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Dünya Çevre Günü
Hintli gibi yaşamak
Bayraktar
Çevre-kalkınma Erdoğan
dengesi
Gürkan Genç
Çevre için yedi yıl pedallayacak
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anayileşme, nüfus artışı, plansız
göçlerin yol açtığı ölçüsüz ve yanlış
tüketim alışkanlıkları, insanla doğa arasında var olan dengenin bozulmasına neden olmuştur. Yüce Allahtan; Âdem ile
Havva’yla teslim aldığımız dünyanın
ateşi yükselmiş, dünyamız hastalanmıştır. İnsanı koruyup kollayan doğa, insandan korunma durumuna düşmüştür.
Doğanın başının belası, çevreye duyarsız,
doğal kaynakları ölçüsüzce tüketen açgözlü insandır.

var

Plastik

Ambalaj atýklarýný, evsel atýklardan ayrý olarak biriktirelim;
Hem çevreyi koruyalým hem de geri dönüþümle kazanalým.

Doğanın insanlar tarafından saldırıya uğraması, dengeleri alt üst etmesi, bitki ve
hayvan varlığının azalması, akarsuların,
göllerin, denizlerin kirlenmesi, havanın
solunmaz hale gelmesi, tarım alanlarının,
kıyıların talanları, orman yangınları, toprağın çölleşmesi, su ve gıda kıtlığı, doğanın yeşilinin kararıp, mavisinin solması, dünyayı hasta eden insanı endişeye
sevk edip, gelecek kaygılarını artırdı.
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Bunun sonucudur ki çevreye duyarlı insanların estirdiği rüzgâr; sivil toplum kuruluşlarını oluşturdu, hükümetler programlarında çevre konusuna öncelik
verdi. Kamu ve özel sektör çevre birimleri oluşturdu. Yeşil Ekonomi – Ekolojik
Tarım kavramları gündemimize girdi.
Değerlendirilebilir her türlü atığın geri
dönüşüm ve geri kazanımı sanayileri
oluştu. Çevrenin korunup kollanması,
Anayasal teminat altına alındı. Sağlıklı
bir çevrede yaşama hakkı bir insan hakkı
olarak değerlendirildi.

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde
de 5 Haziran Dünya Çevre Günü haftasında kamu ve özel sektör kurumları, sivil toplum kuruluşları çevreyi konuştu.
“Kutladı” diyemem, zaferler kutlanır. İnsanlık bu konuda zafer kazanmış değil.
Çevre sorgulandı, bugünün muhasebesi
yapıldı.
Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı olarak
bizler de; çeşitli etkinliklerle çevreyi koruma gayretiyle yollara düşen sorumlularla, çevreyi kirleten sorumsuzları değerlendirdik.
Vakıf olarak sorumsuzların da sorumlusu
olmayı kendimize iş edindik.
Değerli okuyucularımızın sağlıklı bir
çevrede yaşama hakları olduğunu; ancak
sağlıklı çevreyi oluşturma sorumluluğunu taşıyacağını umut ediyorum.
Türk Gıda Sektörü’nün duayenlerinden,
çevre ile ilgili vakıf ve derneklere yaptığı
yardımlarla ülkemizde çevre duyarlılığının oluşmasına öncülük eden Sabri Ülker beyin vefatı, bizleri derinden üzdü.
Merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve Ülker çalışanlarına sabır
ve başsağlığı diliyorum.
Milletimizin başı sağolsun.
Saygılarımla…

Av. Beyhan Aslan
Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı
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Aktüel

MEYED’den TÜKÇEV’e plaket

“Temiz Türkiyem”de bisikletli yaşam mesajı
Didim Belediyesi, en temiz köy kategorisinde

için de destek verdiği Gürkan Genç fotoğraf-

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED)

MEYED Genel Sekreteri

İzmir’in Bademler Köyü ödüle değer bu-

larını sergilediler. Ulutürk, “Seyahatlerimizde

tarafından organize edilen ve TÜKÇEV’in

Ebru Akdağ, “Meyve Suyu

lundu. Türkiye’nin en temiz Organize Sanayi

bisikleti çevreyi, doğayı ve geleceğimizi sev-

sponsorluğunu üstlendiği Dünya Meyve

Sektörü Hakkında İstatis-

Bölgesi kategorisinde Kocaeli Gebze OSB ile

diğimiz için tercih ettik. Böylesine anlamlı

Suyu Günü etkinlikleri, 30 Mayıs’ta İstan-

tiki Veriler ve Fırsatlar”

Ankara 1’inci OSB birinciliği paylaşırken, en

bir günde diyoruz ki; ‘Vakit yok. Her geçen

bul’da gerçekleştirildi.

başlıklı sunumunda, 16,3 milyon ton ile

nelin ardından yapılan ödül töreninde, TÜK-

temiz sanayi tesisi ödülünü ise Çimsa aldı.

gün kaybettiklerimiz için daha fazla bekleme.

dünya meyve üretiminde 6. sırada yer alan

ÇEV’e verilen teşekkür plaketini Vakıf İktisadi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yar-

Bireysel ve en kolay çözüme geç, bisikletli

“Optimal Beslenmede Meyve Suyu Tüketi-

Türkiye’de, meyve suyu sektörünün ihraca-

İşletmesi Genel Sekreteri Ömer F. Uçman

dımcısı Sedat Kadıoğlu, sanayicilerin bir tesis

yaşama merhaba de.” mesajını verdi.

minin Yeri ve Önemi: Yeni Yaklaşımlar ve

tının son 5 yılda %113 artışla 103,7 milyon

aldı. Uçman da katılımcılara, TÜKÇEV Ağaç

yaparken artık çevreye nasıl katkıda buluna-

Yeni Görüşler” panelinin açılışında konuşan

dolardan 221 milyon dolara çıktığını bildirdi.

Bağış Sertifikalarını takdim etti.

caklarına kafa yorduklarını söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müs-

Ancak meyve suyu tüketimimiz çok düşük.

teşarı Vedat Mirmahmutoğulları, Dünya

Avrupa’da kişi başına yıllık meyve suyu ve

MEYED’in Uluslararası Meyve Suyu Fede-

nektarı tüketimi 23, Türkiye’de ise 9 litre.

rasyonu’na 30 Mayıs’ın Dünya Meyve Suyu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilk kez dü-
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zenlediği “Temiz Türkiyem” yarışmasının

TÜKÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan

Meyve Suyu Günü’nün önemine değine-

ödül töreni, 5 Haziran Dünya Çevre Gü-

Aslan ile TÜKÇEV İktisadi İşletmesi Genel

rek, meyvecilik ve meyve suyu sek-

nü’nde yapıldı. Büyükşehir belediyeleri ka-

Sekreteri Ömer Uçman’ın da katıldığı gecede,

törünün gelişmesi için verilen

tegorisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi,

TÜKÇEV Kurumsal İletişim Sorumlusu G.

il belediyelerinde Denizli Belediyesi, ilçelerde

Funda Ulutürk ile TÜKÇEV’in dünya turu

destekleri anlattı.

Günü olarak ilan edilmesi önerisi kabul görBakanlık yetkilileri, firma temsilcileri, üni-

müş, MEYED Genel Sekreteri Akdağ, Meyve

versiteler ve STK temsilcilerinin izlediği pa-

Suyu Günü Elçisi ilan edilmişti.

3. Çevre Oskarı Galatasaray Üniversitesi’nin
Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi hazırlanıyor
“3. Ulusal Yeşil Kamera Üniversitelerarası

ekip, 5 ayrı kategoride yarıştı. Yarışmaya gön-

Kısa Film Yarışması”nda ‘Çevre Oskarı’nı Ga-

derilen filmler, Tüketici ve Çevre Eğitim

latasaray Üniversitesi öğrencileri kazandı.

Vakfı (TÜKÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yö-

Genel Müdürü Recep Şahin ve paydaş

netiminde TÜKÇEV’in de yer aldığı bir ça-

grupların katılımıyla 17 Nisan’da Anka-

lışma grubu, Türkiye’nin ilk “Ulusal Geri

ra’da gerçekleştirilen çalıştayda ise geri dö-

Recycling INDUSTRY Dergisi’nin düzen-

Dönüşüm Stratejisi”ni hazırlıyor.

nüşüm konusunda ülkemizdeki mevcut

lediği yarışmanın ödül töreni, 3 Haziran’da

durum analiz edildi. Strateji hazırlık ça-

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit

Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin ‘Ta-

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kalkınma

lışmaları için TÜKÇEV’ in de yer aldığı

Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirildi. Çevre

biat, İklim Değişikliği ve Hava’ kategorisinde

Bakanlığı işbirliği ile Ulusal Geri Dönüşüm

çalışma grubunun, belirlenen hedef ve ey-

alanında faaliyet gösteren vakıf, dernek ve fir-

birinci seçilen “Khuafe” adlı filmi, kategori

Stratejisi hazırlıklarına başlayan Bilim, Sanayi

lemler çerçevesinde oluşturacağı taslak stra-

maların temsilcileri, üniversite öğrencileri ve

birincileri arasında jüriden en fazla puanı da

ve Teknoloji Bakanlığı, ilk olarak 26 Ocak’ta

teji, ilgili paydaşların görüşlerine açıldıktan

çok sayıda davetlinin katıldığı törende konu-

alarak, 30 bin TL ödüllü ‘Çevre Oskarı’na

kapsamı belirlemek üzere bir toplantı düzen-

sonra Aralık 2012’de nihai hale getirilecek.

şan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı

değer görüldü. Kategori birincilerine 5, ikin-

Lütfi Akca, çevre kirliliği, su yetersizliği gibi

cilerine 2.500, üçüncülerine de 1.500 TL ödül

ledi. Toplantıda, 2013-2016 yıllarını kapsaya-

Beyhan Aslan’ın da yer aldığı jüri tarafından
değerlendirildi.

cak stratejinin ilgi alanına giren atıklar “Am-

Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi ile çevreye

küresel problemlerin bütün insanlığın ortak

verilen gecede, TÜKÇEV’in de aralarında bu-

balaj, pil, akü, elektronik atıklar, ömrünü

ve insana saygılı, kaynakların etkin kullanıl-

sorunu olduğunu, bu konularda daha fazla

lunduğu Yeşil Kamera 2012’nin sponsorlarına

tamamlamış lastikler ve araçlar, metal hurda,

dığı ve geri dönüşümün ekonominin vazge-

gayret gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

teşekkür plaketleri ile ressam Sare Kural Er-

madeni atık yağlar, bitkisel atık yağlar ve sa-

çilmez parçalarından biri haline geldiği üre-

nayi atıkları” olarak belirlendi.Sanayi Genel

tim ve tüketim kültürünün oluşumu

Ana Teması ‘Su, Çevre ve Hayat’ olan Yeşil

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Prof.

Müdürü Süfyan Emiroğlu, Çevre Yönetimi

amaçlanıyor.

Kamera 2012’de 27 farklı üniversiteden 47

Dr. Lütfi Akca tarafından verildi.

taş’ın elektronik atıklardan tasarladığı tablolar,
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Aktüel

Türkiye’nin ilk Green Office’i Vodafone Türkiye

Atık teknolojisindeki yenilikler sergilendi
Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV),

atıkları konusunda Yetkilendirilmiş Kuruluş

54 ülkeden 2939 katılımcının yer aldığı IFAT

Türkiye’de WWF’nin (Doğal Hayatı Koruma

Green Office diplomasını al-

dünyanın en büyük “Su, Atıksu, Geri Dönü-

olarak faaliyet gösteren Dual System Holding

Entsorga 2012, 50.000’i yabancı 125.000 zi-

Vakfı) ilk Green Office diplomasını Vodafone

maya hak kazandı.

şüm ve Çevre Fuarı IFAT Entsorga Münih

standını da ziyaret eden TÜKÇEV yönetici-

yaretçi ağırlayarak, alanında dünyanın en bü-

Türkiye aldı.

2012 Fuarı’ndaydı. 7-11 Mayıs 2012 tarihleri

leri, kuruluşun çalışmaları hakkında bilgi al-

yük fuarı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

arasında Almanya’nın Münih kentinde dü-

dılar. TÜKÇEV Genel Müdür Yardımcısı İl-

Fuarın ilk 10 ziyaretçi ülkesi Avusturya,

Vodafone Türkiye, iklim değişikliğiyle mü-

sını, WWF-Türkiye Yönetim

zenlenen fuara katılan TÜKÇEV Genel Mü-

kim Yiğit, “Fuardaki izlenimlerimizden yola

İtalya, İsviçre, Rusya Federasyonu, Hollanda,

cadele kapsamında ofiste alınacak önlemlerle

Kurulu Başkanı Uğur Bayar

dür Yardımcısı İlkim Yiğit, Endüstriyel İliş-

çıkarak; eğitim ve bilinçlendirme konusunda

Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Po-

atıkları azaltma ve enerjiyi en verimli şekilde

ve Vodafone Türkiye İcra Ku-

kiler Bölüm Yöneticisi Şebnem Parlak ve

daha fazla çalışıp bilinç düzeyini arttırmak,

lonya ve İspanya oldu.İki yılda bir düzenle-

kullanma amaçlı Green Office programını ilk

rulu Başkan Yardımcısı Hasan

Yerel Yönetimler Bölüm Yöneticisi Kadir

ayrıca cezai yaptırımlar ile bu algıyı destek-

nen fuarda atık işleme, iş güvenliği, elektro-

olarak Mart 2011’de Maslak Plaza’da başlattı.

Süel’in katılımıyla düzenlenen

Gökhan Çelik, fuarda son teknoloji uygula-

lemek gerekmektedir. Bu sayede geniş bir ya-

nik bilgi işlem donanım, kaldırma aletleri,

Uygulama ile 1 yılda erkekler tuvaletlerinde

törenle aldı. Bayar, “Voda-

malarını, insansız atık ayrımı yapan tesisleri

yılım sağlanarak verimli projeler yürütülebilir

kanalizasyon, kanal temizleme, ölçüm tek-

kullanılan suda %50, asansör önü aydınlat-

fone’un Green Office çevre

inceleyip, ülkemizdeki uygulamalarla kıyas-

ve bilinç düzeyimizin artmasıyla birlikte atı-

nikleri, pompalar, geri dönüşüm, sokak te-

malarında kullanılan elektrikte ise %87 ora-

yönetim sistemine sahip olması, ekolojik ayak

olası etkilerimizi en aza indirmeye odaklanı-

lama fırsatı buldular. Almanya’da ambalaj

ğımızın kalitesi de artar.” dedi.

mizlik araçları ve uygulamaları sergileniyor.

nında tasarruf sağlandı. Atık yönetimi konu-

izini azaltarak kaynakları verimli kullanmasına

yoruz. Green Office sertifikasını diğer bina-

sunda da önemli çalışmalar gerçekleştiren

ve önemli bir tasarruf yapmasına imkan tanı-

larımızda da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz”

Vodafone Türkiye, çalışmalarıyla WWF’den

mıştır” derken, Süel de, “Çevre üzerindeki

şeklinde konuştu.
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Vodafone Türkiye diploma-

Kartla ödeme tasarrufa yönlendiriyor
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Kartlı ödeme sistemleri GSMH, kayıt dışı

Fakültesi Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr.

ekonomi, istihdam ve enflasyon üzerindeki

Şükrü Kızılot’un önderliğinde, Prof. Dr. Cem

etkisi ile de ekonomiye katkı sağlıyor.

Kılıç ve Doç. Dr. İbrahim Tokatlıoğlu tara-

Ak Gıda’nın çevre yatırımı
Pamukova, Karaman, Lüleburgaz ve Kahramanmaraş’taki fabrikaları ile Türkiye ve

fından hazırlanan “Kartlı Ödeme Sistemleri-

Kredi kartı harcamalarındaki 1 TL’lik artış

komşu coğrafyaların en büyük süt işleme te-

nin Tasarruf Üzerindeki Etkileri ve Ekono-

GSMH’yi 1,42 TL artırıyor. Nakit yerine

sisine sahip bulunan Ak Gıda, 8 milyon liralık

mik Katkılar Raporu” ile kredi kartı kullanımı

kredi kartı kullanımı aynı dönem enflasyonu

çevre yatırımı yapıyor.

ile tasarruf arasındaki etkileşim incelendi.

0,017 oranında düşürürken, ekonomiyi kayıt
altına alarak vergi gelirlerinin artmasını da

Ülker Grubu bünyesinde faaliyet gösteren

Araştırmaya göre, kartlı ödeme sistemleri,

sağlıyor. Her 1.000 TL’lik kredi kullanımı

Ak Gıda’nın Pamukova fabrikasında fiziksel,

yanlarında taşıdıkları para miktarını azaltarak

vergi gelirlerini 20 TL artırıyor.

kimyasal, biyolojik arıtma sistemi yerine me-

ve taksit imkanı sağlayarak bireylerin tasarruf

tan gazından elektrik üretilecek 7.000 m3/gün
Bankalararası Kart Merkezi

kapasiteli yeni arıtma sistemi kuruluyor. Yeni

Genel

Soner

arıtma sistemiyle enerji tüketimi %75 azalacak

Araştırmaya katılanların %42’si tasarruf yap-

Canko, “Hazırlanan rapo-

ve arıtma tesisinden elde edilen biyogaz, te-

tığını, %61’i de kredi kartı kullandıkları için

run, akademik dünyanın

sisin elektrik ihtiyacının 10 katından fazla

yanlarında daha az para taşıdığını ifade etti.

yanı sıra kartlı ödeme sek-

enerji üretecek. Elde edilecek ısı enerjisi de

Araştırma, bireylerin %77’sinin kredi kartları

törü için örnek bir kaynak

tesisin ısıtılmasında kullanılacak. Sistemden

ile aylık ortalama 402 TL harcama yaptığını

teşkil edeceğine inanıyo-

yılda 3 milyon 580 bin metreküp doğalgaz

da ortaya koydu.

rum.” dedi.

karşılığında enerji elde edilecek.

etmesini sağlıyor.

Müdürü
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Aktüel

Ambalaj atıklarından bisiklet yaptılar

Su savaş silahı mı oluyor?

TÜKÇEV ve Perşembe Akşamı BisikletçiGiderek tükenen su kaynakları için yapılması

hayvancılığın yem ihtiyacı da tarımda su kul-

leri’nin desteklediği Atık Ambalajlardan Bi-

gerekenler 12 Mart’ta Fransa’nın Marsilya

lanımını %19 oranında artıracak. İklim deği-

siklet konulu çalışma, 27 Mayıs’ta “Cer-

kentinde toplanan 6. Dünya Su Forumu ve

şikliğinin 2030 yılına kadar Asya ve Afrika’nın

Çocuk” sanat atölyesinde gerçekleştirildi.

22 Mart Dünya Su Günü’nde konuşulurken,

güneyindeki gıda üretimini ciddi oranda vu-

Amerikan istihbarat kuruluşlarına göre su,

racağı uyarısında bulunulurken, UNESCO,

Doğaya ve çevreye karşı duyarlı, bilinçli, de-

2013 yılını da“Uluslararası Su İş Bir-

ğişime ve gelişime açık çocukların yetişebil-

2022’den itibaren savaş silahı veya te-

liği Yılı” ilan etti.

rörizm aracı haline gelebilir.

mesi için çocuklara yönelik yayın yapan
TÜKÇEV, çocukların sanat etkinlikleriyle bu-

Dünya Su Günü’nde de BM’den kı-

luşması, gündelik yaşamlarında sanata ve eği-

lanmanın, ambalaj atıklarını kaynağında top-

UNESCO’nun raporuna göre, dünya gene-

sıtlı su kaynaklarının daha iyi yönetilmesinin

time yer verilmesini desteklemek amacıyla

lamanın ve daha az tüketerek bilinçli bir tü-

linde yaklaşık 1 milyar insan temiz içme su-

dünyanın beslenmesinde anahtar konumda

Cermodern Cerçocuk atölyesinde düzenle-

ketici olmanın önemi vurgulandı.

yundan yoksun ve bu nedenle her yıl binlerce

olduğu açıklaması geldi. ABD istihbarat ku-

nen etkinliğe katıldı.

çocuk ishal nedeniyle yaşamını yitiriyor. 2050

rumlarının raporunda ise suyun 2022’den iti-

yılına kadar tüm sektörlerde su talebi tarihi-

baren savaş silahı veya terör aracı haline gel-

Çocuklara ambalaj atıklarını kullanarak ha-

destekçileri eşliğinde atık ambalaj malzeme-

nin en yüksek seviyesine çıkacak. Gıda ihti-

mesinin

yallerindeki bisikletleri yapmadan önce bi-

lerini ve hayal güçlerini kullanarak bisiklet-

yacı %70 oranında artarken, buna bağlı olarak

uyarısında bulunuldu.

sikletin sağlığımıza ve çevremize faydaları,

lerini yaptılar. Çocukların resim ve bisiklet

ambalaj atıkları ve atıkları nasıl kullanılabile-

çalışmalarının sergi alanına yerleştirildiği et-

cekleri, doğada nasıl bulundukları ve çevreye

kinlikte, TÜKÇEV’in Çevreci Baykuş ve

zararlarının da anlatıldığı etkinlikte, sağlıklı

Önce Çocuk dergileri dağıtıldı, anı fotoğraf-

bir yaşam ve temiz bir çevre için bisiklet kul-

ları çekildi.

BM Eğitim, Kültür ve Bilim Örgütü
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kuvvetle

muhtemel

Daha sonra çocuklar; eğitmenleri ve gönüllü

olduğu

Unilever’in Sürdürülebilirlik başarısı
İzinsiz SMS ve e-postalara ceza geliyor
Unilever Türkiye, 2011 yılında Unilever’in

Unilever’in altıncı büyük pazarı olan bir böl-

Sürdürülebilir Yaşam Planı’ndaki yaklaşık 60

geyi Türkiye’den yönetmeye başladıklarını

hedefte %71 oranında başarı sağladı.

anımsatan Karaca, “Sürdürülebilir Yaşam Pla-

Tüketici şikayetlerine konu olan elektronik

belli olmayan mesaj ve ileti gönderenlere

nı’nın hedeflerine gönülden bağlıyız. 2011

iletilere düzenleme geliyor. Elektronik ticaret

1000 ila 10 bin TL arasında değişen idari para

Unilever Türkiye, Rusya, Orta Doğu, Kuzey

yılında yaklaşık 60 hedefte yüzde 71 başarı

pazarını yasal altyapıya kavuşturacak Elektro-

cezaları verilecek. İndirim ve hediye gibi pro-

Afrika, Orta Asya ve Kafkasya Başkanı ve

kaydettik” şeklinde konuştu.

nik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

mosyonlar, promosyon amaçlı yarışma veya

Tasarısı, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii

oyunların nitelikleri açıkça belirtilecek. Abone

Unilever Türkiye CEO’su İzzet Karaca, Unilever’in planın ilk yılını başarıyla tamamladı-

Bu arada Algida’nın dünyadaki ilk LEED ser-

Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda

ve kullanıcılarla, önceden izinleri alınmaksı-

ğını açıkladı. Karaca, “10 yıllık hedefler şek-

tifikalı çevre dostu dondurma fabrikasının te-

kabul edildi.

zın elektronik haberleşme vasıtalarıyla doğ-

linde açıkladığımız Sürdürülebilir Yaşam

meli Konya’da atıldı. 100 milyon dolar yatı-

Planı’nın ilk yılında hedeflerimizin üzerine

rımla kurulacak fabrikada, yağmur ve yüzey

Yasalaştığında 1 Ocak 2013’te yürürlüğe gi-

sel içerik iletimi gibi maksatlarla istek dışı

çıkmaktan dolayı mutluyuz. 2020 için belir-

suyunun yeniden kullanımı, ısı geri kazanımı,

recek olan tasarıya göre, internet ve cep tele-

haberleşme yapılamayacak. Öte yandan Rek-

lediğimiz hedefleri 2015 yılına kadar gerçek-

yerinde atık ayrıştırma gibi ileri çevre kriter-

fonundan ticari elektronik iletiler alıcılara,

lam Kurulu, hediye vaatleri ile cep telefonla-

leştirebileceğimize dair umutlarımız ve inan-

leri uygulanacak. Konya fabrikası, Unilever’in

ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gön-

rına gönderilen SMS’lerle tüketicilerin yön-

cımız arttı. Hedefimizi tedarikçilerimizle,

bundan sonra inşa edeceği fabrikaların inşa

derilebilecek. Alıcılar istedikleri zaman, hiçbir

lendirildiği telefon hatlarının sahibi olduğu

müşterilerimizle, STK’larla ve tüketicileri-

ve tasarım standartlarını gösteren ilk fabrika

gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik ileti-

belirlenen 13 firmaya toplam 200 bin lira para

mizle birlikte gerçekleştireceğiz.” dedi.

olma özelliğini taşıyacak.

leri almayı reddedebilecek. Kimden geldiği

cezası verdi.

rudan pazarlama, siyasi propaganda veya cin-
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Güncel

Tüketici Konseyi

Tüketici; “insani bir kavram”
10

Ülkemizde tüketici
haklarının gözetilmesi ve
korunması konusunda
faaliyet gösteren kamu
kurumları ile sivil toplum
kuruluşlarını aynı
platformda buluşturan
Tüketici Konseyi’nin
16’ncı toplantısı yapıldı.
Konsey’de, tüketicinin
“Endüstriyel” değil,
“İnsani” bir kavram
olduğu vurgusu öne çıktı.
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6. Tüketici Konseyi, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel
Müdürlüğü’nün bağlandığı Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı himayesinde 24 Mayıs’ta toplandı.

ve sivil toplum kuruluşlarından gelecek
her türlü katkıya açık olduklarını kaydeden Altunyaldız, “Konuşulanları uygulamaya dönüştüremediğimiz sürece yanlış
yapıyoruz demektir.” diye konuştu.

Toplantının açılışında konuşan Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ziya Altunyaldız, tüketici haklarını evrensel
normların ötesine taşımak için çaba gösterdiklerini ve çıtayı daha da yukarılara
taşımaya kararlı olduklarını ifade etti.
“Tüketici” kavramının endüstriyel değil
“insani” bir kavram olarak düşünülmesi
gerektiğini vurgulayan Altunyaldız, tüketimin sağlıklı birey için hayatın tamamını kapsayan bir alan; tüketicinin de
sağlıklı bir ortamda yaşamak isteyen saygıdeğer bir “insan” olduğunu belirtti. Tüketici hakları ile ilgili her çalışmanın,
doğrudan insan hayatına ve sağlığına etki
ettiğini anlatan Altunyaldız, bu nedenle
haklarını bilen, gerektiğinde hakkını yasal
zeminde arayan bilinçli tüketicilere ihtiyaç olduğunu söyledi. Tüketici haklarının geliştirilmesi için tüketici dernekleri

Tüketicilerin kendini güvende hissettiği
ve haklarının korunduğundan emin olduğu sonuca odaklı sistem için hazırlanan
yasal zeminin, bilinç düzeyinin de artmasını sağladığına dikkat çeken Altunyaldız, pek çok AB ülkesinde bulunmayan özel bir tüketici yasasının Türkiye’de
olduğunu, ancak yasanın sağladığı hakların tam olarak bilinmediğini söyledi.
Tüketici hakları konusunda ciddi bir bilinç ve eğitim eksiği olduğuna dikkat çeken Müsteşar Altunyaldız, Hacettepe
Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen
araştırma bulgularına göre Türk halkının
%97,2’sinin evrensel tüketici haklarını
bilmediğini kaydetti. Türkiye’de de modern ülkelerdeki gibi tüketicilerin yargı
yoluna gitmeden, kolayca ulaşabileceği
çağdaş müesseselere gereksinim olduğunu dile getiren Altunyaldız, hazırla-
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dıkları taslağın, katkılara göre şekillendirilerek Meclis’e gönderileceğini belirtti.

“Hak arandıkça haksızlık azalır”
Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin de, ürün ve hizmet sayısının
arttığını, bunun da tüketici hukukunu ön
plana çıkartarak zayıf tüketicilerin korunması düşüncesiyle tüketici haklarını oluşturduğunu belirtti. Türk kültüründeki
“müşteri velinimetimizdir” anlayışının
tüketici odaklı hizmetin temelini oluşturduğunu kaydeden Metin, tüketicilerin
korunmasının ürün ve hizmet kalitesine
belli bir standart getirmesinden dolayı
ülke ekonomisi için de faydalı olduğunu
vurguladı. Haklarını bilen tüketicinin piyasaları daha kaliteli olmaya zorlayacağını
belirten Metin, dürüst üreticilerin de bu
şekilde korunacağını söyledi. Tüketicilerin bilinçlendirilmeye ve haklarını kullanması konusunda teşvik edilmeye büyük ihtiyaç olduğunu belirten Metin,

Konsey’de tüketici örgütlerini temsilen Reklam Kurulu üyeliğine Tüketiciyi Koruma ve
Dayanışma Birliği Derneği (TÜKOBİR) Başkanı Prof. Dr. Hamil Nazik seçildi.
“Unutulmamalıdır ki; hak arandıkça haksızlık azalır.” diye konuştu.

Amaç, ‘Koruyucu hekimlik’
Konsey Divan Kurulu’nun belirlenmesinin ardından kürsüye gelen Tüketicinin
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel
Müdürü Ramazan Ersoy ise sosyal durumu, geliri, cinsiyeti ne olursa olsun
herkesin “tüketici” olduğunu söyledi.
Tüketici haklarının korunmasında önceliklerinin mağduriyetlerin oluşmadan önlenmesi olduğunu ve bunun için yasal
düzenlemeler yapıldığını anlatan Ersoy,
“Koruyucu hekimlik” olarak nitelendirilebilecek bu yöntemin mal ve hizmetlerin
regülasyonunu sağladığını; bunun yeterli
olmadığı durumlarda ise mağduriyetlerin

hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri
kanalıyla çözüldüğünü belirtti. Ersoy,
2011’de 165 bin başvuru yapılan hakem
heyetlerini iş yoğunluğunu hafifleterek,
işlevsel hale getirmeye çalıştıklarını vurguladı. Görevlerinin, piyasa gözetim ve
denetimi ile tüketicinin sağlık ve güvenliğinin korunması olduğunu vurgulayan
Ersoy, bunu sağlamak için ilan ve reklam
faaliyetlerini de denetlediklerini söyledi.
Özellikle tüketicinin doğrudan taraf olduğu sözleşmeler denetlenerek mağduriyetlerin oluşmadan önlenmesi için çaba
gösterdiklerini anlatan Ersoy, Reklam
Kurulu’na 2011 yılında yapılan 3.039 başvuru değerlendirilerek, insan sağlığını ve
güvenliğini riske atan çok sayıda firmaya
ceza verildiğini bildirdi.

Güncel

Tüketici Ödülleri

Onlar, bilinçli tüketici
Sabırla, yılmadan yasal
çerçevede haklarını
aradılar, uzun sürse de
haklılıklarını kanıtladılar.
Bilinçli tüketiciler ile
tüketici haklarına saygılı
kuruluşlar çalışmalarının
karşılığını tüketici
ödülleriyle aldılar.
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A

maç; tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını
kullanmaları konusunda özendirilmesi,
tüketici taleplerini dikkate alan firmaların
teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi… Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması
ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
tarafından 7 dalda verilen 15. Geleneksel
Tüketici Ödülleri sahiplerini buldu.
12 Nisan’daki ödül töreninin açılışında
konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, dünya markalarının çoğalmasıyla daha çok ürün ve hizmetin
tüketiciye ulaştığını belirterek, bu
durumun tüketicinin korunmasının önemini artırdığını ve modern dün-

yanın en güncel konularından biri haline
getirdiğini söyledi. Tüketici hukukunun,
ekonomik olarak güçlü üreticiler karşısında zayıf ve örgütsüz tüketicinin korunması ihtiyacından doğduğunu vurgulayan Yazıcı, tüketicinin korunması ile
ilgili kuralların, sadece tüketiciyi değil,
ülke ekonomisini koruduğunu kaydetti.
Tüketicinin korunması kavramının dünyada son 50 yıldır önem kazandığına dikkati çeken Yazıcı, tüketici haklarıyla ilgili
yapılan çalışmaları, “Pabucu
dama atılmak” deyimi üzerinden anlattı:

“Osmanlı döneminde esnaf ve sanatkarların bağlı bulunduğu teşkilat, ticaretin
yanında sosyal hayatı da düzenliyordu.
Kusurlu malın, malzemeden çalmanın ve
kalitesiz işin önüne geçmek için ilginç
bir önlem alınmıştı. Bir ayakkabı aldınız
veya tamir ettirdiniz ama kusurlu çıktı.
Böyle durumlarda heyet, şikayetçiyi ve
sanatkarı dinlerdi. Eğer şikayetçi haklıysa
ayakkabıların bedeli ödenir, ayakkabılar
da ibret-i alem olsun diye imal edenin
çatısına atılırdı. Gelen geçen de buna bakıp kimin iyi, kimin kötü ayakkabı ürettiğini ve tamir ettiğini bilirdi. Pabuçları
dama atılan ayakkabıcı, itibarını kaybettiği
gibi maddi kazancından da oluyordu.”
Tüketicinin çıkarlarının korunmasına yönelik düzenlemeler ile Türk tüketicisine
dünya standartlarında koruma sağlandığını belirten Yazıcı, şöyle konuştu:
“Tüketiciler bazı konularda dünya standartlarının önüne geçmiştir. AB ülkelerinde garanti süresi 1 yıl iken ülkemizde

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı

“Tüketicinin korunması ile ilgili kurallar, sadece
tüketiciyi değil, ülke ekonomisini de
korumaktadır.”
2 yıl olarak belirlenmiştir. Ülkemizde garanti belgelerinin bakanlık tarafından
onaylanması uygulaması vardır. AB ülkelerinde, Reklam Kurulu gibi sadece ticari reklam ve ilanları inceleyen bir organ
bulunmamaktadır. Ayıplı mallarla ilgili
zararın tazmin edilme biçimiyle ilgili
seçme hakkı tüketiciye verilmiştir. Tüketicilerin korunmasının en iyi yolu, onları sahip oldukları yasal haklar konusunda
bilinçlendirmek,
haklarını
aramaları konusunda teşvik etmek ve
yönlendirmektir. Zira hak arandıkça haksızlıklar azalacaktır.”

Yazıcı, AB normlarına uyum sağlanması
ve uygulamadaki sıkıntıların giderilmesi
amacıyla 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da değişiklik için
komisyon oluşturulduğunu vurguladı.
Konuşmaların ardından “Radyo-Televizyon Programı, Yazılı Basın Tüketici Köşesi, Bilinçli Tüketici, Tüketicinin Korunması
Hakkında
Kanun’un
Uygulanmasında Başarılı Kuruluş, Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma,
Bilimsel Çalışma ve Hizmet” dallarında,
33 kişi ve kuruma ödülleri verildi.

Asla pes etme!
Dr. Ganime AYAR
Geleneksel Tüketici Ödülleri’nden “Bilinçli Tüketici Ödülü”, yılmadan

2009 yılında başladığı hak arama mücadelesini, “Anayasa’da yer alan

hakkını arayan tüketicilere veriliyor. Ödülü bu yıl kazananlardan birisi de

‘Tüketicinin korunması’ hükmünden yola çıkarak bu mücadeleyi verdim”

Dr. Ganime Ayar’dı.

diye anlatan Ayar, tek başına hukuk mücadelesi verirken umutsuzluğa
kapıldığı zamanlarda en büyük desteği eşinden görmüş.

Bir bankadan çektiği konut kredisinin yeniden yapılandırılmasında erken
ödeme ücreti ve dosya masrafı gibi isimlerle yapılmak istenen kesintilere

Banka tarafından yapılan kesintilerin haksız olduğunu yasal yollardan

karşı çıkan Ayar, ilk olarak Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurur. Yasal

kanıtlayan ve Yargıtay’da onaylanan mahkeme kararıyla 1.930 liralık

Bilinçli tüketici, Anayasa ve yasalardan

dayanak olduğu gerekçesiyle heyetin aleyhine verdiği karara rağmen

kesintinin iade edilmesini sağlayan Ganime Ayar, benzer haksız

kaynaklanan haklarını bilen ve gerektiğinde

mücadelesinden vazgeçmeyen Ayar, Tüketici Mahkemesi’nde açtığı davayı

uygulamalarla karşılaşan diğer tüketiciler için de iyi bir örnek. Dr. Ayar,

kullanan tüketici olarak tanımlanıyor.

kazanır. Temyize götürülen kararın Yargıtay tarafından da onanmasıyla

“Haklı olduğunuza inandığınız bir konuda asla pes etmeyin, mücadeleden

Türkiye’de bir ilke imza atar Dr. Ganime Ayar.

vazgeçmeyin” diyor.
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Konuk yazar

Prof. Dr. Müberra Babaoğul
Hacettepe Üniversitesi TÜPADEM Müdürü-İ.İ.B.F. Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü

Tüketici önce haklarını bilmeli
Tüketicinin korunması için
öncelikle haklarının
bilincinde olması gerekir.
Yapılan araştırmalar
tüketicilerin evrensel
tüketici hakları ve yasal
haklarından yeterince
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haberdar olmadıklarını,
yasal mekanizmaları
yeterince
kullanamadıklarını,

B

ilgi toplumu olarak da adlandırılan
günümüz sosyal yapılanmasında,
tüketici adeta bir bilgisayar gibi sürekli
ve yoğun bilgi akışını izlemek ve analiz
etmek zorunda. Tüketicinin kendisine
sunulan mal ve hizmetlerin fiyatı, kalitesi, gereklilik ve yararlılık düzeyleri gibi
konulardaki bilgi ve deneyimi sınırlıdır.
Bunun sonucu mağduriyetler artmıştır.
Tüm bu nedenler devletleri, tüketiciyi
koruma amaçlı temel politika ve yaklaşımlar geliştirmeye sevk etmiştir. Böylece
devlet tüketicinin menfaatini koruma
görevini üstlenmiş, tüketicinin korunmasını sağlayan tedbirler hukuk sistemlerine girmiştir.

korunur hale getirilmiştir. Oluşturulan
“Tüketici Mahkemeleri” ve “Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri”ne başvurularda yıllar itibariyle artış gözlense de, fiilen tüketimde bulunan 20 yaş üzeri nüfus
düşünüldüğünde sorun çözme mekanizmalarını kullanan tüketici sayısının hala
düşük olduğu söylenebilir. Oysa tüketicinin korunması için öncelikle haklarının
bilincinde olması gerekir. Araştırmalar

tüketicilerin bilgilendirmeye ve eğitime
ihtiyaç duyduklarını göstermektedir.
Toplumda tüketici hakları ve tüketicinin
korunması konusunda bilinç seviyesi belirlenerek eğitim ve araştırma faaliyetlerine yön vermek amacıyla, o dönemdeki
ismiyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın
katkıları ile Hacettepe Üniversitesi Tüketici-Pazar-Araştırma-Danışma-Test ve
Eğitim Merkezi (TÜPADEM) ve Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV)
tarafından Türkiye’de ilk olan bir çalışma
gerçekleştirilmiştir. Araştırma, eğitim seviyesinin artmasına bağlı olarak tüketicilerin alışveriş davranışlarına ilişkin bilinç
düzeyleri ile haklarına ilişkin bilgi düzeylerinin arttığını göstermiştir. Yine bilinç düzeyi arttıkça gerek Tüketici So-

bilgilendirmeye ve eğitime
ihtiyaç duyduklarını
göstermektedir.

Batıda 60’lı yıllarda başlayan “tüketiciyi
koruma” kampanyaları etkisini Türkiye’de de göstermeye başlamış, 1987 yılında tam üyelik başvurusundan sonra
Avrupa Topluluğu’nun tüketici taraftarı
yaklaşımı ülkemizi de etkilemiştir. 8 Eylül 1995 tarihinde yürürlüğe giren 4077
sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun” ve 2003 yılında kanunda yapılan
değişikliklerle tüketici hakları daha fazla

“Tüketiciler, tüketici
dernekleri hakkında
bilgilendirilmeli,
dernekler de
gerektiği zaman
başvuracakları
yerler hakkında bilgi
vermelidir.”

runları Hakem Heyetleri ve Tüketici
Mahkemeleri gerekse tüketicinin korunması ve eğitiminde önemli rol ve sorumlulukları bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile bakanlık bünyesinde faaliyet
gösteren Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’nün bilinirliği
artmaktadır.
Alışverişlerinde ayıplı mal ve hizmet ile
karşılaştıklarını belirten tüketicilerin çoğunluğunun sorununu çözdüğünü belirtmesi sevindirici ancak, % 26,2 gibi
önemli bir bölümünün sorunun çözümüne yönelik hiçbir şey yapmaması dikkat çekicidir. Bunun nedenlerinin başında sorunu fazla önemsememeleri ve
uğraşmak istememeleri gelmektedir.

Tüketici kitlesinin hakları ve tüketiciyi
koruyan kuruluşlar ile ilgili düşük bilgi
düzeyine sahip olduğunu ortaya koyan
araştırma sonuçlarının odaklandığı temel
nokta; tüketici eğitim ve bilinçlendirme
faaliyetlerinin gerekliliğidir. Tüketici eğitiminin temel amacı; tüketiciye ihtiyaç
duyduğu bilgileri nereden ve nasıl bulacağını, bilgileri nasıl değerlendireceğini
ve kullanabileceğini öğretmek, hak ve sorumluluklarının ne olduğunun bilincine
varmasını sağlamak olmalıdır. Tüketici
eğitimi, okul öncesinden başlayarak yaşam boyu devam etmelidir.
Tüketici eğitiminde öncelik, Tüketici
Eğitimcisi yetiştirmek olmalıdır. Devletin
öncülüğünde, üniversiteler, ilgili kurum
ve kuruluşlar eğitim merkezleri oluşturmalıdır. Medyada tüketici eğitimi ile
ilgili bilimsel çalışmalara yer verilmeli,
bu tür program ya da köşelerin bulunması zorunlu hale getirilmeli, bilgilendirme amaçlı yayınlar yapılmalıdır.
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2. Atık Yönetimi Sempozyumu

Atık; ekonomik değeri yüksek bir meta
Günümüzde yükselen
bilinç düzeyi ile atıklara
bakış da değişiyor. Atıklar
artık mutlaka bertaraf
edilmesi gereken değil
geri dönüşüm sayesinde
birçok sektöre ham
madde sağlayan, yeniden
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ürüne dönüşen bir
ekonomik meta olarak
değerlendiriliyor.

A

tık yönetimi, çevrenin korunmasından atıkların geri kazanımla ekonomik değer haline gelmesine kadar çok
önemli faydalar sağlayan bir süreç. Bu
nedenle devlet kurumları, sanayi ve tüm
paydaşların atık yönetim süreçlerinde işbirliği büyük önem taşıyor.
Ülkemizde atık yönetimi anlayışında gelinen nokta, 24-26 Nisan tarihlerinde
Antalya’da düzenlenen 2. Atık Yönetimi
Sempozyumu’nda masaya yatırıldı. Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü’nün öncülüğünde
gerçekleştirilen sempozyumda, atık yönetimi uygulamalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu, atık yönetimi alanındaki yenilikler değerlendirildi.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı
Muhammet Balta, Çevre Yönetimi Genel
Müdürü Recep Şahin, Atık Yönetimi
Daire Başkanı Ahmet Varır, ÇED Daire
Başkanı Oğuz Güner’in katıldığı sempozyumda üniversiteler, özel sektör, çevreyle ilgili STK’lar, oda ve birlikler ile
belediyelerin çevre konusundaki uzmanlarından oluşan yaklaşık 700 kişi yer aldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Çevre
ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammet Balta, Türkiye’nin son dönemde
çevre ile ilgili önemli mesafe aldığını belirterek, amaçlarını sağlıklı ve dengeli bir
çevrede yaşama hakkının gerçekleştirilmesi olarak açıkladı. Atık yönetim sisteminin önemine değinen Balta, “Atık yönetimi; kıt olan enerji, hammadde gibi
tabii kaynakların maksimum verimi sağlayacak şekilde kullanılmasını, az atıklı
üretimin desteklenmesini, atıkların geri
kazanımı ve yeniden kullanımını, çevreye
ve canlılara zarar vermeden bertarafını
amaçlayan toplama, taşıma, geri kazanım
ve bertaraf işlemlerinin tümüdür.” dedi.
Atık yönetimi konusunda 60 binden fazla
kişinin faaliyet gösterdiğini belirten Balta,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Çevre bilincinin sürekli gelişme göstermesi neticesinde atık, artık insanların
kurtulmak istediği bir madde olmaktan

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammet Balta

“Entegre atık yönetimi, atıkların geri kazanımı ve bertarafı için uygun
yöntem, teknoloji ve yönetim esaslarının seçilmesi ve uygulanması
olarak tanımlanabilir. Geri kazanım konusunda yapılan yatırımlar
çağdaş atık yönetiminin kapısını sonuna kadar açmaktadır.”

çıkıp, doğal kaynakların korunmasına
yardımcı olan, birçok sektöre ham madde
sağlayan, yeniden ürüne dönüştürülebilen ekonomik değeri yüksek bir meta haline gelmiştir. Gelişmiş ülkelerdeki sanayi
sektörü, sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmede önemli sorumluluklara sahiptir. Artık atık yönetimi, firmaların yönetim sistemlerine dahil etmek zorunda
oldukları bir faktör halini almıştır.”

TÜKÇEV’in standı sempozyum süresince katılımcılardan büyük ilgi gördü.
Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep
Şahin’in 2003 yılından bu yana yapılan
çalışmalar hakkında bilgi verdiği sempozyumun Ambalaj Atıkları oturumunda ko-

nuşan TÜKÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Aslan, ambalaj atıklarının
kaynağında ayrı toplanmasının kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini, cezai yaptırımların uygulamalarda verimi arttıracağını
söyledi.
Belgelendirme
muafiyetinin kaldırılması gerektiğini belirterek, AB ülkelerindeki uygulamalara

değinen Aslan, kayıt dışılığı önlemek
amacıyla, sisteme kayıt olmayan piyasaya
süren firmaların ürünlerini satamaması
gibi yasal önlemler alınmasının, kayıt dışında kalarak haksız rekabet yaratan firmaların sisteme girmesi konusunda itici
güç olacağını kaydetti. TÜKÇEV Genel
Müdür Yardımcısı İlkim Yiğit de, TÜKÇEV’in ambalaj atıklarının belgelendirilmesi ile ilgili çalışmaları konusunda
teknik bir sunum yaptı.
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5 Haziran Dünya Çevre Günü

Dünyamız için bir Hintli gibi yaşamak
Doğal kaynakları dünyanın
yenileyebileceğinden %50
daha fazla tüketiyoruz. Bir
Amerikalının tüketim
alışkanlıklarıyla mevcut
dünyamızın 3,9 katına
ihtiyaç var.
Oysa dünyadaki her insan
bir Hintli gibi yaşasa,
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dünyamızın yarısı kadar
bir dünya ile idare
edebileceğiz.

ir 5 Haziran Dünya Çevre Günü
daha; hızla artan dünya nüfusu, tükenen doğal kaynaklar ve çevre kirliliği
konusundaki uyarılarla geride kaldı. Sırada 20-22 Haziran tarihleri arasında
Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilecek “Rio+20 Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi” var. Yaşadığımız dünyanın, dolayısıyla
insanlığın
geleceğinin gündem konusu bir dönemde yayımlanan Dünya Doğayı
Koruma Vakfı’nın (WWF)
“Yaşayan Gezegen 2012 Raporu”, dünyanın sağlığının giderek
bozulduğunu gösterdi.

B

Zengin ve fakir ülkelerin ‘ekolojik ayak
iz’leri arasındaki farkın giderek açıldığı
ifade edilen rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan WWF Genel Direktörü
Jim Leaper, “Rapor açık bir şekilde gösteriyor ki, dünyanın altında bir gezegen
daha varmış gibi yaşıyoruz. Şu an dünyanın yenileyebileceğinden yüzde 50 fazlasını tüketiyoruz ve biyolojik çeşitlilik
azalmaya devam ediyor.” dedi.

Rapora göre, dünyayı en çok kirleten ülkeler sırasıyla Katar, Kuveyt, Birleşik
Arap Emirlikleri, Danimarka, Belçika,
ABD, Avustralya, Kanada, Hollanda ve
İrlanda. Türkiye ise insanların tüketim
alışkanlıkları için kaç metreküp su ya da
kaç metrekare toprak parçasına ihtiyacı
olduğunu gösteren ‘ekolojik
ayak izi’ sıralamasında 68. sırada yer alıyor.
Bu yıl, “Yeni Bir Dünya
Kurmak” ana temasıyla
gerçekleştirilen “2. İstanbul
World Political Forum”un
“Dünyanın Hafife Aldığı Sorun: Çevre” başlıklı oturumunda konuşan WWF Türkiye Yönetim Kurulu
Başkanı Uğur Bayar da, gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. 2008 verilerine
göre yeryüzünün biyokapasitesi 12 milyar küresel hektar, insanoğlunun ekolojik
ayak izi ise 18 milyar küresel hektar. İnsanoğlu doğanın sunabildiğinden %50
fazla kaynak kullanıyor, dünya bunu ancak 1,5 yılda yerine koyabiliyor. “Bu, bir
noktadan sonra doğanın bu talebi karşılayamayacağı anlamına gelir” diyen Bayar, şöyle devam etti:

“Dünyadaki her insan bir Hintli gibi yaşarsa, mevcut dünyamızın yarısı kadar
bir dünyayla idare edebiliyoruz. Bir
Türk’ün tüketim alışkanlıklarıyla 1,5
dünyaya, bir Amerikalı’nın tüketim alışkanlıklarıyla doğadan talebini sürdürürse
3,9 dünyaya ihtiyaç var demektir.

yenileyebilmek için kendisine zaman tanınmasına
bağlı. Tüketim alışkanlıklarıyla Hintliler, dünyaya bu
şansı tanıyan insanların başında geliyor.

konusunda belirleyici olduğu günümüzde
kaynakların hızla tükendiği bilinmesine
rağmen maalesef yeterli ölçüde
hassasiyet göstermiyoruz. Oysa
insanlığın sahip olduğu kaynakların
sınırsız olmadığını akıldan çıkarmamak

Dünya, miladi takvimin başladığı sıfırdan 1900 yılına
kadar 1 milyar insan
üretmiş,
1900’den
2010’a kadar ise 5,4 milyar
ilave insan eklenmiş. 1900
yılda yarattığının 5 misli insanı
100 yılda üretmiş. Dünya nüfusuna her 20 yılda bir milyar insan
eklenmektedir.”

Türkiye’de durum ne?
Dünyadaki kötü gidişatta en büyük pay
gelişmiş ülkelerin olsa da Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkeler de kalkınmanın
çevresel etkilerini düşünmek durumunda. Ülkemizde gelişen çevre koruma
hassasiyeti ile elde edilen sonuçlar iyileşmelere işaret ediyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne özel “İstatistiklerle Çevre 2010” bülteninde, kurum
tarafından
üretilen
çevre
istatistiklerinin bir özetini yayınladı.

Dünyanın; insanoğlunun doğal kaynaklara yönelik
talebini karşılamaya devam edebilmesi, kaynakları

Yaşam tarzlarının tüketim alışkanlıkları

Buna göre; toplam sera gazı emisyonu
2010 yılında 1990 yılına göre %115 artış
göstererek 401,9 milyon ton oldu. Kişi
başı CO2 eşdeğer emisyonu 5,51 ton/kişi
ve karbon yoğunluğu ise 0,36 kg
CO2/GSYH ($) olarak hesaplandı.

gerekiyor.
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Belediye ve köylerde içme ve kullanma
şebekesi ile dağıtılmak ve imalat sanayi
işyerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri ve maden işletmeleri tarafından kullanılmak amacıyla %42,2’si
denizden olmak üzere 2010 yılında su kaynaklarından
11,7 milyar m3 su çekildi.
2010 yılında belediye
nüfusunun %99’una
içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi, şebekeden Türkiye nüfusunun
%82’si yararlandı. Nüfusun
%45’ini oluşturan 32,9 milyon kişinin içme-kullanma
suyu arıtıldı.
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Belediye ve köylerin kanalizasyon şebekelerinden,
imalat sanayi işyerleri, termik santraller, organize sanayi

bölgeleri ve maden işletmelerinden toplam 9,1 milyar m3 atıksu deşarj edildi.
Bu miktarın %33’ü arıtıldı.
2010 yılı verilerine göre kanalizasyon
şebekesi ile hizmet verilen belediye
nüfusu %88. Belediyelerde yaşayan nüfusun %12’sine atıksu
toplama hizmeti verilmedi.
Türkiye nüfusunun %52’sini
oluşturan 38 milyon kişinin
atıksuları arıtılırken, sadece 438 belediyede atıksu arıtma hizmeti verildi.
2010’da imalat sanayi işyerleri, termik
santraller, organize sanayi bölgeleri, maden işletmeleri ve sağlık kuruluşları tarafından 762,2 milyon ton atık yaratıldı.
Bunların 728,87 milyon tonunu madencilik sektöründen kaynaklanan dekapaj
malzemesi ve pasa atıkları, 3,39 milyon
tonunu tehlikeli atıklar oluşturdu.

Atık toplama hizmeti veren belediye sayısı 2879 olurken, 71 belediyede atıklar
toplanmadı. Nüfusun %83’ünü oluşturan
yaklaşık 61 milyon kişi çöp toplama hizmetinden yararlandı. Toplanan 25,28 milyon ton belediye atığının %43,5’i çöplüklere dökülürken, %55,2’si düzenli
depolama sahaları veya kompost tesislerinde, %1,3’ü ise diğer yöntemler ile bertaraf edildi. 2008 yılına göre çöplüğe dökülen atık miktarı %13,2 azalırken,
bertaraf ve geri kazanım tesislerine götürülen belediye atık miktarı %25,6 arttı.
2010 yılında sağlık kuruluşlarında ayrı
toplanan tıbbi atık miktarı ise 60 bin ton.

“Her insan bir Hintli gibi yaşarsa, mevcut dünyamızın yarısı kadar bir
dünyayla idare edebiliyoruz. İnsanlar, bir Türk’ün alışkanlıklarıyla 1,5
dünyaya, bir Amerikalı’nın tüketim alışkanlıklarıyla doğadan talebini
sürdürürse 3,9 dünyaya ihtiyaç var.”

Ve çevre için yapılan harcamalar… 2010
yılında gerçekleşen 12,2 milyar TL tutarındaki çevresel harcamaların %84’ü
kamu, %16’sı özel sektör tarafından gerçekleştirildi. Toplam çevresel harcamaların Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)
içindeki payı %1,11 oldu.

Türkiye’de temel çevre göstergeleri, 2004-2010
2004

2006

2008

2010

Belediyelerde kişi başı çekilen günlük su miktarı (litre/kişi-gün)

255

245

215

217

Belediyelerde deşarj edilen kişi başı günlük atıksu miktarı (litre/kişi-gün)

174

181

173

182

Kişi başı ortalama yaratılan belediye atık miktarı (kg/kişi-yıl)

418

426

400

407

Kişi başı ortalama yaratılan belediye atık miktarı (kg/kişi-gün)

1,15

1,17

1,10

1,12

CO2 eşdeğeri olarak kişi başı seragazı emisyon miktarı (ton/kişi)

4,61

5,04

5,16

5,51

GSYH başına CO2 emisyonu (kg CO2 /GSYH $)(1)

0,34

0,33

0,34

0,36

0,84(2)

0,95(2)

1,09

1,11

Toplam çevresel harcamaların GSYH içindeki payı (%)

2010’da atık toplama hizmeti
veren belediye sayısı 2879
oldu, nüfusun %83’ünü
oluşturan yaklaşık 61 milyon
kişi çöp toplama hizmetinden
yararlandı. 2008 yılına göre
çöplüğe dökülen atık miktarı
%13,2 azalırken, atık
bertaraf ve geri kazanım
tesislerine götürülen belediye

(1) Gösterge, ekonomide bir birim çıktı üretmek için salınan CO2 emisyon miktarını ölçmektedir. GSYH, 2005 yılı sabit fiyatlarla satın alma gücü paritesine göre hesaplanmış değerdir.
(2) Sadece kamu sektörü çevresel harcamalarını içermektedir.

atık miktarı %25,6 arttı.
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Erdoğan Bayraktar
Çevre ve Şehircilik Bakanı

Enerjide dışa bağımlı bir ülke olmamız
dolayısıyla HES’lerin yapılması, ülkemiz
menfaatleri açısından bir zarurettir.
HES’ler çevre dostu bir yatırımdır.

Çevreyi koruyarak kalkınma mümkün
Kalkınmanın itici gücü
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sanayileşme ile çevrenin
çatışan iki alan olmadığını
belirten Çevre ve Şehircilik
Bakanı Erdoğan Bayraktar,
“Konuları ‘Sürdürülebilir
Kalkınma’ anlayışı
çerçevesinde, milli
menfaatlerimize uygun bir
yaklaşımla ele almak
mecburiyetindeyiz”
diyor…

ir yandan sanayileşme, enerji üretimi, kalkınma ve bunların doğal
sonucu şehirleşme; diğer yanda çevre koruma. Gelişmekte olan bir ülke olarak
Türkiye, bu iki olguyu gözeterek yoluna
devam etmek zorunda. Bu bağlamda işi
oldukça zor olan Trabzon’lu Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Karadeniz insanına has inatçılığa varan kararlılığı ile zorluklarla mücadele ediyor.

B

Sayın Bayraktar, Karadeniz’de inşa edilen HES’lere ilişkin tartışmaları da göz
önüne alırsak çevreyi korurken, sanayileşmek ve enerji üretmek mümkün
değil mi?
“Bir yandan sanayileşip, enerji üretimi
yaparken diğer yandan çevreyi ve doğayı
korumak tabii ki mümkün. ‘Sürdürülebilir Kalkınma’ anlayışı çerçevesinde sanayileşme ve çevreyi çatışan iki farklı alan
olarak değil, insanlığın refahı için enerjinin üretilmesi ve her aşamasında çevrenin korunması temelinde milli menfaatlerimize uygun bir yaklaşımla ele almak
mecburiyetindeyiz. Böylece hem kalkınma kriterlerinin iyileştirilmesi hem

de çevresel değerlerimizin korunması
sağlanarak, gelecek nesillerimize gelişmiş
ve temiz bir Türkiye emanet edeceğiz.
HES’ler konusuna gelince; şunu özellikle
belirtmeliyim ki, enerji üretim türleri
arasında seçim yaparken teknik, çevresel,
sosyal ve ekonomik etkileri bir bütün olarak düşünülmelidir. Dünyada enerji ihtiyacı her geçen yıl artmakta, fosil yakıt
rezervi ise süratle azalmaktadır. Dolayısıyla bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de yenilenebilir enerji kaynakları
büyük önem kazanmıştır.
Yeşil enerji kaynaklarından rüzgar ve güneş enerjisiyle karşılaştırıldığında hidroelektrik enerji üretimi ülkemiz için en
ekonomik ve yapılabilirliği teknik açıdan
en uygun olanıdır. Enerjide dışa bağımlı
bir ülke olmamız dolayısıyla HES’lerin
yapılması ülkemiz menfaatleri açısından
bir zarurettir. Hidroelektrik santrallerimiz çevre dostu bir yatırımdır. Buralardaki faaliyetleri denetimlerle bizzat yerinde takip altına almaktayız. Şirketlerin
çevreyi tahrip etmemeleri için idari yaptırım cezaları uygulamaktan çekinmiyor,

çevreyi koruma ve kullanma dengesi içerisinde hareket ediyoruz.”
Çevre korumada önemli bir başlık da
atıklar. Kaynağında ayrı toplanması ve
geri dönüşümünde mesafe almaya başladığımız atıklar konusundaki gelişmeler neler?
“Bugüne kadar yapılan yatırım ve uygulamaların yeterli olmadığı bilinciyle, geri
kazanılabilir malzemelerin kaynakta ayrı
toplanması ve geri kazanımının önündeki
engelleri aşmak adına çaba gösterilmesi
büyük önem arz ediyor. Bugün hala pek
çok değerli malzeme, depolama sahalarına gömülerek kaybediliyor. Şu unutulmamalıdır ki, bu şekilde kaybedilen değerli malzemeler, doğal kaynaklar, fosil
yakıtlar aslında kaybedilen ekonomik ve
milli değerlerdir. Atık yönetimine ilişkin
mevzuat ile entegre atık yönetiminin temelleri atılmış, sektörel yatırıma ivme
kazandırılarak, ekonomik anlamda dinamik, güçlü bir yapının yanı sıra ciddi bir
istihdam kaynağı oluşturulmuştur.”
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“Çevresel etkisinin yanı sıra değerli
materyal ve enerji kaybına yol açan

Bakan Bayraktar, atık yönetim çalışmalarının sonuçlarını da açıkladı. Buna göre;

atıkların azaltılması; endüstriye
ekonomik yarar sağlar, çevre
kalitesini yükseltir.”

2003 yılında 15 olan, bugün sayıları 59’a
yükselen katı atık bertaraf tesisleri 756

Röportaj

“İklim değişikliği küresel bir sorun, dolayısıyla
küresel mücadeleyi gerektirmektedir. Sorun
ortak ama sorumluluklar farklı olmalıdır.”

belediye ve 41 milyon nüfusa hizmet veriyor. Yıl sonunda 80 tesis ile 1025 belediyede 45,5 milyon nüfusa hizmet verilmesi planlanıyor.
29 ildeki bakanlıktan lisanslı sterilizasyon
tesislerinde toplam 73 ilin tıbbi atıklarının sterilizasyonu gerçekleştiriliyor. Yıllık
toplanan tıbbi atık miktarı 100 bin ton.
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‘Elektronik
Atıklar’
konusunda
2002/96/EC (Atık Elektrikli ve Elektronik
Eşyalar) sayılı direktif kapsamında elektrikli ve elektronik eşyalarla ilgili yönetmelik çalışmaları tamamlanmış durumda.
UNEP/MAP Projesi ile 2007 yılından
2015 yılına kadar AEEE miktarlarının hesaplanması ile ilgili çalışmalar kapsamında 2010 yılında oluşan tahmini atık
miktarı 345 bin ton olarak hesaplandı.
Ömrünü tamamlamış (hurda) araçlar;
yalnızca çevresel kirleticiler değil, aynı
zamanda içerdikleri geri dönüştürülebilir,
geri kazanılabilir ve yeniden kullanılabilir
malzemeler nedeniyle otomotiv sektörü
için ekonomik birer değer. Doğru olarak
işlenmezler ise açığa çıkan kurşun, kadmiyum, cıva gibi zehirli metaller nedeniyle bu atıklar çevre ve insan sağlığı açısından büyük sorunlara sebep olabiliyor.
2011 yılı sonu itibariyle hurdaya ayrılan
araç sayısı 44.159.

‘Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği’ ile kotaya tabi firmaların yenileme piyasası için ürettikleri/ithal
ettikleri miktar 2011 yılında yaklaşık 250
bin ton. Lisanslı 14 tesiste 50.800 ton
ömrünü tamamlamış lastiğin geri kazanımı gerçekleştirildi. Ayrıca 21 adet lisanslı çimento fabrikasında 40.350 ton
ömrünü tamamlamış lastik kullanılarak
enerji geri kazanımı sağlandı.
Atık pil toplama çalışmaları halen 422 belediyede aktif olarak yürütülüyor. 2011
yılında toplanan 451 ton atık pilin yaklaşık %21’ini belediyeler topladı. 2010 yılında piyasaya sürülen yaklaşık 70.000 ton
aküye karşılık 2011 yılında toplanan
59.400 ton atık aküden 19 adet lisanslı
geri kazanım tesisinde 35 bin 640 ton
kurşun elde edildi.
Atık yağ konusunda toplam kapasitesi 210
bin ton/yıl olan 38 geri kazanım tesisine
geçici faaliyet belgesi ve lisans verilmiş
durumda. 2011 yılında toplanan atık yağ
miktarı yaklaşık 40.000 ton oldu.
Tehlikeli atıklara gelince… 2010 yılı verilerine göre; Türkiye genelinde işlem
gören 786.418 ton tehlikeli atığın %77’si
geri kazanılmış, %16’sı tesis içinde geri
kazanılmış veya bertaraf edilmiş, %4’ü
bertaraf edilmiş, %3’ü geçici depolanmış
durumda. Atıkların geri kazanımı 192 tesiste gerçekleştirildi.

“Kentsel Dönüşüm Yasası ile afet meydana
geldikten sonra ‘yara sarma’ değil, ‘yara
aldırmama’ dönemi başlayacak.”
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çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların
ödevidir.’ denilmektedir. Dolayısıyla kurumlar, belediyeler ve sanayi tesislerinin
yanında bireylere ve ailelere de önemli
görevler düşüyor. Güvenilir olmayan
ürünleri tüketmemek, tehlikeli nitelikteki
atıklar ile değerlendirilebilir ambalaj atıkları gibi atıkları evsel atıklarımızdan ayrı
toplamak basit ancak hem çevre ve insan
sağlığı, hem atıkların geri dönüşüm ve
kazanımı hem de ülkemizin ekonomik
kazanımları açısından çok çok kıymetli
adımlardır.”

“Anayasadaki hüküm uyarınca;

“Anayasa ödev veriyor”

çevreyi korumada devlet kurumları,

Peki, çevrenin korunması sadece devlet
kurumlarının görevi mi?

Çevre deyince, küresel ısınma ve iklim
değişikliği tüm dünyanın sorunu. Durban’da alınan kararlar var.

“Anayasamızın 56’ncı maddesinde ‘Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama
hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek,

“İklim değişikliği küresel bir sorun, dolayısıyla küresel mücadeleyi gerektirmektedir. Sorun ortak ama sorumluluklar

belediyeler ve sanayi tesislerinin yanı
sıra bireylere ve ailelere de çok önemli
görevler düşüyor.”

farklı olmalıdır. Her ülke sorumluğu nispetinde, imkân ve kabiliyetlerine göre
üzerlerine düşen görevleri yerine getirmelidir. Ülkemiz bu anlayışla, sürece gereken katkıyı sağlamaya devam edecektir.
İklim sisteminin; adalet temelinde, ortak
ve farklı sorumluluk alanlarına uygun
olarak korunması müzakerelerde mihenk
taşımız olmaya devam edecektir.”
Çevre, AB ile müzakerelerde de çetin
bir başlık. Orada durum nasıl?
“2009 yılında müzakereye açılan Çevre
Faslı’nın geçici olarak müzakerelere kapatılabilmesi için 6 adet ‘Kapanış Kriteri’
belirlenmiştir. Bakanlığımızın koordinasyonunda hazırlanan Strateji Belgesi’nde
yer alan 9 sektörden 7’si Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundadır. 57 tane direktif çalışılmakta, bunlardan 30 tanesi uyumludur.

Röportaj
“Ambalaj atıkları sisteminde dengelerin
korunması açısından işletmelerin kayıt altına
alınması büyük önem arz etmektedir.”

“Kentsel dönüşüm öncelikli olarak İstanbul,
Ankara ve İzmir’den başlayacak, hiç kimsenin
mağdur olmasına müsaade edilmeyecek.”

“Kentsel dönüşümde en büyük parasal
kaynak 2B arazileri. 2B’nin yüzde 90’ı kentsel
dönüşüme harcanacak. ”
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2007-2023 yılları arasında ülkemizin
çevre alanında AB tam uyumu için gerekli yatırım ihtiyacı 58.585 milyon
Avro’dur. Bu miktara; deniz ve deniz çevresinin korunması, gürültü ve kimyasallar
sektörleri ile özel atık sektörüne ilişkin
yatırımların, ambalaj atıklarının toplanması ve taşınmasına ait araçların maliyetinin dâhil olmadığını düşünürsek, ihtiyacın daha yüksek olacağı malumdur.”
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin uygulanması konusunda sanayiden ve yetkilendirilmiş kuruluşlardan beklentileriniz neler?
“Bakanlığımız ambalaj atıklarının yönetimi konusunda bir hayli yol almıştır.
Özellikle atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımında konunun
tarafları olan ürünlerini ambalaja koyup,
piyasaya veren sanayici, ambalajlı ürünleri kullanarak atığı oluşturan tüketici,
ambalaj atıklarını toplayıp, işleyerek, eko-

nomiye kazandıran geri dönüşüm sanayi
ve ayrı toplama sürecinde yer alan belediyeler, koordineli olarak başarılı çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Bugün 339
belediyede yürütülen ayrı toplama çalışmaları yaklaşık 37 milyon nüfusa hitap
etmektedir.
Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına ilişkin maliyetlerin karşılanması yükümlülüğü Yönetmelikte piyasaya süren işletmelere verilmiştir.
Sistemin dengelerinin korunması açısından işletmelerin kayıt altına alınması büyük önem arz etmektedir. Kayıtlı işletme
sayısı 2003 yılında 350 iken, 2012 yılına
gelindiğinde 15 bin 192’ye ulaşmıştır.
Bir diğer önemli gelişme de hurdacılık
sektöründe faaliyet gösteren firmaların
modern toplama ayırma ve geri dönüşüm
tesisleri haline gelmeleridir. Bu tesislere
gelen ve çıkan ambalaj atıklarına ilişkin
bilgiler Bakanlığımıza rapor edilmekte,

böylece hem tesisler hem de toplanan
malzemeler kayıt altına alınmaktadır. Bakanlığımızdan lisanslı 562 adet
toplama/ayırma ve geri dönüşüm tesisinde 2008 yılında 2.520 ton ambalaj atığının geri kazanımı gerçekleştirilmiştir.
Ambalajın üretiminden başlayarak, ürünlerin ambalajlı olarak satışa sunulması,
ambalaj atığının toplanması ve geri dönüşümüne kadar tüm aşamalar, ürün ve
atık akışı ambalaj elektronik yazılım programı üzerinden izlenmektedir.”

Yara sarma değil yara aldırmama
Sayın Bayraktar, bir göreviniz de şehircilik. Dayanıksız, çürük yapılaşmalara
karşı kentsel dönüşüm için “Afet Riski
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Yasası” çıktı. Ülkemizde yapı stoğu ne
durumda?
“Ülkemizde 20 milyon konut stoğu var.
TÜİK araştırmalarına göre bunun yüzde
40’ının elden geçmesi gerekiyor. Deprem

aksı üzerinde bulunan ülkemiz için bu
büyük bir rakam. Bu, Türkiye için acil,
olmazsa olmaz bir konudur. Hükümet
olarak bu sorunu mutlaka halletmemiz
gerektiğini biliyoruz. Deprem bir tabiat
olayı ve ülkemizin bir gerçeği. Son 100
yılda 100 bin can kaybettik depremlerde.
Marmara depreminde ekonomi yüzde 10
geriye düştü. Van depreminde çok büyük
acılar yaşadık, bu işin şakası yok.
Yasa kapsamında riskli yapılar yıkılarak,
bu alanlar ve bu alanlar dışındaki riskli
yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde,
sağlıklı ve güvenli yaşama çevreleri oluşturmak üzere iyileştirme, tasfiye ve yenileme çalışmaları yapacağız.
Başta deprem olmak üzere tabiî afetler
sebebiyle meydana gelmesi kuvvetle
muhtemel can ve mal kayıplarının önüne
geçeceğiz. Ayrıca hâlihazırda yaşanabilirlikten uzak, köhnemiş, can ve mal emniyeti bakımından riskli, görüntü itibarı ile

de çirkin yapılaşmalar ortadan kaldırılacak ve halkın daha sağlıklı ve emniyetli
şartlar altında yaşaması temin edilecek.
Özellikle altını çizerek ifade etmek istiyorum ki; yasa ile afet meydana geldikten
sonra ‘yara sarma’ değil de ‘yara aldırmama’ dönemi başlayacak.
Başbakanımız, bana çalışma noktasında
talimat vermiştir. Vakit kaybetmeden çalışmalara başlayacağız. Artık bir saniye
bile beklemeye tahammülümüz yok.
Kentsel dönüşüm öncelikli olarak İstanbul, Ankara ve İzmir’den başlayacak. Hiç
kimsenin mağdur olmasına müsaade
edilmeyecek.
Türkiye genelinde 7 milyon ömrünü tamamlamış konut var. Bunu periyotlara
bölerek; 2, 5, 10, 15, 20 yıllık zaman dilimlerinde planlayarak yapmak gerekiyor.
Çünkü maliyet çok büyük. 7 milyon ko-

nuttan her biri ortalama 100 bin liraya
mal olsa 700 milyar liralık hacim eder.
Bu da ciddi bir rakam. Dönüşümü 20
yılda tamamlama hedefi koyduk.
Yıkıma itiraz eden vatandaşlarımız olabilir ancak buradaki toplumun, çoğunluğun menfaati ne ise sen de uyacaksın
ama senin mülkiyetine biz dokunmuyoruz. Bu arkadaşlar değerlendirsinler, yerini satsınlar paranı al. Ama yok ona da
katılmıyorsa kabul etmeyen kişinin hissesinin değeri SPK’ya kayıtlı ekspertiz tarafından tespit edilecek ve diğer hissedarlara açık artırma ile satışa çıkaracağız.
Eğer çoğunluk bunu almaz veya alamazsa, o zaman devlet olarak ekspertiz
değeri üzerinden parasını yatırıp, res’en
hazine adına tescil edeceğiz. Üçte iki çoğunluğa, ‘Biz aldık ama sahibi sizsiniz.
Bizim yerimizi de satın, yapın, değerlendirin, biz de paramızı alalım’ diyeceğiz.”

Gündem

ÇevreÇiçekleri Hareketi

Çevre Çiçekleri, yeni anayasada açıyor
Keçiören Belediyesi’nin
TÜKÇEV destekli Çevre
Çiçekleri Hareketi üyeleri,
bu kez yeni anayasa
çalışmalarına katkı
sağlamak için bir araya
geldiler ve çevreyle ilgili
taleplerini TBMM Başkanı
Cemil Çiçek’e ilettiler.
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eçiören Belediyesi’nin, Çevre Çiçekleri Hareketi fahri çevre müfettişlerinin yeni anayasadan beklentilerini dile getirmeleri amacıyla düzenlediği
kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerin konuşmacı olarak katıldığı “Çocuk Gözüyle Çevre Sorunları ve Anayasada Çevre” başlıklı
panel, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in katılımıyla gerçekleştirildi.
TBMM Başkanı Çiçek’in yanı sıra
milletvekilleri Feramuz Üstün, Emrullah İşler ve Tülay Selamoğlu,
Keçiören Kaymakamı Mustafa
Güler ile Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı
(TÜKÇEV) İktisadi İşletmesi Genel Sekreteri Ömer Uçman’ın da katıldığı panelin açılışında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Çevre Çiçekleri
Hareketi ile 40 bin öğrencinin çevre eğitimi alarak fahri müfettiş olduğunu hatırlattı. “Çocuk Gözüyle Çevre Sorunları
ve Anayasada Çevre” kompozisyon yarışması ile Türkiye’nin önündeki en
önemli proje olan Anayasa çalışmalarına
çocukların da katılımını sağlamayı amaçladıklarını belirten Ak, öğrencilerin yaşlarından çok daha büyük fikir ve hayallere
sahip olduklarını kaydetti.

Keçiören Kaymakamı Mustafa Güler de
ilk sivil anayasanın hazırlanması için büyük emek verildiğini belirtti ve “Çocuklarımıza teslim edeceğimiz gelecek için
çevre önemli.” diye konuştu.

“Ülkemizi hor kullanıyoruz”
TBMM Başkanı Cemil Çiçek ise yeni
anayasa ile ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek anayasa çalışmalarında hızlı bir tempoya girdiklerini söyledi. Çiçek, yeni
anayasa için tüm Türkiye’yi gezerek herkesin görüş ve düşüncelerini almaya çalıştıklarını; bu
süreçte kendisini en çok sevindiren şeyin
çocukların ve gençlerin konuya yakın ilgisi olduğunu vurguladı. Çiçek “Çocuklar, büyükler daha anayasa yapıldığının
farkında değilken görüşlerini dile getirmeye başladı. Bu panel Türkiye’ye mesaj
niteliğinde bir toplantıdır.” dedi.
“Ülkemizi hor kullanıyoruz.” diyen
TBMM Başkanı Çiçek, ‘cennet vatan’
deyiminin cennetin yeşille özdeşleştirilmesinden doğduğunu söyledi. Çevre bilincinin çocuk yaşlardan itibaren kazandırılmasının
önemli
olduğunu
vurgulayan Çiçek, yasalarda çevreyi ko-

TBMM Başkanı Cemil Çiçek

“Gelecek nesillere kültür, örf ve adetlerimizin yanı sıra üç önemli miras
bırakacağız; ‘Cumhuriyet, Demokrasi ve Çevre.’ Bu üç değeri korumayı
başardığımız sürece gelecek daha güzel olacak.”

rumak için her türlü önlemin alınmış olmasına rağmen vatandaşların bu yasakları
çiğnemenin bir yolunu bulduğunun altını çizdi. Çevre konusunun yeni anayasada büyük ölçüde yer alacağını kaydeden
Çiçek, “Ama şunu da kabul etmemiz lazım ki her şey yasalardan ibaret değil. Bizim yasalarımız birçok şeyi yasaklıyor
ama bizim insanımız onun üzerinden aşmayı ya da arkadan dolanıp yine bildiğini
yapmayı biliyor. Bana rahatsız olduğunuz
bir tek konu söyleyin ki o konuda yasa
olmasın. Bana şikâyet ettiğiniz herhangi
bir problem söyleyin ki o konuyla ilgili
bir yasal düzenleme olmasın.” dedi. Çiçek, asıl meselenin bu ilkelere uyacak
çevre bilincine sahip nesiller yetiştirmek
olduğunu ve bunun da çocuk yaşlardan
itibaren sağlanması gerektiğini kaydetti.
Gelecek nesillere kültür, örf ve adetlerin
yanı sıra üç önemli miras bırakacağımıza
dikkat çeken Çiçek, bunların “Cumhuriyet, Demokrasi ve Çevre” olduğunu
vurguladı. Çiçek, bu üç değeri korumayı
başardığımız sürece geleceğin daha güzel
olacağını belirttti.
Panelin ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Öğrenciler,
kompozisyon
yarışmasında yeni
anayasada çevreye
dair olmasını
istedikleri hususlara
ilişkin düşüncelerini
dile getirdiler.
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Kapak

Gürkan Genç

Seyyah olup, alemi gezecek
Çağımızın gezgini “Demir
atlı seyyah” Gürkan Genç,
Haziran sonunda çıkacağı
dünya turuna hazırlanıyor.
Bu öyle bir tur ki, çevre
dostu tek ulaşım aracı olan
bisikletiyle 7 yılda 6
kıtadaki 80 ülkede, toplam
115.000 km yol yapacak.

nlü seyyah Evliya Çelebi 3 kıtada
kalmıştı, Gürkan Genç yolculuğunu tamamladığında 6 kıtayı tek seferde
gezen ilk Türk olacak.

Ü

O tüm güçlükleri, bilinmezleri göze alarak “Doğa için pedalla” sloganıyla Samsun’dan yola çıktı. 343 günde, 11 ülkede
12.500 km yol yaptı. Orta Asya’daki uçsuz bucaksız Gobi çölünü de aştı, dağları
da… Üstelik bunu hep bir ulaşım aracı
olduğunu savunduğu bisikletiyle yaptı.
Turunu noktaladığı Japonya başta olmak
üzere geçtiği ülkelerde gazetelere manşet
oldu, televizyon programlarına katıldı.
O, çağımızın gezgini Gürkan Genç. Henüz 32 yaşındaki Genç, şimdi çocukluk
hayalini hayata geçirmenin heyecanıyla
Haziran ayı sonunda çıkacağı dünya turuna hazırlanıyor. Dile kolay, tam 7 yılda

“Hepimiz bisiklete binmeyi biliyoruz ama günlük yaşamda
bisikleti ulaşım aracı olarak kullanmıyoruz. Bisikletin karne
hediyesi olarak görüldüğü ülkemizde bisiklet yollarının

Fotoğraflar: Cihan Baydemir

olmaması normal, yapılması da zor.”

tamamlayacağı dünya turundan döndüğünde 39 yaşında olacak.
Türkiye-Japonya turu sonrasında geçtiği
ülkelerde çektiği fotoğraflardan oluşan
sergi ve okul sunumlarında TÜKÇEV’in
de desteğini arkasına alan Gürkan Genç’le
sohbetimize hazırlıklarını sorarak başlıyoruz. Yaşadığı heyecanla anlatmaya başlıyor Gürkan.
“Bir önceki turumda bisikletin bir ulaşım
aracı olduğunu beni takip edenlere hatırlatmaya çalışmıştım. Hepimiz bisiklet
kullanmayı biliyoruz fakat günlük yaşamda kullanmıyoruz. ‘Bisiklet yolu yok’
diyoruz. Eh, talep olmayan bir ülkede o
yolun yapılması zor.
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Kapak

Gürkan Genç
Şimdi dünya turuna çıkıyorum. 7 senede,
6 kıta, 80 ülke, 115.000 kilometre. Evliya
Çelebi atıyla 3 kıtayı gezip Seyahatname’sinde anlatmıştı. Ben tek seferde 6
kıtayı gezen ilk Türk olacağım.”
6 kıtayı gezecek ilk isim olmak güzel
de, eş-dost karşı çıkmadı mı?
“Hayata bir kere geliyorsunuz. 32 yaşındayım. 39 yaşında Türkiye’ye geri döneceğim. Bu tarz olayları hayatınızda sadece
bir kere yaşarsınız. Bu kadar büyük bir

dünyada, sistemin içinde kalıp sabah
09:00 akşam 18:00 çalışıp, emeklilik hayatınızın sonuna kadar 100 kilometre
kare içinde bir hayat sürebilir, güvenli ve
risksiz bir hayat yaşayabilirsiniz. Yaşayacağınız tek bir hayat var. Başka bir tercih
hakkınız da yok. Risk almadan yaşamak
belki bizleri birçok şeyden korur fakat
gerçek hayatı anlayamayız. Ne ailemden
ne de dostlarımdan herhangi bir karşı çıkış olmadı. Olsa da sanırım bana söylemezler ben de onları dinlemem.”
Bisikletinin özellikleri nedir?

Gürkan yurda döner
dönmez arabasını satmış,
okullara giderek TürkiyeJaponya turunda
yaşadıklarını öğrencilerle
paylaşmış. Programlarına
TÜKÇEV de destek vermiş.

“Normal bisikletlerden daha güçlü ve hafif bir bisiklet. Tasarımı firma tarafından
yapıldı, bende üzerine ufak eklemeler
yaptım. Bir önceki turumda edindiğim
tecrübeyle eksikleri tamamladım. Bir
Türk markası ile bu yolu almak benim
için gurur verici. Çalınmadığı sürece turu
tek bir bisikletle tamamlamayı düşünüyorum. Güçlendirilmiş alüminyumdan
yapılmış bisikletin üzerindeki tüm ekipmanlar, olabilecek en iyi kaliteden oluşuyor. Gene bisikletin üzerinde 55 kiloya
yakın yükte yer almakta.”
Böyle bir tur elbette maliyetli olacaktır.
Sponsor bulmakta sıkıntı yaşadınız mı?
“Türkiye’ye döneli yaklaşık bir sene oldu.
Bir işim olmadığı için döner dönmez arabamı sattım. Elimdeki para ile okullara
gitmeye başladım. Toplamda 100 kadar
okula gittim, bunlardan 13 tanesine
TÜKÇEV de destek verdi. Çocuklara,
gençlere ‘Amaç, hedef, kariyer, istedikten
sonra neler başarılır ve dünyanın öbür
ucuna da gitseniz tek bir kişinin adını
duyarsınız, Atatürk’ dedim. ‘Çocukluk
hayalim dünyayı gezmekti. Bunu başa-

racağım’ dedim. Bir senedir sponsor arıyorum, sadece 5 firma dünya turuma
destek verdi. Ana sponsor da Atılım Üniversitesi oldu. Pablo Garcia adında bir
arkadaşım var, Arjantinli. O da benzer
bir tur yapıyor, 67 sponsoru var. Sanırım
Türkiye’de bu tarz projelere destek bulmak zor. Amerikalı bir işadamı benim
projemden haberdar olmuş. Kendisi başlangıç için bir miktar destek verdi ve
Amerika etabının masrafını da karşılayacağını dile getirdi. Üstelik ne şirketinin
reklamının yapılmasını ne de kendi adının kullanılmasını istedi. Sadece Amerika’ya gittiğimde çocuklarına yol anılarımı
anlatmamı talep etti.”
Bakanlıklardan, kamu kurum ve kuruluşlarından tur için destek var mı?
“Dışişleri Bakanlığı destek verdi. Elçiliklere proje dosyamı yolladı, vize işlemlerine yardımcı olacaklar, misafirhaneleri
kullanabileceğim. Diplomatik kargoyu da
kullanmama izin verdiler. İhtiyaç halinde
bana gönderilecek ekipmanlar diplomatik
kargo olarak kolayca gönderilecek. Her
gittiğim ülkede de basın bülteni ayarlayacaklar. Böylece milyonlarca liralık ülke
tanıtımını benimle yapabilecekler. Dışişleri Bakanlığı da dahil herhangi bir devlet kurumu ya da kuruluşundan maddi
destek almıyorum.”
TÜKÇEV’in desteği hangi boyutta?
“Önceki yolculuğum boyunca çevreye
duyarlı ve saygılı bir seyyah oldum.
Çölde bile çöplerimi yanımda taşıdım.
Çin, Güney Kore ve Japonya’da atıklarımı geri dönüşüm kumbaralarına atmıştım. Türkiye’de toplumu bu konuda bilinçlendirmeye çalışan bir kurum olarak

TÜKÇEV’in, bitirmiş olduğum seyahate
desteği de tam oldu. Önce fotoğraf sergime destek verdiler. Yolda çektiğim fotoğrafları bu sayede Atılım Üniversitesi,
Çankaya, Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi ve son
olarak Koç Müzesi’nde sergileme imkânım oldu. Gene 13 üniversitede yaptığım
sunuma da destek oldular. Hayalime ortak oldukları için Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Aslan’a, TÜKÇEV İktisadi
İşletmesi Genel Sekreteri Ömer Uçman’a ve tüm TÜKÇEV ekibine teşekkür ederim.”
Seni nasıl bir rota bekliyor?
“Dünya turunda zorlu bir rota var. 6 kıtadaki 80 ülke, dünyanın en büyük 5 çöl
geçişi ve dünyanın en yüksek 5 araç geçiş
noktası. Bunları başarı ile geçersem rekorlar kitabına da hepsinden geçmeyi başaran ilk kişi olarak girmiş olacağım. Her
şey istediğim gibi giderse de 7 sene sonra
Türkiye’de olacağım.”
Dünyanın neresinde olduğunu takip
etme, neler yaşadığını öğrenme şansımız olacak mı? Dünyayı gezerken güvenliğin nasıl sağlanacak?
“Tur boyunca yanımda bir araç takip sistemi olacak. www.gurkangenc.com adresinden ‘Gürkan nerede?’ bölümüne
girdiğinizde, o an dünyanın hangi noktasında pedalladığımı görebileceksiniz.
Bu cihaz üzerinde bir S.O.S sinyal sistemi var. Kötü bir olay yaşarsam en ya-

Ünlü Türk seyyah Evliya Çelebi atıyla 3 kıtayı
dolaşmıştı. Demiratlı seyyah Gürkan Genç,
Haziran sonunda başlayacağı dünya turunu
tamamladığında 6 kıtayı tek seferde gezen ilk
Türk olacak.

kındaki askeri birliğe sinyal atıyor, onlar
da yardıma geliyorlar. Bunun dışında yanımda bıçak taşıyorum. Başka da bir güvenlik önlemi yok. Tabii riski büyük.”
Dünya turuyla vermek istediğin mesaj
nedir?
“Bisikletle dünyayı gezmek benim çocukluk hayalimdi. Çocukluk hayalimi
dünyanın en muhteşem icadı ile yapıyorum. Beni takip edenlere bisikletin bir
ulaşım aracı olduğunu tekrar hatırlatıyorum. İstedikten sonra nelerin başarıldığını kanıtlıyorum.
Şu hayata bir kere geliyoruz, hayallerinizi
unutmamanızı ve onları gerçekleştirdiğinizde gerçek hayatı yaşadığınızı söylüyorum. ‘Temiz bir dünya, temiz bir gelecek’ için farkındalık gerekiyor. Bu
farkındalığı yaşatan en güzel alet de bisiklet. En temiz ulaşım aracı olan bisikletinizden kopmayın.”
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3. Foto Safari

“Fotoğraf avcıları rastgele”
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3. Foto Safari Fotoğraf
Yarışması, TÜKÇEV’in
koordinatörlüğünde
“Fotoğraf Avcıları
Rastgele” adıyla 30
Haziran-01 Temmuz 2012
tarihlerinde Nallıhan Kuş
Cenneti’nde
düzenlenecek.
Türkiye’nin dört bir
yanındaki doğaseverler;
haydi bakalım eller
deklanşöre…

A

maç; fotoğraf ile avcılığı özendirmek, kimisi soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kuşları fotoğraf
ile ölümsüzleştirmek… Bunun için eller
tetikte değil, yine deklanşörde olacak.
İlki Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı
(TÜKÇEV) Genel Sekreteri Nevzat
Ceylan’ın Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü döneminde 1997
yılında, ikincisi 2005 yılında Ceylan’ın
başkanı olduğu Doğa Koruma Vakfı öncülüğünde yapılan Foto Safari’nin 3.’sü
30 Haziran-01 Temmuz 2012 tarihlerinde Ankara Nallıhan Kuş Cenneti’nde
gerçekleştirilecek.
Türkiye’nin dört bir köşesinden doğaseverlerin katılımıyla fotoğraf avcılığının
gelişimine öncülük eden Foto Safari’nin

koordinatörlüğünü TÜKÇEV üstlendi.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün desteklediği ve Nallıhan yerel yönetimlerinin katkı sağladığı yarışmaya
birçok doğaseverin katılması bekleniyor.
Açılışı 30 Haziran’da Nallıhan Kuş Cenneti Gözlem Evi’nde yapılacak yarışmanın amacı, günümüzde çevre sorunlarının, doğa ve yaban hayatı üzerindeki
baskısını giderek arttırdığı gerçeğinden
yola çıkılarak, “Doğada yaşama mücadelesi veren canlı doğal varlıklarımızı korumak, onlara duyulan ilgi ve sevgiyi artırmak, çevre sorunlarından dolayı
doğada yaşama mücadelesi veren canlıları
fotoğraf yoluyla ölümsüzleştirmek” olarak belirlendi. Kuşları, yaban hayatını,
doğal varlıkları ve peyzaj güzelliklerini
konu alan yarışmaya ev sahipliği yapacak
olan Nallıhan Kuş Cenneti, 1993 yılından
bu yana koruma altında. Tarihi İpek Yolu
ve Ankara-Nallıhan yolu üzerinde, Sa-

karya Nehri havzasındaki Davutoğlan
köyü sınırları içinde bulunan Kuş Cenneti; geçiş yapan, kışlayan ve üreyen 179
kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Kara Leylek başta olmak üzere soyu tehlikede bulunan küçük karabatak, kaya kartalı, bıldırcın kılavuzu, yaz ördeği, ulu doğan,
peçeli baykuş, küçük kerkenez, akkuyruklu kartal, balık kartalı, kara akbaba,
gökdoğan Nallıhan Kuş Cenneti’nde görülüyor. Yine Türkiye’deki 6 balıkçıl türünün tamamı ile 10 tür yırtıcı kuş, 5 tür
baykuş, 35 tür su kuşu, bülbül başta olmak üzere 80 tür ötücü kuşa rastlanıyor.
İç Anadolu’nun bu en önemli sulak alanı,
İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından gelen kuş göç yolu üzerinde bulunuyor.

www.tukcev.org.tr internet sitesindeki
formu doldurmak yeterli. Başvurular 28
Haziran’a kadar TÜKÇEV’e posta, kargo,
e-posta yoluyla ya da şahsen yapılabilecek. Tek şartı bölgenin doğal örtüsünün
tahrip edilmemesi, yaban hayatına zarar
verici hareketlerden kaçınılması ve kuşların özellikle yuvalarında fotoğrafının
çekilmemesi olan yarışma, amatör ve profesyonel bütün fotoğrafçılara açık.
Yarışmacılar, FİAP tarafından kabul edilmiş olan “Doğa Fotoğrafı” tanımına uyan
en fazla 5 fotoğrafla yarışmaya katılabilecekler. Fotoğraflar bir CD’de toplanarak
katılım formu ile birlikte en geç 6 Temmuz Cuma günü akşamına kadar vakfa
gönderilecek veya elden teslim edilecek.

TÜKÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Aslan, Fotoğraf Sanatı Kurumu’ndan
Adnan Ataç, Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Tek, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’ndan İlker Şahin, Av Doğa Dergisi Editörü Kamil
Üçbaş, Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği’nden Melih Özbek, Doğa Koruma
ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa Akıncıoğlu, Kuş Araştırmaları
Derneği Başkanı Osman Erdem ve fotoğraf sanatçısı-doğa duayeni Tansu Gürpınar’dan oluşan Seçici Kurul, 10 Temmuz’da toplanarak, değerlendirme
yapacak. Birinciye 2.000, ikinciye 1.500,
üçüncüye 1.000 TL, ayrıca 500’er TL’lik
5 adet mansiyon verilecek. Eserler, Ankara ve Nallıhan’da sergilenecek.

“Fotoğraf Avcıları Rastgele” adıyla düzenlenen 3. Foto Safari’ye katılmak için
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“Aynadaki Adam”
çalışması, gürültü
kirliliğine maruz
bırakılan ünlülerin
yüzlerinin aldığı
şekillerin aynaya
yansımalarını
içeriyor.

Biri moda, diğeri haber
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fotoğrafçısı iki çocukluk
arkadaşı, bu kez “Bireysel
Aşırı Tüketimin Doğal
Çevre Üzerindeki Olumsuz
Etkileri”ne dikkat çekmek
amacıyla bir araya geldi.
Ortaya çevre açısından
oldukça anlamlı bir
çalışma çıktı.

H

ürriyet Gazetesi Muhabiri Haşim
Kılıç ve moda fotoğrafçısı Murat
Koçak’ın bireysel aşırı tüketimin doğa
üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat
çekmek üzere başlattıkları çalışmada, kamuoyunun yakından tanıdığı isimler objektif karşısına geçti. 10 dakika boyunca
gürültü kirliliğine maruz bırakılan Yıldız
Kenter, Haldun Dormen, Semih Sergen,
Hatice Aslan, İlhan Cavcav, Cemal Taluğ
gibi ünlü isimlerin yüzlerinin aldığı şeklin aynadaki yansımalarını içeren Kılıç ve
Koçak’ın fotoğrafları, Tüketici ve Çevre
Eğitim Vakfı’nın (TÜKÇEV) desteğiyle
“Aynadaki Adam” başlığıyla sergilendi.
Ankara Cermodern’deki serginin açılışına, aralarında Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kemal Fahir
Genç, Ankara Üniversitesi Rektörü Cemal Taluğ, Ankara Devlet Opera ve Balesi
Genel Müdürü Erdoğan Davran, Fransa
Büyükelçisi Laurent Bili, Belçika Büyükelçisi Pol De Witte, Portekiz Büyükelçisi
Luisa Bastos De Almeida, Vatikan Büyükelçisi Antonio Lucibello ve TÜKÇEV
Başkanı Beyhan Aslan gibi isimlerin de
bulunduğu pek çok davetli katıldı.

Hürriyet Gazetesi Muhabiri Haşim Kılıç,
“Aynadaki Adam” sergisinin Murat Koçak’la birlikte 2010 yılında küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla yine TÜKÇEV’in katkılarıyla açtıkları ilk sergileri
“Bir Dünya”nın devamı niteliğinde olduğunu söyledi. Çevre sorunlarının aşırı
tüketimden dolayısıyla insanın egoist yapısından kaynaklandığına dikkat çeken
Kılıç, “Daha fazla tükettikçe dünya bundan daha fazla zarar görüyor. Araştırmalar, küresel ısınmaya neden olan sera gazı
salınımının yüzde 40’ının evlerden kaynaklandığını ortaya koyuyor ki, bu da çok
büyük bir rakam. İnsanoğlunun bireysel
önlemler alarak sera gazı salınımını düşürmesi mümkün. Bunlar musluğu açık
bırakmamak ya da suyu daha az kullanmak gibi basit şeyler.” diye konuştu. Kılıç,
aynı zamanda lise arkadaşı olan Murat
Koçak’ın fikrini kendisiyle paylaşmasının
ardından beraberce çalışarak “Aynadaki
Adam” sergisini hazırladıklarını söyledi.

bıraktığı, kendine yalan söyleyemediği,
kendiyle ciddi anlamda yüzleştiği muhteşem anları, özel anları aldık çıkardık.”
diye konuşan Koçak, daha sonra konsepte uygun doğa fotoğraflarını kullanarak cam üzerine baskıda background
oluşturduklarını anlattı. İleride çevre ile
ilgili çalışmalar yapmaya devam edeceklerini de vurgulayan Koçak, bundan sonra
biraz daha ‘sert ve tavırlı’ mesajlar vermek
istediklerini söyledi.

Murat Koçak da çalışmadaki esas unsurun “ayna” olduğunu belirterek, kendisiyle yüzleşen insanı görüntülediklerini
söyledi. “İnsanın ayna karşısında kendini

“Düzensiz şehirleşmeyi, ormanların talanını, havanın, suyun kirini, toprağın
çölleşmesini, iklim değişikliklerini, yaşam
alanlarının tehdit edilmesini; aşırı tüke-

“Çevreye sahip çıkılmalı”
TÜKÇEV Başkanı Beyhan Aslan da, görsel sanat aracılığı ile topluma mesaj vermenin en etkili iletişim araçlarından biri
olduğuna inandıklarını, bu nedenle vakıf
olarak fotoğraf sanatına önem verdiklerini söyledi. Aslan, doğaya karşı olan sorumluluğunu yerine getirmeyerek doğaya
karşı işlediği suçlardan dolayı sanık koltuğuna oturan insanoğlunun hissettiklerini şöyle özetledi:
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İki çocukluk arkadaşı Haşim Kılıç ve
Murat Koçak, ilk sergileri “Bir Dünya”nın
ardından ikinci sergilerini açtı.

timden obeziteyi, açlıktan bir deri bir kemik kalmış bedenleri gördü. Gelecek nesillerin acı ve ızdırabını düşündü. Kendisini sanık sandalyesinde hissetti, irkildi.
Endişelerini yok etmek, geleceğe umutla
bakmak duygusu güçlendi. Bireylerin ve
devletin çevreye sahip çıkması gerektiğini, yalnızca çevreci olarak adlandırılan
gruplarla çevrenin korunamayacağını;
bütün insanlığın çevreden sorumlu olduğunu, bu nedenle herkesin çevreci olması gerektiğini düşündü. Bu sergi çevre
sorunları ve çözüm yolları hakkında insanları biraz olsun düşündürecektir.”

Uzman gözüyle

Özcan Pektaş

Tüketiciler konut
kredisi kullanırken
ince eleyip, sık
dokumalı. Gelin, son
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sözü baştan
söyleyelim:
Korkulu rüya
görmektense, krediyi
sabit faizli alıp, uyanık
durmak daha iyidir.

Konut kredisi, 4077 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun’un Tüketici
Kredisi başlıklı 10. maddesinde yer alan
hükümlere göre kullanılmakta idi. Bu
dönemde kredi kullanan tüketiciler yasada, sözleşmede kredi şartlarının tüketici
aleyhine değiştirilemeyeceği hükmü yer
almasına rağmen, bankalar, enflasyon ve
döviz kurlarındaki artışları gerekçe göstererek faiz oranlarını artırdılar. Açılan
davalar sonucu Danıştay da, “Mal tanımının taşınır eşyayı kapsadığından hareketle” faiz artışlarının kanuna uygun olduğuna karar verdi. 2003 yılında 4822
sayılı yasa ile yapılan değişiklikle ‘Konut
ve tatil amaçlı taşınmaz mallar’ mal tanımı içerisine dahil edilerek tüketici kredilerinin kapsamı genişletilmiş ve mağduriyet ortadan kaldırılmıştır.
2007’de kamuoyuna Mortgage Yasası olarak lanse edilen 5582 sayılı ‘Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun’ ile 4077 sayılı yasaya Konut Finansmanı Sözleşmeleri başlıklı 10/B
maddesi eklenmiştir.

Bu tarihten sonra kullanılan krediler Tüketici Kredisi kapsamından çıkarılmış ve
Konut Kredisi olarak yeni düzenlemelere
tabi kılınmıştır. Bu değişiklikle, sözleşmede belirtilmek suretiyle konut kredilerinde faiz oranı 3 çeşittir.
1. Sabit Faiz
2. Değişken Faiz
3. Sabit ve Değişken Faiz
• Oranın sabit olması halinde;

• Oranın değişken olması halinde;
1. Başlangıçta sözleşmede belirlenen faiz
oranına, azami dönemsel geri ödeme tutarını aşmamak koşuluyla TCMB tarafından, içinde bulunulan aydan iki önceki
aydaki TÜFE baz alınarak belirlenen ve
ilan edilen referans faizler uygulanır.
2. Erken ödemelerde tüketiciden erken
ödeme ücreti talep edilemez.

Dosya masrafı, ekspertiz ücreti gibi tüketiciden
alınan paralar dahil edildiğinde toplam aylık
faiz yüzdesi kat be kat artar.”

Gerek toplam miktarı gerekse bir ya da
birden çok ödemeyi vadesinden önce
yapması halinde gerekli faiz indirimini
yapmakla yükümlüdür. Faiz indiriminin

ve kredinin tüketiciye yıllık maliyet oranının hesaplanmasında; ‘Tüketici Kredisinde Erken Ödeme İndirimi ve Kredinin
Yıllık Maliyet Oranını Hesaplama Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ hükümleri uygulanır.
• Oranın sabit ve değişken olarak belirlenmesi halinde;
Konut kredisi hangi dönemde ise; sabit
faiz dönemi ise onun şartları, değişken
faiz dönemi ise o dönemin hükümleri
uygulanacaktır. Haziran 2007’de %10,86
olan referans oran, Haziran 2011’de
%3,99 ile en düşük seviyeye gerilemiştir.
Değişken faiz oranı son 1 yılda (Haziran
2011-2012) 2,61 kat, diğer bir ifade ile
tüketicinin ödediği faiz %261 artmıştır.
Değişken faizde istikrar yoktur.
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2008

2009

2010

2012

Ocak

7,70

11,99

5,08

7,66

Şubat

8,40

10,76

5,53

9,48

Mart

8,39

10,06

6,53

10,45

Nisan

8,17

9,50

8,19

10,61

Mayıs

9,10

7,73

10,13

10,43

2007
2. Bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda finansman kuruluşu tüketiciden erken
ödenen tutarın %2’sini geçmemek üzere
Erken Ödeme Ücreti talep edebilir.

Kredi veren; tüketicinin,

“Reklamlarda sözleşme faiz oranı gösterilir.

TCMB Tarafından Belirlenen Değişken
Faiz Oranları Tablosu

1. Sözleşmede belirlenen oran her iki tarafın ortak rızası dışında değiştirilemez.

Haziran

10,86

9,15

7,89

9,56

10,43

Temmuz

10,72

9,66

6,13

10,19

11,14

Ağustos

9,23

10,74

5,24

9,1

Eylül

8,60

10,61

5,73

8,37

Ekim

6,90

12,06

5,39

7,58

Kasım

7,39

11,77

5,33

8,33

6,65

Konut kredisi kullanırken;

laka göz önünde bulundurmak gerekir.

1. Sabit faizli kredi kullanılması durumunda vade sonuna kadar ödeyeceği taksitleri bilme imkanı vardır.

4. Tüketicilerin en ucuz Konut Kredisi
piyasa araştırmasını yaparken cebinden
çıkacak toplam maliyetin aylık ve yıllık
maliyet yüzdelerine mutlaka dikkat etmeleri gerekir. Reklam ve ilanlarda yer
alan faiz oranları sözleşme faiz oranları
olup, cebinden çıkacak paranın aylık toplam maliyet yüzdesi değildir.

2. Döviz geliri olmayanlar dövizle konut
kredisi kullanmaktan kaçınmalıdır.
3. Değişken faizdeki istikrarsızlığı mut-

Gündem

Çevre Eylem Günü

Temiz bir çevre için ‘pedalladılar’
5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde
TÜKÇEV’in Keçiören Belediyesi ile birlikte
organize ettiği Bisiklet Şenliği’nin katılımcıları,
çevre dostu bisikletleriyle çevrenin korunması
mesajı verdiler.
Çocuklar, Çevre Eylem Günü
Bisiklet Şenliği’nde en temiz
ulaşım aracı bisiklete binmenin
keyfini yaşadılar.

H

ızla kirlenen, kaynaklarını hoyratça harcadığımız dünyamız için
bireysel olarak yapabileceklerimiz de var.
Çevre dostu ürünleri, araçları kullanmak,
enerji tasarrufu ilk akla gelenler. Çevre
dostu araç denildiğinde ilk sıraya hiç kuşkusuz bisikleti koymak gerekiyor.
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Atıklardan yaptıkları
enstrümanlarla mini bir konser
Fotoğraflar: Murat Tuzcuoğlu - Cihan Baydemir

veren Ritim Grubu, atıkların
çöp olmadığını da gösterdiler.

Bisiklet Şenliği’ni destekleyen firmalar
katılımcıları yalnız bırakmadı. Firma
standlarında dağıtılan yiyecek ve içeceklere
özellikle çocuklar büyük ilgi gösterdiler.

İşte bu noktadan hareketle Tüketici ve
Çevre Eğitim Vakfı ve Keçiören Belediyesi el ele verdi, Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Keçiören Milli
Eğitim İlçe Müdürlüğü’nün desteğiyle 3
Haziran’da “Çevre Çiçekleri Hareketi 3.
Temiz Keçiören Çevre Eylem Günü Bisiklet Şenliği” düzenledi.
Ankara Kalesi’nde başlayan şenliğin açılış
konuşmasını yapan TÜKÇEV Yönetim
Kurulu Başkanı Beyhan Aslan, kirliliğin
sınır tanımayan, küresel bir olay olduğunu belirterek, Dünya Çevre Günü’nün bir kutlama değil, “düşünme,
kritik yapma ve ortaya proje koyma”
günü olduğunu vurguladı. Aslan, “Ne
bir birey ne de bir kuruluş çevreyi tek

başına koruyabilir. Çevre, bir grup çevre
gönüllüsü entelektüelin ilgi alanı değil;
herkesin sorumlu olduğu ve çaba göstermesi gereken bir konudur.” dedi. Çevreyi korumanın bir yolunun da karbon
izi bırakmayan tek ulaşım aracı olan bisikletin yaygınlaşması olduğuna dikkat
çeken Aslan, Türkiye’de bisikletin bir
“ulaşım aracı” olduğu algısını oluşturma
gayreti içinde olduklarını vurguladı.
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
da bir ulaşım aracı olarak bisikletin tercih
edilmesini desteklediklerini söyledi.
Bisikletiyle dünya turuna çıkmaya hazırlanan “Demiratlı seyyah” Gürkan Genç
de herkesin binmeyi bildiği bisikletin
ulaşım aracı olarak kullanılmadığını hatırlattı. Ülkemizde bisiklet kültürü olmadığını, bu nedenle de yolların arabalara kaldığını belirten Genç, Perşembe
Akşamı Bisikletçileri ile birlikte farkındalık yaratarak bisiklet yolları yapılmasını
sağlamak istediklerini söyledi. “Doğa İçin
Pedalla” sloganıyla Samsun’dan başlaya-
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rak Japonya’da tamamladığı 11 ülkeyi
kapsayan gezisi sırasında çektiği fotoğrafları sergileyen Gürkan Genç, katılımcılardan büyük ilgi gördü.
Dr. Yıldız Yalçınlar İlköğretim Okulu
Atık Ritim Grubu’nun pet şişeler, gazoz
kapakları ve yoğurt kapları gibi atık malzemelerden yaptıkları enstrümanlarla
verdikleri mini konserin ardından Perşembe Akşamı Bisikletçileri ile gönüllü
katılımcılar, Ovacık Kent Ormanı’na kadar 18 kilometre pedal çevirdiler.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Sedat Kadıoğlu ile Ankara
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kasım Kayıhan’ın da katıldığı şenliğin ikinci bölümü, bisikletçilerin kent ormanına gelişiyle başladı.
Şenlik alanında katılımcılara seslenen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, çevreye herkesin sahip çıkması ve koruması
gerektiğini belirtirken, TÜKÇEV Genel
Müdür Yardımcısı İlkim Yiğit de, çevre

Ankara Kalesi’nden Ovacık Kent
Ormanı’na gelen bisikletçiler, oldukça
renkli görüntüler oluşturdular.
eğitimi çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladıklarını, çevre bilincine sahip bireyler olarak yetişen çocukların günün birinde kendi çocuklarını da aynı
bilinçle yetiştireceklerini söyledi.
Yarışmalarda dereceye giren minik çevre
müfettişlerine ödüllerini veren Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Sedat Kadıoğlu, minik çevrecilerden ailelerinin çevreye duyarlı davranmalarını
sağlamalarını istedi. Keçiören Kaymakamı Mustafa Güler’in çevreye zararı olmayan bisikleti sevdirmek için çalışan
TÜKÇEV’e teşekkür ettiği törenin ardından şenlik alanındaki standlar gezildi.
Ankara Sine-i Sanat Atölyesi’nden ASSA
isimli robot bisikletçinin özellikle çocuklardan büyük ilgi gördüğü şenlikte, ‘Yavaş
bisiklet sürme” yarışmasında birinci değil, sonuncu olmak için ter döken yarışmacılardan dereceye girenlere bisiklet hediye edildi.
TÜKÇEV’in destek veren kuruluşlar
adına diktirdiği fidanların sertifikalarının
da dağıtıldığı şenlikte stand açan firmalar,
ikramlarıyla çocukların keyiflerine lezzet
kattılar. Ortaya çıkan atıklar ise şenliğin
anlamına uygun şekilde TÜKÇEV’in atık
kumbaralarıyla toplandı.
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“En ucuz enerji, tasarruf edilen enerjidir”
Enerji yönetimi, çevresel çözümün de anahtarıdır. Hangi enerji
kaynağını kullanırsak kullanalım, olmazsa olmaz enerji
verimliliği ve buna giden etkin yol; enerji yönetimidir.

T
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arihin derinliklerine doğu akıp giden her yıl, geride, biz insanlar için
önemli deneyimler ve dersler bırakmaktadır. Her yıl kendine özgü olaylarla tarih
sayfalarında yerini almaktadır. 2011 yılına
da özellikle, Japonya’daki tsunami olayı
ve Fukushima Nükleer Santral kazası ile
Orta Doğu ülkelerinde “Arap Baharı” olarak adlandırılan gelişmeler, birçok
yönden olduğu gibi enerji sektörü için de önemli anlam ve
etkileri olan olaylar olarak damgalarını vurmuşlardır.
Mali açıdan ödenebilir fiyatlarda olan,
güvenilir kaynaklara dayalı ve çevreye duyarlı bir enerji sektörüne sahip olmak istiyorsak, geçmiş yılların deneyimlerinden
ders almak zorundayız. Enerji sektöründe
%70’leri aşan oranda dışa bağımlı olan,
elektrik üretiminde kurulu güç kapasitesini hızla arttırmak zorunda bulunan ülkemiz için doğru politikaların belirlenmesi ve uygulamaların yapılması,
geleceğimizi aydınlık tutabilmek açısından büyük önem taşımaktadır. Dünya
ekonomisindeki hızlı büyüme, nüfus artışı, sanayileşme ve şehirleşmenin artmasıyla enerji talebi de artmaktadır. Enerji
talebindeki artış çevresel riskleri ve sorunları da beraberinde getirmektedir.

Enerji üretiminin çevresel etkileri; birim
enerji üretimine karşılık gelen kirletici
madde türü ve miktarları, insan sağlığı
üzerine etkileri, atığın miktarı, çevre ve
ekolojik sistemler üzerindeki etkileri hesaba katılarak değerlendirilmektedir.
Dünya elektrik üretiminde %60 ile en
büyük paya sahip fosil yakıtların (kömür,
petrol ve doğal gaz), çevreyi ve insan
sağlığını giderek daha fazla tehdit eder hale geldiği görülmektedir. Bu nedenle, çevreyi en
az kirletecek, birim enerji üretiminde daha az yakıt tüketimiyle
rezervlerin ekonomik şekilde kullanımını
sağlayacak, daha az çevresel etkiyle enerji
üretebilecek teknolojilerin geliştirilmesine ağırlık verilmeye başlanmıştır. Bu
kapsamda, fosil yakıtlara alternatif olabilecek sürdürülebilir ve yenilenebilir
enerji kaynaklarına yönelik araştırma ve
çalışmalar hız kazanmıştır. Ancak, enerji
kaynaklarının yalnızca sürdürülebilir değil, aynı zamanda ekolojik denge için yenilenebilir olması da gerekmektedir.
Bu bağlamda, enerji verimliliğinin geliştirilmesi, yenilenebilir kaynakların daha
fazla kullanımı, temiz yakma teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve nükleer enerjinin kullanılması, ülkemizin izlediği baş-

lıca politikalar arasında yer almaya başlamıştır. Dünya düşük karbonlu enerji sektörüne geçebilmek ve iklim değişikliği ile
mücadele edebilmek adına çaba sarf ederken, bizim de atacağımız adımları çok
dikkatli seçmemiz şart olmuştur. Bu açıdan geçtiğimiz on yıl içinde hidrolik, jeotermal ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir
kaynaklara dayalı enerji üretiminde hissedilir bir artış gözlenmiştir.

“Enerjide yüzde 70’i aşan oranda dışa bağımlı ülkemiz için doğru
politikaların belirlenmesi ve uygulamaların yapılması, geleceğimizi
aydınlık tutabilmek açısından büyük önem taşımaktadır.”

Dünyada sık sık gündeme gelen
enerji krizleri ve küresel ısınmanın boyutları, ülkeleri enerji
politikalarını daha dikkatli
planlamaya ve ekonominin enerjiye olan bağımlılığını azaltacak önlemleri almaya yöneltmiştir.
Ülkemiz gittikçe artan bir
enerji talebi ile karşı karşıyadır. Şimdiye kadar artan talebin yeni tesisler kurularak karşılanmasına
çalışılmış,
enerji
verimliliğine, arz cephesine oranla daha
az önem verilmiştir. Türkiye enerji tüketimindeki hızlı büyüme oranından dolayı büyük bir tasarruf potansiyeline de
sahiptir. Sanayi, bina ve ulaştırmada %2530 oranında verimlilik potansiyelimiz olduğu söylenebilir.
Buraya kadar ortaya koymaya çalıştığımız
hususlar bizi enerji yönetimine doğru sürüklemektedir. Çevreyi ve çevresel kaynakları daha akılcı, sürdürülebilir bir ge-

lişme hedefine yönelik olarak kullanabilmek için kaynaklarımızı her ölçekte daha
iyi yönetmemiz gerekir.
Günümüzde üretimin artışı ile birlikte
sanayide enerji kaynaklarının etkin kullanımı, enerji tasarrufu, enerji verimliliği,
geri kazanım, tekrar kullanım kavramları
önem arz etmeye başlamıştır. Azalan

enerji kaynakları ve artan çevre kirliliği
ile birlikte önemi giderek artan “Enerji
Yönetimi”, küresel ısınma ve iklimsel değişikliklerin sıkça gündeme geldiği günümüzde adeta odak noktası olmuştur.
Enerji Yönetimi; ürün kalitesinden, güvenlikten veya çevresel koşullardan fedakârlık etmeksizin ve üretimi azaltmak-
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sızın enerjinin verimli kullanımı doğrultusunda yapılandırılmış disiplinli bir çalışmadır. Enerji atıklarının değerlendirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve
mevcut enerji kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının en aza
indirilmesini ilke edinmektedir. İyi bir
enerji yönetimi, %5 ile %40 arasında
enerji tasarrufu sağlamaktadır.
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Bu çerçevede, Temmuz 2009’da Avrupa
Standardı olan EN 16001 yayınlanmıştır.
Standart, kuruluşların enerji gerekliliklerini yerine getirmeyi ve sera gazı salımlarını azaltmalarını sağlamaya yardımcı
olmaktadır. Her geçen gün enerji kaynaklarının azalması ve enerji tüketiminin
artması ile ortaya çıkan enerji fiyatlarındaki artış ve çevre kirliliği, enerji yönetimi uygulamalarını çok önemli kılmaktadır. Unutulmamalıdır ki; “En ucuz
enerji, tasarruf edilen enerjidir.”

Enerji yönetiminin en önemli unsurlarından birini enerji etüdü oluşturmaktadır. Bir sistemin enerji tüketimi yönünden ne durumda olduğunu saptamak
üzere; enerjinin nerelerde ve nasıl kullanıldığı, nerelerde tasarruf edilebileceği,
yatırım maliyeti ve yatırımların geri
ödeme süresini de içine alan projeler
oluşturulur ve uygulanır. Unutulmaması
gereken bir diğer önemli not; “Ölçmek
bilmek, bilmek yönetmektir.’’
Genel anlamda, toplam kalite felsefesini
oluşturan PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al-Düzelt) çevriminin
tekrarına dayanan mantıklı ve belirli bir
amaca ulaşmak için gerekli olan tüm etkinlikleri içeren enerji yönetimi, çevresel
çözümün de anahtarıdır. Hangi enerji
kaynağını kullanırsak kullanalım, olmazsa
olmaz enerji verimliliği ve buna giden
etkin yol; enerji yönetimidir.

Hem üretirken hem de tüketirken kirleten,
kaynak israf eden bir anlayıştan kurtulmak
zorunludur. “Ne pahasına olursa olsun
kalkınma” düşüncesi ne kadar
yanlış ise “Hiç bir şey yapılmasın” düşüncesi
de o kadar yanlıştır.

Son yıllarda özellikle enerji üretiminden
kaynaklı çevre sorunları gündemin ön sıralarında yer almakta, basın ve yayın organları insanların yol açtığı doğal afetlere
geniş yer vermektedir. Ozon tabakasının
delinmesi, havadaki karbondioksit oranının artmasıyla ortaya çıkan sera etkisi
ve kuraklık gibi çeşitli doğal dengesizlikler, insanlar tarafından yaratılan sorunlardır. Bu tür çevre sorunları tek bir ülke
ya da bölgeyi ilgilendiren sorunlar olmaktan çıkmış; yeryüzünde yaşayan 7
milyar insanın ortak sorunu haline gelmiştir. Dolayısı ile bu global soruna, ülkelerin ortaklaşa çözüm üretmesi ve uygulaması gerekmektedir.
Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkeler tümüyle çatışan enerji hedeflerine
sahiptirler. Gelişenler, kalkınma ve büyüme hızlarını sürdürebilmek için artan

miktarlarda enerji üretmek ve tüketmek
durumundadırlar. Bu esnada yeni çevre
sorunları yaratmamak, var olan sorunları
da arttırmamak için enerji üretiminde fosil yakıtların kullanımından uzaklaşıp,
yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına
yönelmeleri gerekmektedir.
Enerji faaliyetlerinde çevrenin korunması
konusunda en önemli husus sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasıdır. Sürdürülebilir kalkınma ise diğer hak sahipleriyle ve toplumla mümkün olduğunca
fikir birliği oluşturarak, enerjiyi üretirken
koruma-kullanma ilkesini gözetecek şekilde bir çevre dengesinin korunması gerektiğini unutmayarak, gerçekçi projeler
geliştirildiği sürece sağlanabilir. Ancak bu
şekilde ekonomi, enerji ve çevre arasında
en optimum denge kurulmuş olacaktır.

Sonuç olarak; kalkınma hareketi ile çevre
değerleri arasında “koruma-kullanma”
dengesini kurmayı hedeflememiz gerekir.
Bu da günümüzde “koruyarak kullanma,
geliştirerek koruma” ilkesini ortaya çıkarmaktadır. Hem üretirken hem de tüketirken kirleten, kaynak israf eden bir
anlayıştan kurtulmak zorunludur. “Ne
pahasına olursa olsun kalkınma” düşüncesi ne kadar yanlış ise “Hiç bir şey yapılmasın” düşüncesi de o kadar yanlıştır.
Yapılması gereken, ulusal ve uluslararası
kuruluşlar ve devletler arasında enerji,
çevre ve kalkınma ile ilgili çözümler, yeni
alternatifler üretmek, çevresel yaptırımlar
konusunda da daha yoğun ve sıkı işbirliğini sağlamaktır.

Kaynaklar:
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn.
Taner Yıldız’ın 2012 Yılı TBMM Genel
Kurul Konuşma Metni
• Prof. Dr. Hülya Baykal & Dr. Tan
Baykal (Küreselleşen Dünyada Çevre
Sorunları, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 9)
• DEK-TMK Enerji Raporu, 2011
• Akın MARŞAP - Müslüme NARİN, Çağdaş
Enerji Yönetiminde Yeni Açılımlar (Ekolojik Çevre,
İklim Değişikliği ve Yaşam Kalitesi), VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES’2008 17-19 Aralık
2008, İstanbul
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TÜKÇEV ’den

İlkim Yiğit
TÜKÇEV Genel Müdür Yardımcısı

En iyi atık, hiç oluşturulmayan atıktır
Dünyadaki mevzuat
düzenlemelerine

B

ilindiği üzere neredeyse her ürünün
üretimi esnasında katı, sıvı ve/veya
gaz atıklar ortaya çıkar.

baktığımızda görürüz ki;
ilk adım atığın oluşmasını
önlemek veya
daha üretim aşamasında
atıkları olabildiğince
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azaltmaktır.

Bu atıklar çevresel etkisine ek olarak; üretim aşaması ve kirlilik önleme yatırımlarında değerli materyal ve enerjinin kaybı
demektir. Atığı azaltmak/önlemek, işletmelerin kirlilik kontrolü üzerinde yoğunlaşmaktansa çevresel yönetim araçlarının sağlanmasında önemli bir yer tutar.
Atık azaltılması, endüstriye ekonomik yararlar ve bunun sonucunda çevre kalitesinin de gelişmesini sağlar.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürütmekte olduğu atık mevzuatlarında tanımlanan atıkların üretim aşamasında azaltımı konusunda göz ardı edilen noktaları
öne çıkarmak, atıkları kaynağında azaltmanın atık yönetiminde ilk hedef olması
gerektiğini vurgulamak gerekir.
Ülkemizde özellikle tehlikeli atıklar konusunda; ülke genelinde güvenilir bir
atık envanterinin oluşturulamaması, üreticilerin bu konuda yeterince bilgilendirilmemesi, bertaraf tesislerinin sayısının
az olması, çevresel risklerin bilincinde
olunmaması, atıkların yasal olmayan şekilde gelişigüzel ortama dökülmesi gibi
sorunlar; etkin atık yönetiminin önündeki en büyük handikaplardır.
Atık mevzuatında tanımlanan her üretici,
en az atık üreten teknolojiyi seçmekle ve
mevcut üretimindeki katı atık miktarını

azaltmak ile yükümlü tutulmuştur. Fakat
gelin görün ki günümüzde bu hususlar
atlanarak yatırımlar yapılmakta; üreticiler,
atıklarının bertarafı veya geri dönüşümü
için yüksek bedeller ödemektedirler.
Ödenen bedeller ise tekstil, ilaç, mobilya,
ev eşyaları, gıda, otomotiv, giyim vb. sektörlerde üretim maliyetine dahil edilmektedir. Bu bedel, ürünün üretiminden satışına kadar geçen süreçte oluşan atıkların
bertarafı veya geri dönüşümü için tüketiciye yansımaktadır.
Atıkların azaltılması için büyük bir yatırıma ihtiyaç duyulmasa da atıkların bertaraf edilmesi konusunda durum farklıdır. Tehlikeli atık bertaraf tesislerinin veya
katı atık deponi sahalarının kurulması,
yüksek maliyet gerektiriyor.
Gelişen teknoloji ile birlikte özellikle ambalaj sektöründe ambalaj atığını daha aza
indirmek mümkündür. Aslında ülkemizde örnek birkaç uygulama da mevcuttur. Konsantre deterjan veya meyve
suyu ambalajları ambalaj atığının üretim
aşamasında azaltıma/önlemeye örnek verilebilir. Daha hafif oluklu mukavvaların
kullanılması, pet şişelerin daha ince, kapaklarının daha küçük ve hafif üretilmesi
gibi örnekler de mevcuttur.

Çevresel etkisinin yanı sıra değerli materyal ve enerji kaybına yol açan atıkların azaltılması; endüstriye ekonomik
yarar sağlar, çevre kalitesini yükseltir.
önleme ve azaltım hedefleri belirlenmesi şartı konulmuştur. Atığın izlemesi
gereken yol; ‘Önleme/azaltma, Tekrar
Kullanım, Geri Dönüşüm, Geri Kazanım, Bertaraf ’ olarak tarif edilmiştir.
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Avrupa ülkelerinin bu işe önem verdikleri aşikar. AB ülkelerinde 21-29
Kasım Atık Azaltım Haftası boyunca
yapılan etkinliklerden amaç; AB atık
azaltım stratejileri ve politikaları hakkında bilinçlenme yaratmak, atık azaltımına dair örnekler ve üretim teknolojilerindeki değişiklikleri paylaşmaktır.
Ülkemizde kutlanan 5 Haziran Dünya
Çevre Günü’nün mazisi bile çok eski değildir. Umarım; atıklar ve geri dönüşüm
konuları başta olmak üzere çevre ile ilgili
diğer konularda önemli gün veya haftalar
takvimlerimizde yer alır, hem tüketici
hem de sanayinin bilinçlenmesi artar.

Atıkların azaltılması
için büyük
yatırımlara ihtiyaç
duyulmasa da
atıkların bertaraf
edilmesinin maliyeti

AB’de, özellikle ambalaj atıkları ile ilgili
en son yayımlanan 2004/12/EC Direktifi’nde atıkların üretim aşamasında oluşmasını önleme/azaltma vurgulanmış,
2020 yılı baz alınarak 2014’e kadar atık

Türkiye’de veya AB ülkelerinin mevzuatlarında görülen o ki; ilk adım, atığın
oluşmasını önlemek veya atığı üretim
aşamasında azaltmak… Özet olarak en
iyi atık, hiç oluşturulmayan atıktır.

yüksektir.

Doğanın gör dediği

Anadolu’nun Alpleri’ne giden yol
Yeşilin beyaza baskın gelmeye
başladığı, akarsuların en gürbüz
halleriyle çağladığı bahar

R

ize’nin Çamlıhemşin ilçesi, küçük
bir yerleşim yeri olmasına karşın,
Kaçkar Dağları Milli Parkı’na komşu olması sebebiyle doğaseverler arasında oldukça popülerdir.

günlerinin tertemiz dağ havası
eşliğinde izlenebileceği en iyi
yerlerden biridir Çamlıhemşin.

50

Alp-Himalaya dağ sırasının Anadolu yarımadasındaki uzantısı olan Kaçkar Dağları’nın eteklerinde, 300-700 rakımlarda
kurulmuş olan Çamlıhemşin, kendisini
çevreleyen görkemli zirvelere olan yakınlığı sebebiyle adeta bu zirvelerle bütünleşmiştir. Bölgenin içinde bulunduğu
vadinin bir anda 4000 metrelere kadar
yükselmesi dünyanın en dik yamaçlarından birinin burada oluşmasını sağlamıştır. Öyle ki, zirvelere yaklaştığınızda kü-

Kır çiçekleri
Bahar ayları geldiğinde
yaylalarda yeşilsiz, çiçeksiz
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toprak görmek neredeyse
imkansız. Her yan rengarenk
çiçeklerle bezenir.

barış koca
Merhaba bahar

Vadinin bir anda 4000 metrelere kadar
yükselmesi dünyanın en dik yamaçlarından
birinin burada oluşmasını sağlamıştır.

Doğanın uyanışı eğrelti otunun
Zirvelere yaklaştığınızda küresel ısınmayla

kıvrımlarında daha farklı

gitgide daha önemli hale gelen nadir Anadolu

izlenebilir.

buzullarını görme imkanı da bulabilirsiniz.

Doğanın gör dediği

Anadolu’nun Alpleri’ne giden yol

Şelaleler izlemeye değer
Kentin girişinde güldür güldür akan şelale,
yöreyi ziyarete gelenlerin de başlıca uğrak
yerlerinden biridir.

Yoğun yağış alan Karadeniz
ormanlarında, güneş yüzünü gösterir
göstermez canlılar da bunu fırsat bilip
yüzlerini gösteriyorlar.
Geleneksel yazmasıyla
Çamlıhemşinli bir genç kız.
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Yöre halkı geleneksel giysilerini her gün
giymeseler de gardroplarından eksik de

resel ısınmayla gitgide daha önemli hale
gelen su kaynaklarımızdan olan nadir
Anadolu buzullarını görme imkanı da
bulabilirsiniz.

etmiyorlar.
Yükseklere çıkamayanlar için kentin tam
ortasından geçerek, zirvelerin serinliğini
buralara kadar getiren Fırtına Deresi güzel bir alternatif olabilir. Ülkemizde halen özgürce akabilen az sayıdaki akarsudan biri olan Fırtına Deresi coşkusuyla
başta raftingçilerin yeni gözdesi haline
gelmiştir. 57 km. boyunca farklı seviyelerdeki parkurların varlığı burayı rafting
severler için cazip hale getirmektedir.
Çamlıhemşin’in 1 km güneyinde başlayan parkur profesyonellere hitap ederken,
akış hızının yavaşladığı ve kayaların daha
az tehlike oluşturduğu güney kısımlar
başlangıç seviyesindekiler tarafından tercih edilebilir. Tek alternatif rafting değil
tabii ki; fazla aksiyon ve adrenalinden
hoşlanmayanlar dere boyunca doğal ortama uyum sağlayacak şekilde restore edilen dinlenme yerlerinde çaylarını yudumlarken, Fırtına’nın sesine kulak
verebilirler. Su sesinin insanın ruhuna
hitap ettiği en etkili yerlerden birisi de
burasıdır denebilir.

Badara mevkiinde dağ manzaralı bir ev.

Doğu Karadeniz’in geneline yayılmış
zengin yaban hayatı bu bölge için de geçerlidir. Ağaç çeşitliliği bakımından hem
Anadolu’nun hem de dünyanın en zengin ormanlarına ev sahipliği yapan bölge
WWF tarafından acil korunması gereken
100 sıcak noktadan biri olarak görülüyor.
Fırtına Vadisi, Kaçkar Dağları ile birlikte
537 odunsu bitki, 136 kuş, 30 memeli,
21 sürüngen ve 116 endemik bitki türüne
ev sahipliği yapmaktadır.

Halen, böyle doğayla iç içe kalabilmiş bir
yer olduğunu bilmek oldukça sevindirici
olsa da tehlikenin tam anlamıyla geçtiğini
söylemek için henüz çok erken. Eski zihniyetle yapılmış betonarme yapıların yerine, tarihi evlerin doğal dokuyla uyumlu
pansiyonlara çevriliyor olması iyi bir başlangıç gibi görünmekte.

makta. Bölge insanının küçükten beri iç
içe yaşadığı ve belki de bu yüzden tam
anlamıyla fark edemediği bu güzellikleri
yeniden fark etmeye başlaması ve doğal
mirasımızın önemli bir bölümünü oluşturan bu değerleri korumak adına yaptıkları gerçekten de takdir edilmesi gereken gelişmeler.

Eko-turizmi destekleyen ve kendileri için
en iyi alternatifin bu olduğunu düşünen
sakinlerin sayısı da her geçen gün art-

Her gelişte keşfedilecek yeni yerler ve
görüntülere açık olan bölgede, betondan
parkeye çevrilmeye başlayan yollar ziya-

retçilerin bu muhteşem görünümlü zirvelerin eteklerine yayılmış yaylalara kolayca ulaşabilmesine imkan tanıyor. Verçenik, Palovit, Amlakit, Pokut, Elevit,
Kavrun, Avusor, Kaçkar… Hepsi de ziyaretçilerini beklemekte. Artık size kalan,
yerel rehberler eşliğinde ya bir jeep safari
etkinliğine katılıp günübirlik maceralara
atılmak; ya da çadırlarınızı bir zamanlar
buzulların yol aldığı vadilere kurarak, sisler arasına saklanmış güzellikleri kendi
bakış açınızla bir daha keşfetmek...

