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Başkanın Mesajı
Gündemden yansıyanlar…
Son üç aydır kredi kartlarındaki artış
ve tüketicinin içine düştüğü borç sarmalı tartışılıyor. Vakıf olarak bu tartışmanın içerisinde biz de varız.

layacaktır. Üç yılda bir tüketiciyi sarsan, intiharlar gibi acı olaylara neden
olan borç sarmalları da bu vesileyle
ortadan kalkacaktır.

Kredi kartları ödeme aracı olup; çağdaş ekonomilerin bundan vazgeçmesi
imkansızdır. Kayıt dışılığın ortadan
kaldırılmasında, ülke ekonomisinin
kayıt içine alınmasında sağladığı katkı
ile tüketicilerin mal ve hizmet alımlarını kolaylaştırıcı yanını düşündüğümüzde, kredi kartları gerçeğini inkar etmemiz mümkün değildir.

10. Kalkınma Planı açıklandı. 2014
– 2018 yıllarını kapsayan planın çevre
sorunlarının tespit ve çözüm yolları
konusunda görüşleri ihtiva etmesi sevindiricidir. Toplumda çevre duyarlılığı bilincinin artırılmasına yönelik ihtiyacın planda belirtilmesi, geçmiş
planlara bakıldığında umut vericidir.
Çevre dostu üretimlerin desteklenerek, tüketiciyi bu ürünleri tüketmeye
teşvik etmesi; bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmalarını güvence altına alacak şekilde değerlendirmelerin ve hedeflerin
ortaya koyulması, planın çağdaşlığının
göstergesidir.

Ayağını yorganına göre uzatmayan,
basiretsiz tüketicilerin kredi kartına
dayalı borç sarmalına girmesinin bir
başka sebebi; bankaların tüketicinin
ödeme gücünü dikkate almadan rekabet ve kâr tutkusu nedeniyle önüne
gelene kredi kartı vermesidir.
Her üç yılda bir kredi kartı borçluları
ödeme kolaylığı ve af bekliyor. Sağlıklı
bir yapıyı oluşturmak; sorunların çözümünün başlangıcıdır. Vakıf olarak
görüşümüz; harcama ve nakit çekme
limitinin karta değil, şahsa verilmesidir. Kart adedi kaç olursa olsun hepsinin tek limiti olmalı, T.C kimlik
numarası ile eşleştirilmeli, her harcama bütün kartların limitinden düşülmelidir. Bu uygulama tüketicinin
ayağını yorganına göre uzatmasını sağ-

AB’nin 2013 Türkiye İlerleme Raporu yayınlandı. Raporda, çevrenin
her bir alt başlığında tespitler ve bu
tespitlerin AB kriterleri ile ölçümlenmesi yapılıyor. Kendi geçmişimize
göre yol almışız ama AB kriterlerine
ulaşmak için daha çok yolumuz var.
En başarılı başlık; atıkların toplanıp,
ayrıştırılması ve geri dönüşümüne ilişkin… En zayıf başlık ise doğal hayatın
korunması.
Sevgilerimle…

Av. Beyhan Aslan
Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı
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Her türlü yayın hakkı, Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı’na (TÜKÇEV) aittir. Tanıtım amacıyla yapılacak kısa alıntılar dışında, yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

Aktüel

Genç mühendislerin tercihi TÜKÇEV…
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İnsanlık dersi veren kaptana teşekkür plaketi…

TÜKÇEV Akademi ile 40 üniversiteden

TÜKÇEV’e başvuran onlarca çevre mü-

TÜKÇEV, Kartal-Yalova Seferi sırasında

çükçaylı tam bir insanlık örneği sergilemiş,

gençleri çevrenin korunması ve tüketici

hendisi arasından staj imkanına kavuşan

alçaktan uçan leyleklere çarpmamak için

çok yorgun düşen ve alçaktan uçan bin-

hakları konusunda gönüllü elçisi yapan

öğrenciler arasına Portekiz New Universty

gemisinin motorlarını durduran İstanbul

lerce leyleğin hayatını kurtarmıştır.” dedi.

TÜKÇEV, sadece Türkiye’den değil, yurt-

Of Lizbon Çevre Mühendisliği öğrencisi

Deniz Otobüsleri’ne ait Temel Reis II adlı

Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

dışındaki üniversitelerden genç çevre mü-

Miguel Duarte, 19 Mayıs Üniversitesi

deniz otobüsünün Kaptanı Murat Küçük-

hendislerinin de staj için tercih ettikleri

Çevre Mühendisliği öğrencilerinden De-

çaylı’ya bir plaketle teşekkür etti. TÜK-

“Her yıl aynı dönemlerde Avrupa’dan Arap

adres oluyor. TÜKÇEV Başkanı Beyhan

niz Kayabaşı, Anadolu Üniversitesi Çevre

ÇEV Başkanı Beyhan Aslan, Kaptan Kü-

Yarımadası’na geçen yüzbinlerce leylek, İs-

Aslan, staj için TÜKÇEV’in tercih edil-

Mühendisliği Fakültesi’nden Halil İbra-

çükçaylı ve İDO yetkililerine özel olarak

tanbul semalarına geldiklerinde yorgun

mesinin kendilerini mutlu ettiğini belir-

him Kozoğlu ve Anadolu Üniversitesi Ma-

hazırlatılan leylekli plaketleri düzenlenen

düşmekte ve en yakın kara parçasına ko-

ettim. Önce yavaşladım. Fakat geçişin de-

terek, “Her yıl yurt içi ve yurt dışında

liye Bölümü’nden Gülten Çelik de katıldı.

törende verdi.

narak dinlenmeyi istemektedir. Bu ne-

vam ettiğini görünce motorları tamamen

çevre konusunda eğitim veren üniversite-

Genç stajyerler, “TÜKÇEV, bizim için

denle deniz yüzeyinin yarım metre üstün-

durdurdum. Ben bir insan olarak üzerime

lerin bölümlerinden onlarca staj başvurusu

adeta bir okul gibi. Okulda öğrendikleri-

İDO A.Ş’nin Turgut Özal Gemisi’nde ger-

den uçmakta ve deniz taşıtları nedeniyle

düşeni yaptım. Ama başka taşıtları kulla-

alıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla bu

mizi burada pekiştirme şansı yakalıyoruz.

çekleşen plaket törenine TÜKÇEV adına

önemli tehlikeler yaşamaktadır. Ama bu

nanlara örnek olması açısından da bunu

taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. Bizler

Vakıf Başkanı Beyhan Aslan başta olmak

Yönetim Kurulu Başkanı Av. Beyhan Aslan

sefer, İDO Kaptanı Murat Küçükçaylı’nın

önemli görüyorum. Sunulan plaketle beni

staja gelen arkadaşlarımızdan yeni bakış

üzere tüm vakıf çalışanları, bizim gelişi-

ile Basın Müşaviri Bülent Öztürk, İDO

dikkati ve duyarlılığı sayesinde yüzlerce

mutlu eden TÜKÇEV’e, Yönetim Kurulu

açıları ve yaklaşımlar edinirken, onlar da

mimize katkı koymak için özel çaba har-

adına da Deniz Operasyonu Direktörü

leylek yüzde yüz ölümden kurtulmuş

Başkanı Beyhan Aslan nezdinde teşekkür

TÜKÇEV’in oluşturduğu önemli birikim-

cıyorlar. Kendimizi burada bir aile için-

Ufuk Tuğcu ve İDO Basın Müşaviri Tolga

oldu. Görüntüleri izlediğimizde, gerçek-

ediyorum.” dedi.

den ve pratikten fayda sağlıyor.” dedi.

deymişiz gibi hissediyoruz.” dediler.

Uyar katıldı.

ten de Kaptanımız Küçükçaylı adeta bir

“Yeşil Şehirler” Ankara’da tartışıldı

leylek katliamını engelleyerek herkese ör-

İDO adına TÜKÇEV’in teşekkür plaketini

İDO Kaptanı Murat Küçükçaylı’nın doğal

nek olmuştur. Bu nedenle de çok özel ola-

alan Deniz Operasyonu Direktörü Ufuk

yaşamı korumak adına büyük bir hassasi-

rak hazırlattığımız leylek plaketiyle hem

Tuğcu da, “Yaşanan olayın herkese örnek

yet gösterdiğini ve insanlık adına örnek

kaptanımıza hem de böyle bir personeli

olması çok önemli. Bizim personelimizin

bir davranış sergilediğini belirten TÜK-

istihdam ettiği için İDO yetkililerine te-

bu hassasiyeti bizleri mutlu etmiştir. Biz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara Bü-

Yeşil Şehirler Zirvesi’nde TÜKÇEV adına

Katılımcılar, zirve boyunca TÜKÇEV’in

ÇEV Başkanı Aslan, “Olayı medyadan ta-

şekkür etmek istedik.”

de arkadaşımızı ödüllendirdik. Böyle bir

yükşehir Belediyesi ve Ankara Genç İşa-

konuşmacı olarak katılan, TÜKÇEV’in de

açtığı standa büyük ilgi gösterirken, dü-

kip ettik. Gerçekten de, kaptan Murat Kü-

damları Derneği (ANGİAD) tarafından

desteklediği ödüllü ‘Kaynaştır Projesi’nin

zenleyici kuruluşlar da, “Çevre duyarlılı-

İDO Kaptanı Murat Küçükçaylı ise sadece

şekkür plaketi veren TÜKÇEV Yönetim

düzenlenen, TÜKÇEV’in de desteklediği

sahibi Doç. Dr. Yunis Karaca ise TÜK-

ğıyla kirliliğe, çölleşmeye, doğal kaynak-

insanlığın gereği olarak yapılması gerekeni

Kurulu Başkanı sayın Beyhan Aslan’a ve

Yeşil Şehirler Zirvesi, 19-20 Eylül tarihle-

ÇEV’e ve zirveyi düzenleyenlere teşekkür

ların sömürülmesine karşı mücadele azmi

Yeşil Şehirler Zirvesi’nde,

yaptığını belirterek, “Binlerce leylek önü-

vakıf yetkililerine çok teşekkür ederim.”

rinde Ankara’da gerçekleşti.

etti, katılımcılara ‘Kaynayştır’ Projesi hak-

içinde çalışmalarını yürüten TÜKÇEV’e”

daha yaşanabilir şehirler

müzden geçiyordu. Tam zamanında fark

diye konuştu.

kında bilgi verdi ve soruları cevapladı.

desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Zirvenin açılışında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, dünyada yeşil şehirlere ve çevreye son derece

örnek davranışı önemseyerek bizlere te-

oluşturmaya yönelik bilgi ve
tecrübe paylaşımı
hedeflendi.

IWES 2013, 21-22 Kasım’da yapılacak

önem verildiğini söyledi. Türkiye’de şe-

IWES 2013, 5. Atık Teknolojileri Sempoz-

hirleşme oranının %80’lere ulaştığını kay-

yumu ve Sergisi, 21-22 Kasım 2013 tarih-

deden Bayraktar, “Bizde 2023 vizyonunda

lerinde İstanbul Yeşilköy’deki WOW

5 başlıktan birisi olarak ‘yaşanabilir çevre

Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

ve marka şehirler’ dedik. Şehirlerin marka
değerini artırmak amacıyla kentsel dönü-

Sektörel Fuarcılık tarafından organize edi-

mında, atık yönetimi alanındaki yeni tek-

şümü çevre esaslı yürütüyoruz. Bu kap-

len IWES 2013’de, Atık teknolojileri, Çöp

nolojiler de sergilenecek. Tüketici ve

samda yeni binalarda rüzgar ve güneş ener-

gazından enerji üretim teknolojileri, Bi-

Çevre Eğitim Vakfı, bu yıl da IWES 2013’e

jisi ile yağmur suyundan istifade edeceğiz,

yolojik arıtma ve su arıtma sistemleri,

katılarak çevrenin korunması ve tüketici

sadece hibrit, elektrikli araçların, bisiklet-

Arıtma çamurundan Enerji üretimi ve

hakları konusunda yaptığı çalışmalar ile

lerin girebileceği yerleşim birimleri oluş-

Çevre teknolojileri konularındaki son ge-

eğitim faaliyetleri hakkında katılımcıları

turacağız.” dedi.

lişmeler ele alınacak. Sempozyum kapsa-

bilgilendirecek.
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Aktüel

TÜKÇEV Başkanı Aslan, TRT Haber’den tüketicileri uyardı

“Cam Yeniden Cam”
Anadolu Cam, 2011 yılında başlattığı

larını toplamada etkili yöntem olan cam

kapsamında 5 bin adet broşür dağıtılarak,

TRT Haber için hazırlanan “Alo Devlet”

“Cam Yeniden Cam” projesi ile 2020 yı-

kumbaraları da belediyelere hibe ediliyor.

cam geri dönüşümünün ülke ekonomisine

programının tüketici hakları ile ilgili bö-

lında cam üretiminde %60 oranında geri

2011 ve 2012 yıllarında 2 bin 400 adet cam

ve enerji tasarrufuna sağladığı katkı, tüke-

lümü “Alo 175”in çekimlerine katılan

dönüştürülmüş cam kırığı kullanımını he-

kumbarası yaptırılırken, bu yıl hedef 2 bin

ticilerle paylaşıldı. Anadolu Cam standına

TÜKÇEV Başkanı Beyhan Aslan, tüketi-

defliyor. Proje ile toplumda bilinç oluştu-

750 adet kumbara dağıtılması. Cam geri

şişe getirenlere kulplu zeytinyağı şişesi he-

cilere mesajlar verdi, uyarılarda bulundu.

rulması, toplama altyapısının geliştirilmesi,

dönüşümü konusunda toplumu bilinçlen-

diye edilerek, 5 bin adet şişe geri dönü-

Yönetmenliğini Okan Özbay, sunuculu-

cam geri dönüşüm tesislerinin modernize

dirmek amacıyla İstanbul, İzmir, Ankara

şüme kazandırıldı.

ğunu Selim Utkan ile Başak Baştuğ’un

edilmesi ve evsel atıklara karışan cam am-

genelinde ilköğretim öğrencilerine yönelik

balaj atıklarının ayrıştırılması yoluyla, top-

eğitimlerle de 75 bin öğrenciye ulaşıldı.

12-15 Eylül 2013 tarihleri arasında TÜ-

Başkent Ankara’nın geçmişten bugüne en

lumsal bir davranış değişikliği yaratarak

Yıl sonu itibari ile toplam sayının 113 bini

YAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 19.’su

önemli ticaret merkezlerinden birisi olan

son aşamaya kadar hakkını araması gerek-

geri dönüşüm toplumuna geçişi sağlamak

bulması hedefleniyor.

gerçekleştirilen Avrasya Ambalaj İstanbul

Samanpazarı’nda, esnafla iç içe bir ortamda

tiğini vurgulayan Aslan, “Ancak bu şekilde

yapıldı.

mağduriyetler ortadan kalkar, üretici fir-

amaçlanıyor.

yaptığı “Alo 175” programının çekimleri,

Fuarı’na da “Camı Hayata Katıyoruz” te-

Anadolu Cam,
sürdürülebilirlik,

Anadolu Cam’ın 3 Temmuz’da Bod-

masıyla katılan Anadolu Cam’ın, üniver-

2012 yılında üretimde kullandığı dış cam

rum’da kurulan ‘Takas Evi’nde bir günde

siteler arası Afiş Tasarım Yarışması’nda de-

kırığı miktarı 106 bin 400 tonu bulan Ana-

5 bin adet cam şişe toplandı. İstanbul Be-

receye giren eserler ve “Ambalaj Ay

dolu Cam’ın 2013 yılı hedefi ise 125 bin

şiktaş Belediyesi işbirliği ile de 13-15 Eylül

Yıldızları 2013” yarışmasında ödüle layık

ton. Proje kapsamında cam ambalaj atık-

tarihlerinde düzenlenen Bebek Şenliği

görülen 6 ürünü büyük ilgi gördü.

çevre ve tasarım
konularına dikkati
çekiyor.
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malar da ona göre mallarını piyasaya süProgramda 30 dakika boyunca tüketicilere

rerler.” diye konuştu.

seslenen TÜKÇEV Başkanı Aslan, öncelikle bilinçli tüketici olmanın gereklerini

“Alo Devlet” programı, Eylül ayında baş-

vurguladı. Bilinçli tüketicinin, yasal hak-

layan yeni yayın döneminde TRT Ha-

larını bilmesi ve mağduriyet durumunda

ber’de yayınlanacak.

TÜKÇEV hep yanımızda…

İş dünyası, “Değişim Zamanı” dedi
Türkiye’nin en güçlü sürdürülebilir iş

bugün, gelecek nesillerin sofralarından bir

TÜKÇEV İktisadi İşletmesi Genel Müdür

platformu olarak kabul edilen Yeşil İş Kon-

şeyler çalar durumdayız. Artık ülkemizde

Yardımcısı İlkim Yiğit ile TÜKÇEV Yerel

feransı-Green Business 2013, 5. yılında

de sürdürülebilir iş modellerinin, tüketime

Yönetimler Bölüm Yöneticisi Kadir Gök-

‘Değişim Zamanı’ sloganıyla 17-18 Ey-

dayalı iş modellerinin yerini alacağına ina-

han Çelik, Mardin Belediyesi’ni ziyaret

lül’de gerçekleştirildi. Sürdürülebilir ge-

nıyorum.” diye konuştu. Konferansın

ederek Belediye Çevre Mühendisi Alev

lecek için; iş dünyasında son gelişmeler,

Stratejik Çözüm Ortağı Schneider Electric

Altundağ ile görüştü.

uluslararası modeller, yenilikler, yasal dü-

Türkiye’nin Genel Müdürü Bora Tuncer

zenlemeler, standartlar, uygulamalar, teş-

de, “İş dünyası liderlerine büyük görev

Özellikle ambalaj atıklarının kaynağından

vikler, risk ve fırsatların değerlendirildiği

düşüyor. Kamu, özel sektör ve sivil toplu-

toplanması konusunda TÜKÇEV’in her

konferansın açılışında konuşan Kalkınma

mun birlikteliği çok fazla önem taşıyor.”

zaman kendilerine destek olduğunu belir-

Bakanı Dr. Cevdet Yılmaz, “Ekonomiyi ve

dedi. ‘İş Dünyasının Yeni Parametreleri’

ten Altundağ, şöyle konuştu:

büyümeyi bir tarafa koyarak çevreyi ko-

başlıklı oturumun moderatörlüğünü üst-

ruyamayız. Büyümek ve çevreyi korumak

lenen The Guardian Sustainable Business

“Mardin’e ait 960 bin m³ kapasiteli katı

leri olduğu aşikar. Bunu eğitim ve bilinç-

TÜKÇEV Genel Müdür Yardımcısı Yiğit

arasında tercih yapamayız, maharet ikisini

Genel Yayın Yönetmeni Jo Confino ise

atık düzenli depolama alanına günlük 280

lendirme ile çözebileceğimizi düşünüyo-

ise Mardin’in başta tarihi olmak üzere bir-

birden başarmak! Hem bugünkü hem de

“Tüm şirketler bir adım geri çekilerek ge-

ton atık geliyor. Depolama alanını şu an

ruz. Atık yönetiminde en fazla verimi

çok açıdan turistlerin ilgisini çeken bir il

gelecek nesillere hizmet edebilmek için

leceğe bakmak zorunda. Korkularımızla

aktif olarak Mardin ve Kızıltepe belediye-

okullardan alıyoruz. Özellikle ilköğretim

olduğunun altını çizerek, “TÜKÇEV ola-

büyüme ve çevre koruma arasındaki den-

yüzleşmeli, fakat fırsatları değerlendirme-

leri kullanmaktadır. Yapılması planlanan

öğrencileri oldukça ilgili ve hevesliler.

rak çevre açısından önemli sorumlulukları

geyi sağlamalıyız.” dedi.

liyiz.” ifadesini kullandı. Bilkentli öğren-

ara depolama tesisinin faaliyete geçirilmesi

TÜKÇEV ile ambalaj atıklarının kayna-

bulunan Mardin Belediyesi ile atık top-

cilerin, Uluslararası Çevreci Şehirler Ya-

sonrasında Mardin’in tüm belediyelerinin

ğında ayrı toplanması projesini yürütüyo-

lama, ayrıştırma ve eğitimi konusunda çok

Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Mu-

rışması’nda

projelerini

vahşi depolamayı bırakıp, düzenli depo-

ruz. Ambalaj atık yönetimi konusunda ili-

nitelikli ve verimli bir çalışma ortamı ya-

rat Sungur Bursa ise “Bugün artık hep bir-

katılımcılarla paylaştıkları Yeşil İş 2013’ün

lama alanına atık göndermesini sağlayaca-

mize verilen destekten dolayı TÜKÇEV’e

rattık. Bu nedenle Mardin Belediyesi yet-

likte bir şeyler yapmak zorundayız. Çünkü

karbon ayak izi de silindi.

ğız. Mardin’in atık yönetiminde eksiklik-

teşekkür ederiz.”

kililerine çok teşekkür ederiz.” dedi.

derece

alan
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Aktüel

Avrupa şehirleri yarışacak

TÜKÇEV, TGDF Gıda Kongresi 2013’de

8

TGDF Gıda Kongresi 2013, “Yüzüncü Yıla

Zincirinde Sürdürülebilirlik” başlıklı otu-

Avrupa şehirlerini büyük sorunlarını çö-

On Kala” temasıyla 12-14 Kasım 2013 ta-

rumun moderatörlüğünü, TÜKÇEV Yö-

zecek, şehir yaşamını geliştirecek ve diğer

rihlerinde

Sueno

netim Kurulu Başkanı Beyhan Aslan ya-

şehirlerle paylaşılabilecek cesur fikirler or-

Otel’de gerçekleştirilecek. Dünya ve Tür-

pacak. Oturumda Çevre ve Şehircilik

taya koymaya teşvik eden toplam 9 milyon

kiye’den gıda ve içecek sektörüne yön ve-

Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü

avro ödüllü Bloomberg Philanthropies

ren isimleri buluşturacak olan Kongre’nin

Mehmet Baş, FAO Türkiye Temsilci Yar-

2013-2014 Mayors Challenge (Belediye

açılışında Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-

dımcısı Dr. Ayşegül Akın, FoodDrinkEu-

Başkanları Yarışması) başladı.

kanı Mehdi Eker, Sağlık Bakan Yardımcısı

rope Genel Direktörü Mella Frewen ve

Agah Kafkas ve TGDF Başkanı Şemsi Ko-

Nestlé Global Ar-Ge İletişim Direktörü

New York Belediye Başkanı ve aynı za-

puz katılımcılara hitap edecek.

Hilary Green, “Sürdürülebilir Çevre”

manda bir hayırsever olan Michael R. Blo-

Antalya

Side’deki

gündeminin beraberinde getirdiği riskler

omberg, yarışmanın duyurusunu Londra

Ambalaj atıklarının geri dönüşümünde

Hammadde temininden tüketime kadar

ve fırsatları değerlendirecek. Kongre’nin

Belediye Başkanı Boris Johnson, Varşova

yetkilendirilmiş kuruluş olarak faaliyetle-

gıda zincirinin tüm aşamalarının ele alı-

destekçilerinden TÜKÇEV, açacağı standla

Belediye Başkanı Hanna Gronkiewicz-

rini sürdüren TÜKÇEV, bu alandaki bilgi

narak, Türkiye’nin 2023 yolculuğunda

da kongre boyunca vakfın çalışmaları hak-

Waltz ve Floransa Belediye Başkanı Matteo

davet eden yarışmada, fikirlerin ciddi bir

kadar tamamlamaları gerekiyor. İlkbaharda

birikimi ve deneyimini Türkiye Gıda ve

Gıda ve İçecek Sanayi vizyonunun ortaya

kında katılımcıları bilgilendirecek. TGDF

Renzi ile birlikte Londra Belediye Sara-

soruna çözüm bulması, şehir sakinlerine

açıklanacak 20 finalist şehrin ekiplerinin

İçecek Sanayi Dernekleri Federasyo-

konulacağı Kongre’de TÜKÇEV de güçlü

Gıda Kongresi 2013 hakkında detaylı bilgi

yı’nda yaptı. Nüfusu 100 bin veya üze-

yönelik hizmetleri geliştirmesi, yönetimde

katılacağı Mayıs ayındaki Bloomberg Fi-

nu’nun (TGDF) düzenlediği TGDF Gıda

bir biçimde yer alacak. Kongrenin ilk günü

www.gidakongresi.com adresinden alına-

rinde olan Avrupa şehirlerinin yöneticile-

belirgin verim artışları sağlaması ve/veya

kirler Kampı’nda, önde gelen politika,

Kongresi 2013’e taşıyor.

olan 13 Kasım’da yapılacak “Gıda ve İçecek

biliyor.

rini şehirleri için en cesur fikri sunmaya

halkla etkileşimi artırması gerekiyor. Bü-

program ve yenilikçilik uzmanları, şehir-

yük ödülü kazanan şehre 5 milyon avro,

lerin fikirlerini güçlendirip, maksimum

en cesur ve en aktarılabilir fikirleri üreten

etkiyi yaratacak hale getirmelerine yar-

dört şehre de 1’er milyon avro verilecek

dımcı olacaklar. Finalistler, gözden geçir-

olan yarışmaya başvuru için Türkiye’deki

dikleri başvurularını yaz ortasına kadar tes-

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu “Perde” dedi

70’den fazla şehrin de uygun durumda ol-

lim edecekler. Sonbahar’da açıklanacak

Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine

Bosch Ev Aletleri Pazarlama Müdürü

duğu belirtildi. Şehirlerin Mayors Chal-

olan kazanan şehirler para ödülünün yanı

katkıda bulunmak amacıyla Sadri Alışık

Neylan Süer, “Bosch Çevre Çocuk Tiyat-

lenge davetine 11 Kasım 2013’e kadar yanıt

sıra, tanınmış tasarımcı Olafur Eliasson’un

Kültür Merkezi işbirliği ile Bosch Çevre

rosu aracılığıyla, 2008’den bu yana beş

vermeleri, başvurularını da 31 Ocak 2014’e

hazırladığı özel bir ödülü de alacaklar.

Çocuk Tiyatrosu tarafından sahneye ko-

yılda, 63 binin üzerinde çocuğumuza çevre

nulan “La Fonten Orman Mahkemesinde”

bilinci ve doğa sevgisi aşılamaktan gurur

adlı oyun, yeni sezonda Antalya’dan

duyuyoruz. Yeni sezonda on binlerce ço-

‘perde’ dedi. Ücretsiz olarak sahnelenen

cuğumuzla buluşacak olmanın heyecanını

oyun, 13 ilde çocuklarla buluşacak.

yaşıyoruz.” dedi.

ICCP 2013, ambalaj sektörünü buluşturacak
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara-

Kongrede, kamu kurum ve kuruluş tem-

fından düzenlenen, destekleyicileri ara-

silcileri ile sektör paydaşları, son gelişmeler

2008’den bu yana 63 binden fazla çocuğa

Sadri Alışık Kültür Merkezi Yöneticisi

sında TÜKÇEV’in de bulunduğu Ulus-

konusunda bilgi ve görüş alışverişinde bu-

ulaşarak, çevreye duyarlı nesiller yetişti-

Sadri Alışık da, şunlari söyledi:

lararası İstanbul Hazır Ambalajlı Mamul

lunacaklar. Hazır ambalajlı mamullere iliş-

Kongre ve Sergisi – ICCP, 5-6 Aralık 2013

kin mevzuat, Hazır ambalajlı mamullerin

rilmesine katkıda bulunan Bosch Çevre
Çocuk Tiyatrosu, yeni sezona Ege Turnesi

“2010 yılından bu yana Bosch ile birlikte

tarihlerinde İstanbul Pendik’te The Green

denetimi, Ambalajlar üzerindeki yazı ve

ile başlıyor. Yeni sezonda perdelerini ilk

Türkiye’yi il il geziyor, Türk Çocuk Ede-

Park Hotel Pendik Kongre Merkezi’nde

işaretler, Hazır ambalajlı mamullerin üre-

olarak Antalya’da açan tiyatro, güneyden

biyatı’nın en önemli yazarlarından Yalvaç

yapılacak. Yerli ve yabancı hazır ambalaj

tim teknolojileri, Sektörün problemleri ve

Ege’ye doğru uzanarak, sırayla Akşehir,

Ural’ın kaleme aldığı La Fonten Orman

sektörünü İstanbul’da buluşturacak olan

çözüm önerileri, Sektör verileri, Hazır am-

Burdur, Marmaris, Bodrum, Denizli, Ay-

Mahkemesinde adlı oyunumuzu, çocuklar

kongrenin açılışını, Bilim, Sanayi ve Tek-

balajlı mamullerin ithalat ve ihracatı, Am-

dın, Uşak, Manisa, İzmir, Kütahya ve Ba-

ve aileleri için sergiliyoruz. Doğa dostu

noloji Bakanı Nihat Ergün yapacak.

balajda yenilikçilik, Sürdürülebilir ambalaj

lıkesir’i gezerek, kapanışı Çanakkale’de ya-

bir marka olan Bosch’un desteğiyle sanata

pacak. Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu,

gönül veren bir ekip olarak, çocuklara

Hazır ambalaj konusundaki sunumlara yer

uygulamaları, Ambalajda geri dönüşüm

Eylül 2013-Haziran 2014 boyunca toplam

çevre duyarlılığı ve doğa sevgisi aşılayan

verilecek olan kongrede, firmalar ürünle-

konularının tartışılacağı kongreyi TÜK-

19 hafta sonu ve 76 temsil gerçekleştirecek.

bir tiyatro götürmekten çok mutluyuz.”

rini ve hizmetlerini tanıtma fırsatı bulacak.

ÇEV de destekliyor.

ve çevre, Ambalajda hijyen ve iyi üretim
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Güncel

1.350 firma, 113 belediye…

TÜKÇEV’le nice 10 yıllara!
Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi’nin Yetki Belgesi’nin
süresi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 10 yıl süreyle
uzatılırken, vakfın hizmet verdiği firma sayısı bin 350’ye, belediye
sayısı da 113’e ulaştı. TÜKÇEV, WWF’den Yeşil Ofis diploması alan ilk
vakıf olma başarısını da gösterdi.

K
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urulduğu 2007 yılından bu
yana tüketici, çevre ve geri dönüşüm konularında yoğun şekilde çalışan TÜKÇEV, bir yandan yeni Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki belgesinin 10
yıl süreyle uzatılmasının mutluluğunu, diğer yandan da bin 350 firma
ve 113 belediyeye hizmet vermenin
gururunu yaşıyor.
Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi’nin sahibi olduğu Yetki
Belgesi’nin süresi, Bakan adına Çevre
Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Baş
imzasıyla düzenlenen Yetki Belgesi ile
Ağustos 2011’de yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
kapsamında piyasaya süren işletmelerin ambalaj atık yönetimi konularındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla 10 yıl daha uzatıldı.

TÜKÇEV’in kurulduğu günden itibaren üzerine düşen sorumlulukları,
tüm olanaklarını zorlayarak en iyi şekilde yerine getirdiğini belirten TÜKÇEV Başkanı Av. Beyhan Aslan, şunları söyledi:
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen yetki belgemiz, verdiğimiz
hizmetler ve yeni yürürlüğe giren
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereği 10 yıl uzatılmıştır. Bu
bizi memnun etmekle birlikte, asıl bugün itibarıyla bin 350 firma ile 113
ilçe belediyesine hizmet verir duruma
gelmek bizleri gururlandırmaktadır.
TÜKÇEV, yıl ortası itibariyle 380 bin
ton ambalaj atığını geri dönüşüm sektörüne kazandırmıştır. Yine yönetmelik kapsamında toplam 113 ilçe belediyesi ile ambalaj atıklarının
kaynağında ayrı toplanması hakkında

çalışmalar yürütmekteyiz. Yılbaşından
bugüne kadar toplam nüfusu 12 milyonu aşan ilçe belediyelerimizin işbirliği ile yürüttüğümüz çalışmalarda,
belediyelerimize yaklaşık 50 bin adet
ayrı toplama ekipmanı desteğinde bulunulmuştur. Bu rakamların, yılsonu
itibarıyla beklentilerimizin çok üstünde gerçekleşeceğine de inanıyoruz.
Bizlere destek veren başta Bakanlığımız olmak üzere, tüm firma ve belediye yetkililerine çok teşekkür ederiz.”

Yeşil Ofis diplomalı ilk vakıf
TÜKÇEV
Tüketici ve çevre eğitimi ile geri dönüşüm konusundaki çalışmaları ile
öne çıkan TÜKÇEV, dünya genelinde
100’den fazla ülkede çalışmalar yürüten uluslararası doğa koruma kuruluşu
WWF tarafından verilen “Green Office - Yeşil Ofis” diplomasını, Türkiye’de ilk alan vakıf olma başarısını
da gösterdi. WWF Türkiye Kurumsal
İlişkiler Yönetmeni Münevver Bayhan, “Green Office” diplomasını,
TÜKÇEV’in Ankara’daki merkezinde
düzenlenen törenle TÜKÇEV Başkanı Beyhan Aslan’a takdim etti.
TÜKÇEV çalışanlarının da katıldığı
törende kısa bir konuşma yapan Aslan,

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi’nin sahibi olduğu Yetki
Belgesi’nin süresi, verilen hizmetler ve 2011’de yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince 10 yıl daha uzatıldı.

bir yıl süren yoğun çalışma ve hazırlık
sonucu “Green Office” diplomasını
almaya hak kazandıklarını belirterek,
şunları kaydetti:
“Türkiye’de böylesine önemli bir diplomayı, tüm vakıflar içerisinde, üstelik
de çevre vakfı olarak bizim almamız
elbette ki çok sevindirici. Doğal kaynakların tüketimi, ısıtma/soğutma,
elektrik tüketimi, ulaşım, su tüketimi,
kağıt tüketimi, büro malzemeleri, gıda
tüketimi, satın alma, kafeterya, temizlik hizmetleri, atık yönetimi, bina bakımı ve çalışan bilincinin
artırılması gibi kriterler,
her gün hassasiyetle elden
geçiyor ve vakıftaki faaliyetler ona göre yürütülüyor. Bir çevre vakfı olarak,
dünya genelinde önemini
ispatlamış bir belgeyi almış
olmak bizleri mutlu etti.
Ama önemli olan, Yeşil
Ofis olmanın gereklerini
devam ettirmektir.”
Türkiye genelinde Green
Office diplomasını alan ilk
vakfın TÜKÇEV olduğunu vurgulayan WWF
Türkiye Kurumsal İlişkiler
Yönetmeni
Münevver
Bayhan da, Yeşil Ofis diplomasını almanın şartlarının hiç de kolay olmadığının altını çizdi. Bayhan,
şunları söyledi:
“Bu şartları sadece bir kereye mahsus yerine getir-

mek önemli değil. Önemli olan sürekliliğin sağlanmasıdır. Her yıl düzenli denetimlerle bunu belirliyoruz.
Dünyada 100’den fazla ülkede çalışmalar yürüten uluslararası bir doğa
koruma kuruluşu olan WWF, küresel
ölçekte bir değişim yaratmaya, yeryüzünün en değerli yaşam alanlarını ve
canlı türlerini korumayı hedeflemektedir. Green Office, ofislerde uygulanan bir tasarruf ve iyileştirme programı. WWF’in insanlığın doğal
kaynaklar üzerindeki baskısını, Eko-

lojik Ayak İzi’ni azaltmak için oluşturduğu stratejik yaklaşımının bir parçasıdır. Program; karbon emisyonu
başta olmak üzere enerji tasarrufu, yenilenebilir kaynaklar, doğal kaynakların bilinçli kullanımı ve yaşam tarzının
değiştirilmesi konusunda ofis çalışanlarında farkındalık yaratmayı hedefliyor. Green Office Programı, katılımcı
kurumların ofis kaynaklarının değerlendirilerek ilgili tasarruf kriterlerinin
belirlenmesine ve bu çerçevede ofislerin kendi çevre yönetim sistemini
yaratmalarına olanak sağlıyor.”
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Atık Yönetimi Yönetmelik Taslağı

Atık düzenlemelerine
tek çatı!
Teknolojideki gelişmeler ve artan sanayi üretimi ile birlikte giderek
çeşitlenen atıklar konusunda genel çerçevenin çizileceği Atık
Yönetimi Yönetmelik Taslağı üzerindeki çalışmalar devam ediyor.

Ç
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evre ve Şehircilik Bakanlığı,
atıkların toplanması, geri dönüşüme sokularak ekonomiye yeniden
kazandırılması ve bertarafı konularındaki mevzuatı yeniden şekillendiriyor.
Buna göre, yaklaşık 6 ay-1 yıl içerisinde çıkartılacak Atık Yönetimi Yönetmeliği ile atıklar konusunda genel
çerçeve çizilecek. Ambalaj atıkları,
tehlikeli atıklar ya da tıbbi atıklar gibi
atık türlerine göre uygulamalar ise
tebliğler ile düzenlenecek.
Atıklara ilişkin düzenlemelerin genel
bir çerçevede tek yönetmelikte toplanması çalışmalarına, atıkların türlerine göre oluşturulan komisyonlar
destek veriyor. Yetkilendirilmiş Kuruluş olarak faaliyet gösterdiği ambalaj
atıkları alanındaki bilgi birikimi ile
ambalaj komisyonu çalışmalarına katkı

sağlayan Tüketici ve Çevre Eğitim
Vakfı (TÜKÇEV), Atık Yönetimi Yönetmelik Taslağı’na ilişkin görüş ve
değerlendirmelerini bildirdi.
TÜKÇEV, Taslağın Tanımlar kısmındaki Ambalaj Atığı tanımının, ambalaj
atığının geri kazanım sürecine dahil
edilmesi gerektiğini öncelikle tanımlara da yerleştirmek gerektiği düşüncesiyle, “Çevreye atılan ambalaj atıkları” ifadesi çıkartılarak, şu şekilde
düzenlenmesini önerdi:
“Ambalaj atığı: Üretim artıkları hariç,
ürünlerin veya herhangi bir malzemenin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya
ulaştırılması aşamasında ürünün sunumu için kullanılan ve ürünün kullanılmasından sonra oluşan kullanım
ömrü dolmuş olan tekrar kazanılabilir
ambalajlar da dahil geri kazanım sürecine katılması gereken atıkları,”

Ara Depolama Tesisi tanımına “Atık
türüne göre dizayn edilmiş” ifadesinin
eklenmesi, işletmeler ve kent sakinlerinden oluşan Atık Üreticisi tanımının
her iki gruba göre yapılarak görev ve
sorumluluklarının belirlenmesi, Atık
Yağ tanımında bitkisel yağların da belirtilmesi ya da bitkisel yağ tanımının
ayrıca yapılmasını öneren TÜKÇEV’in Atık Tüccarı tanımına ilişkin
görüşü de şöyle:
“Bu tanım bir yandan sokak toplayıcılarını, hurdacıları ve ardiyeleri resmileştirirken, diğer yandan çeşitli yeni
piyasalar yaratacaktır. Mevcut sisteme
getireceği artılarını ve eksilerini iyi
analiz etmek gerekir. Kayıt dışı atıkları
kayıt içine almak için artı fayda sağlanabilir fakat atık maliyetleri açısından
değerlendirmek gerekir. Şu anki sistem açısından bu tanımın erken olduğunu düşünmekteyiz.”
TÜKÇEV, taslakla belediye atıklarının
taşınmasının ekonomik olmasını sağlamak, taşıma hattındaki trafiğe fazla
yüklenmemek için çevresel önlemler
alınarak şehirlerin merkezi yerlerinde
aktarma istasyonlarının kurulması,
atıkların taşınması ve çeşitli muhtemel
olumsuz çevresel etkilerin azaltılması
gibi yükümlülüklerin belediyelere verilmesi gerektiği şeklindeki görüşünü
de bildirdi.

Ambalaj atıkları alanındaki bilgi birikimi ile ambalaj komisyonu
çalışmalarına katkı sağlayan TÜKÇEV, Atık Yönetimi Yönetmelik
Taslağı’na ilişkin görüş ve değerlendirmelerini bildirdi.

Taslakta, sorumluluk verilen taraflar
için eğitim faaliyetleri düzenlenmesi
yükümlülüğü Çevre ve Şehircilik il
müdürlüklerine verilirken, il müdürlüklerinin personel yetersizliği dolayısıyla bakanlığın yükümlülük üstlenmesi gerektiği kaydedildi. Taslağın 8.
Maddesinde düzenlenen Mahalli İdarelerce Alınacak Tedbirlere ilişkin
TÜKÇEV’in görüşleri de şöyle:
“Katı atıkların ikili toplanmasına ilişkin tebliğe yer verilmeyen Mahalli
İdarelerce Alınacak Tedbirler arasına
atıkların ayrı toplanması hükmüne de
yer verilmelidir.

Atık Yönetimi Yönetmeliği ile
atıklar konusunda genel
çerçeve çizilecek, atık

Yeni yapılan konutlarda atık toplama
noktası oluşturulması zorunluluğu getirilmesi, uygulamada sıkıntılar yaşanmasını engelleyecektir.
Alınacak tedbirlere; ‘Atıkların kaynağında ayrı toplanması çalışmalarının
etkin yürütülmesi için site yöneticileri
ve apartman görevlilerinin, atıklar ve
yönetimi konusunda eğitilmesini sağlamak ve/veya sağlattırmakla görevlidir.’ ibaresi eklenmelidir.”
Satış noktalarının atık ambalaj yazılım
programına tanımlanarak çapraz denetimin sağlanabileceği görüşünü dile
getiren TÜKÇEV, satış noktalarında
atık toplama noktalarının oluşturulması akabinde eğitim-bilinçlendirme
çalışmalarının yetkilendirilmiş kuruluş ve belediyeler ile yürütülmesi gerektiğini de bildirdi.
Atık üreticisinin ve atık sahibinin yükümlülükleri kapsamında Tehlikeli
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne
tabi atıklar için “Ulusal Atık Taşıma

türlerine göre uygulamalar
tebliğler ile düzenlenecek.

Formu” doldurulması gerektiği hatırlatılarak, “Bu nedenle hangi atıkların
taşıma formuyla taşınması gerektiği ya
da hangi atıkların form kullanımından
muaf olduğu belirtilmelidir.” denildi.
Genişletilmiş üretici sorumluluğu
kapsamında üreticilerin yükümlülüklerini Yetkilendirilmiş Kuruluşlar ile
yerine getirmeleri için “sözleşme yaparak” gibi bir ifade kullanılmasıyla
işletmelerde farklı algılar oluşmasının
önüne geçilebileceği vurgulanırken,
“Yurt içinde piyasaya sürdüğü ambalajların toplamı yıllık 3 bin kg ve altında kalan üreticiler, geri kazanım yükümlülüğünden muaftır.” hükmünü
içeren 13. Maddenin, muafiyetin, yönetmeliğin uygulanmasında sorunlar
çıkardığı ve işletmelerin belgelendirme maliyetlerinden kaçınması için
kaçış noktası oluşturduğundan metinden çıkartılması gerektiği kaydedildi.

Geçici depolama alanlarının fiziki şartlarının belirtilmesi ya da bakanlıkça
çıkartılacak düzenlemelere göre belirleneceği ibaresinin taslakta yer alması
gerektiğine dikkat çekildi, Ulusal Atık
Yönetimi Planı’nın sadece Bakanlık
tarafından değil, Belediyeler Birliği,
İçişleri Bakanlığı, TÜİK, STK’lar gibi
yükümlülük sahibi paydaşlar ile diğer
kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte
hazırlanması gerektiği vurgulandı.
Yetkilendirilmiş Kuruluş yükümlülükleri arasına, kayıt dışı üreticileri/piyasaya süren firmaları karşılıklı gizlilik
ilkesine bağlı kalarak Bakanlığa bildirmenin de eklenmesi gerektiği görüşünde olan TÜKÇEV, uygulamada
boşluk doğmaması için Atık Yönetimi
Yönetmeliği yayınlanmadan önce belirtilen uygulamaların detaylarını içeren tebliğlerin yayınlanmasının yararlı
olacağını da kaydetti.
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Güncel

Atık Bitkisel ve Madeni Yağ Çalıştayı

Aslan: “Onlar koşuyor, biz emekliyoruz”
Ankara’da düzenlenen çalıştayda çarpıcı mesajlar veren TÜKÇEV
Başkanı Beyhan Aslan, “Kendimizi aldatmayalım. Çevrecilik
konusunda gelişmiş ülkeler koşarken, biz adeta emekliyoruz. Para
kazanılmadığı sürece de çevreyi korumak mümkün değil.” dedi.

T
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ÜKÇEV’in düzenleyenler arasında bulunduğu, beş ayrı üniversitenin de destek verdiği Atık Bitkisel ve Madeni Yağ Çalıştayı, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı, Alternatif
Enerji ve Biyodizel Üreticileri Birliği
(ALBİYOBİR) ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (GEKSANDER)
tarafından 3 Temmuz’da Ankara’da
gerçekleştirildi. Bitkisel ve madeni
yağların toplanma ve geri kazanılması
konularının işlendiği çalıştayda, sektörde yaşanan problemler ve çözüm
önerileri masaya yatırıldı.
Çalıştayda ilk konuşmayı yapan ALBİYOBİR Genel Sekreteri Av. İskender Minar, toplama miktarlarını arttırmanın önemli olduğunu, bunun da
mevzuata uygun, rekabetçi bir sistemle mümkün olacağını söyledi. Minar, “Kirletenin faturayı ödemediği bir
ortamda gelişme ve adalet beklemek
mümkün değildir.” dedi.

Avrupa Birliği uyum yasaları ve kayıt
dışı toplama konularına dikkat çeken
GEKSANDER Başkanı İbrahim Engin de, atık yönetiminin daha sağlıklı
yapılması gerektiğinin altını çizdi. Engin, “Öncelikle bu alanda faaliyet yürüten STK’ların dünya standartları düzeyinde desteklenmesi gerekir.”
görüşünü dile getirdi.
Konuşmasına, Türkiye’nin gelişmiş
ülkelere oranla çevrecilik, atık yönetimi ve geri dönüşüm konusunda
adeta emeklediğini belirterek başlayan
TÜKÇEV Yönetim Kurulu Başkanı
Av. Beyhan Aslan ise şunları söyledi:
“Çevrecilik konusunda gelişmiş ülkeler koşarken, biz adeta emekliyoruz.
Kendimizi aldatmayalım. Para kazanılmadığı sürece de çevreyi korumak
mümkün değildir. Bugün Türkiye’de
1 milyon çevre gönüllüsü olduğunu
varsaysak bile, 70 milyonu aşkın bir

ülke insanının kirlettiğini, 1 milyon
insanın temizlemesini beklemek çok
komik olur.

Biyoyakıt üretiminde
kullanılan bitkisel ve

Para kazanmayan hiçbir sektörün gelişmesi mümkün değildir. Atık sektörü
de çok büyük kazanımları olan bir sektördür. Kendimizi aldatmayalım. Bu
sektör içerisinde bulunan şirket, kurum ve kuruluşlar para kazanmadığı
sürece bir yere varılmaz. Bunun için
de devlet, bu alanda faaliyet yürüten
kuruluşları, AB ülkelerinde olduğu
gibi daha çok desteklemelidir. Şu anda
bazı destekler var ama bunlar dolaylı
destekler. Asıl olarak vergi indiriminde, enerjide, istihdamda direkt
teşvikler getirilmelidir.
Ayrıca toplumun eğitilmesi gerekiyor.
Atıkların toplanması için eğitime
apartman görevlilerinden başlamalıyız.
Kanuni mecburiyetler olmazsa bazı
şeyler eksik kalır. Sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesi ve sorgulayıcı, objektif sivil toplum örgütlerinin
oluşması lazım.”
Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği
(BYSD) Başkanı ve AK Parti Balıkesir
Milletvekili A. Edip Uğur, ülkemizde

Türkiye’de önemli bir sorun haline gelen atık yağların daha çok toplanması
ve geri kazanılabilmesi için gerekli piyasa şartlarının oluşturulması amacıyla düzenlenen çalıştayda, çözüm önerileri dile getirildi.

madeni atık yağların
toplanması ve geri
kazanılması, ülke
ekonomisi açısından da
büyük önem taşıyor.
yağlar sulara karışmadan, 60-70 bin
ton atık yağın toplanması gerektiğini
vurgularken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanı
Zeki Terzioğlu da, sistemin sıkıntılarının hep beraber aşılacağını, atık yağların kirletmeden toplanmasını sağlamak gerektiğini vurguladı.

rilerini dile getirdiler.

Her iki konuşmacı da, STK’ların desteklenmesi gerektiğini, çalıştayların
sektörel bazda artırılmasını, sadece
tencereye girenin değil, tencereden çıkanın da kontrol altına alınmasının
önemli olduğunu kaydettiler.

• Paydaşların sorumluluklarının belirlenmesi, yüklerin paylaşılması.

Önemli bir atık olan ve temiz enerjide
kullanılan bitkisel ve madeni atık yağların toplanması ve geri kazanılması,
ülke ekonomisi açısından da büyük
önem taşıyor. Türkiye’de önemli bir
sorun haline gelen atık bitkisel ve madeni yağların daha çok toplanması ve
geri kazanılabilmesi için gerekli piyasa
şartlarının oluşturulması amacıyla düzenlenen çalıştayda, akademisyenler,
belediye yetkilileri ve ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir gün boyunca konuyu tartışarak, çözüm öne-

15

ALBİYOBİR Yönetim Kurulu Başkanı
Tamer Afacan, çözüm önerilerinden
bazılarını şöyle sıraladı:
• Atık Yönetimi vizyon ve mevzuatının bütünlüğünün sağlanması.

• Sorumluluk ve yüklerin mali, ekonomik araçlarla desteklenmesi.
Av. Beyhan Aslan
• Toplama ve geri kazanım miktarlarının belli periyotlarla kamuoyuna
açıklanması.

“Atık sektörü çok büyük
• Sistemde destek veren ve faydalı
olan kuruluşların ödüllendirilmesi.

kazanımları olan bir sektör.
Ancak kendimizi

• Tecrübelerden istifade edilmesi.

aldatmayalım. Sektörde
• Elektronik takip sistemine geçilmesi.

bulunan şirket, kurum ve
kuruluşlar para kazanmadığı

• Faaliyetlerde çevresel argümanların
kullanılması.

sürece bir yere varılamaz.”

Kapak

Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018

Hedef; yaşanabilir mekânlar,
sürdürülebilir çevre
Ekonomik büyümenin sosyal ve çevresel unsurlarla uyumunun
sağlanmasının, sürdürülebilir kalkınma anlayışının gereği olduğu
belirtilen Onuncu Kalkınma Planı’nda, “Türkiye, çevresel tehditleri
fırsata dönüştürme potansiyeline sahiptir.” denildi.

C
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umhuriyetin 100. Yıldönümü
olan 2023 yılı hedeflerine uygun
olarak hazırlanan Onuncu Kalkınma
Planı (2014-2018), 6 Temmuz’da
Resmi Gazete’de yayınlandı. Türk vatandaşlarının mutlu, müreffeh ve
onurlu bir şekilde yaşaması; bireylerin
kendilerini geliştirebilecekleri, özgür,
sağlıklı, güvenli ve yüksek standartta
yaşam sürebilecekleri sosyal bir ortamın oluşturulması Planın temel amaçları arasında. Kalkınmanın sürdürülebilir
olması
ve
refahın
yaygınlaştırılmasının, insanların bulundukları mekânlarda yaşam kalitesinin ve yaşanabilirlik standartlarının
çevreye duyarlı bir şekilde yükseltilmesi halinde mümkün olacağı belirtilen Onuncu Kalkınma Planı, bu
doğrultuda insani gelişmişlik, çevrenin korunması ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi unsurları da
kapsayacak şekilde tasarlandı.
Sürdürülebilirlik odaklı Plandaki dört ana başlıktan birisi
olan “Yaşanabilir Mekânlar,
Sürdürülebilir Çevre” başlığı
altında; çevreye duyarlı yaklaşımların sosyal ve ekonomik
faydalarının artırılması, insa-

nımızın şehirlerde ve kırsal alanlarda
yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir
şekilde yükseltilmesi kapsamındaki
hedef ve politikalara yer verildi. “İklim Değişikliği ve Çevre” başlığı altında; hızla artan nüfus, şehirleşme,
ekonomik faaliyetler, çeşitlenen tüketim alışkanlıklarının çevre ve doğal
kaynaklar üzerindeki baskıyı artırdığı
vurgulanarak, şöyle denildi:
“Türkiye, küresel düzeydeki çevre sorunlarının çözümüne ülke gerçeklerini gözeten bir anlayışla, ‘ortak fakat
farklılaştırılmış sorumluluklar’ ve ‘göreceli kapasiteler’ ilkeleri çerçevesinde

katkı vermektedir. Artan nüfusun ihtiyaçları ve çeşitlenen tercihleri kalkınma sürecini etkilerken, çevre
üzerinde yaratılan baskının azaltılması
önem kazanmaktadır. Türkiye çevre
konusunda aldığı kararlar ve yürüttüğü projelerle çevresel tehditleri fırsata
dönüştürme potansiyeline sahiptir.”
Planın Hedef ve Politikalar bölümündeki, “Yaşanabilir mekânlar, Sürdürülebilir Çevre” başlığında ise şu
hususlara yer verildi:
“İnsanların iş ve yaşam ortamlarının
kalitesi, temel kalkınma ve refah göstergelerinden biridir. Şehirlerimizde
aşırı ve niteliksiz büyüme, barınma,
trafik, güvenlik, altyapı, sosyal uyum
ve çevre sorunları önemini korumaktadır. Şehirlerimizin önemli bir kısmının bir taraftan bu tür riskleri
yöneterek, uygun müdahalelerle yaşanabilir mekânlara dönüştürülmesi, diğer taraftan da kentsel imaj yönetimi

“Bölgesel gelişme, her kesim için barınma ihtiyacının yeterli, sağlıklı ve
güvenli bir şekilde giderilmesi gibi alanlarda insanı ve yaşam kalitesini
daha çok merkeze alan bir yaklaşıma ihtiyaç vardır.”

ve markalaşma çabalarıyla çekim merkezi olması gözetilmesi gereken hususlardır. Kentsel dönüşümün bir
sistem bütünlüğüyle ele alınması uygulamanın etkinliğini artıracaktır.
Şehir ve mekân kalitesinin birincil sorumluları olan mahalli idarelerin yeniden yapılandırılması, mali ve
kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve yerindelik ilkesi gereğince geliştirilmesi önemini korumaktadır.
Ayrıca, kamu kuruluşları, üniversiteler, kalkınma ajansları, meslek örgütleri, odalar, STK’lar ve özel sektör
örgütlerinin hizmet kapasitelerinin
geliştirilmesi ve kendi aralarındaki ağ
yapılarının güçlendirilmesi de yerel
kurumsal kapasitenin önemli unsurlarını oluşturmaktadır.

Yaşanabilir mekân olgusunun en
önemli boyutlarından birisi de çevresel kalitenin korunması, gelecek nesillerin
refah
ve
mutluluğunu
azaltmayacak bir kalkınma ve mekânsal gelişme yaklaşımının benimsenmesidir. Ekonomik büyümenin sosyal
ve çevresel unsurlarla uyumunun sağlanması, büyümenin getirilerinin sosyal yapının güçlendirilmesi ve çevre
üzerindeki baskıların azaltılması için
de kullanılması sürdürülebilir kalkınma anlayışının bir gereği olarak ortaya
çıkmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma
anlayışının daha da ileriye taşınması
için bu alandaki politikaların uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde ilgili kuruluşlar arasında
işbirliği, koordinasyon ve veri paylaşımının geliştirilmesi ve özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum
kuruluşlarının rolünün artırılması
önem kazanmaktadır. Ayrıca, üretim

ve tüketimde çevre standartlarının rekabetçilik ve yeşil büyüme anlayışıyla
geliştirilmesi yanında, iklim değişikliğiyle mücadelenin ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımının da
gözetilmesi gereklidir.”
2007-2012 döneminde ülke nüfusu
%7,1 oranında artarken, nüfusu 20 binin üzerindeki yerleşimler itibarıyla
şehir nüfusunun bundan iki kat hızlı
artmasıyla,
şehirleşme
oranı
%67,5’ten %72,3 seviyesine yükseldi.
2018 yılında %76,4’e ulaşması beklenen şehirleşme oranındaki artışın yanı
sıra artan gelir düzeyi, aile ve toplum
yapısındaki değişiklikler ve hareketlilik, şehirlerde yaşam kalitesini ön plana çıkarıyor.
Konut üretiminin gelir gruplarının
ihtiyaçlarına, yerleşmelerin gelişme
eğilimlerine ve özelliklerine göre yönlendirilmesi; yaşlı, çocuk ve engellilerin ihtiyaçlarına uygun konut ve
çevrelerinin tasarlanması ve yapımına
olan ihtiyacın devam ettiği kaydedilen
Plan döneminde, şehirleşme, nüfus
artışı, yenileme ve afetten kaynaklanan konut ihtiyacının toplam 4,1 milyon olacağı tahmin ediliyor.
Planda, hızlı şehirleşme nedeniyle artan altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasında kayda değer ilerlemeler
sağlanmakla birlikte, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, sürekliliğinin ve
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Kapak

satlar değerlendirilerek, yeşil büyümenin sağlanması hedeflenmektedir.

Plan döneminde uygulanacak politikalarla atıkları kaynakta ayrıştırma,
toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları geliştirilecek; ambalaj
atıklarının geri dönüşüm oranı, 2018 yılında %56’ya yükselecek.

sürdürülebilirliğin sağlanması ihtiyacının devam ettiği vurgulandı.
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Katı atık alanında düzenli depolamadan yararlanan belediye nüfusunun
toplam nüfusa oranı, 2006 yılında
%34 iken, 2012 yılında %60’a ulaştı.
2012 sonu itibarıyla 69 düzenli depolama tesisi ile 903 belediyede 44,5
milyon nüfusa hizmet veriliyor.
“Katı atık yönetiminde önemli bir boyut olan geri dönüşümün faydalarının
yeterince bilinmemesi, geri kazanılmış ikincil ürüne ait standartların yetersizliği, teşvik ve yönlendirme
sisteminin eksikliği gibi hususlar geri
dönüşüm çalışmalarını olumsuz etkilemektedir.” denilen Planda, atıkların
insan ve çevre sağlığına etkilerinin en
aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesinin temel amaç olduğu
belirtildi. Plan döneminde uygulanacak politikalarla katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta
ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kaza-

nım ve bertaraf safhaları bir bütün
olarak geliştirilecek; bilinçlendirmenin ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine öncelik verilecek, geri
dönüştürülen malzemelerin üretimde
kullanılması özendirilecek. Ambalaj
atıklarının geri dönüşüm oranı, 2018
yılında %56’ya yükselecek.

Çevrenin Korunması
Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir yaklaşımla, çevre mevzuatı ve standartları geliştirilmiş,
kurumsal ve teknik altyapı iyileştirilmiş ve çevre yönetiminin güçlendirilmesine yönelik projeler gerçekleştirilmiştir. Böylece başta emisyonların
kontrolü olmak üzere çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre kalitesinin iyileştirilmesi ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi yönünde önemli
ilerlemeler kaydedilmiştir.
Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede ulusal şartlar çerçevesinde alınan
tedbirlerle 1990-2007 döneminde 1,4

milyar ton emisyon tasarrufu sağlanmıştır. 2010 yılı verilerine göre, Türkiye’nin yıllık sera gazı emisyonu
401,9 milyon ton karbondioksit eşdeğeri, kişi başına sera gazı emisyonları
ise yıllık 5,51 ton karbondioksit eşdeğeridir. 2007-2012 döneminde havadaki kükürt dioksit miktarında %50,
partikül madde miktarında ise %36
oranında azalma sağlanmıştır. Korunan alanların ülke yüzölçümüne oranı, 2006 yılında %4,99 iken 2012
yılında %7,24’e yükselmiştir.
Bu gelişmelere rağmen ekonomik büyüme, nüfus artışı, üretim ve tüketim
alışkanlıklarının çevre üzerindeki baskıları devam etmektedir. Ekonomik ve
sosyal gelişme sağlanırken, toplumun
çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin
kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin
yükseltilmesi temel amaçtır. Çevre
dostu yaklaşımların barındırdığı fır-

Çevre yönetiminde görev, yetki ve
sorumluluklardaki belirsizlik ve yetersizlikler giderilecek, denetim mekanizmaları güçlendirilecek; özel
sektörün, yerel yönetimlerin ve
STK’ların rolü artırılacaktır.
Sürdürülebilir şehirler yaklaşımına
uygun olarak şehirlerde atık ve emisyon azaltma, enerji, su ve kaynak verimliliği, geri kazanım, gürültü ve
görüntü kirliliğinin önlenmesi, çevre
dostu malzeme kullanımı gibi uygulamalarla çevre duyarlılığı ve yaşam
kalitesi artırılacaktır.
Tüketim alışkanlıklarının sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve çevre bilincinin
artırılmasına
yönelik
uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.
İklim değişikliği ile mücadele ve
uyum çalışmaları ülke gerçekleri gözetilerek sürdürülecektir.
Su Kaynakları Yönetimi
Ülkemizde mevcut 112 milyar m³
kullanılabilir su kaynağından yararlanma oranı yaklaşık %39 olup, bu

kaynağın 32 milyar m³’ü (%73) sulamada, 7 milyar m³’ü (%16) içme ve
kullanmada, 5 milyar m³’ü (%11) sanayide kullanılmaktadır. Ülkemiz,
2013 yılı itibarıyla kişi başına düşen
yaklaşık 1.500 m³ kullanılabilir su
miktarı ile su kısıtı bulunan ülkeler
arasında yer almaktadır. 2030 yılında
kişi başına 1.100 m³ kullanılabilir su
miktarıyla Türkiye, su sıkıntısı çeken
bir ülke durumuna gelebilecektir. Su
kaynaklarının korunması ve talebin en
yüksek olduğu tarım sektörü başta olmak üzere sürdürülebilir kullanımını
sağlayacak bir yönetim sisteminin geliştirilmesi temel amaçtır.
Ticaret Hizmetleri
Sektörde kayıt dışılığın azaltılması için
etkin denetim ve gözetiminin yanında
tüketici duyarlılığının artırılması
önem taşımaktadır. Ticareti yapılan
ürünlerin çevreye olan etkileri ile kalite ve hijyen sorunlarını gidermek
üzere ürün ve sunum standartlarının
geliştirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır.
Ticaret faaliyetlerinde yüksek katma
değerli hizmet üretiminin ve verimlilik artışının sağlanması, rekabetin ve
tüketicinin korunması temel amaçtır.
Tüketicinin korunmasıyla ilgili mevzuat, güncel gelişmelere uygun olarak

yeniden düzenlenecek, uygulamalar
iyileştirilecektir.
Öncelikli Dönüşüm Programları
2023 hedeflerine ve Onuncu Kalkınma Planının amaçlarına ulaşılabilmesi
açısından önem taşıyan, temel yapısal
sorunlara çözüm olabilecek, dönüşüm
sürecine katkıda bulunabilecek kritik
reform alanları için “Öncelikli Dönüşüm Programları” da tasarlandı.
İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması
Programı çerçevesinde; geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama-ayırmaya konu atıkların etkin bir şekilde
ekonomiye kazandırılması sağlanacak.
Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi Programı ile israfın
boyutlarının tespit edilmesi, tüketici
haklarının korunması, bilinçli tüketimin yaygınlaştırılması, piyasa gözetimi ve denetiminin etkin bir biçimde
uygulanması, tasarruf alışkanlığı kazandırılması, israfın azaltılması ile ilgili kampanyalar düzenlenecek.
Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi
Programı’nın uygulanmasıyla, 2018
yılına kadar kamu binalarındaki enerji
tüketimi yüzde 10 düşürülecek.
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20 Ağustos Dünya Limit Aşım Günü

Limiti aştık, geleceğimizi tüketiyoruz
Küresel Ayak İzi Ağı (Global Footprint Network – GFN), her yıl
insanlığın talebinin doğanın bir yıl içinde sunduğu miktarın üzerine
çıktığı günü, Dünya Limit Aşım Günü olarak ilan ediyor. Bu yıl için
Limit Aşım Günü olarak açıklanan 20 Ağustos’ta, ekolojik ayak izimiz
dünyanın kapasitesini aştı.

İ
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nsanlığın doğa üzerindeki talebi;
gıda gereksinimi, hammadde temini ve karbondioksitin özümsenmesi
olarak ayrı ayrı ölçülüyor. Böylece hesaplanan Ekolojik Ayak İzi, gezegenin
doğal kaynakları bir yıl içinde yenileme ve atıkları özümseme kapasitesi
ile karşılaştırılarak, her yıl insanlığın
talebinin doğanın bir yıl içinde sunduğu miktarın üzerine çıktığı gün,
Dünya Limit Aşım Günü olarak açıklanıyor. Dünya Doğayı Koruma
Vakfı’nın (WWF) stratejik ortağı olan
Küresel Ayak İzi Ağı (Global Footprint
Network – GFN); ekolojik ayak izimizin bu yıl 20 Ağustos’ta gezegenin
kapasitesini aştığını açıkladı. Yani insanoğlu, 20 Ağustos’ta gezegenin bu
yıl için kendisine sunduğu kaynakları
tüketti, yılın geri kalanını gelecek yıldan ödünç alarak sürdürüyor. Üstelik
GFN verileri, Dünya Limit Aşım Günü’nün 2011 yılından beri her yıl üç

gün öne kaydığını gösteriyor.

Dünyada 6 milyar insan gıda kaynaklarına ulaşırken, 1 milyara yakın insan
açlıkla boğuşuyor. Buna karşılık üretilen gıdaların üçte biri israf ediliyor.
Günümüzde, iki milyar insanın temel
gereksinimlerini karşılamakta sıkıntı
yaşıyor olması, düşünce sistemimizden başlayarak yaşam biçimimizi ve
tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini açıkça gösteriyor.
BM’nin Binyıl Kalkınma Hedefleri,

Sahip olduğu kaynakları her gün 7
milyardan fazla insanın hizmetine sunan dünyamız artık yetmiyor, yetemiyor. WWF’in 9.’sunu Mayıs 2012’de
yayımladığı Yaşayan Gezegen Raporu,
artan nüfus ve aşırı tüketim nedeniyle
insanoğlunun doğal kaynaklara yönelik talebinin sürekli büyüdüğünü ortaya koyuyor. Bu büyüme sonucu;
gezegenimiz bir yıl içinde tüketilen
doğal kaynakları üretmek ve yenilemek için 1,5 yıla ihtiyaç duyuyor. Tüketim alışkanlıklarımızı ve iş yapma
biçimimizi değiştirmediğimiz takdirde 2030 yılında 2, 2050 yılına gelindiğinde ise 3 dünya gezegeni de olsa
ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetmeyecek. Çözüm ise, doğayı ekonominin,
iş modellerinin ve yaşam biçimlerimizin merkezine oturtarak, daha iyi seçimler yapmaktan geçiyor.

Dünya, bir yıl içinde tüketilen doğal kaynakları üretmek ve yenilemek için 1,5 yıla
ihtiyaç duyuyor. Tüketim alışkanlıklarımızı ve iş yapma biçimimizi değiştirmediğimiz
takdirde, 2050 yılında 3 dünya daha olsa ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetmeyecek.

“Aşırı yoksulluğu ve açlığı ortadan kaldırmak; Herkes için evrensel ilköğretim sağlamak; Cinsiyet eşitliğini teşvik
etmek ve kadının güçlendirilmesini
sağlamak; Çocuk ölümlerini azaltmak; Anne sağlığını iyileştirmek;
HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele; Çevresel sürdürülebilirliği sağlama ve Kalkınma için küresel
bir ortaklık kurmak”tan oluşuyor. Hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda, evrensel çevre ve sosyal
sorumluluk ilkelerini desteklemek
amacıyla eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın öncülüğünde Haziran

2000’de uluslararası
bir girişim olarak
başlatılan Küresel İlkeler Sözleşmesi, her 3
yılda bir zirve toplantısı gerçekleştiriyor. Türkiye, Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza atan 242 firma ile
14’üncü sırada yer alıyor.
Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin gerçekleştirilmesi için son tarih olarak
belirlenen 2015 öncesinde liderleri bir
araya getiren son buluşma olması nedeniyle özel önem taşıyan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Liderler Zirvesi
2013 (UN Global Compact Summit
2013), 19-20 Eylül 2013 tarihlerinde
New York’ta yapıldı. “Daha İyi Bir
Dünyanın Mimarları” başlığı altında
dünya genelinden sivil toplum, iş ve
finans dünyası, akademi ve hükümet
temsilcilerini buluşturan zirvede; iklim değişikliği, kadının güçlendirilmesi, çocuk hakları, gıda, su, eğitim
ve hakkaniyetli çalışma olanakları gibi
küresel önceliği olan konularda 2015
sonrası kalkınma gündemi için bir
çerçeve geliştirilmesi hedeflendi.
BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun’un
da açılış panellerinden birinin moderatörlüğünü yaptığı zirvenin açılış panelinde, Sabancı Holding Yönetim
Kurulu Başkanı ve UN Global Compact Yönetim Kurulu Üyesi Güler Sabancı da konuşmacı olarak yer aldı.
Moderatörlüğünü Dov Seidman’ın
yaptığı paneldeki konuşmasında, sürdürülebilirlik, kadın istihdamı ve Sabancı Topluluğu’nda bu konularda
yapılan uygulamalara değinen Sabancı, şunları söyledi:
“Benim sürdürülebilirlik anlayışım

bugünün ihtiyaçlarını
karşılarken, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerinden ödün vermemektir.
Piyasa ortamında güven ve itibarı yeniden oluşturmak için uzun vadede
sürdürülebilir değer yaratmaya öncelik verilmelidir. Sürdürülebilirlik, şirketler üzerinde ciddi bir etki
yaratmaktadır. Kurumsal sürdürülebilirlik felsefesi ne kadar benimsenirse
o kadar fazla fırsat ortaya çıkacaktır.
Bunun hayata geçirilmesi için gereken
çeşitli adımlar vardır. Liderler tam sorumluluk üstlenmeli ve sürdürülebilirliğin iş süreçleri için faydalı olduğu
paydaşlara aktarılmalıdır. Sürdürülebilirlik bütçe oluşturma, uzun vadeli
planlama, yatırım kararları dahil tüm
süreçlerin parçası haline gelmelidir.
Sabancı Topluluğu olarak 2015 yılına
kadar ‘sıfır atık’ hedefine ulaşmayı
planlıyoruz. 2020 yılında karbon
emisyonumuz, 2005 yılına kıyasla
yüzde 25 daha düşük olacak.
Sabancı Topluluğu’nda çalışanlarımızın yaklaşık üçte biri kadın ama yeterli
değil. Sabancı Vakfı olarak hedefimiz,
Türkiye’de kadının insan haklarını
iyileştirmek.”
Konuşmacıları arasında Belçika Kraliçesi Mathilde, eski İngiltere Başbakanı
Gordon Brown ve Nobel ödüllü ekonomist Muhammad Yunus gibi isimlerin de yer aldığı zirvede, Eczacıbaşı
Holding Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilir Kalkınma Grup Başkanı Okşan Atilla Sanön ile Koç Holding
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Dış
İlişkiler Koordinatörü Aylin Gezgüç
de konuşma yaptılar.
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IPCC 5. Değerlendirme Raporu

“İklim değişikliği
insan kaynaklı”
Türkiye’nin de üyesi olduğu Hükümetlerarası İklim Değişikliği
Paneli’nin (IPCC) Raporu’na göre; 1951-2010 döneminde küresel
sıcaklıklardaki artış, kesin olarak (%95-%100 ihtimalle) insan
etkinliklerinden kaynaklandı. Raporda, “Küresel iklimdeki ısınma
olağandışı! Gezegenimiz ve bizler büyük risk altındayız.” denildi.
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klim değişikliği ya da bir göktaşının çarpması veya nükleer savaş
gibi insan yaşamını yok edebilecek ihtimalleri dikkate almadan dünyanın
ne kadar sürede “yaşama elverişsiz”
hale gelebileceğini araştıran İngiliz bilim adamları, dünyamıza yaklaşık 1,75
milyar yıl ömür biçtiler. Giderek ısınan yıldızların, dünyanın da içinde
bulunduğu yedi gezegendeki “yaşanabilir bölgeler” üzerindeki etkilerinin
incelendiği araştırmayı yürüten Andrew Rushby, “Yaklaşık 1,75 milyar yıl
sonra dünyadaki koşullar insan yaşamına elverişli olmayacak. Güneş büyüyecek, sıcaklıklar artacak ve okyanuslar buharlaşacak.” dedi. East Anglia
Üniversitesi (UEA) Çevre Bilimleri
Fakültesi’nce yapılan araştırma, “Astrobiology” dergisinde yayımlandı.

İngiliz bilim adamları, dünyanın kalan
ömrünü hesaplarken insan etkinliklerinin yol açtığı iklim değişikliği ihtimalini göz ardı ettiler ama Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin
(IPCC) 5. Değerlendirme Raporu,
küresel iklim değişikliği sonucu dünyamızın giderek yaşanması daha da
güçleşen bir gezegene dönüştüğünü
ortaya koydu.
İklim değişikliği konusundaki çalışmaların bilimsel çıktıları ışığında iklim
değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğine uyum konularında karar
vericilere yol göstermek üzere 1988
yılında kurulan IPCC’ye Türkiye’de
üye. IPCC, her 5 ila 7 yılda bir, dünyanın iklim sisteminin geldiği durum
ile ilgili Değerlendirme Raporlarını

kamuoyu ile paylaşıyor. IPCC üyesi
ülkelerin heyetleri tarafından onaylandıktan sonra yayınlanan raporların
ilki 1990 (FAR), ikincisi 1996 (SAR),
üçüncüsü 2001 (TAR), dördüncüsü
2007 (AR4) yılında yayınlandı.
5. Değerlendirme Raporu’nun, küresel iklim değişikliğinin bilimsel temelleri ve geleceğe dair öngörüleri içeren
İklim Değişikliğinin Fiziksel Bilim Temeli bölümü (WG1), 27 Eylül’de yayınlandı. İklim değişikliğinin çevresel,
sosyal ve ekonomik
etkileri ile iklim değişikliğine uyum
için seçeneklerin değerlendirildiği ikinci
çalışma grubu raporu
(WG2), iklim değişikliğiyle
mücadele için uygulanabilecek stratejiler, politikalar ve
araçlara odaklanan üçüncü çalışma grubu raporu (WG3) ile
üç çalışma grubunun değerlendirmelerini içeren
Sentez Rapor ise Eylül 2014’e kadar
parçalar halinde
açıklanacak.
800’den fazla bilim insanının katkıda bulunduğu,
IPCC’ye üye bütün ülkelerin üzerinde anlaştığı ra-

İngiliz bilim adamları, dünyamıza yaklaşık 1,75
milyar yıl ömür biçtiler. Güneş büyüyecek, sıcaklıklar
artacak ve okyanuslar buharlaşacak.

porda, “Küresel iklimdeki ısınma olağandışı! Atmosfer ve okyanuslar ısındı,
kar ve buz miktarları azaldı, ortalama
deniz düzeyi yükseldi ve sera gazlarının atmosferdeki birikimleri arttı.
Hem gezegenimiz hem de bizler büyük risk altındayız!” denildi.

IPCC’nin 5. Değerlendirme Raporu, küresel iklim değişikliğinin insan kaynaklı olduğunu
tartışmasız bir şekilde ortaya koydu.

Rapora göre, 1951-2010 döneminde
küresel sıcaklıklardaki artış, kesin olarak (%95-%100 ihtimalle) insan etkinliklerinden kaynaklandı. 4. Değerlendirme Raporu’nda iklim değişikliğinin
büyük ihtimalle (%90) insan faaliyetleri kaynaklı olduğu belirtilmişti. 5.
Değerlendirme Raporu’nun kesinlik
düzeyini arttırması, iklim değişikliğinin insan kaynaklı olduğunu tartışmasız bir şekilde ortaya koydu. 19012012 yılları arasında küresel
sıcaklıklarda yaklaşık 0.9°C artış gö-

rüldüğünü, ortalama yüzey sıcaklıklarının sanayi devrimi öncesine göre
2°C yüksek olduğunu ortaya koyan 5.
Değerlendirme Raporu’nda öne çıkan
bazı noktalar şöyle:
“Geçen 30 yıl, küresel ölçekte
1850’den beri kaydedilen en sıcak ardışık 30 yıl, 21’nci yüzyılın ilk 10 yılıysa en sıcak 10 yıldır. Analizler, Kuzey
Yarımküre’de
1983-2012
döneminin büyük olasılıkla son 800
yılın, olasılıkla son 1400 yılın en sıcak
30 yıllık dönemi olduğunu göstermektedir. Atmosferde Karbondioksit
(CO2) birikimleri, sanayi öncesi döneme göre %40 oranında artmıştır.
Grönland ve Antarktik buz kalkanları
geçen 20 yıllık dönemde kütle kaybetmekte, buzullar neredeyse küresel ölçekte küçülmektedir. Okyanuslar atmosfere salınan insan kaynaklı
karbonun yaklaşık %30’unu emmiş,
bu da okyanusların asitlenmesine yol
açmıştır. 1971-2010 döneminde okyanuslarda biriken enerjinin %90’dan
fazlası küresel okyanus ısınmayla bağlantılıdır. Küresel ortalama deniz düzeyi 1901-2010 döneminde 19 cm
yükselmiştir.
Birçok aşırı hava ve iklim olayında
1950’den beri değişiklikler gözlenmiştir. Küresel ölçekte soğuk gün ve gecelerin sayısı azalmış, sıcak gün ve ge-

celerin sayısı artmış, dünyanın bazı
bölgelerindeki sıcak hava dalgalarının
sıklığında artış gözlenmiştir.
Küresel yüzey sıcaklığı değişikliği, 21.
yüzyılın sonuna kadar olasılıkla sanayi
öncesi döneme göre 1,5°C’yi ve iki
yeni senaryoya göreyse 2°C’yi aşacaktır. 1986-2005 dönemine göre 20162035 dönemindeki küresel ortalama
yüzey sıcaklığı değişikliği, olasılıkla
0.3°C ile 0.7°C aralığında olacaktır.
Küresel ısınma 2100 yılı sonrasında
da sürecektir.”
Rapordaki öngörüler gerçekleşirse, üç
tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz
de büyük risk altında kalacak. Rapora
katkı sunan bilim insanları ile İklim
Ağı’ndan isimlerin katılımıyla İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında,
şu değerlendirmeler yapıldı:
“Küresel iklim değişikliğinin nedeni
biziz. Harekete geçmemiz gerekiyor!
Hükümetler ve karar vericilerin bu
tehdidi göz ardı etmeleri için geçerli
hiçbir mazeretleri yok. Eğer derhal harekete geçersek gidişatı yavaşlatmamız,
iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden
kendimizi korumamız mümkün.
Bizler, bugün gelinen noktada Türkiye’nin mutlak sera gazı azaltım hedefi
belirlemesinin yaşamsal bir zorunluluk olduğunun altını çiziyoruz.”
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AB 2013 Türkiye İlerleme Raporu

“Kötünün iyisi”
Avrupa Komisyonu’nun 2013 Türkiye İlerleme Raporu, çevre
konusunda ilerlemelerin olduğunu, ancak daha kat edilmesi gereken
çok mesafe olduğunu gösterdi. TÜKÇEV Başkanı Beyhan Aslan,
“Kötünün iyisi demek yerinde olacaktır.” değerlendirmesini yaptı.

A
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vrupa Komisyonu’nun 16
Ekim’de yayınladığı 2013 Türkiye İlerleme Raporu’nda Çevre ve İklim Değişikliği ile Tüketicinin ve Sağlığın
Korunması
fasıllarındaki
uygulamalar ile AB kriterlerine uyum
konusundaki tespitlere yer verildi.
TÜKÇEV Yönetim Kurulu Başkanı
Beyhan Aslan, 22-23 Ekim 2013 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “2023’e
doğru AB Sürecinde Türkiye’de Tüm
Yönleriyle Atık Yönetimi Mevzuat ve
Uygulamaları” panelinin açılışındaki
konuşmasında, rapora ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de
daha önceki kalkınma planlarında çevrenin ‘ç’sinden bile bahsedilmediğini,
10. Kalkınma Planı’nda ise durumun
tamamen değiştiğini vurgulayan Aslan, şunları söyledi:
“Kendimizle kıyasladığımızda iyi mesafeler aldığımızı görüyoruz. Kalkınma planlarımızda daha düne kadar
çevreden hiç bahsedilmezken, 10. Kalkınma Planı’nda çevreyi tüm detaylarıyla ortaya koyan içerikler var.
Bireyler ve sivil toplum örgütlerinin
de bu çerçevede önem göstermesi gerekmektedir. Son olarak AB 2013 İlerleme Raporu yayınlandı. Bizim için
sevindirici olan nokta; atık sektöründe
ilerleme kaydedildiğinin, ayrıştırma ve

geri dönüşüm konularında ilerlemeler
tespit edildiğinin belirtilmiş olmasıdır.
Ama alt başlıklarda daha alınacak çok
mesafeler olduğu vurgulanmıştır. Kötünün iyisi demek, yerinde bir cümle
olacaktır.”
İlerleme Raporu’na değinen Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar
da, “Bu hükümet zamanında çok ciddi
çevre projeleri, sahada önemli uygulamalarımız var. Ne yazık ki İlerleme
Raporu’nun yüzde 80’i doğru, yüzde
15’i içişlerimize karışma, yüzde 5’i de
tamamen yanlıştır.” dedi.

“Tüketicinin korunmasına ilişkin olarak, tüketici hareketi zayıf
lerini yerine getirmesi gerekmektedir.
Son dönemdeki yatırımlara bağlı olarak atık su arıtımı kapasitesi artmıştır.
Doğa koruması ile ilgili çerçeve mevzuatı ve ulusal biyo-çeşitlilik stratejisi
ve eylem planı henüz kabul edilmemiştir. Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği
Koruma Kanunu Tasarısı AB müktesebatı ile uyumlu değildir.

kalmaya devam etmektedir. Tüm paydaşlar arasında yapıcı
diyalog ve işbirliğinin artarak sürdürülmesi gerekmektedir.”

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Hakkındaki yeni Kanun, kentsel dönüşüm yoluyla kentsel alanlardaki yaşam kalitesinin artırılmasını ve afet
riski altındaki alanlarda veya riskli yapıların bulunduğu yerlerde güvenli ve

Gürültü konusundaki mevzuat uyumu ileri düzeydedir. Gürültü haritaları
ve eylem planlarının oluşturulmasına
yönelik pilot çalışmalar
için hazırlıklar devam etmektedir.

İklim değişikliği alanında, AB müktesebatına uyum konusunda ilerleme
kaydedilmemiştir. Genel bir sera gazı
emisyon hedefinin mevcut olmaması
Türkiye’de karbon piyasası mekanizmalarının daha da gelişmesinin önünde bir engel oluşturmaktadır.

Sonuç
Çevre ve iklim değişikliği alanlarında,
AB müktesebatı ile daha fazla uyum
konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Su kalitesi konusunda bazı
ilerlemeler kaydedilmiştir. Mevcut korunan
alanların ve potansiyel Natura
2000 alanlarının sürdürülebilirliğine özel önem verilmesi
gerekmektedir. ÇED’e ilişkin mevzuatta yapılan değişiklikler endişeye yol açmaktadır. Hem yurt
içinde hem de uluslararası düzeyde daha iddialı ve koordineli
bir iklim ve çevre politikalarının
oluşturulmasına ve uygulanmasına
hâlâ ihtiyaç bulunmaktadır. Kurumsal
yeniden yapılanmanın devam etmesi

Afet Riski

2013 Türkiye İlerleme Raporu’nda
Çevre ve İklim Değişikliği ile Tüketicinin ve Sağlığın Korunması fasıllarındaki bazı tespitler şöyle:

Fasıl 27: Çevre ve İklim
Değişikliği
Atık yönetimi konusunda, düzenli depolama tesislerinin AB standartlarına getirilmesine yönelik çabalar
devam etmiştir. Ayırma ve geri dönüşüm kapasitesi artmıştır, ancak
bu alanda daha fazla kayda değer ilerleme sağlanması gerekmektedir.
Türkiye’nin, atık yönetimi planlarının
hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin
AB Atık Çerçeve Direktifi gereklilik-

sağlıklı yaşam çevrelerinin oluşturulmasını hedeflemektedir.

“Türkiye, AB’ye aday ve potansiyel aday ülkelerle sivil koruma
alanında işbirliğine yönelik IPA programına katılım düzeyini
düşürmüştür.”

idari kapasiteyi ciddi şekilde sekteye
uğratmıştır. Tüm düzeylerdeki ilgili
makamlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin yanı sıra daha güçlü bir siyasi
irade, AB müktesebatına uyumun ve
müktesebatın uygulanmasının hızlandırılmasına yardımcı olacaktır.

Fasıl 28: Tüketicinin ve Sağlığın
Korunması
Tüketicinin korunmasına ilişkin olarak, tüketici hareketi zayıf kalmaya devam etmektedir. Tüketici STK’larının
Reklam Kurulu, Tüketici Danışma
Kurulu ve hakem heyetleri gibi forumlara katılımları gerçekleşmiştir. Tüketici Konseyi kararlarının takibi yetersiz
kalmıştır. Tüketicinin Korunması ve
Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü,
çevrimiçi hizmetlerini daha da iyileştirmiş, farkındalık ve tüketici eğitim
faaliyetlerini arttırmıştır. Tüketicinin
Korunması Kanun Tasarısı henüz kabul edilmemiştir. Tüketici mahkemeleri ve hakem heyetlerinin kapasitelerinin daha fazla güçlendirilmesi
gerekmektedir.

Sonuç
Tüketicinin korunması alanında sınırlı
ilerleme kaydedilmiştir. Daha fazla sayıda ürün güvenliği kontrolü yapılmıştır, ancak piyasa gözetim ve denetimi
henüz AB müktesebatıyla tam olarak
uyumlaştırılmamıştır ve etkin bir şekilde uygulanmamaktadır.
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Gündem

Çevre Bakanlığı’ndan yeni uygulamalar

Dörtten fazla katlı binalara
atık ayrıştırma bacası zorunlu
Çevre kirliliğinin önlenmesi ve atıkların geri kazanılması çalışmaları,
yeni uygulamalarla daha da hızlanacak. Dörtten fazla katlı binalara
atık ayrıştırma bacası kurulması zorunluluğu getirildi; apartman
görevlileri de çöp konusunda eğitime alınacak.
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T

ürkiye’de artık 20’den fazla bağımsız bölümü bulunan, dörtten fazla katlı binalarda atık ayrıştırma
bacası kurulması zorunlu olacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayınlanan
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği
Değişikliği ile kentsel alanların plansız
ve estetikten yoksun gelişmesi engellenecek, şehirlerin gerekli donatı ayrılmaksızın
yoğunlaştırılmasının
önüne geçilecek. Özel mülkiyete ait
alanlarda yeşil alanların korunması

için plan dışında betonlaşmaya izin
verilmeyecek, çöp ayrıştırma bacaları,
gri su toplama havuzu ve kojenerasyon üniteleri ile otoparklar taban alanı
ve emsal hesabına dahil edilmeyecek.
Yönetmelik değişikliği ile bina ve sitelerde konut sayısına bağlı olarak birden fazla kapıcı çalıştırılması ile atık
ayrıştırma bacası zorunluluğu da getirildi. Bağımsız bölümü 20’den fazla
olan dörtten fazla katlı binalarda evsel
atıkların yerinde ayrıştırılması amacıyla atık ayrıştırma bacası kurulması
zorunlu olacak. Böylece çevre dostu
binalar oluşturulurken, atıkların sağlıklı şekilde ekonomiye kazandırılması
ve enerjinin verimli kullanılmasının
da yolu açıldı.
Atıkların geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırılması amacıyla plan-

lanan uygulamalardan birisi de, kapıcılara çöp eğitimi verilmesi. Apartman
sakinlerinden gelen “Çöpleri ayrı topluyoruz ama kapıcılar alırken hepsini
karıştırıyor.” şeklindeki şikayetler üzerine harekete geçen Bakanlık, plastik,
cam, karton gibi ambalaj atıkları ile
atık bitkisel yağların, diğer evsel atıklara karışmadan, kaynağında nasıl ayrı
toplanması gerektiği konusunda kapıcıları bilgilendirecek. Bakanlık yetkilileri ve belediye personelinin vereceği
bir haftalık eğitim programının ardından sertifika alacak olan kapıcılar, öğrendiklerini görev yaptıkları apartmandaki ev kadınlarıyla paylaşacak. İlk
olarak İstanbul’da gerçekleştirilecek
uygulama, başarılı olması durumunda
diğer şehirlere de yaygınlaştırılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu arasında imzalanan protokolle de Türkiye
genelindeki 53 bin muhtara çöplerin
kaynağında ayrı toplanması, atık yağların çevreye verdiği zarar, geri dönüşüm gibi konularda eğitim verilecek.
Mahalle ve köylerindeki vatandaşı bilgilendirecek muhtarlar, çevreyi kirletenleri de ilgili yerlere şikayet edecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar: “Dünyamız kirletilecek kadar küçük, temizlenemeyecek kadar büyüktür. Çevreyi korumak için çaba sarf etmekteyiz. Fakat bu
yetmez. Herkes kendisine düşen sorumlulukla ve çevre duyarlılığıyla hareket etmelidir.”

Türkiye’de yıllık 25 milyon 277 bin
ton evsel atık çıkıyor. Sokaklarda görüntü kirliliğine yol açan çöp yığınlarının oluşmasını önlemek amacıyla
Çevreci Sokak Projesi başlatıldı. Çöp
konteynırlarının yeraltına alınması da
dahil çevreci uygulamalar için belediyelerce hazırlanan ve Bakanlığın onay
verdiği projelerin %45’i karşılanacak.
Belediyeler, projelerini 31 Aralık tarihine kadar bakanlığa sunabilecekler.
Çevre Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Baş, insanların gönül rahatlığıyla
gezip, dinlenebilecekleri, alışverişlerini yapabilecekleri sokakların oluşturulmasını hedeflediklerini söyledi.
Bakanlık tarafından planlanan uygulamalardan birisi de, çevre vakıfları ve
özel sektörün desteği ile öncelikle
AVM’lere konulacak kumbaralara pil,
pet, plastik ve cam şişe atanlara parça
başına geri ödeme yapılması. Çevre ve
Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar,
“Pet şişe başta olmak üzere özellikle
pil, kağıt, plastik ve cam şişelerin geri
dönüşümünü sağlamak için teşvik getiriyoruz. Birlikte çalıştığımız vakıf ve
dernekler üzerinden Türk ve yabancı
şirketlerin de katılımıyla öncelikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerden başlamak üzere geri dönüşüm kumbaraları
kurulacak.
Vatandaş
bu
malzemeleri kumbaralara atarsa, içecek otomatları gibi makinadan parça
başına iade parası alacak.” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yatırımların daha hızlı gerçekleşmesi ve evraklarla kağıt
israfının önüne geçilmesini engellemek amacıyla Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)
sürecini de e-devlet kapsamına aldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, şehirlere daha çok yeşil alan için belediyeler
arası “En Güzel Park Proje Yarışması”
ile de 81 ilde yapılacak 150 en çevreci
parkın tüm masraflarını karşılayacak.
Türkiye genelinde turizm öncelikli
116 belediyeye, park, yol, meydan gibi
düzenlemeler için 11,5 milyon lira
hibe desteği sağlanırken, çevre politikalarının etkin uygulanması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla, kirlilik yükü
taşıyan sektör ve uygulamalardan elde
edilen çevre katkı payları ile de yerel
yönetimler destekleniyor. Çevre giderlerinde kullanılmak üzere çevre
katkı paylarından 2005’ten 2012’ye kadar 2 bin 290 belediye ve birliğe toplam 575 milyon 68 bin liralık destek
sağlandı. Yerel yönetimlere 2017’ye
kadar 965 milyon lira yardım yapılması hedefleniyor.

Gürültü ve kirlilik haritaları
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, şehirlerde gürültü kirliliği, sahillerde ise
kirlilik haritaları hazırlanması için de
çalışma başlattı.
Bakanlığın, Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen projesi kapsamında, 30 ay süreyle İstanbul, Ankara,

İzmir, Bursa, Kocaeli, Erzurum, Gaziantep, Antalya, Adana, Samsun ve
Eskişehir Büyükşehir ve Edirne,
Muğla ve Nevşehir Belediyeleri ile çalışma yapılarak gürültü haritaları hazırlanacak. Projenin açılış semineri 4
Eylül’de Ankara’da yapıldı.
Türkiye’nin 8 bin 333 kilometrelik
kıyı şeridinde TÜBİTAK’tan kiralanan 3 araştırma gemisiyle kirlilik taraması da başlatıldı. Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara denizleriyle
boğazlarda 250 noktada yapılan ölçümler, 2014’e kadar tamamlanacak
ve her yıl düzenli olarak tekrarlanacak.
Ölçümlerle denizlerin kirlilik ve biyolojik, kimyasal karnesi çıkartılacak;
buna göre de ulusal deniz yönetimi
politika ve stratejileri belirlenecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği de 3 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe girdi. “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça projelere
teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım
ruhsatı verilemeyecek, yatırıma başlanamayacak ve ihale edilemeyecek.
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Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

“Her iki kişiden birini çevreci yapmamız lazım”
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr.
Mehmet Emin Birpınar,
uygulamadan gelen bir isim.
Birpınar, “Gelecek nesillere
nefes alabileceği hava,
kullanabileceği toprak ve
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içebileceği su bırakmalıyız ki,
dönüp de ‘Dedelerimiz bu hale
getirdi, yazıklar olsun’
demesinler.” diyor.

Y

ıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği, İstanbul’da 20032013 yılları arasında tam 10 yıl süreyle
Çevre ve Ormancılık, ardından Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2 Temmuz 2013 tarihinden itibaren de
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı… Uygulamadaki sorunları da bilen bir isim olarak çevre
konusundaki düzenlemeler için mesai
harcayan Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’la, çevreyi de konuştuk, tüketici
olarak hassasiyetlerini de…
Sayın Birpınar, bir akademisyen
olarak İstanbul gibi büyük bir
kentte 10 yıl il müdürlüğü yaparak
uygulamayı da gördükten sonra
şimdi düzenlemeler yapan bir makamdasınız. Masanın iki tarafında
da bulunmanın avantajları neler?
Üniversite hocası olarak uygulamadaki eksiklikleri, yanlışlıkları eleştirirken, sahada, mutfakta yapılan düzenlemeleri en iyi şekilde uygulamaya
çalıştık. Sayın bakanımız, uygulamadan gelen bir kişi olarak işin mutfağına
geçmemi, düzenlemelerin içinde olmamı istedi. Masanın her iki tarafında
da bulunmanın avantajıyla, uygulamada yaşanan sıkıntıları biliyorum.
Şimdi sıkıntıları çözmeye çalışıyoruz.

Sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir
üretim ile sürdürülebilir kalkınma diyoruz. Biz, sürdürülebilir kalkınma
için geç kalmadık ama Avrupa bunu
böyle yapmadı. Ne olursa olsun, sanayileşme dediler, şimdi çevreyi temizlemeye, korumaya çalışıyorlar. Bu
nedenle biz AB’nin Çevre ile ilgili yönetmeliklerinin hepsini uyguluyoruz.
Bilimsel gerçeklerle söylüyorum, Türkiye’de çevreci, çevreye duyarlı bir hükümet var. Sayın başbakanımız, Türkiye’nin gelmiş geçmiş en çevreci
başbakanı. Çöp dağlarının patladığı,
muslukların başında suların akmasının
beklendiği İstanbul’u, suların aktığı,
yeşil oranı yüzde 55’e çıkarmış bir
şehre dönüştürmüş. Daha 1996 yılında çöpten gübre üreten kompost
tesisi, gemilerden atık alma sistemleri
ve tesislerini kuruyor, kokudan geçilemeyen Haliç’i temizliyor.
Sayın başbakanın açıkladığı Kanal İstanbul projesi de, İstanbul’u rahatlatacak bir projedir. Her yıl İstanbul boğazından tankerlerle 144 milyon ton
yakıt geçiyor. Bir tanesi patlasa şehir
yok olur. Boğazdan her gün 150 gemi
geçiyor, yılda ortalama 10 kaza oluyor.
Sayın başbakan o riskleri ortadan kaldırmak için alternatif bir yol öneriyor.

“Sayın bakanımız İstanbul’a 8 tane gemi verdi, boğazdaki çöpleri
temizliyoruz. Belediyelere çöp arabaları, vidanjörler veriyoruz. 150 ilçede
park yapacağız ki; bu, 10 senede bin 500 park demektir.”

Birpınar: “6 ay-1 yıl içinde Atık Yönetmeliği ile genel
çerçeveyi çizeceğiz. Ambalaj atığı, tehlikeli atıklar, tıbbi
atıklar konusunu da tebliğler ile düzenleyeceğiz.”

Sanayicilerin önünü açmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 6 ay-1 yıl
içinde Atık Yönetmeliği ile genel çerçeveyi çizeceğiz.
Çevrenin korunması faaliyetleri...
Çevrenin korunması için görev ve sorumluluklarımız kapsamındaki 2872
sayılı Çevre Kanunu ve Bakanlığımızın ilgili Yönetmelikleri aracılığıyla
yoğun çalışmalar yapmaktayız. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ile planlanan projelerin çevreye
vereceği zararlar öngörülerek, proje
inşaatına başlamadan önce etki önleyici ve azaltıcı önlemler alınmaktadır.
Ayrıca, çevre kirliliğini önlemek ve
çevre kalitesini iyileştirmeye yönelik
olarak faaliyet ve tesisler izlenerek
çevre izni ve lisansı verilmekte; düzenli çevre denetimleri ile emisyon, deşarj, atık arıtma ve bertaraf sistemleri izlenmekte ve
denetlenmekte; çevreyi kirleten
kuruluşlara cezai müeyyideler
uygulanmaktadır.
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Türkiye’de toplumun çevre duyarlılığı konusunda neler söylersiniz?
Globalleşen dünya ile beraber ülkemizde de çevre bilinci ve duyarlılığı
giderek artmaktadır. İlkokuldan başlayarak çevre konusu ve önemi derslerde de işlenmekte, küçük yaşlardan
itibaren doğa sevgisi ve çevre bilinci
aşılanmaktadır. Her iki kişiden birini
çevreci yapmamız lazım. Gelecek nesillere nefes alabileceği hava, kullanabileceği toprak ve içebileceği su bırakmamız gerekiyor ki, onlar dönüp de,
“Dedelerimiz bu hale getirdi, yazıklar
olsun” demesinler.
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Atıkların geri dönüşüm yoluyla
ekonomiye kazandırılması konusunda neler söylersiniz?
Atık üretimini en aza indirerek, doğal
kaynakların aşırı kullanımının azaltılması ve üretilen atıkların mümkün
olan en üst düzeyde geri kazanımının
sağlanarak, atıkların ekonomik bir girdiye dönüştürülmesi, yani sürdürülebilir atık yönetimi, tüm dünyada öncelikli bir politika hedefi olarak
benimsenmektedir. Ülkemizde atık
yönetimi, özellikle geri dönüşüm ve
geri kazanım faaliyetlerindeki büyük
kapasite artışı ile kaynak verimi konusuna muazzam bir katkı sağlamaktadır.
Atıkların geri kazanımı konusunda yapılan yatırımlar, çağdaş atık yönetiminin kapısını sonuna kadar açmaktadır.
Atıkların geri kazanımı ve bertarafı ko-

“Atıkların geri kazanımı ve bertarafı
konusunda hedeflenen noktada
olmamakla birlikte yapılan
çalışmalardan oldukça iyi bir
noktaya doğru ilerlediğimiz açıktır.”

“Dünyada açlık sorunu çözülmediği
sürece dünyanın iki yakası bir araya
gelmez. Allah’ın verdiği nimetlerin
kıymetini bilirsek, dünyada açlık diye bir
şey olmaz. İsraf eden, çöpe atan
herkesin burada vebali var.”

nusunda hedeflenen noktada olmamakla birlikte yapılan çalışmalardan
oldukça iyi bir noktaya doğru ilerlediğimiz açıktır. Bakanlığımız ve belediyelerin koordinasyonu ile yürütülen
çalışmalarla çevre ve insan sağlığının
korunması Anayasamızda ifadesini
bulan “sağlıklı ve dengeli bir çevrede
yaşama hakkı” politikasını gerçekleştirmede atılan birer adımdır.
TÜKÇEV ve diğer sivil toplum kuruluşları ile ilişkileriniz...
Bakanlığımızca, ekonomik
işletmelerin geri kazanım
hedeflerinin yerine getirilmesi, eğitim ve ilgili diğer faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve ambalaj
atıklarının kaynağında ayrı toplanması
konusunda yetkilendirilmiş kuruluşlar
ve sanayiciler, Yönetmelikle verilen
yükümlülüklerin yerine getirilmesinde Bakanlığımızdan her türlü destek ve yardımı alabilirler.
TÜKÇEV, ambalaj atıklarının toplanmasında, geri dönüşüme sokularak,
ekonomiye geri kazandırılması noktasında çok ciddi çalışmalar yapıyor.
Bu nedenle çok önemli bir misyona
sahip. Bakanlığımız ile işbirliği içinde
yararlı etkinlikler yapan TÜKÇEV’in

çevrenin korunması ve tüketicilerin
bilinçlendirilmesi konusunda eğitim
faaliyetlerine daha da ağırlık vermesi
yararlı olacaktır. Ambalaj atıklarının
kayıt altına alınmasını, 100 birim ambalaj atığı varsa bunun tamamının, olmadı 90’ının, 80’inin geri kazanılmasını hedefliyoruz. Eminim ki,
TÜKÇEV gibi sivil toplum kuruluşları sayesinde bunu da başaracağız.
Kentsel Dönüşüm kapsamında binalarda atık odalarına yer verilmesi gibi
uygulamalar olacak mı?
Sürdürülebilir bir entegre
atık yönetim sisteminde, geri
kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karışmadan ikili toplama sistemi
ile kaynağında ayrı toplanması ve geri
kazanımının sağlanması kentsel dönüşüm projelerinde de yer alabilir. Tabii
ki bina yapacağız ama daha çevreci,
yeterli yeşil alanı olan, geri dönüşüm
yapabilen binalar olmak zorunda. Ambalaj atıklarını, atık haline dönüştürmeden toplamamız, geri dönüşüme
sokmamız lazım. Bunun için Ambalaj
Atıkları Yönetmeliğine geri dönüşüm
makinelerini koyacağız.
Çevrenin, doğal kaynakların korunması için yaşanan israfın ön-

lenmesi noktasında tüketici olarak
sizin hassasiyetleriniz neler?
Ye-iç-israf etme mantığıyla hareket etmemiz; hepimizin suları akan çöp poşeti görüntülerini silmemiz lazım.
Ben İstanbul Çengelköy’de bahçeli bir
evde oturuyorum. Eşim, kuru atıkları,
kağıdı, kutuları, ambalaj atıklarını Üsküdar Belediyesi’nin verdiği mavi kutuya atıyor. Dolduğu zaman arıyorsunuz, gelip alıyor, geri dönüşüme
gönderiyorlar. Meyve kabukları, organik atıklar ağaçlara gübre oluyor.
İhtiyacımızdan fazla almamaya çalışıyoruz ama ekmek bayatlarsa, -havuzda
balıklarımız, kedimiz, köpeğimiz, tavuklarımız var- her türlü yemek artıklarıyla besleniyorlar. Kısaca bizden
çöp poşeti çıkmaz.
Bizde alışverişi genellikle eşim yapar.
Minimum alışveriş, maksimum fayda.
Onun için bizim evde israf olmaz.
Mümkün olduğunca her şeyi ayarında
almak, tüketimi kararlı bir şekilde yapmak gerektiğini çocuklarımıza anlatıyoruz. Benim çocuklarımın odasında,
Somali’de açlık çeken çocukların fotoğrafları asılıdır. Yedikleri yemeği bitirmezlerse çöpe gideceğini, o çocukların ise aç olduklarını biliyorlar.
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10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi

“Çevre sorunlarına
bilimsel yaklaşım şart”

Çevre Mühendisleri Odası Genel Merkezi’nin düzenlediği 10. Ulusal
Çevre Mühendisliği Kongresi’nde çevre sorunlarına bilimsel
yaklaşımla çözüm bulunabileceği mesajı verildi.
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0. Ulusal Çevre Mühendisliği
Kongresi, TÜKÇEV’in ana sponsorluğunda 12-14 Eylül 2013 tarihleri
arasında Ankara’da gerçekleştirildi.
Kongrenin açılışına çok sayıda akademisyenin yanı sıra Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce ile Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof.
Dr. Mehmet Emin Birpınar da katıldı.
Açılış konuşmasında kongrenin önemine dikkat çeken Kongre Düzenleme

Kurulu Başkanı Yeşer Aslanoğlu, “Bilimsellikten uzaklaşılmadığı sürece,
sorunların çözülebileceği inancındayız.” dedi. Kongreye ev sahipliği yapan
Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Gülen Güllü ise kongre için neden
“Çevre yönetimi” başlığının seçildiğini şöyle anlattı:
“Tüm dünyada artan nüfus ve artan
tüketim, yaşanabilir bir çevre için
farklı çözümler üretmemizi gerektiriyor. Çevre Mühendisleri olarak sahip
olduğumuz bilgi, bilim, teknoloji ve
becerilerimizi harmanlayarak ‘yaşanabilir bir gelecek’ sunacak sürdürülebilir kalkınma vizyonunun oluşturulmasında önemli rol alabileceğimize

inanıyoruz. Bu nedenle tüm paydaşları bir araya getirerek daha yaşanabilir
bir çevre için katkı yapabiliriz.”
Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu ise çevre sorunlarını çözmede iki başlılık olduğunu belirterek, “2 ayda bir bürokratların
değiştirildiği bir ortamda çevre sorunlarını çözmek mümkün değildir. Ülkemizin tek başına, güçlü, siyasi baskıdan uzak, teknik kadrolarla
donatılmış bir Çevre Bakanlığı’na ihtiyacı var.” diye konuştu. Konuşmasında Bozoğlu’nun eleştirilerine yanıt
veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ise şunları söyledi:
“Ben göreve 2 ay evvel başladım. Suçlamalarınızı kabul ediyorum. Ama zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. En azından bana zaman
vermeniz gerekiyor. Türkiye’nin

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr.
Mehmet Emin Birpınar: “Türkiye’nin enerji ihtiyacı, her geçen
gün artıyor. Sanayici ile çevrecilerin özellikle ÇED sürecinde
birlikte hareket etmesi gerekiyor.”

Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülen Güllü, 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi’nin ana
sponsoru olan TÜKÇEV’in plaketini, TÜKÇEV İktisadi İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı İlkim Yiğit’e verdi.

enerji ihtiyacı, her geçen gün artıyor.
Sanayici geliyor, ‘Biz insanlara iş veriyoruz, önümüze geçmeyin.’ diyor.
Çevreciler geliyor, itiraz ediyor. Dolayısıyla sanayici ile çevrecilerin özellikle ÇED sürecinde birlikte hareket
etmesi gerekiyor.”
Kanal İstanbul Projesine de değinen
Birpınar, “Siz rant olacak, çevre kirlenecek vs. diye karşı çıkıyorsunuz.
Ranta yine karşı çıkalım. Ancak boğazlardan geçen tankerlerin bir kazası
halinde ortaya çıkacak çevre kirliliğini
de göz önünde bulunduralım.” görüşünü dile getirdi.
CHP Grup Başkanvekili Muharrem
İnce ise Atatürk’ün Yalova’da çınar
ağacının dalını kesmemek için, köşkün temelinin yerini değiştirdiğini hatırlatarak, “Bizim Gazi Mustafa Kemal
gibi çevreci siyasetçilere ihtiyacımız
var.” diye konuştu.

Açılış programının sonunda Hacettepe
Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülen Güllü,
kongrenin sponsorlarına plaketlerini
takdim etti. Prof. Güllü, kongrenin
ana sponsoru olan TÜKÇEV’in plaketini, TÜKÇEV İktisadi İşletmesi
Genel Müdür Yardımcısı İlkim Yiğit’e
verdi. 76 sözlü, 66 poster sunumun
gerçekleştirildiği kongre, son gün düzenlenen “Yerel Yönetimler ve Çevre
Yatırımları” paneli ile sona erdi. Prof.
Dr. Cevat Geray’ın başkanlığındaki
panelde, yerel yönetimlerin şehir
planlamalarında çevre mühendisleri,
mimarlar gibi uzmanlara ne kadar danıştıkları tartışıldı.
TÜKÇEV Yönetim Kurulu Başkanı
Beyhan Aslan, ana konusu Çevre Yönetimi olan 10. Çevre Mühendisliği
Kongresi’ne katkı koymanın kendileri
için çok anlamlı olduğunu belirterek,
şu görüşleri dile getirdi:

“Çevre bilinci geliştirilmeden, çevreyi
korumanın imkansız olduğunu artık
ilkokul öğrencisi çocuklarımız bile biliyor. Bu bilincin yaşam boyu varlığını
koruyabilmesi için, bu işin okulunu
bitiren etkili ve gelişimlere ayak uyduran çevre mühendislerinin hayata
atılması şarttır. Bu nedenle de, Çevre
Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilen birçok etkinliğe, olanaklarımız dahilinde destek olmaya çalışıyoruz. Bu kongrenin de en büyük
destekçisi olmayı, kendimize bir sorumluluk olarak gördük.”
Herkesin yaşadığı çevreyi bilinçli paylaşımının şart olduğunu bilmesi gerektiğini vurgulayan Çevre Mühendisleri Odası yetkilileri de, “Bu
sorumlulukla faaliyetlerini yürüten
TÜKÇEV’e teşekkür ediyor, STK’ların bu tür bilimsel kongrelere yönelik
desteklerinin artarak devam etmesini
diliyoruz.” dediler.
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E-atıklar da geri dönüşüme

TÜKÇEV,
sorumluluk almaya hazır!
Ambalaj atıkları konusundaki Yetki Belgesi’nin süresini 10 yıl süreyle
uzatan TÜKÇEV, Yetkilendirilmiş Kuruluş olarak sorumluluklarını yerine
getirmelerine yardımcı olduğu firmalara e-atıklar konusunda da
hizmet vermeyi planlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili tebliği
yayınlamasının ardından Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar
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kapsamında Yetkilendirilmiş Kuruluş Başvurusu yapılacak.

T

ürkiye’de her yıl ekonomik değeri yaklaşık 40 milyon TL olan
539 bin ton e-atık ortaya çıkıyor. Elektrikli ve elektronik eşya atıklarının en
çok İstanbul, Kocaeli ve Ankara’da ortaya çıktığı Türkiye’de, kişi başına eatık üretimi yaklaşık 7 kg olarak hesaplanırken, toplam atık miktarının
sadece 20 bin tonu koşullara uygun
olarak geri dönüşüme alınıyor. Lisanslı
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya
(AEEE) işleme tesisi sayısının 21 olduğu ülkemizde, 2011 sonu itibariyle
geri kazanımı sağlanan miktar ise 8
bin 200 kg.
Elektronik atıkların geri dönüşümü,
üzerlerindeki altın, bakır, metal, plastik ve gümüş gibi materyallerden ayrıştırılarak yapılıyor. Atıklar, üzerlerindeki materyallerden ayrıştırıldıktan
sonra imha ediliyor. Ayrıştırılan materyaller ise anahtarlıktan pet şişelere,
içecek kutularından çöp kovalarına kadar pek çok ürünün üretiminde hammadde olarak kullanılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 22 Mayıs 2012 tarih ve 28300 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Atık
Elektrikli ve Elektronik Eşyaların
(AEEE) Kontrolü Yönetmeliği ile ülkemizde ambalaj atıkları, pil, atık yağlar ile ömrünü tamamlamış lastiklerin
ardından atık elektrikli ve elektronik
eşyaların geri dönüşümü de yasal altyapıya kavuştu.
E-atıkların geri dönüşümü ve geri kazanımına ilişkin hükümleri Haziran
2013 itibariyle yürürlüğe giren Yönetmeliğe bağlı olarak çıkartılacak Uygulama Tebliği’nin yayınlanmasıyla, her
geçen gün artan miktarıyla çevre ve
insan sağlığı için tehdit oluşturan eatıklar konusunda yeni bir süreç baş-

layacak. Böylece tüketicilerin evlerinde yer işgal eden eskiyen ya da bozulan televizyon, bilgisayar, telefon,
çamaşır, bulaşık makineleri, buzdolapları, elektrikli oyuncaklar gibi elektrikli ve elektronik eşyalardan kurtulurken,
üretici
firmalar
da
yönetmelikle zorunlu kılınan geri alım
kotalarını tamamlayacaklar.
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği, eatıkların toplanması ve geri
kazanımıyla ilgili olarak belediyelerin,
EEE üreticilerinin, dağıtıcılarının, tüketicilerin
ve AEEE işleme
tesislerinin görev
ve sorumluluklarını düzenliyor.
İthalatçılar da dahil olmak üzere
üreticiler, pazar payları oranında
piyasadaki eski ürünleri toplama,
geri dönüştürme ve geri kazandırma zorunluluğuna tabi olacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
yerel yönetimler ve üreticiler

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV), atık elektrikli ve elektronik
eşyaların toplama ve geri dönüşümü konusunda da yetkilendirilmiş
kuruluş başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde
sağlanması amacıyla bir Koordinasyon
Merkezi kurulacak. Merkez, toplanan,
geri dönüşümü ve kazanımı sağlanan
AEEE miktar ve oranları hakkında raporlar hazırlayacak. Yönetmeliğe göre;
üretici yükümlülüğü çerçevesinde

2013 yılında kişi başı 0.3 kg’dan başlayıp kademeli olarak 2018 yılında kişi
başı 4 kg. AEEE toplanması ve geri
dönüştürülmesi hedefleniyor.
Hedefler doğrultusunda, ülkemizde
2013 sonunda yaklaşık 22 bin 500 ton,
2018 yılında ise nüfus artışı da göz
önünde bulundurulduğunda yaklaşık 320 bin ton AEEE toplanacak ve geri dönüşüme sokularak
ekonomiye
kazandırılacak.
E-atıkların geri dönüşüme sokulması ve geri kazanımında üreticiler ve belediyeler, yönetmelikle üzerlerine
düşen sorumlulukları, tıpkı ambalaj atıklarında olduğu gibi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından Yetkilendirilmiş
Kuruluşlar aracılığıyla yerine
getirecekler.
Ambalaj atıklarının toplanması ve geri
kazanımında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş Kuruluş olarak belediyeler ve firmalarla
işbirliği içinde çalışan Tüketici ve
Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV), atık
elektrikli ve elektronik eşyaların toplama ve geri dönüşümü konusunda da
yetkilendirilmiş kuruluş başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
Yönetmeliğin yayınlanmasıyla birlikte
konuya ilişkin fizibilite çalışmalarına
başlatan TÜKÇEV, Bakanlığın Uygulama Tebliği’nin yayınlanmasının ardından yaptığı ön sözleşmelerle bir-

likte Bakanlığa Yetkilendirilmiş Kuruluş başvurusunu yapacak.
TÜKÇEV Yetkilendirilmiş Kuruluş
olarak ambalaj atıklarının toplanması
ve geri kazanımında sorumluluklarını
yerine getirmeye yardımcı olduğu firmalara, konuya ilişkin bir bilgilendirme de yaptı. Bilgilendirme yazısında şöyle denildi:
“TÜKÇEV olarak; her geçen gün yetkilendirilmiş kuruluş payımızı arttırarak, işbirliği içinde olduğumuz paydaşlarla yürüttüğümüz çalışmaları
devam ettirmekteyiz.
Amacımız; Yetkilendirilmiş Kuruluş
olmayı ileri bir noktaya taşıyıp, bize
destek veren siz firmalarımızın diğer
atık türlerinde de yükümlülüklerini
üstlenmek ve sorunsuzca yerine getirmek...
Bu hedefte; Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar kapsamında Yetkilendirilmiş Kuruluş Başvurusu için çalışmalar yapmaktayız.
Bilindiği üzere 22.05.2012 tarih ve
28300 sayılı resmi gazetede yayınlanan
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların
Kontrolü Yönetmeliği yürürlüktedir.
Bu bağlamda “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Konusunda
Yetkilendirilmiş Kuruluş ve Koordinasyon Merkezinin Oluşturulmasına
İlişkin Tebliğ”in yürürlüğe girmesinin
akabinde Bakanlığa başvurumuzu gerçekleştireceğiz.”
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Belediyemiz ve Çevre

Konya’nın merkez ilçesi...

Selçuklu, Türkiye’nin en temiz ikinci şehri
Selçuklu Belediyesi’nin temizlik, çevre sağlığı ve geri dönüşüm
çalışmaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Türkiye’nin En Temiz
Şehri Yarışması’nda büyükşehir ilçe belediyeleri kategorisinde
ikincilik ödülü ile karşılığını buldu.

S
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elçuklu, 517 bin kişi ile Konya’nın merkez nüfusunun
%47’sine ev sahipliği yapıyor. Merkez
nüfuslarına göre 63 ilden daha büyük
olan Selçuklu, sınırları içindeki müzeler ve tarihi eserlerle, önemli bir
kültürel ve tarihi mirası barındırıyor.
Türkiye’nin 4. büyük üniversitesi
olan Selçuk Üniversitesi kampüsü ile
binlerce öğrenciye de ev sahipliği
yapan ilçede, çok sayıda 4 ve
5 yıldızlı otel, hastane, cami,
eğitim kurumu bulunuyor. Sınırları içindeki organize sanayi bölgeleri, büyük sanayi tesisleri, Hava üssü,
Şehirlerarası Otobüs Terminali, Selçuklu’da çevre temizliği ve atıkların
geri dönüşümü konusundaki çalışmaları daha da önemli hale getiriyor.
Selçuklu Belediyesi’nin temizlik, çevre sağlığı ve geri dönüşüm konularındaki çalışmaları ve yatırımları sonucu
kazandığı ödüller, ilçede bu bilinçle
hizmet verildiğinin en önemli göster-

gesi. Selçuklu Belediyesi son olarak
her yıl “Temiz Türkiyem” sloganı ile
Türkiye’nin Çevre En’lerini belirleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
düzenlediği Türkiye’nin En Temiz
Şehirleri Yarışması’nda büyükşehir ilçe belediyeleri kategorisinde Konya’daki
birinciliğinin
ardından
Türkiye genelinde de ikinci oldu.
Selçuklu Belediyesi’nin çevre
koruma alanındaki başarılı çalışmaları ile kazandığı Çevre Beratı, 5 Haziran Dünya Çevre
Günü’nde Ankara’da düzenlenen törende verildi. Yer altı çöp konteynırı,
ambalaj, karton kutu, kağıt, metal,
cam, plastik ve pil gibi atıkların geri
dönüşümü, atık sıvı yağların toplanması, bayat ekmek toplama gibi projeleri hayata geçiren Selçuklu
Belediyesi’nin çevre duyarlılığı, aldığı
bu ödülle bir kez daha
tescillendi.
Temizlik, çevre sağlığı ve

Selçuklu Belediyesi “Hayalleri zorlayan proje” olarak tanımlanan
“Aşkın Kanatları Kelebekler Vadisi Projesi” ile Avrupa’nın en
büyük, Türkiye’nin ise ilk kelebekler vadisini kuruyor.

geri dönüşüme büyük önem veren ve
ciddi yatırımlar yapan Selçuklu Belediyesi’nin aldığı tek ödül, Çevre Beratı değil. Yeraltı çöp konteyner
sistemine geçilmesi, doğaya zarar veren poşetler yasaklanarak 12-24 ayda
çözünen bio poşet veya bez torba kullanımının yaygınlaştırılması, ambalaj
atıklarının kaynağında ayrı toplanması
projesi ile Akdeniz Üniversitesi tarafından her yıl düzenlenen Çevre Hizmet Ödülüne de 2012 yılında
Selçuklu Belediyesi layık görüldü.
Selçuklu Belediyesi, 5 Haziran Dünya
Çevre Günü’nde yaptığı etkinliklerle
de ilçe halkıyla ve öğrencilerle çevreyi
korumanın ve temiz tutmanın, atıkların geri dönüşümünün önemini bir
kez daha vurguladı. Öğrenciler, halkın

çevreye duyarlılığını ve çevre bilincini
artırmak amacıyla çevre yürüyüşü
yaptı, atık yarışmasında dereceye giren
okullara ödülleri verildi.
Selçuklu’da atıkların kaynağında ayrı
toplanması ve geri dönüşüm yoluyla
ekonomiye kazandırılmasına büyük
önem veriliyor. Bu amaçla atıkları
ekonomiye kazandırma projesi SELKAP ile 160 bin konuta tek tek ulaşılarak eğitim verildi. Yüz yüze
iletişimle ilçe halkı, katı atıklar, ambalaj, bitkisel yağ, elektronik ve pil atıklarının yeniden değerlendirilmesi,
ekmek israfının önüne geçilmesi ve
bez torba kullanılarak çevre bilincinin
arttırılması gibi konularda detaylı olarak bilgilendirildi.

Çöplerden kaynaklanan kirliliğe son
verilmesi amacıyla 2011 yılında başlatılan proje kapsamında, bugüne kadar
2 bine yakın yeraltı çöp konteynırının
montajı tamamlandı. Yılda yaklaşık 2
milyon 200 bin TL tasarruf sağlanan
uygulamanın Selçuklu’nun tamamına
yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Selçuklu Belediyesi, daha yeşil
bir ilçe için projeler de gerçekleştiriyor. Konya’nın yeşil alan
oranını AB standartlarının üzerine çıkarmayı amaçlayan Belediye, 4 yılda 1
milyon 121 bin 450 m² park yapımı
gerçekleştirdi. Halen 196 bin 208
m²’lik alanda 15’i mevcut parkların
revizesi, 18’i yeni park yapımı olmak
üzere 33 parkın yapımı sürüyor.
Selçuklu Belediyesi’nin büyük temalı
park çalışmaları da dikkat çekiyor.
“Hayalleri zorlayan proje” olarak tanımlanan “Aşkın Kanatları Kelebekler
Vadisi Projesi” ile 385 bin m²’lik alanda Avrupa’nın en büyük, Türkiye’nin
ise ilk kelebekler vadisi kuruluyor. Kelebekler Vadisi, kelebeklerin pupa halinden
ölümüne kadar her aşamasının yaşandığı üretim
alanı, kapalı uçuş alanı, açık
uçuş alanı ve kelebek müzesi
olmak üzere 4 ana unsurdan
oluşacak. Amfi tiyatro,
mini sinema, gölet ve su
havuzları,
egzersiz
ekipmanları,
çocuk
oyun elemanları, sirk ve
go-kart alanları, sera ve

botanik bahçeler, böcek ve kelebek
müzeleri bulunacak olan vadi içinde
yapımı devam eden Aşkın Kanatları
Müzesi, Avrupa’nın en büyük kelebek
uçuş alanı olacak. Ziyaretçiler müzede
kelebeklerin tüm yaşam evrelerini
gözlemleyebilecekler.
Sille Barajı Rekreasyon Alanı Projesi
kapsamında Gölet, Ekoloji
Okulu, Çim Amfi, Macera Vadisi, Motorsuz Su Sporları Alanı,
Çocuk İskeleleri ve Maket Tekne Yüzdürme Alanı, Kır Kahvehaneleri, Seyir
Terasları gibi birçok sosyal ve kültürel
etkinlik alanları yapılacak.
Selçuklu Belediyesi, tüketicilere yönelik etkinliklere de imza atıyor. Selçuk Üniversitesi ve TMO ile birlikte
ekmek israfının önüne geçebilmek ve
halkı bilinçlendirmek için “İsraf Etmiyorum Ekmekten Yemek Yapıyorum” adıyla bir yemek yarışması
düzenlendi, 10 bin adet “Bayat Ekmekli Yemek Tarifleri” kitabı dağıtıldı.
Selçuklu Belediyesi’nin, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile
birlikte yürüttüğü Selçuklu Değerler
Eğitimi Projesi SEDEP ile öğrencilere, “Sorumluluk, yardımseverlik, adalet, dostluk, doğruluk, sabır, saygı, öz
denetim” gibi insani değerler anlatılıyor. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay, temel insani değerleri
bilen ve bu değerlere uygun bir hayat
süren bireyler yetiştirmenin herkesin
görevi olduğu görüşünde...
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Uzman gözüyle

Özcan Pektaş

Ayıplı malda
tüketicinin temel hakları
Ayıplı mal söz konusu ise tüketicinin seçimlik hakları
vardır. Tüketici bu hakları kullanmakta sorun yaşarsa,
satıcı ile tartışmaya girmeden limite göre Tüketici Hakem

Zaman aşımı süreleri, Açık ayıplı

Heyeti ya da Tüketici Mahkemesi’ne müracaat etmelidir.

malda 30 gün, Gizli ayıplı malda
asgari 2 yıldır.

T

38

üketici; Bir mal veya hizmeti,
ticari veya mesleki olmayan
amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişidir.
(Dernek, Vakıf vb.)

•Elektronik ortamda kullanılmak
üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü
ve benzeri gayri maddi mallar

• Tacirler/şirketler, kamu kurumları
tüketici değildir.

• Mal ticari nitelikte olsa bile (Kapalı
kasa kamyonet gibi) satın alan, kullanan, yararlanan tüketici ise yasa kapsamındadır.

Mal tanımı neleri kapsar?

Ayıplı mal ile ilgili bilgiler

• Alışverişe konu olan taşınır eşya,

Ayıplı Mal Nedir?

• Konut ve tatil amaçlı her türlü taşınmaz mallar,

• Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve
kullanma kılavuzunda ya da reklam ve
ilanlarında yer alan veya
• Satıcı tarafından bildirilen veya
• Standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen,
• Nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da
• Tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya
• Tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran,

• Maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.
- Yukarıda sıralanan unsurlardan birisinin varlığı, malı ayıplı kılar.
Açık Ayıp/Gizli Ayıp

Ancak, satılan malın ayıbı, tüketiciden
satıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı süresinden yararlanılamaz. Zamanaşımı süreleri geçerli değildir.
Tüketicinin
nelerdir?

seçimlik

hakları

ve/veya kullanımdaki diğer mallarda
zarara neden olan hallerde imalatçıüreticiden Tazminat İsteme hakkına
da sahiptir. (5’nci hak)
Bu talepler zarara sebep olan malın
piyasaya sürüldüğü günden başlayarak
10 yıl sonra ortadan kalkar.

Malın teslimi tarihinden itibaren hemen fark edilebilen, gözle görülür,
kullanmaya başlar başlamaz fark edilebilen ayıplar Açık Ayıptır.

Tüketici;

Hemen fark edilmeyen, malın kullanılmaya başlamasından sonra ortaya
çıkan ve imalat hatası olarak nitelendirebileceğimiz ayıplar ise Gizli
Ayıptır.

2. Malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi,

Tüketici, Garanti Belgesi Uygulama
Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14. maddesindeki şartların gerçekleşmesi durumunda;

3. Ayıp oranında bedel indirimi,

1. Malın ücretsiz değiştirilmesini,

4. Ücretsiz onarım isteme haklarına
sahiptir.

2. Bedel iadesini,

Ayıplı malda zamanaşımı süreleri
Zaman aşımı süreleri, açık ayıplı
malda 30 gün, gizli ayıplı malda asgari
2 yıldır. Konut ve tatil amaçlı taşınmaz
mallarda 5 yıldır.
Ayıplı malın neden olduğu her türlü
zararlardan dolayı yapılacak talepler
ise 3 yıllık zaman aşımına tabidir.

1. Bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme,

Satıcı, tüketicinin tercih ettiği talebi
yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici, bu haklardan herhangi birini
seçmeye zorlanamaz.
Tüketici bu seçimlik haklarından biri
ile birlikte ayıplı malın neden olduğu
ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan

Ücretsiz onarım hakkını kullanan tüketici diğer haklarını kullanabilir mi?

3. Ayıp oranında bedel indirimini talep
edebilir.

maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur.
Bağlı konut kredisi veren (10/B maddesinin 9. fıkrasına göre) konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu,
teslim tarihinden itibaren 1 yıl süre
ve kullandırdığı kredi miktarı ile sınırlıdır. Ayıplı malın neden olduğu zarardan dolayı birden fazla kimse sorumlu olduğu takdirde bunlar
müteselsilen sorumludurlar. Satılan
malın ayıplı olduğunun bilinmemesi
bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz.
Son söz: Ayıplı malda seçimlik hakların kullanılmasında sorun yaşanması
halinde, satıcı ile tartışmadan;
1.Kaymakamlıklarda faaliyet gösteren
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne
bir dilekçe ve fiş/fatura örneği ile müracaat edilmesi (2013 yılı için
1.191,52TL’ye kadar),

Satıcının Sorumluluğu
İmalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı ve bağlı kredi veren (10’uncu
maddenin beşinci fıkrasına göre) kredi
veren, ayıplı maldan ve tüketicinin bu

2.Bu limitin üstünde ise Tüketici
Mahkemesi’ne müracaat edilmesi
doğru olacaktır.
Sorunsuz alışverişler dilerim.
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Gündem

Tüketicinin Korunması Kanun Tasarısı

Tüketicinin gözü Meclis’te
TBMM’nin gündeminde bulunan Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun Tasarısı daha yasalaşmadan, BDDK ve Türkiye Bankalar
Birliği’nin uygulamaya koyduğu düzenlemelerle banka-müşteri
ilişkilerinde yeni bir döneme girildi.

G
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ümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak, Bakanlar
Kurulu tarafından Meclis’e sevk edilen
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı’nın, TBMM’nin 1
Ekim’de başlayan yeni yasama yılında
yasalaşması bekleniyor. Ülkemizde tüketici haklarının korunması konusunda yeni bir dönemi başlatacak olan
tasarı daha yasalaşmadı ama son dönemde tasarı ile yeniden düzenlenecek
banka-müşteri ilişkileri konusunda
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu (BDDK) ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından bazı düzenlemeler uygulamaya konuldu.
Yapılan düzenlemelere dikkat çeken
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, “Tasarı henüz kanunlaşmadı ama
akıllı insan beklemez ve tedbirini alır,
yolunu belirler ve rotasını çizer. Bankalar ticaret yapan müesseselerdir ve

para alıp, satarlar. Tacirler de basiretli
olur. Demek ki basiret egemen olmuş
ve şimdiden kendilerine çeki düzen
vermeye başlamışlar. Bundan biz
memnuniyet duyuyoruz.” dedi.
Yılın ilk dört ayında Tüketici Hakem
Heyetlerine bankalara ilişkin yapılan
şikayet başvurularının sayısı 135 bin
525’e ulaştı, toplam şikayetler içinde
Bankacılık sektörünün payı %59’den
%68’e yükseldi.
Temmuz ayı itibariyle bankalar tüketicilerden çeşitli isimler altında toplam 60 çeşit ücret ve komisyon tahsil
ettiler. Ocak-Mayıs döneminde Bankacılık sektörünün faiz dışı gelirleri
geçen yılın aynı dönemine göre
%16,74 oranında artarak 11 milyar 96
milyon liradan 12 milyar 954 milyon
liraya yükseldi. Bankalar; kredilerden
alınan ücret ve komisyonlardan 2 milyar 154 milyon lira, bankacılık hizmet
gelirlerinden ise 6 milyar 808 milyon
lira gelir elde ettiler.

“Böyle bankacılık olmaz”
Bankaların uygulamalarına yönelik
sert bir açıklama da Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’den
geldi. Bankaların, müşterilerinin cep
telefonlarına günde 2-3 kez mesaj
gönderdiğini hatırlatan Ergün, “Zannediliyor ki bu iyi niyetli bir bilgilendirme mesajı. Meğer o mesajı bize satıyormuş adam. Mesajdan para
kazanmak için bize mesaj atan bir bankacılık sistemi var. Böyle bir bankacılık
olmaz.” diye konuştu. Bankaların faiz
dışı gelirlerine dikkat çeken Ergün,
şöyle devam etti:
“Müşterisini kandıran ve o hizmeti 23 katı fiyatına satan bir bankacılık sistemi var. Bunun yerine yatırımlara,
Türkiye’nin büyümesine, projelerine,
bunların finansmanına odaklanan bir
sistem olmalı. Bunun, sadece bankanın kârını değil, ülkenin kârını da düşünen bir sisteme dönüşmesi lazım.”

Banka-müşteri ilişkilerinde yeni
dönem
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başta
olmak üzere son dönemde bakanların
birbiri ardına verdiği mesajlar sonrasında bankacılık sektörüne yönelik
birtakım düzenlemelerle banka-müşteri ilişkilerinde de yeni bir döneme

Bankalar bünyesinde tüketici şikayetlerinin dinlenmesi ve çözülmesi için her
bankanın genel müdür yardımcısında aranan şartlara haiz, “Tüketici ilişkileri
koordinasyon görevlisi” atanacak.

girildi. Kredi kartları için vatandaşa
‘gelirine göre kredi kartı verilmesi’ ve
‘limit’ uygulamasını getiren BDDK,
bankalar bünyesinde tüketici şikayetlerinin dinlenmesi ve çözülmesi için
de her bankanın genel müdür yardımcısında aranan şartlara haiz, ‘tüketici
ilişkileri koordinasyon görevlisi’ atanması zorunluluğu getirdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara
göre, tüketici ilişkileri koordinasyon
görevlisi; bireysel ürün ve hizmetler
hakkında gelen itiraz, şikayet ve benzeri taleplerin araştırılması, sonuçlandırılması,
cevaplandırılması,
izlenmesi ve bu sürecin etkin bir şekilde işleyişini temin etmekle yükümlü olacak. Bireysel müşterilerin
itiraz, şikayet ve benzeri taleplerinin en geç 30 gün içinde gerekçeli bir şekilde
cevaplandırılmasını
sağlayacak. Tüketici
ilişkileri koordinasyon görevlisi tarafından her yıl üçer aylık
dönemler itibarıyla hazırlanacak ve izleyen ayın sonuna kadar Kuruma ve
banka denetim komitesine gönderilecek faaliyet raporu, bireysel müşterilerden elde edilen ücret, komisyon ve
benzeri faiz dışı gelirlerin gelişim ve
değişimini içerecek.
Bankalar da, Türkiye Bankalar Birliği
ve BDDK işbirliği ile müşteri ilişkilerini düzenleyen bir dizi yeni tebliği
uygulamaya koydu. Müşterilerin bankacılık sektörüyle ilgili beklenti ve taleplerini dikkate alarak hazırlanan
pakette, sözleşmelerin içeriği, müşteri
şikayetleri, hakem heyetinin çalışma
esasları ve bankaların faiz ve ücretler
konusunda yaptığı değişikleri müşte-

riye bildirme konularında yeni ilkeler
benimsendi. Tebliğler, ücret ve faizler
gibi maddi unsurlardaki değişikliklerden en az 30 gün önceden müşterinin
haberdar edilmesi ve onayının alınması, müşteriye yeni dönem başladıktan sonra 15 gün içinde vazgeçme
hakkı tanınması gibi konularda düzenlemeler içeriyor. Uygulamaya 1
Eylül’den itibaren başlandı.
TBB’nin hazırladığı pakette müşteri
şikayetleri ve hakem heyeti tebliğinde
de değişiklikler yapıldı. Bankalar,

BDDK ve TBB üyesi bankalardan seçilen temsilcilerin yer alacağı hakem
heyetlerinin 2 bin TL’ye kadar müşteri
lehine verdikleri kararlara uyacak.
Başvurunun Hakem Heyetine iletilme süresi, şikayete konu olan işlem
veya eylem gerçekleştiği tarihten itibaren 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı. Banka
yanıt tarihinden itibaren, müşterinin
Hakem Heyetine başvuruda bulunma
süresi, 30 günden 60 güne uzatıldı.
Tebliğ hükümlerine uymayan bankalar hakkında, Birlik yönetim kurulunca 2 bin TL’den 20 bin TL’ye kadar
para cezası uygulanabilecek.
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Bankaların uygulayacağı tebliğler, 1
Eylül’de yürürlüğe girdi.

Gündem

Kredi kartlarında yeni dönem

Toplam kart limiti,
gelirin 4 katını aşamayacak
TÜKÇEV Başkanı Beyhan Aslan, kredi kartı borçlarına çözüm
arayışlarında, “Karta değil, şahsa limit” önerisinde bulunmuştu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), toplam
kredi kartları limitinin, kart hamilinin aylık net gelirinin 4 katını
aşamayacağı düzenlemesiyle uygulama hayata geçti.
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M

erkez Bankası’ndan Bankalar
Birliği’ne devredilen Risk
Merkezi’nin verilerine göre, geçen yılın tamamında 822 bin 87 olan kredi
kartı ve ferdi kredi borcunu ödemeyenlerin sayısı, 2013’ün ilk 7 ayında
750 bin 346’ya çıktı. Bu rakamın 313
bin 261’i tüketici kredilerini ödemeyenlerden, 437 bin 85’i ise kredi kartı
borcunu ödemeyenlerden oluşuyor.
Geçen yılın tamamında kredi kartı
borcunu ödemeyenlerin sayısının 453
bin 656 olduğu göz önüne alınırsa,
kart borcunu ödemeyenlerdeki artış
dikkat çekiyor.
Bankacılık sektörünün kredi hacmi de
27 Eylül’de 1 trilyon lirayı aşarak, tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.
BDDK verilerine göre, bankaların tüketici kredileri 237.2 milyar liraya ulaşırken, kredi kartı borçları ise 82.3
milyar liraya ulaştı.
2014-2016 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programı (OVP) açıklayan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da,
bireysel kredilerdeki artışa dikkat çekti. Babacan, bu yıl tüketici kredileri ve

kredi kartlarının da dahil olduğu bireysel kredi kullanım oranında geçen
yılın aynı dönemine göre %26’lık artış
görüldüğünü kaydetti.
BDDK, kredi kartları borçlarının
ödenmesinde yaşanan sıkıntının çözümü, son olarak bankacılık sektörünün kredi hacminde yaşanan
olağanüstü artışla kontrolsüz borçlanmayı frenlemek için harekete geçti. 8
Ekim’de Resmi Gazete’nin 28789 sayılı Mükerrer Sayısında yayınlanan
Banka Kartları ve Kredi
Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile kredi kartlarında
yeni
bir
döneme girildi.
Yönetmeliğe göre;
ödenmesi gereken
asgari tutar; kredi kartı
limiti 15 bin liraya kadar
olan kredi kartlarında dönem
borcunun %30’undan, limiti 15
bin liradan 20 bin liraya kadar olan
kredi kartlarında dönem borcu-

nun %35’inden, limiti 20 bin lira ve
üzerinde olan kredi kartları ile yeni
tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıç tarihinden itibaren 1
yıllık sürenin dolmasına kadar borcun
%40’ından aşağı olamayacak.
Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden
önce tahsis edilmiş kredi kartları için
asgari ödeme oranları, 1 Ocak 2015
tarihine kadar; kredi kartı limiti 15 bin
liraya kadar olan kartlarda %27, limiti
15 bin liradan 20 bin liraya kadar olan
kartlarda ise %32 olarak uygulanacak.
Yönetmelikle getirilen
önemli bir düzenlemede, kredi kartları verilirken

Aslan: “Tüketicinin sahip olduğu kartlar, T.C. kimlik numarasıyla
eşleştirilerek şahsa limit uygulaması getirilmelidir. Böylece tüketici hangi
kredi kartını kullanırsa kullansın, şahsi limitinden düşülecek.”

gelir düzeyine göre limit belirlenmesi.
Kart çıkaran kuruluşlar, kredi kartı almak isteyen kişilerin yasaklık veya engel durumu, ekonomik ve sosyal
durumu, aylık veya yıllık ortalama geliri, diğer kuruluşlarca kişiye tahsis
edilen kredi kartı limitini dikkate alarak limit tespit edecekler. Bin liraya
kadar limitler hariç olmak üzere, aylık
veya yıllık ortalama gelir düzeyi, kart
hamili tarafından beyan edilen ve ilgili
kuruluşlarca teyit edilen gelirler üzerinden tespit edilecek. İlk defa kredi
kartı sahibi olacak bir kişinin tüm kart
çıkaran kuruluşlardan temin ettiği

kredi kartları için tanınacak toplam
kredi kartı limiti, ilk yıl için ilgilinin
aylık ortalama net gelirinin 2, ikinci ve
sonraki yıllar için ise 4 katını aşamayacak. Kişinin aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin tespit edilememesi
durumunda tüm kart çıkaran kuruluşlardan edinilebilecek toplam kredi
kartı limiti, en fazla bin TL olabilecek.
Kart hamilleri talep etmedikçe kredi
kart limitleri arttırılamayacak. Kart çıkaran kuruluşlar gerekli değerlendirilmeleri yaparak, kart hamillerinden
alınacak talimat üzerine periyodik limit artırımı yapabilecek. Limit artışları, artışın gerçekleşeceği tarihten 15
gün öncesinde yapılacak bildirime,
kart hamilince itiraz edilmemesi halinde geçerli olacak. Limit artış işlemi öncesinde ilgili
kişinin gelir düzeyi
kontrol edil e -

Türkiye’de 56.3 milyon kredi
kartı, 95.1 milyon banka kartı
bulunuyor.

cek. Kontrollerde, kart çıkaran kuruluşlardan temin edilen toplam kredi
kartı limitinin, kart hamilinin gelirinin 4 katını aştığının tespit edilmesi
durumunda, limit artışı yapılmayacak.
Bir takvim yılı içinde asgari ödeme tutarı 3 kez ödenmeyen kredi kartları
nakit kullanımına, üst üste 3 kez
ödenmeyen kredi kartları ise hem nakit kullanımına hem de mal ve hizmet
alımına kapatılacak. Söz konusu kredi
kartlarının limitleri, borcun tamamının ödenmesine kadar arttırılmayacak
ve kullanıma kapalı tutulacak.
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine
İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’le de, bankaların sermaye yeterliliği oranının
hesabında, kredi kartları vasıtasıyla
mal ve hizmet alımı veya nakit olarak
kullandırılan kredilerin risk ağırlığı da
arttırıldı. Kredi kartları için risk ağırlığı, taksit ödemeleri 1-6 ay arasında
olanlar için %75’ten %100’e, 6-12 ay
arasında olanlar için %150’den
%200’e, 12 aydan fazla olanlar için ise
%200’den %250’ye çıkartıldı.
Tüketici kredileri tanımı kapsamına
kredi kartları ve kredili mevduat hesapları da dahil edilerek, bu tür krediler için bankaların daha yüksek
karşılık ayırması gerekecek.
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Gündem

Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Kurulu

Ürün güvenliği
mercek altında!
Ülkemizde Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetlerini yürüten 10 ayrı
kamu kuruluşu arasında koordinasyonu sağlayan Piyasa Gözetimi,
Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu’nun ikinci
toplantısı, 16 Ağustos’ta yapıldı.

44

P

iyasa Gözetimi ve Denetimi
(PGD) faaliyetlerinin genel
amacı; tüketicilerin tehlikeli ürünlerden korunması ve ticari işletmelerin
piyasaya mevzuata uygun ve güvenli
ürünlerin arz edilmesi ile ilgili yasal
yükümlülüklerini yerine getirmesini
sağlamak. PGD faaliyetlerinde koordinasyonu sağlayan Piyasa Gözetimi,
Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu toplantısı, Ekonomi
Bakanı Zafer Çağlayan, Gümrük ve
Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi
Eker, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile ilgili bakanlık ve kurumla-

rın yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Türkiye’de PGD
sisteminin geldiği aşama, sorunlar ve
çözüm yolları değerlendirildi.
Konuşmasında piyasa gözetim ve denetiminin toplum sağlığı, tüketicinin
korunması ve ekonominin rekabet
gücünü artırmak bakımından önemine değinen Gümrük ve Ticaret Bakanı
Yazıcı, ürün güvenliği konusundaki
politikalarının “güvensiz ürüne karşı
sıfır tolerans” olduğunu söyledi. 2013
yılının ilk 6 ayında ithalat ve iç piyasa
denetimlerinde 349 firma, 2 bin 913
ürün denetlediklerini, 578 üründe aykırılık tespit edildiği belirten Yazıcı, “2
yıllık kararlı uygulamalarımız sonucunda denetlediğimiz sektörlerde ciddi iyileşmeler oldu.” diye konuştu.
Türkiye’yi, ticaretin en güvenli yapıldığı ülkelerden biri haline getirmeyi
hedeflediklerini belirten Bakan Yazıcı,
dünya pazarlarında daha güçlü olmak
için hem piyasa gözetimi ve denetimine önem verilmesi hem de bu bilincin
tüm üreticilerde geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. “Gümrük ile iç pi-

Çağlayan: “Ürün güvenliği için biz kamusal
görevimizi yaparken; vatandaşımıza,
tüketicimize de çok önemli görevler düşüyor.”
yasanın birbirinden bağımsız olduğu
bir piyasa gözetim denetim sistemi
düşünülemez.” diyen Yazıcı, 119 olan
denetmen sayısını 300’e çıkarmayı,
2014 yılının ilk çeyreğinde kullanıma
açılacak “Piyasa Gözetimi Bilgi Sistemi” projesiyle gümrük ve iç piyasayı
entegre etmeyi, ürünleri her aşamada
takip etmeyi planladıklarını ifade etti.
Bakanlık olarak tüketicilere yönelik
üretimlerde, %100 güvenli ürünlerin
piyasaya arzını sağlamak için hem tüketici hem de üretici örgütleri ile işbirliği
halinde
çalışmaların
sürdürüleceğini vurgulayan Yazıcı, bu
amaçla kamu, özel sektör ve tüketici
temsilcilerinin katılımıyla ‘ürün teknik komiteleri’ oluşturacaklarını kaydetti. Yazıcı’nın bilgisini verdiği
oyuncak, deterjan, çocuk bakım ürünü gibi birçok ürünün piyasa gözetimi
ve denetimi yetkisi, varılan mutabakat
uyarınca Kasım ayından itibaren Sağlık Bakanlığı’ndan Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’na geçti.
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ise
denetlenen toplam ürün parti sayısının geçen yıl %25 artarak 250 bin
112’ye ulaştığını, 2013 yılı ilk altı
ayında ise 136 bin 893 olduğunu bildirdi. Geçen yıl 272 ürün partisinin,
bu yılın ilk 6 ayında da 133 ürün partisinin piyasaya arzının yasaklandığını,
piyasadan toplatıldığını veya imha

Kurul toplantısında, Türkiye’de PGD sisteminin geldiği aşama ele alındı,
sorunlar ve çözüm yolları değerlendirildi.
edildiğini belirten Çağlayan, bu ürünler arasında deterjan, oyuncaklar, tıbbi
cihazlar, kozmetik ürünler, kişisel koruyucu donanımlar, gıda maddeleri,
basınçlı ve elektrikli ekipmanlar bulunduğunu ifade etti.

“Ucuz etin yahnisi yavan olur”
“Sağlıksız ve güvensiz ithal ürünlerin
hem yerli üreticiye hem de tüketicimize zarar vermesini kesinlikle kabul
edemeyiz. Biz kamusal görevimizi yaparken vatandaşımıza, tüketicimize
çok önemli görevler düşüyor.” diyen
Çağlayan, şöyle devam etti:
“Tüketicilerimize sesleniyorum, her
şeyin ucuzunu almak istiyorsunuz
ama ‘Ucuz etin yahnisi yavan olur’ diye güzel bir söz var. Bakıyorsunuz,
çoğu Uzakdoğu kökenli son derece
düşük kaliteli, sağlık ve güvenlik kriterleri zayıf mal, piyasadaki benzerinin yarısına, üçte birine satılıyor. Bir
malı sırf daha ucuz diye tercih etmeyin. Sağlık ve güvenlik açısından standartları karşılayıp karşılamadığını
kontrol edin. Denetimleri artırarak
devam ettiriyoruz ancak bu bilincin
topluma yayılması gerekiyor.”

Meclis’e sevk edilecek “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu”
ile imalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı
ve dağıtıcıların sorumluluklarının net
olarak belirleneceğini, ‘izlenebilirlik’
konusunun da kanuna ekleneceğini
belirten Çağlayan, “Bu düzenleme ile
merdiven altı üretim ve doğurduğu
sorunlarla daha etkin mücadele imkanı olacak. Geri çağırma kavramı da
düzenlenerek, artık piyasada bulunan
ürünlerin toplatılmasının yanı sıra tüketicilerin elindeki güvensiz ürünlerin de geri çağrılması hukuki altyapıya
kavuşturulmuş olacak.” dedi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Mehdi Eker de, “Çiftlikten sofraya gıda güvenilirliği” anlayışıyla tamamlayıcı ve etkin bir gıda denetiminin
sağlanmasını önemsediklerini söyledi.
Yılın ilk yedi ayında 287 bin gıda denetimi yapıldığı bilgisini veren Eker,
yayınlanan tebliğ uyarınca takviye edici gıdaların etiketlerinde artık uyarı
mesajları yer alacağını, böylelikle istenmeyen yanlış kullanım ve suiistimallerin önüne geçileceğini kaydetti.
Ekonomi Bakanlığı tarafından hazır-

lanarak 27 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanan “Piyasa Gözetimi ve
Denetimi Sonuç ve Önlemlerinin
Kaydı ve Bildirimi Yönetmeliği” ile
Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Bilgi Sistemi de oluşturuldu. Ulusal
PGD Bilgi Sistemi sayesinde PGD
kuruluşları ile Ekonomi Bakanlığı’nın
ithalat denetimlerine ait veriler tek
havuzda toplanacak ve yetkili kuruluşların erişimine açık olacak.
Bu arada, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından okulların açılması öncesinde yapılan denetimlerde 6 bin
kırtasiye ürününden bin 59’unda, 700
ayakkabının 233’ünde, 19 bin 300 kıyafetin 18’inde güvensizlik tespit edildi. Güvensiz bulunan bin 310 ürünün
%29’unun ithal ürün, geri kalanının
ise yerli üretim olduğu belirlenirken,
37 üreticiye 542 bin lira idari para cezası uygulandı.
Tüketicilerin korunmasında, Reklam
Kurulu’nun incelemeleri de büyük
önem taşıyor. Bu yıl 19 Ağustos tarihine kadar 635 reklam dosyasını değerlendiren Kurul, bunların %94’ünü
oluşturan 601 reklamı yasalara aykırı
buldu. Kurul tarafından bu reklamlardan 371’ine durdurma cezası, 230’una
ise durdurma cezasının yanı sıra 14
milyon 764 bin 930 lira idari para cezası uygulandı.
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Samsung’un “Akıllı şehir” uygulamaları

Her şey sürdürülebilir ve yaşanabilir

şehirler için
Topluma değer katma prensibiyle faaliyetini sürdüren Samsung;
Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının en büyük iş ve teknoloji buluşması
ICT Summit NOW Bilişim Zirvesi’13’te, geleceğin sürdürülebilir ve
yaşanabilir şehirleri için “Akıllı Şehir” uygulamalarını tanıttı.
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u yıl uluslararası kimliğini genişleterek NOW (New Old
World) adını alan ICT Bilişim Zirvesi
2013, teknolojinin hayatı dönüştürmesine vurgu yapan “Daha hiçbir şey
görmediniz!” temasıyla, 24-26 Eylül
2013 tarihleri arasında Haliç
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Samsung Electronics Türkiye’nin gün sponsorluğunu
üstlendiği zirvede, Samsung’un “Akıllı
Şehir” vizyonu da tanıtıldı.

Samsung SDS, Global İş Birimi Başkan Yardımcısı Jack Kim, 25 Eylül tarihinde yaptığı “Geleceğin akıllı şehrine yeni bir yaklaşım” başlıklı
konuşmasında, Samsung’un güncel
teknoloji ve planlama
metotları doğrultusunda geleceğin şehrini
sürdürülebilir ve yaşanabilir
kılma vizyonunu katılımcılarla paylaştı. Strateji, dönüşüm ve teknoloji
uygulama programları doğrultusunda,
katma değer yaratan çözümler üretmede uzmanlaşmış olan Kim; akıllı
şehrin dünyada hayata geçmiş örnek-

leri üzerinden, Samsung’un geleceğin
şehri konusundaki teknolojilerini ve
anlayışını aktardı.
Sunumuna öncelikle neden akıllı şehirlere ihtiyaç duyulduğunu anlatmakla başlayan Kim, doğal kaynakların
tükenmeye başlamasının, güvenlik nedenlerinin ve insanların güzel bir çevrede yaşama isteklerinin bu tür şehir
konseptlerinin doğmasına neden olduğunu dile getirdi. Dünyada hali hazırda Portekiz’de, Kenya’da,
Birleşik Arap Emirlikleri’nde ve Kore’de bu
tür yapılanmaların
olduğunu belirten Kim, akıllı

şehirlerin sadece elektronik araçlarla
donatılmış evler değil, bütün bir konsept olduğunu kaydetti. Samsung’un
akıllı şehir tasarımlarının temelinde
altyapının yer aldığını vurgulayan
Kim, ancak belirli şartlar sağlanmasından sonra farklı yaşam alanlarının kurulabileceğini belirtti.
Samsung’un akıllı şehir tasarımına
göre şehir içerisinde “Akıllı Eğitim
Bölgesi”, “Akıllı Tıbbi Bölge”, “Akıllı
Kültür Bölgesi” ve “Akıllı Operasyon

Bölgesi” bulunuyor. Her bir bölge
kendi içerisinde üst düzey teknolojik
ekipmanla donatılmış olacak ve kaynaklar optimum düzeyde kullanılacak.
Bu tür akıllı şehir konseptlerinin denemelerine başladıklarını belirten
Kim’in verdiği bilgilere göre, uygulamanın başlatıldığı pilot bölgelerde bu
sistemler sayesinde ulaşımda %15 oranında artış sağlanırken, %10 oranında
çevrenin daha iyi korunumu sağlandı.
Pilot bölgelerde suçlarda da %27,5
oranında azalma yaşandı.

Samsung’un güncel teknoloji ve planlama
metotları doğrultusunda geliştirdiği “Akıllı Şehir”
vizyonu, geleceğin şehrini sürdürülebilir ve
yaşanabilir kılmayı hedefliyor.

Samsung’un yeni akıllı şehir uygulamaları, şehirlerde hayatı oldukça kolaylaştıran dijital çözümler sunuyor.
Örneğin toplu taşıma araçlarına entegre edilen takip sistemi ile artık duraklarda ya da mobil cihazlarda, beklemekte olduğunuz araçların harita
üzerindeki konumunu ve bulunduğunuz yere tahmini varış süresini görme
imkanı bulabiliyorsunuz. Sistemin denendiği pilot şehirlerde +/- 2 dakikalık süre farkı ile %95 oranında doğruluk sağlanmış.
Zirvenin açılış oturumu konuşmacılarından Samsung Electronics Türkiye
Başkanı Yoonie Joung, konuya ilişkin
olarak, “ICT Bilişim Zirvesi, her yıl
yalnızca bilişim dünyasının nabzını
tutmakla kalmıyor, aynı zamanda sektörün en vizyoner düşüncelerine de
ev sahipliği yapıyor. Topluma
değer katma prensibiyle
faaliyet gösteren Samsung olarak; ‘Akıllı şehir’ oturumu kapsamında, geleceğin
şehir planlama metotlarını ve yenilikçi
teknolojik çözümleri paylaşmaktan
mutluluk duyduk.” dedi.
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TÜKÇEV’den

Nur Merdan - TÜKÇEV Endüstriyel İlişkiler Uzmanı

Sürdürülebilir bir yaşam için
Sürdürülebilir çevre
Bugünkü neslin ihtiyaçlarının, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından
ödün verilmeksizin karşılanması şeklinde tanımlayabileceğimiz
Sürdürülebilirlik; çevre dengesi ile ekonomik büyümeyi birlikte
alan, doğal kaynakların etkin kullanımını sağlayan ve çevresel
kaliteye önem veren bir model...
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on yıllarda bütün dünyayı tehdit
etmeye başlayan çevre kirliliği ve
doğal kaynakların azalmasına karşı
alınması gereken önlemler, uluslararası platformlarda en fazla tartışılan
konuların başında yer almaktadır.
Azalan kaynaklar, küresel ısınma, sosyal etkileşim, marka değerlerinin de
yeniden tanımlanmasını zorunlu kılıyor ve marka dünyasında da sürdürülebilirlik dönüşümünü başlatıyor.
İnsanoğlu kendi sürekliliğini sağlarken
bir şekilde de kendi sonunu hazırlıyor.
Eko sistem, insanoğlunun birçok nimeti ve kaynağı kullanabilmesi üzerine düzenlenmiştir.
Artık her ülkenin en başta gelen sorumluluklarından biri, büyümeyi ve
gelişmeyi sürdürülebilir ve ekolojik
açıdan kabul edebilir bir esasa dayandırmaktır. Sürdürülebilir büyüme ve
gelişme, gelecek nesillerin kendi ihti-

yaçlarını karşılama olanağını tehlikeye
düşürmeden bugünün ihtiyaçlarını
sağlayacak olan bir gelişmedir.
Sosyal ve çevresel faktörler, insanların
temel gereksinimlerinin karşılanması,
yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve
güvenli bir gelecek için hayati önem
taşır. Doğal kaynakların giderek azalması ve iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri dünyamız için ciddi tehdit oluşturuyor ve bu nedenle de
sürdürülebilir bir iş modelini zorunlu
kılıyor.

min verilme algısı, sektörel potansiyelleri ve gelecek beklentilerini de
doğrudan etkilemektedir.
Dünyada sürdürülebilirlik ve yaşam
kalitesi üzerine çeşitli endeksler geliştirilmiştir. Yaşanabilirlik endeksi, yaşam kalitesi endeksi, kentsel yönetişim
endeksi gibi.
Sürdürülebilir bir yaşam için gözetilmesi gereken, sürdürülebilir bir çevre
olmalıdır. Sürdürülebilir ambalajlama
uygulamalarından geri dönüştürülmüş
malzeme ve atık yönetimi modeli uygulanmalıdır. Bu konudaki üç anahtar
kelime; “Azalt, Tekrar kullan, Geri
kazan…”
Temel ambalaj malzemelerini daha az
kullanarak

Eko sistem, insanoğlunun kaynakları kullanabilmesi üzerine düzenlenmiştir.
Her ülkenin en başta gelen sorumluluklarından biri, büyümeyi ve gelişmeyi
sürdürülebilir ve ekolojik açıdan kabul edebilir bir esasa dayandırmaktır.
daha sağlam ambalajlar yapmamızı
sağlayacak yeni tasarımlar üretmek,
hammadde tasarrufu yapmak anlamına gelir. Hammadde tasarrufu da,
çevrenin daha az zarar görmesi, daha
az karbon salınımı demektir.
Bu alanda yapılan çalışmalar ciddi anlamda su, enerji ve hammadde tasarrufu sağlıyor. Bütün bu tasarruflar, firmaların bilançolarına tabii ki azalan
masraflar ve daha düşük maliyetler
olarak yansıyor.
Özellikle belirtmekte fayda var. Sür-

dürülebilirlik çalışmaları; şirketlerin
kısa vadedeki kârlılığından çok, uzun
vadede güçlü ve kârlı bir şekilde varlıklarını sürdürebilmeleri açısından
çok daha fazla önem taşıyor.
Sürdürebilirlik, ürün ve ambalajlarla
ilgili inovasyon açısından çok verimli
bir alandır. Tüketicilere daha fazla yarar sağlayan yeni ürünler geliştirmemizi sağlamaktadır.

İş dünyasının gözünden bakıldığında
hiç şüphesiz, kentleşmenin ne derece
planlı olduğu, çevreye gereken öne-

Ambalajlar bu vazgeçilemez görevlerini, çevre ve doğal kaynakların korunması bağlamında sürdürülebilir şekilde başarmak zorundadırlar.
• Tüketiciler;
- Yeniden kullanılabilir ürünler
- Enerji kullanımında tasarruf

Kullanılan ambalaj miktarını azaltma
yönündeki çabalar maliyetleri azaltmaya yardımcı olur. Ürünler çürüme,
bozulmalara karşı uygun ambalajlar ile
korunursa aslında daha az ürün kaybı
ve bunun doğal sonucu daha az ambalaj kullanılmış olacaktır.
Yeniden Kazanma zinciri boyunca
Ambalaj;

• Şirketler;
- Enerji maliyetini düşürmek
- Yeni ürünler tasarlamak ve geliştirmek
• Ambalaj üreticisi;
- Tüketicilerin “çevre dostu ambalaj”
kavramını doğru anlayabilmelerini
sağlamak.

Ambalaj+Dolum
Özellikle sanayi sektörünün yoğun olduğu illerin nüfusu arttıkça ve yerleşimleri büyüdükçe, kaynak ve enerji
gereksinimlerinin, dolayısıyla çevre etkilerinin ve sorunlarının arttığını söylemek yanlış olmaz.

Ambalaj Malzemesi

Depolama
• Sürdürülebilirlik;
Dağıtım
- Kaynağı azaltarak önleme
Geri dönüşüm
Kaynağında ayrı
toplama ve Malzemeye göre ayırma

- Alternatif malzemeler

Hammadde
veya Enerji

Kısaca, sürdürülebilir bir yaşam yolu
bulmalıyız.

İkincil Hammadde
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Doğanın gör dediği

Kireçtaşından Oyulan Cennet – Küre Dağları

Yeryüzünde çok az yer vardır ki,
birbirinden çok farklı doğal
güzellikleri bir arada
bulundurabilsin. Batı
Karadeniz’in incisi sayılan Küre
Dağları, adeta dünya üzerinde

Ü

lkemiz topraklarının bulunduğu coğrafya (Anadolu ve
Trakya yarımadaları) Paleozoik Zaman
öncesi dönemde, yani yaklaşık 320
milyon yıl önce su yüzüne çıkmaya
başladı ve doğanın uygulamaya devam
ettiği birbirinden farklı kuvvetler sonrası geçirdiği değişimlerle, dünyada
doğal cennetleri barındıran nadir yerlerden biri haline geldi.

cenneti keşfetmemize imkan
tanıyan bu yerlerin başında gelir.
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HES tedirginliği
HES’lerin bölgede ekosisteme
can veren akarsuların akışına
ket vurarak, bu doğal cennetin
yok olmasına sebep
olacağından endişe ediliyor.

varlığıyla Sonbahar aylarında hem
gezginler hem de fotoğrafçıların en çok
tercih ettiği yerlerdendir.
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barış koca

Batı Karadeniz Bölgesi, zengin orman

Sonbahar aylarında hem gezginler
hem de fotoğrafçıların en çok tercih
ettiği yerlerin başında gelir Batı Karadeniz Bölgesi. Bunun başlıca sebebi,
Avrupa’nın son doğal ormanları diyebileceğimiz bu zengin ormanlık bölgede görülen müthiş mevsimsel değişimlerdir. Batı Karadeniz’in incisi
sayılan Küre Dağları da bu değişimin
en iyi gözlendiği yerlerin başında gelir.
Ancak, alanın tek özelliği bu değildir.
Yaklaşık 90 milyon yıl önce doğa ananın en büyük güçlerinden biri olan
levha hareketlerine bağlı olarak, Afrika
ve Avrasya levhalarının birbirine yaklaşması sonucu ortaya çıkan ve en
yüksek noktasında 4000 metreye yaklaşan Kuzey Anadolu dağ sisteminin
bir parçası olarak boy gösterdi. Zaman
içinde, levha hareketleriyle su üstüne
yükselen bu kireçtaşından oluşmuş
kütleyi bugünkü görünümüne ulaştırmak için doğanın diğer kuvvetleri
girişti işe. Akarsuların kireçtaşını eritmesi ve yer hareketlerinin yarattığı kırıklar ve çökmelerle bölge bir mağaralar ve kanyonlar cennetine dönüştü.
Zaman içinde, bol yağışlı bir iklime

Mevsimsel değişimlerin en iyi

Zengin orman dokusu,

gözlendiği yerlerin başında Batı

zengin bir bitki ve yaban

Karadeniz’in incisi sayılan Küre

hayatını da beraberinde

Dağları gelir.

getirir.

Kireçtaşından Oyulan Cennet – Küre Dağları

Bölge; akarsuların kireçtaşını eritmesi

52

sahip olan bölgede, hakim olan kireçtaşının gri tonlarına, özellikle sonbahar renkleriyle, karışık ormanlar eşlik
etmeye başladı.
Küre Dağları ziyaretçilerinin başlıca
uğrak yerlerinden olan Muratbaşı
Köyü yakınlarındaki Valla Kanyonu,
ülkemizin en büyük kanyonlarından.
Yüksekliği 1200 metreyi bulan dik duvarları ve oluşmasında başrolü üstlenen Devrekani Çayında oluşabilen
ölümcül tehlike yaratan girdaplı geçişleri ile Valla Kanyonu, dünyada geçilmesi oldukça zor olan kanyonlardan
biri olarak da bilinir. Öyle ki, bu macerayı tecrübe edenler, “Bir kere kanyona giriş yaptınız mı çıkışa ulaşmadan geri dönme şansı yoktur.” derler.
400 metre yükseklikteki Bakacak Seyir
terasından izlerken bile, kanyonun geçit vermezliği hissettirir kendini…
Bölgedeki diğer önemli kanyonlar arasında yer alan Horma Kanyonu, Deverekani Çayı’nın bir kolu olan Zara
Çayı’nın kireçtaşı kütlede oyduğu bir

başka kanyon olarak çıkar karşımıza.
Çayın taştaki kireçleri aşındırmasıyla
oluşan çukurlar, kanyona değişik bir
görsellik kazandırır. Kanyonun bittiği
noktada Ilıca Şelalesi yer alır. 10 metreden akan suyun döküldüğü yerde
oluşan doğal havuzun zümrüt yeşili
rengine eşlik eden gürgen ağaçları ve
çalılardaki renklenme görülmeye değerdir. Bölgedeki zengin orman dokusu, zengin bir bitki ve yaban hayatını da beraberinde getirir. Bölgede
bozayı, karaca, kurt, kızıl geyik ve yaban domuzu gibi büyük memeliler oldukça rahat gözlenebilmektedir.
Görülmesi gereken bir diğer doğa harikası da; Sümenler Köyü yakınındaki
hem bölgenin hem de ülkemizin en
büyük mağaralarından biri olan Ilgarini Mağarası’dır. Denizden bin 250
metre yüksekteki mağaranın girişine,
yaklaşık 1,5 saatlik zorlu bir tırmanışla
ulaşılabilmektedir. 250 metre kadar
derine inen mağarada alt kısımlara
yaklaştıkça bastıran zifiri karanlıkta
görsel yetileriniz kaybolurken, dipte
akan suyun sesini daha rahat duymaya
başlarsınız. 858 metre uzunluğundaki
bu doğal yapıyı gezerken Roma-Bizans dönemine ait olduğu söylenen
şapel yıkıntılarını görmek, mağaranın
o dönemde din adamları tarafından
korunma amaçlı kullanılmış olduğunu

ve yer hareketlerinin yarattığı kırıklar
ve çökmeler sonucu, tam bir
mağaralar ve kanyonlar cennetine
dönüşmüş durumda...

akla getirir. Turistlerin ziyaretine açık
olan bu yerde, tahminen o dönemde
yaşamış bir kişiye ait olan ve yine tahminen define avcıları tarafından ortaya
saçılan insan kemiklerine rastlayınca,
“Acaba hem ölenin ruhuna saygı hem
de turizm açısından, buranın daha bakımlı ve korunaklı olması sağlanamaz
mıydı?” diye sormadan edemezsiniz.
2000 yılında, geç de olsa milli park
ilan edilen Küre Dağları’nın kalbi denen Loç Vadisi de dahil olmak üzere
pek çok farklı noktası, son yıllarda kurulması planlanan çok sayıda HES’in
tehdidi altında. Karşı karşıya olduğu
tüm bu tehlikelere rağmen, kireçtaşından oyulan bu cennet topraklar
2012 yılında, sadece çok özel doğal
alanların kabul edildiği, Avrupa Korunan Alanlar Ağı’na (PANPARK)
Türkiye’den kabul edilen tek milli
park olma hakkı kazandı. Şimdi bu
toprakların kaderine dair asıl soru(n);
bu emanetin olası tehlikeleri atlatıp,
gerçek sahibi olan gelecek nesillere
ulaşıp ulaşmayacağı olmalıdır.

cam

plastik

karton

metal

kaðýt

bir ihtimal daha var
dedik ve milyonlarca tüketiciyle el ele verdik...
Temiz ve yaþanabilir bir dünya için ambalaj atýklarýný ayrý biriktirelim.
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