TU-103’ün, 100 gram selülozden 12-

23 gram butanol ürettiği tespit edildi. 

Miktarı arttırma üzerine yoğunlaşan bilim

adamları, bakterinin sadece kağıttan değil,

selüloz içeren her türlü maddeden biyoyakıt

elde edebileceğini düşünüyor. Dünyada en

yaygın bulunan organik materyal olan bitki-

lerin içinde selüloz bulunduğundan,

atık bitkilerden biyoyakıt elde edi-

lebilecek, enerji bitkileri yetiştir-

meye gerek kalmayacak.

Biyoyakıt olarak genelde etanol kul-

lanılıyor. Araç motorlarında modifikasyon ya-

pılmadan kullanılabilen butanol ise, daha

yüksek enerji içerdiği ve mevcut boru hatla-

rıyla taşınabileceği için daha elverişli olarak

değerlendiriliyor.
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Aktüel

Taste the Waste – Çöpün tadına bak! 

Gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkeler aç-

lık, kıtlık, gıda fiyatlarının yüksekliği, gıda ar-

zındaki yetersizlik gibi sorunlarla boğuşurken,

gelişmiş ülkelerde çöp tenekeleri çöpe atılan

yiyeceklerle dolup taşıyor. Tarladan sofralara

gelinceye kadar gıdaların yaklaşık yarısının

çöpe atıldığı sanılıyor. 

Almanya’da yılda yaklaşık olarak 10 milyon

ila 20 milyon ton gıda maddesinin çöpe atıl-

dığı ve bu miktarın her geçen gün büyüdüğü

tahmin ediliyor. İşte bu gerçekten yola çıkan

gazeteci Valentin Thurn, “Taste the Waste -

Çöpün tadına bak!” adlı belgesel filmle, ya-

şanan büyük çelişkiye dikkat çekti.  

Thurn, belgesel filminde, yenebilecek du-

rumda olan gıdaların neden çöpe atıldığını,

sanayi ülkelerindeki gıda israfının, kalkın-

makta olan ülkeleri ne yönde etkilediği gibi

sorulara yanıt arıyor. Belgeselin ilk gösterimi

Berlin Film Festivali “Berlinale”de yapıldı.

Alman Açlıkla Mücadele Örgütü Genel Sek-

reter Wolfgang Jamann, yeterince gıda mad-

desi üretilmesine karşın, dünyada bir milyar

insanın açlık çekmesinin bir skandal oldu-

ğunu belirterek, “Gıdaya bir ‘değer’ olarak

saygı duymanın ve yiyeceklerimiz konusunda

daha bilinçli olmanın vakti gelmiştir” diyor. 

Sera gazı rekor düzeyde

İklim değişikliğine neden olan sera etkisi ya-

ratan gazların atmosferdeki oranının geçen

yıl, sanayi devrimi öncesinden bu yana kay-

dedilen en yüksek düzeye çıktığı bildirildi. 

Dünya Meteoroloji Örgütü 2004’ten bu yana

7.’sini yayımladığı raporunda, 1990-2010 yıl-

ları arasında sera etkisi yaratan gazların neden

olduğu “radyoaktif sıkışmanın” %29 arttığını,

sadece karbondioksidin bu artışın %80’inden

sorumlu olduğunu kaydetti. Atmosferdeki

karbondioksit oranının %39 arttığının altı çi-

zilen raporda, azot protoksit seviyesinin de

%20 arttığına dikkati çekti. 

Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri

Michel Jarraud, bugün sera etkisi yaratan gaz-

ların salımının durdurulması halinde bile at-

mosferdeki mevcut gazın yıllarca kalarak,

dünyanın ve iklimin hassas dengesini boz-

maya devam edeceğini söyledi.

ABD Enerji Bakanlığı da, küresel karbondi-

oksit salımının şimdiye kadarki en yüksek se-

viyesine ulaştığını açıkladı. 2010 yılında dün-

yanın havaya bir önceki yıla oranla %6’lık bir

artışla 512 milyon ton daha fazla karbondi-

oksit saldığı belirtilirken, karbon salımındaki

artışın yarısından fazlasından Çin, ABD ve

Hindistan’ın sorumlu olduğu kaydedildi.

Bu arada Kyoto Protokolü’nün yararı da oldu.

Protokolü imzalayan sanayileşmiş ülkelerin

karbondioksit salımının azaldığı tespit edildi.

1990 yılında sera etkisi yaratan gazların

%60’ından sorumlu olan sanayileşmiş ülke-

lerde bu oranın, geçen yıl %50’nin altına düş-

tüğü kaydedildi.

EGD, “Yaşamına Sahip Çık” dedi

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD),

geleneksel hale getirdiği Küresel Isınma Ku-

rultayı’nın dördüncüsü  geçen yıl “Yaşamına

Sahip Çık” sloganıyla gerçekleştirildi. 

İstanbul Sanayi Odası’nda yapılan kurultayın

açılışında konuşan EGD Başkanı Celal Top-

rak, “Kurultayı yapma amacımız gelecek ne-

sillere iyi bir dünya bırakmak. Bir kibrit çak-

tık, kıvılcım alev oldu” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar

da, sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik,

sosyal ve çevresel alanlarda dengeli gelişmeyi

öngördüğüne işaret ederek, “Ambalaj atığı

ayırma ve geri kazanma tesisi 28’den 500’e,

atık su arıtabilen belediye sayısı 278’den

421’e, atık suları arıtılan nüfus oranı yüzde

36’dan yüzde 72’ye, deniz kirliliği takip edilen

ölçüm istasyonu sayısı 26’dan 231’e çıkmıştır.

Hava kalitesi ölçüm ve izleme istasyonu sayısı

iki katına çıkarılacak ve 2023’te hava kalitesi

AB standartlarında olacaktır” diye konuştu. 

İSO Başkanı Tanıl Küçük ise, Türkiye’nin

küresel ısınma ile mücadelede sorumluluk

almak zorunda olduğunu belirterek, “Bizim

altını çizdiğimiz husus, Kyoto Protokolü ile

AB ile müzakerelerin çevre başlığında ülke-

mizin gerçekleri ile örtüşmeyen taahhütlere

girilmemesi ve mümkün olduğunca finansal

destek alınabilmesidir” dedi.  “Ekonomi Ba-

sını İklim Değişikliğine Nasıl Bakıyor?” baş-

lıklı oturumda gazetelerin ekonomi müdür-

leri basının çevre konusuna bakışını

anlatırken, “İklim Değişikliği Ekonomide Ne

Gibi Etkiler Yaratıyor?” oturumunda iş dün-

yasından isimler sunum yaptılar. Kurultayda,

Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar

Birliği’ne (TUROB) ‘Yeşillenen Oteller-

Greening Hotels’ projesindeki başarısı nede-

niyle teşekkür plaketi verildi. 

Yıkıcı afetler kapıda

BM ve Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından

kurulan Hükümetlerarası İklim Değişikliği

Paneli tarafından yayınlanan rapor, dünyanın

adım adım felakete sürüklendiğini gösterdi. 

İklim değişikliğinin aşırı hava olaylarına et-

kisine dair en kapsamlı inceleme olan ve 3

yılda hazırlanan rapor, kehanetlere değil, bi-

lim adamlarının çalışmalarına dayanıyor. 

Küresel ortalama sıcaklık bugün, sanayi ön-

cesi dönemlere göre yaklaşık 1 derece yük-

selmiş durumda. Bu, yaşam ortamımızın ısı-

sında minimum 3 kat artışa neden oluyor.

Rapora göre, yüzyılın ortalarına doğru sıcaklık

5 derece, yüzyılın sonuna doğru ise ortalama

9 derece artacak. 

Küresel ısınma; fırtına, kuraklık ve kasırgala-

rın şiddetinin artmasına yol açacak. Yağışlar

şiddetlenirken, dünyanın bir bölümü ise ku-

raklıkla boğuşacak. Kuraklığa bağlı olarak gıda

sıkıntıları baş gösterecek, toplu göçler yaşa-

nacak. Afrika’da milyonlarca kişi sürekli gıda

yardımına ihtiyaç duyacak. Avrupa, özellikle

Türkiye’nin de yer aldığı Akdeniz halkası,

son derece yakıcı sıcak dalgalarına yakalana-

cak. Buzulların erimesi ile yükselecek deniz

suları ise küçük ada ülkelerini yutacak.

Sera etkisi yaratan

gazların salımı durdurulsa

bile, atmosferdeki gaz

dünyanın ve iklimin

hassas dengesini

bozmaya devam edecek. 



Güncel

Umutlar başka bahara
Durban Zirvesi 

B irleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Kon-

feransı’nın 17’nci ve Kyoto Protokolü Ta-
raflar Konferansı’nın 7’nci Toplantıları,
28 Kasım - 9 Aralık 2011 tarihleri ara-
sında Güney Afrika’nın Durban kentinde
gerçekleştirildi. Yaklaşık 190 ülke ve çok
sayıda sivil toplum kuruluşunun iklim
değişikliğine karşı mücadele için bir araya
geldikleri toplantıda gelecek yıl süresi do-
lacak olan Kyoto Protokolü’nün yerine
karbon salımlarını azaltmaya yönelik yeni
bir küresel anlaşma üzerinde çalışıldı. 

17. Taraflar Konferansı sonrasında, zir-
veye katılan ve pek çoğu kuraklık ya da
sel baskınları gibi iklim değişikliği sonucu

ortaya çıkan doğal afetlere maruz kalan
En Az Kalkınmış Ülkeler Bloğu’nu oluş-
turan 48 ülke ve AOSİS (Küçük Ada
Devletleri İttifakı) devletleri, bir yıl
içinde yeni bir anlaşmaya nihai şeklinin
verilmesini istedi. ‘Güvenli Eşik’ kabul
edilen 1,5°C’lik küresel sıcaklık artışı he-
definin sağlanabilmesi için hazırlanan tas-
lakta yeni anlaşmaya ilişkin görüşmelere
1 Ocak 2012’de başlanması ve bu yıl ya-
pılacak iklim değişikliğiyle mücadele zir-
vesinden önce nihai şeklinin verilmesi
öngörüldü. AB tarafından gündeme ge-
tirilen ve geçen yıl Meksika’daki BM İk-
lim Konferansında kabul edilen 2°C he-
definden daha zor olan 1,5°C hedefi, En
Az Kalkınmış Ülkeler Bloğu ile AOSİS

Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele için Güney Afrika’nın

Durban kentinde düzenlenen zirvede gelişmiş ülkelerin karbon

salımlarını azaltma taahhüdünde bulunmaması, 2020 hedeflerinin

gerçekleştirilmesini zora soktu. 
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foto durban

Durban Zirvesi’nde Kyoto’nun yerine geçecek

yeni anlaşma için 2015’e kadar çalışma

yapılması benimsendi. Anlaşma, Kyoto’dan

farklı olarak tüm ülkeler için bağlayıcı olacak. 



Güncel

dâhil dünya hükümetlerinin yarıdan faz-
lasının desteğini aldı. 

Türkiye’nin sera gazı rakamı
BM İklim Değişikliği 17. Taraflar Kon-
feransı’nın yüksek düzeyli oturumunda
konuşan Kalkınma Bakanı Cevdet Yıl-
maz, iklim değişikliğiyle mücadelenin
acil eylemler gerektirdiğine vurgu yapa-
rak, sera gazı emisyonlarının kontrol al-
tına alınmasının Türkiye için de önemli
bir öncelik olduğunu söyledi. Yılmaz,
Türkiye’nin kişi başına düşen sera gazı
emisyonlarının 5 ton ile OECD ortala-
masının üçte biri, AB ortalamasının ise
yarısı kadar olduğunu kaydetti. 1990-
2008 döneminde Türkiye’deki karbon
yoğunluğunun 0,61’den 0,44’e düştü-
ğünü belirten Bakan Yılmaz, Türki-
ye’nin, 1990-2007 yılları arasında enerji,
ulaştırma, sanayi gibi alanlarda uygulanan
projelerle sera gazı emisyonlarında 1,4
milyar tonluk bir azaltım sağladığını ve
2007 yılı itibarıyla hiçbir önlemin alın-
madığı duruma göre %20 emisyon azal-
tımı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ekonomik ve sosyal kalkınma öncelikleri
ile uyumlu bir şekilde sera gazı emisyon-
larını kontrol etmeye devam edeceklerini

ifade eden Yılmaz, uluslararası işbirliği
ve destekle bu mücadeledeki katkılarını
artırabileceklerini, iklim rejiminde temel
aktör durumundaki ülkelerin hedefe
odaklı anlamlı bir çoğunluk oluşturması
halinde Türkiye’nin de sürece katkı ver-
meye hazır olduğunu bildirdi.

Özel sektörden aktif katılım
Türk iş dünyasının da büyük ilgi göster-
diği zirvede “Global Business Day” kap-
samında ‘Durban Debate’ adlı panele ka-
tılan Türkiye İklim Değişikliği Liderler
Grubu Sözcüsü ve Arçelik CEO’su Le-
vent Çakıroğlu, enerji verimliliğinin ye-
nilenebilir enerjiden çok daha yüksek bir
potansiyele sahip olduğunu söyledi. Ça-
kıroğlu, şirketlerin kendilerine yeni iş
imkânları yaratmak için hükümetlerin
kararlarını beklememeleri gerektiğini
vurguladı. Türkiye İklim Değişikliği Li-
derler Grubu Üyesi ve Zorlu Enerji
Grubu CEO’su Murat Sungur Bursa da,
iklim değişikliklerinin günümüzde yaşa-
nan en büyük kriz olduğunu belirterek,
iş dünyasının krizi fırsata çevirerek kendi
fırsat alanlarını yaratacak iş modellerini
hayata geçirmesi gerektiğini, böylelikle
yeşil ekonominin bir parçası olabilecek-
lerini kaydetti. 
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Zirvede dünyanın geleceği ile ilgili ortaya
çıkan tablo pek iç açıcı değildi. Kyoto
Protokolü’nün ikinci yükümlülük döne-
minin 1 Ocak 2013’te başlaması ve 31
Aralık 2017’de veya 31 Aralık 2020’de
sona ermesi kararlaştırılsa da, bitiş tarihi
netleştirilmeyerek müzakere yolunun
açık bırakılması tepki çekti. Ülkelerin,
2020’ye kadar sera gazı salımlarını 1990

yılına göre %25-40 oranında azaltma he-
definin bağlayıcılığının olmaması da ya-
şanan olumsuzluklardan biriydi.  2050’ye
kadar gelişmiş ülkelerin emisyonlarını
%80 azaltması gerekliliğini ortaya koyan
ve son tarih olarak 2017’yi gösteren bi-
limsel çalışmalara rağmen, sera gazı emis-
yonlarının ne kadar indirileceğinin be-
lirsiz bırakılması da hayal kırıklığı yarattı. 

Kyoto’ya taraf olan ülkeler 1 Mayıs
2012’ye ikinci döneme ilişkin hedeflerini
bildirmek zorunda iken; küresel emis-
yonların yaklaşık üçte birini salan Kanada
ve Japonya’nın ikinci döneme katılma-
yacaklarını açıklaması, Rusya’nın indirim
hedefi belirtmeyeceğini bildirmesi,
ABD’nin ise hiç katılmayarak sorumluluk
almaması başka bir sıkıntı nedeniydi. 

Gelişmekte olan ülkelere kendilerini ik-
lim değişikliğinin etkilerinden koruma-
ları ve düşük karbonlu ve yenilenebilir
enerjileri içeren bir kalkınma yoluna
erişme çabalarına yardımcı olacak Yeşil
İklim Fonu’nun başlatılması olumlu kar-
şılansa da, 2020’den itibaren gelişmekte
olan ülkelere her yıl 100 milyar dolar yar-
dım yapılmasını öngören Yeşil İklim Fo-
nu’nun gelir kaynağı belirsiz kaldı. 

Sonuç itibariyle, Kyoto Protokolü’nün
ikinci yükümlük döneminin karara bağ-
lanmış olması ve küresel ortalama sıcaklık
artışının 2°C’nin altında tutulması hede-
finin korunması zirve için olumlu bir ka-
zanım olarak gözükse de, gelişmiş ülke-
lerin sera gazı salımlarını azaltma
taahhütleri ve öngörülen hedeflerin sağ-
lanabilmesi açısından zirve başarısızlıkla
sonuçlandı.  

Zirve kapsamında Germanwatch ile İk-
lim Küresel Ağı-Avrupa’nın (Can Eu-

Ülkelerin 2020’ye kadar sera gazı salımlarını

1990 yılına göre %25-40 oranında azaltma

hedefi belirlenmesi, ancak bu hedefin

bağlayıcılığının olmaması Durban’da yaşanan

olumsuzluklardan biriydi.  

Küresel emisyonların yaklaşık üçte birini salan Kanada

ve Japonya ikinci döneme katılmayacaklarını açıkladı,

Rusya indirim hedefi belirtmedi, ABD ise hiç

katılmayarak sorumluluk almadı.

rope) birlikte hazırladığı iklim değişikliği
performans endeksi de açıklandı. Endeks,
ülkelerin iklim değişikliği konusunda ne
kadar çaba harcadıklarını gösteriyor ve
en iyiden kötüye bir sıralama yapıyor.
Küresel enerji kaynaklı salımların
%90’unu kapsayan 58 ülkenin değerlen-
dirildiği endekste, ilk üç sıra, sorunu çö-
zecek düzeyde politika üreten bir ülke
olmamasından dolayı bu yıl da boş bıra-
kıldı. En başarılı ülkeler sırasıyla İsveç,
İngiltere, Almanya ve Brezilya olurken,
2010 yılında 50. sırada yer alan Türkiye,
bu yıl listede 58. sıraya düşerek en kötü
dört ülke arasında yer aldı. 
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Yasak çözüm mü? 

AB plastik poşetleri tartışıyor

A mbalaj malzemesi olarak öne çıkan
plastikten yapılma poşetlerin dün-

yada yaygın olarak kullanılması 1980’li
yılların başına kadar gidiyor. Araştırma-
lara göre her yıl dünyada 1,5 trilyon nay-
lon torba kullanılıyor. 

Geleneksel alışveriş poşetleri üretiminde
polietilen kullanılıyor ki, petrol bazlı bu
plastiklerin doğadaki geri dönüşümünün
8-10 yıl arasında olduğu biliniyor.
Buna ek olarak yüksek miktardaki
plastik poşet üretimi hızla azalan
doğal kaynak olarak fosil yakıtlar
ve sürdürülebilirlik için de bir
tehdit oluşturuyor. 

Alışveriş poşetlerinin çevresel etkile-
rinin azaltımı amacıyla üretim aşama-
sında bitkisel bazlı bio-plastik kullanımı,
bir yandan bio-degredasyonu hızlandı-
rırken, diğer yandan doğal kaynak kulla-
nımını azaltıyor. Bitkisel bazlı plastik-
lerde pamuk, palmiye yaprağı ve saman
gibi doğal materyaller kullanılırken, poşet
üretiminde degrede edilebilir polietilen

film ve polilaktik asit kullanımı da
yaygınlaşıyor.

Plastik poşetlerin doğada
geri dönüşümünün uzun
yıllara yayılması; yasal dü-
zenlemelerle küresel çapta
yasaklama, belli oranlarda
vergilendirme veya geri dö-
nüşüm zorunluluğu ge-
tirme arayışlarına da daya-
nak oluşturuyor. 

Plastik alışveriş poşetlerinin

doğada geri dönüşümü yıllar

sürüyor. İtalya’da geçen yıl

yasaklanan naylon torbalar, AB

Komisyonu’nun da gündeminde.

Tek kullanımlık poşetlerin

yasaklanması ya da

vergilendirme ile kullanımının

azaltılması masadaki

seçenekler. Galiba en doğrusu

doğaya atmamak… 

Günümüz dünyasında ülkelerin
%25’inde  naylon torbalar yasak ya da
vergilendirilmiş durumda. Ocak 2011’de
plastik poşet kullanımını tamamen ya-
saklayan İtalya gibi Bangladeş, Güney Af-
rika, Tayland ve Avustralya’da da yargı
kararlarıyla kullanımı yasak. ABD, İngil-
tere, Hindistan ve Meksika’da bölgesel
yasaklar, Belçika, İrlanda, Hong Kong’da
kullanımı azaltıcı yasal düzenlemeler söz
konusu. Öyle ki 2009’da ABD’de 25 sent

vergi uygulaması ile plastik poşet
kullanımı 1 ayda 22.3 milyondan

3 milyona düşürülmüş. Benzer
uygulamalara Çin, Tayvan ve

diğer birçok ülkede de rastla-
mak mümkün. 

Türkiye bu konuda henüz yolun başında.
Son olarak Adalar Belediyesi’nin de ara-
larına katıldığı kimi belediyeler, belediye
sınırları içinde plastik poşet kullanımını
yasaklarken, doğada %100 çözünebilen
poşet, kese kağıdı, bez, file torba kulla-
nımını teşvik ediyor. Ama bunların öte-
sinde gerek yasal düzenlemeler gerek tü-
keticilerin plastik poşet kullanımında
bilinçlendirilmesi açısından yapılması ge-
reken çok iş var. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Yöne-
timi Dairesi Ambalaj Atıkları Şubesi’nin
de gündemindeki konular arasında yer
alan plastik poşet kullanımının, piyasaya
sürenlerin yükümlülüklerini yerine ge-
tirmesi ve yerel yönetimlerin halka ve-
receği eğitimlerle minimum düzeye çe-
kilmesi hedefleniyor. 

Plastik poşetlerin doğada geri

dönüşümünün uzun yıllara

yayılması; küresel çapta

yasaklama, belli oranlarda

vergilendirme veya geri

dönüşüm zorunluluğu getirme

arayışlarına da dayanak

oluşturuyor.

AB üyesi ülkeler arasında plastik poşet
kullanımını tamamen yasaklayan tek ülke
olan İtalya’nın ardından konu Avrupa Ko-
misyonu’nun da gündeminde. 

Verilere göre her AB vatandaşı yılda or-
talama 500 naylon torba kullanıyor ve
çoğu sadece bir kez kullanıldıktan
sonra çöpe atılıyor ya da doğaya bı-
rakılıyor. Avrupa’da sadece 2008
yılında 3 milyon 400 bin ton
naylon torba üretilmesi, sorunun
ürkütücü boyutunu ortaya koyuyor. 

Avrupa genelinde plastik poşet kullanı-
mını yasaklamaya yönelik bir tasarıyı de-
ğerlendiren Avrupa Komisyonu’nun çev-
reden sorumlu üyesi Janez Potocnik, AB
çapında naylon torbaların yasaklanması
dahil her tür çözüm imkanını göz
önünde bulunduracaklarını belirtiyor.
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Avrupa Komisyonu’nun Atık Yönetimi
Birim Başkanı Julio Garcia-Burgues ise,
“Mevcut durumun muhafaza edilmesi,
vergilendirme kanalıyla plastik kullanı-
mının sınırlanması ve en uç seçenek ola-
rak da tek kullanımlık plastik poşetlerin
tamamen yasaklanması” olmak üzere üç

alternatif sıralıyor. Burgues’e göre, ko-
misyon üyelerinin yapmak istediği

şey, plastiği bir ambalaj materyali
olarak yasaklamak kesinlikle de-
ğil. Zaten komisyon tarafından

hazırlanan rapor da, özellikle plastik alış-
veriş poşetlerinin yasaklanmasından çok,
kullanımının azaltılmasına yoğunlaşıyor.

AB Komisyonu, kararını, halka ve sektöre
danışarak, geçen yıl Ağustos ayına kadar
internette yayımlanan ankete gelen ya-
nıtları değerlendirerek verecek.

Plastiğin en zararlı yanı, ‘toplanamayan
atık’ haline gelmesi. Plastik doğaya bıra-
kıldığında eninde sonunda denize gidi-
yor. Mikroorganizmalar, deniz ve okya-
nuslardaki beslenme zincirinde öne çıkan
planktonlar yerine bu plastiklerle besle-
niyor. Böylece plastik atıklar, kuş ya da
balıklar aracılığıyla insan beslenme zin-
cirine dahil oluyor. Sadece Akdeniz’de
toplam ağırlıkları 500 tonu bulan 250
milyar plastik parçacık bulunması, tehli-
kenin büyüklüğünü gösteriyor. 

Peki ne yapılmalı? Tek kullanımlık po-
şetlerin tamamen yasaklanması, onların
yerine yeniden kullanılabilir olanların
kullanılması öneriliyor. Poşetler için de-
pozite bedeli konulması da, tüketiciler
tarafından doğaya atılmasında caydırıcı
olabiliyor. Üstelik plastik poşetlerin pet-
rol türevi olduğu düşünülürse kullanı-
mın azalması petrol kaynaklarında tasar-
ruf anlamına da geliyor.
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Güncel

İyi ‘orkestrasyon’ gerektirir
Atık yönetimi

T üketici ve Çevre Eğitim Vakfı
TÜKÇEV’in yanı sıra Dönüşebilen

Ambalaj Malzemeleri Toplayıcı ve Ayırı-
cıları Derneği TÜDAM, Tüm Akü İtha-
latçıları ve Üreticileri Derneği TÜMA-
KÜDER, Atık Pil ve Akümülatör
Sanayici ve İş Adamları Derneği APAK
ile Recycling Industry Dergisi işbirliğiyle
Ankara’da düzenlenen panelde, Çevre Ya-
sası değişiklikleri ve atık toplama süre-
cinde yapılması gerekenler konuşuldu. 

İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden
Prof. Dr. İsmail Toröz ile Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel

Mevzuat ve uygulama… Bu süreçler bir orkestra şefi

titizliğiyle yönetilmediği takdirde sonuç almak da mümkün

değil. “2023’e Doğru AB Sürecinde Atık Yönetimi, Mevzuat ve

Uygulamaları” paneli, bu anlayışla konunun taraflarını buluşturdu. 

Müdürü Recep Şahin’in konuşmalarıyla
başlayan panelin ikinci gününde “Entegre
Atık Yönetiminde Ambalaj Atıklarının
Yeri, Yönetmelik ve Uygulamalar” otu-
rumu yapıldı. TÜKÇEV Yönetim Kurulu
Başkanı Beyhan Aslan, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Baş-
kanlığı Ambalaj Atıkları Müdürü Emine
Ercan Çubukçu, ÇEVKO Genel Sekre-
teri Mete İmer, TÜDAM Başkanı Ömer
Benli, Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma
ve Kontrol Müdürü Ayten Kartal görüş-
lerini paylaştı.

“Sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir
kalkınma hedeflerini gerçekleştirme pe-
şindeyiz” diyerek sözlerine başlayan
TÜKÇEV Başkanı Beyhan Aslan, AB’ye
uygun yasal düzenlemeler ve yeni çevre
mevzuatı ile teoride her şeyin çok güzel
olduğunu, ancak pratikteki uygulama-

larda sorunların devam ettiğini kay-
detti. Aslan, sektörün gelişimi için

devletin mutlaka teşvik tedbirleri
alması gerektiğini söyledi. 

“Atıkların kaynağında

toplanması ve ayrıştırılması”,

“Kirleten Öder”  ve

“Üreticinin Sorumluluğu”

ilkeleri olmazsa olmazlardan. 

“Heyecan olmazsa
çevrecilik olmaz” 
Çevre meselesine insani ve ilmi gözlük-
lerle bakmak gerektiğini belirten Aslan,
özellikle belediyelerin bilinçlendirilme-
sinin ve siyasi zihniyetten uzak ciddi
planlamalar yapılmasının şart olduğunu
söyledi. Çevreciliğin “bir heyecan mese-
lesi” olduğunu anlatan Beyhan Aslan,
“Heyecan olmadığı zaman çevrecilik ol-
maz” dedi. “Her şeyin öğretmeni var,
çevrenin yok!” diyen Aslan, çevre mü-
hendislerine pedagojik eğitim verilerek,
okullarda “çevre öğretmeni” olarak gö-
revlendirilmeleri önerisinde bulundu.

Sektörde yaşanan en temel iki sıkıntının
haksız rekabete yol açan kayıt dışılık ve
lisanslı firma dağılımındaki adaletsizlik
olduğunu anlatan Aslan, kayıt dışına karşı
Maliye Bakanlığı ile iş birliği yapılması
ve lisanslı firma dağılımında nüfus baz
alınarak adaletsizliğin giderilmesi gerek-
tiğini söyledi. 

Evsel atıkların toplama maliyetinin dü-
şürülmesinin şart olduğunu vurgulayan
Aslan, bunun için toplu konut projele-
rinde “atık yönetim planı” yapılması, in-
şaat yapılırken çevre mühendisinin de
imzasının olması, apartman ve siteler için
Avrupa’da olduğu gibi “zimmetli kum-
bara” sistemine geçilmesi gerektiğine dik-
kat çekti. Aslan, karbon salınımı ile mü-
cadele için satılan her arabadan çevre
vergisi alınmasını da önerdi.

Panelde çevre için yapılan çalışmaların
kar getirmeyeceğinin ama sağlıklı bir ge-
lecek için korunmasının şart olduğunun
iyi anlaşılmasının önemi vurgulandı.
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Dr. Yılmaz Karakoyunlu

Ülkelerin ekonomik imkân ve koşulları farklılaştıkça,

insanların doğayla ilişkileri de farklılaşmaya başlar.

H azreti Nuh’un üç oğlu vardı. Sam,
Ham ve Yafes… Yaşadığı çevreyi

temiz bırakmak gerektiğini oğullarına da
söyleyerek bu sorumluluk görevini ger-
çekleştirmek için çalışmalarına başladı.

Kutsal kitapların ve peygamber tarihleri-
nin anlattığı bu sorumluluk idraki, zaman
içinde insanlığın ahlaki sorumluluğu ve
hakkı olarak tezahür etti.

Yirminci yüzyıl başlarında toplum algıları
önemli değişiklikler gösterdi. İnsan, biz-
zat kendisinin ve mensup olduğu toplu-
mun benimsediği eylemlerde büyük etik
değerler olduğunu kavradı, insana ve top-
lumla ilgili değişimlere ilgisiz kalamaya-
cağını fark etti. Çünkü bunlar hayatın
vazgeçilmez öğeleriydiler.

Zamanla bu değerler, insan ya-
şamının hemen bütün alanla-
rında kendini gösterdi. Yaşadı-
ğımız ortamların tabiat
koşullarıyla başlayan çevreye

19

ilgimiz, kişisel duyarlılığımızdan başla-
yarak toplumsal sorumluluğumuza doğru
hızla gelişti. Bu gelişme isabetli kavram
zenginlikleri yarattı.

Bu gelişme içinde, doğanın küresel var-
lığı ve insanın bireysel sorumluluğu fark
edildi. Bir yıldız nimeti kadar önemli ol-
duğu görüldü. Bütün koşullar altında ko-
runmasının gereği anlaşıldı.

Böylece bireysel sorumluluk tanımında
gelişmenin itici ve kalıcı gücünün bu ey-
lemin ruhundaki ahlaki değerler olduğu
anlaşıldı.

Doğanın sadece insanla değil, insanın
içinde olduğu bütün ilişki türlerinde

Çevre, toplumun ahlaki sorumluluğudur
önemli etkiler ve etkilenmeler taşıdığı
görüldü.

Ekonominin, teknolojik gelişmelerin, ih-
tiyaçlara göre değişen değerlerin hızlı ve
kapsamlı gelişmeleri insanoğlunun do-
ğaya daha köklü ve kalıcı korumalar ge-
tirmesini ortaya çıkardı.

İşte bu durum toplumsal alanda ve bi-
limsel tartışmalarda “çevre etiği” kavra-
mını gündeme getirdi.

Çevre etiği kavramı neden günümüzün

ihlallerin haksızlığını kişinin kendi vic-
danında tartışmayı başlatır. Böylece kişi-
sel ahlak çevresel etiği kabul eden düzen
ve isabetle takdir toplamaya başlar. Daha
sonra bu tartışma zeminlerinin genişli-
ğinde küresel ve düzenli bir değer yarat-
mayı zorunlu kılar.

Çevre etiğinin toplumsallaşmış önemi bu
gerekçenin genel kabulü ile mümkün
olur.

On altıncı yüzyılın sonlarında başlayan
ve on yedinci yüzyılı da kapsayan felsefi
akımlarda insanoğlu kadar doğayı da
önemseyen felsefi öğeler ve tanımlamalar
görünmeye başladı. 

Örneğin Bacon ve Descartes, aklı kulla-
nan ve doğruyu isabet ölçeği olarak de-
ğerlendiren düşünce ustalarıydılar.  Buna
göre, doğanın sunduğu cömert imkânlar
içinde teknoloji ile insan ilişkisi, doğanın
mutlak korunması gereken unsurları ola-
rak değerlendirildi. 

Bugün toplumsal olarak değerini vazge-
çilmez gördüğümüz insan ve doğa bağ-
lantısı bu anlamda büyük değer kazandı.

Bu gelişmeler hızlanır ve toplumsal de-
ğerlerde yoğunlaşırken Rousseau’nun
öncülüğündeki romantikler, sezgisel akıl
değerleriyle insan ve doğa ilişkisine duy-
gusal manalar ekledi.

Bugün çevre etiği, akıl ve duygu bütün-
lüğünün mükemmel örneğinde insanoğ-
luna ve toplumsal algıya sorumluluk di-
siplini ve başarı gururu vermektedir.

en hassas başlıklarından birisi haline
geldi?

Bu sadece bazı hassas kadroların doğaya
karşı işlenmiş ilgisizlik hatalarının af di-
leği miydi?

Geçmişte yaşanmış doğa günahlarının
bağışlanmasına yönelen bir vicdan yıka-
ması mıydı?

Bu soruları genişletmek elbette ki müm-
kün. Ancak önemli olan, her sorunun i-
çeriğinden ilham alarak doğa ile insan
ilişkisini sağlam değerlendirilen bir ko-
numa kavuşturmaktır. 

Bu kavuşma, sorun hassasiyetini üstlen-
menin disiplinini oluşturur.

Bu disiplin insanoğlunun yaşadığı koşul-
lardaki üretim-tüketim ilişkisinde ilk ör-
neğini verir. Bu ilişki siyasi yapıyla doğ-
rudan bağlıdır. Her ülkenin ekonomik
imkân ve koşulları farklılaştıkça, insan-
ların doğayla ilişkileri de farklılaşmaya
başlar.

Böylece her birey ve/veya toplum, bu
davranış farklılığı nedeniyle, kendi yarat-
tığı olumsuzluğu makul bulan ama baş-

kalarının davranışlarını sürekli suçla-
yan bencilliği yaratır.

Bireysel sanılan bu disiplin ihlali, bir süre
sonra küreselleşen bir eğilimin ilk adım-
ları haline gelir. Sorun ve imkânsızlık
kendini burada gösterir.

Çevre etiği dediğimiz şey önce bireysel

Hazreti Nuh, tufan için

hazırladığı teknesi bitince

çevreye dağılmış yoncaları

topladı. Çalıştığı alanı tertemiz

yaptı. Topladıklarını kestiği

ağaçların çukuruna gömdü.

Tufanla beraber her şeyin yok

olacağını tanrı kendisine

söylemişti. Ama görev anlayışı

onu sorumluluğundan

vazgeçirmemişti. 



Gündem

A ğaç yaşken eğilir düşüncesiyle baş-
latılan ve ilköğretim öğrencilerinde

çevre bilinci oluşturmayı hedefleyen
Çevre Çiçekleri Hareketi’nin 2011’deki
son etkinliği “Ben-Temiz” isimli oyun
oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan
Bayraktar’ın yanı sıra Milli Eğitim Bakan
Yardımcısı Orhan Erdem, Keçiören Kay-
makamı Mustafa Güler ve Keçiören Be-
lediye Başkan Yardımcısı Celal Semiz’in
de çocuklarla birlikte izlediği “Ben-Te-
miz” isimli oyunun sonrasında çocuklar
verilen sertifikalarla gönüllü “çevre mü-
fettişi” oldular. 

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı da (TÜK-
ÇEV), çocukların çevre sorunlarına du-
yarlılığını arttırmayı amaçlayan etkinliğe
katılarak, oyunu izlemeye gelen çocuklara
çevre bilinci aşılayan, broşür ve kitapçık-
lar dağıttı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bay-
raktar ‘örnek bir çalışma’ olarak nitelediği
bu ‘kıvılcımın’ tüm Türkiye’ye yayılması
gerektiğini söyledi. Bayraktar, çevre bi-
lincini oluşturmak için dünyayı tanıma
döneminde olan ilköğretim çağındaki öğ-
rencilerin seçilmesinin yerinde olduğunu
söyledi ve “Bu dönemde onlara tabiatın
dengesini anlatmak ve bu dengeyi koru-
yacak bilgileri vermek son derece
önemli” dedi. 

“Tüm dünya küresel ısınma ve çevreyle
ilgili kollarını sıvamış çalışırken Türkiye
olarak biz de bu işe çok daha ehemmiyet
vereceğiz” diyen Bakan Bayraktar, şöyle
devam etti: 

“Çevre, gelecek nesillere borcumuzdur.
Bu bilinci bütün insanlarımıza vermemiz
lazım. Havası, suyu, toprağı temiz, her
tarafı yeşilliklerle, ormanlarla bezenmiş,

Çevre kirliliği ve

küresel ısınma konusunda

bilinci arttırmak, genç nesillerin

konuya daha duyarlı olmalarını

sağlamak amacı ile Keçiören

Belediyesi tarafından başlatılan

“Çevre Çiçekleri Hareketi”

etkinlikleri sürüyor. 

oksijeni bol bir Türkiye için el birliğiyle
çalışmamız lazım. Bunu mutlaka yavru-
larımızla, çocuklarımızla, sizlerle birlikte
yapacağız. Sizler bizim için çok önemli-
siniz. Bizim canımızsınız, sizi çok sevi-
yoruz. Bilinçli, temiz, sağlıklı bir çevrede,
çok iyi yetişmenizi istiyoruz.” 

Oyun öncesi kısa bir açış konuşması ya-
pan Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcı
Celal Semiz ise, Çevre Çiçekleri Hare-
keti’nin mütevazı bir eğitim çalışması ol-
duğunu ve bu eğitime katılan tüm ço-
cukların bundan sonra artık yeterli bilinç
düzeyine ulaşmış birer “çevre müfettişi”
olarak çevrenin koruyucu bekçileri ola-
cağını söyledi. 

Daha sonra kürsüye gelen Keçiören Kay-
makamı Mustafa Güler de, yaklaşık bir
yıldır devam eden “Çevre Çiçekleri” pro-
jesinin çocuklara çevre bilinci aşılamayı
amaçladığını söyledi. Çevrenin, “yenile-

nemeyen, yerine geri konamayan” bir
zenginlik olduğunun altını çizen Güler,
1 mm toprağın oluşmasının yüzyıl sür-
düğünü, tahrip edilen ormanları geri ka-
zanmanın çok masraflı,  uzun zaman ve
emek gerektiren bir süreç olduğunu, yok
edilen su kaynaklarının ise yerine konu-
lamadığını kaydetti.

“Büyükleri kaybettik ama çocuklarımızı
kazanmak istiyoruz” diye konuşan Güler,
çocuklara sadece dersleri değil, iyi bir va-
tandaş ve çevreye duyarlı birey olmayı
öğretmenin de önemine değindi.  Ço-
cuklara “Aslan yattığı yerden belli olur”
diyerek önce odalarını ve sınıflarını temiz
tutmayı öğütleyen Güler, “İnsanların en
hayırlısı, çevresine faydalı olandır” sö-
zünü hatırlattı. 

Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
işbirliği ile yürütülen etkinlikte öğrenci-
lerle birlikte “Ben-Temiz” isimli oyunu
izleyen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı
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Orhan Erdem de, birçok ödüle layık gö-
rülen “Çevre Çiçekleri” projesinin baş-
langıcından itibaren yaklaşık 40 bin ço-
cuğun “çevre müfettişi” olduğunu
söyledi, çocuklardan annelerini, babala-
rını, kardeşlerini, komşularını denetle-
melerini istedi. Tabiatta atıkların temiz-
lenmesinin yüzyıllar sürdüğüne dikkat
çeken Erdem, “Dünya bize atalarımızdan
miras kalmadı, biz doğayı çocuklarımız-
dan ödünç aldık” diyerek çevreye ne ka-
dar iyi bakarsak, gelecek nesillere o kadar
temiz bir dünya bırakacağımızı vurguladı. 

Yapılan kısa konuşmaların ardından Ke-
çiören Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın
sahnelediği “Ben-Temiz” isimli oyunu
izleyen çocuklar, “Dünyamız kirlenebi-
lecek kadar küçük, temizlenemeyecek ka-
dar büyüktür” mesajı verilen oyunla kâ-
ğıt, metal, plastik ve pillerin “çöp” değil,
geri dönüştürülebilecek malzemeler ol-
duğunu öğrendi ve oyunun ardından ve-
rilen eğitimle “çevre müfettişi” sertifika-
larını alarak rozetlerini taktı.

Bu çiçekler hiç solmasın
Keçiören’de “Çevre Çiçekleri” açıyor
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Kapak

Ambalaj atıkları kontrol altında
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

G ıda, içecek, temizlik, kişisel bakım
ürünleri ya da dayanıklı tüketim

malları… Tüketime sunulan her ürünün
üretiminden başlayarak tüketildiği ana
kadar özelliklerini yitirmemesi, zarar gör-
memesi için ambalajlanması gerekiyor.
Tüketim gerçekleştiği anda ise ambalaj
bir atığa dönüşüyor. 

Ambalaj atıklarının toplanması ve geri
dönüşüm sürecine sokulması, çevrenin
korunmasına yönelik çalışmaların ba-
şında geliyor. Entegre bir atık yönetimini
gerektiren süreç; atıkların kaynağında ayrı
toplanması, geri dönüşüm merkezlerine
ulaştırılması ve hammaddeye dönüştü-
rülmesine kadar olan aşamaları kapsıyor. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sonun-
cusu 2008 yılına ait olan Ambalaj ve Am-
balaj Atıkları İstatistikleri sonuçlarına
göre, 2008 yılında 2.318.444 ton ambalaj
atığının geri kazanımı sağlandı. 

Ambalaj ve ambalaj atıklarına ilişkin en-
vanterin oluşturulması amacıyla bakanlık

tarafından ‘Atık Ambalaj Yazılımı’
oluşturulmuş durumda. Yazılı-

mın kullanıcıları; ambalaj
üreticileri, piyasaya süren-

ler (Bir ürünü paketle-
yen, ambalajın üzerinde
adını ve/veya ticari mar-

kasını kullanan gerçek
veya tüzel kişi), yetkilen-

dirilmiş kuruluşlar, lisanslı iş-
letmeler (ayırma ve geri dö-
nüşüm tesisleri), Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı ile il
Çevre ve Şehircilik

Müdürlükleri. 

Başta gıdalar olmak üzere

ürünlerin tüketicilere güvenli

biçimde ulaşmasını sağlayan

ambalajlar, günümüzün yalın

gerçeği. Atık haline gelen

ambalajların toplanması ve geri

dönüşüme sokulması ise

çevrenin korunmasının yanı sıra

hammaddeye dönüşümüyle

ekonomi için de kazanç… 

2008 yılına ait verilere göre, yazılımda
kayıt altına alınan ambalaj üreticisi ve pi-
yasaya süren işletme sayısı 4889’a ulaşır-
ken, lisanslı/geçici çalışma izinli toplama
ayırma tesisi sayısı 137, geri dönüşüm te-
sisi sayısı 89’du. Tesis sayısı Şubat 2011
itibariyle ise 400’ü buldu. 

Halen ülkemizde kişi başına üretilen ev-
sel atık miktarı 1,15 kg/gün. Yılda yaklaşık
27 milyon ton evsel atık üretiliyor. 2011
yılı sonu itibariyle 59 düzenleme depo-
lama tesisi, 756 belediyede 41 milyon nü-
fusa hizmet veriyor. Ayrıca 8 adet kom-
post tesisinde organik atıklar işleniyor. 

Ambalaj atıklarında milat
Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı top-
lanması ve geri dönüşüme kazandırılması
konusunda 24 Ağustos 2011 tam bir milat
oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetme-
liği ile 24 Haziran 2007 tarihli yönetmelik
yürürlükten kaldırıldı. 

Birçok alanda yenilik ve kolaylıklar geti-
ren yeni yönetmelik, ambalaj atıklarının
belediyelerin yönetim sistemine bedelli
mi yoksa bedelsiz mi verileceği konusun-
daki tartışmalara da son verdi. Ambalaj
atığı üreticilerinin, ambalaj atıklarını,
bağlı bulundukları belediyenin ambalaj
atıkları yönetim planına uygun olarak,
diğer atıklardan ayrı biriktirmek ve bele-
diyenin toplama sistemine bedelsiz
verme yükümlülüğü önceki yönetmelik-
teki gibi şekillendi. Ek olarak konutlar,
siteler, okullar, kamu kurum ve kuruluş-
ları da ambalaj atıklarını belediyenin sis-
temine bedelsiz olarak vermekle yü-
kümlü kılındılar.

Organize Sanayi Bölgeleri ve diğer sanayi
işletmeleri, satış noktaları, alışveriş mer-
kezleri, belediyenin atık yönetim sistemi
dışında kalan havaalanları ve bunların
bünyelerindeki tesisler ile belediye mü-
cavir alanı dışında üretim yapan ambalaj
atığı üreticilerinin; oluşan ambalaj atık-
larını çevre lisanslı ya da geçici faaliyet
belgesi sahibi Toplama-Ayırma Tesisle-
rine ya da belediyelerin toplama siste-
mine bedelsiz şartı aranmaksızın verebil-
melerine imkan sağlandı.

Ağustos 2011’de yayımlanan

Ambalaj Atıklarının Kontrolü

Yönetmeliği, “Kirleten Öder”

prensibine dayanıyor. 
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Geçici faaliyet belgeli veya çevre lisanslı
tesislerin, kişi veya kuruluşlar tarafından
yönetmelikte tanımlanan sistem dışında
toplanmış olan ambalaj atıklarını tesisle-
rine almaları yasaklandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, önceki yö-
netmelikten farklı olarak belgelendirme
dosyalarında bulunması gereken bilgi ve
belgeler, dosyaların hazırlanmasında dik-
kat edilecek hususlara ait usul ve esaslar
ile yetki verilecek kuruluşlarda aranacak
diğer kurumsal, teknik ve mali özellikler
ile buna ilişkin usul ve esasları belirleye-
cek. Ambalaj ve ambalaj atıklarına ait yıl-
lık istatistikleri yayınlayacak.

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri, am-
balaj atığı aktarma merkezlerini kayıt al-
tına alacak ve denetleyecek. Ayrıca il ve
ilçe belediyelerinin yanı sıra belde bele-
diyelerine de ambalaj atığı yönetim planı
hazırlama yükümlülüğü getirildi.

Ambalaj atığı yönetim planı kapsamında
gerçekleştirilen çalışmaların maliyetleri
belediyenin sözleşme yaptığı piyasaya sü-
renler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar
tarafından karşılanacak. Belediyeler, afet-
zedelerin acil barınma ihtiyaçlarını kar-
şılamak amacıyla yapılacak evlerin ima-
latında hammadde ihtiyacını karşılamak
üzere, Polietilenteraftalat (PET) ambalaj

atıkları toplama yükümlülüğünü yapıla-
cak sözleşme ile bir insani yardım ve ha-
yır kuruluşu olan Türkiye Kızılay Der-
neği’ne devredebilecek. 

Ambalaj atıkları yönetim planı kapsa-
mında toplanan ambalaj atıklarına ilişkin
belgeleri düzenleme veya onaylama, be-
lediyenin yönetim sistemi dışında kalan
sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile
bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm
tesisleri kapsayacak şekilde, ilgili yöne-
timleri tarafından, ambalaj atığı yöne-
tim planını hazırlama da belediye-
lerin görevleri arasında yer alıyor.

Piyasaya süren işletmelere piyasaya
sürdükleri ambalajların atıklarının top-
lanması ile ilgili olarak üç yeni uygulama
tercihi getirildi. Şirketler isterlerse depo-
zito uygulaması yapabilecek, isterlerse
belediye ile sözleşme yapabilecek ya da
yetkilendirilmiş kuruluşlarla anlaşarak,
yetki devri yapabilecekler. 

Yönetmeliğe göre, yetkilendirilmiş ku-
ruluşların temsiliyet payı %10’a düşürü-
lecek, süresi 5 yıl olacak. Yetkilendirilmiş
kuruluşlar, temsil ettiği piyasaya süren-
lerin piyasaya sürdüğü ambalaj miktarına
eşdeğer miktarda ambalaj atığı oluşturan
nüfusa sahip belediyeler ile kaynakta ayrı
toplama faaliyetini yürütebilecek.

Yetkilendirilmiş kuruluşlar, piyasaya sü-
ren işletmelerle yapılan sözleşme çerçe-
vesinde yürütülen faaliyeti izleme, söz-
leşme yaptığı belediyelerde toplanan
ayrılan ambalaj atıklarının geri kazanı-
mını sağlamak üzere tamamını geri alma
veya aldırma faaliyetlerini yürütecek. Ku-
ruluşlara ayrıca, ambalaj atıklarının kay-
nağında toplanması ve ambalaj atıkları
yönetim planı hazırlanması amacıyla be-
lediyelerden gelecek iş birliği taleplerini
karşılama, lisanslı/geçici faaliyet belgeli

toplama-ayırma, geri dönüşüm ve geri
kazanım tesisleri tarafından yapılan

bildirim ve belgelendirmeleri in-
celeme, hedeflerden fazla ambalaj
atığı toplaması durumunda fazla

toplanan ambalaj atığı miktarını yıl so-
nunda üyelerine pay etme yükümlülük-
leri de getirildi. 

Enerji üretilecek  
Yönetmelikle; maddesel geri dönüşümü
ekonomik olmayan ambalaj atıklarının li-
sanslı geri kazanım tesislerinde işlenerek,
enerji elde edilmesine imkan sağlandı.
Bu şekildeki enerji geri kazanım tesisleri
de lisans kapsamına alındı. Toplama-
ayırma tesisi lisanslı işletmelerin lisans
alma şartları arasından ise belediye ile
sözleşme yapma zorunluluğu çıkartıldı.
Çevre lisanslı toplama ayırma tesislerine,
onaylı yönetim planı kapsamında ambalaj

atıklarının toplanması amacıyla ‘Ambalaj
Atığı Aktarma Merkezi’ kurulması im-
kanı sağlandı. Yönetmelikle ahşap amba-
lajlar için de toplama hedefi getirilerek,
lisans kapsamına alındı.

Metal ambalajları parçalayan, kıran, pres-
leme hariç boyutlarını küçültmek sure-
tiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttıran
işletmeler de geri dönüşüm tesisi lisansı
alabilecek.   

Çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli işlet-
melerin toplanan-ayrılan, geri dönüştü-
rülen veya geri kazanılan ambalaj atıkla-

Yeni yönetmelikle il ve ilçe belediyelerinin

yanı sıra belde belediyelerine de Ambalaj Atığı

Yönetim Planı hazırlama yükümlülüğü

getirildi. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri,

atık aktarma merkezlerini denetleyecek.

Piyasaya süren işletmelere, piyasaya

sürdükleri ambalajların atıklarının toplanması

konusunda üç yeni uygulama tercihi

sunuluyor. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tüm ambalaj türleri konusunda

yetkilendirilmiş kuruluşlardan Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı TÜKÇEV

Başkanı Beyhan Aslan, sektördeki aktörlerin hak ve sorumluluklarını

belirleyen, denetim mekanizmaları ve cezai müeyyideler de içeren Ambalaj

Atıkları Kontrolü Yönetmeliği’nin hedeflerine dikkat çekiyor: 

“Sektörün taraflarınca uzun süredir tartışılan Yönetmeliğin hedefi; 

• Geri dönüştürülmesi kolay ambalaj, mümkün olduğunca az atık,

• Piyasaya sürülen atığın kaynağında ayrı toplanabilmesinin sağlanması, 

• Toplama maliyetlerinin düşürülmesi, 

• Piyasaya sürenler açısından kayıt dışılıkla mücadele ile haksız rekabetin

önlenmesi, 

• Çevre kirliliğinin önlenmesi, 

• Geri dönüşüm ile ekonomiye katma değer yaratılması.

Bu hedefler doğrultusunda tüketicinin çevre bilincinin geliştirilmesi

çerçevesinde, eğitim ve denetime önem verilmelidir.

Yönetmelikler; muhataplarını disipline etmek, verimi artırmak ve azami

faydayı hedefleyen pragmatik metinlerdir. Yönetmeliğin başarısı;

uygulanabilir olmasıdır.

rına ilişkin verileri, elektronik yazılım
programı üzerinden göndermeleri zo-
runluluğu getirilirken, toplanan metal
ambalajlar için 31 Aralık 2014 tarihine
kadar lisanslı geri dönüşüm tesisine
gitme zorunluluğu kaldırıldı.

2010 yılında metal ambalajlar için belge-
lendirme yükümlülüğünü yerine getir-
meyen ekonomik işletmelere toplayama-
dıkları ambalaj miktarlarına ilave edilen
%10’luk artışın uygulanmamasını öngö-
ren yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden
önce Bakanlık tarafından uygun bulunan
Ambalaj Atıkları Yönetim Planları da yeni

yönetmelik hükümlerine uygun olarak
yürütülecek.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden
önce Bakanlıktan yetki alan yetkilendi-
rilmiş kuruluş; yetkisini yenilemek üzere
bir yıl içerisinde yeniden Bakanlığa baş-
vuruda bulunacak. 

Bakanlık tarafından gerekli görülmesi ha-
linde ilgili taraflar bildirim ve belgelen-
dirmelerini yeminli mali müşavire ince-
letecek ve incelemeye ilişkin raporunu
Bakanlığa sunacak. Yetki yenilemesi bun-
dan sonra yapılacak.

Av. Beyhan Aslan

İyi niyetle hazırlanan bu yönetmeliğinin başarıyla uygulanabilmesi için;

uygulama ortamına sağlayıcı alt yapının geliştirilmesi, sektördeki aktörler

ve gerekse yönetmeliğin uygulanmasından sorumlu kamu kurumları arası

istişare ve koordinasyon şarttır.

Bu temennimizin gerçekleşeceği yönetmeliğin başarıyla uygulanacağına

dair inancımızı koruyoruz. Elbette uygulamada sorun yaratıcı aksaklıklar

olabilir. Bunların tesbiti ve değişikliği mümkündür. Hedef; daha mükemmeli

aramak olmalıdır.

Uygulanacak teşviklerle kaynağında ayrı toplamanın maliyeti düşürülmeli,

böylece Toplama-Ayırma Tesisleri’nin kaynağında ayrı toplamayı ihmal

edip, toplum alımlara yönelmeleri engellenmelidir.

Ambalaj atıklarına ait yıllık istatistiklerin yayınlanması; sektörün geldiği

noktayı göstermesi; başarı ya da başarısızlığın göstergelerini

değerlendirmek ve geleceğe ilişkin hedefler belirlemede önemli rol

oynayacaktır. Ancak kayıt dışılık devam ettiği sürece yayınlanacak

istatistiklerde gerçeğin tam olarak yansıtılmasının zorlukları ortadadır.

Yönetmeliğin uygulanmasında; sektörün aktörlerinin yönetmeliği

kavramaları, iş ve işlemlerini yönetmelik çerçevesinde yapmaları sektöre

disiplin ve istikrar getirecektir.” 
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“Çevre, yaşam kalitesi ve refahın göstergesi”
Sedat Kadıoğlu

Y aşayan bir canlı olarak soluk alıp
veriyor, besleniyor ve atık üretiyo-

ruz. Tüm bunlar bir çevre içinde gerçek-
leşiyor. Bu nedenle çevreyi korumak he-
pimizin ortak sorumluluğu. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın çevre ile ilgili bi-
rimleri, Müsteşar Yardımcısı Sedat Ka-
dıoğlu’nun koordinesinde çalışmalarını
sürdürüyor. Kadıoğlu ile röportajımıza
çevre olgusunu sorarak başlıyoruz. 

“Çevre, canlılar için yaşam ortamının bü-
tünüdür. Çevre konusu; yaşam kalitesi
ve refah düzeyinin değerlendirilmesinde
önemli bir faktör. Temiz içme suyu kul-
lanılabiliyorsanız, atıklarınız düzenli top-
lanıyorsa, denize girebiliyorsanız, temiz
hava soluyabiliyorsanız ve gürültüsüz bir
ortam var ise ‘temiz bir çevrede yaşıyor-
sunuz’ demektir.”

Bakanlık olarak deniz, hava ve çevre kir-
liliğinin azaltılması ve önlenmesi ama-
cıyla mevzuat ve projeler hazırlayıp, yü-
rüttüklerini vurgulayan Kadıoğlu, 2011
yılı itibariyle denizlerimizde 208 izleme
noktasında, 40’ı aşkın parametrede yılda
iki defa olmak üzere izleme çalışmaları
yapıldığı bilgisini veriyor. Mavi Bayrak
Programı kapsamında geçen yıl 324 plaj
ile 17 marina, ayrıca bu marinalara bağlı
12 adet yat Mavi Bayrak ile ödüllendiril-
miş durumda. “Yüzme Suyu Kalitesi Yö-

Çevrenin korunması

günümüzde herkesin

üzerinde hemfikir olduğu bir

başlık. Haziran 2011’deki

seçimlerin ardından yeniden

yapılanan Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı’nın çevre ayağında

sorumluluğu büyük…

“Sanayici ve yetkilendirilmiş kuruluşlar,

ambalaj atıklarına ilişkin yükümlülüklerin

yerine getirilmesinde bakanlığımızdan her

türlü destek ve yardımı alabilir, işbirliği

yapabilirler.”

netmeliği” kapsamında 1850 noktada ya-
pılan izlemede 1663 nokta Yönetmeliğe
uygun bulundu. Balık çiftliklerinden; ka-
palı koy ve körfez alanlarında faaliyet gös-
terenler çevresel açıdan daha az riskli böl-
gelere, işletmecilik açısından daha
modern tesislere taşınmış durumda. Ha-
len 11 ilin deniz ortamında 187 balık çift-
liği faaliyetini sürdürüyor. 

“Denizlerimiz artan deniz trafiği nede-
niyle gemi, kıyı ve açık deniz tesisleri
kaynaklı kirlilik riski ile karşı karşıya” di-
yor Müsteşar Yardımcısı Sedat Kadıoğlu.
Gemi atıklarının toplanması ve bertarafı
çok önemli. Halen 208 kıyı tesisinde atık
alım hizmeti veriliyor. Gemi Atık Takip
Sistemi sayesinde, gemilerin atık bildirim
ve bertaraf işlemleri online olarak takip
edilebiliyor. 

Toprak kirliliğinin önlenmesi, kirlenmiş
toprakların ve sahaların temizlenmesine
ilişkin yönetmelik kapsamında Haziran
2012’den itibaren “Kirlenmiş Sahalar
Bilgi Sistemi” ile ülkemizde bulunan te-
sis sayısı ve bulundukları alanların kirlilik
durumları belirlenecek. Kirliliğin yüksek
olduğu Ergene Havzası, Konya Kapalı
Havzası ve Adana ili için kirlilik harita-
larının çıkarılması ve kirliliğin temizlen-
mesi yönünde İPA’ya sunulan proje için
de cevap bekleniyor.
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Türk insanı çevresine duyarlı mı? 

“Çevre konusu, hayatın her aşamasında
tüm yaş grubundaki insanlarımızı yakın-

dan ilgilendiriyor. Çevre ile ilgili STK’la-
rın sayısının ve etkinliğinin artması, il
müdürlüklerimiz ve bizlere gelen şikayet
dilekçelerine bakıldığında gün geçtikçe
toplumumuzda çevre duyarlılığı ve bi-
lincinin oluştuğunu söyleyebiliriz. Ba-
kanlık olarak güncel konularda anket ça-
lışmaları yaptık. İnsanımızın konuya
bakış açıları, algılaması, sorun olarak gö-
rüp görmediği ve çözüm önerilerini de-
ğerlendirdiğimiz çalışmalar, politikaları-
mızın oluşumunda önemli katkı sağlıyor. 

Çevre alanındaki çalışmalar insan haya-
tını ve dolayısıyla refahını yakından ilgi-
lendirmekte. Bu nedenle başarı için top-
lumun desteğini önemsiyoruz. Çevre
alanında önemli bir noktaya gelmiş isek,
uygulamalarımızın çoğuna toplumdan
destek aldığımız içindir. Vatandaş soru-
nun çözümü yönünde adım atıldığını
gördüğünde memnuniyetini iletiyor.”

Atıklar, özellikle ambalaj atıkları ko-
nusunda gelinen nokta nedir?

“Geçen yıl yayımlanan Ambalaj Atıkları-
nın Kontrolü Yönetmeliği ile ambalajın
üretiminden başlayarak ilgili bütün pay-
daşları içeren bir sistem kuruldu. Sistem,
ambalaj atıklarının kaynağında ayrı top-
lanması ve geri kazanılması esasına da-
yanıyor. Böylece hem depolama alanına
giden atık miktarı azaltılabilecek, hem de
değerlendirilebilir atıklar hammadde ola-
rak ekonomiye kazandırılabilecek. 

AB direktifindeki hususlar dikkate alındı,
diğer ülke uygulamaları incelendi, sana-
yiden belediyeye, kamu kurum ve kuru-
luşlarından derneklere, birliklere, ambalaj
atığını toplayıp ayırandan geri dönüştü-
rene ambalaj döngüsü içerisinde yer alan
taraflarla toplantılar düzenlendi, görüş ve
öneriler alınarak ülke şartlarına en uygun
sistem kuruldu. Piyasaya sürülen bütün
ambalajları ve bunların atıklarını kapsa-
yan yönetmelikte, gerek sanayici (ambalaj
üreticileri ve piyasaya sürenler) gerekse
yetkilendirilmiş kuruluşların görev ve
yükümlülükleri açıkça belirtilmiştir.

Atıkların kaynağında ayrı toplanması ve
geri kazanılması konularında taraflardan
ilki; piyasaya sürenler, yani ambalajın
içine ürünlerini koyup, piyasaya veren
sanayicidir. İkincisi bu ürünleri kullanan
ve ambalaj atığı oluşturan tüketici, üçün-
cüsü açığa çıkan bu atıkları toplayıp, iş-

leyerek geri dönüştüren ve ekonomiye
tekrar kazandıran geri dönüşüm sanayi-
sidir. Dördüncüsü ise ayrı toplama süre-
cinde yer alan belediyelerdir. Bugün 310
belediyede yürütülen ambalaj atıklarını
kaynağında ayrı toplama çalışmaları yak-
laşık 37 milyon nüfusa hitap ediyor. 

Bir diğer önemli gelişme hurdacılık sek-
töründe faaliyet gösteren firmaların yö-
netmelikle birlikle belli kriterlere sahip
modern toplama ayırma ve geri dönüşüm
tesisleri haline gelmeleri. Bakanlığımızca
lisans verilen bu tesislere gelen ve çıkan
malzemeler rapor edilerek, hem tesisler
hem de toplanan malzemeler kayıt altına
alınmaktadır. Ambalaj atıkları geri kaza-
nım sanayi ise bakanlığımızca lisans ve-
rilen 510 adet işletme, toplama ayırma
tesisi ve geri dönüşüm tesisi ile çalışma-
larına devam etmektedir.”

Atıkların toplanması ve geri dönü-
şümüne sanayinin yaklaşımı nasıl?

“Ambalajı üretenler ile ürünlerini amba-
lajlı olarak piyasaya süren işletmelerin
ürettikleri ve kullandıkları ambalajlarla
ilgili bilgiler ile geri kazanım çalışmala-
rına ait veriler bakanlığımız atık ambalaj
yazılım programında toplanmaktadır.
Yaklaşık 14 bin ekonomik işletme kayıt
altına alınmıştır. Özellikle halkın yoğun
tüketimine sunulan gıda ve içecek sek-
törü 1991 yılından itibaren sistemde yer
almakta ve yetkilendirilmiş kuruluşlarla

“Durban’daki 17. Taraflar Konferansı’na;

bakanlığımız, diğer ilgili kamu kurumları, özel

sektör, üniversiteler ve sivil toplum

kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan 42

kişilik bir resmi heyetle katılım sağlanmıştır.” 

birlikte çalışmalarına devam etmektedir.
Sanayici ve yetkilendirilmiş kuruluşlar,
yükümlülüklerin yerine getirilmesinde
bakanlığımızdan her türlü destek ve yar-
dımı alabilir, işbirliği yapabilirler.”

Katı atık meselesinin çözümünde Mahalli
İdare Birlikleri vasıtası ile en geniş böl-
genin faydalanabileceği “Katı Atık Ber-
taraf Tesisleri”nin hayata geçirilmesini en
önemli husus olarak gördüklerini vurgu-
layan Kadıoğlu, sayıları 59’a yükselen ber-
taraf tesislerinin 756 belediye ve 41 mil-
yon nüfusa hizmet verdiğini belirtiyor. 

Küresel ısınma, iklim değişikliği ve
Durban Koferansı? 

“Tüm ülkelerin sera gazı emisyonlarını
ulusal şartlarına uygun şekilde azaltmak
üzere içerisinde yer alacağı yeni bir an-
laşmanın hazırlanması bir zorunluluk.
Bu bağlamda Durban Konferansı’nın çık-
tılarını son derece olumlu görüyoruz.
Türkiye, tüm ülkelerin içinde yer aldığı
bir anlaşmanın oluşturulabilmesi duru-
munda kendi ulusal şartlarına uygun ola-
cak şekilde üzerine düşeni yapmaya da
hazırdır. Ülkemizin bu küresel mücade-
lede tam anlamıyla yer alabilmesi, ancak
ihtiyaç duyulan finansman ve teknoloji-
lerin sağlanmasıyla mümkün olabilecek-
tir. Bu çerçevede, Türkiye kendi duru-
munu ve küresel sisteme ilişkin yapıcı
tutumunu uluslararası platformlarda en
iyi şekilde savunmaktadır.”



Gündem

Gıda sektörünün önceliği
Sürdürülebilir çevre…

Ü retiminden tüketimine kadar gı-
dada sürdürülebilirlik, yaşamın de-

vamı için çok önemli. Sürdürülebilirliğin
önkoşulu ise verimli ve etkin kaynak kul-
lanımıyla, çevreye saygılı üretim. Türkiye
Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Fede-
rasyonu tarafından “Global Gelecek Glo-
bal İş Birliği” temasıyla 21-23 Kasım 2011
tarihleri arasında İzmir Çeşme’de ger-
çekleştirilen TGDF Gıda Kongresi
2011’de oturum başlıklarından birisi de
'Sürdürülebilir Çevre' oldu.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Ali Ülker’in başkanlığını yap-
tığı bölümde; Avrupa-Akdeniz İklim De-
ğişikliği Merkezi İklim Etkisi Bölümü

Gıda ve içecek

endüstrisinin

sürdürülebilir geleceği üzerine

vizyonunu ortaya koymak

amacıyla sektörün ulusal ve

uluslararası paydaşlarını bir araya

getiren TGDF Gıda Kongresi

2011’in üçüncü gününde

‘Sürdürülebilir Çevre’ konusu

masaya yatırıldı. 

Yöneticisi, Barilla Gıda ve Beslenme
Merkezi’nden Prof. Ricardo Valentini,
FoodDrinkEurope Genel Direktörü
Mella Frewen, Tüketici ve Çevre Eğitim
Vakfı TÜKÇEV Başkanı Beyhan Aslan,
Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Erkan
Gürkan ve EGD Başkanı Celal Toprak
katılımcılarla görüşlerini paylaştı. 

“Satıh bütün dünyadır”
TÜKÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Bey-
han Aslan konuşmasında, 2007 yılında
“Çevrenin öznesi tüketicidir” düşünce-
sinden yola çıkarak TÜKÇEV’i kurduk-
larını belirterek, TÜKÇEV dışında tü-
ketici ve çevreyi bir araya getiren bir
başka sivil toplum kuruluşu olmadığına

dikkat çekti. “Tüketicinin eğitimi hem
kendi hakları hem de çevresel duyarlılı-
ğının eğitimidir” diyen Aslan “Biz bu iki
konuyu ayırmadık ve faaliyetlerimizi bu-
nun üzerine kurduk” dedi.

Hangi alanda olursa olsun çevre kirlili-
ğinin sınırları aşan küresel bir karakteri
olduğuna vurgu yapan Aslan, “Bu ne-
denle uluslararası boyutta iş birliği
ve eşgüdüm şarttır. Hiçbir ulus
devlet, çevre problemini kendi
başına çözemez. Çevre bir bü-
tündür; satıh vatan değil, bütün
dünyadır” diye konuştu.

‘Sürdürülebilir Çevre’ oturumunda konuşan Barilla

Gıda ve Beslenme Merkezi’nden Prof. Valentini,

şehirde yaşayan nüfusun kırsal bölgede yaşayan

nüfusu aştığını, ancak bu nüfusun nasıl ve kim

tarafından besleneceğinin bilinmediğini kaydetti.

Valentini, hem şehirlerde toplanan nüfusu

besleyebilmek için gıdayı dönüştürmesi hem de

bunu sürdürülebilir bir şekilde yapması gereken

gıda sektörüne büyük görev düştüğünü söyledi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak

ise, gıda sektörü açısından iletişimin önemine

değindi. Toprak, “Gıdacılar iletişimi iyi kullanmak,

şeffaf olmak durumundalar. Gıda sektöründe

farklılık yaratmanın yolu bu” dedi. 
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Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Erkan Gürkan

da, çevre gibi önemli bir konuyu, ciddi faydalar

sağlayacak konuklarla iyi bir noktaya

getirmesinden dolayı TGDF’ye teşekkür etti,

“Hepimizin geleceği proaktif olarak sürece katkı

sağlamamıza bağlı” diye konuştu. 

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı İdil

Yiğitbaşı’nın başkanlık yaptığı bölümde konuşan

Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim L. Sanin, TGDF’nin

‘Sürdürülebilir Çevre Raporu 2011’ ile çevre

alanında sürdürülebilir gelişmeyi desteklemeyi ve

farkındalık yaratmayı amaçladığının altını çizdi.

Sanin, raporun çevre konusunda toplumsal

bilgilendirme ihtiyacını ortaya koyduğunu, çevre

dostu ürünlerin tüketiciye tanıtılması, gıda

firmalarının inisiyatif kullanmaları ve öncü

olmalarının beklendiğini kaydetti.  Cargill Gıda

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Başkanı Paul Naar,

sürdürülebilirliğin bir seçenek değil, zorunluluk

olduğunu söylerken, Coca Cola Türkiye Kurumsal

İletişim Direktörü Ebru Bakkaloğlu Tüzecan,

sürdürülebilirliği bir felsefe olarak niteledi.

Tüzecan, Coca Cola CEO’su Muhtar Kent’in

“Global sorunlara hiçbirimiz tek başımıza çözüm

bulamayız. Ancak, iş dünyası, kamu ve sivil toplum

işbirlikleri ile yaygınlaşabilen, sürdürülebilir

sonuçlar üretebiliriz. Biz buna ‘altın üçgen’

diyoruz” sözlerine de atıfta bulundu. 

Ali Ülker

Beyhan Aslan

Çevre konusunda bilinçlenen tüketicile-
rin artık üreticiden de çevreye duyarlı ol-
masını beklediğini kaydeden Aslan, artık
“hangi ürün, hangi şirket daha çevreci?”
yaklaşımının tüketici tercihlerini etkile-
diğini söyledi. 
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Özcan Pektaş

TCMB verilerine göre, Ocak 2012 itiba-
riyle kredi kartı borçlu sayısı 1.356.132
kişiye ulaşmıştır. Her yıl ortalama
321.000 kişi kredi kartı borçlular hane-
sine ilave olmaktadır.

Kredi kartı limiti, 5464 sayılı yasanın 9.
maddesinde düzenlenmiştir. 2006 yılında
yürürlüğe giren yasayla kredi kartı limi-
tinin, ilgilinin aylık gelirinin ilk yıl için
iki katını, ikinci yıl için dört katını aşa-
mayacağı hükmü getirilmişti. 2008 ve
sonrası için herhangi bir sınırlama söz
konusu değildir.

Asgari ödeme tutarı ise Haziran 2009 ta-
rihine kadar dönem borcunun yüzde
10’u iken, 5915 sayılı yasa ile bu oran
yüzde 20 olarak belirlenmişti.

39

İşte böyle bir tabloda, geliri, kredi kartı
borcunun asgari tutarını dahi karşılaya-
maz hale gelen tüketici, borçlarını çevi-
rebilmek için diğer kartlarını devreye
sokmuştur. Sonuç; çıkmaz sokak! 

Çözüm önerimiz
Tüketiciler sahip oldukları/olacakları
kredi kartlarından istediğini kullanmakta
serbest olmalıdır. Tüketicinin kullanacağı
kart sınırlandırılmamalıdır. Aksi yönde
bir düzenleme Rekabet Kanunu’na da ay-
kırılık oluşturacaktır. 

Burada sınırlandırılması gereken şey,
şahsa tanınacak limit olmalıdır. Karta de-

Tüm kartlara tek limit

ğil, şahsa limit getirilmelidir. Diğer bir
ifade ile her bir kredi kartına ayrı ayrı li-
mit değil, ortak limit tanınmalıdır.

Tüketicinin sahip olduğu/olacağı kredi
kartları tüketicinin TC kimlik numarası
ile eşleştirilmeli, bütün kartlar şahsa ait
tek limitin takip edileceği bu havuzda
toplanmalıdır. 

Tek limit, tüketicinin aylık veya yıllık ge-
lirine göre belirlenecek bir limitle de sı-
nırlanmalıdır. Tüketicinin tüm alışveriş-
leri ve nakit çekimleri, kendisine tanınan
tek limitten düşülmek suretiyle takip
edilmelidir. 

Böylece her 3 yılda bir kredi kartı borç-
lusu tüketicilerin borçlarının tasfiyesi için
yasal düzenleme ihtiyacı ortadan kalka-
cak, tüketici de ayağını yorganına göre
uzatması konusunda teşvik edilmiş ola-
caktır. Kredi kartlarının daha bilinçli ola-
rak ve yaygın kullanımı kayıtdışı ekono-
minin de azalmasını sağlayacaktır.

2006 yılında yüzde 5,75 olan aylık kredi
kartı faiz oranı 6 yıl boyunca adım adım
düşme eğilimi göstermiş ve 2011 yılı so-
nunda yüzde 2,12 seviyesine gerilemişti.
Ancak 2012 yılının ilk çeyreği için
TCMB tarafından belirlenen yüzde 2,34
oranı ile tekrar yükselişe geçmiştir.

TCMB verilerine göre Ocak

2012 itibariyle kredi kartı borçlu

sayısı 1.356.132. Kredi

kartlarına her üç yılda bir

ödeme kolaylığı getirilmesi

sorunun büyüklüğünü

gösteriyor. Yapılması gereken

karta değil, şahsa limit

getirilmesidir. Karta sınırlama

Rekabet Kanunu’na da aykırı

olacaktır. 

Ü lkemizde kredi kartları ile ilgili ilk
yasal düzenleme 4822 sayılı yasa-

nın 16. maddesi ile 4077 sayılı Tüketici-
nin Korunması Hakkında Kanun’da ya-
pılan değişikliktir. 14 Haziran 2003
tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile
bilhassa akaryakıt alışverişlerinin kredi
kartı ile yapılması durumunda % 5-7’lere
varan oranlarda komisyon alınması uy-
gulaması ortadan kaldırılmıştı.

Kredi kartının tarafları olan kredi veren,
üye işyeri ve tüketicilerin hakları ve so-
rumlulukları, 1 Mart 2006 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kart-
ları Kanunu ile belirlenmiştir.

Ülkemizde bugüne kadar kredi kartı
borçlarının tasfiyesi için her 3 yılda bir
yasal düzenleme yapılmıştır. 2003 yılında
4822 sayılı, 2006 yılında 5464 sayılı ve
2009 yılında ise 5915 sayılı yasayla yapılan
düzenlemelerle borçlar yeniden yapılan-
dırılarak, tüketicilerin borç sarmalından
kurtulması için imkan sağlanmıştır.

Yeni bir 3 yıllık sürenin dolmasına (Ha-
ziran 2012) az bir süre kalmıştır. Borçla-
rın tasfiyesine yönelik yeni bir yasal dü-
zenleme daha mı yapılacaktır? Yoksa
tüketicileri bu sarmaldan çıkaracak kalıcı
bir düzenleme mi getirilecektir?

Sınırlandırılması gereken şey;

kart sayısı değil, şahsa

tanınacak limit olmalıdır. Karta

değil, şahsa limit getirilmelidir.

2008                   

2009                   

2010                   

2011

2012 Ocak

Toplam 

255.903   

349.620   

286.011   

392.755   

71.843

1.356.132

KREDİ KARTLARI BORCUNU
ÖDEMEMİŞ KİŞİ SAYISI

Tüketiciler kredi kartlarından istediğini

kullanmakta serbest olmalıdır. Tüketicinin

kullanacağı kart sınırlandırılmamalıdır.
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Bugünün tüketicisi daha bilinçli
Ramazan Ersoy

G ümrük ve Ticaret Bakanlığı çatısı
altında yoluna devam eden Tüke-

ticinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlüğü, ülkemizde “Tüketi-
cinin korunması” deyince ilk akla gelen
kurum. Genel Müdür Vekili Ramazan
Ersoy, tüketicilerin aldatıcı, yanıltıcı rek-
lamlara karşı korunmasında en yetkili
idari otorite olan Reklam Kurulu’nun da
başkanı. “Bilinçli tüketici, güvenli gele-
cek” ilkesi temelinde yola çıkan Sorum-
luluk’un ilk sayısında tüketicinin korun-
masında söz sahibi kurumun başındaki
isim Ramazan Ersoy’u konuk etmek is-
tedik. Sayın Ersoy da bizi kırmadı, ma-
kamında kabul ederek, sorularımızı iç-
tenlikle cevapladı. 

“74 milyonun tamamı, hepimiz tüketi-
ciyiz. Tüketici olarak haklarımızı bilme-
miz önemli. Tüketicilerin hakları konu-
sunda bilinçlendirilmesinden
korunmasına kadar çok önemli görevle-
rimiz var” diyor Ersoy. Gümrük ve Tica-
ret Bakanı Hayati Yazıcı, ülkemizde tü-
ketici politikasının temelini oluşturan
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hak-
kında Kanun’da değişiklikler yapılacağını
kamuoyuna duyurmuştu. Ersoy’a yapıl-
ması düşünülen değişiklikleri soruyoruz.

“Tüketicinin Korunması Hakkında Ka-
nun 1995 yılında yürürlüğe girmiş; AB
mevzuatına uyumun sağlanması ve uy-

Kadın ya da erkek,

hangi yaş ya da

meslekte olursak olalım,

hepimizin ortak bir yanı var;

tüketiciyiz. Tüketici olarak

haklarımızı bilmemiz ve sahip

çıkmamız gerekiyor. Tüketici

hakem heyetlerine başvuruların

1,5 milyona yaklaşması, bilinç

düzeyinin arttığını gösteriyor.

gulamadaki aksaklıkların giderilmesi
amacıyla 2003 yılında kapsamlı bir deği-
şikliğe gidilmişti. Tüketici hukukunda
zamanla AB Komisyonu tarafından yeni
direktifler oluşturulması veya mevcut di-
rektiflerde değişiklikler yapılması, süreç
içerisinde kanunda düzenlenmeyen yeni
satış türlerinin ortaya çıkması ve uygula-
madaki aksaklıklar nedeniyle yeni bir de-
ğişiklik ihtiyacı hasıl olmuştur.”

Tüketici mevzuatını yakından ilgilendi-
ren Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Ka-
nunu’ndaki değişikliklere de uyum ama-
cıyla yapılacak değişiklikler için Özel
İhtisas Komisyonu kurulmuş durumda.
Hedef; yeni bir tüketicinin korunması
kanunu hazırlamak. Ersoy, “Ayıplı mallar,
imalatçının sorumluluğu, devre tatiller,
tüketici kredileri, mesafeli satışlar, kapı-
dan satışlar, ön ödemeli satışlar gibi ko-
nularda değişiklikler yapılacak. Tüketi-
cileri aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile AB
Direktiflerine ilişkin yeni hükümler de
yer alacak” bilgisini veriyor.

Tüketici bilincinin yükseltilmesi genel
müdürlüğün en önemli görevlerinden
birisi. Ramazan Ersoy, “Eskiye oranla iyi
bir konumda olduğumuzu söyleyebili-
rim. Bugünün tüketicileri haklarını, bir
uyuşmazlık yaşadığında nerelere başvu-
rabileceğini biliyor. Ancak, yine de bilinç
düzeyi arzu ettiğimiz noktada değil. Ba-



43

Sohbet

42

kanlığımızca tüketicilere yönelik sürekli
eğitim faaliyetleri planlanmaktadır. Pro-
jenin ‘Yüz yüze eğitim, kitle iletişim araç-
larıyla eğitim ve online tüketici eğitimi’
olmak üzere üç temel bileşeni bulun-
maktadır” diyor.

Reklam Kurulu başvuruları
Reklam Kurulu çalışmalarını da soruyo-
ruz Ersoy’a. 2011’de kurula %59’u tüke-
ticiler, %30’u kurum ve kuruluşlar, %9’u
rakip firmalar tarafından olmak üzere
toplam 3039 başvuru yapılmış, inceleme-
lerin %2’si ise re’sen başlatılmış. Karara
bağlanan 1847 dosyadan 1001’i, mevzuata
aykırılık olmadığı için incelemeye dahi
alınmamış. Kurulca incelenerek karara
bağlanan 846 dosyadan ise 754’ü yasalara
aykırı bulunmuş, toplam 19.051.716 TL
idari para cezası uygulanmış. 

Reklam Kurulu, reklamcılık faaliyetle-
rinde yaşanan sorunların çözümünde

tüm taraflarla ortak etkinliklere de imza
atıyor. Bunlardan sonuncusu Kasım
2011’de düzenlenen “Pazarlama İletişi-
minin Güncel Sorunları ve Çözümleri”
başlıklı sempozyum oldu. 

“Başta reklam verenler olmak üzere,
mecra kuruluşları ve reklam ajanslarının
toplumsal sorumluluk bilinci içerisinde
hareket etmeleri büyük önem arz etmek-
tedir. Sayın Bakanımız Hayati Yazıcı ve
sektör liderlerinin katılımıyla gerçekleş-
tirilen sempozyumda, dijital pazarlama-
nın gelişimi ışığında önem kazanan ‘Di-
jital Reklam Standartları’ ve yeni RTÜK
yasası ile gündemde öne çıkan ‘Ürün Yer-
leştirme’ başlıkları ele alınmıştır. 

Dijital reklamcılığın önümüzdeki yıllarda
diğer reklam türlerinin önüne geçeceği
öngörülüyor. Reklam yatırımlarında in-
ternetin payı ülkemizde yüzde 6,5, dün-
yada yüzde 15. Dünyadaki eğilime paralel

“Tüketici bilincinde eskiye oranla iyi

durumdayız, ancak bilinç düzeyi yine de arzu

ettiğimiz noktada değil.” 

olarak ülkemizde de internet mecrasının
reklam pastasındaki payının artacağı ke-
sindir. Ticari ve teknolojik gelişmeler
kullanıcılara farklı seçenekler sunarken,
reklam verenlere de yeni sorumluluklar
yüklüyor. Bu süreç, tüm paydaşların kat-
kısı ile yürütüldüğünde etkili ve uygula-
nabilir olacaktır.

Yeni RTÜK kanunu ile getirilen ürün
yerleştirme uygulamasının reklam paza-
rının büyümesine katkı sağlayacağı kesin.
Ancak hem uygulamanın yeni hem de
kanunla açıkça yasaklanan örtülü reklam
ile arasında ince bir fark olması nedeniyle
üzerinde önemle durulması ve sınırları-
nın çizilmesi gerekmektedir. Reklam sek-
töründe faaliyet gösterenler, idari otorite
ve ilgili kurumlar arasında sağlam bir ile-
tişim kurulması, sorunların en aza indir-
genmesine katkı sağlayacaktır. Böylece
sorunlar doğru teşhis edilebilecek ve uy-
gun çözümler geliştirilebilecektir.”

“Sağlam bir iletişim kurulması reklam

sektöründe sorunların en aza indirgenmesine

katkı sağlayacaktır.” 

Ersoy, genel müdürlüğün adının Tüke-
ticinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlüğü olarak değiştirildiği
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı teşkilatlan-
masını düzenleyen 640 sayı KHK ile pi-
yasa gözetimi faaliyetlerinin de görevle-
rinden biri haline geldiğini belirtiyor.

“Piyasa gözetimi veya ürün güvenliği, tü-
keticinin korunmasının temel unsurla-
rından birini oluşturur. Sorumlu oldu-
ğumuz alan özellikle tüketiciler
tarafından yoğun olarak satın alınıp, kul-
lanılan; çocuk giysileri ve çocuk bakım
ürünleri, kırtasiye, mobilya, hobi ve spor
ekipmanı, yiyecek taklidi gibi  ürünleri
kapsamaktadır.  Söz konusu ürünler ko-
nusunda düzenleme ve denetim yapmaya
yetkili olarak ilk uygulamalarımıza Eylül
2011 itibari ile başlamış bulunuyoruz.”

Peki, tüketicilerin bilinçlendirilmesi ko-
nusunda alınan mesafe yeterli mi? 

“Tüketicinin bilinçlendirilmesi bizim
için oldukça önemli ancak istenilen me-
safenin kat edildiğini maalesef düşünmü-
yorum. Tüketicinin korunmasına yönelik
hususların ilköğretim ders müfredatına
konulması, TÜBİS tüketici bilgi siste-
minin hayata geçirilmesi, ‘ilgilen-bilgilen’
adlı kampanya ile çeşitli panel, konferans
ve çalıştaylar gibi bu alanda birçok ça-
lışma yapıldı. Basın yayın organlarımıza
da bu konuda büyük görev düşmekte,
ancak maalesef konuya gereken şekilde
yer verilmemektedir. 

Tüketici bilincinin arttırılmasına yönelik
çalışmalarımız devam edecek. İlk adım
olarak TSE, Gazi Üniversitesi ve bazı
derneklerimizle işbirliği içinde tüketici-
lerin bilgi, görüş ve davranışları hakkında
geniş katılımlı bir ‘Tüketici Profili Araş-
tırması’ yapmayı ve çalışmalarımızı bu
bilgilere göre şekillendirmeyi düşünüyo-
ruz. Yine bir AB hibe projesi aracılığıyla

tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve tüke-
ticiyi koruyucu organların etkinliğinin
arttırılmasını hedefliyoruz. Radyo-Tv’ler
için kamu spotları hazırlanması, GSM
şirketleri ile protokol yapılarak tüketici-
lere sorunlu alanlarla ilgili uyarıcı me-
sajlar gönderilmesi, Milli Eğitim Bakan-
lığı ile 15 Mart Dünya Tüketiciler
Günü’nde çeşitli etkinlikler gerçekleşti-
rilmesi, TÜBİS üzerinden tüketicileri
eğitici ve aydınlatıcı uyarıların yapılması
planladığımız çalışmalardan bazıları.”

Tüketici hakem heyetleri  
Tüketiciler tarafından satın alınan mal ve
hizmetler konusunda yaşanan uyuşmaz-
lıkların çözümü konusunda Tüketici So-
runları Hakem Heyetleri, önemli bir gö-
rev ifa ediyor. Ramazan Ersoy, hakem
heyetlerine kuruldukları 1995 yılından
bugüne 1.447.943 adet başvuru yapıldı-
ğını, bunlardan %75’inin tüketici lehine
sonuçlandığının altını çiziyor. 

“Tüketici hakem heyetlerinin tüketicilerin

şikayet ve taleplerinin karşılanmasında ne

derece etkin olduğu başvurulardaki

artışlardan  anlaşılmaktadır.” 
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bilinçlendirme eğitimleriyle yaklaşık 9
bin kişiye ulaşılırken, 23,5 ton atık geri
dönüşüme kazandırıldı. 

2012’de eğlenceli projeler ve eğitimlerle
daha fazla öğrenciye, daha fazla kişiye
ulaşmak hedefleniyor. Okul eğitimleri
devam ederken, okullarda geri dönüşüm
sistemleri kurmak ve en az 10 ton atığı
daha geri dönüşüme kazandırmak amaç-
lanıyor. Atık ayrıştırma ve geri dönüşüm
ana temalı bir çocuk tiyatrosu hazırlamak
da planlar arasında. 

Tüpraş İzmir Rafinerisi’nin “Mutlu Atık-
lar Projesi”nde çok sayıda yol arkadaşı
var. Aliağa Kaymakamlığı ve Belediyesi,
il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, Car-
refour, Çevko, Deniz Temiz Turmepa,
Tema, New Tasarım, Kızılay ve İzgep’le
çıkılan yolda, İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi, TEGV, Ark İnşaat, Dyo, Remondis
Burcu, İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz
Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği,
Tüpraş Sosyal Etkinlik Kulüpleri, Genç
Tur Gençlik Kampı, MEGEP/SVET,
Tüpraş 100 Güleryüz Şemsiye Hareketi
öğrencileri, Tüpraş Meslek Lisesi Mem-
leket Meselesi öğrencilerinin de katılım-

Aliağa’da atıklar artık daha mutlu
Tüpraş İzmir Rafinerisi, atık ayrıştırma ve geri dönüşüm faaliyetlerini

“Mutlu Atıklar Aliağa’da Ambalaj Atıklarını Ayrıştırma Hareketi” ile

Aliağa sokaklarına taşıdı. Bilinçlendirme eğitimleriyle 9 bin kişiye

ulaşıldı, 23,5 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı.

ları işbirliklerini arttırdı. Projenin en yeni
destekçisi Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı
TÜKÇEV oldu. TÜKÇEV, projenin tüm
etkinliklerine, özellikle eğitim materyal-
leriyle bilinçlendirme çalışmalarına des-
tek vermeye başladı.   

Kuruluşların hizmet ettikleri toplumla
büyüyebileceği inancıyla kurumsal so-
rumluluk çalışmalarını çevre, eğitim, sağ-
lık, kültür-sanat başlıkları altında sürdü-
ren Tüpraş’ın Aliağa’daki etkinlikleri
“Mutlu Atıklar” ile sınırlı değil. 

Rafinerideki farklı mesleklerden çalışan-
ların katılımı ile öğrencilere yönelik
“Mesleklerimizi tanıyalım” aktivitesi dü-
zenlendi. Öğrenciler, Mümin Sekman,
Filiz Öktem gibi yazarlarla okuma etkin-
liklerinde buluştu. Geçen yıl TEGV iş-
birliğiyle açılan Birikim Atölyesi’nde
Aliağa’lı çocuklarla tasarruf ve bilinçlen-
dirme çalışmaları başlatıldı. Aliağa’da 100
Güler Yüz/ Şemsiye Hareketi projesi, 11
okul ve 100 öğrenciyle yürütülüyor.

İ zmir Aliağa’da sanayi kuruluşlarının
bulundukları çevreye karşı sorumlu-

luk duygusuyla harekete geçmelerinin en
güzel örneklerinden birisi yaşanıyor: 

Tüpraş İzmir Rafinerisi’nin “Mutlu Atık-
lar Aliağa’da Ambalaj Atıklarını Ayrış-
tırma Hareketi” projesi, 2010 yılı başında
bir Tüpraş çalışanının öneri sistemi ara-
cılığıyla yaptığı bir öneriyle başlar. Öneri;
“Rafineri içinde yürüttüğümüz atık ay-
rıştırma ve geri dönüşüm faaliyetlerini
neden Aliağa’ya taşımayalım?” sorusunu
beraberinde getirir ve projeye start verilir. 

Peki “Neden Mutlu Atıklar?”
Bu sorunun oldukça basit ama bir o kadar
da anlamlı bir yanıtı var. “Atık” kelime-
sindeki negatif çağrışımı pozitife çevir-
mek, projenin ana hedef kitlesi çocukla-
rın dikkatini çekmek ve kolay
anlayabilmelerini sağlamak için “Mutlu
Atıklar” ismi tercih edilir. “Atıklar nasıl
mutlu olur?” sorusunun sorulmasını ve
geri dönüşümle ekonomiye kazandırıla-
rak atıkların da mutlu edildiği benzet-
mesiyle projenin algılanmasını sağlamak
amaçlanır ki, elde edilen çıktılar amaca
ulaşıldığını gösteriyor. Proje kapsamında

Tüpraş yetkililerinin mesajı, “Paydaşla-
rımızla geliştirdiğimiz işbirlikleri daha
çok öğrenciye, ailelerini de katarsak daha
geniş kitleye ulaşmamızı sağlıyor. Tür-
kiye’nin en büyük sanayi şirketi Tüpraş,
milyonlarca kişinin hayatını değiştirebi-
lecek geniş etki alanından doğan gücü-
nün, sorumluluğunun farkında. Geliştir-
diğimiz ve geliştireceğimiz projelerle bu
sorumluluğu yerine getirmeyi sürdüre-
ceğiz” oluyor.

“Atık” kelimesindeki negatif çağrışımı

pozitife çevirmek, ana hedef kitlesi

olan çocukların dikkatini çekmek ve

kolay anlayabilmeleri için “Mutlu

Atıklar” ismi tercih edilir.
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maması ve malların kullanımında dikkatli
olup güven içinde davranması önemlidir. 

Ülkemizde tüketiciler; malların temiz,
sağlam ve dayanıklı olmaması, sağlığa ay-
kırı olması, satın alınacak mal veya hiz-
met hakkında yeterli bilgi edinememe,
yanıltılma, aynı mal veya hizmet için
farklı fiyat uygulamaları ve satın alma
sonrası hizmet yetersizliği vb. sorunlarla
karşılaşabilmektedir. Bunlara ilave olarak
tüketici korunması ve eğitiminde son yıl-
ların ana gündemini tüketicinin finan-
sal kaynaklarını idare etmede
karşılaştığı sorunlar oluş-
turmaktadır. Bunun da temel
nedeni, bankacılık ve finans
sektörünün tüketiciler ta-
rafından tam olarak anlaşı-
lamamasıdır. Doğal olarak da bu du-
rum tüketici mağduriyetine neden
olmaktadır.

Türkiye’de tüketici çalışmalarının Os-
manlı dönemine kadar dayandığı varsa-
yılsa da gerçek anlamda tüketicinin ör-
gütlenme, haklarını anlama ve arama
çalışmaları 1970’li yıllara rastlamaktadır.
En kapsamlı çalışmalar 90’lı yıllarda ger-
çekleştirilmiş ve 1995 yılında 4077 Sayılı
Tüketicinin Korunması hakkındaki ka-
nun çıkarılmıştır. Değişimin bu kadar
hızlı olduğu bir ülkede hiç bir yasanın
koruma özelliğinin çok uzun olmayacağı
açıktır. Nitekim 2003 yılında Tüketici
Yasası günün şartlarına göre revize edil-

miş, AB uyum yasaları çerçevesinde tü-
keticiyi doğrudan ya da dolaylı olarak il-
gilendiren birçok yasa, yönetmelik dü-
zenlenmiş, daha çağdaş uygulamalar
devreye sokulmuştur. 

Ülkemizdeki tüketicinin korunması ve
hak arama uygulamaları AB mükteseba-
tına uygun hale gelmiş, hatta bazı konu-
larda daha ileri seviyede yasal uygulama-
lar devreye girmiştir. Peki, tüketicinin
korunması ve eğitimine ilişkin problem-
ler gerçekten çözülmüş müdür?

Bir ülkede tüketicinin korunması için sa-
dece yasal mevzuatın düzenlenmesi ye-
terli değildir.  Problemlere çözüm bulu-
nabilmesi, ancak onu uygulayan
işletmeler ve onu anlayan vatandaşların
yani eğitilmiş ve bilgilendirilmiş bir tü-
ketici grubunun olması ve kanun düzen-
leyicilerin de her şartta haksızlıklara mü-
dahalede bulunması ile mümkün olabilir.
Bunun da yolu; tüketici organizasyonla-
rının daha fazla sesinin çıkması, daha ak-
tif ve güçlü olmasından geçmektedir.
Aynı zamanda örgün ve yaygın eğitim

programlarında tüketici bilgilendirilmesi,
eğitimi ve korunmasına yönelik kurs, se-
miner ve derslerin olması ve bu konudaki
aktörlerin, başta medya ve yerel yöne-
timler olmak üzere bilinçlendirme çalış-
malarında aktif olmaları gerekmektedir. 

Tüketiciye mal ve hizmet sunan özel sek-
tör kurum ve kuruluşları da tüketici hak-
kının kul hakkı olduğu bilinciyle hareket
etmeli, tüketicinin hak ve çıkarlarını gö-
zetmenin aynı zamanda  modern pazar-
lama anlayışının da bir gereği olduğunu
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Türkiye’de Tüketici Koruma ve
Tüketici Eğitiminin Durumu

Tüketicinin sağlık ve

güvenliği ile ekonomik

çıkarlarının korunması, aktif

vatandaş ve bilinçli tüketici

olarak eğitilmesi ile

mümkündür. 

G ünümüzde yaşanan ekonomik, sos-
yal ve teknolojik değişiklikler, in-

sanların yaşam biçimlerine, davranışla-
rına, doğal olarak da satın alma şekillerine
yansımaktadır. Bu yansıma iki türlü ol-
maktadır. Bir tarafta iyiyi, güzeli, farklıyı
teknoloji sayesinde duyan, gören tüketici;
diğer tarafta en son teknolojileri kulla-
narak ürettikleri mal ve hizmetleri tüke-
ticilere sunan üreticiler.  Bunların sonu-
cunda da artan satın alma ve daha fazla
tüketim davranışı…

Gerçekten de son yıllarda tüketim har-
camalarında önemli değişimler gözlen-
miş, özellikle kentlerdeki ailelerin gelir-
lerinin %85-90’ını, kırsal bölgelerdeki
ailelerin de %70’ini harcadığı tespit edil-
miştir. Bu anlamda toplumda bulunan
herkes tüketicidir. Tüketici; tüketen, bir
mal ya da hizmeti bir fayda elde etmek
amacı ile kullanıp yok eden kişi ya da
4822 Sayılı Yasaya göre; bir mal ya da hiz-

meti ticari ya da mesleki ol-
mayan amaçlarla

edinen, kullanan veya
yararlanan gerçek ya da

tüzel kişidir. Ülkemiz gibi
tüketicinin korunmasına
yönelik çalışmaların yeni
olduğu ülkelerde tüketici
bilincinin gelişmesi, tüke-

ticinin kendi ihtiyaçlarını iyi tespit edip,
ihtiyaçlarına en iyi cevap verebilecek mal
ve hizmet seçimini bilinçli ve akılcı ya-
pabilmesi, satın alma aşamasında aldatıl-

Ülkemizde tüketicinin korunması ve hak

arama uygulamaları, yasal düzenlemelerle AB

müktesebatına uygun hale gelmiştir. 
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Gençler ve çocuklara günlük hayatla ilgili bilgilerin

verileceği bir ders müfredat programına konulmalı,

Tüketici Yasası, tüketici lehine maddeler içerecek

tarzda tekrar düzenlenmelidir.  

Ne yapılmalı?

• Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türk gençliği ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza günlük hayatla ilgili bilgileri verecek tarzda bir

dersi müfredat programına koyması (adı ne olursa olsun; yaşam becerileri, ev ekonomisi, karakter veya değerler eğitimi)

gerekmektedir. 

• Tüketici yasası, günün şartlarına göre tüketici lehine maddeler içerecek tarzda tekrar düzenlenmelidir.

• Tüketicinin bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi için özellikle devlet televizyonlarına, izlenen saatlerde program konmalıdır.

• Tüketici örgütlerinin faaliyetleri, AB ülkelerinde olduğu gibi devlet tarafından finanse edilmelidir.

• Tüketicinin hak arama ve tazmin edilme hakkının en önemli adımları olan Tüketici Hakem Heyetleri’nin ve Tüketici Mahkemeleri’nin

daha kısa sürede ve adil kararlar vermeleri sağlanmalıdır. Bunun için tüketici mahkemelerinde tüketici mevzuatına hâkim, uzman

hâkim ve avukatların görev alması; tüketici hakem heyetlerinde görevli raportörlerin eğitilmesi gerekmektedir. 

Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici

Mahkemeleri, işlevlerini yerine getirememekte

ya da gecikmeli yerine getirmektedir. 

göz ardı etmeden uygulamalarını tüketici
tatminine yönlendirmelidir. 

Tüketicinin sağlık ve güvenliği ile eko-
nomik çıkarlarının korunması, aktif va-
tandaş ve bilinçli tüketici olarak eğitil-

mesi ile mümkündür. Ülkemizde sayıları
40’ın üzerinde olsa da tüketici örgütleri,
çok da fazla olmayan üyeleri ile güçlü ve
aktif değildir. Ayrıca iki tüketici federas-
yonu çalışmalarını sürdürmektedir. 

Öte yandan maalesef ne örgün ne de yay-
gın eğitim programlarında tüketiciyi bil-
gilendirme ve eğitim çalışmalarının (çok
az da olsa tüketici dernekleri haricinde)
hiç olmadığını söylemek mümkündür.
Tüketicilerin ne vatandaş ne de tüketici

olarak haklarını bilme, onları uygulama
konusunda çok da bilgili ve bilinçli ol-
duğunu söylemek de mümkün değildir. 

Bilinçsiz tüketim ve tüketim çılgınlığı
körüklenmiş, sanal dünya, sanal hayat,
sanal sevgi ve aşk, sanal eğlence, sanal tü-
ketim vb. her geçen gün artmaktadır.
Günümüzde gelişmiş ülkelerde, zararlı
alışkanlıklar arasına televizyon izleme,
internette sörf, gezinti, chat yapma da
girmeye başlarken Türk gençliği ve ailesi
bunların esiri haline gelmiştir. Tüketim
çılgınlığı aldı başını gidiyor. Tüketiciler,
yasal haklarını ve sorumluluklarını unut-
muşlardır. Bunu da 1999 ve 2009 yılla-
rında yapılan iki tüketici profili araştır-
masından anlamak mümkündür.

Esnaf, özellikle de örgütlü işletmeler; tü-
ketici yasasının tüketiciye sağladığı haklar
konusunda tepki geliştirdi.  Yasa ve yö-
netmelikten kaynaklanan tüketicinin

hakkı olan bir konuyu çözmek zorunda
olduklarını bilmelerine rağmen, Tüketici
Hakem Heyetleri’ne ya da Tüketici Mah-
kemelerine devretmeye başladılar. Tüke-
tici problemlerini hızlı, ekonomik ve adil
çözmesi beklenen kurumlar işlevlerini
yerine getirmemekte ya da çok yavaş ye-
rine getirmektedirler. Özellikle bizim  de
takip ettiğimiz birkaç dava tüketici mah-
kemesinde yıllarca sürdü, tüketici mağ-
dur oldu. Ülkemizin bütün il ve ilçele-
rinde bulunan Tüketici Hakem
Heyetleri’nde de zaman zaman tüketici
aleyhine uygulamalar olmaktadır.

En büyük problemlerden biri de banka-
cılık ve finans sektörü; banka kartları,
kredi kartları ve banka kredileridir. Or-
talama bir tüketicinin anlaması imkânsız,
karmaşık uygulamalar, tüketicileri zor
durumda bırakmaktadır. Burada tek suç
bankaların olmayıp, bu durum, ekono-
mik kaynaklarını kullanmada bilinçsiz

olan tüketicimiz için tam bir saatli bomba
olmaya devam etmektedir. Görevi haber
yapmakla sınırlı olmayıp; vatandaşı
eğitme ve bilinçlendirme de olan med-
yamızda maalesef tüketicinin bilgilendi-
rilmesi ve bilinçlendirilmesine  yönelik
köşe ya da tüketici dostu program bu-
lunmamaktadır. Bu da büyük eksikliktir. 
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Kentteki yaban

B aşkent Ankara’nın hemen yanı ba-
şında, Gölbaşı ilçesi sınırları içinde

bulunan Eymir ve Mogan gölleri, ülke-
mizin önemli doğal değerlerinden. 

Yıl boyunca 200’den fazla kuş, 15’ten
fazla memeli türünün ve diğer canlılar-
dan da sayısız türün gözlenebildiği bu
doğal yaşam alanı, kent yaşamına yakın-
lığına rağmen bu kadar zengin bir yaban
hayatı bünyesinde barındıran ender yer-
lerden biridir. Bu haliyle tam anlamıyla
“Kentteki Yaban” durumundadır. 

Mogan Gölü’nde üreyen Dikkuyruk
(Oxyura leucocephala) Uluslararası Doğa
Koruma Kuruluşu (IUCN) kriterlerine

Sulak alanda güneşlenmenin keyfini çıkaran bir

Benekli kaplumbağa (Emys orbicularis)

Kış aylarında, gün batımına doğru

Mogan’daki sazlıklara gelerek

oluşturdukları devasa sürülerle adeta

görsel bir şov sunan sığırcıklar, yine bir

gün batımında bir araya toplanarak bir

dans pistinin usta dansçılarına taş

çıkartırcasına dev bir kuş formu

oluşturuyorlar.

Kentin hemen yanıbaşında, kent

karmaşasına inat, adeta

doğanın nefes alıp verdiği

yabanlardır oraları. Kendine

özgü bitki örtüsü ile bağrına

basar sakinlerini. İnanın sizi de

kabul edecektir, yeter ki siz

adımınızı atın.

barış koca

Soğuk Sabah
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Kentteki yaban

Kış dokusu

Yırtıcı kuşların genelinde olduğu gibi

çayırları tercih eden bir Kızıl Şahin.

Mogan’ı çevreleyen açık alanlar bu türün

barınması için oldukça uygun.

göre “türü dünya çapında tehlike altında”
olan bir tür. 

Yine IUCN’e göre tehlike altındaki bir
başka tür olan Sevgi Çiçeği (Centaurea
tchihatcheffii) tüm dünyada sadece Mo-
gan Gölü’nün etrafındaki dar bir alanı
kendisine yurt edinmiştir. 

Böylesine değerli türlere ev sahipliği yap-
ması, Mogan Gölü’ne “Önemli Doğa
Alanı, Önemli Kuş Alanı, Özel Çevre
Koruma Bölgesi” gibi statüler kazanmış-
tır. Özellikle ilkbaharın gelmesiyle, sa-
bahın ilk ışıklarının sis ve çiğ ile oluş-
turduğu sahnelerin yarattığı sonsuz
boşluk hissi bu canlı çeşitliliği sayesinde
yerini, insanın içini ısıtan, olumsuz gi-
dişatın yerini yeni umutların almasını
sağlayan duygulara bırakır.

Sulak alanların can damarı olan sazlıklar
bu dönemde kurumuş köklerinden tekrar
canlanmaya başlar; etrafı saran kuş sesleri
başka hiçbir mevsimde bu kadar yoğun
duyulmaz. Erkek kurbağaların dişilerini
etkilemek için çıkardıkları sesler ise kuş-
larınki kadar melodik olmasa da, bu doğal
orkestra içindeki yerini almıştır bile. 

Ancak, suyun temizlenmesinde doğal
filtre görevi gören ve pek çok türün yu-
valanmadan beslenmeye; çiftleşmeden
konaklamaya kadar her türlü yaşamsal

faaliyeti gerçekleştirdiği sazlıklar, insan
eliyle yok olmaya başlamıştır. Bu duru-
mun devam etmesi halinde bu çok özel
alan önümüzdeki yıllarda sadece hatıra-
larda kalan bir yer olacaktır. 

Bu alanlara sayısız kereler yaptığım ziya-
retlerde edindiğim deneyimle, bir tanıtım
kitabı hazırlamanın o görünen kötü so-
nun belki de hiç gelmemesine katkı ya-
pacağını düşündüm. Alanın 2008-2010
yılları arasındaki durumuna tanıklık eden
görsel bir belge özelliği de taşıyan bu al-

bümde sadece Mogan Gölü’nden değil,
onunla beraber sıra dışı bir ekosistem
oluşturan Eymir Gölü ve civar çayırlık-
larda gözlenebilen doğal güzellikleri de
göstermeye çalıştım. 

Tabiat ananın anlattığı hikayeleri dinle-
mekle yetinmeyip, bizzat yerinde görmek
isteyenlerin muhakkak gitmesi gereken
yerlerden ikisi olan Eymir ve Mogan
umarım ileriki yıllarda çocuklarımızın da
doğayı izleyip, tanıyabileceği alanlar ol-
maya devam ederler.

Emdenik Sevgi Çiçeği’nin polenleşmesine

yardım eden türlerden biri de Çok gözlü Esmer

olarak adlandırılılan bu kelebek türüdür.

"Kış gelince, saçlarına ak düşmüş gibi

kara teslim olan ağaçlarla tarla

kenarındaki otlar kardan işlenmiş bir

oya gibi bütünleşiyor."

Asil görünümüyle yüzlerce türün

arasından kolayca ayrılan kızıl

şahin, sahip olduğu üstün

özelikleriyle de adeta çayırların

sultanı gibidir. 
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