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Aktüel

TÜKÇEV eğitimlerini sürdürüyor

TÜKÇEV IWES 2012’deydi

TÜKÇEV’in çevre ve tüketici eğitimi ko-

tusuna?” oyunu oynayarak, hem eğlendi

Sektörel Fuarcılık tarafından düzenlenen

dan bugüne 134.4 milyon TL finansman

nusunda yarının büyükleri çocuklarımıza

hem de öğrendiler. Etkinliğin sonunda ise

IWES 2012 - 4. Atık Teknolojileri Sem-

sağlandığını söyledi. 2012 yılı üçüncü çey-

yönelik faaliyetleri sürüyor.

TÜKÇEV’in çocuklar için hazırladığı;

pozyumu ve Sergisi, 15-16 Kasım 2012 ta-

rek itibariyle 68 entegre katı atık tesisiyle

çevre, teknoloji, beslenme vb. konularını

rihleri arasında WOW Convention Center

879 belediyede 44 milyon nüfusa hizmet

içeren “Önce Çocuk” dergileri dağıtıldı.

İstanbul’da yapıldı.

verildiğini, 21 tesisin ise inşaat halinde ol-

TÜKÇEV’in çevre eğitiminin katılımcı-

TÜKÇEV, Kasım ayının ilk eğitim ve bil-

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sek-

finin 2023 yılında Türkiye’deki belediye

ları, Ankara’nın çeşitli anaokulları ve kreş-

gilendirme çalışmasını ise Ankara Çanka-

törden üst düzey yöneticiler ve akademis-

nüfuslarının tamamına hizmet vermek ol-

lerinden gelen çocuklar ve aileleri oldu.

ya’daki Tapu Kadastro Anadolu Meslek Li-

yenlerin katıldığı IWES 2012’de çevre ve

duğunu kaydetti.

Etkinlikte; “Ambalaj Atığı, Geri Dönüşüm,

sesi’nde gerçekleştirdi. Öğrencilere geri

atık yönetimi, belediyelerin atık yönetimi

Geri Dönüştürülebilen Ambalaj Atıkları”

kazanım atıklarının neler olduğunu anla-

projeleri gibi konular üzerinde bildiriler

Sektörel Fuarcılık Yönetim Kurulu Baş-

konularında bilgi verildi, Geri Dönü-

tarak, ambalaj atıklarının geri kazanımı ve

sunuldu, sunumlar gerçekleştirildi.

kanı Süleyman Bulak da, IWES 2012 ile

şüm’ün neden önemli olduğu anlatıldı.

geri dönüşüm süreçleri konusunda bilgi

Başkent Ankara’daki Panora Alışveriş Merkezi’ndeki “Çocuk Atölyeleri” etkinliğinde
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duğunu belirten Şahin, Bakanlığın hede-

IWES 2012’de kurulan TÜKÇEV standında,
vakfın eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları
hakkında bilgi verildi.

ülkemizin atık sorunlarına çözümler üre-

Çevre ve Atık Yönetimi Sistemi ve Uygu-

veren TÜKÇEV Kurumsal İletişim Yöne-

Açılış töreninde konuşan TBMM Çevre

tileceği, faydalı işbirliklerinin gerçekleşti-

lamaları” başlıklı panelde Denizli, Gebze,

Sorular yönelterek eğitime aktif şekilde

ticisi Nazlı Pınar Aygündüz, çevre koru-

Komisyonu Başkanı Erol Kaya, Türki-

rileceği bir ortam yarattıklarını söyledi.

Bakü Nasimi ve Makedonya Gostivar be-

katılan çocuklar, TÜKÇEV’in Panora Ço-

mada herkese görev düştüğünü, herkesin

ye’nin katı atık sorununun %76’lık bölü-

Bulak, “Atıklar uygun şekilde değerlendi-

lediyeleri tarafından gerçekleştirilen atık

cuk Atölyesi’ne armağan ettiği atık kutuları

çevrenin korunması için neler yapabilece-

münün çözümlendiğini, İstanbul’da ise

rilemediği takdirde kaybolan büyük bir

yönetimi projeleri masaya yatırıldı.

ile “Hangi Ambalaj Atığı Hangi Atık Ku-

ğini bilmesi gerektiğini vurguladı.

atık sorununun %90’ının çözüldüğünü

ekonomik değerdir. Atıkların yüzde 60-70

söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

oranında kısmı geri dönüştürülerek eko-

TÜKÇEV, sektörü buluşturan organizas-

Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı

nomiye kazandırılabilir.” dedi. IWES 2012

yonda açtığı stantta çalışmaları hakkında

Murat Ersin Şahin ise yurt genelinde katı

kapsamında düzenlenen “Belediyelerde

katılımcıları bilgilendirdi.

Sera gazı salınımında rekor…

atıkların bertarafı ve düzenli depolama tesislerinin kurulması amacıyla 2005 yılın-

İstanbul, tüketim harcamasında açık ara lider

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), sera

açacağını ve bu ısınmanın hayatı her açıdan

en önemli ve en yaygın insan kaynaklı sera

gazına bağlı hava kirliliğinin son 10 yılda

olumsuz etkileyeceğini belirtti. Son 10

gazı olarak biliniyor.

rekor kırarak %30 arttığını duyurdu. Ör-

yılda oluşan küresel ısınma miktarının

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK)

İstanbul’da harcama grupları içerisinde ko-

gütün yayımladığı son rapora göre, 1990-

%85’inden sorumlu tutulan karbondioksit,

2011 yılına ilişkin bölgesel bazda “Hane-

nut ve kira %32,6 ile en yüksek oranı oluş-

halkı Tüketim Harcaması Araştırması” so-

tururken, gıda ve alkolsüz içecekler grubu

nuçları, İstanbul’un liderliğini ortaya

%17,6 ile ikinci sırada yer aldı.

2011 yılları arasında, atmosferdeki karbondioksit (CO2), metan (CH4) ve nitröz

Atmosferde buharlaşan

oksit (N20) gazları rekor oranda yüksek

tonlarca karbondioksit,

koydu. 2011 sonu itibariyle toplam tüke-

artış gösterdi.

asırlar boyunca

tim harcamasının %23,3’ü İstan-

atmosferde kalarak

bul’daki hanehalkları tarafından

dünyanın daha çok

yapılırken, İstanbul’u %14,5 ile

harcamaları,

Ege, %11,6 ile Akdeniz Bölgesi

Anadolu Bölgesi’nde ise en

Sera gazı etkisine bağlı hava kirliliğinin
10 yıl içerinde %30 artış gösterdiğini
ortaya koyan raporda, hava kirliliğinin

ısınmasına yol açacak.

izledi. Kuzeydoğu Anadolu

Orta Anadolu Bölgesi’nde en
yüksek payı alan ulaştırma
Güneydoğu

düşük payı elde etti.

en önemli sorumlusunun karbondi-

Bölgesi’ndeki hanehalklarının

oksit olduğuna dikkat çekildi. Ra-

harcamaları, toplam tüketim har-

Haberleşme harcamalarına Güney

porda, sanayi devrimden bu yana 375

camasının %1,8’i düzeyinde kaldı.

Doğu Anadolu, konut ve kira ile eğlence
ve kültür harcamalarına ise Kuzeydoğu

milyar ton karbondioksitin atmosferde buharlaştığına vurgu yapıldı.

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki hane-

Anadolu en az payı ayıran bölgeler oldu.

halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcaWMO Genel Sekreteri Michel Jarraud,

malarda en yüksek payı %29,7 oranıyla

Eğitim harcamalarına en düşük payı ayıran

atmosferdeki buharlaşan tonlarca karbon-

gıda ve alkolsüz içecekler alırken, eğitim

bölgeler Batı Marmara ve Kuzeydoğu Ana-

dioksitin, asırlar boyunca atmosferde ka-

hizmetleri %1,1 ile en düşük payı alan ka-

dolu olarak belirlenirken, en yüksek pay

lacağını, dünyanın daha çok ısınmasına yol

lem oldu.

İstanbul’da ayrıldı.
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Aktüel

Atıkların geri kazanımını öğrendiler

Sürdürülebilir yol haritası çizildi
İş dünyasında sürdürülebilir iş modelle-

“Bugün Türkiye’nin kullandığı enerjinin

TÜKÇEV, geleceğimizi emanet edeceği-

rine geçişi hızlandırmak ve sektörel çö-

yüzde 25’i yenilenebilir kaynaklardan elde

miz çocuklarımızı atıkların ayrı toplanması

zümlerle ekonomik, toplumsal ve çevresel

ediliyor. Enerji sektörünün kalkınma ve

ve geri kazanımı konusunda bilinçlen-

sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla

büyüme hedeflerini yeşil iş anlayışı çer-

dirme

faaliyet gösteren Sürdürülebilirlik Akade-

çevesinde ele alıyoruz. Çocuklarımıza bu-

Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan

misi tarafından düzenlenen Yeşil İş -

gün yaşadığımızdan daha iyi bir dünya bı-

Kayalı İlköğretim Okulu, geçen yıl ger-

Green Business 2012 Konferansı, 18-19

rakmaya kararlıyız.” dedi.

çekleştirdiği atık kağıt toplama kampan-

Ekim 2012 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı.
Stratejik çözüm ortaklığını Schneider

çalışmalarına

devam

ediyor.

yasını TÜKÇEV’in desteği ile bu yıl da

tüm sınıflara TÜKÇEV’in atık kağıt ku-

sürdürme kararı aldı.

tuları yerleştirildi, öğrenciler; çevrenin ko-

“Sürdürülebilir Gelecek için Sürdürüle-

Electric’in yaptığı, diğer çözüm ortakları

bilir İş” konusunun ele alındığı konferan-

arasında BASF , TSKB ve Unilever Tür-

Kayalı İlköğretim Okulu Yönetimi ve

olumlu tüketim alışkanlıkları kazandırıl-

sın açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kay-

kiye’nin de bulunduğu Yeşil İş 2012’de

kampanyada gönüllü olarak görev alan öğ-

ması, çevre bilincinin geliştirilmesi, de-

naklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye’nin

100’e yakın konuşmacının katılımıyla dü-

retmenler, öğrencilerin gönüllü katılımıyla

ğerlendirilebilir atıkların kaynağında ayrı

son 10 yılda sürdürülebilir yatırımlar ala-

zenlenen 40’ın üzerinde oturumda sürdü-

geçen yıl gerçekleştirilen kampanyada, ka-

toplanması ve geri kazanımı konulu bir

nında büyük yol kat ettiğinin altını çizerek,

rülebilir iş dünyasının inşası için ihtiyaç

runması ve çevre kirliliğinin önlenmesi,

Yeşil İş 2012, en
güçlü
sürdürülebilir iş

ğıt atığın diğer atıklardan fazla olduğunu

sunum ile bilgilendirildiler. Sunum son-

duyulan sonuç odaklı yaklaşımlar ve yeni

platformu kabul

gözlemledi. Bunun üzerine atık kağıtları

rasında TÜKÇEV’in geleceğimizin temi-

iş fırsatları paylaşıldı.

ediliyor.

değerlendirmek amacıyla kampanyaya de-

natı olan çocuklarımıza yönelik “Önce

vam kararı alındı. Kampanya kapsamında

Çocuk” dergileri dağıtıldı.
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TÜKÇEV’den Mamak’a teknik gezi

Herşey çevre ve tüketici için…
Toplumda çevre koruma

herkesin daha fazla vakit kaybetmeden so-

Atıkların geri kazanımı konusundaki son

ve tüketici hakları konu-

rumluluklarına sahip çıkması gerektiği

teknolojik gelişmeleri ve uygulamaları ye-

sunda bilinç seviyesinin

mesajı verildi.

rinde görmek amacıyla teknik gezilerini

yükselmesine yönelik faa-

sürdüren TÜKÇEV’den bir heyet, An-

liyetlerini sürdüren Tüke-

TÜKÇEV’in etkinliklerinin sanal ortama

kara’daki Mamak çöplüğünü endüstri par-

tici ve Çevre Eğitim Vakfı

taşıyan internet sitesi de yenilendi.

kına dönüştüren ITC firmasını ziyaret etti.

teryaller ile sanal ortamı

Yenilenmiş yüzüyle TÜKÇEV’in internet

TÜKÇEV heyetine bilgi veren ITC Fir-

da kullanıyor.

sitesi, Vakıf etkinlikleri ile ambalaj atıkları

ması Ticari ve Halkla İlişkiler Müdürü

(TÜKÇEV), görsel ma-

ve atıkların geri dönüşümü konusunda

Suna Ercan, Ankara Mamak’daki entegre

Kamu spotları televizyonlarda yayınlanan

bilgi sahibi olmak isteyen ziyaretçilere do-

tesisin diğer büyükşehirlere örnek oldu-

TÜKÇEV, son olarak çevre sorunları ile

yurucu bilgiler sunuyor.

ğuna dikkat çekti.

Bu arada Ankara merkezli olarak çalışma-

Geri dönüşümü mümkün olan atıkları

Mamak katı atık alanında yapılan çalışma-

de, biyogazdan elde edilen enerji ve bu sı-

larını sürdüren TÜKÇEV’in Antalya tem-

ayırdıklarını, organik atıkların fermantas-

ları yerinde inceleyen TÜKÇEV heyeti,

rada açığa çıkan ısının kurulan seralarda

silciliğine Derya Ünver getirildi.

yon yöntemiyle gübreye, geri kalanın ise

plastik atıkların ikincil ham maddeye dö-

değerlendirildiğini, bu sayede seraların fo-

yakma veya gazlaştırma denilen yöntem-

nüştüğü tesisi de gezerek, plastik atıkların

sil yakıtlara ihtiyaç duyulmadan işletildi-

Ünver, ülkemizin dışa açılan yüzü, turiz-

lerle enerjiye çevrildiğini ifade eden Ercan,

geri dönüşüm sürecini gözlemledi.

ğini dile getirdi.

min başkenti olan Antalya’da TÜKÇEV’in

“Ankara Katı Atık Projesi ile Başkent’te so-

Doğayı, çevreyi korumakta yeterli hassa-

görev alanlarıyla ilgili çalışmaları koordine

run olmaktan çıkan çöp, enerji ham mad-

Katı atık alanındaki seraları da gezen

Tesiste günlük organik çöplerin tanklarda

siyet gösterilmediği vurgulanan filmde,

edecek.

desi olarak aranılan değerli bir materyale

TÜKÇEV heyetine bilgi veren ITC Fir-

çürütülmesiyle elde edilen metan gazı ise

dönüştü.” dedi.

ması’ndan Ziraat Mühendisi Ahmet Gül

elektrik enerjisi üretiminde kullanılıyor.

çevreye karşı sorumluluklarımızı konu
alan bir kısa film hazırladı.
Kısa film, insanlarda çevre bilinci oluşturmak ve çevre sorunlarına karşı daha duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla çekildi.

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV)
Antalya temsilciliğine getirilen Derya Ünver,
vakit yitirmeden çalışmalarına başladı.
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Aktüel

Atıklarla tasarrufu öğrendiler

Ambalaj Atıkları Yönetimi anlatıldı
TÜKÇEV, kamu kurum ve kuruluşları ta-

belgelendirme sürecinin anlatıldığı pa-

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki İkem Ko-

rafından düzenlenen toplantılarda, çevre

nelde, “Ambalaj Atıkları Yönetiminde Be-

leji’nde 31 Ekim 2012 Dünya Tasarruf Gü-

ve tüketici eğitiminde üstlendiği görevi

lediyelerin Rolü” başlıklı bir sunum yaptı.

nü’nde TÜKÇEV’in desteğiyle, çevre bi-

yerine getiriyor.

Çelik, Yetkilendirilmiş Kuruluş TÜK-

lincini artırmaya ve yaşamın her alanında

ÇEV’in belediyeler ile yaptığı iş birliği ve

tasarruflu olmaya yönelik Ambalaj Atıkla-

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sa-

günümüze kadar yapılan çalışmalar ve des-

rını Değerlendirme ve Çevre Günü etkin-

hipliğinde 18 Eylül’de düzenlenen “Mev-

tekler hakkında bilgi verdi.

liği düzenlendi.

lamaları Paneli”nde, Çevre ve Şehircilik İl

İstanbul Çatalca Belediyesi’nce 9 Kasım’da

Atık materyaller kullanılarak hazırlanan

Müdürlüğü, İlçe Belediyeleri ve ilde faa-

düzenlenen “Geri Dönüşümü Mümkün

enstrümanlarla gerçekleştirilen ritim şov

liyet gösteren Toplama Ayırma Tesisleri

Atıkların Değerlendirilmesi” konulu se-

ile başlayan etkinlikte, Geri Dönüşüm ve

(TAT) firmalarından yetkililer, son çıkan

minerde ise “Ambalaj Atıkları Yönetimi”

Doğadaki Atıkların Değerlendirmesi ko-

mevzuat ve kanunlar hakkında bilgilendi-

konulu bir sunum gerçekleştirildi. TÜK-

nulu sunum ile kullandığımız her şeyin

rildi. TÜKÇEV Yerel Yönetimler Bölüm

ÇEV’in tanıtımı yapılarak, Yetkilendirilmiş

ambalajlarını bilinçsizce çöpe atmak yerine

dilek ağacına asılmasının ardından öğren-

Bilim Atölyesi ekibi tarafından hazırlanan

Yöneticisi Kadir Gökhan Çelik, “Ambalaj

Kuruluş olarak faaliyetleri anlatılan su-

geri dönüşümü ile çevrenin korunmasına

cilerin tasarladığı eko kartlar ve atık mal-

etkinliğe, öğrenciler ve öğretmenler, do-

Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” çerçe-

numda, katılımcılara geri kazanılabilir atık-

destek olurken, ülke ekonomisine de katkı

zemelerden yapılan eserler sergilendi.

ğadaki yok oluşa dikkat çekmek için yeşil

vesinde ambalaj atıkları uygulamaları ve

ların neler olduğu bilgisi de verildi.

yapılabileceği mesajı verildi. Etkinlik bo-

zuat Kapsamında Ambalaj Atıkları Uygu-

yunca taşınan ağaç figürlü yaka kartlarının
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850 bin kişinin borç sorunu var

giysileriyle katıldılar.
Çevrenin korunmasına ve çevre sorunlarına dikkat çekmek, geri dönüşümün öne-

Öğrenciler etkinlik sayesinde ambalaj atık-

mini hatırlatmak ve en önemlisi çevreye

ları ve geri dönüşüm konusuna bakış açı-

sahip çıkan, çevre sorumluluğunda olan

larının değiştiğini, ambalaj atıklarını de-

öğrenciler yetiştirmek amacıyla TÜK-

ğerlendirme konusunda artık daha duyarlı

ÇEV’in destekleriyle gerçekleşen etkinlikle

olduklarını belirtirken, öğretmenler de

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel

TL değerinin toplam krediler içindeki pa-

çevre bilincinin oluşmasında eğitimin

katkılarından dolayı TÜKÇEV’e teşekkür-

Müdürü Dr. Soner Canko, 2008’de top-

yının tarihinin en düşük değerine ulaşarak

önemi de bir kez daha vurgulanmış oldu.

lerini dile getirdiler.

lamda 330 bin olan sorunlu ödemesi olan

%5,3’e gerilediğini kaydetti. Canko, riskli

kişi sayısının 850 bine ulaştığını söyledi.

kredilerin oranının düşmesinde, 2010’da
tüketici kredileri ve kredi kartları ile ilgili

10. Uluslararası Finans Zirvesi’nde konu-

alınan önlemlerin 2012’de kendisini gös-

şan Canko, tüketicilerin kart kullanım ta-

termesinin etkili olduğunu vurguladı.

Çevreci Arçelik

lebine bakıldığında, 2008 yılında 104 mil-

Arçelik, üretim ve yönetim faaliyetlerin-

lenen CDP Türkiye 2012 İklim Değişikliği

yon civarında olan dolaşımdaki ödeme

deki enerji verimliliği uygulamalarıyla Bri-

Raporu lansmanında verildi.

kartlarının Ekim 2012 itibariyle 144 mil-

tish Standards Institution (BSI) tarafından

yona ulaştığını bildirdi. Canko, “Bunun

yapılan denetimlerden başarıyla geçerek,

CDP Türkiye 2012 Raporu, Karbon Say-

54 milyonu kredi kartı, 90 milyonu banka

sektöründe ISO 50001 Enerji Yönetim Sis-

damlık Projesi’ne Türkiye’den dahil olan

kartı... 1 milyon iş yerinde 2 milyondan

temi Sertifikası’na sahip ilk şirket oldu.

şirketlerin verdikleri yanıtların analizini
ve Türkiye’de iklim değişikliği ile ilgili

fazla POS’la ciddi bir altyapı sağladığımızı
ve reel sektörü bu anlamda ciddi destek-

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim

eğilimleri içeriyor. Üçüncüsü yayınlanan

lediğimizi söyleyebilirim. 2023’te tüm

Forumu tarafından yürütülen Karbon Say-

rapora yanıt veren şirketlerin sayısı, 2011’e

ödemelerin nakitsiz yapılabildiği bir

damlık Projesi (Carbon Disclosure Project

göre %60 artarak 32’ye yükseldi. Ernst &

ödeme hayal ediyoruz.” dedi.

– CDP) kapsamında CDP Türkiye 2012

Young Türkiye ekibi, şirketleri saydamlık

Karbon Saydamlık Lideri Ödülünü de Ar-

ve performans açısından derecelendirerek

Sorunlu ödemesi olan kişi sayısının 850

çelik kazandı. Arçelik ile Karbon Perfor-

ödül alacak şirketleri belirledi. Karbon

bine ulaştığı bilgisini veren Canko, buna

mans Ödülü’ne layık görülen Garanti

Saydamlık Projesi - CDP, dünyanın en

tezat olarak takipteki kredi alacaklarının

Bankası’na ödülleri, 26 Kasım’da düzen-

önemli çevre girişimi olarak kabul ediliyor.
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Aktüel

Firma çalışanları ambalaj atıkları konusunda bilgilendirildi

“Reklamlarda kıstasımız, tüketici sağlığı”
“Tüketici ile Sağlıklı İletişim” temalı III.

Reklam Kurulu Başkanı Ramazan Ersoy

TÜKÇEV’in piyasaya ambalajlı ürün sü-

Reklam Sempozyumu, 22 Kasım 2012 ta-

da, yeni hazırlanan Tüketicinin Korun-

ren firmalara yönelik “Ambalaj Atıklarının

rihinde İstanbul’da yapıldı.

ması Hakkında Kanun taslağıyla kurulması

Yönetimi” eğitimleri sürüyor. Bu kap-

öngörülen Reklam Konseyi ile taraflar ara-

samda; Yıldız Holding bünyesindeki fir-

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı himaye-

sında ortak sorumluluk bilincinin oluştu-

malara, ambalaj atıkları ve yetkilendirilmiş

sinde; Reklamverenler Derneği, Reklam-

rulacağını kaydetti.

kuruluş faaliyetleri hakkında detaylı eğitim

cılar Derneği ve Reklam Özdenetim Kurulu

tarafından

ve bilgilendirme çalışması yapıldı. TÜK-

düzenlenen

“Gıdada Sağlıklı İletişim” başlıklı otu-

ÇEV Endüstriyel İlişkiler Uzmanı, Çevre

sempozyumun açılışında konuşan Bakan

rumda Reklamverenler Derneği adına ko-

Mühendisi Nur Merdan tarafından yapı-

atıklarının geri dönüşüm sürecinin de an-

Hayati Yazıcı, “Reklamlarda yer alan tüm

nuşan Unilever Türkiye, Rusya, Orta

lan sunum, sistemdeki yeni revizyonlarla

latıldığı eğitime Yıldız Holding’e bağlı fir-

bilgilerin doğru olması, tüketicilerimizin

Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Kaf-

ilgili katılımcıların sorularına cevap oldu.

malardan katılım sağlandı.

çıkarlarının korunması açısından büyük

kasya Hukuktan Sorumlu Başkan Yardım-

önem taşımaktadır. Reklamcılık sektörü,

cısı Avukat Gökhan Saraç ise gıda sektö-

Eğitimde Ambalaj Atıklarının Kontrolü

Tuzla’daki Birlik Organize Sanayi Böl-

ekonomiyi harekete geçiren önemli güç-

rünün

lider

Yönetmeliği hakkında bilgilendirme yapı-

gesi’nde faaliyet gösteren Sa-Ba Endüstri-

lerden. Ancak tüketici sağlığını ve güven-

olduğunu, ancak kamuoyunda oluşan bilgi

larak, özellikle Çevre ve Şehircilik Bakan-

yel Ürünler Şirketi’nde düzenlenen eği-

liğini tehdit eden reklamlara karşı kesin

kirliliğinde sektörün çok kolay suçlanabil-

lığı’nın güncellenmiş ambalaj yazılım por-

time ise 3 grup halinde 80 çalışan katıldı.

bir tavrın da sahibi ve temsilcisiyiz.” dedi.

diğini vurguladı.

talındaki formlar doldurulurken nelere

Eğitimde, Ambalaj Atıklarının Geri Dö-

dikkat edilmesi gerektiği anlatıldı. Ambalaj

nüşüm Süreci anlatıldı.

reklam

yatırımlarında
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Türk ambalaj sektörü Paris’e çıkarma yaptı

TÜKÇEV, 2012 Yılının En Başarılı Vakfı

TÜKÇEV, tüketici ve
çevre konularındaki
bilinçlendirme

Türk ambalaj sektörü, İstanbul Ağaç Ma-

milyon dolar olan ihracat rakamının, bu

mulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları

yıl 3.5 milyar dolara yaklaşacağını söyledi.

Birliği’nin önderliğinde 37’si milli katılım

Sektörün 10 milyar dolarlık bir pazarı ol-

olmak üzere toplam 60 Türk firması ile

duğuna dikkat çeken Tever, şu bilgileri

alanında dünyanın ikinci büyük fuarı olan

verdi:

Paris Uluslararası Emballage 2012 Ambalaj

çalışmaları

Malzemeleri ve Makineleri Fuarı’na çı-

“Çin, ambalaj sektöründe en büyük üre-

dolayısıyla 2012

karma yaptı.

tici. Dünyada ambalaj tüketimi kişi başına
ortalama 78 dolar, Türkiye’de ise 110 dolar

yılının en başarılı
Türk firmalarının, 19-21 Kasım 2012 ta-

civarında. AB ülkelerinde bu rakam 250

rihlerinde düzenlenen fuarda 50’yi aşkın

dolara çıkarken, ABD’de 350, Japonya’da

ülkeden gelen sektör temsilcilerine ürün-

ise 550 dolar. Kullanılan ambalajların

TÜKÇEV, 5 Aralık Dünya Sivil Toplum

lerini tanıttığını belirten İstanbul Ağaç

yüzde 50’sini plastik, yüzde 5’ini karton

Günü’nde ise sivil toplumun gelişmesine

Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçı-

kâğıt, yüzde 7’sini teneke, yüzde 6’sını ah-

katkılarından dolayı Üstün Hizmet ve Ba-

ları Birliği Başkanı Abdullah Tever, “Ara-

şap ve yüzde 5’ini ise cam ambalajlar oluş-

şarı Ödülü’ne layık görüldü.

larında İtalya, Fransa, Belçika ve Almanya

turuyor. Türkiye’de sektörün yıllık kap-

gibi ambalaj sektörünün öncü ülkelerinin

asitesi 4 milyon ton. 5 binin üzerindeki

vakfı seçildi.

Kurulduğu 2009 yılından bu yana faaliyet-

lendiği rol, tüketici ve çevre konularındaki

lerinde giderek yükselen bir grafik çizen

bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları dola-

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜK-

yısıyla Türk Time Dergisi tarafından 2012

Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Plat-

bulunduğu Avrupalı delegasyonlar 905

firma kâğıt - karton, metal, cam, ahşap ve

ÇEV) başarısı ödüllendirildi.

yılının en başarılı vakfı seçildi. TÜKÇEV

formu tarafından düzenlenen Dünya Gö-

metrekarelik alanda kurulu Türkiye stan-

plastik olmak üzere 5 ana grupta faaliyet

Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Aslan,

nüllüler Günü’nde TÜKÇEV’in ödülünü

dını, fuarın en iyi standı olarak seçtiler”

gösterirken, özellikle kâğıt-karton ambalaj

TÜKÇEV, ambalaj atıklarının kaynağında

yılın en başarılı vakfı ödülünü, derginin

Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, TÜKÇEV

dedi. Türk ambalaj sektörünü de değer-

üretiminde Avrupa’da 5’nci büyük oyuncu

ayrı toplanması ve geri dönüşümünde üst-

Yılın Altın Adamları Ödül Töreni’nde aldı.

Başkanı Beyhan Aslan’a verdi.

lendiren Tever, 2011 yılında 2 milyar 950

konumundayız.”
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Güncel

Katı Atık Tebliğ Taslağı

Atıklar mavi ve sarı torbalara
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı Katı Atıkların
Toplanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı yürürlüğe girdiğinde, atıkların
toplanmasında ikili toplama sistemi uygulamaya konulacak, getirme
merkezleri kurulacak.

G
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eri kazanılabilir atıkların diğer
atıklarla karışmadan toplanması
ve geri kazanımı, atıkların azaltılması
yoluyla çevre kirliliğinin önlenmesinin yanı sıra ekonomiye katkısı bakımından gözardı edilemeyecek bir
olgu. Doğaya bırakılmak yerine geri
dönüşüm sürecine sokulan atıklardan
ikincil ham madde üretimi, kaynakların verimli kullanılmasını da sağlıyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sürdürülebilir bir entegre atık yönetimi sisteminin sağlanması, geri kazanılabilir
atıkların diğer atıklar ile karışmadan
ikili toplama sistemi ile kaynağında
ayrı toplanması ve getirme merkezleri
aracılığıyla toplanarak geri kazanımını
içeren Katı Atıkların Toplanmasına
İlişkin Tebliğ Taslağı’na ilişkin STK’lar
ile iş dünyasının örgütlü olduğu kuruluşların görüş ve eleştirilerini aldı.
“Üretilen atıkların ikili toplama sistemi ve getirme merkezleri aracılığıyla
toplanarak geri kazanımının sağlan-

ması, atıkların ekonomik bir girdiye
dönüştürülmesi ve atığın enerjisinden
faydalanılması” amacıyla hazırlanan
tebliğde; “Belediye/birlikler, öncelikle
ikili toplama sistemine geçiş yaparak,
biriktirme ekipmanlarını temin ederek
atık getirme merkezleri ve toplama
ayırma tesislerini kurar/kurdurur. Bu
sistemleri takiben kompost, biyometanizasyon ve diğer geri kazanım teknolojilerini faaliyete geçirir. Geri kazanılamayan atıklar düzenli depolama
alanlarında bertaraf edilir.” deniliyor.

Evsel atıklara ikili toplama
Taslakta evsel atıklar için ikili toplama
sistemi öngörülüyor. Biyobozunur
atıklar (yaş atık – mutfak atıkları, park
ve bahçe atıkları, kumaş, çocuk bezi
gibi yanabilen atıklar) sarı; geri kazanılabilir atıklar (kuru atık - ambalaj
atıkları, gazete, dergi vb. gibi tehlikesiz
atıklar) mavi torbalarda biriktirilecek.
Torbalar belediyeler tarafından dağıtılacak, ancak belediyelerin poşet dağıtımını nasıl yapacakları ve finans so-

rununun nasıl çözüleceği ise belirsiz.
Sisteme uymayan konut, apartman ya
da sitelere cezai yaptırım uygulanıp,
uygulanmayacağı da net değil.
Binalara hizmet verecek biriktirme
ekipmanları da mavi ve sarı renkli olacak; cadde üzerinde, parklarda, toplu
yaşam alanlarında kolay erişilebilecek
noktalarda, belediyelerce hazırlanan
entegre atık yönetim planlarına uygun
olarak yerleştirilecek. Ancak sokak
toplayıcıları gerçeği ortada iken biriktirme ekipmanlarının kamuya açık
yerlere yerleştirilecek olması soru işareti yaratıyor. Mavi poşetlerin sokak
toplayıcılarının eline geçmesinin nasıl
engelleneceği, bunlardan kayıt dışı
olarak malzeme alan yerlerin nasıl ortadan kaldırılacağı da merak ediliyor.
Belediyeler ikili toplama sistemine geçiş tarihinden önce sorumluluk alanında en az 6 ay süreyle bilgilendirme
ve eğitim çalışmaları yapacak. Kaynak
sıkıntısı içindeki belediyelerin eğitim
faaliyetlerinin finansmanında da sıkıntı yaşayacakları belirtiliyor. Atık getirme merkezlerinde toplanan malzemenin belediyenin anlaşmalı olduğu
lisanslı firmaya verilmesi zorunluluğu
olmadığı için belgelendirme gelirlerinin de maliyetlerin karşılanmasında
yeterli olmayacağı kaydediliyor.

Mavi renkli biriktirme ekipmanlarında
biriktirilecek geri kazanılabilir atıklar,
çevre izin ve lisans belgesine sahip
toplama ve ayırma tesisleri tarafından
toplanacak. Sarı renkli ekipmanlarda
biriktirilen atıklar ise belediye tarafından duyurulacak programa göre toplanacak ya da toplattırılacak.
Sarı torbalarda toplanan biyolojik olarak ayrıştırılabilir atıklar, park ve bahçe
atıkları ön işleme tabi tutulmadan depolama alanına kabul edilmeyecek.
Belediyeler, atık azaltma stratejisine
göre ön işlem olarak kompost, biyometanizasyon, yakma vb. teknoloji yatırımlarını öngörülen takvim uyarınca
işletmeye alacaklar.
Tebliğle kurulması öngörülen, atığı
oluşturanlar tarafından kaynağında
ayrı toplanan atıkların geri kazanıma
veya bertarafa gönderilmesi amacıyla
bırakılacağı getirme merkezleri, 3 ayrı
şekilde sınıflandırılıyor. Belediyeler
tarafından kurulacak ya da kurdurulacak I. Sınıf Getirme Merkezleri,
atıkların tamamının toplanması amacıyla en az 1.000 m2 alana sahip olacak. Alışveriş merkezleri tarafından
kurulacak ve işletilecek II. Sınıf Getirme Merkezleri, en az 250 m2
alanda, tebliğle sınıflandırılan atıklardan en az 7 grup atığı kabul edecek.

Satış noktaları tarafından en az 10 m2
alanda kurulacak ve işletilecek III. Sınıf Getirme Merkezleri’nde ise en az
4 grup atık toplanacak.
Getirme merkezlerinin tanıtılması
amacıyla broşür, afiş, vb materyaller
hazırlanarak en az altı ay süre ile yazılı/görsel bilgilendirme yapılacak.
Belediyeler tarafından ALO-ATIK
hatları oluşturularak gerekli bilgilendirme yapılacak ve vatandaşın atıklarını taşıyamaması durumunda lojistik
imkânlar sağlanacak. Belediyenin tercih etmesi durumunda belirli süreler
içerisinde farklı noktalara hizmet vermek amacıyla I. sınıf getirme merkezine bağlı olarak mobil (seyyar) getirme merkezi hizmeti verilecek.

Mevcut getirme merkezleri 1 yıl içerisinde
tebliğdeki şartları sağlamak zorunda olacaklar.
Merkezlerin bu sürede ambalaj atığı alıp,
alamayacakları; şartları sağlayamadıkları
takdirde topladıkları ambalaj atıklarının ne
olacağı belirsiz...

Ancak, getirme merkezini belediyenin
işletmesi ya da anlaşmalı olduğu lisanslı firma dışında başka bir firmaya
vermesi durumunda seyyar toplama
yapacak mobil merkezin, Ambalaj
Atıkları Yönetim Planı çerçevesinde
toplama yapan firmanın ambalaj atığını toplaması gibi bir durum ortaya
çıkacak. Ambalaj atıklarının fazlaca
çıktığı yerlerdeki getirme merkezlerinin lisanslı firma ile anlaşmasında belgelendirmenin değil, en yüksek fiyatın
öne çıkacak olması ise belgelendirilmesi gereken ambalaj atığı miktarlarında azalmaya yol açabilecek.
Tebliğ çerçevesinde, onay yazısı verilen ve kayıt altına alınan getirme merkezleri il müdürlüğü tarafından denetlenerek, Bakanlığa bildirilecek.
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Gündem

Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı Taslağı

Geri dönüşümde

6 hedef için 55 eylem
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulusal Geri Dönüşüm Strateji
Belgesi ve Eylem Planı Taslağı’nı görüşe açtı. 2013-2016 döneminde
6 temel hedefe ulaşmak için toplam 55 eylem planlanıyor.

E
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konomik büyüme, teknolojik
gelişme, sanayileşme, kentleşme,
nüfus artışı ve refah düzeyinin yükselmesi atık miktarında artışı kaçınılmaz kılıyor. Bu gerçek, yaşadığımız
dünyanın geleceği için atıksız veya olabildiğince az atıklı üretim ve tüketimi
amaçlayan Atık Yönetimi’ni daha bir
önemli hale getiriyor. Atık Yönetimi;
atıkların minimizasyonu, kaynağında
ayrı toplanması, depolanması, gerekli
durumlarda aktarma merkezleri oluşturulması, atıkların taşınması, geri kazanılması, bertarafı, geri kazanım ve
bertaraf tesislerinin işletilmesi ile kapatma, kapatma sonrası bakım ve izleme-kontrol süreçlerinden oluşuyor.
Doğal kaynaklarımız ve dünyamızın
kendini yenileme kapasitesi oldukça
sınırlı. Bu nedenle atık yönetiminde;
sosyal, çevresel ve ekonomik etkileri
ile geri dönüşüm ön plana çıkıyor.
Geri dönüşümü, değerlendirilebilir
atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal yöntemler ile ikincil ham maddeye dönüştürülerek yeniden üretim
sürecine dahil edilmesi olarak tanımlamak mümkün. Atıklar geri dönüşüm

ile sorun olmaktan çıkıp, ekonomik
bir değere dönüşüyor.
Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi’nin
hazırlanmasında koordinasyon görevi üstlenen Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı’nın yanı sıra kamu kurumları, özel
sektör ve STK’ların katılımıyla yürüttü. Kamudan geniş katılımla 26
Ocak 2012 tarihinde “Kapsam Belirleme Mutabakat Toplantısı”,
tüm tarafların katılımıyla 17
Nisan 2012’de “Ulusal Geri
Dönüşüm Stratejisi Hazırlık
Çalıştayı” gerçekleştirildi.
Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı’nın da (TÜKÇEV) katıldığı
Çalıştay’da şekillenen taslak eylemler, son olarak 10 Temmuz 2012
tarihinde geri dönüşüm sektör temsilcileri ile değerlendirildi. Geri dönüşüm sisteminin karşı karşıya bulunduğu sorunlar ve çözüm yollarına
ilişkin çalışmalar sonunda, sektörün
sürdürülebilir ve etkili bir yapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla “Ulusal
Geri Dönüşüm Stratejisi” hazırlandı.

Ülkemizde üretilen atıkların yarısından fazlası geri kazanılabilir özelliğe
sahip. Kapsamı, “Ambalaj atıkları, Atık
pil ve akümülatörler, elektronik atıklar, ömrünü tamamlamış lastikler, ömrünü tamamlamış araçlar, metal hurdalar, madeni atık yağlar, bitkisel atık
yağlar ve endüstriyel atıklar” olarak
belirlenen Ulusal Geri Dönüşüm
Strateji Belgesi, 2013-2016 yılları arasında yapılması gereken çalışmalar için
de bir yol haritası niteliği taşıyor. “Günümüzde ve gelecekte herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşaması
adına sürdürülebilir kalkınmaya hiz-

met eden geri dönüşüm sistemine sahip bir Türkiye” vizyonu doğrultusunda; “Çevreye ve insana saygılı, kaynakların etkin kullanıldığı ve geri
dönüşümün ekonominin vazgeçilmez
parçalarından biri haline geldiği üretim ve tüketim kültürünün oluşumunu sağlamak” amacıyla, şu 6 temel
stratejik hedef ortaya konuldu:
• Toplumun tüm kesimlerinde geri
dönüşüm bilincini oluşturmak,
• İlgili mevzuatları geri dönüşümün
amacına uygun olarak geliştirmek,
• Geri dönüştürülebilir tüm atıkların
kaynakta ayrı biriktirilmesi, toplanması ve taşınmasını sağlamak,
• Geri dönüşüm konusunda finansman ve destek modelleri hazırlamak
ve uygulamaya geçirmek,

• Kamu-özel sektör iş birliği ve koordinasyonu için altyapıyı oluşturmak,
• Atık üretimini kayıt altına alarak etkin bir denetim sistemi kurmak.
7 Bölüm halinde düzenlenen Eylem
Planı’nda söz konusu hedeflere ulaşmak için 2016 yılına kadar hayata geçirilecek 55 eyleme yer verildi. Çerçevesi tanımlanan, hangi kurumlar
tarafından, hangi sürede gerçekleştirileceği gösterilen her bir hedef için
ayrı bir Çalışma Grubu oluşturulacak.
Eylemlerdeki gerçekleşmeler, Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Mekanizması ile takip edilecek. Strateji
Belgesi ve Eylem Planı’nın izlenmesi,
değerlendirilmesi ve gerekli hallerde
eylemlerin revize edilmesi görevini
üstlenecek bir de Yönlendirme Kurulu
oluşturulacak.

Türkiye ve AB’de durum
2010 yılı verilerine göre Türkiye’de 25.280.000 ton/yıl belediye
atığı toplanıyor. Sayıları 59’a
ulaşan katı atık depolama tesisleri, 756 belediyeye ve 41
milyon nüfusa hizmet veriyor.
Atıkların ağırlıkça %30’unu, hacimce %50’sini ambalaj atıkları
oluşturuyor. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına ilişkin maliyetlerin karşılanması için ekonomik
işletmelerin kayıt altına alınması çok
önemli. Yılın ilk çeyreği itibariyle kayıt
altına alınan ambalaj üreticisi ve piyasaya süren işletme sayısı 15.192’ye
ulaştı. Ambalaj Atıklarının Kontrolü

Yönetmeliği ile ambalaj atıklarının
kaynağında ayrı toplanmasından belediyeler sorumlu tutulsa da, “Kirleten
öder” prensibine göre maliyetlerin piyasaya sürenler tarafından karşılanması zorunluluğu bulunuyor. Ambalaj
atıklarının geri kazanımında yıllar itibariyle artış sağlanarak 2020 yılında
%60 oranına ulaşılması hedefleniyor.
2009 yılı itibariyle üretilen 2.903.262
kg ambalajın 1.845.657 kg’ı piyasaya
sürülmüş, geri kazanılması gereken
miktar 594.027 kg iken %153 oranında
fazlası, 2.520.715 kg geri kazanılmıştı.
2011 yılında yaklaşık 60 bin kişiyi istihdam eden 898 geri kazanım tesisinin geri kazanım faaliyetleri sonucu
yıllık 1 milyar TL katma değer sağlandı. 2012 yılı itibariyle geri kazanım
tesisi sayısı 956’ya, bertaraf tesislerinin
sayısı ise 97’ye ulaştı.
AB’de Yeni Çerçeve Atık Direktifi ile
uzun vadeli hedefler belirlenmiş durumda. 2015 yılında en azından kağıt,
plastik, metal ve cam için tamamen
ayrı toplama, 2020’de evsel ve benzer
atıklarda %50, inşaat ve yıkıntı atıklarında %70 geri dönüşüm oranına ulaşmak hedefleniyor. 2009 yılında atık
yönetimi ve geri dönüşüm sektöründe
yer alan endüstrilerin AB’deki ciro büyüklüğü 95 milyar Euro olarak belirlendi. Sadece geri dönüşüm sektörü
tahmini olarak 24 milyar Euro ciroya
ve yarım milyon istihdam hacmine sahip. Dünyadaki atık ve geri dönüştürme sanayilerinin %50’sine sahip
olan AB’de atık sektörünün 2020 yılında GSYH’nın %1’ini temsil etmesi
hedefleniyor.
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Gündem

Orta Vadeli Program’da Çevre

Amaç; çevrenin korunması
ve yaşanabilir mekanlar
Hükümetin açıkladığı 2013-2015 dönemini kapsayan Orta Vadeli
Program’da “Kentlerin yaşam standartlarının yükseltilmesi,
sürdürülebilir kentsel gelişmenin sağlanması, yaşanabilir mekânların
oluşturulması ve çevrenin korunması” temel amaç olarak belirlendi.

16

K

alkınma Bakanlığı tarafından
hazırlanan ve 2013-2015 dönemine ilişkin hedef ve öngörüleri içeren Orta Vadeli Program (OVP), Bakanlar Kurulu’nca kabul edilerek, 9
Ekim 2012 tarihinde Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.
OVP’de, Çevre konusu ve kentsel
gelişim, “Program Dönemi Gelişme Eksenleri-Rekabet Gücünün Artırılması” ana başlıkları altında “Çevrenin Korunması ve
Kentsel Altyapının Geliştirilmesi”
başlığı altında ele alındı. Programda
şu ifadelere yer verildi:

Çevrenin Korunması ve
Kentsel Altyapının
Geliştirilmesi
Kentlerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, sürdürülebilir kentsel ge-

lişmenin sağlanması, yaşanabilir mekânlar oluşturulması ve çevrenin korunması temel amaçtır. Bu çerçevede;

4) Su kaynaklarının etkin bir şekilde
yönetimini sağlamak amacıyla idari,
yasal ve finansal düzenlemeler gerçekleştirilecektir.
5) Kentlerin sağlıklı ve yeterli içme
suyuna kavuşturulmasına, atık suların
arıtılmasına ve yağmur sularının toplanmasına yönelik çalışmalar hızlandırılacaktır.

1) Çevre mevzuatının uygulanmasında etkinliği sağlamak üzere ilgili
tüm kurumların kapasiteleri geliştirilecektir.

6) Katı atık yönetiminde kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım
ve bertaraf safhalarının tamamı teknik
ve mali yönden bir bütün olarak değerlendirilecektir.

2) İklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki tüm faaliyetler Ulusal İklim Değişikliği
Stratejisi çerçevesinde yürütülecektir.

7) Çevre korumaya yönelik kentsel
altyapı hizmetlerinin planlanması,
projelendirilmesi, gerçekleştirilmesi
ve işletilmesi alanlarında belediyelerin
kapasiteleri geliştirilecektir.

3) Başta biyolojik çeşitlilik olmak
üzere doğal kaynakların korunması,
kaynakların geliştirilmesi ve ekonomik
anlamda değer kazanmasına yönelik
çalışmalar yapılması suretiyle, doğal
kaynakların sürdürülebilir kullanımı
sağlanacaktır.

8) Alt ve orta gelir gruplarının konut
ihtiyacının karşılanmasına öncelik verilecek, sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam alanlarının oluşturulmasına devam edilecektir.
9) Kalkınma ve mekânsal gelişme po-

litikaları arasında uyum artırılarak fiziki planlama, uygulama ve yapılaşma
konularında temel ilke ve stratejiler
ile standartlar geliştirilecektir.
10) Çevre ve şehircilik alanındaki yeni
yapılanma sonrasında, bu alanda uygulama birliği sağlanması amacıyla
imar ve şehircilik mevzuatı, yerindelik
ilkesi esas alınarak, etkili izleme ve de-

netleme mekanizmalarını da içerecek
şekilde gözden geçirilecektir.
11) Ulusal Kıyı Stratejisi ve Bütünleşik Kıyı Alanı Planlaması’na, kıyıların
korunması ve dengeli kullanılması çalışmalarına devam edilecektir.
12) Afet riski bulunan alanların kentsel estetik ve enerji verimliliği de dik-

kate alınarak sağlıklı bir yapıya kavuşturulması amacıyla başlatılan kentsel
dönüşüme hız verilecektir.
13) Afet risklerinin azaltılması, kentsel
yaşam kalitesinin artırılması ve özgün
mimariye dayalı kentsel estetiğin sağlanması amacıyla kentsel dönüşüm
alanında kapsamlı bir çerçeve mevzuat
oluşturulacaktır.”
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Güncel

Su ve Yaşam Raporu

Dünya nüfusu 3 kat artarken,
su tüketimi 6 kat artıyor
Meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının “Su ve Yaşam” Paporu,
yaşamın vazgeçilmezi suyumuzun S.O.S verdiğini ortaya koydu.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı da, 86 yıllık “Su Kanunu”nu yenilemek
üzere hazırladığı taslağı kamuoyu görüşüne açtı.
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Ankara Tabip Odası, ASKİ-SUKADER, Halkevleri, Çevre Mühendisleri
Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri
Odası Ankara Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası, Tüketici Dernekleri Federasyonu ve Tüketici Hakları Derneği’nin ortak çalışmaları sonucu
hazırlanan “Su ve Yaşam” Raporu, 18
Ekim 2012 tarihinde düzenlenen basın
toplantısı ile kamuoyuna sunuldu.
Toplamı 80 sayfa olan ve kitap haline
getirilen Su ve Yaşam Raporu; “Suyun
toplumsallaşan tarihi, Sağlığa uygun
suyun önemi, Temel tanımlar, Dünyada ve Türkiye’de su kaynaklarının
durumu/rezervler, Su ve sağlık, su ve
gıda güvenliği, sağlıklı ve güvenli su,
Suyun insan sağlığı için önemi, Tarımda su ve kullanımı, Su hakkı ko-

nusunda hukuki güvenceler ve Suyun
ekonomi politiği” başlıklarından oluşuyor. Raporda, su sıkıntısının gelecek
20-25 yıl içinde Ortadoğu dahil bazı
bölgelerde su krizine dönüşmesi ihtimalinin bulunduğu, bu nedenle, ikamesi mümkün olmayan bu doğal kaynağın,
21.
yüzyılın
stratejik
kaynaklarından biri olacağı belirtiliyor.

herkes için sağlıklı ve güvenli su sağlandığında küresel düzeyde hastalık ve
ölümlerden önemli ölçüde gerileme
olacağının altını çizdi.
Aslan’ın verdiği bilgiye göre; güvenli
içme suyuna ulaşım arttığında, sanitasyon koşulları iyileştiğinde, su kaynaklı hastalıklar önlendiğinde, suda
boğulmaların önüne geçildiğinde yaklaşık her on hastalıktan birisinin önlenmesi bekleniyor.

Ortak çalışmalar yürüten kurumlar
adına raporu, Ankara Tabip Odası’ndan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Dilek Aslan’ın okuduğu basın toplantısının ardından bir de forum
düzenlendi.

Güvenli su sağlandığında her yıl; çocukluk döneminde 1.400.000, sıtmaya
bağlı 500.000, malnütrisyona bağlı
860.000, boğulma nedenli 280.000
ölümün önlenebilmesi mümkün olacak. Güvenli suya ulaşımın sağlanması, ayrıca 5 milyon kişinin önlenebilir bir körlük nedeni olan trahom ve
5 milyon kişinin de lenfatik filariazis
hastalığına yakalanmasını önleyecek.

Günümüzde bireyler tarafından tüketilen/yenilen/ içilen her şeyin sağlıklı
ve güvenli olmasının herkes için bir
sağlık hakkı olarak kabul edildiğini
ifade eden Dr. Dilek Aslan, dünyada

Bütün canlıların yaşamı için temel bir
madde olma özelliği taşıyan suyun, insan ve doğa ilişkisinin de en önemli
belirleyenlerinden/belirlenenlerinden
birisi olduğunu belirten Aslan, “Su
Meslek odaları ve sivil toplum
kuruluşlarının hazırladığı “Su ve
Yaşam” Raporu, düzenlenen basın
toplantısında kamuoyuna açıklandı.

konulu tartışmaların doğru bir zemine
oturması için konunun sağlık, sosyal,
ekonomik, politik, kültürel, vb. yönlerinin bir arada değerlendirilmesi değerlidir. Herhangi bir boyutu kendi
başına ele alınsa bile bu bütünsel bakışa gereksinim bulunmaktadır.” dedi.

Dünyada durum
Rapordan bazı başlıklara gelince…
Dünyadaki toplam su miktarı 1.4 milyar km3. Bunun %97,5’u okyanus ve
denizlerde tuzlu su olarak bulunurken, ancak %2,5’i (35.2 milyon km3)
tatlı su formunda. %68,7’si buzullarda,
%30,1’i yeraltı sularında, %0,8’i donmuş topraklar içinde yer alan tatlı suyun sadece %0,4’ü yeryüzünde ve atmosfer içinde bulunuyor. Böylesine
düşük orandaki suyun da %67,4’ü göllerde, %12,2’si toprak nemi olarak,
%9,5’i atmosferde, %8,5’i sulak alanlarda, %1,6’sı nehirlerde, %0,8’i bitki
ve hayvan bünyesinde bulunuyor.
Atmosferde bulunan su miktarı yaklaşık olarak 13 bin km3 iken, yüzey
tatlı sularının en çok bulunduğu yerler
90 bin km3 ile göller. Bu miktar nehirlerin 40 katı, sulak alanların ise yedi
katını oluşturuyor. Dünya içme sularının %25-40’lık bölümünü yer altı
suları sağlıyor.

Türkiye’de durum:
Ülkemizde yıllık ortalama yağış metrekareye 643 mm. Bu da 501 milyar

m3 suya karşılık geliyor. 501
milyar m3 suyun; 274 milyar
m3’ü toprak, bitki ve su yüzeylerinden buharlaşarak atmosfere geri dönüyor. 69
milyar m3’lük kısmı yer altı
sularını beslerken, 158 milyar
m3’lük kısmı ise yüzey akışa
geçerek nehirleri ve gölleri besleyerek, denizlere akıyor.
Yeraltı suyunu besleyen 69 milyar m3’lük suyun 28 milyar m3’ü
pınarlar vasıtasıyla yerüstü suyuna tekrar katılıyor. Komşu ülkelerden yurdumuza gelen yılda ortalama 7 milyar
m3 su ile birlikte ülkemizin brüt yerüstü su potansiyeli 193 m3 oluyor.
Yılda kişi başına düşen kullanılabilir
su miktarı 10.000 m3’ten fazla olan
ülkeler su zengini, 1.000 m3’ten az
olan ülkeler ise su fakiri olarak kabul
ediliyor. Ülkemiz, 1.500 m3 kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı ile
su kısıtı bulunan ülkeler arasında yer
alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) verilerine göre nüfusumuzun

2030 yılında 100 milyona ulaşacağı ve
bu durumda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 1.120 m3 civarına düşeceği tahmin ediliyor.

86 yıllık ‘Su Kanunu’
değişiyor
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 1926
yılında çıkan ve köklü bir değişim olmadan bugüne kadar gelen ‘Su Kanunu’nu yenilemek üzere hazırladığı taslağı görüşe açtı.
Taslağa göre, su kaynaklarının miktar
ve kalite açısından mevcut ve gelecekteki durumu dikkate alınarak; sosyal,
ekonomik ve ekolojik ihtiyaçları karşılayacak bir Ulusal Su Planı hazırlanacak. Su kaynakları için kapsamlı bir
koruma sistemi getirecek olan düzenleme ile suyun nehir havzaları bazında
yönetimine geçilirken, planlı su tahsisi
dönemi açılacak.
Su kaynakları ‘planlama-uygulama-izleme-denetim’ sistemi ile korunurken,
su kaynaklarına zarar verenlere yaptırımlar uygulanacak.

19

Kapak

Kentsel Dönüşüm

Kentler dönüşüyor, ya çevre?
Ülkemizde en büyük dönüşümlerden birisine 5 Ekim’de start
verildi. Kentsel dönüşüm kapsamında 35 ilde belirlenen riskli
binaların yıkımına başlandı. Yıkılanların yerine inşa edilecek
binalarda çevreci donatılar bulunması ise uygulamayı çevre için de
milat haline getirecek.

M
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ühendis eli değmemiş depreme, doğal afetlere dayanıksız
yapılar, gecekondular, gerektiğinden
fazla tüketimle enerji savurganlığına
kaynaklık eden binalar… Ülkemizdeki
birçok kentin verdiği bu fotoğrafın değişmesi yolunda ilk adım, 5 Ekim’de
atıldı. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Kanunu
kapsamında Kentsel Dönüşüm Uygulaması ile 35 ilde belirlenen riskli binaların yıkımına başlandı.
Türkiye’yi dönüştürecek uygulamaya
verilen önemin göstergesi, 5 Ekim’de
İstanbul Esenler’de düzenlenen
“Kentsel Dönüşüm Başlıyor” programı oldu. Programda konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ülke için
adeta bir kangren haline gelen büyük
bir meselenin çözümü konusunda ilk
fiili adımı attıklarını söyledi. Türkiye’de 1950 sonrasında başlayan köyden şehre göç dalgasının iyi yönetile-

mediğini, şehirlerin plansız, programsız bir şekilde büyüdüğünü belirten
Erdoğan, “Şehirlerin plansız büyümesi beraberinde çevrenin tahribini,
yoksulluğun derinleşmesini, afetler
karşısındaki çaresizliği getirdi. Depremlerde, sellerde, toprak kaymalarında, bina çökmelerinde yaşadığımız
kayıpların temelinde, büyük ölçüde
şehirlerin sağlıksız büyüme süreci
var.” dedi.
Yeni yapılan binaların, afetlere karşı
dayanıklı şekilde inşa edilmesi konusunda tavizsiz bir denetim sistemi kurduklarını, fakat önceden yapılmış binaların sağlıksız ve güvensiz olmasının
kendilerini çok daha köklü tedbirler
almaya yönelttiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:
“1999 yılında meydana gelen Gölcük
ve Düzce depremleri ile 2011 yılında
yaşanan Van depremi, bize bu tedbirleri mutlaka, ne pahasına olursa olsun
hayata geçirmemiz gerektiğini gösterdi. Bunun için Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Kanunu’nu
çıkardık. Vatandaşımızın sağlıksız binalarda yaşamaya devam etmesine göz
yumamayız. Modern şehirler kurmamız gerekiyor. Her şeyden önce, yeni

yapılar, yeni hayat alanları, çevreyle uyumlu,
enerji verimliliğini
esas alan, yeşile
önem veren, doğal
kaynakları koruyan
bir anlayışla inşa edeceğiz. Yeni yapılaşma anlayışımızın ekonominin canlandırılmasına, işsizliğin ve yoksulluğun
azaltılmasına yönelik bir boyutu da
var. Elbette hepsinden önemlisi, mevcut güvensiz yapıların yerine, can ve
mal emniyetini temin eden yeni yapıların ikame edilmesi.”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan
Bayraktar ise konuşmasında, bir miladın yaşandığını belirterek, artık Türkiye’nin, Türkiye’nin şehirlerinin bu
fotoğrafı vermemesi gerektiğini söyledi. Bayraktar, “Şehirlerimizi salaş yapılardan, depreme, afete dayanıksız yapılardan,
mühendislik
hizmeti
almayan yapılardan, gecekondulardan,
enerjiyi savuran binalardan kurtarmak
zorundayız. Bugün 35 vilayette, 65
noktada yaklaşık 6 bin 500 birim konutun yenilenmesi için yıkımını başlatıyoruz. Ülkemizde 24 bin 500 kilometre uzunluğunda dalga dalga çok
ciddi bir diri fay var. Bu fay üzerindeki
6.5 milyon konutu elden geçirmek zorundayız. Hesabını, kitabını yaptık,
sıra şimdi bunların dönüşümünde.
Biz diyoruz ki, 6.5 milyon riskli konutu 20 yıl içerisinde, inşallah biz
bunu ilk hedefimiz olan 2023 yılına
çekeceğiz.” diye konuştu. Kentsel dönüşümün gönüllülük esasına dayandığını vurgulayan Bayraktar, vatandaş-
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Türkiye için en önemli dönüşümlerden birisi
olan Kentsel Dönüşüm kapsamında 35 ilde
belirlenen riskli binaların yıkımına, 5 Ekim
2012 tarihinde düzenlenen törenle başlandı.

lardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na güvenmelerini istedi.
Konuşmaların ardından Başbakan Erdoğan, bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanları ile birlikte canlı olarak bağlantı yapılan Beyoğlu,
Küçükçekmece, Çekmeköy, İzmir,
Gaziantep, Samsun, Kahramanmaraş
ve Bingöl’deki kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattı. Başbakan Erdoğan
ile Bakan Bayraktar, daha sonra Sarıgazi’de Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarındaki 10 binanın yıkımını, dinamite göre daha güvenli olan
“emülit”li patlamayla gerçekleştirdi.

Gün boyunca 6 bin 404 daire ve 34
hizmet binasının eş zamanlı yıkımları
yapıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, uygulama sürerken bir yandan da belediye
başkanları ve sivil toplum kuruluşları
temsilcilerinin katılımıyla “Kentsel
Dönüşümde Sektörler Buluşuyor”
toplantıları düzenliyor. Bursa’da düzenlenen toplantıda konuşan Müsteşar
Yardımcısı İrfan Uzun, “Kentsel dönüşüm seferberliğinde birlik ve beraberlik zamanıdır. Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli,
yapıcı ve üretici rol üstlenmelidir.

Çarpık, sağlıksız ve güvensiz yapılaşmayı sonlandırmak için gerekli işlemleri yürütmek Bakanlığımızın temel
görevidir. Zaman afetler sonrası yara
sarma değil, afet öncesi gerekli tedbirleri alarak zarar azaltma zamanıdır.”
dedi.

Çevre için de dönüşüm
Yurdumuzu bir inşaat alanı görünümüne sokan Kentsel Dönüşüm’ün,
depremler ve doğal afetlere karşı can
ve mal güvenliğinin korunması başta
olmak üzere birçok yarar sağlayacağı
açık. Peki ya çevre? Ülkenin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine

Kapak

cak uygulamalarla da desteklenmesi
gerekiyor. İnşa edilecek konutlarda
atık toplama odalarına yer verilmesi
de bunların başında geliyor.

yapı stoğunun önemli ölçüde yenilenmesini sağlayacak dönüşümün, insanların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı
gözetilerek, çevre korumaya ve tasarrufa yönelik uygulamalarla da bir milada dönüşmesi gerekiyor.
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Bu kapsamda günümüzün en çarpıcı
uygulamalarından birisi yeşil binalar.
“Sürdürülebilir, ekolojik, yeşil, çevre
dostu” gibi isimlerle anılan doğa ile
uyumlu yapılar; yapının arazi seçiminden başlayarak yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirildiği, sosyal ve
çevresel sorumluluk anlayışıyla tasarlandığı, iklim verilerine ve o yere özgü
koşullara uygun, ihtiyacı kadar tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş, doğal ve atık üretmeyen malzemelerin kullanıldığı,
ekosistemlere duyarlı yapılar olarak
tanımlanıyor.
Ama bitmiyor. Yaşamın sürmesi
için tüketmek zorundayız. Tüketimin doğal sonucu ise ortaya çıkan atıklar. Çevre bilinciyle atıkların
ayrı toplanması, geri dönüşüme uygun
olanların geri kazanım sürecine sokularak ekonomik değer elde edilmesi,
artık günümüzün gerçeği.

Nitekim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşümle birlikte yeni
kurulacak binalarda atık yağların ayrı
toplanacağını açıkladı. Binalara yerleştirilecek tahliye sistemiyle evlerde kullanılan atık yağlar depolarda biriktirilerek, ekonomiye geri kazandırılacak.
Bakanlık, pilot il Tokat’ta uygulamaya
yönelik çalışmalara da başladı.
Bu önemli bir adım. Çünkü 1 litresi
1 milyon litre içme suyunu kirleten,
tehlikeli atık sınıfına giren atık yağların evlerden toplanmasında zorluk yaşanıyor. 1 litre atık yağ, yılda yaklaşık
1.5 milyon ton yağın gıda amaçlı piyasaya sürüldüğü Türkiye’de, kişi başına ortalama 20 kilogram yağ tüketiliyor. 2011 yılında kayıt altına alınan
kullanılmış kızartmalık yağ miktarı 10
bin ton civarında oldu. Atık yemeklik
yağları ev ve işyerlerinden toplayan
firmalar, bu yağlardan biyodizel üretiyor. Biyodizel, çevreci, motorlara zarar vermeyen bir yakıt türü. Avrupa’da
100 litre yakıtta, 3 litre atık yağlardan
üretilen biyodizel bulunması zorunluluğu bulunuyor. Biyodizel için bir
kez kullanılmış yağ, en uygunu. Yağ
fazla kullanıldığında hem insan sağlığı
için zararlı hale geliyor hem de kömürleşerek biyodizel kullanımına uygun olmaktan çıkıyor.
Bakanlığın bu adımının geri kazanımı
mümkün ambalaj atıkları için yapıla-

Kentsel dönüşüm kapsamında riskli
binaların yıkımının 37 milyon ton atık
oluşturacağı hesaplanıyor. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından, inşaat
ve yıkıntı atığının değerlendirilmesi
için Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı
Atıkları Yönetmeliği’nin revizyonu çalışmalarında sona gelindi. Beton, tuğla
gibi molozlar, Türkiye çapında yaygınlaştırılacak geri kazanım tesislerinde karıştırılmış betona dönüştürülerek, altyapı işlerinde, bisiklet,
yürüme yolu ve tenis kortu yapımında
kullanılacak. Cam, ahşap, demir ve
plastik ana malzemeleri de ikincil ham
maddeye dönüştürülerek, ekonomiye
kazandırılacak.

2B bilmecesi
Kentsel dönüşüm için ihtiyaç duyulan
kaynağın sağlanmasında öne çıkan 2B
gelirlerinden aktarılacak miktar ise
Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında tartışma konusu oldu. Maliye, 2B gelirlerinin
%1’inin kentsel dönüşüme aktarılmasını öngördü. Çevre Bakanı Erdoğan
Bayraktar, 2B’den elde edilecek gelirin
%90’ına kadar olan kısmının kentsel
dönüşüm için verileceğini, aktarılacak
%1’lik kaynağın kabul edilemeyeceğini söyledi. Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek ise söz konusu düzenlemede
gelirlerin %90’ına kadar olan kısmının
aktarılacağının öngörüldüğünü, bunun %90’ının aktarılması anlamına
gelmediğini bildirdi.

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

Av. Beyhan Aslan

“Kentsel dönüşümde çevre
boyutu ihmal edilmesin”
Plansız ve çarpık kentleşme, yaşadığımız çevreyi olumsuz etkileyen sorunları da beraberinde getirmektedir. Ülkemizdeki en büyük dönüşümlerden
birisi olma iddiasındaki kentsel dönüşüm, çevre sorunlarının giderilmesi
yolunda önemli bir fırsat sunmaktadır.
Türkiye coğrafyasının büyük bölümü
için risk oluşturan deprem gibi doğal
afetlerin zararını en aza indirmek,
plansız, programsız, çarpık yapılaşmaya son vermek amacıyla kentlerimizi dönüştürürken, çevre koruma
boyutu da gözden uzak tutulmamalıdır. Sağlıklı nesillerin, temiz ve sağlıklı
bir çevrede yetişeceği bir an olsun
akıldan çıkartılmamalıdır. Kentsel
dönüşüm kapsamında risk altındaki
binaların yıkılmasının ardından başlayacak yapılanmada neler yapılabileceğine gelince…
Öncelikle, inşa edilecek yeni binalarda
site ve apartman bazında atıkların yönetimi planı, çevre mühendisinin onayıyla oluşturulmalıdır.
İnşaat projelerinde atık odalarının yer
alması sağlanmalıdır.
Kentsel dönüşüm fırsat bilinerek yeşil
alanlar çoğaltılmalı, bisiklet yolları
yapılmalıdır.

“Kentsel dönüşümde çevre
boyutu ihmal edilmemeli,
sağlıklı nesillerin, daha temiz
ve huzurlu bir çevrede
yetişeceği bir an olsun akıldan
çıkartılmamalıdır.”
Kentsel dönüşümle yeni bir çehreye
kavuşacak bölgeler için çöp depolama
ve bertarafına ilişkin yatırımlar teşviklere bağlanmalıdır. Bu yatırımlarda
kullanılacak araç ve ekipmanlarda
vergi muafiyeti, çalışanlar için sigorta
prim desteği, yakıt ve enerjide sübvansiyonlar uygulanmalıdır.
Çevre yatırımcılarına yönelik olarak
yeni teknolojiler için teşvikler; teknoloji transferi halinde gümrük vergilerinde muafiyet ve indirimler uygulamaya konulmalıdır.
Çevre konusunda faaliyet gösteren
STK’lara finans desteği sağlanmalıdır.
Tüketici ve işletmelerin çevre duyarlılığının artırılmasına yönelik eğitim
faaliyetlerine oluşturulacak fonlar yoluyla destek verilmelidir.
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Uzman gözüyle

Özcan Pektaş

Maketten konut satışları

Konut alırken dikkat edilecek hususlara gelince…

Kentsel Dönüşüm’ün başladığı bugünlerde, kamuoyu tarafından

1. Yazılı sözleşme düzenlenmeli ve bir
nüshası mutlaka alınmalıdır.

‘Maketten konut satışları’ olarak nitelendirilen Kampanyalı
Satışlar daha bir önem kazandı.

4
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077 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun’un 7. maddesinde düzenlenen Kampanyalı satış,
gazete, radyo, televizyon ilanı vb. yollarla duyurularak düzenlenen kampanyalara iştirakçi kabul edilve malın
veya hizmetin daha sonra teslim veya
ifa edilmesi suretiyle yapılan satımdır.
Maketten konut satışlarında satıcı ile
tüketici önceden sözleşme imzalar,
konut sonradan teslim edilir.
Kampanyayı düzenleyen, kanunda belirtilen bilgilere ek olarak “kampanya
bitiş tarihi” ve “mal veya hizmetin teslim veya yerine getirilme tarih ve
şekli”ne ilişkin bilgileri de içeren yazılı
sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye
vermek zorundadır. Sözleşmede aksi
kararlaştırılmadıkça, ön ödeme tutarı,
mal veya hizmetin satış bedelinin
yüzde 40’ından fazla olamaz.
Konutun teslimi 30 ayı aşamaz.
Tüketicinin ödemeye ilişkin tüm
edimlerini yerine getirmesi durumunda, konutun teslimi, ödemenin
bitimini takiben en geç 1 ay içinde yapılmak zorundadır.
Örnek:
1- Tüketici Emre, müteahhit Burak
ile 1 Şubat 2010 tarihinde sözleşme

imzalamıştır. Konutun teslim süresi
24 aydır. Emre ödemelerini 24 ay içerisinde tamamlamıştır. Müteahhit Burak, konutu en geç 1 Mart 2012 tarihinde teslim etmek zorundadır.
2- Emre ödemelerini 18 ayda, Temmuz 2011’de tamamlamıştır. “Konutumu Ağustos 2011’de teslim et.” diyemez. Sözleşmedeki teslim tarihini
beklemek durumundadır.
3- Emre konut bedelinin %40’ını peşin vermiş, geri kalanını 3 yıl içerisinde ödeyecektir. Müteahhit Burak
konutu yine 1 Mart 2012 tarihinde
teslim etmek zorundadır. “Konutu,
ödemelerin bitimini (Ocak 2013) müteakip teslim edeceğim” diyemez.

2. Ödemelerin taksitle yapılması halinde 4077 Kanun’un taksitli satışları
düzenleyen 6/A maddesinde belirtilen
sözleşmede bulunması gereken asgari
koşulların varlığına dikkat edilmelidir.
Tüketicinin taksiti erken ödemesi durumunda satıcı, gerekli faiz indirimini
yapmakla yükümlüdür.
Sözleşme şartları tüketici aleyhine
değiştirilemez.

hayat sigortası, ipotek koyma/kaldırma
bedeli vb. gibi isimler altında alınan
miktarlar dahil tüketicinin ödeyeceği
toplam tutar karşılaştırılmalıdır. Sözleşme faiz oranları düşük olmakla beraber, diğer masraflarla tüketiciye maliyetin yükseldiği görülmektedir.
5. Konutun Yapı Kullanma İzni (İskan
Raporu) alınmadan elektrik, su, doğalgaz, telefon abonelik işlemlerinde
sıkıntı yaşanacağı unutulmamalıdır.
Bu nedenle, sözleşmede Yapı Kullanma İzni’nin satıcı (Müteahhit) tarafından alınarak, konutun teslimi es-

nasında verilmesi ile ilgili hüküm bulunmasına dikkat edilmelidir.

1- Kampanyalı Satışlara İlişkin
Yönetmelik’ile ‘Satıcı veya sağlayıcı

6. Maket cazibesine kapılıp konut
alma yerine bitmiş bir konutu görerek
almak tercih edilmelidir.

mal veya hizmeti teslim veya ifa
edeceği tarihe kadar olan tüketicinin
toplam ödemelerinin karşılığını sigorta
ettirmek veya banka teminat mektubu

7. Konutun ayıplı olması halinde zamanaşımı süresi asgari 5 yıldır.

vermek zorundadır.’ düzenlemesi
getirilmiştir. Ancak, düzenlemenin Yasa
hükmünde yer almaması nedeniyle

8. Sözleşme hükümlerinde ortaya çıkacak ihtilaflarda Tüketici Mahkemeleri’nde dava açılmalıdır. Açılacak davalar her türlü resim ve harçtan
muaftır.

Genel İşlem Şartları belirlenememiş ve
hayata geçirilememiştir. Banka
teminat mektubunun da içeriği
belirlenmediği için fiili imkânsızlıkla
karşılaşılmıştır. Söz konusu
düzenlemeler Yasa hükmü haline

Sorunsuz alışverişler dilerim.

getirilirse uygulama imkânı doğacaktır.
2- SPK Tasarısı’ndaki; ‘Bir teşebbüse

3. Kredi kullanılacaksa kredinin sabit
faizli olmasına dikkat edilmelidir.
Değişken faizin ortaya çıkaracağı
risklerden kaçınılmalıdır.

finansal kaynak sağlamak üzere her
türlü vasıta ile genel bir çağrıda
bulunarak yapılmak istenen yatırım
sözleşmesi ve bu yatırım sözleşmesi
yoluyla para toplanması için

4. Konut kredisinde peşin
komisyon, ekspertiz ücreti,
hizmet bedeli, konut sigortası,

hazırlanması zorunlu izahnameye
ilişkin usul ve esaslar ile bunlara
ilişkin istisnalar Kurulun teklifi üzerine
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.’
hükmü yasalaşırsa, kampanyalı
konut satışı yapanların, konut

Konutun bağlı kredi ile satın alınması halinde;

teslim edilmeden alacakları
bedeller ‘Halktan para toplama’
faaliyeti olarak değerlendirilecek

İlan ve taahhüt edilen konutun teslimatının hiç ya da gereği gibi yapılmaması durumunda, satıcı ile birlikte
kredi veren, kullandırdığı kredi miktarı kadar müteselsilen sorumludur.
Tüketici herhangi bir sebeple kampanyadan ayrılmaya karar verirse, satıcı, konutun teslim tarihini geçmemek şartıyla tüketicinin o güne kadar
yaptığı ödemelerin tamamını geri
ödemekle yükümlüdür.

ve SPK’ya izahname
vereceklerdir.
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Erol Kaya
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı
“Kim ki bu ülkede çevre ve tüketici bilincinin oluşmasına
katkıda bulunuyorsa hem teşvik etmeli, hem
alkışlamalıyız. Çevreyi koruma, çevreye dönük
hassasiyetlerin oluşması, yeni nesil teknolojilerin teşvik
edilmesi ile ilgili organizasyonlara sahip çıkmalıyız.”

yerek olumlu bir gönderme yapıyorsak,
kalkınmayı istiyoruz demektir. Kalkınmanın ise bir bedeli var. O zaman bizim
istediğimiz; fütursuzca çevreyi katleden,
feda eden bir yapı üzerinde değil, çevreye
saygılı, onunla barışık bir kalkınma olsun.
Türkiye, aslında şanslı ülkelerden birisi.
Çünkü Türkiye sanayileşmeyi, kalkınmayı ıskalayan ülkelerden birisiydi ve
yeni nesil teknolojiler, yeni bilinç, AB
müktesebatı ile bu sürece yeni girdi.
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“Çevrede hakkımız gibi sorumluluklarımız da var”
“Bizde şehirde yaşam, şehirli
bir yaşam değil. Köyde
atıklarınızı tarlada, ahırda yok

T

BMM Çevre Komisyonu Başkanı,
Ak Parti İstanbul milletvekili Erol
Kaya, 3 dönem belediye başkanlığı yapmış bir isim. Kaya, sorularımızı; yerel yönetim deneyimi ışığında yanıtladı.

edebilir, doğal gübre olarak
kullanabilirsiniz. Ama şehirde

Sayın Kaya, çevre deyince ne anlamamız gerekiyor?

atıkları ayrıştırmak ve bilinçli bir
şekilde ekonomiye dönüşünü
sağlamak, şehirlilere ait bir
kültürdür ve biz tam olarak
bunu oluşturduk diyemeyiz.”

Öncelikle çevre bilincinin oluşması,
çevre hassasiyetiyle, ‘Sorumlular ne yapıyorlar?’ şeklindeki bilgilendirme çalışması için teşekkür ediyorum. Aslında
Anayasa’mızın konuyla ilgili hem devlete
hem de bireye, birçok Anayasa’da göre-

meyeceğimiz kadar çok açık, net, enfes
bir tanımı var. Diyor ki; ‘Herkes sağlıklı
ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına
sahiptir.’ Yani çevre bir haktır ama aynı
zamanda bir sorumluluktur, bir ödevdir.
Bu perspektiften baktığımızda çevre ile
ilgili taleplerimizde ne kadar haklıysak,
vatandaşın sorumluluklarını da cevaplaması gerekiyor. Bunu yaptığımız gün,
Türkiye’nin dünyada az çevre sorunları
yaşayan bir ülke olacağına inanıyorum.

üstünlük sağlamak bir maharet, bir başarıymış gibi görüldü ve çevrenin kutsallık
zırhı ortadan kalktı. Kalkınma çevreyi
feda ederek, bunun üzerine inşa edildi.
20. yüzyılda fark edildi ki; çevre ihlal
edilmemesi ve saygı duyulması gereken
temel bir haktır. Batı’da başlayan, olumsuzdan olumluya dönen süreç, şimdi bütün dünyada herkesin hassasiyet gösterdiği bir sürece dönüştü.
O hatadan dönmekte geç kalındı mı?

Bir başka şey; tüm kadim medeniyetlerde
çevreye kutsallık atfedilir. Sanayi devrimi
ile birlikte Batı’da çevreye hükmetmek,

Her gün yeni bir teknolojiyle karşı karşıya kalan bizler, ‘Yeni bir şey çıkmış’ di-

Türkiye’deki insanın çevre ile ilgili algısına gelince… 2012 Nisan-Mayıs aylarında BM Kalkınma Ajansı ve Çevre Bakanlığı’mız Türkiye’de iklim değişikliği
algısına dair bir kamuoyu araştırması yaptılar. Orada görüyoruz ki, çevre dediğimizde çöpler, kirleten bacalar akla geliyor.
Halbuki çevre konusuna çok daha geniş
bir perspektiften bakılmalı. Çevre, gelecek nesillerin emaneti, hakkımız var, ama
aynı zamanda ödevimiz de var. Şu anda
hak boyutu çok tartışılıyor ama ödev, sorumluluk ve bilinç boyutunun ciddi anlamda öne çıktığını söyleyemem.
Bizde şehirde yaşam, şehirli bir yaşam
değil. Hala geleneksel, köydeki alışkanlıklarımızla geliyoruz. Köyde evinizdeki
atıkları çok rahatlıkla tarlanızda, ahırı-

nızda yok etme imkânınız var ya da doğal
olarak gübre olarak kullanmanız mümkün. Ama şehirde bunları ayrıştırmak ve
bilinçli bir şekilde tekrar ekonomiye dönüşünü sağlamak ancak şehirlilere ait bir
kültürdür ve biz şehirde bunu tam olarak
oluşturduk diyemeyiz.
Yerel yönetimlerimizin de bu konuda çok
ciddi adımlar attığını söyleyemem. Belediye başkanlığı dönemimden bir hatıramı
paylaşmak isterim. 1996 yılıydı, “Konteynırları kaldıralım, çöpler evlerde ayrıştırılsın, belli saatlerde toplansın.” dedik, Pendik’in en merkezi mahallesinde
bilinçlendirme çalışmaları yaparak konteynırları kaldırdık. Şehir, yerel basın
ayağa kalktı. İnsanlar çöpleri ayrıştırmadılar, dağıttığımız poşetlere koymadılar,
ilan ettiğimiz saatlerde indirmediler. Çok
kötü bir görüntü oluştu ve geri adım attık. Akabinde Avusturya’ya giden heyetteki arkadaşlarımız dediler ki, “Onlar da
konteynırları kaldırınca bizim yaşadığımızı yaşamışlar, ama geri adım atmamışlar ve 10 yıl sonra bu bilincin yerleşmesini sağlamışlar.” O zaman pişman
olmuştum. 10 yıl sonra yeniden başlattık
ve başarılı bir şekilde devam etti. Yani bilinç oluşturmak, insanların alışkanlıklarını değiştirmek çok kolay olmuyor.
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Röportaj

“Çevre için bir bedel öder misin?’
dediğimizde, bizim vatandaşımız o
noktaya gelmiş değil. Bence bu, çok
önemli bir ayrıntı.”

İnsanların daha temiz bir çevrede yaşaması adına neler yapılıyor?
Türkiye, AB uyum sürecinde en zor fasıl
olan Çevre Faslı’nı ilk açan ülkelerden
birisi. 2023 yılına kadar 58 milyar euroluk
bir yatırım öngörülüyor. Peki açtı da ne
oldu? Yüzde 90’a yakın oranda mevzuat
uyumlaştırılması yapıldı. İkinci olarak,
özel sektör hariç, merkezi yönetim ve yerel yönetimler dünyada az görülen yıllık
ortalama 3 milyar doların üzerinde çevre
yatırımı yapıyor. 2011’deki yatırım tutarı
4.2 milyar TL. Dolayısıyla hükümeti bu
iki açıdan tebrik etmemiz gerekiyor.
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Birey olarak çevreyi korumada yeterince hassasiyet gösteriyor muyuz?
Ülkemizde çevre bilincinin tam olarak
yerleştiğini söylemek ne yazık ki pek
mümkün görünmüyor. Öncelikle çevrenin yalnızca bir hak değil, bir ödev ve sorumluluk olduğu bilincini geliştirmemiz
gerekiyor.
Öte yandan çevrenin korunmasında aşırı
bir tutum geliştirilmesine de taraftar değiliz. Çünkü çevreye saygılı ve sürdürülebilir bir büyümenin; Çevre Komisyonu, Hükümet ve sivil toplum
kuruluşları arasında etkin iletişim ve iş

“Çocuklarımızın eğitiminde ahlaki
boyutu ihmal etmemeliyiz. Çevreyi
sadece mevzuat ve uygulama boyutunda
değil, aynı zamanda ahlak boyutunda
sorgulayalım.”

birliği ile gerçekleştirilebileceğini düşünüyoruz. Kalkınma ile çevre arasındaki
hassas dengeyi korumanın, yurttaşlarımızın ve gelecek nesillerimizin menfaatine olduğuna inanıyoruz.
TÜKÇEV gibi kuruluşların eğitim
faaliyetleri ile bilinçlendirme konusunda yol alabiliyor muyuz?
Tabii ki yol alıyoruz. Bir hocamın sözü
vardı, “Kötülere bakıp da kendinizin iyi
olduğu noktayı görebilirsiniz ama sizden
iyilere bakınca ne kadar kötü olduğunuzu
anlarsınız.” Geçmişe baktığımızda müthiş bir bilinçlendirme, özellikle atıkların
ayrıştırılması ve ekonomiye dönmesiyle
ilgili iyi gelişmeler var.
İklim değişikliği algı araştırmasına bakıyorsunuz; “Çevre ile ilgili bedel ödeyelim, gelecek nesillere iyi bir şey bırakalım”, o bilince ulaşmış değiliz ama
müthiş bir gelişme var. Ama bence bunun finalinin okullarda, eğitimde olması
gerekiyor. İlkokuldan başlayarak çevreye
saygılı, çevre için ödevlerini iyi bilen, bunun gereği haklarını da müthiş bir şekilde
talep eden bir yapıyı inşa etmeliyiz.
Peki sanayinin çevre hassasiyeti ne
durumda?
Kocaeli’nde, Dilovası’nda yaptığımız incelemelerde gördük ki, sanayimiz de sürece uyum sağlamış. Yeni nesil teknolojiler kullanılıyor. İsmini veremem ama
bir fabrikamızın 400 milyon dolarlık teknoloji yenilemesini gördük. Belki ölçümlemesi yapılamıyor ama özel sektörün de
arıtmalarla, yeni nesil teknoloji kullanımıyla ilgili çok ciddi adımlar attığını söylemek mümkün. Yani iyi gidiyor Türkiye.

“Sadece tasarruf ederek, çevreye saygılı olarak değil, aynı zamanda gerekirse bir bedel ödeyerek
çocuklarımıza, gelecek nesillerimize iyi bir çevre, iyi bir doğa bırakmalıyız.”
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Çevreyi korumanın bir yolu da tasarrufa riayet etmek. Tüketici Erol
Kaya’nın hassasiyetleri neler?
Hepimizin özel davranışları var da, bunlar ne kadar erdemli bir insan davranışı,
bunu sorgulamakta fayda var. Biz bugüne
kadar çevreyi mevzuat ve uygulama boyutuyla ele aldık. İhmal ettiğimiz bölüm,
ahlak boyutu. Bütün kadim medeniyetlerde çevreye karşı sorumluluk bir erdemdir. Dolayısıyla bu boyutu biraz öne
çekmek gerekir. Bu anlamda Milli Eğitim
Bakanlığı’na, Diyanet İşleri Başkanlığı’mıza çok önemli görevler düşüyor. Bizim medeniyetimizde israf haramdır. “Yiyiniz, içiniz israf etmeyiniz. Çünkü Allah
israf edenleri sevmez, israf haramdır.” diyor. İnancımızın da, toplumsal duyarlılığımızın da gereği olarak tasarruf çok
önemli bir olgu. Tam olarak bunu yaptığımızı iddia etmiyorum ama ahlaki boyutta, hepimizin hem çevreye, hem doğaya hem de değerlerimize saygılı olmaya
çalıştığımızı ifade edebilirim.

Peki Erol Kaya, ne kadar duyarlı? Mesela
tabağıma yiyeceğimi kendim almaya çalışırım. Çünkü yediğimden arta kalanın
dökülmesini istemiyorum. İkincisi hem
sağlık hem israf açısından yediklerimizde
çeşitlendirmeyi azaltıyorum. Mesela ekmek tüketimini minimize eden bir insanım. Neden? Eurobarometre’nin Ekim
2011’deki araştırmasında “Sizce dünyanın
en büyük 5 problemi nedir?” sorusuna
AB vatandaşları ilk sırada “Açlık ve temiz
içme suyu problemi” cevabını veriyor.
Açlık dünyanın en büyük problemlerinden birisi. Türkiye’de müthiş bir ekmek
israfımız var.
Türk insanının en büyük alışkanlıklarından birisi hafta sonları “Hangi AVM’de
ne var?” diye dolaşmak… Benim gardırobum standarttır, elbise sayım bellidir.
Yenisi geliyorsa mutlaka ihtiyacım dışındakini vererek ya da almayarak bu işi dengelemeye çalışıyorum. Tasarruflu ampul
kullanıyoruz, beyaz eşya seçerken A+ olmasına dikkat ediyoruz.

Gündem

ÇEVSA’12

Çevre-Sağlık ilişkisi;
ayrılmaz ikili
“Çevre-Sağlık ilişkisinin” tüm boyutlarıyla ele alındığı ÇEVSA’12, I. Ulusal Çevre ve İnsan Sağlığı Sempozyumu’nun konusunu, “Herkes,

TÜKÇEV’in düzenlediği “I. Ulusal Çevre ve İnsan Sağlığı Sempozyumu
ÇEVSA’12”de, çevre-sağlık ilişkisi masaya yatırıldı. Sempozyumda
ilkokullara çevre dersi konulması istendi.

İ

nsanın sağlıklı bir çevrede yaşama
hakkı, Anayasa ile de tanınmış en
temel insan haklarından birisi.
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Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı’nın
(TÜKÇEV) önderliğinde çevre-sağlık
ilişkilerinin ele alındığı I. Ulusal
Çevre ve İnsan Sağlığı Sempozyumu,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İleti-

şim Kurumu, belediyeler, üniversiteler, hastaneler ve birçok sivil toplum
kuruluşunun katılımıyla 6-7 Aralık
2012 tarihlerinde Ankara’da yapıldı.
ÇEVSA’12’nin açılışında konuşan
TÜKÇEV Yönetim Kurulu Başkanı
Beyhan Aslan, sempozyumun konusunun Anayasa’nın 56. Maddesi olduğunu belirterek, “Anayasa’da belki de
tek korunmasını, geliştirilmesini iste-

diğim bu madde, çevre-sağlık ilişkisinde bireye ve devlete görev veriyor.”
dedi. TÜKÇEV olarak özellikle çocuk
ve gençlerde çevre bilincinin yerleşmesi ve gelişmesini amaçladıklarını
vurgulayan Aslan, dünyanın bütün nimetlerinin sunulduğu insana, bütün
canlıların emanet edildiğini söyledi.
Aslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Refah ve mutluluk arayan insan, sanayinin gelişmesi ve kentleşmenin getirdiği sorunlarla endişeye kapılmış,
çevreye duyarlı insanlar sivil toplum
örgütleri oluşturmuşlar, çevre hükümetlerin öncelikli konusu haline gelmiştir. Böylece çevrenin kirlenmesiyle
ateşi yükselen dünyamızın tedavisi
için yol ve yöntem arayışı başlamıştır.
Çevrenin sınırı olmaz. Bütün insanlığın sorunu olan çevre konusunu küresel boyutta ele almak gerekiyor. Bunun için TÜKÇEV olarak dünyadaki
çevre örgütleriyle iş birliği içindeyiz.
Çevreyi bir avuç entelektüelin meselesi olarak göremeyiz.”

sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.” şeklinde başlayan Anayasa’nın 56. Maddesi oluşturdu.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Bakan Müşaviri Mehmet Küçük ise
gıdanın stratejik bir ürün olduğunun
altını çizdi. Sürdürülebilir tarımsal
kaynakların çevre ile ilişkisinin önemli
olduğunu belirten Küçük, “Tarımsal
faaliyetleri çevreyi koruyarak yürütmek gerekiyor. Artan nüfusla birlikte
verimlilik için ilaçlamadan, gübreden
vazgeçmek mümkün değil. Ancak son
yıllarda özellikle zirai ilaçlamada AB
müktesebatına uyum konusunda bir
hayli mesafe aldık. Artık toprağı, havayı, suyu kirleten ilaçlar bizde de yasak.” dedi. “Gıdada sürdürülebilirliği
çevreyi koruma anlayışıyla sağlamak
zorundayız. Sürdürülebilir gıda için
korunmuş bir çevre çok önemlidir.”
diyen Küçük, gıda zincirini oluşturan
paydaşların üretimin her aşamasında
çevresel etkileri gözetmesi gerektiğini
kaydetti.
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu Başkanvekili Dr. Hasan Irmak da, üretimden, sanayileşmeden
vazgeçilemeyeceğine göre bu faaliyetlerin çevreye saygı içinde yürütülmesi
gerektiğinin altını çizdi. Çevre ile ilgili
sektörleri de içine alan, sağlık sorumluluğunu geliştirmeye yönelik bir
program başlattıklarını belirten Irmak,
“Çocuklarımızı çevre kirliliğine karşı
da aşılamalı, bilinç kazandırmalıyız.”
diye konuştu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı İnternet Geliştirme Kurulu
Başkanı Serhat Özeren ise Türkiye’de
45 milyon internet kullanıcısı bulunduğunu belirterek, internet üzerinden
çevre ile ilgili çalışmalarda TÜKÇEV
ile iş birliğine hazır olduklarını söyledi. Dünyada yaşanabilir şehirler belirlenirken kriterlerden birisinin de
teknoloji altyapısı olduğuna dikkati
çeken Özeren, baz istasyonları konusunda toplumda yanlış bir bilgilendirme ve algılama bulunduğunu belirtti. Özeren, teknolojiyi çevreye
duyarlı bir şekilde kullanmak gerektiğini kaydetti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre
Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı
Muhammet Ecel ise bakanlığın çevre
koruma ve atık yönetimi konusundaki
uygulamalarına değindi. Adeta bir
devrim niteliğindeki İkili Toplama Sistemi’nin hayata geçirileceğini vurgulayan Ecel, oluşturulacak atık getirme
merkezleri ile de atıkların toplanması
ve geri kazanımında yeni bir döneme
girileceğini söyledi.
TÜKÇEV Yönetim Kurulu Başkanı
Beyhan Aslan’ın sempozyumun açılışına katılan isimlere plaket vermesinin
ardından oturumlara geçildi. İki gün
süren sempozyumda; bilim insanları
katılımcılar ile çevre sorunlarının ya-

şam alanlarına ve sağlığa etkilerini tartışarak, soruları cevaplandırdılar. Küresel bir sorun olan çevre kirliliğinin,
bütün ülkelerin gayretiyle aşılabileceği; kirlilik önlenemediği takdirde
hastalıkların artacağı, iklim değişikliğinin yol açacağı ciddi gıda ve su sıkıntısı ile doğal besin zincirinde kopmalar olacağı, bunun ise tüm canlı
türlerinin sağlığını ve çeşitliliğini etkileyeceği, bazı türlerin yok olacağı
üzerinde mutabakat sağlandı.
Hükümetlerin çevre kirliliğini öncelikli konu olarak ele almaları, yasa ve
yönetmelikleri taviz vermeden uygulamaları gerektiğine dikkat çekilen
sempozyumda, çevreye duyarlı nesiller için bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarına önem verilmesi ve ilkokullarda çevre derslerinin olması gerektiği
kaydedildi. “Çevre ve Medya” isimli
oturumda basının önde gelen isimleri,
medyanın çevre duyarlılığına yeterince yanıt vermemesine gerekçe olarak, ülkemizde toplumsal bir çevre bilincinin olmayışını gösterdiler.
Sempozyuma gösterilen ilgi ve dile
getirilen takdirlerden memnun olduklarını dile getiren TÜKÇEV Yönetim
Kurulu Başkanı Beyhan Aslan, “Bir
başka kentte Çevsa’13’te buluşmak
üzere” diyerek sempozyumun kapanışını gerçekleştirdi.
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İşletmeler için en güvenilir tercih,

Yetkilendirilmiş kuruluşla
sözleşme yapmak…

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında piyasaya ambalajlı ürün sunan işletmeler ile çevre danışmanlık firmalarının ambalaj
atıklarının geri kazanımı konusundaki yükümlülükleri, İstanbul’da düzenlenen seminerde katılımcılara aktarıldı.

TÜKÇEV’in düzenlediği “Mevzuatlar Kapsamında Ambalaj Atıkları
Yönetimi ve İzin-Lisans Uygulamaları” konulu seminerde; işletmelerin
yükümlülüklerini yerine getirmelerinde en güvenilir tercihin,
yetkilendirilmiş kuruluşla sözleşme yapılması olduğu vurgulandı.
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A

mbalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, ambalaj atıklarının
geri kazanımı konusunda piyasaya ambalajlı ürün sunan işletmeleri yükümlü kılıyor. İşletmeler ile çevre danışmanlık firmalarının mevzuat

kapsamındaki yükümlülükleri, Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜKÇEV), Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nin katkıları ile düzenlediği
“Mevzuatlar Kapsamında Ambalaj
Atıkları Yönetimi ve İzin-Lisans Uygulamaları” konulu seminerde masaya
yatırıldı. 9 Ekim 2012 tarihinde İstanbul Levent’te bulunan TOBB Plaza’da

gerçekleştirilen seminer, ambalajlı
ürün piyasaya süren çok sayıda işletme
ve bu işletmelere çevre konusunda danışmanlık hizmeti veren çevre danışmanlık firmalarından isimlerin katılımıyla yapıldı. iki oturum halinde
gerçekleştirilen ve mevzuat kapsamında işletmelerin ve çevre danışmanlık firmalarının yükümlülükleri
aktarılan seminerin katılımcıları,
kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinden ayrıntılı bilgi alma imkânı
da buldular.
Seminerin ilk oturumunda; “Ambalaj
Atıkları Yönetimi ve Uygulamaları”
konularında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Hülya Çakır, Çevre ve
Şehircilik Ankara İl Müdürlüğü’nden
Funda Cihan, Ambalaj Sanayileri Derneği’nden Aslıhan Arıkan ile TÜKÇEV’den Şebnem Parlak, katılımcılara
hitap etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan
Hülya Çakır, yenilenen Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hakkında ayrıntılı bilgi vererek, işletmelerin geri kazanım yükümlülüklerinin

yerine getirilmesi hususunda izlenmesi gereken yöntemlere dikkat çekti.
Çakır, yeni yönetmelikle ambalaj atıklarının geri kazanımında yükümlü kılınan işletmeler için en güvenilir tercihin, yetkilendirilmiş kuruluşla
sözleşme yapılması olacağını ifade etti.
TÜKÇEV Endüstriyel İlişkiler
Bölüm Yöneticisi Şebnem Parlak ise vakfın faaliyetleri ve
projeleri hakkında katılımcılara
ayrıntılı bilgi verdi. TÜKÇEV’in yetkilendirilmiş kuruluş olarak ambalaj
atıklarının belgelendirilmesi hizmeti
kapsamında 890 firmaya ulaştıklarını
ve bu firmaların 300 bin tona yakın
ambalaj atığının toplanması ile ilgili
sözleşme yaptıklarını belirten Parlak,
ayrıca işletmelerin yükümlülüğü olan
bilinçlendirme faaliyetleri için 48 belediye ile işbirliği yapıp, 4,5 milyon
nüfusa ulaştıklarının altını çizdi.
Ambalaj Sanayileri Derneği’nden Aslıhan Arıkan da işletme temsilcilerine,

“Ambalaj Yönetiminde Kaynak
Azaltma, Önleme ve Sürdürülebilirlik
& Ambalaj Atığı Yönetiminde Önleme” konularında bilgi verdi. Arıkan,
ülkemizde ve diğer ülkelerde yapılan
çalışmalardan örnekler vererek, ambalajın üretiminden başlayarak tüketiciye ulaşana kadar geçen süreçte
sürdürülebilir ambalaj yönetimi
uygulamalarını aktardı. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Funda Cihan ise
işletmeler ve çevre danışmanlık firmalarından katılımcıların sorularını
yanıtladı.
“Çevre İzin-Lisans Uygulamaları” konularının ele alındığı seminerin ikinci
oturumunun konuşmacıları ise Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Cem
Ferda Tuncer ve Yalçın Karaca ile
Çevre Mühendisleri Odası’ndan Özge
Ergen oldu.
Cem Ferda Tuncer, “Çevre Kanunu’nca Alınması Gereken İzin ve Li-

sanslar Hakkında Yönetmelik ve Uygulamaları” konusunda katılımcılara
ayrıntılı bilgili verirken, Yalçın karaca
da, “Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik” kapsamında çevre gönüllüleri ve
danışmanlık firmalarının sorumlulukları hakkında hatırlatmalar yaptı.
Kayıtlı üye sayısı 10.000’e yaklaşan
Çevre Mühendisleri Odası’nın çalışmaları hakkında bilgi veren Özge Ergen ise çevre mühendislerinin sektörde yaşadıkları sıkıntılara dikkat
çekti. Ergen; oda olarak eğitimler düzenlediklerini ve ilgili kamu kurum
ve kuruşları ile işbirliği içerisinde olduklarını kaydetti.
Konuşmacılar ve katılımcılar; sektörün ele alınan konularda bilgilenmesine büyük katkı yaptığını belirttikleri
semineri düzenleyen TÜKÇEV’e, işletmeler ile kamu kurum ve kuruluşlarını başarılı bir organizasyon ile buluşturduğu için teşekkür ettiler.
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Fotoğraf avcılarının
eserleri sergilendi
34

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) tarafından Nallıhan Kuş
Cenneti’nde “Fotoğraf Avcıları Rastgele” adıyla düzenlenen 3. Foto
Safari Yarışması’nın ödüllü fotoğrafları sergilendi.

D

oğanın korunması amacıyla
“Fotoğraf Avcıları Rastgele”
adıyla Ankara’nın yanı başındaki Nallıhan Kuş Cenneti’nde düzenlenen 3.
Foto Safari’de ödül kazanan eserler,
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar
Merkezi’nde sergilendi. Serginin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende,
ödüle layık görülen fotoğrafların sahiplerine de ödülleri verildi.

TÜKÇEV tarafından düzenlenen 3.
Foto Safari, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü destekleri ve Nallıhan Kaymakamlığı, Nallıhan, Çayırhan, Sarıyar Belediyeleri ile sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla, 30
Haziran – 1 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılmıştı. 84 yarışmacının yanı
sıra çok sayıda doğasever ve basın

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sergilenen 3. Foto
Safari’nin ödüllü fotoğrafları, doğa tutkunları ve fotoğraf meraklılarının
büyük beğenisini topladı.

mensubunun katıldığı Foto Safari’de,
Nallıhan yöresinin doğal güzellikleri
gezilerek görülmüştü.
Adnan Ataç (FSK), Ahmet Tek (Anadolu Ajansı), Beyhan Aslan (TÜKÇEV), İlker Şahin (TFSF), Kamil Üçbaş (Av Doğa Dergisi), Melih Özbek
(AFSAD), Mustafa Akıncıoğlu (Doğa
Koruma Milli Parklar), Osman Erdem
(Doğa Araştırmaları Derneği) ve
Tansu Gürpınar’dan (Doğa Duayeni)
oluşan Seçici Kurul, yarışmacılar tarafından çekilen 400’den fazla fotoğraftan 50’sini ödüle layık görürken,
TÜKÇEV özel ödülünü kazanan 10
eser de belirlendi.
Nallıhan Kuş Cenneti’nde yaşayan
200’e yakın kuş türünün bir kısmının
fotoğraflarla ölümsüzleştirildiği yarışmanın ödüllü fotoğrafları, 4-13 Aralık
2012 tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde
sergilendi. Sergi açılışı ve ödül töreni,
4 Aralık’ta kalabalık bir davetli grubunun katılımıyla gerçekleştirildi. Törende ilk konuşmayı yapan TÜKÇEV

Genel Sekreteri ve Doğayı Koruma
Vakfı Başkanı Nevzat Ceylan, kuşların
tüfekle avlanması yerine fotoğrafla
ölümsüzleştirilmesini amaçlayan Foto
Safari’nin bu yıl 3.’sünü düzenlediklerini söyledi. Ceylan, her seferinde
Foto Safari’ne katılanların sayısının
artmasından duydukları memnuniyeti
dile getirdi.
TÜKÇEV Yönetim Kurulu Başkanı
Beyhan Aslan da, tüfek tetiğine basılarak canlıların öldürülmesi yerine, fotoğraf makinesinin deklanşörüne basılarak
canlıların
yaşatılmasını
özendirmek istediklerini vurguladı.
Bitkiler, hayvanlar ve insanın yaşadığı
doğanın korunması görevinin Eşref-i
Mahlukat olarak insana verildiğini belirten Aslan, “İnsanlar olmazsa bitkiler
ve hayvanlar yaşayabilir ama bitkiler
ve hayvanlar olmazsa insanlar yaşayamaz. Bu bilinçle doğayı, çevremizi korumamız gerekiyor” dedi. Aslan,
TÜKÇEV olarak insanlarda çevre duyarlılığını arttırmaya yönelik projelerle
yollarına devam edeceklerini kaydetti.
Nallıhan ve Sarıyar belediye başkanları

ile Nallıhan Vakfı Başkanı Ayhan Sümer’in, foto safari ile Nallıhan’ın tanıtımına katkılarından dolayı Doğayı
Koruma Vakfı Başkanı Nevzat Ceylan’a teşekkür ettikleri konuşmaların
ardından ödüllerin dağıtımına geçildi.
Törende yarışmanın birincisi Mehmet
Ali Özcan 2.000, ikincisi Adnan Menevşe 1.500, üçüncüsü Deran Atabey
1.000 TL, mansiyona layık görülen Erman Kırankaya, Ali Ünal, Murat Toru,
Taner Kıral ve M. Serhat Gürsoy ise
500’er TL para ödüllerini aldı. Yarışmada dereceye girenler ile sergilenmeye değer bulunan eser sahiplerine
Nallıhan ipek iğne oyası hediye edildi.
Davetliler, TÜKÇEV Özel Ödülü’nü
kazanan 10 fotoğrafın da aralarında
bulunduğu sergilenen 60 fotoğraf için
beğenilerini dile getirdiler.
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Av. Beyhan Aslan

“Tüfek tetiğine basılarak
canlıların öldürülmesi yerine,
fotoğraf makinesinin
deklanşörüne basılarak canlıların
yaşatılmasını özendirmek

Nallıhan Kuş Cenneti’nde ilki 1997
yılında Nevzat Ceylan’ın Milli Parklar
Genel Müdürü olduğu dönemde yapılan Foto Safari’nin ikincisi 2005 yılında Doğa Koruma Vakfı tarafından
organize edilmişti.

istiyoruz. TÜKÇEV olarak
insanlarda çevre duyarlılığını
arttırmaya yönelik projelerle
yolumuza devam ediyoruz.”

Konuk Yazar

Işılay Saygın - Devlet, Turizm ve Çevre Eski Bakanı

Atık çöp değil, milli servettir
Atalarımızdan aldığımız dünyamızı en saf ve doğal haliyle
gelecek nesillere teslim etmemizin görevimiz olduğuna
inanıyorum. Günümüzde artan nüfus ile doğru orantılı olarak
doğal kaynakların aşırı tüketimi, çevreyle çatışan üretim
alışkanlığı, israf ve yetersiz çevre bilinci yaşamı tehdit etmekte,
dünyamızı atık deposu haline getirmektedir.
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Ü

lkemizde, gelişmiş çağdaş ülkelerde olduğu gibi duyarlı insanların öncülüğünde konu ile ilgili eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını
fiilen yürüten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kurulan organizasyonun parçası olmuş, yetkilendirilmiş
kuruluşlar bulunmaktadır. Bunlardan
birisi de 2009 yılında kurulmuş olan
Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı’dır
(TÜKÇEV).

2-Ulusal mevzuat çalışmalarına katkıda bulunmak, uygulamaları takibe
almak,
3-Ambalaj atıkları geri kazanım sisteminin sağlanmasında etkin rol oynamak ve katkıda bulunmak,
4- Halkımızın refah düzeyi ve yaşam
kalitesini yükseltmek,
5-Sağlıklı bir çevrede yaşatmak

Benim de mütevelli heyet üyesi olduğum TÜKÇEV, hem ülkemizin her
bölgesinde uzman ekipleriyle bilinçlendirme çalışması yapmakta, hem
de Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca piyasaya sürülen
ambalajların atık halini aldıktan sonra
toplanıp, geri dönüşüme dahil edilmesi alanında faaliyet göstermektedir.

hedefi doğrultusunda, ortak akıl ve bilim ilkesiyle çalışmalarını yürütmektedir. Bu bağlamda kamu kurumları, özel sektör ve
sivil toplum örgütleri
ile her türlü girişim ve
ortak projelerde çalışmaya hazırız.

lendirilmesi ve bu konuda eğitim ve
bilinçlendirme çalışmaları yürütmek
üzere Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı
İktisadi İşletmesini de kurmuştur.
Türkiye’de ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli bir şekilde geri kaza-

nımı için sanayi, yerel yönetim ve tüketicilerin katkı ve katılımları ile sürdürülebilir bir geri kazanım sistemine
katkıda bulunmak, işletmenin ana hedefidir. Çevrenin korunması, çevre bilincinin oluşturulması tüketicileri ambalaj atıkları hakkında bilgilendirmek
ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla
ambalaj atıklarının geri kazanım yöntemlerinin geliştirilmesi, hepimizin
ortak hedefi olmalıdır.
Bir cam şişe doğada 3000
yılda, plastik 1000 yılda,
ciklet 4 yılda, sigara
filtresi 2 yılda ancak
yok olabiliyor.
1 ton plastik atığın geri
dönüşümü ile yüzde 95
oranında enerji tasarrufu,
1 ton cam atığın geri dönüşümü ile 100 lt petrol tasarrufu
sağlanıyor. 1 ton kağıt-karton atığın

geri dönüşümü ile 17 ağacın kesilmesi
önleniyor. Dünyada kağıt tüketiminin
yarısı geri kazanılırsa her yıl 8 milyar
hektar orman alanı korunabiliyor.
Atıkların toplanması ve geri kazanılmasında Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşlar ile lisanslı toplama
ayırma tesisleri rol oynamakta, sac ayağına belediye de dahil edilerek hem
kendi içinde denetim, hem de yetkilendirilmiş kuruluşların vatandaş ile
arasındaki bağ sağlanmaktadır.
Her konuda olduğu gibi ülkemizde
yaşayan tüm vatandaşlarımızın sorumlu ve bilinçli davranması vatandaşlık görevidir. Cam, plastik ve kağıdı
ayrı biriktirmek sadece birkaç dakikamızı alacaktır, ama sonucunda milli
servete katkı, ormanlarımızın korunması, yeni nesillere karşı sorumluluk
ve uzun vadede ekonomik ürüne ulaşmak gibi faydalar doğuracaktır.

Doğa hepimizin ortak malıdır. Çevremizi korumalıyız. Belediyelerimiz
ilk fırsatta bütün dünyada olduğu gibi
atıkların ayrıştırılmasını gerçekleştirecek alt yapıyı hazırlamalı, cam, plastik,
kağıt ayrı yerlerde toplanarak geri dönüşüm sağlanmalıdır.
Çevre konusunda sanayiciler, vatandaşlar ve belediyeler sorumlu davrandıkları takdirde, gelecek nesillere sürdürülebilir ve kalitesi yüksek bir
yaşam ortamı bırakabiliriz.
Ülkemizde kalıcı bir çevre bilincinin
oluşabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitimdeki çocuklarımızdan başlayarak çevre bilinci eğitimini vermelidir.
Herkesi çevre konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum
Bu ülke hepimizin…

“Çevre bilincinin oluşturulması ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla
ambalaj atıklarının geri kazanım yöntemlerinin geliştirilmesi, hepimizin
ortak hedefi olmalıdır. Çevre konusunda sanayiciler, vatandaşlar ve
belediyeler sorumlu davrandıkları takdirde, gelecek nesillere sürdürülebilir
ve kalitesi yüksek bir yaşam ortamı bırakabiliriz.”

Vakıf;
1-Tüketici hak ve sorumluluğu ile
çevre duyarlılığı ve ahlakının yerleşmesi için eğitim faaliyetleriyle, proje
çalışmalarıyla birey ve topluma aydınlatıcı bilgiler vermek,

Vakıf, hizmet ettiği amaçlara uygun olarak ambalaj atıklarının
yasal prosedüre
uygun
olarak
toplanması, değer-
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Sohbet

Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Madenoğlu

“Yeşil büyüme,
sürdürülebilir kalkınmanın aracı”
Dünya ölçeğinde yaşanan ekonomik krizlerle önemi daha iyi anlaşılan
sürdürülebilir kalkınma; iklim değişikliği kaynaklı çevre sorunları
nedeniyle yeşil büyüme ile desteklenmek durumunda. Yeşil büyüme;
sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak için doğal kaynakları verimli
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kullanan, çevresel bozulmaları önleyen, temiz teknolojileri ve
yenilikçiliği destekleyen bir araç olarak tanımlanıyor.
Refah artışı, kalkınma ve ekonomik
büyümenin sürdürülebilir olması en
başta gelen koşul. Birbiri ardına yaşanan ekonomik krizler, sürdürülebilir
kalkınmanın önemini de ortaya koymuş durumda. İklim değişikliği, doğal

kaynakların hızla tükenmesi ve çevre
kirliliği, sürdürülebilir kalkınma çabalarında çevresel etkilerin de en aza
indirilmesini zorunlu kılıyor.
İşte bu noktada karşımıza “Yeşil büyüme, yeşil ekonomi, düşük karbonlu
ekonomi” gibi yeni kavramlar çıkıyor.
Günümüzde pek çok şirket, üretimde kullandıkları ham maddelerin sürdürülebilirliğini sağlamaktan
başlamak
üzere
sürdürülebilir üretimi gözetiyor,
bunu yaparken de çevresel etkileri
en aza indirmek adına hedefler
belirliyor, gerçekleştirdikleri ilerlemeleri ölçüyorlar. Şirketlerin
çevreyi koruma ve doğal kaynakları daha verimli kullanma
yolundaki uygulamaları, tüketici
tercihlerinde artık daha fazla belirleyici oluyor.

Sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir üretim ve tüketime yönelik somut hedefler ve uygulamalarla sadece
bir kavram olmaktan çıkıp, ekonomik
büyüme için gözetilmesi gereken bir
olguya dönüşmüş durumda. Bunun
için kamunun doğru politikalarla özel
sektörün sürdürülebilirlik hedeflerine
ulaşmalarına destek vermesi çok
önemli. Çalışmalarının odağına sürdürülebilir kalkınmayı koyan Kalkınma Bakanlığı, bu anlamda kamu
ile özel sektör arasında köprü görevi
üstlenmiş durumda.

teknolojileri ve yenilikçiliği destekleyen aynı zamanda da ekonomik büyümeyi güçlendiren bir araç olarak tanımlamak mümkün. Haziran ayında
katıldığımız Rio+20 Zirvesi’nin ‘İstediğimiz Gelecek’ başlıklı sonuç bildirgesinde yeşil ekonomi; sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlarken
yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunan, yeni iş imkanlarının oluşturulduğu, sosyal refahın artırıldığı ve ekosistemin
sağlıklı
bir
şekilde
devamlılığının sağlandığı bir büyüme
şekli olarak tasvir edilmektedir.”

Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Kemal
Madenoğlu ile bakanlığın sürdürülebilir kalkınma odaklı çalışmalarını,
özel sektörün sürdürülebilirlik hedeflerine yaklaşımlarını ve tabii ki kalkınmanın çevresel etkiler gözetilerek
sağlanmasının daha yaşanılabilir bir
çevre için önemini konuştuk.

Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma
Raporu’nda da Yeşil büyüme var.

Yeşil büyüme nedir? Yeşil büyümeyi sürdürülebilir kalkınmanın
neresine koymamız gerekiyor?
“Yeşil büyümenin herkes tarafından
kabul görmüş bir tanımı bulunmuyor.
Yeşil büyümeyi; sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak için doğal kaynakları
verimli kullanan, çevresel bozulmaları
önleyen, sosyal refahı artıran, temiz

“Bakanlığımız tarafından hazırlanan
ve zirvede tüm dünya ülkeleriyle paylaştığımız ‘Türkiye Sürdürülebilir
Kalkınma Raporu: Geleceği Sahiplenmek’ çalışması, yeşil büyümeyi sağlamak için kamu, özel sektör, STK’lar,
yerel yönetimler ve bilim çevrelerinin
diyalog ve iş birliğini sağlayan kurumsal mekanizmaların güçlendirilmesini
amaçlamaktadır. Raporda, kalkınma
sürecimizin nasıl yeşil hale getirileceğini sektör önceliklerimizle ve hedeflerimizle ortaya koyduk. Buna göre
yeşil büyümenin öne çıkan unsurları;
insan odaklı, sosyal refahı arttıran ve
çevresel bozulmaları engelleyen bir
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“Yeşil ekonomi, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve yoksulluğun
azaltılması için önemli bir yaklaşım ve araç olarak kabul ediliyor. Yeşil
ekonomi kavramı, Rio+20 Zirvesi’nin ‘İstediğimiz Gelecek’ başlıklı sonuç
bildirgesi ile ilk kez BM çatısı altında ortak bir karar metninde yer aldı.”

Sohbet

“Yeşil büyüme, insana daha onurlu bir
yaşam sunabilmesi durumunda ulusal ve
uluslararası gündemin anlamlı bir parçası
olabilecek. Çevresel değerlere daha fazla
önem veren bir ekonomik yapı, insani
gelişime yapacağı katkıyı artırdığı ve bunu
nesiller boyunca sürdürebildiği ölçüde kabul
edilebilir ve uygulanabilirdir.”

sahip. Dolayısıyla yeni düzende, özel
sektör özellikle teknoloji ve yenilikler
ile sürdürülebilir kalkınmanın öncü
gücü olabilecek.

40

uygulamalar kuruluşların saygınlığını
ve güvenilirliğini de artırmaktadır.”

“Özel sektör ekonomik, sosyal ve
çevresel açıdan anahtar bir role

Geldiğimiz noktada Yeşil Büyüme
ya da Yeşil Ekonomi üzerinde bir
mutabakat var mı?

sahip; çünkü üretim ve tüketimi
kontrol edebilecek, dahası tüketici
davranışlarını yönlendirebilecek
güce sahip.”
büyüme modeli olması. Bu modelde
özel sektörün katkısının artırılması,
teknoloji ve yeniliğin geliştirilmesi,
kalkınma ve büyümedeki uygulama
araçlarının güçlendirilmesi ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması öne çıkmaktadır. Özel sektörün bu konudaki
duyarlılığı ve yürüttüğü uygulamalar,
kendi kurumsal sürdürülebilirlikleri
yanında ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına da önemli katkılarda bulunmaktadır. Tüketicilerin daha da bilinçli olduğu günümüzde bu türdeki

“Kesinlikle. Yeşil ekonomi, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve yoksulluğun azaltılması için önemli bir
yaklaşım ve araç olarak kabul ediliyor.
Yeşil ekonomi kavramı üzerinde BM
çatısı altında uzlaşmaya varılması çok
önemliydi. Nitekim gelecek yıllarda
kalkınma yaklaşımlarına yön verecek
en yeni mutabakat metni olan ‘İstediğimiz Gelecek’ başlıklı sonuç bildirgesi ile yeşil ekonomi kavramı, ilk kez
BM çatısı altında ortak bir karar metninde yer aldı. Dünyamızın daha yaşanabilir kılınması ve gelecek nesillere
daha güçlü bir gezegen bırakılabilmesi
içinde önemli mesajlar içeren Sonuç
bildirgesi, önümüzdeki dönemde bu
mesajları güçlendirecek somut adımların da başlangıcı.

Önümüzdeki dönemde, dünyada çevrenin, ekonominin ve sosyal boyutun
yeşil ekonomi kavramı ile birlikte konuşulacağını söyleyebiliriz. Ayrıca Birleşmiş Milletler Çevre Programının
(UNEP) iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi ile Sürdürülebilir Kalkınma
Komisyonu altında Yüksek Seviyeli Siyasi Forum oluşturulması kararı da
büyük önem arz ediyor. Zirvenin
sonuç belgesinde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
(SKH) de ilk kez bir uzlaşı metnine girmiş
bulunuyor.”
Sürdürülebilir kalkınmada özel
sektörün rolü
nedir?
“Özel sektör ekonomik,
sosyal ve çevresel açıdan anahtar bir
role sahip; çünkü üretim ve tüketimi
kontrol edebilecek, dahası tüketici
davranışlarını yönlendirebilecek güce

Dünyanın kaynakları ciddi tehdit altında. Gelişmiş ülkelerin, dünyada yarattıkları tahribatı ortadan kaldırmak
için teknoloji, finansman ve kapasite
geliştirme noktasında desteklerini arttırmaları bekleniyor. Bizim gibi büyüyen ekonomiler ise oluşturulacak

uluslararası araçları akılcı kullanarak
sürdürülebilir kalkınmaya hizmet etmek durumunda. Bir süredir kamuözel işbirliği modelleri, teşvik mekanizmaları ve özel sektöre özellikle
enerji verimliliği ve yenilenebilir
enerji alanlarında kullandırılan finansman imkanları ile hali hazırda bu konuda önemli bir zemin oluşturulmuş
durumda.”
Ülke olarak Yeşil Büyüme hedeflerimiz var mı?
“Ülkemiz, gelişmiş ülkelerin kalkınma
süreçlerinde çevre üzerinde oluşturdukları zararların farkında olan bir
ülke olarak salt ekonomik büyümeden
ziyade sosyal ve çevresel dengeleri de
gözeten bir kalkınma yaklaşımını benimsemiştir. Bu yaklaşımda, güçlü ve
iyi tasarlanmış bir makroekonomik
yapı sosyal ve çevresel iyileştirmelerin
de garantisi olmakta, bu üçlü yapıdaki
gelişmeler birbirini tetiklemektedir.
Bu nedenle ekonomik, sosyal ve çevresel gelişmeyi birbirinin alternatifi
olarak değil, bir bütünün ayrılmaz parçaları olarak görüyoruz. Son 20 yılda
Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma
yolundaki çabaların ulaştığı noktayı

göz önüne alarak, önümüzdeki yıllar
için sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde yeşil büyüme kavramı ve bunun
ülkemizde uygulanabilirliği üzerinde
kamu, özel sektör, akademi ve sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri ile
çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların en
önemli çıktısı olan ‘Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Geleceği Sahiplenmek’ çalışmasında, ülkemizin
yeşil büyüme yaklaşımı ortaya konmuştur. Bu rapor, sürdürülebilir kalkınmanın bir aracı olarak yeşil büyümenin katkı verebileceği alanları da
ele almaktadır. Türkiye sürdürülebilir
kalkınma yolunda yeşil büyümeyi, kısa
vadede mevcut uygulamalarını ‘göreceli yapabilirliği’ ölçüsünde daha da
güçlendirecektir.”
Sürdürülebilir Kalkınma kapsamında
çevreye duyarlı proje ve uygulamalara
verilen önem, Rio+20 Zirvesi’ne taşınacak ülkemizdeki “En iyi uygulamaların” seçimi sürecinde de ortaya
çıkmıştı. İş Dünyası ve Sürdürülebilir
Kalkınma Derneği’nin (SKD) yürüttüğü seçim sürecinde, en iyi uygulamalara 181 başvuru olmuş, bunlar arasından seçilen 24 tanesi, zirveye
katılarak projelerini anlatmışlardı.
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Gündem

I. Uluslararası Aile ve Tüketici Bilimleri Kongresi

Toplumda tüketim
alışkanlıklarını aileler belirler
Aile-tüketim ilişkisi, ilk kez bir bilimsel kongrede masaya yatırıldı. I.
Uluslararası Aile ve Tüketici Bilimleri Kongresi’nde, toplumun en temel
tüketim ünitesi olan ailelerin davranışlarının, toplumun tüketim kalıbı
ve alışkanlıklarını belirlediği vurgulandı.
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H

acettepe Üniversitesi Aile ve
Tüketici Bilimleri Bölümü ile
Tüketici Pazar-Araştırma-DanışmaTest ve Eğitim Merkezi tarafından Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen I. Uluslararası Aile
ve Tüketici Bilimleri Kongresi, 7-10
Kasım 2012 tarihlerinde Antalya’da
yapıldı.
Konusunda Türkiye’de bir ilk olan ve
Türkiye’deki farklı üniversitelerin
yanı sıra Japonya, ABD ve Belçika’dan
yabancı akademisyenler ile bakanlıklar
ve kamu kuruluşları temsilcilerini buluşturan kongrede, 60’dan fazla sunum yapıldı. Davetli konuşmacılar
Prof. Dr. Tahira Hira, Doç. Dr. Mic-

hael Gutter, Doç. Dr. Carolyn Bird,
sunum yaparken, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Serhat Ünal bir sempozyum verdi.
Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı’nın da
(TÜKÇEV) desteklediği kongrenin
açılışında konuşan Gümrük ve Ticaret
Bakan Yardımcısı Fatih Metin, ailenin
tüketime ilişkin bakış açısı ve davranışlarının, toplumun bu konudaki tutumunu belirlediğini söyledi.
Tüketicilerin karşılaştığı sorunların
yasal çözüm mercilerinin tüketici sorunları hakem heyetleri ve tüketici
mahkemeleri olduğunu dile getiren
Metin, Ekim ayına kadar 975 tüketici

Aile, istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kaynak üretmek ve bu kaynakları çeşitli ihtiyaç alanlarına tahsis etmek, yani tüketmek durumunda...

sorunları hakem heyetine yaklaşık 120
bin başvuru yapıldığını kaydetti. Etkin
denetim mekanizması sayesinde, tüketici mağduriyetlerinin doğmadan
önlenmeye çalışıldığını vurgulayan
Metin, tüketicilerin, eksik bilgi içeren
ve yanıltıcı unsurlar barındıran reklamlarla yanıltılmasının önlenmesi
için ticari reklam ve ilanların denetiminin zorunlu hale geldiğini kaydetti.
Bakan Yardımcısı Metin, “Reklam Kurulu Başkanlığı’na yılın 9 ayında bin
532 başvuru yapılmıştır. Başvuruların
yüzde 38’inin tüketiciler tarafından
yapılmış olması, tüketicilerin reklamlarla alakalı önemli bir hassasiyete sahip olduğunu göstermektedir. Buradan herkese aldatıcı ve yanıltıcı
reklamlar konusunda mutlaka Reklam
Kurulu’na şikayette bulunmalarını hatırlatmak istiyorum.” diye konuştu.
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Ahmet Burçin Yereli’nin de katılımcılara hitap ettiği açılışta konuşan
Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Müberra Babaoğul ise ailenin, toplumun sosyo-ekonomik organizasyonu
ve fonksiyonel ilişkileri içinde üretim

Konusunda Türkiye’de bir ilk olan I. Uluslararası Aile ve Tüketici Bilimleri Kongresi, Türkiye’deki farklı üniversitelerin yanı sıra Japonya,
ABD ve Belçika’dan yabancı akademisyenler ile bakanlıklar ve kamu kuruluşları temsilcilerini buluşturdu.

ve tüketim ünitesi olarak önemli rol
oynadığının altını çizdi. Babaoğul,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Aile bir toplumun en temel tüketim
ünitesidir. Bir toplumda üretilen mal
ve hizmetlerin hemen hemen yüzde
80’i aileler tarafından satın alınır ve
kullanılır. Ailelerin tüketici olarak davranışları, toplumun tüketim kalıbı ve
alışkanlıklarını belirler. Diğer taraftan
sürdürülebilir tüketim hedeflerine
ulaşılmasında ailenin önemli görev ve
sorumlulukları vardır. Çünkü aile; aile
bireylerinin istek ve ihtiyaçlarını temin etmek için sahip olduğu ve çevresindeki kaynakları kullanmak durumundadır. Kaynak yönetimi, ailenin
günlük yaşamının esas parçasıdır.

Aile ile ilgili uygulanan tüm makro ve
mikro politikaların, üretilen bilimsel
bulguların ve çözüm önerilerinin,
ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma
çabalarının kişiler ve toplum açısından
anlamı yaşama düzeyinin yükseltilmesidir. Bu bilinç ve sorumlulukla ilkini
düzenlemiş olduğumuz ‘Uluslararası
Aile ve Tüketici Bilimleri Kongresi’
sonunda oluşacak bilgi birikimi ve yaratılacak sinerjinin, ortaya çıkacak yeni
fikir ve projelerin gelecekte öncelikle
kendi ülkemiz aileleri ve daha sonra
da tüm dünyada yaşayan ailelerin refah
ve mutluluğuna katkı verebileceği düşüncesi bile bizi mutlu etmektedir.”
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi

Genel Müdür Vekili Ramazan Ersoy
kongrede, Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı’na
ilişkin bir sunum yaptı. Dinamik bir
alan olan tüketici hukukunda yaşanan
gelişmeler ve uygulamada yaşanan aksaklıklar nedeniyle yeni bir değişiklik
ihtiyacının hasıl olduğunu belirten Ersoy, 9 kısım ve 54 maddeden oluşan
taslağın yasalaşmasının ardından 22
adet yönetmelik hazırlanmasının öngörüldüğünü kaydetti. Ersoy, taslakla
Reklam Kurulu’na ticari reklamların
yanı sıra diğer haksız uygulamaların
da denetimi görevi verildiğini, tüketicinin hak arama yollarının kolaylaştırıldığını, tüketicinin bilinçlendirilmesine yönelik medyaya da sorumluluk
yüklendiğini vurguladı.
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gelirlerine ilişkin 31 kalemin tamamen
kalkacağı yönünde bir beklenti oluştuğunu, bu algının yanlış olduğunu
vurguladı. Yazıcı, şöyle devam etti:

Tüketici için
44
“Masraf” pazarlığı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı’nda bankaların
tüketiciden aldıkları ücret, masraf ve komisyonlara ilişkin öngörülen
düzenlemeler için kıran kırana bir pazarlık sürüyor. Pazarlığın nasıl
sonuçlandığı, tasarı yasalaştığında görülecek.

T

oplam gelirlerinin yaklaşık
%15’ini faiz dışı gelirler oluşturan bankalar, müşterileri olan tüketicilerden kredi kartı aidatı, hesap işletim ücreti, dosya masrafı gibi isimler
altında 31 ayrı kalemde tahsilat yapıyor. Söz konusu işlem kalemlerinden
2011 yılında bankaların elde ettiği gelir
17.1 milyar TL gibi hayli yüklü bir yekûn oluşturdu. Bankaların 2012’nin
ilk 6 ayındaki gelirlerinin toplamı ise
9.3 milyar TL oldu. Vatandaşın büyük
tepkisini çeken uygulama, bireysel
olarak alınan yargı kararlarına rağmen
halen devam ediyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı, şikayetlere yol açan bu tür ödemeler
konusunda da düzenlemeler içeriyor.
Tasarının ilgili kesimlerin görüşüne
açılmasıyla en büyük tartışma da bu
düzenlemeler üzerinde koptu. Kamuoyuna yansıyan görüş ve değerlendirmeler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından
6 Aralık 2012 tarihinde İstanbul’da
düzenlenen “Finans Sektöründe Tü-

ketici Hukuku ve Uygulama Alanları
Sempozyumu”ndan sonra gerçekleşen
basına kapalı toplantıda paylaşıldı.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın taslağın görüşe açılmasının ardından ilk kez bankacılarla bir araya
geldiği toplantıya, TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin
Aydın, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, Yapı Kredi Bankası
Genel Müdürü Faik Açıkalın, Vakıfbank Genel Müdürü Süleyman Kalkan, Şekerbank Genel Müdürü Meriç
Uluşahin, Akbank Genel Müdür Yardımcısı Galip Tözge, TEB Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi katıldı.

“Tüketiciyi ezdirmeyeceğiz,
angarya da yüklemeyeceğiz”
Önce kameralar önünde söylenenler… Bakan Yazıcı, bankaların faiz dışı

“Tüketiciyi kimseye ezdirmeyeceğiz,
hiç kimseye de angarya yüklemeyeceğiz. Biz doğru olan neyse adalet ölçüsü
içerisinde onu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Diyoruz ki, bunlar açık ve şeffaf olsun. Tüketici ne ödediğini, ne
kadar ödeyeceğini, karşılaşacağı riskin
ne olduğunu bilsin. Hiç kimseden bedelsiz bir hizmet sunmasını beklemiyoruz. Bankaların aldığı
ücretin hakka, kurallara
uygun olması gerekiyor.
Müşterinin anlamayacağı
bir lisanla, gizlenmiş bir
tarzla müşterinin önüne
ilerde fatura edilecek ücret ve
ödeme yaklaşımlarının doğru
olmadığını düşünüyoruz. Bir banka
diyor ki ‘Alınan faiz yüzde 0,89’ Ama
birtakım başka unsurlarla topladığınız
zaman yüzde 1.50’ye geliyor.”
Yazıcı, kart aidatının olup olmayacağına ilişkin bir soruya karşılık, böyle
“kazuistik” (kuralcı) bir soruya cevap
veremeyeceğini, çerçeveyi ortaya koyduklarını, şu alınıp, bu alınmaz şeklindeki bir düzenlemenin içinde olmayacaklarını kaydetti.

Tüketici Hakem Heyetlerine yılın ilk
8 ayında yapılan 224 bin 889 başvurunun 122 bin 12’sinin bankacılık sektörüne ait olduğunu belirten Bakan
Yazıcı, şikayetlerin yarısından fazlasının krediler ve kredi kartları gibi bankacılık uygulamalarıyla ilgili olduğunun da altını çizdi.

“Objektif, makul ve adil ücret”
TBB Başkanı Hüseyin Aydın ise
“Bankalar faiz geliri dışında 31 kalemden ücret ve komisyon almaya devam
edecek mi?” şeklindeki soruya, “Türkiye’ye yeni bankaların, yeni oyuncuların girmesini istediğimiz bir dönemde ‘Türk bankacılık sektörü
veya Türkiye’de bankacılık yapanlar ücret ve komisyon geliri almasın’ diyemeyiz. Bu
ücret ve komisyon gelirinin
objektif, makul, adil ve önceden bilgilendirilerek yerine
getirilmesi lazım.” yanıtını
verdi. “Yapılacak düzenlemelerin bankaları ‘vurun abalıya’ konumuna düşürmemesi gerekiyor” diyen BDDK
Başkanı Mukim Öztekin de, bankaların bazı uygulamalarının tüketiciler
tarafından şikayet konusu yapıldığını
dile getirdi.
Toplantıdan dışarıya yansıyanlara gelince… Toplantıda bankacılar, uygulanan masraf ve kesintilere yönelik dü-

Hayati Yazıcı

“Biz doğru olan neyse adalet
ölçüsü içerisinde onu
gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
Tüketici ne kadar ödeyeceğini,
karşılaşacağı riskin ne olduğunu
bilsin. Hiç kimseden bedelsiz bir
hizmet sunmasını
beklemiyoruz.”
zenleme getirilmesine itirazları olmadığını belirterek, “Biz bu konuda zaten politika olarak doğru uygulamaları
benimsiyoruz. Yapılan masraf kesintilerinin mutlaka gerekli olduğu, hepsinin makul bir gerekçesi olduğu bilinmeli.” görüşünü dile getirdiler.
Toplantıda özellikle bireysel kredi kullanımında uygulanan kesintilerin,
‘kredi maliyeti’ şeklinde tek bir kalem
altında birleştirilmesi, faiz oranlarının
yanı sıra toplam kredi maliyetlerinin
net ve şeffaf bir şekilde tüketiciye ilan
edilmesi, bu konudaki reklamların yeterince aydınlatıcı olması önerisi de
kabul gördü. Bankalar ve BDDK, kart
ücreti veya dosya masrafı gibi kesintilerin serbest rekabet ortamında belirlenmesi üzerinde de görüş birliğine
vardı. Bankacılara göre, serbest rekabet
ortamı tüketicilerin de yararına olacak.
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Sürdürülebilirlik
Henkel’in DNA’sında var
Sürdürülebilirliğin temeline kurumsal değerlerini koyan Henkel,
sürdürülebilirlik alanında liderliği hedefliyor. Ekonomik başarı,
çevrenin korunması ve sosyal sorumluluk arasında denge
kurmak, uzun yıllardır şirketin kurumsal kültürünün temelini
oluşturuyor.
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enkel, tüm dünyada, Laundry
& Home Care (Çamaşır ve Ev
Bakım), Beauty Care ve Adhesive
Technologies (Yapıştırıcı Teknolojileri)
olmak üzere üç iş alanında pek çok lider marka ve teknolojileriyle faaliyet
gösteriyor.
Sürdürülebilirlik lideri olarak bir
yanda sürdürülebilir gelişme için yeni
çözümler bulan Henkel, öte yandan
iş sorumluluklarına sahip çıkmaya ve
ekonomik başarısını artırmaya devam
etmeyi amaçlıyor. Şirketin tüm faaliyetlerini kapsayan bu amaçlar, eko-

nomi zincirinin her evresinde uygulanıyor. Dünya genelinde yaklaşık
47.000 şirket çalışanı bu amaçları sahiplenerek, günlük çalışmalarında sürdürülebilir kalkınma ilkelerine göre
hareket ediyor.

Peki bu alanlar tam olarak neyi ifade
ediyor?

2030 hedefi: Verimi üç kat
arttırmak

Henkel, sürdürülebilirlikteki liderliğini daha çok değer yaratarak ve gezegenimizde bıraktığı ayak izini azaltarak
sağlamayı planlıyor. Şirketin bu doğrultudaki stratejisi ise “Daha az tüketerek, daha fazlasını başarmak.” Bunun için 2015 ve 2030 yıllarına dönük
uzun ve kısa vadeli somut hedefler belirlenerek, söz konusu hedeflere ulaşmak için yola çıkıldı.
Değer zincirinin tüm evrelerindeki
faaliyetlerde “Daha fazla değer” ve
“Daha az ayak izi” başlıkları altında
altı adet alana odaklanılmış durumda.
Her iki gruptaki üç adet odak alanı,
Henkel’in müşterilerine, hissedarlarına ve şirkete sunulmak istenen değeri ya da ekolojik ayak izinin azaltılması istenen alanları temsil ediyor.

Henkel çalışanları,
sürdürülebilirlik vaatlerinin
gerçeğe dönüşmesi yolunda
etkinliklere devam etmek
konusunda kararlılar...

Henkel, önümüzdeki 20 yılda faaliyetleri sonucu yarattığı değeri, ekolojik ayak izine kıyasla üç kat
artırmak istiyor. Bu uzun vadeli hedefe ulaşmak için verimi büyük
oranda artırmak, ürün ve hizmetlerin yol açtığı çevre ayak izini azaltmak gerekiyor.
Verimi üç kat artırma hedefine “3 faktörü” adı veriliyor. Bu hedefe ulaşmanın yollarından biri, aynı çevre ayak
iziyle üç kat daha fazla katma değer
yaratmak. Bir başka yol ise ayak izini
üçte bire indirmek ve aynı katma değeri üreterek “3 faktörü”
verim hedefine ulaşmak.

2015 ara hedefleri
20 yıllık bu iddialı hedefe ulaşmak için verimi her yıl ortalama

Henkel’in Ankara’da bulunan Çamaşır ve Ev Bakım fabrikası çalışanları, faaliyet gösterilen
tüm ülkelerde şirketin kuruluş yıl dönümü olarak 26 Eylül’de kutlanan Henkel Günü’nde,
sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalara yeni bir örnek daha ekledi.
%5 ila 6 oranında artırmak gerekiyor.
Odak alanlarında 5 yıllık ara hedefler
belirlendi. Yaratılan değerle ekolojik
ayak izi arasındaki bağıntıyı 2015’te
%30 oranında iyileştirilecek.

kıda bulunmak amacıyla yapılan çalışmalara, Henkel’in Ankara’da bulunan
Çamaşır ve Ev Bakım fabrikası çalışanlarının bir etkinliğini örnek göstermek mümkün.

Henkel’in odak noktaları içinde yer
alan “Sosyal Gelişim, Performans,
Sağlık ve Güvenlik” konularında yarattığı değerleri belirlenen hedeflere
göre artırmak, şirketin önümüzdeki
döneme dair öncelikleri arasında yer
alıyor. Aynı şekilde, “Enerji ve İklim,
Malzemeler ve Atıklar ile Su ve Atık
Su” alanlarında bırakılan ekolojik ayak
izinin de, belirlenmiş hedefler doğrultusunda azaltılması hedefleniyor.

Daha çok değer yaratıp, ekolojik anlamda daha az ayak izi bırakmaya dayanan yaklaşım, şüphesiz küresel vatandaş sorumluluğunun da ayrılmaz
bir parçası. Her yıl 26 Eylül tarihinde
faaliyet gösterilen mülkelerde şirketin
kuruluş yıl dönümü olarak kutlanan
Henkel Günü, Ankara fabrika çalışanları için sürdürülebilirlik konusunda
anlamlı bir başlangıcı oluşturdu. Daha
güzel bir gelecek için fabrikayı, çevresi
ile birlikte yeşil tesis yapma yönünde
harekete geçen çalışanlar, fabrikaya giden yolu diktikleri fidanlarla yeşillendirdiler, fidanlara ilk cansuyunu elleriyle verdiler.

Ankara’dan bir örnek
Sürdürülebilirlikte altı odak noktasından biri olan “Enerji ve iklim”e kat-
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TÜKÇEV’den

Şebnem Parlak - TÜKÇEV Endüstriyel İlişkiler Bölüm Yöneticisi

Kayıt dışı firmalar
yükümlülüklerini de bilmiyor
Piyasaya ambalajlı ürün süren firmaların, ambalaj atıklarına
ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeleri için kayıt altına
alınması büyük önem taşıyor. Kayıt dışı firmalara yönelik
çalışmalarımızda gördük ki, birçoğu yükümlülükleri konusunda
hiçbir bilgiye sahibi değil…
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mbalaj atıkları konusunda yetkilendirilmiş kuruluş olan Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) İktisadi İşletmesi, kurulduğu
yıldan bugüne faaliyetlerinde
hızla yükselen bir grafik çizmiştir.
Ambalajlı ürün piyasaya süren firmalar adına almış olduğumuz yükümlülükler ile ilgili
verileri incelediğimizde, 2011 yılında

430 olan piyasaya süren firma sayısı
bu yıl 1.200’e yükseldi. Üstlendiğimiz
ambalaj yükümlülüğü ise geçen yıl
gerçekleşen 148.257 tondan 2012 yılında ikiye katlanarak 350.000
tona ulaşmış durumda.
TÜKÇEV İktisadi İşletmesi
olarak 2012 yılında ambalaj piyasaya süren firmalardan almış
olduğumuz yükümlülüğün yüzde
63’ünü Marmara Bölgesi oluşturmaktadır. Marmara’yı yüzde 19 ile İç Anadolu, yüzde 9 ile Ege, % 2 ile Akdeniz
Bölgesi izlerken, geriye kalan yüzde

2’lik kısmı ise diğer bölgelerde üstlendiğimiz yükümlülükler oluşturdu.
Bu, Marmara Bölgesi dışında da diğer
tüm bölgelerdeki ambalaj piyasaya süren firmalarla işbirliği içerisinde olduğumuzu göstermektedir.
2013 yılı hedefimiz tonaj bazında
450.000 ton, firma sayısı bazında 1.500
firma olarak belirlenmiştir. Birim bedelleri belirleyerek, piyasaya sürenlerin 2013 yılına ait yükümlülükleri için
çalışmalarımıza büyük bir hızla başladık. TÜKÇEV İktisadi İşletmesi olarak amacımız, ambalajlı ürün piyasaya
süren tüm firmalarla işbirliği içerisinde olmaktır.
Önemli bir noktaya dikkat çekmek isterim. Ülkemizde ambalajlı ürün piyasaya süren tüm firmalar yönetmelik
gereğince üzerlerine düşen görevi yerine getirmemektedir. Bu durumu sayısal verilerle şöyle ifade edebiliriz:

TOBB sistemine kayıtlı 70.000 işletme bulunmaktadır ve bunların sadece 16.414’ü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Ambalaj Yazılım Portalı’na
kayıtlıdır. Yetkilendirilmiş kuruluş ile
yükümlülüklerini yerine getiren firma
sayısı ise yaklaşık 2.500’dür. Dolayısıyla Bakanlığın Ambalaj Yazılım Portalı’na kayıtlı diğer 13.914 firmanın
yanı sıra sisteme kayıtlarını yaptırmamış binlerce firma halen yükümlülüklerini yerine getirmemektedir.
Yetkilendirilmiş kuruluş olarak kayıt
dışı firmaların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi sonucu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için çalışmalar
yürütmek de yükümlülüklerimiz arasında bulunmaktadır. Bu çerçevede
TÜKÇEV İktisadi İşletmesi Endüstriyel İlişkiler Bölümü olarak halen kayıt dışında olan, yükümlülüklerini bilmeyen firmalarla ilgili bilgilendirme
ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmekteyiz. Firmalar ile yapılan görüş-

melerde, yönetmelik kapsamındaki
yükümlülükleri ve cezai müeyyideler
hatırlatılmaktadır.

TÜKÇEV İktisadi İşletmesi Endüstriyel
İlişkiler Bölümü olarak;
Ambalajlı ürün piyasaya süren

Bu kapsamda 4.203 kayıt dışı firmaya
yükümlülükleri ile ilgili bilgilendirme
yapılmıştır. Bu bilgilendirmeler sonucunda kayıt dışı firmaların yüzde
57,46’sının yükümlülükleri hakkında
hiçbir bilgi sahibi olmadığı tespit edilmiştir. Bu tabloda asıl dikkat çekmek
istediğim nokta; yükümlülüklerinin
farkında olup, henüz geri dönüşüm
için herhangi bir yükümlülük almak
istemeyen yüzde 42.54’lük ciddi bir
çoğunluğun olmasıdır.

firmalarla Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği kapsamında
yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
için Ambalaj Belgelendirme Hizmet
Sözleşmesi’nin yapılması,
Ambalajlı ürün piyasaya süren
firmalarla Marka Kullanım
Sözleşmesi’nin yapılması, (TÜKÇEV
markasını kullanan firmalar kayıt
altında olduğunu ve Yönetmelikte
belirtilen esaslara uygun olarak
toplama ve geri kazanım sistemine
dâhil olduğunu ambalajlarının üzerinde

Ülkemizdeki denetim eksikliği ve cezai yaptırım gücünün baskın bir şekilde uygulanmamasından kaynaklı;
yönetmelikler ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde ambalaj atıklarının yönetimi
tam olarak sağlanamamaktadır. Bu
noktadan hareketle TÜKÇEV İktisadi
İşletmesi olarak tüm paydaşlarla iş birliği içinde, sistemdeki aksamaları minimize etmeye ve ambalaj atıklarının
kaynağında ayrı toplanması faaliyetlerinden maksimum düzeyde fayda sağlamaya yönelik çalışmalara tüm gücümüzle destek vermekteyiz.

belirterek tüketiciyi bilgilendirmektedir.)
Piyasaya süren firmalara Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın Atık Ambalaj
Yazılım Programının Kullanımı ile ilgili
teknik destek verilmesi (Piyasaya Süren
Ek-5 Formu, Ambalaj Üreticisi Ek-4,
Ambalaj Tedarikçisi Ek-6 Formu),
Kayıt dışı ambalajlı ürün piyasaya süren
firmaların bilgilendirilmesi,
Ambalajlı ürün piyasaya süren firmalara
Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği ve piyasaya süren
yükümlülükleri hakkında eğitim ve
bilgilendirme çalışmalarının yapılması,
faaliyetlerini yürütmekteyiz.
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Doğanın gör dediği

Bir peri diyarı: Celil Boğazı
Konya ilimizin sınırları içinde
bulunan Tuz Gölü’nün batısında
kalan ve Celil Boğazı olarak
adlandırılan bölge; çölü andıran
kumlukları, dik sırtları, kum
tepecikleri, vadileri ve
kayalıklarıyla doğanın
milyonlarca yılda işlediği bir
nakıştır adeta.
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25 milyon yıllık geçmişinde Trakya
ve Anadolu Yarımadaları’nın birleşiminden oluşan ve Türkiye karası olarak
tanımlanan bölgede, bu derin tarihe tanıklık eden pek çok oluşum da ortaya
çıkmıştır. Bunların başında gelen Kapadokya Bölgesi, bütün dünyada ve ülkemizde en çok bilinen ve en çok gezilen
“Peri bacası” bölgesi olma özelliğine sahiptir. Ancak üzerinde yaşadığımız bu
toprakların bize sunduğu sihirli sürprizler bununla sınırlı değil.

2

Koruma altında
Zaman içinde görsel önemi
anlaşılan yapılar, belediye
tarafından koruma altına
alınmış olsa da tehlike geçmiş
değil.

İki tepenin arasından geçilerek varılan ve
Celil Boğazı olarak adlandırılan bu bölge,
çölü andıran kumlukları, dik sırtları, kum
tepecikleri, vadileri ve kayalıklarıyla doğanın milyonlarca yılda işlediği bir nakıştır adeta.

Bölgenin masalsı görünümünü elde etmesi
için kendisini birkaç milyon yıl,
su ve rüzgarın maharetli ellerine bırakması

Büyük bir çoğunluğu son 2,5 milyon
yılda ortaya çıkan bu oluşumların albenisinden insanoğlu da uzak tutamamış

Yaşamın izleri

yeterli olmuş...
Bölgedeki bazı kaya
Doğanın insanlığa sunduğu güzellikleri barındıran

oluşumları, barınak ve tapınak

Celil Boğazı, maalesef en büyük yıpranmışlığı da

olarak kullanılmış...

yine insanların elinden yaşamış...
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barış koca

Günümüzde Konya ilimizin sınırları
içinde bulunan Tuz Gölü’nün batısında
kalan bölge, milyon yıllarca deniz ve kara
arasında git-geller yaşadıktan sonra son
5 milyon yıl içerisinde yaklaşık 1200 metreye yükselerek tam kara haline dönüşmüştür. Önceki dönemlerde zengin yer
altı su kaynaklarına sahip bölgenin sonraları ortaya çıkan masalsı görünümünü
elde etmesi için kendini birkaç milyon
yıl daha su ve rüzgarın maharetli ellerine
bırakması yeterli olmuştur.

Bir peri diyarı: Celil Boğazı

Celil Boğazı; Kapadokya, Afyon ve
Narman’dan sonra doğal mirasımızın
4. büyük peri bacası oluşumuna
Doğa-insan etkileşimi kaçınılmaz olsa da,
genellikle bu durum “gelişme” denilen
noktadan bakıldığında pek de olumlu sonuçlar vermemektedir. Nitekim, Celil
Boğazı için de durum bundan farklı değil.
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kendini. Göreceli olarak yakın geçmiş diyebileceğimiz Ortaçağ’a tarihlenen bir
dönemde bölgede yaşam olduğu, bazı
kaya oluşumlarının barınak ve tapınak
olarak kullanılmasından anlaşılabilmektedir. Son yerleşimin 19. Yüzyıl’ın ikinci
yarısından itibaren Adıyaman yöresinden
gelenler tarafından kurulmuş olması, insanın doğanın güzelliklerine yakın olma
arzusunu vurgular niteliktedir.
Bu insan-doğa etkileşimi bölgede bir efsane doğmasına da sebep olmuştur.
Boğazdaki obada annesine büyük bir sevgiyle
bağlı bir kız yaşarmış. Günün birinde başka
obadan bir delikanlıya âşık olmuş. Düğün
dernek derken, damat kızı alıp gitmek istemiş.
Anasından ayrılmak istemeyen kız atından
atlayarak anasına doğru koşmaya başlamış.
İkisi tam birbirlerine kavuşacakken taş olup
kalmışlar. Her ikisinin gözlerinden akan yaşlar
ise pınar olup sulamış vadiyi. Vadinin içinde
suyun olduğu tek yer, bugün “Anakız” olarak
adlandırılmaktadır.

Görkemli görünümleriyle izleyici çeken
peri bacalarının kumtaşı ve kireçtaşı özelliği gösteren kayaları, uzun süre dinamitle patlatılarak ev yapılmak üzere feda
edilmiş. Neyse ki zaman içinde yapıların
görsel önemi anlaşılmış ve belediye tarafından koruma altına alınmış.
Ancak, son dönemde turistik cazibesini
artırmak amacıyla off-road gibi alan için
yıpratıcı sonuçları olan etkinliklere, hem
de arazideki peri bacalarıyla birebir temas
halinde gerçekleştirilecek şekilde izin verilmesi, tehlike çanlarının yeniden çalmasına sebep olmaktadır. Umarız alanın
görsel değeri yanında doğa tarihi açısından değeri de bir an evvel anlaşılır ve
önemli doğa turizmi alanlarından biri
olarak ziyaretçilerine ve bilime hizmet
etmeye devam eder. Çünkü Celil Boğazı;
yeryüzünün uzak tarihine tanıklık edebilmemize imkan tanıyan, Kapadokya,
Afyon ve Narman’dan sonra doğal mirasımızın 4. büyük peri bacası oluşumuna
ev sahipliği yapıyor.

ev sahipliği yapıyor.

Konya’nın Cihanbeyli İlçesi’nde Kuşça
beldesi sınırları içinde kalan Celil Boğazı’na ulaşmak için Ankara-Konya istikametinde Cihanbeyli’ye varmadan önce
sağda yer alan Yeniceoba ayrımına sapılır.
15-20 dakikalık bir sürüşten sonra varılan
Yeniceoba’nın merkezini geçer geçmez
sola, Kuşça ayrımına döndüğünüzde yaklaşık 5 dakikalık bir sürüşten sonra Cihanbeyli’nin perili diyarı Celil Boğazı’na
ulaşırsınız.
Bölgedeki oluşumlar hemen karayolunun
yanında başlar ve arazinin içlerine doğru
uzanır. Oluşumların yola bu kadar yakın
olması, ziyaretçilerin araziyi gezmesi açısından teşvik edicidir. Aracınızı yol kenarındaki piknik yerine bırakarak, günübirlik bir geziyle bile arazinin önemli bir
bölümünü gezebilirsiniz.
Kuşça’da kalınacak yer olmasa da Ankara’dan yaklaşık 2 saatlik bir araba yolculuğu ile ulaşılabiliyor olması, Ankara’da
yaşayan biri olarak beni ayrıca cezbetmişti. Gitmişken birkaç günü bölgede geçirmek isteyenler Cihanbeyli’deki konaklama imkânlarından faydalanabilir.

