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Av. Beyhan Aslan

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı

Başkanın Mesajı
Kanunun takipçisiyiz

T icaretin küreselleşmesi, ürün
çeşitliliğindeki artış, markaların

çoğalması, reklam sektörü, iletişim ve
ulaşımdaki gelişmeler tüketicinin ko-
runmasının önemini artırmıştır. Tü-
keticinin korunması; toplumda en
önemli gündem maddesi olmuştur.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı; uzun
zamandır beklediğimiz “Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun Tasarı
Taslağı”nı kamuoyunda tartışmaya
açtı. Gelen görüş ve öneriler doğrul-
tusunda son hali verilecek olan taslak,
Bakanlar Kurulu’nca tasarı olarak
TBMM’ye sevk edilecek, komisyonlar
ve Genel Kurul’daki görüşmelerin ar-
dından Tüketicinin Korunması Hak-
kında Kanun yasalaşacak. 

AB Mevzuatı esas alınarak ve modern
dünyada tüketici haklarının geldiği
nokta değerlendirilerek hazırlanan tas-
lağın amacı; taslaktaki ifade ile “Tü-
keticinin sağlık ve güvenliğini, eko-
nomik çıkarlarını koruyucu,
zararlarını tazmin edici, çevresel teh-
likelerden korunmasını sağlayıcı, tü-
keticiyi aydınlatıcı ve eğitici önlemler
almak; tüketicinin, kendilerini koru-
yucu girişimlerini özendirmek ve bu
konudaki politikaların oluşmasında
gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye
ilişkin hususları düzenlemektir.” 9 kı-
sım, 54 madde ve 2 geçici maddeden
oluşan Tasarı Taslağı’nda, kanunun
uygulanmasına yönelik 650 kadro ih-
dası düşünülmektedir.

Önceki yıllarda hazırlanan tasarı tas-
lakları da kamuoyunun tartışmasına
açılmış, sonra geri çekilmiştir. Uma-
rım bu tasarı taslağı hedefine ulaşır.
Çünkü tüketici haklarının günümüz
şartlarına uygun yasal mevzuata ka-
vuşması; ülke ekonomisinin gelişme-
sine katkı demektir. Sadece tüketici-
lerin değil, üreticilerin de korunması
sağlıklı ekonomik düzenin olmazsa ol-
mazıdır. “Müşteri velinimetimizdir”
diyen Ahi Evran felsefesinin üreticiye
ve satıcıya hakim olması güven orta-
mının garantisidir.

Üreticiyi de tüketiciyi de koruyup,
kollamanın yolu, sahip oldukları hak-
lar konusunda yeterli düzeyde bilinç-
lendirilmelerinden geçer. Haklar ko-
nusunda bilinç düzeyinin yükselmesi,
hak aramaya teşvik etmektir.

Öncelikle taslağın görüşlerine açıldığı
konunun tarafları kişi ve kurumların
katkılarıyla, ardından TBMM’de sayın
milletvekillerinin katkılarıyla olgun-
laşarak yasalaşacak kanunun getirdiği
yenilikleri tanıtmak, tüketiciler başta
olmak üzere ilgili tarafları bilgilendir-
mek birinci görevimiz olmalıdır. 

Dergimizde Gümrük ve Ticaret Ba-
kanı sayın Hayati Yazıcı ile röportajı
ve taslakla getirilen yenilikleri bulabi-
leceksiniz. Bundan sonra da kanunun
takipçisi olacağız.

Saygılarımla… 
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Aktüel

IWES 2012 Kasım’da kapılarını açıyor

Koç’tan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 

Coca Cola’dan dünyayı değiştirecek icat

Minikler artık geri dönüşümü biliyor 

IWES 2012 - 4. Atık Teknolojileri Sem-

pozyumu ve Sergisi, Sektörel Fuarcılık ta-

rafından 15-16 Kasım 2012 tarihlerinde

WOW Convention Center İstanbul’da

sektörden katılımlarla düzenlenecek. 

IWES 2012’ye kamu kurum ve kuruluşları,

özel sektörden üst düzey yöneticiler ve

akademisyenler katılacak. İki gün boyunca

yapılacak oturum, panel ve düzenlenecek

toplantılarda çeşitli konularda bildiriler ya-

yınlanacak, sunumlar gerçekleştirilecek.

Dünyada ve Türkiye’de her yıl hızla bü-

yüyen geri dönüşüm ve atıkları yeniden

ekonomiye kazandırma yatırımları IWES

2012’nin odak konuları arasında yer alıyor.

IWES 2012’nin ana temalarından biri be-

lediyelerin ekonomiye yarattıkları katma

değer olacak.

IWES 2012’ye Çevre ve Şehircilik Ba-

kanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Enerji Pi-

yasası Düzenleme Kurumu, İZAY-

DAŞ gibi kurumların yanı sıra

Türk Dünyası Belediyeler Bir-

liği öncülüğünde birlik üyesi ülke

lerden belediye yetkilileri, geri dönüşümle

atıkların ekonomiye kazandırılması konu-

larında çalışan kuruluşlar da  katılacak.

ABD’li içecek devi Coca Cola, 3. dünya

ülkelerinin kaderini değiştirecek yeni bir

icadın peşinde. Coca Cola’nın Türk

CEO’su Muhtar Kent, şirketin üzerinde

çalıştığı projenin ne kadar kirli olursa ol-

sun, deniz suyu da dahil her tür suyu te-

miz, steril hale getirme iddiasındaki bir

cihaz olduğunu açıkladı. 

Katıldığı inovasyon zirvesinde projeye iliş-

kin açıklamalarda bulunan Kent, söz ko-

nusu cihaz için iki tekerlekli alternatif ula-

şım aracı Segway’in mucidi Dean Kamen

ile birlikte çalıştıklarını kaydetti. 

Coca Cola’nın arkasında olduğu ve Dean

Kamen’in üzerinde çalıştığı icada Sling-

shot (Sapan) adı veriliyor. İçine konulan

herhangi bir sıvıyı içme suyu haline geti-

recek filtre sistemine sahip cihazın; deniz

suyunu, hatta kanalizasyonu serum olarak

kullanılabilecek derecede steril hale geti-

rebileceği iddia ediliyor. Coca Cola

CEO’su Kent, yakında açıklanacak icadın

arsenikli, kurşunlu ve kanalizasyon karış-

mış her türlü sudan binlerce litre içme

suyu üretebileceğini söyledi. Cihaz, 1000

litre içme suyunu saç kurutma makinesi-

nin yarısı kadar enerji harcayarak üretiyor.

Slingshot cihazının tezek dahil her türlü

enerjiyle çalışabileceği, her gün 1000 litre

temiz su üreteceği ve 1000-2000 dolar

arası bir fiyata satılacağı belirtiliyor. Yıl-

larca tamire ihtiyaç duymaması üzerinde

durulan cihazı dünyanın en ücra köşele-

rine kadar ulaştırabilmek için Coca

Cola’nın dağıtım kanalları kullanılacak. 

Dünyada halen 1.1 milyar insanın temiz

içme suyuna erişimi yok. Birleşmiş Mil-

letler bu rakamın 2025’te 2.7 milyar kişiye

ulaşacağını hesaplıyor. Kirli sular yüzün-

den dünyada her yıl 4 milyon kişi ölüyor. 

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜK-

ÇEV), çevre ve tüketici eğitimi konusun-

daki faaliyetlerini sürdürüyor. Yarının bü-

yükleri çocuklar, İstanbul Şehir

Üniversitesi’nin düzenlediği geri dönü-

şüm etkinliğinde daha güzel bir dünya için

çevre eğitimi aldılar.

İstanbul Şehir Üniversi-

tesi’nin Tüketici ve Çevre

Eğitim Vakfı’nın (TÜK-

ÇEV) katkıları ile organize ettiği et-

kinlik, öğrencileri, kendilerinin de par-

çası oldukları “Çevre” için buluşturdu. 

TÜKÇEV İstanbul sorumlusu Nur

Merdan’ın katılımıyla gerçekleştirilen

geri dönüşüm etkinliğine

öğrenciler büyük ilgi

gösterdi. Etkinlikte

ilk olarak çevre eği-

timi gerçekleştirildi, atık ve çöp arasındaki

farklar vurgulandı. Renkli görüntülere

sahne olan etkinlikte, Hacivat ve Karagöz

gölge oyunu ile karton kutu, plastik şişe,

cam şişe, kompozit kutu ve metal kutu

ambalajlarının yaşantımızdaki yeri ve

önemi hakkında öğrencilere bilgi verildi,

ambalajların neden çöp olmadığı eğlenceli

bir dille anlatıldı.

Çevre konusundaki bilgilendirmenin ar-

dından geri dönüşümün önemi de yine

çocukların anlayacağı şekilde, örneklerle

dile getirildi. Etkinliğin sonunda çocuklara

görevler de verildi. Çocuklardan bir hafta

sonra çevre eğitiminde anlatılanların kendi

dünyalarında neler canlandırdığına dair re-

sim yapmaları istendi. 

TÜKÇEV’in Önce Çocuk ve Çevreci Bay-

kuş Dergilerinden oluşan hediye poşetle-

rinin dağıtımıyla sona eren etkinliğin

ikinci haftasında, çevreci öğrencilerin yap-

mış olduğu resimler değerlendirildi, to-

hum kalemler dağıtıldı ve öğrencilerin so-

ruları cevaplandırıldı.      

Koç Holding’in ülkemizin ekonomik, top-

lumsal ve çevresel gelişimine değer katmak

üzere 1 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011 tarih-

leri arasında hayata geçirdiği uygulamalar-

dan oluşan 2011 yılı Kurumsal Sosyal So-

rumluluk Raporu yayımlandı. Koç

Topluluğu şirketlerinden Arçelik, Aygaz,

Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu şirketleri,

Opet, Otokar, Otokoç Otomotiv, Tat, To-

faş, Türk Traktör, Tüpraş ve Yapı Kredi’nin

sosyal, ekonomik ve çevresel alanlardaki

uygulama ve sürdürülebilirlik performans-

larına yer verilen  rapor, dünyanın en say-

gın raporlama kuruluşları arasında yer alan

Global Reporting Initiative (GRI) tarafın-

dan da B seviyesinde onay aldı. Raporda

öne çıkan bazı veriler şöyle:

2011 yılında rapora dahil olan Koç Toplu-

luğu şirketlerinin çevresel etkilerde azalma

ve koruma sağlayan yatırımları toplamı

2010’a göre %51 artış göstererek 203,5 mil-

yon TL olarak gerçekleşti. Yapılan yatırım-

larla tasarruf edilen toplam enerji miktarı,

Çukurova halkının elektrik tüketimine

denk gelen 3.370.000 GJ (Gegajoule) ola-

rak gerçekleşti. Bu, yaklaşık 348,6 bin ton-

luk CO2 azaltımı sağladı. 2011’de geri ka-

zanılan su miktarı 12.7 milyon metreküp

olarak gerçekleşti. Ağaçlandırma çalışma-

ları ile Koç Topluluğu genelinde 2010 yı-

lına göre 2 kattan fazla artış sağlanarak top-

lam 89 bin 140 adet fidan dikildi. Dikilen

fidanlar yaklaşık 75 hektarlık bir orman

alanına eşdeğer.

Koç Topluluğu Şirketleri 248 farklı bağış,

sponsorluk ve sosyal proje çalışması ger-

çekleştirdi. 10.567 kişinin meslek eğiti-

mine destek verildi, çalışanlardan gelen

349.888 önerinin 288.738’i uygulamaya

konuldu. Koç Holding CEO’su Turgay

Durak, topluma olan katkılarını azamiye

çıkarırken, çevre dostu stratejiler üretmeyi

hedeflediklerini kaydetti.  

Slingshot başarıya

ulaşırsa, az

gelişmiş ülkelerde

bakterisiz,

mikropsuz ve ucuz

suya erişme

imkânı sağlanacak.

Yarının büyükleri çocuklar, TÜKÇEV’in

katkısıyla İstanbul Şehir Üniversitesi’nin

düzenlediği geri dönüşüm etkinliğinde

daha güzel bir dünya için çevre eğitimi

aldılar. 
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Aktüel

Okullarda 173 bin ton atık pil toplandı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Taşına-

bilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği

işbirliğiyle atık piller konusunda yürütülen

kampanyalar sonucu okullarda 173 ton atık

pil toplandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre,

çalışmalar kapsamında yılın ilk 6 ayında

51 eğitim konferansı düzenlendi. Mersin

ve Diyarbakır dışındaki 14 büyükşehir ile

40 il ve ilçede belediyesinde okul kam-

panyaları yapıldı. 

Kampanyalar sonucunda okullarda 173 ton

atık pil toplanırken, eğitimlerde özellikle

pillerin türleri ve kullanım yerleri, atık pi-

lin oluşturduğu çevre kirliliği, atık pil top-

lama sistemi, atık pillerin bertaraf/geri dö-

nüşüm yöntemleri ile Avrupa Birliği’ndeki

uygulamalar anlatıldı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı okul

kampanyaları ve eğitim konferansla-

rını ödüllerle de destekledi. Düzenlenen

yarışmalarda 1. olan okullara masa tenisi

masası, 2. olan okullara satranç eğitim pa-

nosu ve satranç takımları, 3. olan okullara

spor seti (futbol, voleybol, basketbol topu,

kaleci eldiveni, antreman yeleği) hediye

edildi.

Danışmanlık şirketi Deloitte’ın yeşil araş-

tırma şirketi Volans’la iş birliği içinde ger-

çekleştirdiği araştırmaya göre Unilever,

Nike, Ricoh, Puma, Nestle ve

Natura şirketleri, iş planlarını

sürdürülebilir büyüme yö-

nünde belirleyen 10 şirket ara-

sında yer alıyor. 

Volans kurucusu John Elking-

ton, çevresel ayak izlerini

sıfıra indiren şirketleri

“zeronaut” olarak tanım-

lıyor. Elkington’un tanımı doğrultu-

sunda, “Zero Impact Growth Monitor”u

geliştiren Deloitte , küresel ısınma ve çev-

resel tehditlere karşı önlemler alarak, daha

sürdürülebilir olma çabaları gösteren 65

farklı şirketi inceledi.

Şirketlerin %20’sinin “sıfır çev-

resel etki” bırakmak yönünde

çaba sarf ettikleri izlenirken, sa-

dece altı şirketin “sıfır etkili” şir-

ket olmak için bir ekosistem ge-

liştirdiği ortaya konuldu. Bu altı

şirket; Unilever, Nestle, Puma,

Nike, Natura ve Ricoh ola-

rak belirlendi. 

Bu şirketler kendi organizasyonları bün-

yesinde tedarikçileri ve ortaklarını da dahil

etmek suretiyle “sürdürülebilir iş ekosis-

temleri” kuruyorlar.

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜK-

ÇEV), Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-

liği’nin (TOBB) katkıları ile “Mevzuatlar

Kapsamında Ambalaj Atıkları Yönetimi ve

İzin-Lisans Uygulamaları” konulu bir se-

miner düzenliyor. 

Ambalajlı ürün piyasaya süren işletmeler

ve çevre danışmanlık firmaları temsilcile-

rinin katılacağı seminer, 9 Ekim 2012 ta-

rihinde TOBB Plaza Levent/İstanbul ad-

resinde gerçekleştirilecek.

Seminerde işletmelerin yükümlülükleri,

çevre danışmanlık firmalarının uygulama-

ları katılımcılara aktarılacak, ilgili kamu

kurum ve kuruluşlarının yetkililerinden

yeni mevzuatlar ve getirdikleri yenilikler

konusunda bilgi alma imkânı sağlanacak.

Seminer katılımcıları, soru sorma imkânı

da bulabilecekler. 

TÜKÇEV öncülüğünde düzenlenecek se-

minerde, “Ambalaj Atıkları Yönetimi ve

Uygulamaları” başlığında Çevre ve Şehir-

cilik Bakanlığı, İstanbul Valiliği Çevre ve

Şehircilik İl Müdürlüğü, Ambalaj Sanayi-

cileri Derneği ile Tüketici ve Çevre Eğitim

Vakfı’ndan isimler konuşma yapacaklar. 

Seminerin diğer başlığı “Çevre İzin-Lisans

Uygulamaları” konusunda ise yine Çevre

ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Valiliği

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Çevre

Mühendisleri Odası’ndan konuşmacılar

sunum yapacaklar. 

Sektör için faydalı olacağı düşünülen se-

minere katılım için TÜKÇEV’in 0 312

441 95 00 numaralı telefonundan ya da

nazlıaygunduz@tukcev.org.tr ile gfundau-

luturk@tukcev. org.tr adreslerinden kayıt

yaptırılabiliyor. 

Çöp olarak doğaya bırakılan

kullanılmış piller, çevre kirliliğine yol açıyor.

Bunun için atık pillerin toplanması şart...    

TÜKÇEV’den Ambalaj Atıkları Yönetimi Semineri

Deloitte’tan Unilever’e tam not 

ÇEVSA’12, 6-7 Aralık’ta yapılacak 

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜK-

ÇEV) ve Türkiye Sağlık Çalışanları Eğitim

ve Dayanışma Vakfı (TÜSAV) iş birliği ile

düzenlenen, çevre-sağlık ilişkilerinin ele

alınacağı ÇEVSA’12 I. Ulusal Çevre ve İn-

san Sağlığı Sempozyumu, 6-7 Aralık 2012

tarihlerinde Ankara’daki Rixos Grand

Otel’de yapılacak. 

Büyük bir ivme ile değişen dünya şartları

çevre ve insan sağlığı üzerinde ciddi deği-

şimleri ve gelişmeleri zorunlu kılıyor.

TÜKÇEV ve TÜSAV’ın düzenlediği

ÇEVSA’12 ile farklı sektörlerin çevre ve

insan sağlığına yönelik çalışmaları, yaptık-

ları yatırımlar ve kullandıkları teknolojiler

konusunda kendilerini ifade edebilecek-

leri, kamu kesimi temsilcileri, akademis-

yenler ve sivil toplum kuruluşlarıyla bilgi

aktarımı sağlayabilecekleri açık bir plat-

form oluşturmak hedefleniyor. 

Sempozyumun temelini; tüketici alışkan-

lıkları, çevre sağlığı, çevrenin korunmasına

yönelik yasal düzenlemeler ve uygulama-

ları, halk sağlığı, çevre yatırımları, sosyal

sorumluluk projelerinin çevreye katkıları,

çevre ve insan sağlığına yönelik projeler

ve gelişen çevre teknolojileri oluşturuyor. 

İki gün sürecek sempozyumda, “Çevre-

Sağlık İlişkileri, Yeni Teknolojiler ve Sağ-

lık, Nano Teknoloji Ürünleri ve Çevre,

Endüstriyel Kirlenmenin Kronik Hasta-

lıklar Üzerine Etkileri, Medya ve Çevre,

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği, Ulu-

sal ve Uluslararası Şirketlerin Çevre ve İn-

san Sağlığına Katkıları” gibi günümüzde

her biri ayrı bir gündem oluşturan önemli

konu başlıkları, 10 oturumda ele alınacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Ba-

kanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan-

lığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

gibi kamu kuruluşlarının destekleri, Tür-

kiye Çevre Vakfı (TÜÇEV),  Çevre Mü-

hendisleri Odası gibi sivil toplum örgütleri

ile üniversitelerin katkılarıyla düzenlenen

Çevre ve Sağlık Sempozyumu’nu 2013 yı-

lında uluslararası hale getirmek için de

şimdiden çalışmalara başlandı.   
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Her iki yılda, bir ABD kıtası büyüklüğünde buzul eriyor

Küresel ısınmanın göstergelerinden birisi

olan buzullardaki erime devam ediyor. Ku-

zey Kutbu’nda her yıl yaşanan buzul kay-

bının 155 bin km²’ye ulaştığı bildirildi. Bu

rakam, her iki yılda bir ABD kıtası büyük-

lüğünde buzulun eridiği anlamına geliyor. 

Uzay Keşif Ajansı da (JAXA) 1979’dan bu

yana uydudan gözetlenen Kuzey Kutup

bölgesindeki rekor erime ile buzulların

4,21 milyon km²’ye düştüğünü açıkladı.

1979’den bu yana yapılan ölçümlerde en

fazla erime 2007’de gerçekleşmiş ve bu-

zulların kapladığı alan 4,25 milyon km²’ye

gerilemişti. St. Petersburg Arktik ve An-

tartika Araştırma Merkezi’nden Aleksan-

der Danilov, aşırı sıcak bir yaz mevsiminin

yaşandığını, buzullarda erimenin Eylül ayı

sonuna kadar sürebileceğini kaydetti.

Buzullarda yaşanan erimeyi milyarlarca in-

sanın hayatını tehlikeye atan bir gelişme

olarak değerlendiren Greenpeace yöneti-

cisi Kumi Naidoo, “En son rakamların do-

ğanın değil ancak fosil yakıtlara bağımlı

olmayı sürdüren insanlığın neden olduğu

bir durum olarak kabul ediyorum.” açık-

laması yaptı.  

Ödenmeyen kart borçları yılın ilk yarısında patladı

Merkez Bankası’nın “Negatif Nitelikli

Ferdi Krediler ve Kredi Kartları” verilerine

göre, yılın ilk altı ayında kredi kartı ve bi-

reysel kredi borcunu ödemeyenlerin sayısı

580 bini aşarak, 2011’in tamamında ger-

çekleşen rakamın da üzerine çıktı.

Ocak-Haziran döneminde kredi kartı bor-

cunu ödemeyenlerin sayısı 343 bin 428

kişi olarak belirlendi. Bu rakam, geçen yı-

lın tamamında borcunu ödemeyenlerden

32 bin 173 kişi daha fazla ve yılın tama-

mına göre %10.3’lük artışı ifade ediyor. 

İlk altı aylık dönemde bireysel kredi bor-

cunu ödemeyenlerin sayısı da geçen yılın

toplamının üstünde gerçekleşti. 2011 yı-

lında 226 bin 710 kişi bireysel kredi bor-

cunu ödeyemezken, bu rakam bu yılın ilk

altı ayında yaklaşık 10 bin kişi artarak 236

bin 857’ye yükseldi. Böylece bireysel kredi

ve kredi kartı borçlarını ödemeyenlerin

toplam sayısı da 580 bin 15’e çıkarak rekor

seviyeye ulaştı. Her iki kalemde borcunu

ödemeyenlerin sayısı 2011 yılında 537 bin

kişi olarak belirlenmişti.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşa-

virler Odası’nın (İSMMMO) “Tüketici

Kredileri ve Borçların Türkiye Panora-

ması” adlı raporuna göre ise vatandaş kısa

vadeli nakit sıkıntısına çareyi banka kredisi,

kredi kartı, kredili mevduat hesabında bu-

luyor, yani borcu borçla kapatıyor. 

Vatandaşların kullandığı toplam tüke-

tici kredileri son 5 yılda %154 ora-

nında artışla 172 milyar liraya ulaştı.

Bankaların kredili mevduat hesap-

ları ise aynı dönemde ikiye katla-

narak 4 milyar lirayı geçti. Kredi

kartı borçları da 5 yılda iki ka-

tından fazla artış göstererek 58

milyar lirayı aştı.   

TÜKÇEV Bölge Semineri’ne katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından

idari işleyişi düzenleyen mevzuatta yapılan

değişikliklerin uygulayıcılara iletildiği

İmar, Kıyı, Yapı ve Çevre Uygulamaları

Bölgesel Seminerlerinin ilki, 13-15 Tem-

muz 2012 tarihlerinde Çorum’da yapıldı.

Bakanlık yetkililerinin yanı sıra Çorum,

Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, To-

kat ve Çankırı’dan belediyeler ve İl Özel

İdareleri personeli ile sivil toplum kuru-

luşları temsilcilerinin katıldığı seminerde;

kentlerin ve kırsal alanların planlı geliş-

mesi, fiziksel çevrenin, doğal ve tarihi de-

ğerlerin korunması ve toplumun ihtiyaç-

larını karşılayacak şekilde

biçimlendirilmesi konularında bilgi pay-

laşımı gerçekleştirildi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Çevre

ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardım-

cısı Mehmet İslamoğlu, vatandaşlara daha

iyi hizmet verebilmek için yerel yönetim-

lerde görev yapan personelin seminer ko-

nuları hakkında detaylı bilgi

sahibi olmasının büyük

önem arz ettiğini vurguladı.

İslamoğlu, konuşmasını

şöyle sürdürdü:

“Ülkemiz son yıllarda çevreyi koruma ko-

nusunda son derece önemli adımlar attı.

Hem yurt içinde yapılan çalışmalarla hem

de taraf olduğumuz uluslararası sözleşme-

ler çerçevesinde atılan adımlarla hava ka-

litesi, atık yönetimi, iklim değişikliği, de-

nizlerin korunması gibi son derece önem

arz eden konularda umut verici gelişmeler

sağlandı.”

Seminere Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı

(TÜKÇEV) adına Yerel Yönetimler Bö-

lüm Yöneticisi Kadir Gökhan Çelik, ko-

nuşmacı olarak katıldı. Çelik, seminerde

“Belediye Atık Yönetimi Hizmetlerinde

Yetkilendirilmiş Kuruluşların Rolü” ko-

nulu bir sunum yaparken, düzenlenen pa-

nelde TÜKÇEV’in faaliyetleri de anlatıldı.

“İmar, Kıyı, Yapı ve Çevre Uygulamaları

Bölgesel Seminerleri”nde; “Kıyı Kanunu

Uygulamaları, Bütünleşik Kıyı Planlaması

ve Bakanlığın Planlama Yetkileri, İmar

Mevzuatının Uygulanması, Yeni Yaklaşım-

lar, CBS Uygulamaları, Kırsal Alan Uy-

gulamaları, Mücavir Alanlar, İl Çevre Dü-

zeni Planları, KENTGES, Yapı Denetimi,

Yapı Malzemeleri, Enerji Verimliliği ve

Çevre Uygulamaları” oturumları düzen-

leniyor. Mevzuat değişiklikleri uygulayı-

cılara iletilerek mesleki anlamda gelişme

için araştırmaya yönlendirilmeleri, imar,

kıyı, yapı ve çevre konularında yapılan ya-

sal ve idari düzenlemeler hakkında bilgi-

lendirilmeleri, böylece mevzuatın ülke ge-

nelinde uygulanabilirliğinin ve uygulama

birliğinin sağlanması amaçlanıyor.   

TÜKÇEV’den teknik inceleme gezisi

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜK-

ÇEV)  Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan

Aslan başkanlığındaki bir heyet, Kırıkkale

Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gös-

teren Ay-Sun Sanayi Ürünleri Üretim,

Geri Dönüşüm Şirketi’nin metal geri dö-

nüşüm tesisinde incelemelerde bulundu. 

Kırıkkale’deki teknik ince-

leme gezisinde TÜKÇEV

Başkanı Aslan’a, TÜKÇEV

Genel Sekreteri Nevzat Cey-

lan, TÜKÇEV Genel Müdür

Yardımcısı İlkim Yiğit ve Ye-

rel Yönetimler Bölüm Yöne-

ticisi Kadir Gökhan Çelik eş-

lik etti. TÜKÇEV Başkanı

Aslan, metal geri dönüşümü konusunda

lisanslı tesis sayısının azlığına dikkat çe-

kerek, tesisin büyük bir ihtiyaca cevap ve-

receğini söyledi. Ay-Sun firması yetkilileri

de, “Yurtdışından ülkemiz şartlarına uy-

gun, en son teknoloji ekipmanlar getirerek

tesisimizi kurduk. Bundan sonra firmala-

rımızdan ham madde bekliyoruz.” açıkla-

masını yaptı. Ülkemizde, özellikle çelik/te-

neke ambalaj atığı geri kazanım tesisi bu-

lunmuyor. Ay-sun Şirketi, çağdaş

teknolojilerin kullanıldığı tesisi ile

çelik/teneke ambalaj atığı geri kazanımı

konusunda büyük bir boşluğu dolduracak.

Lisans başvurusunda bulunan şirket, Araç

Geçici Depolama, Ömrünü Tamamlamış

Araç, Hurda Metal İşleme, Metal Ambalaj

Atığı Geri Kazanım lisansları ile ilgili uy-

gunluk belgesini de almış bulunuyor. 
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Ç evrenin korunmasına yönelik bi-
linçlendirme ve eğitim çalışma-

larına ara vermeden devam eden Tü-
ketici ve Çevre Eğitim Vakfı
(TÜKÇEV), bu alanda bir ilke daha
imza attı. TÜKÇEV’in ana sponsor-
luğunda, başkanlığını Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep Alte-
pe’nin yaptığı Marmara Belediyeler
Birliği’nin desteği ile “Çepeçevre Tür-
kiye” belgeseli hazırlandı. 

Küreselden başlayıp, Türkiye’nin de
çevre meselelerini ele alan, iklim de-
ğişikliğinin sebeplerini ve çevreye ver-
diği zararları anlatan ve bu anlamda
Türkiye’de bir ilk olan çevre belgeseli

TÜKÇEV’den yine bir ilk 
Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) ana sponsor oldu,

Türkiye’de bir ilk olan “Çepeçevre Türkiye” belgeseli hazırlandı.

“Çepeçevre Türkiye” Belgeseli Gala Gösterimi ve Çevre Ödülleri

Gecesi, seçkin bir davetli topluluğunun katılımıyla yapıldı.

“Çepeçevre Türkiye”, çevre kirliliğini
görüntülerken dünyamıza, ülkemize
ve sağlığımıza olumsuz yansımalarını
da ortaya koyuyor. Konuya ilişkin ün-
lülerin mesajlarını da içeren belgeselle
beraber ulusal kanallarda yayınlanması
planlanan Çevre Kamu spotları da ha-
zırlandı. Proje, gösterimi müteakip 2
belgesel hazırlığı, 13 tv programı ve
bölgesel ölçekli Çevre Panelleriyle de-
vam edecek.

Çevre kirliliğinin dünyamıza, ülke-
mize ve sağlığımıza olumsuz yansı-
malarının anlatıldığı “Çepeçevre Tür-
kiye” Belgesel Film Gösterimi Galası
ve Çevre Ödülleri Gecesi, 18 Tem-
muz’da İstanbul Kadir Has Üniversi-
tesi Kongre Salonu’nda yapıldı. Ge-
ceye, Marmara Belediyeler Birliği
Başkanvekili ve Bağcılar Belediye Baş-
kanı Lokman Çağırıcı, TÜKÇEV Yö-

netim Kurulu Başkanı Beyhan Aslan,
AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, Mar-
mara Belediyeler Birliği üyesi belediye
başkanları ile davetliler katıldı. 

Hazırlanan Çevre Kamu Spotları’nın
gösterimi ile başlayan gala gecesinde
açılış konuşmasını yapan Marmara
Belediyeler Birliği Başkanvekili ve
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Geçmişimiz bize nasıl Belg-
rad’ı, Gülhane’yi, Yıldız’ı bıraktıysa,
biz de geleceğimiz için temiz ve yem-
yeşil ormanlardan ibaret bir İstanbul
bırakmalıyız. İstanbul’u kirleten, bu
şehrin ilçelerinde yaşayan insanlar ol-
duğuna göre, bu insanları bilinçlen-
dirme çalışmalarına ağırlık vermeliyiz.
Marmara Belediyeler Birliği olarak bu
noktada önemli bir mesafe kat ettik.
Tüm kamu kurumlarımızdan aynı
hassasiyeti bekliyor, çevre konusuna
duyarlılık gösteren tüm sivil toplum
kuruluşlarımıza da şahsım ve Birlik
Başkanımız Recep Altepe adına te-
şekkür ediyorum.” dedi.  

“Çevre 3-5 entelektüelin
meselesi olmamalı”

TÜKÇEV Yönetim Kurulu Başkanı
Beyhan Aslan da konuşmasında, “So-
run hepimizin” mesajını verdi. Aslan,

Marmara Belediyeler Birliği üyesi belediyelerin başkanları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla

Çepeçevre Türkiye Belgeseli’nin gala gösteriminin yapıldığı gecede, çevre çalışmalarıyla dikkat

çeken kurum ve kuruluşlara da teşekkür plaketi verildi.  

“Allah, Adem’le Havva’yı gönderdi-
ğinde yeryüzü daha yeşil ve daha ma-
viydi. Biz kirlettik, biz temizleyeceğiz.
Çevre 3-5 gönüllünün veya 3-5 ente-
lektüelin meselesi olmamalı. İnsanlı-
ğın sorunu olmalı.” dedi.

Doğal afetlerde arama ve kurtarma ça-
lışması yapan sivil toplum organizas-
yonu AKUT’un Başkanı Nasuh Mah-
ruki ise, “Doğayı kurtarmak, en az
doğanın bir parçası olan insanı kur-
tarmak kadar önemlidir. Bu noktada

Çepeçevre Türkiye belgeseli

Marmara Belediyeler Birliği’ne teşek-
kür etmek istiyor, belgesel ekibine de
başarılar diliyorum.” diye konuştu. 

Çepeçevre Türkiye Belgeseli’nin gös-
terimi ile devam eden etkinlikte, çevre
çalışmalarıyla dikkat çeken kurum ve
kuruluşlara da teşekkür plaketi verildi.
İzmit Körfezi’ni temizleme çalışma-
larıyla ödüle layık görülen Kocaeli Bü-
yükşehir Belediye Başkanı İbrahim
Karaosmanoğlu’nun teşekkür plake-
tini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ba-
sın Danışmanı Ömer Polat, ANG
Vakfı Başkanı Ali Nihat Gökyiğit’ten
aldı. Polat, “Eskiden İzmit’ten geçer-
ken insanların burnunu tıkamasına
neden olan bir körfez varken, şimdi
her köşesinde denize girilebilen bir
körfezimiz var. 2004’ten bu yana ya-
pılan çevresel çalışmalarımız bu gibi
değerlendirmelerle daha da teşvik
edici olacaktır.” dedi.

Ödül kazanan isimlerden Kadıköy
Belediye Başkanı Selami Öztürk

adına ise teşekkür plaketini Kadıköy
Belediyesi Çevre Koruma Mü-

dürü Şule Yardım aldı. Yardım,
“Kadıköy Belediyesi olarak

Marmara Belediyeler Birliği’nin

bir parçası olmaktan onur duyuyor,
birlikte çalışmaktan güç alıyoruz. Biz
çevre çalışmalarımızı her zaman AB
standartlarını göz önünde tutarak ya-
pıyor ve örnek çalışmalarımızı diğer
belediyelerle de gururla paylaşıyoruz.”
diye konuştu.

Programın kapanış konuşmasını yapan
Marmara Belediyeler Birliği Genel
Sekreteri Züver Çetinkaya ise birliğin
çevre koruma konusundaki duyarlılı-
ğını davetlilerle paylaştı. Çetinkaya,
“Birliğimizin kurulmasında, zamanın
Marmara Adası Belediye Başkanı sayın
Ahmet Enön’ün 1973 yılında, Mar-
mara Denizi’ne kıyısı olan belediye-
lerin başkanlarına yazdığı mektup
önemli rol oynamıştır. Söz konusu
mektupta Marmara Denizi’nde yaşan-
makta olan kirliliğe dikkat çekilmekte
ve ortak çözüm arayışı çağrısında bu-
lunulmaktadır. Diğer bir ifade ile çev-
renin korunmasının, aslında Birliği-
mizin ana kuruluş gayesi olduğunu
hatırlatmak istiyorum.” dedi.

Çepeçevre Türkiye Belgeseli’nin yö-
netmeni Oğuzhan Tunç’un destek ve-
ren bütün kurum ve kuruluşlara te-
şekkür ettiği gala gecesi, Grup
Trio’nun müzik dinletisi ve çevre set-
lerinin dağıtımı ile sona erdi. 

Çepeçevre Türkiye’nin videosunu
www.cepecevreturkiye.com sitesinden
de izlemek mümkün…

Küresel iklim değişikliğinin sebeplerini ve

çevreye verdiği zararları anlatan ve

Türkiye’de bir ilk olan “Çepeçevre Türkiye”

Belgeseli, TÜKÇEV’in katkısıyla hazırlandı.  
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D ünya Sağlık Örgütü (WHO),
Uluslararası Su Örgütü (IWA)

ve Uluslararası Su Kaynakları Birli-
ği’nin (IWRA) ortak raporu, küresel
ısınma, sanayileşme ve kentleşme ne-
deniyle; su kaynaklarının hızla tüken-
diğini, nehirler ve göllerin kurudu-
ğunu gösteriyor. Dünyada her 6
kişiden biri, yani 1.1 milyar insan te-
miz içme suyu bulamıyor. İklim de-
ğişikliğine bağlı olarak su ve gıda gü-
venliği sorununun önümüzdeki 30-40
yıl içinde insanlığı tehdit edecek bo-
yutlara ulaşacağı tahmininde bulunan
uzmanlara göre, gıda sıkıntısıyla yüz
yüze gelmemek için su kaynaklarını,
tarım alanlarını verimli şekilde kul-
lanmaktan başka çıkar yol yok.

Her yıl İsveç’in başkenti Stock-
holm’de düzenlenen Dünya Su Haf-
tası’nın ana teması bu yıl “Su ve Gıda
Güvenliği” olarak belirlendi. Stock-
holm Uluslararası Su Enstitüsü’nün
konferans için hazırladığı, “Susuz
Dünyayı Doyurmak” başlıklı raporda,
2050’de 9 milyara çıkması beklenen

Susuz dünyayı doyurmak!
Bugün dünyada 1.1 milyar insan temiz içme suyuna erişemiyor.

Stockholm’deki Dünya Su Haftası Konferansı, işte bu gerçeğin

gölgesinde “Su ve Gıda Güvenliği” ana temasıyla toplandı.

insanlığın aç ve susuz kalmaması için
alınması gereken önlemlere yer ve-
rildi. Tarımda ve ve sanayide aşırı su
kullanıldığına dikkat çekilen raporda,
sürdürülebilir yaşam için savurganlı-
ğın bırakılarak, sürdürülebilir tüketim
anlayışının her kesim için benimsen-
mesi gerektiğine vurgu yapıldı. 

Stockholm Uluslararası Su Enstitüsü
Müdürü Torgny Holmgren konfe-
ranstaki konuşmasında, özellikle israfa
yol açan aşırı tüketim üzerinde durdu.
“900 milyon insan açlık çekiyor, 2 mil-
yar yetersiz besleniyor. Buna karşılık
1,5 milyar insan da aşırı tüketiyor ve
her yıl 1 milyar ton gıda maddesi çöpe
gidiyor.” diyen Holmgren, aşırı tüke-
tim için tatlı su kaynaklarının dörtte
birinin kullanıldığını, tüketimin bu
şekilde sürmesi halinde 2050’de 9 mil-
yara çıkacak insanlığın aç ve susuz kal-
masının kaçınılmaz olduğuna dikkati
çekti. Holmgren, “Su olmazsa gıda ol-
maz, gıda aşırı tüketilirse su kalmaz.
Hükümetler politikalarında, bireyler
de davranışlarında bunu dikkate al-
malı.” dedi. 

Toplantıda “Tarım ve su” başlıklı se-
minerlerde su kıtlığına yol açacak ne-
denler üzerinde duruldu. Tatlı su kay-
nakları üzerindeki tehdidin bireysel
tüketimden değil, tarımsal üretimde
kullanılan zirai ilaçlar ve gübreden

kaynaklandığını belirten uzmanlar,
toprağa sızan kimyasalların zamanla
yeraltı sularını zehirleme potansiye-
line dikkat çekerek, çiftçilerin artan
talebi karşılamak amacıyla gübre ve
ilaçlamada aşırıya kaçmalarının tehli-
keyi büyüttüğünü kaydettiler.

İklim değişikliğine karşı önlem yerine
artık değişime uyum sağlayabilmenin
yolları üzerinde durulan konferansta,
hedefin, yaşamın temel maddesi suyu
koruma ve gıdasız kalmama olduğu
üzerinde görüş birliğine varıldı. Kon-
ferans için hazırlanan ‘İklimi değiş-
tirme, politikayı değiştir’ başlıklı afişle,
iklim antlaşmalarında uzlaşamayan
politikacılara politikalarını değiştirme
çağrısı yapıldı. 

Suyun kullanım alanları sadece içme,
temizlik ve tarımla sınırlı değil. Bugün
sanayi kuruluşlarının da en önemli
ham maddelerinden birini su teşkil
ediyor. Hiç umulmadık alanlarda bü-
yük miktarlarda su tüketiliyor. Örne-
ğin bilgisayarlarda kullanılan tek bir
mikroçipin üretimi için 32 litre su ge-
rekiyor. Bir binek otomobilin üreti-
minde kullanılan su miktarı ise tam
400 bin litre. Su tüketiminde aslan
payı ise tarım sektörüne ait. Dünya-
daki su kaynaklarının %70’i tarımda
kullanılıyor.

Aynı zamanda uluslararası tarım ve
gıda kuruluşlarından Future of Fo-
od’un da üyesi olan Alman Ziraat Vak-
fı’ndan Benedikt Haerlin, “Aşırı tüke-
tim nedeniyle günün birinde dünyada
su kaynakları tümüyle yok olabilir

Uzmanlara göre, suyun tükenmesi söz konusu değil. Gezegenimizdeki su miktarı aynı kalıyor.

Mesele, suyun ne kadar kullanılabilir olduğu. Bu noktada kilit ifade ise ‘Sürdürülebilir tarım’.   

mi?” sorusuna “Hayır” yanıtını veri-
yor. Haerlin, “Suyun tükenmesi söz
konusu değil. Gezegenimizdeki su
miktarı aynı kalıyor. Tatlı suyun mik-
tarı da azalmıyor. Bütün mesele, su-
yun ne kadar kullanılabilir olduğudur.
Bu noktada kilit ifade, ‘sürdürülebilir
tarım’. Buharlaşmadan ve dönüşüm
süreci en başa varmadan önce suyu
toprakta ve bitkilerde, yani tüm eko-
lojik sistemde nasıl kullandığımız, bu-
rada asıl belirleyici noktadır.”

Sağlıklı ve verimli ekilebilir araziler
ile sürdürülebilir tarım sayesinde gi-
derek artan dünya nüfusunun su ve
gıda ihtiyacının güvence altına alın-
ması mümkün. Burada belirleyici bir
faktör de, her ülkenin zirai üretim ko-

Su ve Gıda Güvenliği

şulunun farklı olması. Örneğin 1 kilo
buğday üretimi için Somali gibi kurak
bir ülkede 18 bin litre su gerekirken,
Slovakya gibi bol yağış alan bir ülkede
465 litre su yeterli oluyor. Bir ülkedeki
gıda maddesi üretim sürecinin, var
olan su kaynaklarıyla doğru orantılı
bir seviyeye çekilmesi kaçınılmaz. 

Alman tarım uzmanı Haerlin, gelişmiş
ülkelerin farkında olmadan kurak ül-
kelerin suyunu dolaylı da olsa gasp et-
tiğini, “Suyun çok daha az olduğu ül-
kelerden tarım ürünlerini almak
suretiyle aslında Almanya’ya su ithal
ediyoruz. Oysa bu ‘sanal su’ ticareti,
suyun bol olduğu ülkelerden suya ih-
tiyaç duyulan ülkelere doğru yapıl-
malı. Paranın daha çok olduğu ülke-

lere değil.” örneğiyle açıklıyor. 

BM Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi
DESA bünyesindeki Su Sekreterya-
sı’nın Yöneticisi Kenza Robinson, in-
sanların petrolün tükenecek olmasına
daha fazla kafa yorduklarını, çok daha
önemli olan su kaynaklarının korun-
ması konusuna ise yeterince önem ve-
rilmediği iddiasında. Robinson, “Su,
hayattır. Bu nedenle suyu, fosil yakıt-
larla mukayese edemeyiz. Su, her şey-
den önce bir insan hakkıdır. Su olma-
dan biz de yaşayamayız, gezegenimiz
de. Bu bakımdan diğer tüm kaynak-
lardan daha önemlidir. Bu özel ko-
numu sebebiyle suyu, tek tek sektörel
bazda değil, bir bütün olarak değer-
lendirmeliyiz.” diyor.      

Her ülkenin zirai üretim koşulları farklı. 1 kilo

buğday üretimi için Somali gibi kurak bir

ülkede 18 bin lt su gerekiyor, Slovakya gibi

yağış alan bir ülkede 465 lt su yeterli oluyor.   
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Güncel

A rtık günümüzün yalın gerçeği
olan tüketici memnuniyeti, sa-

nayicilerin, ürünlerinin alıcısı konu-
mundaki tüketicilerin istek ve talep-
lerine göre üretim yapmalarını, ürün
çeşidi ve içeriğini buna göre belirle-
melerini zorunlu kılıyor. Çünkü tü-
keticiler, kendilerine sunulan başta
gıda olmak üzere ilaç, kozmetik, kişi-
sel bakım ürünleri ve sair ihtiyaç mad-
delerinin, kendi yaşam tarzları ve
inançlarına uygun şekilde üretildiğin-
den en ufak bir şüphe duymak iste-
miyorlar. Bundan dolayıdır ki, şirket-

Güvenilir Gıda Vakfı kuruldu
Tüketiciler, satın aldıkları ürünlerin hijyenik standartlara, yaşam

tarzlarına ve inançlarına uygun olmasını istiyorlar. İşte bu

ihtiyaçla Güvenilir Gıda ve Helal Sertifikası konusunda faaliyet

gösterecek olan Güvenilir Gıdalar Vakfı kuruldu. 

ler; üretim süreçlerinde ve ürün içe-
riklerinde tüketicilerinin tercihlerine
saygı gösteriyor, tüketicilerin  inanç
ve düşünce sistemine uymayan üretim
süreçleri terkediliyor, ürünlerinde tü-
keticilerin tüketmek istemedikleri bir
katkı maddesi bulunmamasına özen
gösteriyorlar. İşte Helal Sertifikası, gü-
nümüzde giderek yükselen bu hassa-
siyetin belgeye dökülmüş hali. 

Güvenilir Gıdalar Vakfı, özellikle gıda
sektöründen şirketlerin var olan has-
sasiyete uygun üretim yaptıklarını bel-
gelemek üzere almaya başladıkları He-
lal Sertifikası konusunda çalışmalar
yapmak üzere kuruldu. Başbakanlık
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün vakfın
kuruluşuna ilişkin ilanı, 26 Temmuz
2012 tarihli Resmi Gazete’de yayım-
landı. Güvenilir Gıda Vakfı’nın Mü-
tevelli Heyeti’ni oluşturan vakfeden-
ler, alfabetik sıraya göre şöyle: 

Dr. Abdulhalik Damar, Prof. Dr. Ab-
dullah Murat Tuncer, Adem Elbaşı,
Av. Beyhan Aslan, Prof. Dr. Cengiz
Kallek, Cengiz Ton, Ekrem Dumanlı,
Erhan Erken, Prof. Dr. Fatih Yıldız,
Dr. Halit Eren, Prof. Dr. Hayrettin
Karaman, Dr. Hidayet Karaca, Hüse-
yin Avni Metinkale, Av. İbrahim Taş-
kın, İsmail Bacacı, İsrafil Çelik, İsrafil
Kışla, Dr. Mehmet Ali Pulcu, Mehmet

Fatih Saraç, Dr. Mehmet Köse, Prof.
Dr. Mehmet Pala, Mehmet Tezcan,
Murat Ülker, Doç.Dr. Mustafa Özel,
Dr. Ömer Bolat, Şemsi Kopuz, Talat
İçöz, Dr. Tayyar Altıkulaç, Dr. Yusuf
Ekinci, Dr. Zeki Ziya Sözen. 

Ankara merkezli olarak kurulan vakfın
amacı ise şöyle belirlendi: 

“-Tüketicilerin bedenen ve ruhen sağ-
lıklı ve güvenli bir şekilde yaşamasına,
mutlu ve huzurlu bir toplumun oluş-
masına katkıda bulunmak amacıyla;
üreticilerce üretilen veya ithalat yo-
luyla arz edilen her ürünün, tüketici-
ler tarafından gönül huzuru ile haram
helal konusundaki hassasiyetleri de
dikkate alınarak tereddütsüz ve inanç
dünyaları ile uyum içinde tüketilme-
sini sağlamak. 

-Üreticiler ile Müslüman tüketiciler
arasında köprü olmak. 

-Her türlü gıda, ilaç, kozmetik, kişisel
bakım ürünleri ve sair ihtiyaç madde-
lerinin; ham maddeden başlayarak tü-
keticiye ulaşıncaya kadar üretimin ve
dağıtımın her safhasında, üretim ve
dağıtım usul ve esaslarının İslami kri-
terlere ve İnsani gereklere uygun olup
olmadığını araştırmak. 

-Temizlik, sağlıklı beslenme, ürün gü-
venliği ve inanç dünyaları ile uyum
bakımından ürün hakkında tüketiciyi
bilgilendirmek. 

-Ürün hakkında; laboratuvarlarda ya-
pılacak teknik testler sonucunda bul-

guların İslami kriterlerle uyumu ha-
linde; ürün hakkında dünyada geçerli
“Helal Sertifikası” düzenlemek, ürün-
lerin Müslüman tüketicilere hitap et-
mesini sağlamak. 

-Helal sertifikası almış ürünlerin üre-
timinin ve dağıtımının devamlı olarak
denetimini yapmak. 

-Tüketicinin vaki şikâyetlerini değer-
lendirip, gidermeye çalışmak. 

-Helal sertifikasının en yüksek kaliteyi
temsil ettiği algısını benimsetmek, te-
mizlik, sağlık, güvenlik, çevre duyar-
lılığı ve caziplik gibi ölçüleri, İslami
meşruiyetle bütünleştirerek, bireyin

Herşey tüketici için

Güvenilir Gıdalar Vakfı 
Geçici Yönetim Kurulu

Murat Ülker

(Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı)

Av. Beyhan Aslan

(TÜKÇEV Başkanı-Eski Milletvekili)

İsmail Bacacı

(Yıldız Holding - Danışman)

Dr. Mehmet Köse

(Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi)

Dr. Ömer Bolat 

(İş adamı – MÜSİAD eski Başkanı)

Talat İçöz 

(BİM Yönetim Kurulu Üyesi-Eski Milletvekili)

Av. İbrahim Taşkın 

(Yıldız Holding Hukuk İşleri Genel Müdürü)

ve toplumun vicdani ve ahlaki dün-
yasının ihtiyaçlarına cevap vermek.  

-Üreticinin, ihracatçı ve ithalatçının;
küresel helal gıda ve sair ihtiyaç mad-
deleri pazarının önemli bir aktörü ol-
masına katkıda bulunmak. 

-İş dünyasının önünü açmak, rekabet
gücünü bilimsel ve toplumsal bilgilere
uygun olarak geliştirmek.”

Vakıf, Mütevelli Heyet, Yönetim Ku-
rulu ve Denetim Kurulu ile faaliyet
gösterecek.  
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Konuk yazar

T S EN 14182’ye göre ambalaj;
ham maddeden işlenmiş ürüne,

üreticiden kullanıcı veya tüketiciye ka-
dar, ürünün bir arada tutulması, ko-
runması, yüklenip-boşaltılması, sevk
edilmesi ve tanıtılması için kullanılan
herhangi bir yapıdaki herhangi bir
malzemeden yapılmış bütün ürünler-
dir. Ambalaj tasarımında uzman İlhan
Bilge ise ambalajı 3 S formülü ile ifade
eder. Ambalaj ürünü Sarar, Saklar ve
Satar. Biz, doğal kaynakların sınırlılı-
ğını düşünerek bu ifadeye bir S daha
ekledik: Ambalaj ürünü Sürdürülebi-
lir bir şekilde Sarar, Satar ve Saklar.

Ambalaj ticarette stratejik bir araçtır.
Ambalaj sektörü sınaî ve zirai ürünle-
rin pazarlanmasına olanak sağlar. 

Ambalajlar %70 oranında gıda ve içe-
cek, sağlık, bakım, kozmetik ve temiz-
lik maddeleri ile diğer tüketim malları
sektörlerinde kullanılır, geri kalanı en-
düstriyel alandaki ihtiyaçları karşılar. 

Günümüzde ambalaj algısı maalesef
çok olumlu değil. Birkaç gramlık am-
balajlama malzemesine önemli bir
çevre sorunu olarak bakılır, birkaç kg
çürümüş domates hiç önemsenmez.

Ambalajın kullanıldıktan sonraki gö-
rüntüsü, ürünün korunması işlevinin
algılanmasını engeller. Ambalajsız
ürün risklere karşı korunmasızdır.
Ambalaj; ürünleri korur, raf ömrünü
uzatır, gıdaların uygun miktar ve por-
siyonlarda tüketimini sağlayarak gıda
atıklarını ve CO2 salınımını azaltır. 

Küresel pazarlarda ambalaj ve çevre
ilişkisi bağlamında; “Sürdürülebilir-

Ambalaj Atıklarının Yönetimi; 
Kaynak Azaltma, Önleme ve Sürdürülebilirlik

Aslıhan Arıkan

Ambalaj Sanayicileri Derneği Genel Sekreter V. / İş Geliştirme & Uluslararası İlişkiler Koordinatörü

Ambalaj; hem tüketiciler, hem çevre, hem de ekonomi açısından

çok önemli bir üründür. Ürünü korur, hijyen ve güvenlik sağlar,

doğru biçimde taşınmasına yardımcı olur ve tüketiciye ürünle

ilgili bilgi verir.  

lik” kavramının temelini oluşturan
geri dönüşüm/geri kazanım kolaylığı,
tekrar kullanılabilirlik, ağırlık azaltma
ve karbon salınımını sınırlama öne
çıkmaktadır. 

Tüketiciler açısından sürdürülebilir-
liğin temelini, yeniden kullanılabilir
ürünleri tercih ve enerji kullanımında
tasarruf oluşturur. 

Şirketler açısından enerji maliyetleri-
nin düşürülmesi, yeni ürünlerin tasa-
rımı ve geliştirilmesi olarak şekillenen
sürdürülebilirlik ilişkisinde, ambalaj
sanayicilerinin tüketicilerin “çevre
dostu ambalaj” kavramını doğru an-
layabilmelerini sağlamak gibi ek bir
yükümlülükleri de vardır.

Sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçeve-
sinde ilk adım, kaynağı azaltarak ön-
lemek olmalıdır. Bu bağlamda, en az
malzeme kullanımıyla daha küçük
ambalajlarla ürünleri ambalajlamak,
ağırlık azaltmak ve ambalajı yeniden
kullanmak önemlidir.

Sürdürülebilirlik kavramının bir diğer
önemli destekleyicisi alternatif amba-

laj malzemeleri kullanımıdır. Bu nok-
tada Biyobozunur (biodegradable),
Biyo-esaslı (biobased) ve Bozunabilir
(degradable) malzemeler gibi hem
üreticiler hem de tüketiciler açısından
anlaşılması zor bazı terimler karşımıza
çıkar.

Biyo-esaslı ama biyolojik olarak par-
çalanamayan ambalaj malzemeleri,
geri dönüşüm tesislerinde geri dö-
nüştürülebilir.

Biyo-esaslı ve biyolojik olarak parça-
lanabilen kompostlanabilir malzeme-
lerin %90’ından fazlası, kompost tesis
veya ünitelerinde 6 ay gibi bir süre
içerisinde komposta dönüşür.

Biyo-esaslı olmayan ancak biyolojik
olarak parçalanabilen malzemeler de
yine nihai kompost elde edilebilen
ambalaj malzemeleridir. 

Bozunabilir ambalaj malzemeleri ise
katkı ve proses desteği ile bozunabilir
özellik kazandırılmış, petrol vb. kay-
naklardan elde edilen plastiklerdir.
(Bozunabilir PE, PP ya da PET)

Önleme ve Yasal Durum

Ülkemizdeki mevzuatın da temelini
oluşturan AB Ambalaj ve Ambalaj
Atıkları Direktifi Temel Şartlar - Ek
II’de ambalajın; minimum hacim ve
ağırlıkta olması, bertarafı sırasında
çevreye en az zararı vermesi ve içeri-
ğindeki tehlikeli madde en aza indiri-
lecek biçimde tasarlanması ve üretil-
mesi gerektiği belirtilir.

“Ambalajın fonksiyonunu bozmaya-
cak, gerekli sağlık, temizlik ve güven-
lik düzeyini olumsuz etkilemeyecek

şekilde ambalajların yapısındaki ağır
metal içeriklerinin ve birim ağırlıkla-
rının, en aza indirilmesi esastır.” ifa-
desi yer alan Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği ile birim am-
balaj ağırlığının azaltılması suretiyle
daha sonra oluşacak ambalaj atığını
önleme, genel ilkeler arasına alınmış-
tır. Bunun ölçüm yöntemi olarak TS
EN 13428 – Ambalaj Malzemeleri için
Kaynak Azaltma ile Önleme Standardı
kullanılabilmektedir.  

Kaynak azaltma; tüm ambalaj üreten
şirketler tarafından uygulanır, çünkü
şirket menfaatinedir. Daha az ham
madde kullanımı, daha az enerji tü-
ketimi ile ekonomiye doğrudan katkı;
taşımada daha az akaryakıt kullanımı
ve daha düşük fiyatlı ürünlerin piya-
saya sürülmesi ile tüketicinin alım gü-
cüne pozitif etki söz konusudur.

Ambalaj üreticilerimizin çalışmalarıyla
250 ml’lik meşrubat şişeleri 215 gr’dan
180 gr’a, 0,5 lt PET su şişeleri 22,5
gr’dan 10,5 gr’a, 330 ml alüminyum
içecek kutusu 18,6 gr’dan 12,7 gr’a,
850 ml çelik konserve kutusu 103,3
gr’dan 77,5 gr’a düşürülmüştür.

Ambalaj; hem tüketiciler (toplum),
hem çevre, hem de ekonomi açısından
çok önemli bir üründür. Ürünü korur,
hijyen ve güvenlik sağlar, ürünün
doğru biçimde taşınmasına yardımcı
olur ve tüketiciye ürünle ilgili bilgi
verir. Ambalaj sayesinde bir ürün pi-
yasaya sürülebilir. Ayrıca günümüzde
kullanılmış ambalajların geri kazanımı
da gelir getiren çok önemli bir eko-
nomik faaliyet haline gelmiştir.  

Sürdürülebilirlikte ilk adım, kaynağı azaltarak önlemek

olmalıdır. Daha küçük ambalajlarla ürünü ambalajlamak, ağırlık

azaltmak ve ambalajı yeniden kullanmak önemlidir.

Ambalaj, ticarette stratejik

bir araçtır. Ambalaj sektörü,

sınai ve zirai ürünlerin

pazarlanmasına olanak

sağlar.  
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Kapak

Tüketici geleceğe hazırlanıyor
Yeni yapılanma ile tüketicinin korunması gibi önemli bir görevi de

üstlenen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, kamuoyu görüşüne açtığı

Tüketicinin Korunması Yasa Taslağı ile tüketicinin korunmasını yeni

bir boyuta taşıyor.  

T ürk tüketicisi, çağdaş anlamda
tüketicinin korunmasına yöne-

lik ilk yasal düzenleme ile 1995 yılında
tanıştı. Eylül 1995’de yürürlüğe giren
4077 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun, ülkemizde evrensel
tüketici haklarının uygulanması ko-
nusunda bir dönüm noktası oldu.
Mart 2003’de kapsamlı değişiklikler
yapılan yasanın, uygula-
mada ortaya çıkan eksik-
likler, özellikle de AB mev-
zuatına uyum çerçevesinde
yenilenmesi ihtiyacı doğdu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yasada
değişiklik yapmak yerine tüketicinin
korunması gibi çok boyutlu bir ko-
nuda yeni bir yasal düzenleme ile 4077
sayılı Kanun’un yürürlükten kaldırıl-
masında karar kıldı. Hazırlanan tasla-
ğın ayrıntıları 14 Ağustos’ta Gümrük
ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı tara-
fından açıklandı, www.gtb.gov.tr ve
www.tuketici.gov.tr adreslerinde ka-
muoyunun görüşüne açıldı. 

54 maddelik taslakla, şirketlerin yü-
kümlülükleri arttırılıyor, hatalı ürün-
den imalatçı sorumlu tutuluyor. Tü-
ketici talep etmediği üründen sorumlu
olmayacak, bankalar, tüketicilerden
hiçbir suretle kredi kartı üyelik ücreti,
hesap işletim ücreti, dosya ücreti vb.

isimler altında herhangi bir bedel ala-
mayacak. İşte tüketiciyi yakından ilgi-
lendiren düzenlemeler: 

Cayma hakkı: Risk oranı yüksek iş-
yeri dışında yapılan sözleşme, mesafeli
sözleşme ya da devre tatil sözleşmele-
rinde cayma hakkı süreleri uzatılıyor.
Devre tatillerdeki cayma hakkı süresi

10 günden 14 güne, kapıdan sa-
tışlar ve mesafeli satışlarda

7 günden 14 güne çıkartı-
lıyor. Mevcut düzenle-
mede cayma hakkının ol-

madığı ön ödemeli konut satışları ve
tüketici kredilerinde de 14 gün, taksitli
satışlarda ise 7 günlük sebepsiz cayma
hakkı getiriliyor. Böylece tüketicilere
daha ileri düzeyde koruma sağlanıyor. 

Bankacılık sözleşmeleri: Sözleşme-
lerde, hiçbir suretle tüketicilerden
kredi kartı üyelik ücreti, hesap işletim
ücreti, dosya ücreti, ipotek fek ücreti
vb. isimler altında herhangi bir bedel
alınamayacağı hüküm altına alınıyor.
Banka, kredi sözleşmesi imzalamadan
en az 1 gün önce, sözleşme şartları
hakkında tüketiciyi yazılı olarak bilgi-
lendirecek. Tüketici 14 gün içinde
herhangi bir gerekçe göstermeksizin
ve cezai şart ödemeksizin kredi söz-
leşmesinden cayma hakkına sahip ola-
cak. Kredi verilmesi sigorta yaptırıl-

ması şartına bağlanamayacak. Konut
ve otomobil gibi tüketici kredileri için
açılacak hesaptan herhangi bir ücret
ya da masraf talep edilemeyecek.

Sözleşmelere bakanlık denetimi:
Bankacılık alanındaki sözleşmeler,
abonelik sözleşmeleri vb. gibi çok ge-
niş kitleleri ilgilendiren sözleşmelerde
tüketici aleyhine hükümler yer alması
durumunda, Bakanlık tarafından söz-
leşmeler denetlenerek tüketicinin
mağdur olması engellenecek.

Talep edilmeyen ürün: Tüketici ta-
lep etmediği halde kendisine sunulan
bir ürünle ilgili sorumlu tutulamaya-
cak. Müteşebbis, ısmarlanmamış olan
bir ürünle ilgili olarak tüketiciye karşı
herhangi bir hak ileri süremeyecek.
Tüketicinin ısmarlamamış olduğu
malı geri yollamak veya saklamak gibi
bir yükümlülüğü de bulunmayacak.

Hatalı üründen imalatçı sorumlu:
Hatalı bir ürünün, bir kişinin ölü-
müne, yaralanmasına veya kullanım-
daki bir başka malın zarar görmesine
neden olması halinde, ürünün ima-
latçısı kusuru aranmaksızın doğan za-
rardan sorumlu tutulacak.

Ayıplı mal ve hizmetler: 30 gün
içinde ayıbın müteşebbise bildirilmesi
yükümlülüğü kaldırılacak, malın tes-
limi ya da hizmetin verilmesinden iti-
baren 6 ay içinde ortaya çıkan ayıpların
teslim anında var olduğu kabul edile-
cek. Bir ürünün ayıplı çıkması duru-
munda tüketici, ücretsiz onarım veya
malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi

haklarından birini seçtiğinde, müte-
şebbis, bunu 30 gün içerisinde yerine
getirmekle yükümlü olacak. 

Konut satışları: Konut veya tatil
amaçlı taşınmaz satışları resmi şekilde
yapılacak. Taşınmazların teslim süresi
30 aydan 36 aya çıkarılacak. Ön öde-
meli konut satışlarında tüketicinin 14
günlük sebepsiz cayma hakkı, taşın-
mazların teslim tarihine kadar sözleş-
meden dönme hakkı olacak. Kampan-
yalı Satış İzin Belgesi kaldırılacak.
Tüketici, ödemelerini banka üzerin-
den ve tarafların rızasıyla yapacak, do-
layısıyla konutu inşa etmeyen firmalar
tüketiciden para alamayacak. 

Kapıdan satışlar: Pek çok tüketici
şikayetine konu olan “Kapıdan satış-
lar”, “İş yeri dışında satışlar” olarak
adlandırılacak, 7 günlük cayma hakkı

süresi 14 güne çıkarılacak. Satış söz-
leşmesinin tarihi tüketicinin kendi el
yazısıyla attırılacak ve sözleşmenin bir
örneği tüketiciye verilecek. 

Mesafeli satışlar: İnternet ve telefon
üzerinden mesafeli satışlarda, mal ya
da hizmetin teslim süresi 30 günü aşa-
mayacak. Mesafeli satışlarda 7 günlük
cayma hakkı süresi 14 güne çıkarıla-
cak. Bankacılık, sigortacılık ve bireysel
emeklilik gibi finansal hizmetlerin
mesafeli satışına ilişkin yönerge iç hu-
kuka aktarılarak tüketicilere yeni hak-
lar getiriliyor.

Devre tatil ve paket turlar: Devre
tatil ve uzun süreli tatillerde sözleşme
kurulmadan önce ön bilgilendirme
zorunlu olacak. Müteşebbis, tüketici-
nin, sözleşme tarihini kendi el yazı-
sıyla yazarak sözleşmeyi imzalaması

ve sözleşmenin bir nüshasını tüketi-
ciye vermekle yükümlü olacak. Devre
tatillerde cayma hakkı süresi 10 gün-
den 14 güne çıkarılacak. 

Paket turda da sözleşme kurulmadan
ön bilgilendirme yapılacak, tüketici-
lere sözleşmeden dönme hakkı veri-
lecek. Paket turu düzenleyen, söz-
leşme şartlarını yerine getirmezse
tüketicinin uğradığı her türlü zarardan
sorumlu olacak. 

Abonelik sözleşmeleri: Elektrik, su,
doğalgaz, internet, telefon abonelik-
lerinde hizmet sağlayıcı, tüketicinin
aboneliğe son verme isteğini, yönet-
melikte belirlenecek süreler içinde ye-
rine getirmek zorunda olacak. Aksi
halde belirlenen süre dışında mal ve
hizmetten yararlanmış olsa dahi tüke-
ticiden bedel talep edilemeyecek. Da-
ğıtım şirketleri, tüketiciden kayıp-ka-
çak bedeli alamayacak. 

Promosyonlara sınırlama: Süreli
yayınlarla birlikte yönetmelikle belir-
lenecek süreli yayıncılık amaçlarına
uygun kültürel mal veya hizmetler dı-
şında bir mal veya hizmet, promosyon
olarak verilemeyecek. 

Hazırlanan yeni Tüketiciyi Koruma Kanunu

Taslağı ile şirketlerin yükümlülükleri arttırılıyor,

hatalı üründen imalatçı sorumlu tutuluyor.

Bankalar, tüketicilerden çeşitli isimler altında

herhangi bir bedel alamayacak. 

Tüketici sipariş

vermediği, talep

etmediği halde

kendisine sunulan

bir ürünle ilgili

sorumlu

tutulamayacak.  

Yeni Tüketici Yasa Taslağı
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Kapak

İndirimli satışa ispat zorunluluğu:
İndirimli satışa konu edilen mal veya
hizmetlerin indirimli satış fiyatı, in-
dirimden önceki fiyatı ve indirim
oranı, tarife ve fiyat listeleri ile etiket-
lerinde gösterilecek. 

Kullanım bilgisi Türkçe olacak:
Tüketicilere sunulan ürünlerin gü-
venli bir şekilde kullanımı amacıyla
tanıtım, kullanım, kurulum, bakım ve
basit onarımına ilişkin tanıtım ve kul-
lanım kılavuzları ile gerektiğinde ulus-
lararası sembol ve işaretleri kapsayan
etiketle satışa sunulması zorunlu ola-
cak. Tanıtım ve kullanıma ilişkin hu-
susların, malın üzerinde de yer alması
halinde, yazılı ve sesli ifadeler de
Türkçe olacak. 

Tüketici ödüllerine düzenleme:
Bakanlık tarafından verilecek tüketici
ödülleri dışında, kurum ve kuruluş-
larca verilecek ödüller ticari reklam-
larda kullanılamayacak. 

Ticari reklam ve haksız ticari uy-
gulamalar: Ticari reklamlar Reklam
Kurulu’nca belirlenen ilkelere, genel
ahlaka, kamu düzenine, kişilik hakla-
rına uygun, dürüst ve doğru olacak.
Hastaları, yaşlıları, çocukları ve özür-
lüleri istismar edici tarzda ticari rek-
lam yapılamayacak. Aldatıcı ve “He-
men sipariş verin, uygun fiyata alın”
gibi saldırgan nitelikteki tanıtımlar
haksız ticari uygulama kabul edilecek
ve yasaklanacak.  

Reklam Kurulu: Ticari reklamları ve
haksız ticari uygulamaları denetleye-
cek olan Reklam Kurulu’nun üye sa-
yısı 29’dan 11’e düşürülecek. Kurul
kararları Bakanlıkça uygulanacak, ku-
rul tedbiren durdurma yetkisini baş-
kana devredebilecek. Sektörel alan-
larda düzenlemeler için özel ihtisas
komisyonları kurulacak. 

Reklam politikalarının oluşturulması
ve uygulanmasına yönelik çalışma
yapmak ve önerilerde bulunmak üzere
Reklam Konseyi; tüketici sorunlarının
ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ka-
nunun uygulanmasına yönelik görüş-
leri ilgili mercilere aktarmak amacıyla
da Tüketici Konseyi yılda en az bir
kez toplanacak.

Tüketici sorunları hakem heyet-
leri: Tüketici ile müteşebbis arasın-
daki uyuşmazlıklara çözüm bulmak
amacıyla il merkezleri ile belirlenecek
ilçe merkezlerinde en az bir tüketici
sorunları hakem heyeti kurulacak. De-

Tüketici Hakları Belgesi: “Garanti
belgesi” yerini “Tüketici Hakları Bel-
gesi”ne bırakacak. Garanti uygulama-
sındaki tüketicilerin seçimlik hakları-
nın önündeki engeller kaldırılacak.
Tamir edilemeyen ürüne rayiç bedel-
den ödeme zorunlu olacak. Bakanlıkça
belirlenen kullanım ömrü süresi içe-
risinde arızalanan mal tamir edilemez
ise tüketici, malın rayiç bedelini ima-
latçı ve ithalatçıdan talep edebilecek. 

Radyo-tv programları: Radyo ve
televizyonlar, 07.00-23.00 saatleri ara-
sında ayda 10 dakikadan az olmamak
üzere tüketicilerin eğitilmesi ve bi-
linçlendirilmesi amacıyla yayınlar ya-
pacaklar. Bu süreler Radyo ve Televiz-
yon Üst Kurulu’nca denetlenecek. 

Tüketicinin ayıplı malı 30 gün içinde müteşebbise

bildirmesi yükümlülüğü kaldırılacak, malın teslimi ya da

hizmetin verilmesinden itibaren 6 ay içinde ortaya

çıkan ayıpların teslim anında var olduğu kabul edilecek.  

ğeri 2.000 TL’nin altındaki uyuşmaz-
lıklarda hakem heyetlerine başvuru
zorunlu olacak, eser, taşımacılık, sim-
sarlık vb. sözleşmeler ile ilgili uyuş-
mazlıklar da kapsama dahil edilecek.
Hakem heyeti kararlarına karşı tüke-
tici mahkemesine itiraz durumunda
tüketici vekalet ücreti ödemeyecek. 

Tüketici mahkemeleri: Tüketici
mahkemelerinde açılan davalar her
türlü resim ve harçtan muaf olacak,
tüketicilerin mahkemeye başvurula-
rında peşin olarak alınan mahkeme
masraflarının (tebligat, tanık, bilirkişi
vb.) mahkeme kararı ile birlikte alın-
masına yönelik düzenleme yapılacak. 

Üretim veya satışın durdu-
rulması, malın toplatılması:
Satışa sunulan bir seri malın
ayıplı olduğunun tespiti,
üretiminin veya satışı-
nın durdurulması,
ayıbın ortadan kaldırılması
ve satışta bulunanların topla-
tılması için Bakanlık, tüketici ör-
gütleri veya tüketiciler dava açabilecek.
Malın ayıplı olduğunun mahkeme ka-
rarı ile tespit edilmesi halinde, mah-
keme malın satışını geçici olarak dur-
duracak. 3 ay içinde ayıbı ortadan
kaldırılamayan mal, piyasadan toplat-
tırılacak ve imha ettirilecek.

Yiyecek taklidi ürünler: Gıda ol-
mamalarına rağmen, olduklarından
farklı görünen ve tüketiciler tarafından
gıda ürünleriyle karıştırılarak tüketi-
cilerin sağlığını ve güvenliğini tehli-
keye atan malların üretimi, pazarlan-
ması, ithalatı ve ihracatı yasak olacak. 

Tüketici ürünlerinin denetimi:
Tüketici ürünleri ile tüketiciye sunu-

lan hizmetlerin can ve mal güvenli-
ğine ve çevreye zarar vermemesi için
idari ve teknik düzenlemeler yapıla-
cak. Bakanlık piyasa gözetimi ve de-
netimi yapmak ve yaptırmakla görevli
olacak, kanunun uygulanmasında
resmi veya özel kuruluşların labora-
tuvarlarından yararlanabilecek.

“Direnç göstermeleri normal”

Yeni Tüketici Kanun taslağındaki hü-
kümler, özellikle
bankalar ve elektrik
dağıtım şirketlerinin

tepkisini çekeceğe ben-
ziyor. Nitekim Gümrük ve
Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı,

taslağın ayrıntılarını açıkla-
dığı toplantıda, “Şu anki düzen-

lemeler, bizim masaya oturacağımız
şartlar. Özellikle bankalardan ve elek-
trik dağıtım şirketlerinden direnç bek-
liyoruz. Ancak biz de kendi şartları-
mızda direneceğiz.” dedi. 

Bakan Yazıcı, bankaların tüketicilerden
tam 31 farklı kalemden faiz dışı gelir
elde ettiği bilgisini de basınla paylaştı.
Toplamda 9.3 milyar TL’yi bulan bu
gelirlerin bankaların toplam gelirleri
içindeki payı geçen yıl %14,5’a ulaştı,
yılın ilk 6 ayında ise %12,8 düzeyinde
gerçekleşti. 

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB),
bankacılık ürün ve hizmetlerinden üc-

ret ve komisyon alınması uygulama-
sının, yapılan yatırım harcamalarının
maliyeti ve masraflar nedeniyle dü-
zenlemelere uygun olduğu açıklaması,
pazarlıkların ne kadar çetin geçtiğinin
de göstergesi oldu. 

Piyasa Gözetimi Yönetmeliği de
yürürlükte 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın so-
rumlu olduğu ürünlere ilişkin “Piyasa
Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği”
de 19 Temmuz’da Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakan-
lık, sorumlu olduğu ürünlere ilişkin
piyasa gözetimi ve denetimini, denet-
menler aracılığıyla yürütecek, sonuç-
lara göre yaptırım uygulayacak.

Denetim; ürüne, üreticiye veya dağı-
tıcıya ait bilgi ve belgelerin mevzuat
çerçevesinde incelenmesi ile başlaya-
cak, takiben ürünün duyusal incele-
mesi yapılacak. Gerek duyulursa her
türlü test ve muayenenin yapılması
veya yaptırılması suretiyle denetim
gerçekleştirilecek.

Güvenli olmadığına karar verilen ürü-
nün piyasaya arzı yasaklanabilecek, arz
edilmiş ürünler piyasadan toplanabi-
lecek veya üreticilere idari para ceza-
ları verilebilecek. Reklam, tanıtım ve
satış amacıyla internet, yazılı ve görsel
basında yer alan ürünler de piyasaya
arz edilmiş kabul edilecek.   

Satışa sunulan bir seri malın ayıplı olduğunun tespiti, üretiminin veya

satışının durdurulması, ayıbın ortadan kaldırılması ve satışta bulunanların

toplatılması için Bakanlık, tüketici örgütleri veya tüketiciler dava

açabilecekler. 
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“Tüketiciler, artık piyasayı yönlendiriyor”
“Tüm bireylerin cinsiyet, ırk, dil, din, mevki, makam gibi unsurlardan

bağımsız olarak sahip oldukları ortak kimlik, tüketici olmalarıdır.

Tüketiciler bugün artık piyasa güçlerinin pasif bir gözlemcisi değil,

aksine piyasaları etkileyen, yönlendiren aktörler olmaya başladılar.”

Hayati Yazıcı

T ürk tüketicisinin evrensel tüke-
tici hakları ile korunması nok-

tasında son yıllarda hayli mesafe
alındı. Son kabine revizyonu sonra-
sında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
olarak yoluna devam eden bakanlığın
görev alanına; ticaretin tarafları olan
tüketiciler, şirketler, esnaf ve sanatkar-
lar ile kooperatifler de girdi. Bakanlı-
ğın hazırladığı taslak yasalaştığında,
ülkemizde tüketicinin korunması daha
ileri bir aşamaya taşınacak.

Yeni Tüketicinin Korunması Yasa Ta-
sarısı Taslağı’nı, Gümrük ve Ticaret
Bakanı Hayati Yazıcı ile konuştuk. Sa-

yın Yazıcı; tüketici kavramından, ya-
salaştığında 4077 sayılı Tüketicinin
Korunması Kanunu’nun yerine geçe-
cek taslaktaki düzenlemelerin tüketi-
ciye yansımalarına kadar birçok ko-
nuda görüşlerini bizimle paylaştı. 

Sayın Yazıcı, kabinedeki son dü-
zenleme ile tüketicinin korunması
gibi çok zorlu bir alanda görev
üstlendiniz. Öncelikle, tüketici
deyince ne anlamamız gerekiyor?

640 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
name ile birlikte başta tüketiciler ol-
mak üzere ticaretin tüm taraflarına
hizmet veren esnaf, şirketler ve koo-

peratiflerle ilgili 4 genel müdürlük
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na
bağlanmıştır. Bunu, 75 milyon
tüketicimize daha iyi hizmet

edebilmek adına bir fırsat ola-
rak görüyoruz. 

Tüm bireylerin cinsiyet, ırk,
dil, din, mevki, makam gibi

unsurlardan bağımsız
olarak sahip oldukları

ortak kimlik, “tüketici” ol-
malarıdır. Tüketici olmak, sü-

Çevre Yönetimi Genel Müdürü

Mehmet Baş, meslekten

“Çevreci”...

reklilik arz eden bir durumdur. Bu
nedenle tüketicinin korunması, her
zaman önemli konular arasında yer al-
mıştır. Sınırlı geliri ile sınırsız ihtiyaç-
ları arasında bir denge kurmaya çalışan
ve piyasada çeşitli problemler yaşayan
tüketicilerin korunmasının, bu ko-
nuda sorumluluk taşıyan Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı’nın uygulayacağı po-
litikalarla çok yakından ilişkili oldu-
ğunun bilinciyle tüketicilerimize daha
iyi hizmet edecek bir yasal ve idari
yapı oluşturma çalışmaları yapıyoruz.

Biliyoruz ki, tüketicilerin korun-
ması, haklarının bilincinde olma-
larıyla doğru orantılı. Ülkemizde
tüketici hakları konusundaki bi-
linç düzeyi için neler söylersiniz?

Günümüz tüketicileri eskiye oranla
çok daha zor şartlarla mücadele edi-
yorlar. Her gün piyasaya binlerce yeni
ürün girmekte, tüketiciler piyasada
bulunan çeşitli marka, kalite ve fiyatlar
hakkında bilgi sahibi olmaya ve opti-
mum fayda sağlayan bir seçim yap-
maya çalışıyorlar. Bu durum, ticari
ilişkinin zayıf tarafında bulunan tüke-
ticilerin karşılaştığı sorunları artırdı-
ğından, tüketicinin korunması günü-
müzün önemli konuları arasında yer
alıyor. Tüketicilerin artık piyasa güç-
lerinin pasif bir gözlemcisi olmadığını,
aksine piyasaları etkileyen, yönlendi-
ren aktörler olmaya başladıklarını söy-
lemek mümkündür. Gerek Bakanlığı-
mıza, gerek Tüketici Sorunları Hakem

Heyetleri ve Tüketici Mahkemelerine
başvurulardan tüketicilerimizin es-
kiye oranla daha bilinçli ve hak-
larını arama konusunda daha
aktif olduklarını görmek, biz-
leri mutlu ediyor, motivas-
yonumuzu artırıyor. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
olarak tüketiciye mal ve hiz-
met sunan piyasaların tüke-
tici haklarını ön planda tu-
tan bir yapıya
kavuşturulması için tüketi-
cilerimizin farkındalıkları-
nın daha da artırılmasının
yanı sıra; piyasaların diğer
aktörleri olan esnafa ve
firmalara da tüketici hak-
ları konusunda bilinçlen-
dirme çalışmaları yap-
maktayız. Bu amaçla
hazırlanan ve Bakanlığı-
mız Tüketicinin Korun-
ması ve Piyasa Gözetimi Ge-
nel Müdürlüğü tarafından
yürütülmekte olan “Sürekli Eği-
tim Yoluyla Tüketicinin Korun-
ması Alanında Farkındalık Oluşturma
Projesi”nin sonuçlanması ile birlikte
hem tüketicilerin hem de firmaların
tüketici hakları konusundaki farkın-
dalık düzeyleri artacaktır. 

“Başta tüketiciler olmak üzere ticaretin tüm taraflarına

hizmet veren esnaf, şirketler ve kooperatiflerle ilgili

dört genel müdürlüğün Bakanlığımıza bağlanmasını,

75 milyon tüketicimize daha iyi hizmet edebilmek

adına fırsat olarak görüyoruz.”
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“Çalışmalarımızı yaparken gerek tüketici

örgütleri gerekse sektör birlikleri ile her

zaman yakın iletişim ve iş birliği içinde

bulunuyoruz.”  

“Tüketicilerimizin eskiye oranla daha bilinçli ve haklarını arama konusunda

daha aktif olduklarını görmek, Bakanlık olarak bizleri mutlu ediyor ve

motivasyonumuzu artırıyor.”   

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı
(TÜKÇEV) gibi tüketicinin bi-
linçlendirilmesi için çalışmalar
yapan STK’larla iş birliği konu-
sundaki düşünceleriniz nelerdir?

Anayasamız, “Tüketicilerin Korun-
ması” başlıklı 172’nci maddesinde yer
alan “Devlet, tüketicileri koruyucu ve
aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin
kendilerini koruyucu girişimlerini teş-
vik eder.” ifadesi ile Devletimize; tü-
keticileri koruma ve aydınlatma gö-
revinin yanı sıra tüketici örgütlerini
de teşvik etme görevi vermiştir. Ba-
kanlık olarak tüketicinin korunması-

nın sadece devlet eliyle sağlanmasının
imkânsız olduğunun, mutlaka tüketici
örgütlerinin ve tüketiciye mal ve hiz-
met sunan firmaların da bu konuda
etkin rol almaları gerektiğinin bilinci
ile çalışmalarımızı yaparken, gerek tü-
ketici örgütleri gerekse sektör birlik-
leri ile her zaman yakın iletişim ve iş
birliği içinde bulunuyoruz. 

Bu amaçla; güncel tüketici sorunları-
nın tartışıldığı ve çözüm önerilerinin
arandığı Tüketici Konseyi’nde; yine
tüketicilerin can ve mal güvenlikleri
ile ekonomik çıkarlarının, aldatıcı rek-
lamlar yoluyla zedelenmesini önlemek

amacıyla kurulmuş olan ve ülkemiz-
deki tüm ticari reklam ve ilanları in-
celemekle görevli Reklam Kurulu’nda
tüketici örgütleri temsil edilmektedir. 

Bu işbirliklerinin yanı sıra Bakanlığı-
mız, TÜKÇEV ve diğer tüketici ör-
gütleri ile zaman zaman ortak projeler
gerçekleştirmektedir. Bu projelerden
biri de sektördeki çalışmalara ışık tu-
tacak olan tüketici bilinç düzeyinin
araştırılmasına yönelik anket çalışma-
sıdır. Bu araştırma Bakanlığımız,
TÜKÇEV ve Gazi Üniversitesi ile bir-
likte bu yıl içinde yapılacak ve sonuç-
ları tüm kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Tüketicinin Korunması Kanun
Taslağı’na gelirsek, neden yeni bir
kanun? Taslağın yasalaşması için
nasıl bir takvim öngörüyorsunuz?

Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar
Kanunu’nda tüketici haklarına ilişkin

düzenlemeler ile süreç içerisinde yeni
yürürlüğe konan AB direktiflerine ve
direktiflerde yapılan değişikliklere
uyum sağlanması ve uygulamada or-
taya çıkan aksaklıkların giderilmesi
amacıyla 4077 sayılı “Tüketicinin Ko-
runması Hakkında Kanun”un hemen
hemen bütün maddelerinde bir deği-
şiklik ihtiyacı hasıl olmuştur. 

Bu ihtiyaca istinaden yeni bir Tüketi-
cinin Korunması Hakkında Kanun ha-
zırlanmasının daha uygun olacağı de-
ğerlendirilerek, 54 maddelik tasarı
taslağı hazırlanmış ve 23 Ağustos 2012
tarihinde başta tüketici dernekleri ol-
mak üzere kamu kurum ve kuruluş-
ları, meslek birlikleri ve sivil toplum
kuruluşlarından oluşan toplam 96 ku-
ruluşun görüşüne açılmıştır. Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı internet sitesi va-
sıtasıyla tüketicilerimizin ve diğer ta-
rafların da görüşüne açılan taslağımıza
ilişkin görüşleri aldıktan sonra son dü-
zenlemeler yapılarak, tasarı TBMM’ye
gönderilecektir.

Günümüzde başta kredi kartı ai-
datları olmak üzere bankaların ta-
lep ettiği kimi ödemeler, tüketici
şikayetlerinde başı çekiyor. Tas-
lakta hangi başlıklar öne çıkıyor? 

Yeni kanun tasarısı taslağı ile tüketici-
leri daha ileri seviyede korumaya yö-
nelik tedbirlerin alınması, tüketicilerin
hak arama yollarının kolaylaştırılması
ve bilgilendirilmesine ağırlık veril-
mesi, bürokrasinin azaltılması ve hak-
kaniyete uygun bir ceza sisteminin
oluşturulması amacıyla mevcut dü-
zenlemelerin birçoğunda değişiklik
öngörülürken, hâlihazırda Kanunda
yer almayan Haksız Ticari Uygulama-
lar, Ürün Sorumluluğu, Finansal Hiz-

teşkil ettiği; bankacılık sektöründe, üc-
ret, komisyon ve bankacılık hizmet
gelirleriyle bankaların işletme gider-
lerini karşılama oranının 2011 yılı
sonu itibariyle %65,5 oranında ger-
çekleşmiş olduğu göz önünde bulun-
durulduğunda; faiz dışı gelir kalem-
lerinin bankalar açısından vazgeçilmez
olduğu açıkça görülüyor. Toplumun
tüm kesimlerinin tepkisini çeken bu
tür uyuşmazlıkların önüne geçilmesi
için Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun’da düzenleme yapılması gere-
kiyordu. Bu problemlerin çözümüne
yönelik bir düzenleme öngörüyoruz.
Taslakla ilgili görüşler geldikten sonra
yeni bir değerlendirme yaparak, ban-
kacılık alanında tüketicilerimizin ya-
şadığı problemleri azaltacak nihai hü-
kümlere yer vereceğiz.

Taslakta ön plana çıkan bir diğer konu
da “maketten satış” olarak adlandırılan
ön ödemeli konut satışlarına ilişkin

metlere İlişkin Mesafeli Satışlar, Tü-
ketici Ödülleri, Ismarlanmamış Mal
ve Hizmetler gibi alanlarda da düzen-
lemeler getiriliyor. Taslakta, bankacılık
sözleşmelerinden alınamayacak ücret-
ler başta olmak üzere, tüketici kredi-
leri, konut finansmanı sözleşmeleri ve
finansal hizmetlerin mesafeli satışları
gibi bankacılıkla ilgili doğrudan hü-
kümler de yer alıyor.

Gerek Bakanlığımıza, gerekse Tüke-
tici Sorunları Hakem Heyetleri ve Tü-
ketici Mahkemelerine yapılan başvu-
ruların büyük bir bölümünü
bankacılıkla ilgili uyuşmazlıklar oluş-
turuyor. Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu’nun (BDDK)
Aralık 2011 Raporu’na göre 2011’de
bankaların faiz dışı gelir kalemlerinde
yer alan bankacılık hizmet gelirleri ile
kredilerden alınan ücret ve komisyon-
lardan elde ettiği gelir 17 milyar 104
milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu
rakamın, 117 milyar 958 milyon TL
tutarındaki toplam gelirin %14,5’ini
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düzenlemelerdir. Tüketicilerin öde-
melerini teminat altına almayı ve ko-
nutun tamamlanmasını sağlayacak si-
gorta sistemini getirmeyi planlıyoruz.

Tüketiciye ayıplı mal satılması ya
da reklamlar aracılığıyla kandırıl-
masına yönelik önlemler neler? 

Bilindiği üzere satın alınan bir malda
ayıp çıkması durumunda tüketicinin
4 seçimlik hakkı bulunuyor. Ancak
“Garanti Belgesi” uygulaması ülke-
mizde yanlış algılanmış ve “Ürünün
2 yıl garantisi var” ifadesinden, sadece
“onarım hakkı” varmış gibi tüketiciler
her zaman servislere yönlendiriliyor.

Bu nedenle garanti belgesi uygulaması
ortadan kaldırılarak, tüketicilerin bi-
linçlendirilmesine hizmet edecek, tü-
keticilerin Kanun’dan kaynaklanan
haklarının yazıldığı “Tüketici Hakları
Belgesi” isimli bir belgenin tüketici-
lere verilmesi zorunlu hale getiriliyor.
30 gün içinde ayıbın müteşebbise bil-
dirilmesi yükümlülüğü kaldırılarak, 6
ay içinde ortaya çıkan ayıbın, teslim
anında var olduğunun kabul edilece-
ğine ve ayıplı maldan dolayı 2 yıllık
bir sorumluluğun olduğuna yönelik
düzenleme yapılıyor.

Tasarıya, aldatıcı ve yanıltıcı reklam-
larla ilgili yeni düzenlemelerin yanı
sıra; mevzuatımıza yeni girecek olan
haksız ticari uygulamalarla ilgili bir
madde ilave edilmiştir. 

Bir süre önce çıkardığınız “Piyasa
Gözetimi ve Denetimi Yönetme-
liği”nin uygulanmasında kriteri-
niz ne olacak? 

640 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
name ile “Tüketicilerin sağlık ve gü-
venliği ile ekonomik çıkarlarını ko-
ruma” görevi verilen Bakanlığımız;
Tüketicinin Korunması Hakkında Ka-
nun ile tüketicilerin ekonomik men-
faatlerini korurken, tüketicilerin sağlık
ve güvenliğini korumak için de dü-
zenlemeler yapmaktadır. Yayınladığı-
mız iki tebliğ ile, Bakanlığımızın so-
rumluluğunda olan tekstil, ayakkabı,
mobilya, çocuk bakım gereçleri, kır-
tasiye gibi birçok üründe bulunması
gereken temel güvenlik kriterlerini
belirledik. 

Güçlü ve etkin bir denetim için açık
ve anlaşılır bir mevzuat altyapısı oluş-
turmak önemlidir. Tüketici ürünleri-

“Mevcut kanun gereği 29

üyeye sahip olan Reklam

Kurulu’nun üye sayısını

11’e düşürerek,

etkinliğinin artırılmasını

hedefliyoruz.” 

nin piyasaya arzı veya dağıtımı aşama-
sında veya ürünler piyasada iken, gü-
venli olup olmadığı veya teknik dü-
zenlemesine uygun olup olmadığı
konularında yapılacak piyasa gözetimi
ve denetimine ilişkin usul ve esasları,
alınacak önlemleri, üretici ve dağıtı-
cıların yükümlülüklerini belirlemek
amacı ile çıkarılan yönetmelik, Bakan-
lığımızın Piyasa Gözetim Denetimi ile
ilgili faaliyetlerine ilişkin tüm taraflar
için el kitabı niteliğindedir. 

Amacımız, piyasada bulunan tüketici
ürünlerinin tamamının sağlıklı ve gü-
venli olmasını sağlamaktır. Üreticiler
açısından piyasaya güvenli ürün arz
etmek, yasal bir zorunluluktur. Üre-
ticilerimiz bu yasal zorunluluğu dik-
kate almalı ve güvenli ürünleri piya-
saya sunmalıdırlar. 

Denetimlerde ürünlerin güvensiz ol-
duğunun tespit edilmesi durumunda;
ürünler toplatılmakta, piyasaya arzı ya-
saklanmakta ve 13.500 TL ile 33.900
TL arasında idari para cezası uygulan-
maktadır. Üreticilerimizin herhangi
bir yaptırım ile karşı karşıya kalmamak
için ilgili tebliğleri incelemesi ve teb-
liğlere uygun olarak üretim yapmaları
veya ithal etmeleri dikkat edilmesi ge-
reken çok önemli bir husustur. 

Firmalarımızın, çağdaş dünyanın
kabul ettiği ölçüde tüketicinin gü-
venliğini, haklarını ve memnuni-
yetini gözetme noktasında sorum-

luluk anlayışıyla hareket ettikle-
rini söyleyebilir miyiz?

Ülkemizde ürün güvenliğine ilişkin
mevzuat 2002 yılından bu yana uygu-
lanmaktadır. Hali hazırda 10 kamu ku-
rumu, görev alanlarına giren ürünler
itibari ile piyasa gözetimi ve denetimi
yapmaktadır. Bu konuda belli mesafe
alınmış ve sanayicilerimiz arasında
ürün güvenliği bilinci oluşmuştur.
Önümüzdeki dönemde farkındalığın
daha da artacağına inanıyorum.

Ülke içinde kurumlarımız tarafından
yapılan denetimler kadar ihracat fak-
törü de etkilidir. Çünkü ülkemizdeki
ürün güvenliği mevzuatı birebir AB
ülkeleri ile aynıdır. Ayrıca, Bakanlık
olarak sanayicilerimize yönelik bilgi-
lendirme seminerleri düzenliyoruz.
Firmalarımız konuya çok ilgili dav-
ranmakta, toplantılara katılmakta ve
tüketici güvenliği konusunda yayım-
ladığımız mevzuatı takip etmektedir-
ler. Türk sanayicisinin, tüketicinin
sağlığının ve güvenliğinin korunması
noktasında sorumluluk anlayışıyla
üretim yapma gayreti içinde olduğunu
görmek memnuniyet vericidir.

Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
olarak her yıl Geleneksel Tüketici
Ödülleri Yönetmeliği çerçevesinde;
tüketicinin güvenliğini, haklarını ve
memnuniyetini gözetme noktasında
sorumluluk anlayışıyla hareket eden
firmaların teşvik edilmesi, tüketici bi-

“Türk sanayicisinin, tüketicinin sağlığının

ve güvenliğinin korunması noktasında

sorumluluk anlayışıyla üretim yapma

gayreti içinde olduğunu görmek,

memnuniyet vericidir.” 

lincinin geliştirilmesi, tüketicilerin ya-
sal haklarını kullanmaları konusunda
özendirilmesi, tüketici talep ve tercih-
lerini dikkate alan firmaların teşvik
edilmesi, tüketici hukukunun veya tü-
keticinin korunması ile ilgili bilimsel
çalışmaların özendirilmesi amacıyla
tüketici ödülleri veriyoruz.  Söz ko-
nusu ödüller bu alanda devlet tarafın-
dan verilen tek ödüldür ve gerek tü-
keticiler, gerekse iş dünyası nezdinde
olumlu yankılar yapmakta, özellikle
mal ve hizmet üreten sektörler tara-
fından dikkatle takip edilmektedir.
Ödüller aracılığıyla hem kamuoyunun
hem de iş dünyasının dikkati tüketici
alanına çekilerek, bu alanda bir far-
kındalık oluşturulmaktadır.

“Sanayicilerimiz arasında ürün güvenliği bilinci oluşmuştur. Önümüzdeki

dönemde farkındalığın daha da artacağına inanıyorum.”  
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Uzman gözüyle

4 077 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun Eylül 1995’de

yürürlüğe girmiş, 4822 sayılı Kanun
ile Mart 2003’de kapsamlı değişiklikler
yapılmıştır. 

Gerek AB Mevzuatındaki değişiklik-
ler, gerekse uygulamada ortaya çıkan
eksiklik ve aksaklıkların ortadan kal-
dırılması amacıyla, AB ile işbirliği içe-
risinde 03.10.2005–01.04.2007 tarih-
leri arasında yürütülen TR
0402.05 sayılı “Tüketicinin
Korunması Mevzuatı-
nın Tam Uyumu,
Yürütülmesi ve
Uygulanması Ça-
lışmalarında Tür-
kiye’nin Kapasitesinin
Güçlendirilmesi” isimli proje
kapsamında, tüketicinin korunması
mevzuatının gözden geçirilmesi ve AB
mevzuatı ile tam uyumun sağlanması
hedeflenmiştir. 

Proje kapsamında yürütülen çalışma-
lar sonucu hazırlanan taslak, 03 Mart
2008 tarihinde kamu kurum ve kuru-
luşları ile sivil toplum kuruluşlarının
görüşüne açılmış, Mayıs 2009’da Baş-
bakanlığa gönderilmesine rağmen
TBMM’ye gönderilemediği için tasarı
haline gelmemiştir. 

Tüketicinin Korunması Yasa Taslağı
üzerine değerlendirmeler 

Özcan Pektaş

Gümrük ve Ticaret Bakanımız sayın
Hayati Yazıcı, yeniden hazırlanan Tü-
keticinin Korunması Hakkında Kanun
Tasarı Taslağı hakkında 14 Ağustos
2012’de kamuoyuna bilgi vermiştir. 

Yeni taslak ile getirilen düzenlemele-
rin, Mayıs 2009 tarihinde Başbakan-
lığa gönderilen taslak ile büyük oranda
paralellik arz ettiği görülmüştür. Ma-
yıs 2009 tarihli taslak 4077 sayılı Yasa

maddelerinde değişiklik ve
ilaveler getirirken,

hazırlanan yeni
taslakla 4077 sa-

yılı Kanun yürür-
lükten kaldırılarak, yeni

kanun olarak hazırlan-
dığı görülmüştür. 

2009 tarihli taslakta bir maddede ele
alınan İmalatçının Sorumluluğu
(m.4/B), yeni taslakta 8 madde halinde
ele alınmıştır (m.8-15). Ayıplı mal ve
hizmet tek maddede toplanmış iken
(m.4), yeni taslakta mer’i kanunda ol-
duğu gibi ayrı ayrı maddelerde ele
alınmıştır (m.16-17). Ayrı maddelerde
düzenlenen Reklam Kurulu ve Haksız
Ticari Uygulamalar Kurulu (m.14-
17/B), yeni taslakta her iki konuya da
Reklam Kurulu tarafından karar ve-
rilmesi (m.37) düzenlemesi yapılmış-

gözönünde bulundurulmasında fayda
vardır.

3. Madde 8-15 arasında yer alan
Ürün Sorumluluğu ile ilgili düzenle-
meler AB mevzuat uyumu çerçeve-
sinde yapılması gereken değişikliktir.

Ancak, Ürün Sorumluluğu ile ilgili
düzenlemelerin (m.8-15); uygula-
mada ortaya çıkacak Hatalı Ürün  ile
Ayıplı Mal kavramlarının karıştırılma-
sının önlenmesi için 4703 sayılı Ürün-
lere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazır-
lanması ve Uygulanmasına Dair
Kanun’da yapılacak bir düzenleme ile
gerçekleştirilmesinin bu riski bertaraf
edeceği değerlendirilmektedir. 

4. Eser sözleşmelerinin Ayıplı Hiz-
met kapsamı içerisine alınması bu
alanda yaşanan sorunları ortadan kal-
dıracaktır.  Örneğin; Konutların bal-
konlarının alüminyum profil ile ka-
pattırılması hizmeti eser sözleşmesi
kapsamında olduğu için 4077 sayılı
Yasa hükümlerinden yararlanamı-
yordu. Bundan sonra haklarını bu Yasa
çerçevesinde arayabilecekler.

5. Yanlış yargı kararlarının veril-
mesine de sebep olan Bağlı Kredi kav-
ramına gerek Tüketici Kredilerinde
(m.19/16), gerekse Konut finansmanı
sözleşmelerinde  açıklık getirilmesi
(m.20/7)  hatalı değerlendirmeleri or-
tadan kaldıracaktır.

6. Kampanyalı Satışlar Konut veya
tatil amaçlı taşınmazların ön ödemeli
satışı olarak düzenlenmiştir. Tüketici
tarafından yapılan ödemelerin teminat
altına alınmasına ilişkin yasal boşluğun
ortadan kaldırılmasına ilişkin düzen-
leme yer almaktadır. (m.21/2) Burada

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yeni taslak ile

getirilen düzenlemelerin, Mayıs 2009 tarihinde Başbakanlığa

gönderilen taslak ile büyük oranda paralellik arz ettiği görülüyor. 

TOKİ tarafından yürütülen hakediş
sisteminin uygulanmasına yönelik bir
düzenleme getirilmeye çalışılmaktadır.
Ancak sistemin sağlıklı işleyebilmesi
için yapılacak yönetmelik düzenleme-
sinde tarafların hak, yetki ve sorum-
lulukları ile uygulama usul ve esasla-
rının ayrıntılı olarak düzenlenmesi
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, ikinci fıkranın son
cümlesi olan “Bağlı kredili satışlarda
kullanılan kredi miktarı için veya devir
ve teslim tarihine kadar olan
ödemelere karşı tüketiciye te-

Hazırlanan taslaktaki tanımlar

maddesine yeni tanımlar

konulmasında fayda var. 

Mayıs 2009 tarihli taslak

4077 sayılı Yasa’da

değişiklik ve ilaveler

getirirken, hazırlanan yeni

taslakla 4077 sayılı Yasa

yürürlükten kaldırılarak,

yerine geçecek yeni kanun

olarak hazırlandı. 

tır. Ismarlanmamış mallar Mesafeli
Sözleşmeler ile ilgili madde içerisinde
düzenlenmiş iken yeni taslakta ayrı bir
madde başlığında ele alınmış, Reklam
Konseyi’nin ise ilave bir düzenleme
olduğu görülmüştür.

Taslak www.gumrukticaret.gov.tr ve
www.tuketici.gov.tr adreslerinde gö-
rüşe açılmıştır.

Her iki taslak hakkındaki bu kısa kar-
şılaştırmadan sonra yeni taslaktaki bazı
maddeler hakkında katkı sağlaması
düşüncesi ile aşağıdaki değerlendir-
meler yapılmıştır: 

1. Tanımlar maddesine yeni tanım-
lar konulmasında fayda vardır. Örne-
ğin; efektif faiz, kredinin toplam ma-
liyeti (m.19), konut finansmanı
kuruluşu (m.20), paket tur düzenle-
yicisi, paket tur aracısı (m.26), indi-
rimli satış (m.29), reklamveren, rek-
lam ajansı ve mecra kuruluşu (m.35)
gibi tanımlar eklenebilir.

2. “Bakanlık, genel olarak kullanıl-
mak üzere hazırlanmış sözleşmelerde
yer alan haksız şartların, sözleşme me-
tinlerinden çıkarılması veya kullanıl-
masının önlenmesi için gerekli ted-
birleri alır.” düzenlemesi ile  yetkiyi
kendi uhdesine almıştır. 

Bu hükmün uygulanmasında çok sa-
yıda hukukçu uzmana ihtiyaç olacak-
tır. Genel Müdürlüğe alınacak Uzman
Yardımcısı sınavlarında bu ihtiyacın



30 31

Özcan Pektaş

Uzman gözüyle

minat verilmesi durumunda ya da
bina tamamlama sigortası yaptırılması
durumunda bu fıkra hükmü uygulan-
maz.” hükmünde yer alan teminat
türü nedir? Banka teminat mektubu
mu? Kambiyo senedi mi? Banka te-

minat mektubu ise ne tür bir te-
minat mektubu olacaktır?
Teminatın içeriğini kim be-

lirleyecektir? (Bakanlık,
BDDK, T. Bankalar Birliği) 

Bina tamamlama sigortasının
Kanun ve alt düzenlemelerle
getirilecek düzenlemelere uy-
gun olarak Genel İşlem Şart-
larının Sigortacılık Genel Mü-
dürlüğü tarafından
belirlenmesi gerekmektedir. 

7. İndirimli satışlarla ilgili dü-
zenlemenin 2009 yılında

hazırlanan  taslakta ol-
duğu gibi ayrı bir madde
halinde ve ayrıntılı ola-
rak düzenlenmesinin
daha faydalı olacağı de-
ğerlendirilmektedir.

8. Garanti Belgesi uygulaması yü-
rürlükten kaldırılarak Tüketici Hakları
Belgesi uygulaması getirilmektedir.
Tüketiciler tarafından bilinen Garanti
Belgesi uygulamasının isim olarak
dahi olsa ortadan kaldırılması sıkıntı-
ları beraberinde getirecektir. AB Yö-
nergelerinden gelen sıkıntının bertaraf
edilmesi için İhtiyari Garanti uygula-
masının ayrı bir madde olarak düzen-
lenmesi ve Garanti Belgesi uygulama-
sında yaşanan sıkıntıların ilgili
maddesinde yapılacak düzenleme ile
aşılması yerinde olacaktır. 

Diğer taraftan, Garanti Belgesinden
Bakanlık onayının kaldırılması, ülke
ithalat rejim kararları çerçevesinde
Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Mü-
dürlüğünce her yıl yayınlanmakta olan
İthalinde Garanti Belgesi Aranacak
Maddelere İlişkin Tebliğ hükümleri-
nin ortadan kaldırılmasına da neden
olacağı unutulmamalıdır. Bu duru-
mun getireceği sıkıntının ortadan kal-
dırılması için Ekonomi Bakanlığı ile
müşterek bir çözüm bulunmasında
fayda vardır.

9. Tüketici bilincinin geliştirilmesi

İndirimli satışların ayrı bir

madde halinde ve ayrıntılı

olarak düzenlenmesi daha

faydalı olacaktır.  

Tüketici bilincinin geliştirilmesine yönelik ders

programları konusunda Bakanlığın görüşü alınmalıdır.  

konusunda, örgün ve yaygın eğitimin
ders programları hazırlanırken Bakan-
lığın uygun görüşünün alınması uy-
gulamada yaşanan hatalı programları
ortadan kaldıracak ve daha sağlıklı bil-
gilerin yer alması sağlanacaktır. 

Bu konunun sağlıklı biçimde hayata
geçirilebilmesi için, yayınlanacak bil-
gilendirici ve eğitici programların
(15-20 saniyeyi geçmeyecek  spot
programlar halinde) Bakanlıkça hazır-
lanıp yayıncı kuruluşlara verilmesi ile
eksik, yanlış ve bilgi kirliliğine neden
olacak uygulamaların önüne geçile-
cektir.  (2003 yılında Bakanlıkça ha-
zırlanan İlgilen-Bilgilen kampanya-
sında hazırlanan 17 spot tanıtımlarda
olduğu gibi.)

10. Taslakla Reklam Kurulu üye sa-
yısı 29’dan 11’e indi-
rilmektedir. Reklam
Kurulu sivil toplum
ve meslek kuruluş-
ları ağırlıklı iken
kamu çoğunluğuna

dönmektedir!  

Tedbiren durdurma kararı verme yet-
kisinin Reklam Kurulu Başkanına
devredilmesi yerinde bir düzenleme-
dir. Yasada yer alan hükümlere aykırı-

lığı açık, diğer firmalar açısından hak-
sız rekabete neden olacak reklam ve
ilanlar hakkında zaman geçirilmeden
Tedbiren Durdurma kararı verilmesi,
mağduriyetlerin biran önce önlenme-
sini sağlayacaktır.

11. Tüketici şikayetlerinin en fazla
nüfusun yoğun olduğu illerde ortaya
çıktığı gerçeği göz önünde bulundu-
rulduğunda, Büyükşehir statüsündeki
illerdeki İl Hakem Heyetlerine de,
-örneğin 2.000-4.000 arası uyuşmaz-
lıklarda- bağlayıcı karar alma yetkisi
verilmesi hem İl Hakem Heyetleri’nin
daha aktif çalışmasını sağlayacak hem
de tüketici mahkemelerinin yükünü
hafifletecektir. 

12. Taslakta öngörüldüğü şekilde
Hakem Heyetlerine Raportör kadrosu
ihdasının gerçekleştirilmesi halinde
Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri-
nin daha hızlı ve sağlıklı karar alması-
nın altyapısı hazırlanabilecektir. Yasa
yürürlüğe girdiğinde görev alacak ra-
portörlere verilecek düzenli eğitim bu
süreci hızlandıracaktır.

Taslağın kısa sürede yasalaşması te-
mennisi ile dünden bugüne emeği ge-
çenlere teşekkür eder, tüm taraflara
hayırlı olmasını dilerim.

Taslakla üye sayısı 29´dan 11´e indirilen Reklam Kurulu, sivil toplum ve

meslek kuruluşları ağırlıklı iken kamu çoğunluğuna dönmektedir.  

Tedbiren durdurma kararı verme yetkisinin Reklam Kurulu Başkanına

devredilmesi ise yerinde bir düzenlemedir.    
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Doğa için deklanşöre bastılar
Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı

TÜKÇEV tarafından Nallıhan Kuş

Cenneti’nde “Fotoğraf Avcıları

Rastgele” adıyla düzenlenen 3.

Foto Safari, 30 Haziran-1

Temmuz 2012 tarihleri arasında

geniş bir katılımla

gerçekleştirildi. Yarışmada ilk

üçe girenler ile mansiyon

kazanan 5 fotoğrafın yanı sıra

42 fotoğraf sergilenmeye uygun

bulundu.

B uluşma adresi, insanı büyüleyen
doğal güzelliklerinin yanı sıra

200’e yakın türde binlerce kuşa ev sa-
hipliği yapan Kuş Cenneti’nin bulun-
duğu Ankara’nın yanı başındaki Nal-
lıhan ilçesiydi. Giderek azalan yaban
hayvanlarını korumak, avcılığın tü-
fekle değil fotoğraf ile yapılmasını
özendirmek amacıyla gerçekleştirilen
3. Foto Safari, Türkiye’nin dört bir
yanından profesyonel-amatör fotoğraf
meraklılarını buluşturdu. 

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı’nın
(TÜKÇEV) “Fotoğraf Avcıları Rast-
gele” adıyla düzenlediği etkinlik, Or-
man ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Ko-
ruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü ve Doğa Koruma Vak-
fı’nın destekleri, Nallıhan Kaymakam-
lığı, Nallıhan, Çayırhan ve Sarıyar Be-
lediyelerinin katkılarıyla 30

Haziran-1 Temmuz 2012 tarih-
leri arasında Nallıhan Kuş
Cenneti’nde gerçekleştirildi. 

Etkinliğin açılış töreni, TÜK-
ÇEV Yönetim Kurulu Başkanı
Beyhan Aslan, Doğa Koruma
Vakfı Başkanı ve TÜKÇEV

Genel Sekreteri Nevzat Ceylan, Nal-
lıhan Kaymakamı İsmail Altan Demi-
rayak, Nallıhan Belediye Başkanı A.
Adnan Okur, Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı 9. Bölge Müdürü Zeki Şaltu,
Çayırhan  Belediye Başkanı Ömer
Bayrak, Sarıyar Belde Belediye Baş-
kanı Halil Ünsal ile doğaseverler, da-
vetliler ve fotoğrafçıların katılımıyla
Nallıhan Kuş Cenneti Kuş Gözlem
Evi’nde yapıldı.

Törende konuşan TÜKÇEV Başkanı
Beyhan Aslan, dünyanın kirlenmeye
başladığı bu dönemde herkesin çevre
bilinci içinde olması gerektiğini söy-
ledi. Aslan, mesajlarla dolu konuşma-
sında şunları kaydetti: 

“Ankara’ya yakın bir mesafede olan
Nallıhan Kuş Cenneti İç Anadolu’nun
en önemli sulak alanlarından birisidir.
Nallıhan Kuş Cenneti doğal güzelli-
ğinin yanı sıra, sulak, çamur düzlük-

Birincilik ödülü: M. Ali Özcan

leri, ağaçlık bozkır ve kayalık alanları
ile çok çeşitli ekosistemlere sahip ol-
duğundan 200’e yakın kuş türünü bes-
leyip barındırarak, onlara ev sahipliği
yapmaktadır. 

Foto Safari ile amacımız; kuş çeşitlili-
ğini tespit etmek ve gelecek nesillere
tanıtmaktır. Özellikle de kuşların ya-
şama ortamını sağlamak konusunda
insanların çok duyarlı olması gerekti-
ğine dikkat çekmek istiyoruz. Vakıf
olarak geçen sene 250 bin ton atığı
geri dönüştürdük. Ancak Türkiye gibi
75 milyon nüfusu olan bir ülkede bu
rakamlar az. Aslında halkın bilinçle-
nip, ambalaj atıkları ile çöpleri ayrış-
tırması gerekir. 

Ambalaj atıkları sadece şehirlerde de-
ğil, doğal yaşam alanlarında da doğal
yaşamı etkileyen ciddi bir sorun haline
gelmiştir. Otobüslerden ve otoyolu
kullanan araçlardan atılan amabalaj
atıkları ve çöpleri, bu doğal alanda ve
ülkemizin bütün yollarında görmek
mümkün. İnsanlarımızı bu konuda
daha duyarlı olmaya, doğal alanları ko-
rumaya davet ediyorum. Ambalaj atık-
larını hayvanlar besin zincirine katıp
zehirleniyor, nesilleri tükeniyor. Dün-
yanın korumaya ihtiyacı var, çevre an-
cak koruyucular ve doğayı sevenlerin
sayesinde varlığını sürdürebilir.”

3. Foto Safari

Av. Beyhan Aslan

“Ambalaj atıkları sadece şehirlerde değil, doğal

yaşam alanlarında da doğal yaşamı etkileyen ciddi bir

sorun haline gelmiştir.” 

“Gün geçtikçe sayıları azalan

yaban hayvanlarımızı tüfekle vur-

mak yerine fotoğraflarını çekerek

yaşatılmalarını umut ediyoruz. İl-

kini 1997, ikincisini 2005 yılında

Nallıhan Kuş Cennetinde gerçek-

leştirdiğimiz Foto Safari’de, 7 yıl

aradan sonra yeniden buluşmak-

tan, üstelik gösterilen ilgiden

mutluluk duyuyoruz.”  

TÜKÇEV Genel Sekreteri ve Doğa
Koruma Vakfı Başkanı Nevzat Ceylan
da, 3.’sü yapılan foto safariye ilginin
artmasından duyduğu memnuniyeti
dile getirdi. Ceylan, şöyle konuştu: 

“Avcılığın tüfek yerine fotoğraf çeki-
lerek yapılmasını özendirmek ve teş-
vik etmek amacıyla düzenlediğimiz
Foto Safari’yi ilk kez 1997’de yaptık.
Bilinçli avcıların ve doğaseverlerin bü-
yük destek verdiği yarışmaya ilgi um-
duğumuzdan fazla oldu. Şimdi de aynı
heyecanı ve ilgiyi görüyorum. An-
kara’ya en yakın mesafede bulunan
Nallıhan Kuş Cennetinin bir doğa ha-
rikası olduğunu herkes keşfetmelidir.
Artık çocuklarımızı betondan bir
nebze olsun uzaklaştırarak; doğayı ta-
nımalarını, toprağı içine sindirmele-
rini, kuşları yakından gözlemlemele-
rini, bitkilerin ve yaban hayvanlarının
mucize yaratan görüntülerini doya
doya seyretmelerini bekliyoruz.

Gün geçtikçe sayıları azalan yaban
hayvanlarımızı tüfek ile vurmak ye-
rine, fotoğraflarını çekerek yaşatılma-
larını umut ediyoruz. Bu amaçla dü-
zenlediğimiz Foto Safari’ye
doğaseverlerin ve fotoğraf çekmek is-
teyenlerin böylesine ilgi göstermesi
bizleri son derece mutlu etti. Bu et-
kinliğin düzenlenmesinde bizlere

İkincilik ödülü: Adnan Menevşe Üçüncülük ödülü: Deran Atabey

Nevzat Ceylan
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önemli katkı sağlayan, desteklerini
esirgemeyen  TÜKÇEV Başkanı Sayın
Beyhan Aslan, Milli Parklar Genel
Müdürlüğü yetkilileri, teşrifleri ile
bizleri onurlandıran kaymakamımız
ve belediye başkanlarımız, en önemlisi
de gazeteci arkadaşlarımız ve diğer do-
ğasever davetlilerimize şükranlarımızı
sunuyoruz.”  

Ceylan, ikincisini 2005’te Nallıhan
Kuş Cennetinde gerçekleştirdikleri
Foto Safari’de, 7 yıl aradan sonra ye-
niden buluşmaktan mutluluk duyduk-
larını da ifade etti.

Törende konuşan Nallıhan Kayma-
kamı İsmail Altan Demirayak da, doğa
sevenleri ve fotoğrafçıları foto safaride
bir araya getirmeyi amaçladıklarını,
kuş cennetinin daha ileri boyutlarda
tanıtımını yapmaya devam edecekle-
rini söyledi. Nallıhan Belediye Baş-
kanı A. Adnan Okur ise Nallıhan Kuş
Cenneti ve Nallıhan’ın tanıtımına
katkı sağlayacak olan foto safari etkin-
liğinin ilçelerinde yapılmasından duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından Nallıhan Kuş
Cenneti Kuş Gözlem Evi’ndeki fotoğ-
raf ve yaban hayvanları sergisini gezen
ve Nallıhan Turizm Gönüllüleri Der-
neği Başkanı Mustafa Bektaş’ın ilçenin
tanıtımı ile ilgili sunumunu dinleyen
fotoğrafçılar ve davetliler, daha sonra
Çayırhan Juliopolis Antik Kenti ile ba-
raj gölünün çevresini gezdi. Ardından
Karacasu Köyü’nde bulunan Uyuz-

suyu Şelalesi’ne geçildi. 

Programın ikinci günü
Akdere Köyü’nde

yapılan kahvaltıdan
sonra Hoşebe Mesire

Yeri, Nallıhan ilçe mer-
kezindeki tarihi yerler,
Tapduk Emre Türbesi ile
Sarıyar Kasabası gezildi.

3. Foto Safari Fotoğraf
Yarışması için belirle-
nen Seçici Kurul, 10
Temmuz’da toplana-

rak, 84 yarışmacının Nallıhan Kuş
Cenneti’nde çektikleri, birbirinden
güzel fotoğrafları değerlendirdi. Fo-
toğraf Sanat Kurumu’ndan Adnan
Ataç, Anadolu Ajansı Genel Müdür
Yardımcısı Ahmet Tek, TÜKÇEV
Başkanı Beyhan Aslan, Türkiye Fo-
toğraf Sanatı Federasyonu’ndan İlker
Şahin, Av Doğa Dergisi editörü Kamil
Üçbaş, Ankara Fotoğraf Sanatçıları
Derneği’nden Melih Özbek, Doğa
Koruma ve Milli Parklar Genel Mü-
dür Yardımcısı Mustafa Akıncıoğlu,
Doğa Araştırmaları Derneği Başkanı
Osman Erdem ile fotoğraf sanatçısı -
doğa duayeni Tansu Gürpınar’dan
oluşan Seçici Kurul, yaklaşık 400 fo-
toğraf arasından en iyilerini seçmekte
epey zorlandı.

TÜKÇEV Başkanı Aslan, “Ülkemizde
gün geçtikçe insan baskısı ile yaşam

TÜKÇEV Başkanı Beyhan Aslan’ın

da aralarında bulunduğu Seçici

Kurul, 84 yarışmacının Nallıhan Kuş

Cenneti’nde çektikleri yaklaşık 400

fotoğraf arasından en iyilerini seç-

mekte hayli zorlandı. Yarışmada

ödül kazanan fotoğraflar ile sergi-

lenmeye değer bulunan 50 fotoğ-

raf, kış aylarında sergilenecek.  
alanları daraltılan yaban hayatına ve
yaban hayvanlarına sahip çıkmalıyız.
Sulak alanların kurutulması çevreye
ve doğaya yapılan müdahaleler, bilinç-
siz avcılık özellikle kuş varlığımızı
önemli oranda etkilemektedir. Bilinç-
siz avcılığı önlemek ve avcılığın fo-
toğraf ile yapılmasını teşvik etmek
amacıyla Nallıhan Kuş Cenneti’nde
düzenlediğimiz foto safari türü etkin-
likleri, tüm ülke safhasında yaparak
toplumu bilinçlendirmek en büyük
arzumuzdur.” dedi.

M. Ali Özcan, Adnan Menevşe ve De-
ran Atabey’in fotoğraflarıyla ilk üç sı-
rayı paylaştığı yarışmada, mansiyonlar
Erman Kırankaya, Ali Ünal, Murat
Toru, Taner Kıral ve M. Serhat Gür-
soy’un oldu. 42 fotoğraf da sergilen-
meye uygun bulundu. Yarışmada 1.
seçilen fotoğrafa 2000, 2.’ye 1500, 3.
fotoğrafa 1000, mansiyonlara ise
500’er TL para ödülü verilecek. Ser-
gilenmeye değer bulunan fotoğrafların
sahiplerine ise Nallıhan ipek iğne
oyası hediye edilecek. Yarışmada de-
rece alan 50 fotoğraf, Ankara ve Nal-
lıhan’da açılacak sergilerle doğasever-

3. Foto Safari’ye ev sahipliği yapan Nallıhan’daki Kuş Gözlem Evi, davetlilerin buluşma

noktasıydı. Açılış töreninde bir de fotoğraf gösterimi yapıldı. 

Yarışmada M. Ali Özcan, Adnan Me-

nevşe ve Deran Atabey fotoğrafla-

rıyla ilk üç sırayı paylaştı, Erman

Kırankaya, Ali Ünal, Murat Toru,

Taner Kıral ve M. Serhat Gürsoy da

mansiyon aldı. 

lerin beğenisine sunulacak. Ödül alan
ve sergilenecek eserleri TÜKÇEV’in
www.tukcev.org.tr sitesinde görmek
de mümkün. 

Foto Safari; “Fotoğraf Avcıları Rast-
gele” adıyla ülkemizde ilk kez 1997
yılında Nallıhan Kuş Cennetinde
Nevzat Ceylan’ın Milli Parklar Genel
Müdürü olduğu dönemde gerçekleş-
tirilmişti. 2. Foto Safari ise 2005 yı-
lında Nevzat Ceylan’ın kamudaki gö-
revinin ardından başkanı olduğu Doğa
Koruma Vakfı tarafından yoğun katı-
lımla organize edilmişti. 
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“Bakanlığın amiral gemisiyiz”

“Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, çevre ile ilgili alanlarda kuralları

belirleyen, uygulayan ve uygulayıcılara yön veren bir genel müdürlük

olması nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın amiral gemisi olan

bir genel müdürlük.  Bize verilen görevin yelpazesi son derece geniş,

görev çeşitliliği ve dolayısıyla da sorumluluğu büyük.”  

Mehmet Baş

Ç evre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre Yönetimi Genel Müdür-

lüğü, çevrenin korunmasında çok
önemli olan Atık Yönetimi, Deniz ve
Kıyı Yönetimi, Hava Yönetimi, İklim
Değişikliği, Kimyasallar Yönetimi, Su
ve Toprak Yönetimi gibi çok çeşitli
alanlarda faaliyet gösteriyor. Çevre Yö-
netimi Genel Müdürlüğü’nü Haziran
ayında bu göreve atanan, Kentleşme
ve Çevre Sorunları konusunda yüksek
lisans yapmış genç bir isim, Mehmet
Baş yürütüyor. 

24 yıl devletin çeşitli kademelerinde
görev alan, son olarak Çevre Denetimi
Daire Başkanlığı’ndan, bu bir hayli zor
görevi üstlenen Mehmet Baş’ın şansı,
meslekten “Çevreci” olması… Kendi-
sine yeni görevinde başarılar diledik-
ten sonra başlıyoruz Mehmet Baş’la
sohbetimize… 

Çevre başlı başına zor
bir başlık ve tüm dün-
yada neredeyse değiş-
meyen tek gündem

maddesi. Dolayısıyla zor bir
görev üstlendiniz. Gelecek için

felaket senaryolarının konuşul-
duğu günümüzde çevre ve çev-

renin korunmasına ilişkin düşün-
celerinizi alabilir miyiz?

Endüstri ve teknoloji alanında
meydana gelen hızlı gelişme-

ler, bir yandan insanın
doğa üzerindeki egemenli-

ğini artırıp yaşam düzeyinin
yükselmesini sağlarken; diğer yan-
dan artan nüfus ve hızlı kentleşme
ile birlikte doğal dengelerin giderek

Çevre Yönetimi Genel Müdürü

Mehmet Baş, meslekten

“Çevreci”...

bozulması sonucunda tüm canlıları
tehdit edecek boyutlara kadar varan
hava, su ve toprak kirlenmesine neden
olmuştur.

Daha önceleri sadece dar kapsamlı kir-
lenme sorunları ve bunların ortadan
kaldırılmasına yönelik kısa vadeli çö-
zümler olarak algılanan çevre; bugün
kendini doğal, ekonomik, sosyal ve
kültürel değerlerin bütünü olarak gös-
termeye başlamıştır. Bu gelişmeyi be-
lirleyen en önemli faktör de sosyal ve
ekonomik kalkınmanın gerçekleştiril-
mesinde kullanılan kaynakların hızlı
ve geri dönülmez bir şekilde tahrip
edilmesidir.

Bu gerçeğin anlaşılması, beraberinde
geleneksel kalkınma modellerinin terk
edilmesi ve yeni model arayışlarını da
gündeme getirmiştir. Böylece gele-
neksel sınırsız kalkınma ve sınırsız tü-
ketim modelleri, yerini sürdürülebilir
ve dengeli kalkınma modellerine bı-
rakmaya başlamıştır.

Bütün bunların sonucunda ortaya çı-
kan gerçek; “Kirliliğin kaynağında ön-
lenmesi, yani kirletmeden temiz tu-
tabilmektir.” Kirliliğin oluşmasından
sonra bertaraf etmek için yapılacak
harcamaların ve yatırımların maliyeti
son derece yüksektir. Kirliliği kayna-
ğında önlemek ve yatırım esnasında
gerekli çevresel önlemleri almak, hem
daha ucuza mal oluyor hem de üreti-

“Geleneksel sınırsız kalkınma ve

sınırsız tüketim modelleri, yerini

sürdürülebilir ve dengeli kalkınma

modellerine bırakmaya başlamıştır.

Bütün bunların sonucunda ortaya

çıkan gerçek; kirliliğin kaynağında

önlenmesi, yani kirletmeden temiz

tutabilmektir.”  

len malların sosyal kitleler üzerinde
çevreye duyarlı olumlu etkisi ortaya
çıkıyor.

Çevrenin korunması için yete-
rince çaba gösteriyor muyuz? İn-
sanımız çevre konusunda istenilen
düzeyde duyarlı hale geldi mi?

Anayasamızın 56. Maddesinde “Her-
kes sağlıklı ve dengeli bir çevrede ya-
şama hakkına sahiptir. Çevreyi geliş-
tirmek, çevre sağlığını korumak ve
çevre kirlenmesini önlemek devletin
ve vatandaşın ödevidir.” denilmekte-
dir. Bu doğrultuda çevrenin korun-
ması ve çevre kirliliğinin önlenmesi
konusunda devlete ve vatandaşlara bü-
yük görevler düşüyor.

Ülkemizde bugün ortaya çıkan sorun-
ların ana nedenlerinden birisi, bilgi
edinme ve bilinçlenmede karşılaşılan
eksikliklerdir. Çevre bilincine sahip
olmayan bir insan, yaşadığı dünyayı
kendisinden sonra başkalarının da kul-

lanacağını idrak edemez. Halbuki
çevre, bize geçmişten kalan bir miras
değil; korunması, geliştirilmesi ve ge-
lecek nesillere en güzel şekilde dev-
redilmesi gereken bir emanettir.

Toplumumuzun büyük bir kısmında
çevre bilincinin yeterince oluşmaması
nedeniyledir ki çevre, ‘İlgilenmeye
değmeyen bir konu’ olarak algılan-
makta, çevreyi korumada hepimize
görev düştüğü gözardı edilmektedir. 

Çevre eğitiminin ana hedefi ise yeni
bir insan tipini, ahlak anlayışını ve tü-
ketim bilincini topluma kazandırmak,
ihtiyacı kadar tüketen, gelecek nesil-
lere karşı sorumluluk hisseden, çevre
sorunlarına karşı duyarlı ve bilinçli bir
insan modeli yetiştirmektir. Bakanlı-
ğımız bu noktadan hareketle eğitime
büyük önem vermekte; belediyeler,
sanayi sektörü, okullar, sivil toplum
örgütleri ve kurumlarla belirli prog-
ramlar çerçevesinde eğitim çalışmala-
rını sürdürmektedir.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlü-
ğü’nün faaliyetlerinden kısaca
bahseder misiniz?

Bugün ülkemizde faaliyet gösteren her
kurum ve kuruluşun çevreyle ilişkisi
bulunuyor. Kurum ve kuruluşlar ge-
nel müdürlüğümüzün çalışma ala-
nında yer alan konularla ilgili olarak
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bize başvurmaktadır. Kapsamın geniş
olması, çok ciddi bir sorumluluk yük-
lüyor. Atıklardan atık sulara, hava kir-
liliğinden deniz ve kıyı yönetimine,
iklim konusundan kimyasallara, hatta
belediyelerin çevresel faaliyetlerinin
finansmanına kadar çok geniş bir faa-
liyet alanımız var. Bu konuların alt
açılımlarına baktığınızda karşınıza de-

vasa bir tablo çıkıyor. Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü bu alanlarda kural-
ları belirleyen, uygulayan ve uygula-
yıcılara yön veren bir genel müdürlük
olması nedeniyle Bakanlığın amiral
gemisi olan bir genel müdürlük.  Bize
verilen görevin yelpazesi son derece
geniş, görev çeşitliliği ve dolayısıyla
da sorumluluğu büyük.  

Bu sorumluluktan hareketle çevre
mevzuatının gerektirdiği şekilde çevre
ve insan sağlığına olumsuz etkilere ne-
den olacak faaliyetleri en aza indirmek
veya önlemek, genel müdürlüğümü-
zün esas görevleri arasında yer alıyor.
Bu kapsamda entegre yaklaşım mode-
liyle hareket edilerek, hava, su ve top-
rak gibi alıcı ortamların kirliliğinin ön-
lenmesine ilişkin faaliyetler ciddiyetle
sürdürülmektedir. Bu yapılırken de
sorun çıkaran değil, çözüm üreten bir
anlayışla hareket ediyoruz. 

Çevre deyince atıkların kayna-
ğında ayrı toplanması ve geri ka-

“Çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilere neden olacak faaliyetleri en aza indirmek

veya önlemek, genel müdürlüğümüzün esas görevleri arasında. Sorun çıkaran değil,

çözüm üreten bir anlayışla hareket ediyoruz.”

“Çevre bilincine sahip olmayan bir

insan, yaşadığı dünyayı

kendisinden sonra başkalarının da

kullanacağını idrak edemez.

Halbuki çevre, bize geçmişten

kalan bir miras değil; gelecek

nesillere en güzel şekilde

devredilmesi gereken bir

emanettir.” 

zanımı da çok önemli. Bu konuda
hangi noktadayız? Yetkilendiril-
miş kuruluşlar ve sanayi ile iş bir-
liğinize dair neler söylersiniz?

Bakanlığımızca yurt dışı uygulamaları
ile ülkemizin yapısı esas alınarak, yö-
netmeliklerle sorumluluk verilen eko-
nomik işletmelerin geri kazanım he-
deflerinin yerine getirilmesi, bunlara
yönelik gerekli harcamaların karşılan-
ması, eğitim ve ilgili diğer faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi ve ambalaj atıkları-
nın kaynağında ayrı toplanması için
bir araya gelerek, kâr amacı taşımayan
tüzel kişiliğe haiz bir yapı oluşturabil-
mesine imkân tanınmıştır. Çevre Ko-
ruma ve Ambalaj Atıkları Değerlen-
dirme Vakfı (ÇEVKO) İktisadi
İşletmesi 2005 yılında, Tüketici ve
Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) İkti-
sadi İşletmesi ise 2010 yılında Bakan-
lık tarafından yetkilendirilmiştir.

Her iki yetkilendirilmiş kuruluşun
özellikle ambalaj atıklarının yoğun bir

şekilde oluştuğu bölgelerinde başarılı
çalışmalar gerçekleştirdiklerini görü-
yoruz ve çalışmaları izliyoruz. Sanayici
ve yetkilendirilmiş kuruluşlar, yönet-
melikle verilen yükümlülüklerin ye-
rine getirilmesinde Bakanlığımızdan
her türlü desteği ve yardımı alabilir,
iş birliği yapabilirler. 

Ambalajı üretenler ile ürünlerini am-
balajlı olarak satışa sunan piyasaya sü-
ren işletmeler ürettikleri ve kullan-
dıkları ambalajlarla ilgili bilgiler ve
ürünlerini ambalajlı olarak satışa su-
nan işletmelerin yönetmelikte belirti-
len hedefler doğrultusunda gerçekleş-
tirdikleri geri kazanım çalışmalarına
ait veriler Bakanlığımız atık ambalaj
yazılım programında toplanıyor ve
istatistiki veri oluşturuluyor. Yaklaşık
14.000 ekonomik işletme kayıt altına
alınmıştır. Özellikle halkın yoğun tü-
ketimine sunulan gıda ve içecek sek-
törü 1991 yılından itibaren sistemde
yer alıyor ve sistemin başarılı bir şe-
kilde yürütülebilmesi için yetkilendi-
rilmiş kuruluşlarla birlikte çalışmala-
rına devam ediyor.

Atıkların geri dönüşümü konu-
sunda önümüzdeki dönemde
planlanan uygulamalar neler?

Bakanlık olarak birinci hedefimiz; en-
tegre yaklaşımla ülke genelinde am-
balaj atıklarını toplamak ve geri kaza-
nımını sağlamak, ambalaj atıklarının
kaynağında ayrı toplanmasını yaşam
standardı haline getirmektir. Sürdü-
rülebilir bir entegre atık yönetim sis-

teminin sağlanması, geri kazanılabilir
atıkların diğer atıklar ile karışmadan
ikili toplama sistemi ile kaynağında
ayrı toplanması ve getirme merkezleri
aracılığıyla toplanarak geri kazanımı-
nın sağlanması amacıyla katı atıkların
toplanmasına ilişkin mevzuat çalışma-
larına başlanmıştır. İkili toplama sis-
temi ile evlerde atıkların biriktirilmesi
sarı torbalarda; biyobozunur atıkların
yaş ve kuru atık olmak üzere mavi tor-
balarda toplanması planlanıyor.

Ayrıca evlerden, okullar-
dan vb. yerlerden kay-
naklanan atık çeşitli-
liğinin fazla olması,
bu atıkların sağlıklı bir
şekilde yönetilebilmesi
amacıyla tüketicilerin bilinç-
lendirilerek, evsel nitelikli
atıkların öncelikle kayna-
ğında azaltılması, ayrı top-
lanması, geri kazanım
sistemine dahil edil-

mesi geri kazanılamayacak olanların
ise bertaraf edilebilmesi amacıyla atık
getirme merkezleri I. Sınıf, II. Sınıf
ve III. Sınıf olmak üzere üç farklı şe-
kilde sınıflandırılmaktadır. 

Bu tebliğ ile atık getirme merkezleri-
nin genel esasları, teknik kriterleri ve
getirme merkezi işleticilerinin özel-
likleri tanımlanmıştır.   
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Endişeliyiz ama önlem almıyoruz 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda yapılan

“İklim Değişikliği Farkındalık Düzeyi Araştırması”, tehlikenin

farkında olduğumuzu ancak önlem almada yeterince hassas

davranmadığımızı gösterdi. Sevindirici olan ise toplum; iklim

değişikliğinin etkilerini azaltmak için harekete geçmeye ve

ileride yaşam tarzını değiştirmeye hazır...

Ç evre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
koordinasyonunda, Küresel

Çevre Fonu’nun (GEF) desteği ile
Birleşmiş Milletler Kalkınma Prog-
ramı (UNDP) tarafından yürütülen
“Türkiye’nin İklim Değişikliği İkinci
Ulusal Bildiriminin Hazırlanması
Projesi” kapsamında yapılan “İklim
Değişikliği Farkındalık Düzeyi Araş-
tırması” tamamlandı. Araştırma;
Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın,
Balıkesir, Bitlis, Bursa, Erzurum, Ga-
ziantep, Isparta, İstanbul, İzmir,
Konya, Kütahya, Samsun ve Sivas il-
lerinde, 25 su havzasını da kapsayacak
şekilde, kent ve kırsal kesimde 15-69
yaş arası 3166 kişiyle, yüz yüze gö-
rüşme yöntemiyle gerçekleştirildi.

Türk insanının iklim değişikliği ko-
nusundaki farkındalık düzeyini, top-
lumun sera gazı azaltım ve iklim de-
ğişikliğinin etkilerine uyum
faaliyetlerini ve sera gazı salımının a-
zaltılması için ödemeye isteklilik du-
rumunu belirlemek amacıyla gerçek-
leştirilen çalışma, çarpıcı sonuçlar
ortaya koydu. 

araştırmaya katılanların %74,1’i, iklim
değişikliği ile mücadele konusunda
ilköğretim ve liselerde ders verilmesi
gerektiğini düşünüyor. Erkekler ve
kentte yaşayanlar ile lise ve üniversite
mezunları iklim değişikliği ile müca-
dele konusunda daha duyarlı. 

Dünya için en önemli sorun salgın
hastalıkların yaygınlaşması ile gıda ve
içecek kaynaklarının tükenmesi, Tür-
kiye için en önemli sorun yoksulluk,
işsizlik ve terör olarak dile getirilirken,
iklim değişikliği her ikisinde de son
sırada geliyor. 

Araştırmanın ortaya koyduğu çarpıcı
bir gerçek de, toplumun iklim deği-
şikliği konusunda fikrinin olması, an-
cak bilgisinin olmaması… İklim de-
ğişikliğinin sebepleri konusunda bilgi
sahibi olanlar %12,5 gibi bir oranı
oluştururken, iklim değişikliğine
uyum konusunda bilgi sahibi olanların
oranı %11,1; iklim değişikliği ile mü-
cadele yolları konusunda bilgi sahibi
olanların oranı %10,7; iklim değişik-
liğinin hayatımıza etkileri konusunda
bilgi sahibi olanların oranı ise %10,5
olarak belirlendi. 

Toplumun iklim değişikliğinin asıl ne-
denlerini bilmediğini ortaya koyan
araştırmaya göre, iklim değişikliğinin
sonucu olan hava kirliliği, iklim deği-
şikliğinin en önemli nedeni olarak gö-
rülüyor. Bunu ormanların yok olması
ile fabrika ve imalathanelerin sayısının
artması izliyor. 

İklim değişikliğini endişe verici bulanların oranı %66

olsa da bu tüketim davranışlarına yansımıyor. 

İklim değişikliğinin en önemli göster-
gesi olarak ise sıcaklıklar ve kuraklık
olayının artması dile getiriliyor. 

Araştırmaya katılanların %29,2’si iklim
değişikliğinin ülkemizde diğer ülke-
lere göre daha az yaşandığını düşü-
nürken, aynı derecede yaşandığını dü-
şünenlerin oranı %24,6, daha fazla
yaşandığını düşünenlerin oranı ise
%19,4 olarak saptandı. 

Ankete göre, iklim değişikliğinin et-
kilerine ilişkin farkındalık düzeyi ol-
dukça yüksek. İklim değişikliğini en-
dişe verici bulanların oranı %66.
Araştırmaya katılanların %34,6’sı iklim
değişikliğinin ciddi bir sorun oldu-
ğunu ve acilen önlem alınması gerek-
tiğini düşünürken, %34,3’ü de iklim
değişikliğine dair yeterince kanıt ol-
duğunu ve bazı önlemlerin alınması-
nın faydalı olacağını düşünüyor.

İklim Değişikliği Farkındalık Düzeyi Araştırması

İklim değişikliği denildiğinde

insanlarımızın aklına ilk olarak

%39,5 oranında mevsim

değişikliği geliyor.   

İklim değişikliğini endişe verici bu-
lanların oranı %66 gibi büyük bir ke-
simi oluşturmasına rağmen, ürün sa-
tın alırken çevreye daha az zarar veren
etiketlere dikkat edenlerin oranı
%32’de kalıyor. 

Bu durum, iklim değişikliği konu-
sunda ilginin yüksekliğine karşın ey-
lem düzeyinin oldukça düşük kaldı-
ğını gösteriyor. Ürün satın alırken
etiketindeki çevre dostu yöntemlerle
üretilip üretilmediği konusundaki ya-
zılara dikkat etmediğini belirtenlerin
oranı da %30,8.

Araştırmaya katılanlar, iklim değişik-
liği ile mücadele konusunda en etkili
yöntem olarak enerji tasarrufu uygu-
lamalarını görüyor. 

Bireysel olarak uygulanan yöntem-
lerde ilk sıradaki enerji tasarrufunu,

su tasarrufu ve çevreyi temiz tutmak
izlerken, katılımcıların %38,2’si mü-
cadeleye dönük herhangi bir uygula-
mada bulunmuyor.

Katılımcıların %34,1’i iklim değişik-
liğinin etkilerini azaltmak için ileride
yaşam tarzını değiştirmek zorunda ka-
lacağını, %22,9’u iklim değişikliğinin
etkilerini azaltmak için ileride yeni
teknolojiler üretileceğini düşünüyor.

Bir ürünün üretim aşamasında çev-
reye daha az zarar verdiğinin bilinmesi
durumunda ürünü satın almak için
daha fazla ücret ödeyeceğini belirten-
lerin oranı %33,2 olarak belirlenirken,
bu kesimi oluşturanlar 100 TL’lik bir
ürünü almak için ortalama 12,1 TL
daha fazla ödeyebileceklerini dile ge-
tirdi. Tüm hedef kitle içinde öden-
mesi göze alınan ortalama değer ise 4
TL olarak belirlendi. 

Araştırmaya göre, iklim değişikliği de-
nildiğinde akla ilk olarak %39,5 ora-
nında mevsim değişikliği geliyor.
Bunu sırasıyla kuraklık/susuzluk ve
hava şartlarının bozukluğu izliyor. 

Kentte yaşayanlar iklim değişikliğini;
daha çok mevsim değişikliği, hava kir-
liliği, küresel ısınma ve ozon tabaka-
sının delinmesi, kırda yaşayanlar ise
kuraklık/susuzluk, hava şartlarının bo-
zukluğu, doğal dengenin bozulması
ile ilişkilendiriyorlar. İklim değişikli-
ğini ozon tabakasının delinmesi ve kü-
resel ısınma ile ilişkilendirenler en çok
üniversite mezunları olurken, küresel
ısınma ile ilişkilendiren %6’lık bir ke-
sim bulunuyor. 

Görüşülen kişilerin %12,9’unun ise
iklim değişikliği ile ilgili herhangi bir
fikri bulunmuyor. “Fikrim yok” di-
yenlerin oranı eğitim düzeyi düşük ki-
şilerde, kadınlarda ve kırsal kesimde
daha yüksek. 

İklim değişikliği ile mücadele algısının
toplumda yüksek olduğunu gösteren
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Gürkan Genç dünya turunda 
2010 yılında 11 ay süren bisiklet yolculuğunu Japonya’da

noktalayan Gürkan Genç, 7 yıl sürecek bisikletle dünya turu için

Ankara’daki 1. Meclis binası önünden ailesi ve dostları

tarafından uğurlandı. 

O na “Günümüzün Evliya Çe-
lebi”si de diyorlar, “Demir atlı

Seyyah” da... Gürkan Genç’in yaptık-
larına bakınca, bu tanımlamaları so-
nuna kadar hak ediyor. 2010 yılında
Samsun’dan bisikletiyle yola çıkıp;
Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenis-
tan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızis-
tan, Çin, Moğolistan, Güney Kore, Ja-
ponya rotasını tamamladığında 11 ay
geride kalmıştı. 

Ancak bir hayali daha vardı; bisikletle
dünya turu… Daha önce tek seferde
denenmemiş bir rotayı bisikleti ile ge-
çerek rekorlar kitabına girmeyi hedef-
leyen Genç, bunu başaran ilk Türk
olarak tarihe adını yazdırmak için ha-
rekete geçti. Dünya turunda kullana-

Gürkan’ın annesi Ayşe Genç, oğlun-
dan 7 yıl ayrı kalacak olmanın üzün-
tüsünü yaşıyordu. Ayşe Genç, “Mut-
luyum, gururluyum, anneyim.
Gürkan’ın çocukluğundan beri hep
bisikleti olmuştur. Hayat onun, nasıl
yaşamak istiyorsa onu yapacak. Uma-
rım onun olmadığı 7 yılda Türkiye’de
bisikletle ilgili çok şey yapılabilir. İn-
şallah Gürkan döndüğünde bir şeyle-
rin yapılmış olduğunu görür.” dedi. 

Sıra vedalaşmaya geldiğinde duygusal
anlar yaşandı. Gürkan Genç, başta an-
nesi Ayşe, babası Şerafettin, kardeşi
Gürhan Genç olmak üzere kendisini
uğurlamaya gelen bisikletsever dost-
larıyla tek tek vedalaştı, fotoğraflar çe-
kildi. Gürkan’ı uğurlamaya gelenler
arasında Fransız bisikletçiler Gerard
Putigny ile Alain Souza da vardı. 

Türkiye’de bisiklet kullanımının yay-
gınlaşmasını, bisiklet yollarının yapı-
mını, kısaca bisikletli yaşamı teşvik et-
mek amacıyla “Gelecek için pedalla”
projesi kapsamında yola koyulma vak-
tiydi. Son kontrollerini yaptı, “Allaha-
ısmarladık” diyerek, pedal bastı Gür-
kan Genç. Bisikletsever dostları da
eşlik etti bir süre ona. 

İlk olarak Sivrihisar, Afyon, Salihli ro-
tasından İzmir’e pedallayan Gürkan,
İstanbul’dan Bulgaristan’a geçiş yapa-
rak, dünya turuna Avrupa kıtasıyla de-
vam edecek. Portekiz’den geçeceği si-
yah kıta Afrika’da doğuya doğru yol
alacak, Arabistan yarımadası  ve Af-
rika’nın doğu sahilinden Güney Afri-
ka’ya inecek. Gemi ile Atlantik Okya-
nusu’nu aşarak, Güney Amerika’da

Brezilya’ya adım atacak. Güney Ame-
rika’yı boydan boya geçerek, Orta
Amerika, ardından da ver elini Kuzey
Amerika. ABD’yi bir uçtan bir uca ge-
çerek Kanada’ya çıkacak. Alaska’dan
Kuzey Kutbu’na geçiş yapacak olan
Gürkan, Grönland’dan Rusya toprak-
larına giriş yapacak. Japonya, Güney
Kore, gemi ile Yeni Zelanda, Avus-
tralya rotasından sonra Asya’da Çin,
Hindistan, Pakistan, İran ve nihayet
Türkiye… 

33 yaşında başladığı dünya turunu 40
yaşında tamamlayacak olan Gürkan, 7
kıtada 84 ülkede 115.000 km pedal ba-
sacak. Dünyanın en büyük 5 çölü, en
yüksek 5 araç geçiş noktasından geçip
Everest ana kamp alanı tırmanışını
gerçekleştirecek. Tüketici ve Çevre
Eğitim Vakfı’nın (TÜKÇEV) desteği,
Atılım Üniversitesi’nin ana sponsor-
luğunda yola çıkan Gürkan’ın nerede
olduğu uydu aracılığıyla izlenecek,
kendisi de www.gurkangenc.com in-
ternet sitesinde geçtiği kıta ve ülke-
lerde yaşadıklarını paylaşacak. 

Bisikletli yaşam için  

Özel yapım 15 kg ağırlığındaki bisikleti,

gerekli ekipmanlarla birlikte 50-52 kg’a

ulaşan Gürkan Genç, ailesi ve dostlarını

selamlayarak dünya turuna başladı.  

cağı bisikleti, Japonya turundaki de-
neyimlerinden yola çıkılarak özel ola-
rak hazırlandı, Dışişleri Bakanlığı
başta olmak üzere kurumlarla temasa
geçildi, hazırlıklar tamamlandı. 

Ve nihayet 9 Eylül 2012 Pazar günü.
Start için seçilen adres oldukça anlam-
lıydı. Gürkan Genç, 7 yıl sürecek
dünya turuna pedallamak üzere An-
kara’daki 1. TBMM Binası önünde
ailesi ve bisikletsever dostları ile bu-
luştu. Bisikletiyle geniş coğrafyalarda
Türkiye’nin ve Türk insanının tanıtı-
mına katkı yapan Gürkan Genç, ilk
olarak 1. TBMM Binası’nı gezdi.

Dünya turuna başlamadan Sorumlu-
luk Dergisi’ne konuşan Genç, ailesi
ve dostlarının kendisini hiç yalnız bı-
rakmadığını, herkesin destek verdiğini
belirterek, “İnternetten gönderilen
her bir mesaj zorlukları aşmamı sağ-
lıyor. Aslında bu, Türkiye için büyük
bir tanıtım faaliyeti. Ekim ayında
Çin’in en büyük dergisi beni kapağına
taşıyor.” dedi. 

Dünya turunu Türkiye’de üretilen
özel yapım bisikletiyle tamamla-
yacak olan Genç, “Her gittiğim
yerde Türkiye’nin bisikleti diye-
ceğim. Navigasyonda 5 kıtanın
tamamı yüklü.” diye konuştu. 
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Konuk yazar

2 012 kış ayları ve ardından gelen
hızlı sıcaklık artışı aşırı iklim olay-

larının ne anlama geldiğinin ipuçlarını
verdi. Sadece Türkiye için değil, son
yıllarda küresel düzeyde aşırı iklim
olaylarında ciddi artışlar yaşanıyor.
Asıl tehlike, fosil yakıt salımlarının a-
zaltılmaması sonucunda iklim için
geri dönüşü olmayan noktaya varma-
mız. İklim için geri dönüşü olmayan
nokta, yani “iklimin devrilme nok-
tası”, aşırı iklim olaylarının olağan hale
geldiği, yaşanılır olmaktan çıkmış bir
dünya demek.

İklim Değişikliği Mekanizması

Sanayileşme öncesi atmosferde orta-
lama milyon parçacık içinde karbon-
dioksit miktarı 280 idi. Diğer sera gaz-
ları gibi karbondioksit, yerkürenin
sıcaklığı için bir denge unsuruydu.

Ancak sanayileşme ile önce kömürün
kullanılması, ardından petrolün de
kullanıma sunulması ile bu denge bo-
zuldu. Şubat 2012 itibariyle atmos-
ferde milyonda 393 parçacık karbon-
dioksit bulunuyor.

Tabii ki bu artış karbondioksit ile sı-
nırlı değil. İklimin dengesini bozan 7
gazdan birisi karbondioksit ve oranı
en fazla olan. Böylesi bir yoğunluk ar-
tışı doğal olarak küresel sıcaklık orta-
lamalarını da etkiliyor. Bugün için sa-
nayileşme öncesine göre yaklaşık 1 ºC
daha sıcak bir gezegene sahibiz. Kü-
resel sıcaklık ortalamasının eskiden 14
ºC civarı olduğunu düşündüğümüzde
ciddi bir artış olduğu görülüyor. Doğal
olarak, artan sıcaklık atmosferde biri-
ken enerji demek ve sonucunda ik-
limsel aşırılıklar çok hızlı yaşanıyor. 

İklim için sıfır karbon, sıfır atık…

Önder Algedik

Karbon Danışmanı, Tüdef İklim ve Enerji Sorumlusu, 350 Ankara Aktivisti

Bugün karbonsuz bir toplumsal yaşam ve ekonomi bir

zorunluluk. Hem de gelecek kuşaklar için değil, son yaşadığımız

felaketlerin de gösterdiği gibi kendi kuşağımız için bir

zorunluluk. Yaşamı karbonsuzlaştırmak zorundayız.

350, iklim için güvenli nokta
Bilim dünyası, bugün için mevcut sera
gazlarının güvensiz miktarda oldu-
ğunu ortaya koyuyor. Bugün kullanı-
lan kömür ve petrol ile yılda 2 parçacık
karbondioksit miktarı artıyor. Ancak
bilim, iklim için güvenli miktar olan
milyonda 350 parçacık seviyesine dön-
memiz gerektiğini ortaya koyuyor.

350, hayal mi, zorunluluk mu?

Bugün için karbondioksit miktarını
ciddi azaltmamız, hedef olarak da bir
zaman diliminde milyonda 350 sevi-
yesine çekmemiz gerekiyor. Bunun
bazı koşulları var. Küresel sera gazı sa-
lımlarını 2015’den önce azaltmaya
başlamamız, 1990 yılına göre 2020’de
%40, uzun vadede, mesela 2050 yılı
gibi %90 azaltmak gerekiyor. 

Böylesi bir hedef hayal gibi gelebilir.
Ancak, iklim felaketlerini her gün ya-
şamak istemiyorsak, toprağı, gıdaları
kökten kaybetmek istemiyorsak, yani
dünyada yaşamın eskisi gibi devamını
istiyorsak iklim için güvenli karbon-
dioksit miktarına inmek zorundayız.

Hedefin neresindeyiz?

Böylesi bir karbonsuzlaşma çok zor
görünüyor. 1992 yılında karara bağla-
nan İklim Değişikliği Çerçeve Sözleş-
mesi ve 1997 yılında görüşülen Kyoto
Protokolü, bu hedeflerin ilk adımı
ama iklim değişikliğini durdurmak

için yeterli değil. 2009’da Kopenhag’da
gerçekleşen 17. Taraflar Konferan-
sı’ndaki Kopenhag Uzlaşması ile 140
ülke 2020 yılı azaltım hedeflerini
koydu. Ancak daha fazlası gerekiyor.

İklim için sıfır karbon

Bugün “sıfır karbon” kavramı ile karşı
karşıyayız. Sıfır karbon, bir ürün ya
da hizmetin faydası neticesinde kar-
bon salmamak, kısaca fosil yakıt kul-
lanmamak demek. Ürünün üretimin-
den, kullanımına ve bertarafına kadar
olan süreçlerde ne kadar az fosil yakıt
kullanırsanız, yani daha fazla enerji
verimliliği ile daha az fosil enerji kul-
lanımı ve bu enerjiyi rüzgar, güneş
gibi asıl enerjilerden karşılarsanız, kar-
şınıza karbon salımı azaltılmış, sıfıra
doğru giden bir ürün çıkar.

Bugün için ülkelerin sera gazı azaltım
hedefi, ürünlere karbon etiketi konul-

ması, eko-yenilik çalışmaları aslında
bizleri sıfır karbonlu bir topluma gö-
türüyor. Nitekim ekonominin kar-
bonsuzlaşmasına da ‘düşük karbon
ekonomisi’ adı veriliyor.

İklim için sıfır atık

Karbonsuzlaşan bir ekonomide atık-
larda ciddi bir kalem. Kullanıp attığı-
mız her bir ürün tedarik zinciri bo-
yunca harcanan karbon demek. Eğer
siz o ürünü tekrar kullanabiliyorsanız
(reuse), daha azı ile işinizi görebili-
yorsanız (reduce) ve geri dönüştüre-
biliyorsanız (recycle) sera gazı salım-
larını azaltabiliyorsunuz demektir. 

Bugün atık geri dönüşüm sistemleri
geçirdikleri teknolojik gelişim kadar,
dünyadaki yaygınlıkları kadar yol kat
etme noktasında. Bunun sebebi ise ik-
lim değişikliğine karşı savaşım. Nite-
kim Avrupa Birliği 1990 yılına göre

atık kaynaklı sera gazı salımlarında
%20 azaltıma 2010 yılında ulaştı.
Şimdi yeni politika “Zero Waste”, yani
sıfır atık hedefini hayata geçirmek. 

Türkiye, iklim ve atık

Bilim, küresel düzeyde sera gazı sa-
lımlarının 1990 yılına göre %90 azal-
tılması gereğini ortaya koyarken, Tür-
kiye 2010’da 1990 yılına göre %115
salım artışı gerçekleştirdi. Dünya sıfır
atık politikaları ile uğraşırken, Türkiye
atık kaynaklı salımlarını %270 arttırdı.
Bu değerlerin değişmesi mümkün gö-
rünmüyor. Çünkü, Türkiye hala geri
dönüşüm, azaltım ve tekrar kullanım
konusunda hedef koymazken, atık ko-
nusunda hedefi ise 2023’e kadar vahşi
depolama sahalarının kapatılması.

Bugün için karbonsuz bir toplumsal
yaşam ve ekonomi bir zorunluluk.
Hem de gelecek kuşaklar için değil,
son yaşadığımız felaketlerin de gös-
terdiği gibi kendi kuşağımız için bir
zorunluluk. Böylesi bir süreçte fosil
yakıtlardan kurtulmak, yaşamı kar-
bonsuzlaştırmak zorundayız. 

Karbondioksit miktarını bir zaman diliminde milyonda 350 parçacık

seviyesine çekmemiz gerekiyor. Dünyada yaşamın devam etmesini

istiyorsak iklim için güvenli karbondioksit miktarına inmek zorundayız.  

İklimin dengesini bozan 7 gazdan, oranı en fazla olan

karbondioksit. Böylesi bir yoğunluk artışı doğal olarak

küresel sıcaklık ortalamalarını da etkiliyor. 



46 47

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

B osch, çevre dostu teknolojiler
kullanarak tüketiciye sunduğu

ürünler ile daha iyi bir gelecek konu-
sunda üzerine düşenleri yerine geti-
riyor. Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş., İş
Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koru-
mada Mükemmellik
uygulamaları ile bu yıl
AB Çevre Ödülle-
ri’nde yönetim katego-
risinde finale kalarak ödül almaya hak
kazandı. Çevre yönetimi, enerji ve-
rimliliği, su geri kazanımında iyileş-
tirmeler yaparak, kısa ve orta vadeli
taahhütlerde bulunan şirket, çevresel
ve sosyal meselelerde bilinçlendirme,
bilgilendirme, iş birliği çalışmaları ve

Hedef milyonlara ulaşmak…
Bosch Ev Aletleri, geleceğe karşı sorumluluğunun bilinci ve doğa

dostu nesiller yetiştirilmesine katkı hedefi ile geçen yıl hizmete

açtığı www.bosch-cevrekulubu.com web sitesinin birinci yaşını,

özel bir doğum günü etkinliği ile kutladı.

kapasite geliştirici faaliyetlerde başarılı
bulundu.

“Yaşam için teknoloji” sloganıyla sa-
dece günlük yaşamımızı değil, gele-
ceğimizi de iyileştiren teknolojiler su-

nan, doğa dostu
t e k n o l o j i l e r i n i n
yanı sıra çevre ve
eğitim odaklı sosyal

sorumluluk çalışmaları ile
doğal kaynaklarımızı koruyan ve sür-
dürülebilir bir yaşamı destekleyen
Bosch Ev Aletleri’nin, çevre bilincine
sahip nesiller yetiştirilmesine daha çok
katkı sağlamak hedefiyle geçen yıl 5
Haziran Dünya Çevre Günü’nde hiz-

mete açtığı Bosch Çevre Kulübü web
sitesi bir yaşında. www.bosch-cevre-
kulubu.com web sitesinin birinci yaşı,
16 Haziran’da Bosch Ev Aletleri Pa-
zarlama Müdürü Neylan Süer’in ev
sahipliğinde Bahar Country’de düzen-
lenen çok özel bir doğum günü etkin-
liği ile kutlandı. 

Hafıza oyunundan bayrak yarışına,
zıpzıptan ev boyamaya kadar hem ço-
cuklar hem de yetişkinlere özel pek
çok keyifli ve sürprizli aktivitelerle
dolu doğum gününe, Bosch Çevre
Kulübü web sitesinin Minikler’i, Yıl-
dızlar’ı ve aileleri ile birlikte 100 kişi-
nin üzerinde bir katılım oldu. Minik
çevreciler, aileleri ile birlikte çiçek
ekme, çevre ağacına yapraktan dilek
asma gibi aktivitelerde de bulundular.

Bosch Ev Aletleri Pazarlama Müdürü
Neylan Süer, Bosch Çevre Kulü-
bü’nün birinci yaş kutlamasında yap-
tığı açılış konuşmasında, gelecek
nesillerin çevreye duyarlı bi-

Gelecek nesillerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi adına sorumluluğunun

bilincinde bir marka olan Bosch Ev Aletleri’nin kurduğu Bosch Çevre Kulubü web

sitesinin birinci yaş günü kutlaması, renkli görüntülere sahne oldu.  

reyler olarak yetişmesi adına sorum-
luluğunun bilincinde bir marka ol-
duklarını söyledi. Süer, “Bosch Ev
Aletleri olarak, çevre bilincine sahip
nesiller yetiştirilmesine daha çok katkı
sağlamak hedefiyle kurduğumuz
Bosch Çevre Kulübü web sitemiz, ya-
yın hayatına, geçtiğimiz yıl, 5 Haziran
Dünya Çevre Günü gibi son derece
anlamlı bir günde ‘merhaba’ dedi. Web
sitemizin, birinci yaşını doldurmasın-
dan büyük mutluluk duyuyoruz. 4-7
yaş grubu Minikler ve 8-13 yaş grubu
Yıldızlar kategorileri olmak üzere iki
kategoride yayın yapan web sitemiz,
sadece bir yılda, toplam olarak 120 bi-
nin üzerinde ziyaretçi sayısına ulaştı.
Çocuklarımızın çevreye duyarlı birey-
ler olarak yetişmesine katkı sağlamak

Bosch Çevre Kulübü bir yaşında 

için eğlendirirken öğretme yöntemini
kullanıyoruz. Hedefimiz milyonlara
ulaşmak.” dedi.

Bosch Çevre Kulübü web sitesinin,
orman, deniz, şehir ve tarım olmak
üzere dört ana temadan oluşan ve 4-7
yaş grubu çocuklara hitap eden Mi-
nikler kategorisinde, her temada, çevre
ile ilgili farklı bir konu işleniyor. Özel
animasyonlar eşliğinde sesli olarak ak-
tarılan konular, birbirinden farklı hi-
kayeler, öğretici şiirler, haber ve oyun-
larla daha da güçlendiriliyor. 

Web sitesinin 8-13 yaş grubundaki ço-
cuklara ve gençlere özel içerikle ge-
liştirilen Yıldızlar kategorisi, doğa,
kültür-sanat, uzay, spor gibi birçok ko-
nuda yalnızca bilgi vermekle kalmayıp,
oyunlar ve eğlenceli uygulamalarla zi-
yaretçilerinin keyifli vakit geçirmele-
rini sağlıyor. Son derece interaktif ve
kullanıcı dostu olarak tasarlanan ka-
tegorinin ziyaretçisi Yıldızlar, özel fo-

rum alanından mesajlaşmaya, ar-
kadaşlık sisteminden görsel ve
metin içerikleri eklemeye ve
site muhabirliğine yükselmeye
kadar pek çok özellikten fay-
dalanabiliyor. 

Bosch Çevre Kulübü web si-
tesine kendi alanlarında uz-

man bir danışma kurulu

destek veriyor. Sitenin danışma kurulu
üyeleri arasında, EKOIQ Genel Yayın
Yönetmeni Barış Doğru, REC (Böl-
gesel Çevre Merkezi) Türkiye Direk-
tör Yardımcısı Kerem Okumuş, Gü-
nışığı Kitaplığı Yayın Yönetmeni Mine
Soysal, Marmara Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Grafik
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nazan Erk-
men, Bosch Ev Aletleri Pazarlama
Müdürü Neylan Süer ve Prof. Dr. Sa-
biha Paktuna Keskin’den oluşan uz-
man bir ekip yer alıyor. 

2002 yılında Deniztemiz Turmepa iş
birliğiyle gelecek kuşaklara temiz ve
yaşanılabilir bir dünya bırakmak için
çevre çalışmalarına destek veren
Bosch Ev Aletleri, Türkiye Eğitim
Gönüllüleri Vakfı ile de Ateşböceği
Gezici Öğrenim Birimi projesini yü-
rütüyor. Sürdürülebilir kalkınmaya ve
çevre eğitimine katkı sağlamayı amaç-
layan Yeşil Kutu Çevre Eğitimi Pro-
jesi’ne verilen maddi ve manevi des-
tekle, 2008 yılından 2011 yılı sonuna
kadar yaklaşık 11 bin öğretmen ve 1
milyonu aşkın öğrenciye ulaşıldı.
Bosch Ev Aletleri’nin aynı yıl hayata
geçirdiği bir diğer çevre ve eğitim
odaklı kurumsal sosyal sorumluluk
projesi ise Bosch Çevre Çocuk Tiyat-
rosu. Tiyatronun evrensel dilini kul-
lanarak, çevre konusunda bilinçli bi-
reyler yaratılmasına katkıda
bulunmayı hedefleyen proje kapsa-
mında bugüne kadar iki farklı oyun
ile toplamda 40 bini aşkın çocuğa
çevre koruma bilinci, doğa ve hayvan
sevgisi aşılandı.  
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TÜKÇEV ’den

A tık Yönetimi; evsel, ambalaj,
tıbbi, tehlikeli ve tehlikesiz atık-

ların azaltılması, kaynağında ayrı top-
lanması, ara depolaması, aktarma mer-
kezi oluşturulması, atıkların taşınması,
geri kazanılması, bertarafı, geri kaza-
nım ve bertaraf tesislerinin işletilmesi
ile kapatma, kapatma sonrası bakım-
izleme-kontrol süreçlerini içeren bir
yönetim biçimidir. Atık Yönetimi; sı-
rasıyla “Önleme, Kaynakta Azaltma,
Yeniden Kullanım, Geri Kazanım/Geri
Dönüşüm, Ön İşlem (Yakma dahil)
ve Bertaraf ” olarak şekillenir.

Atık Yönetim Sistemi özellikle teknik
ve ekonomik açıdan uygulanabilir ol-
malıdır. Ancak sistemin uygulanabilir
olması dahi halkın katılımı sağlana-
mamışsa iyi sonuç vermeyecektir.

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de
de belediye atıkları, önemli bir çevre
sorunu oluşturur. Atıkların çevreye
zarar vermeden bertaraf edilmesi başta
çevre ve insan sağlığı olmak üzere
ekonomiyi de yakından ilgilendirir. 

Değişen tüketim alışkanlıkları, nüfus
artışı, yükselen hayat standardı, am-
balajlı ürün satışındaki artış ile birlikte
katı atık kompozisyonu da değişiyor.
Katı atıkların ağırlıkça %30’unu, ha-
cimce %50’sini ambalaj atıkları oluş-
turur. Satın alınan pek çok ürünün ka-
ğıt, cam, plastik ve metal ambalajla
sunulduğu dikkate alındığında, katı
atıklar kaynağında ayrı toplanarak bu
malzemelerin ekonomiye tekrar ka-
zandırılması atık yönetiminde önemli
bir adımı oluşturur. Sağlıklı ve sürdü-

Belediyelerde ambalaj atıkları yönetimi 

Kadir Gökhan Çelik

Yerel Yönetimler Bölüm Yöneticisi

Giderek artan nüfus, çarpık kentleşme, kırsaldan kente göç ve

düzensiz sanayileşme ile bölgelere göre değişen özel sebepler

bizi çevre sorunlarıyla karşı karşıya getirmiştir. Bu bağlamda katı

atık yönetim projeleri ihtiyaç değil, zorunluluk haline gelmiştir.  

rülebilir bir atık yönetim sistemi, am-
balaj atıklarının diğer atıklarla karış-
madan kaynağında ayrı toplanması ve
geri kazanım sürecinin gerçekleştiril-
mesini gerektirir. Geri kazanımda
amaç; kaynakların gereksiz kullanı-
mını önlemek ve atık çöp miktarının
azaltılması olarak düşünülmelidir.
Atıkların geri dönüşümü ve tekrar
kullanılması kaynakların tükenmesini
önleyecektir. Örneğin, kullanılmış ka-
ğıdın yeniden imalatta kullanılması
hava kirliliğini %74-94, su kirliliğini
%35, su kullanımını %45 azaltacaktır.

Geri dönüştürülebilir özellikteki atık-
lar evsel atık ile karıştığında, bu mal-
zemelerden üretilen ikincil ürünler
düşük kalitede olur ve maliyetler artar.
Bu yüzden geri dönüşümün ilk ve en
önemli adımı, kaynakta ayırma ve ayrı
toplamadır. Ambalaj atıklarının birik-
tirilmesinde ağırlıklı olarak iki yöntem
uygulanır. Bunlardan ilki poşetle, di-
ğeri ise kumbara ve konteynerlerde
yapılan biriktirmedir. Yerleşim bölge-
leri için bu yöntemlerin belirlenme-
sinde; güvenlik, tüketici alışkanlıkları,

konut yapıları, ekonomik yapı, yerle-
şim planı, ambalaj miktarı ve yol du-
rumu gibi ölçütler dikkate alınır. İlçe
belediyeleri tarafından hazırlanacak
Ambalaj Atıkları Yönetim Planı’nda
toplama yöntemlerine ait bilgiler ve-
rilmelidir. Belediye sınırları içerisinde
bulunan ambalaj atığı üreticilerinin
tamamı, oluşturdukları ambalaj atık-
larını Ambalaj Atıkları Yönetim
Planı’nda belirtildiği gibi biriktirmek
zorundadır. Ambalaj atığı üreticileri
konut, hastane, fabrika, lokanta, büfe,
resmi kurum, market, alışveriş mer-
kezi, satış noktası gibi ambalaj atığı
oluşturan noktalardır.

Poşetle biriktirilen ambalaj atıkları ka-
pıdan kapıya toplama yöntemi ile
kumbaralarda biriktirilenler ise bı-
rakma merkezi toplama yöntemi ile
toplanmaktadır. Kapıdan kapıya top-
lama yöntemi; ağırlıklı olarak top-

layıcının rol aldığı ve tüketici tarafın-
dan diğer evsel katı atıklardan ayrı bir
poşette biriktirilen ambalaj atıklarının
belirli dönemlerde toplanması şek-
linde uygulanır. Bırakma merkezli
toplama ise tüketicinin ayırdığı mal-
zemeleri belirli bir mesafe kat ederek
kumbara ya da konteynere bırakması
şeklinde uygulanan bir yöntemdir.

Ambalaj atıklarını geri kazanmak is-
teyen gerçek ve tüzel kişiler Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’ndan lisans almak
zorundadırlar. Maksat atıkları topla-
yan, ayrıştıran ve geri dönüştüren te-
sislerin bir disiplin altında çalışmala-
rıdır. Ambalaj Atıkları Kontrolü
Yönetmeliği ile ambalaj atıklarının
kaynağında ayrı toplanmasında bele-
diyeler sorumlu tutulmakla beraber
maliyetlerin piyasaya sürenler tarafın-
dan karşılanması zorunluluğu getiril-

miştir. “Kirleten öder” prensibine
göre, atığın sahibi piyasaya süren-

dir, dolayısıyla mali sorumluluk ürün-
leri piyasaya sürenlere verilmiştir. 

Piyasaya süren işletmelerin bu faali-
yetleri yerine getirmelerinin zor ola-
cağı dikkate alınarak yetkilendirilmiş
kuruluş oluşumuna izin verilmiştir.
Türkiye’de bu şekilde kurulan iki or-
ganizasyondan birisi de Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı’ndan yetki alan Tü-
ketici ve Çevre Eğitim Vakfı’dır.
TÜKÇEV, Nisan 2010’den bu yana
yükümlülüğünü üstlendiği piyasaya
sürenler adına eğitim-bilinçlendirme
ve belgelendirme faaliyetleri yürüt-
mektedir. 2011 yılında 42 Belediye ve
35 TAT (Toplama ve Ayrıştırma Tesisi)
Lisanslı firma ile çalışarak ambalaj atığı
belgelendirilme işlemleri gerçekleştir-
miştir. Yine belediyeler ve TAT fir-
maları ile kapıdan kapıya bilgilen-
dirme işlemleri, okullarda Çevreci
Baykuş ve Önce Çocuk dergileri ile
eğitim çalışmaları sürdürülmektedir.   

Atıkların geri kazanımı, ülkelerin

ihtiyaçlarını karşılamak için ithal

ettikleri hurda malzemeye ödenen

döviz miktarını azaltacak ve ham

madde üretimi için kullanılan

enerjiden tasarruf sağlayacaktır.  
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Urfa Bozkırları’nda belgesel

tadında geçen beş günlük

macera, neredeyse Afrika’daki

bir foto safariyi andırıyordu.

Eğer gerekli önlemler alınır ve

yöre insanında bilinç düzeyi

artırılırsa, gerçek bir “foto-

safari” ortamının

gerçekleşmesi işten bile

değil…

A rkadaşım Turan’dan (Turan Çe-
tin) gelen telefon, Urfa Bozkır-

ları çekimini Haziran ayı içinde ger-
çekleştirebileceğimizi söylüyordu.
Urfa’da yaz aylarının zorluğu aşikardı
ama yaban hayatı konusunda ülkenin
saklı cennetlerinden biri olan bölgeye
gitmek için sabırsızlandığımdan çok
fazla düşünmedim. Birecik’te Turan’la
buluşur buluşmaz hemen beş günlük
çekim planını oluşturduk. Urfa Boz-
kırları olarak bilinen bölge 18.000
km2, yani Marmara Denizi’nin kapla-
dığı alanın yaklaşık 1,5 katı büyüklü-
ğündeydi. Çalışacağımız sınırlı sürede
önceliği, bölgenin bayrak türleri Ke-
laynak, Çizgili İshakkuşu, Çöl Varanı,
Çizgili Sırtlan ve Ceylan’a verdik.

İlk günümüzü bir zamanlar Urfa se-
malarını kaplayacak kadar yoğun ola-
rak gözlenen, ancak aşırı tarım ilacı
kullanımı sonucu nesilleri dünya ça-
pında yok olma tehlikesiyle karşı kar-
şıya kalan meşhur Kelaynak’lara ayır-

Türkülere konu olmuş ceylanlar da

Kelaynaklar gibi yok olma tehlikesiyle karşı

karşıya kaldıklarından kontrol altına alınmış

durumdalar...

Urfa Bozkırlarının sakinlerinden minik bir

serçe de doğal yaşamın bir parçası olarak

objektifimize yansıdı.   
Koruma altında sayıları 120’ye kadar

çıkan Kelaynaklar, dönem dönem

kafeslerinden serbest bırakılıyor,

özgürlüğün tadını çıkarıyorlar. 

Yuvasını kent merkezindeki bir parkta

kurmakta sakınca görmeyen Çizgili

İshakkuşu’nun yavruları, kendilerini güvende

hissetmenin rahatlığı içindeydiler.  

barış koca
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mıştık. Türün son örnekleri; yeniden
çoğaltılıp, doğaya salınmak üzere Fırat
Nehri’nin yanındaki Kelaynak
Üretme İstasyonu’nda kontrol altına
alınmış. Sayıları 120 civarına kadar çı-
kan, ilginç gagaları ve tepe tüyleriyle
sıra dışı bir görünüme sahip bu kuşları
kendi doğal yaşam alanlarında gözle-
yebilme imkânını bulduk.

Nadir bir baykuş türü olan Çizgili İs-
hakkuşu’nun gözlenebildiği yerlerden
biri kent merkezindeki bir park. Hem
tüm Avrupa’da sadece Birecik civa-
rında gözlenebilen Çizgili İshakkuşu
hem de endemik Fırat Kavakları sa-
yesinde sit alanı ilan edilmiş olan
parkta, Kulaklı Orman Baykuşu’na ta-
kıldık bir süre. Arada bir gözlerini açıp
aşağıyı gözetliyor, tehlike olmadığına
ikna olunca uyuklamaya devam edi-
yordu. Çizgili İshakkuşlarını izlerken,
iki yavrunun birbiriyle oynadığını fark
ettik. Gün biterken, sevimli yavruların
hareketlerine ve Arap bülbüllerinin
yavrularını besleme endişelerine ta-
nıklık ediyorduk. 

Efsanevi türlerden dev bir kertenkele
olan Çöl Varanı ve Çizgili Sırtlan, böl-

gede nadiren gözlenebiliyor. Yıllarca
zararlı oldukları düşüncesiyle öldü-
rüldüklerinden popülasyonları kritik
seviyede. Turan’ın da görev aldığı
Doğa Derneği bu değerli türlerin böl-
gede üreyebilmesi için oldukça özenli
davranıyor. Üremenin başarılı olabil-
mesi için canlıların kendilerini gü-
vende ve rahat hissedebilmeleri
önemli. Ortamdaki varlığımızı birer
saatle kısıtlama kararı alarak sabah er-
kenden Çöl Varanı’nın yaşam alanına
gittik. Rehberliğimizi yapacak köylü,
Doğa Derneği’nin eğitimleri sayesinde
bu dev kertenkeleleri daha yakından
tanımış ve bir numaralı savunucusu
olmuştu. Sürüngenin yuvasından çık-
ması için beklemeye başladık. İyi ka-
mufle olduğumuzu sanıyorduk ama
orada olduğumuzu anlamış ve yuva-
sından çıkmamıştı. Kendisini güvende
hissedebilmesi için oradan uzaklaştık. 

İri gövdesiyle bir ağacın dalında dinlenen Kulaklı Orman

Baykuşu, arada bir gözlerini açıp aşağıyı gözetliyor,

herhangi bir tehlike olmadığına ikna olunca da

uyuklamasına devam ediyordu. 

Bölgenin simgelerinden dalga kayalar, tatlı

su yengeçlerine ev sahipliği yapıyor. 

Bölgeye can veren Fırat, yaz mevsiminin

durgunluğunda ayrı bir güzellik sunuyordu

objektifimize...

Öğleden sonra başka bir gececi canlı
olan Çizgili Sırtlan’a doğru yola ko-
yulduk. Rehberimiz, Doğa Derne-
ği’nin eğitimleri sonucu gönüllü ko-
ruyuculuğa başlamış bir başka
köylüydü. Bizi hissedemeyeceği kadar
uzak bir mesafeden izlememize rağ-
men hava kararıncaya kadar ortalığa
çıkmadı. Objektiflerimizin işlevini yi-
tirdiği bir anda Turan teleskopunda
bir hareket gördüğünü söyledi. Üç
yavrusuyla bir tepenin sırtında oyna-
şan Çizgili Sırtlan’ı gördüm. Fotoğraf
çekememiştik ama o anı yaşayabilen
ender insanlardan olduğumun farkın-
daydım, anın tadını çıkardım. 

Son günü türkülere konu olmuş cey-
lanlara ayırmıştık. Kelaynaklar gibi yok
olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan
ceylanlar, doğaya kolay adapte olabil-
meleri için az sayıdaki yabani ceylanın
yaşadığı bölgeye yakın bir yerde ku-
rulan Ceylan Üretme Merkezi’nde
koruma altında. Küçük gruplar ha-
linde yaşayan ceylanların, zeminle aynı
renge sahip derileri harika bir kamuflaj
sağlıyor. Yaklaşık iki saat süren arazi
taraması ve fotoğraf çekimi ile 5 gün-
lük macerada sona gelmiştik. 

barış koca
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