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NASIL TÜRET‹C‹
OLURUZ?

Ya¤mur CENG‹Z
PAGÇEV Genel Müdürü

fiu anda içinde bulundu¤umuz ekonomik düzene

bakt›¤›m›zda insanl›¤› tüketime teflvik ediyor. Kalk›nma ile

birlikte y›llar içinde bizler de bir tüketim toplumuna dönüfltük.

Ancak fluna bakmak laz›m, kaynaklar›n k›t oldu¤u bir

dünyada tüketen insan m› daha mutludur, yoksa üretime

katk› veren, kaynaklar›n korunmas›n› sa¤layan, türeten

insan m›?

Üreten insan m› daha çok yetkinlik gerektirir, yoksa tüketen

insan m›? Hangisi daha geliflmifl bir  insana karfl›l›k gelir?

Tabii ki türeten insan... ‹nsanl›¤›n ana amac› geliflmek

oldu¤una göre türeten insan asl›nda insanl›¤›n geliflimi için

de çok önemlidir. Eskilerin tabiriyle kamil insan tan›m›

bugün için türeten insana karfl›l›k gelir.

Do¤al kaynaklar›n h›zla tükendi¤i, küresel ›s›nmaya ba¤l›

iklim de¤iflikliklerinin hayat›m›z›n bir gerçe¤i oldu¤u bir

dünyada "sorunlu" tüketim al›flkanl›klar›m›z› de¤ifltirmemiz

gerekiyor. Daha az tüketmek, ihtiyac›m›z kadar›n› almak,

ald›¤›m›z bir ürünü kullan›m ömrü bitene kadar kullanmak,

geri dönüflümü mümkün olmayan ürünleri kullanmamak

gibi tüketim bilincine sahip olmal›y›z. Çünkü orta direk

tüketicilerin say›s›nda 2030 y›l›na kadar beklenen üç

milyarl›k art›fl tüketim ve üretim al›flkanl›klar›n› etkileyecek,

do¤al kaynak mücadelesini daha da h›zland›racak. Tüketim

al›flkanl›klar› ve talebi ile yenilik ihtiyac› do¤acak ve daha

az kaynak tüketimi, eko-tasar›m, at›klar› tekrar kaynak

olarak kullanmak için Ar-Ge çal›flmalar›na ihtiyaç artacak.
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Bu çerçevede dünya art›k döngüsel ekonomi yaklafl›m›n›

tercih ediyor. Döngüsel ekonomi bir tasarruf ekonomisi ve

do¤rusal ekonominin aksine kullan›lan kaynaklar›n bertaraf

edilmek yerine yeniden bir mamul/yar› mamul olarak

kullan›ld›¤›, üretimde ihtiyaç duyulan enerjinin fosil yak›tlar

yerine yenilenebilir kaynaklardan karfl›land›¤›, s›f›r at›k

yaklafl›m›yla do¤adaki yaflam döngüsünün kopyaland›¤›

yaklafl›mlar benimseniyor.

AB'de Döngüsel Ekonomi

Bildi¤iniz gibi AB; Döngüsel Ekonomi Paketi ile 4 önemli alanda

(üretim, tüketim, at›k yönetimi, at›ktan kaynak oluflturmak),

5 sektör (plastik, g›da at›klar›, kritik hammaddeler, inflaat ve

y›k›m, biyobozunur ürünler)  için eylem plan› belirlendi. Üretim

yap›l›rken daha tasar›m aflamas›nda çevreci yaklafl›mlar›n

benimsenmesi amac›yla 2016-1-2019 y›llar›n› kapsayan Eko-

tasar›m Çal›flma Plan› haz›rland›. Eko-tasar›m politikas› ile AB'de

her y›l evsel elektrik faturas›ndan 490  tasarruf edilmesi

öngörülüyor, bu miktar ‹talya'n›n 2020'ye, ‹sveç'in ise 2030'a

kadar tüketece¤i y›ll›k enerji toplam›na eflit. Ayr›ca yine üretim

aflamas›nda Mevcut En ‹yi Teknikler'in (MET) uygulanmas›

gerekiyor.

At›k yönetimi alan›nda koyulan hedefler ise; 2030 y›l›na

kadar belediye at›klar›n›n geri dönüflüm

ve tekrar kullan›ma

haz›rlama oran›n›

% 65’e ç›kar›lmas›,

2030 y›l›na kadar

depolanacak belediye

at›¤›n› aflamal› olarak

%10’a indirilmesi,

ambalaj at›klar›n›n

geri dönüflüm ve

tekrar kullan›ma

haz›rlama oranlar›n›n

%75'e ç›kar›lmas›,

ayr› toplanan at›klar›n

depolanmas›n›n

yasaklanmas›,

yan ürün ve at›k

olmaktan

ç›kma durumlar›na

dair yasal

çerçevelerin daha

sadelefltirilmesi, tekrar kullan›m ve g›da at›klar›n› da

içerecek flekilde at›k oluflumunun daha iyi seviyede

engellenmesine dair yeni önlemler al›nmas›, Geniflletilmifl

Üretici Sorumlulu¤u için asgari çal›flma flartlar›n›n belirlenmesi

olarak aç›kland›.

Bu hedeflere ulafl›lmas› durumunda AB'de y›ll›k malzeme

baz›ndaki kazanc›n 265-490 Milyar  olmas› bekleniyor. Bu

miktar flu an sektördeki toplam giderlerin % 23’üne denk

geliyor. G›da, ulafl›m ve yap› sektöründe uyumlaflma ile birlikte

y›ll›k 600 Milyon  tasarruf edilecek. Maddesel geri kazan›m›n

ön planda tutulmas› ile hammaddeye duyulan ihtiyaç azalacak,

arz talep dengesizli¤ine ba¤l› fiyat de¤iflimleri önlenecek.

Daha uzun ömürlü ürün tasar›mlar› ile flirketlerin garanti

giderleri azalacak. Birleflik Krall›kta at›k alan›nda tamir-söküm-

bak›m, organik/maddesel geri dönüflüm, enerji kazan›m› gibi

alanlarda ilave 50.000 istihdam sa¤layabilece¤i öngörülüyor.

Hollanda’da metal ve elektronik sanayi ile canl› varl›klardan

kaynaklanan at›klar›n yönetimi gibi alanlarda ilave 54.000

istihdam sa¤layabilece¤i öngörülüyor. 2035 y›l›na kadar

Danimarka gibi ülkemize nazaran oldukça küçük olan bir ülkeye

sunaca¤› getiriler ise flu flekilde: Gayrisafi yurt içi has›lada %

0,8-1,4 oran›nda art›fl, 7.000 ilâ 13.000 yeni ifl imkân›, ülke

karbon ayak izinde % 3-7 aras›nda azal›m, net ihracatta % 3-

6 aras›nda art›fl, belirli kaynaklarda % 5-50 aras›nda
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tüketim azal›fl›... Yat›r›mlar için de European Fund for Strategic

Investments 2.0 (EFSI) taraf›ndan 500 milyar , LIFE

taraf›ndan da 100 milyon 'nun üzerinde fon ayr›lmas›

bekleniyor.

Türkiye'de Döngüsel Ekonomi

Ülkemizdeki flirketleri de daha fazla döngüselli¤e iten

birçok neden bulunuyor. Giriflimciler, özellikle fiyatlar› son

y›llarda dalgalanan ve art›fl gösteren farkl› emtialar

nedeniylefaaliyetlerini maliyet aç›s›ndan sürekli olarak

daha tasarruflu bir hale getirmek zorunda.

Döngüsel ekonominin olmazsa olmaz›

olarak kaynaklar›n verimli kullan›m›,

ço¤u ticari karar ve faaliyetin

temeline yerleflmeli. Ülkemiz

endüstrisi büyük ölçüde hammadde ithalat›na dayan›yor.

Döngüsel ekonomi konsepti, ilk etapta ikincil

hammaddelere eriflimi artt›rmay› ve bu hammaddelerin

kalitesini güvenceye almay› hedefliyor. Do¤rusal

ekonomiden döngüsel ekonomiye geçmenin yeni ifl

modellerine olanak sa¤layarak tüketicilere ve endüstriye

fayda sa¤lad›¤› görülüyor.

Döngüsel Ekonomi Paketiyle paralel olarak ülkemizde de

2023 y›l›nda oluflan at›¤›n; % 35’inin geri kazan›m, % 65

inin düzenli depolama yönetimi ile bertaraf edilmesi

hedefleniyor. Bu da % 5,3 olan ambalaj at›k geri

dönüflümünün % 12'ye, % 6 olan belediye at›klar› geri

dönüflümünün % 23'e, %88,7 olan depolaman›n, % 65

düzenli depolamaya ç›kmas› demek. Buna ulaflabilmek

için; düzensiz döküm sahalar›n›n rehabilite edilmesi, inflaat

y›k›nt› at›klar› ve hafriyat topra¤› yönetiminin ülke genelinde

yayg›nlaflt›r›lmas›, özel at›klar›n yönetiminde toplama ve

geri kazan›m verimini artt›r›lmas› ve tehlikeli at›klar›n geri

kazan›m ve bertaraf› için ilave tesis yat›r›mlar›n›n yap›lmas›

gerekiyor.  Tüm bu çal›flmalar için 2023 y›l›na kadar

yap›lmas› gerek yat›r›m tutar› ise 1.741 - 2.860 milyon 

olarak belirtiliyor.

PAGÇEV ile Sorumlu Endüstri, Sorunsuz Çevre

Tüm bu yaklafl›mlar ›fl›¤›nda sanayinin yaklafl›m› çok

önemli. Üretim tabii ki olacak.  Dünyadaki bu kadar nüfusa

g›da, bar›nma, ulafl›m gibi hizmetler sa¤lamaya devam

edece¤iz. Ancak bunu yaparken do¤am›z› da düflünmemiz

gerekiyor. Bu noktada "Sorumlu Endüstri" kavram› çok

      önemli. Her endüstri kolunun "Kulland›¤›m kaynaklar›

             nas›l azaltabilirim?" yaklafl›m›yla çal›flma yapmas›,

                at›klar›n› en aza indirecek, at›ktan yeni ürünler

                                 türetecek teknolojileri gelifltirmesi

                                   laz›m. Biz de PAGEV olarak 1989

                                   da kurulmufl ve ana amac› plastik

                                   sektörüne nitelikli ara elman

                                 kazand›rmak, plastik sektörünün

                            geliflimini sa¤lamak, sorunlar›na çözüm

                        üretmek iken, Sorumlu Endüstri bilinciyle

                      geri dönüflüm iflletmemi olan PAGÇEV'i

                    kurduk. Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›'n›n

                  ambalaj at›klar› konusunda yetkilendirilmifl

                   kuruluflu olarak 2014 y›l›ndan itibaren tüm

                  Türkiye'de belediyelerle birlikte ambalaj

at›klar›n›n kaynakta ayr› toplanmas›, geri dönüfltürülmesi,

bu amaçla kamuoyunda fark›ndal›k yap›lmas›, özellikle

ö¤rencilerin, ev han›mlar›n›n ve hatta e¤itimcilerin geri

dönüflüm alan›nda e¤itilmesi konular›nda çal›flmalar

yap›yoruz.

Bu çerçevede 2018 y›l›nda da döngüsel ekonomi

yaklafl›m›yla at›k yönetimi çerçevesinde yürüttü¤ümüz

ambalaj at›klar›n›n azalt›lmas›, yeniden kullan›m› ve geri

dönüflümü çal›flmalar›nda 13 milyon nüfusa sahip 70

belediyeye ulaflt›k. Geçti¤imiz y›la göre %28 art›flla 280

bin ton ambalaj at›¤›n›n kaynakta ayr›larak geri

dönüfltürülmesi faaliyetlerini yürüttük. Plastikten kâ¤›da,

camdan metale, birçok at›¤› geri dönüfltürerek bir yandan

çevreyi korumaya devam ettik, di¤er yandan da ekonomiye

780 milyon lira katk› sa¤lad›k. PAGÇEV olarak sadece 2018

y›l›ndaki bu çal›flmalar›m›z sayesinde 2 milyon 200 bin

a¤aç kesilmekten kurtar›ld›. 7 milyon 300 bin kWh elektrik

tasarrufu, 326 milyon litre fosil yak›t tasarrufu ve 3,2

milyon litre de su tasarrufu sa¤land›. Tüm bu at›klar›n geri
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dönüfltürülmesi ve at›k depolama sahalar›na

gönderilmemesi sayesinde de 2,9 milyon metreküp alandan

tasarruf edildi. Bu yaklafl›mla önümüzdeki dönemlerde de

sorumlu endüstri bilinciyle çal›flmalar›m›z› art›rarak devam

edece¤iz.

Bize Kaç Dünya Gerekli?

Yaz›m› noktalamadan önce bir konuya daha dikkat

çekmek istorum. Her y›l dünyada

"Earth Overshoot Day" lanse edilir.

Bu gün dünya nüfusunun ilgili y›l içerisinde tüketti¤i

kaynaklar›, dünyan›n tekrar yerine koyma/yenileme

kapasitesinin afl›ld›¤› tarihi gösterir ve 2018 y›l› için Earth

Overshoot Day 1 A¤ustos olarak belirlendi. Yani biz 2018

y›l› boyunca tüketmemiz gereken kaynaklar› 1 A¤ustos'ta

bitirdik ve geri kalan günlerde cepten yiyoruz. Bu arada

2017 y›l›nda da bugün 2 A¤ustos olarak lanse edilmiflti.

Yani 1 y›lda 1 gün daha geri gidecek flekilde kaynaklar›

tüketmeye devam ettik. Bu h›zla gidersek 2030 y›l› 28

Haziran'›nda y›ll›k kaynaklar›m›z› bitirece¤iz. Bunun aksine

sadece karbon emisyonunda %30'luk bir azaltma ile devam

edersek 2030 y›l›nda Earth Overshoot Day 16 Eylül'de

olacak. Yani dünyam›z art›k geri dönüflü mümkün olmayan

noktaya gelmeden önce tedbirlerimizi almam›z gerekiyor.

Üreticisinden tüketicisine, kamu otoritesinden sivil toplum

kurulufllar›na kadar tek amac›m›z birlikte çal›flarak,

kaynaklar›m›z› korumak, geri dönüflümü özendirmek, geri

dönüflümü mümkün olmayan at›klardan enerji kayna¤›

olarak yararlanmak ve sorumlu tüketim bilincine sahip

olmak, aksi takdirde çocuklar›m›za yaflanabilir bir dünya

b›rakamayaca¤›z.
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PAGÇEV’‹N
DÜZENLED‹⁄‹ ATIK
YÖNET‹M‹ SEM‹NER‹NE
YO⁄UN ‹LG‹
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Türkiye’nin ambalaj at›klar› yetkilendirilmifl

kuruluflu PAGÇEV at›k yönetimi çerçevesinde;

ambalaj at›klar›n›n azalt›lmas›, yeniden kullan›m›

ve geri dönüflümü için yürüttü¤ü çal›flmalar›na

h›zla devam ediyor.

PAGÇEV'in 24 Ocak 2017 tarihinde düzenledi¤i

Yeni Ambalaj Yönetmeli¤i Ve At›k Yönetimi

Semineri; 300'ü aflk›n paydafl›m›z›n kat›l›m› ve

Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›m›z›n uzmanlar›

taraf›ndan verilen e¤itimler ile gerçekleflti.

Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› Ambalaj

At›klar›n›n Yönetimi fiube Müdür V. ve ‹stanbul

Çevre ve fiehircilik ‹l Müdürlü¤ü uzmanlar›

"Yeni Ambalaj At›k Kontrolü Yönetmeli¤i ve

Ambalaj Bilgi Sistemi, At›k Yönetiminde Online

Uygulamalar ve Sanayi Kurulufllar›nda At›k

Yönetimi" konular›nda paydafllar›n uygulamalar›

gereken zorunlu ifl ve ifllemler ile ilgili çok de¤erli

bilgilerini paylaflt›lar.

PAGÇEV Baflkan› Yavuz Ero¤lu yapt›¤› aç›l›fl konuflmas›nda “Sorumlu

endüstri olarak sürdürülebilirlik ve çevre kirlili¤inin engellenmesi

bunlar çok önemli ama baflka bir fley daha var bizim ülkemizin

özelinde bir konu var, biliyorsunuz bizde petrol ve do¤algaz kayna¤›

yok. Kendi ülkemizin kaynaklar›n› yurt d›fl›na gönderiyoruz oradan

üretimin hammaddesi olan malzemeleri al›p üretim yap›yoruz. Halbuki

biz ambalaj at›klar›n› kayna¤›nda do¤ru toplayabilsek ve bunlar› do¤ru

geri dönüfltürebilsek ekonomiye katk›s› çok büyük olacakt›r.” dedi.

Seminer program›nda konuflmas›n› gerçeklefltiren PAGÇEV Genel

Müdürü Ya¤mur Cengiz; “Bugün burada yönetmelikler ve

yükümlülüklerimiz ile ilgili konuflaca¤›z ama biliyorsunuz Ambalaj

At›klar› Kontrol Yönetmeli¤imiz yeni de¤iflti ve hepimizi etkileyen

köklü de¤ifliklikler var. At›k Yönetimi E¤itim Seminer program›m›z 3.

kez gerçeklefliyor, kuruldu¤umuzdan beri mutlaka sanayicimizi,

dan›flmanlar›m›z› ve bütün paydafllar›m›z› yeni yükümlülüklerimiz

hakk›nda bilgilendirmeye özen gösteriyoruz. Bugün de oldukça yo¤un

bir kat›l›m görmek bizleri çok mutlu etti. Bizler de PAGÇEV olarak

sanayicimizi, belediyelerimizi, at›k iflleme tesislerimizi yükümlülükleri

noktas›nda bilgilendirmeyedevam edece¤iz” dedi.
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‹stanbul Çevre ve fiehircilik ‹l Müdürlü¤ünden Say›n

Elif MOR‹NA YILMAZ, yapm›fl oldu¤u sunumda Çevre

Kanunu’nda at›k yönetimine iliflkin genel prensipler

ve mevzuat›ndan bahsetti. At›klar›n s›n›fland›rma türü

bak›m›ndan toplamda 20 bölüm olan 839 at›k kodu

içinden, 405 at›k türünün tehlikeli, 434 at›¤›n ise

tehlikesiz oldu¤unu kaydetti. Mali sorumluluk

sigortas›na da de¤inen MOR‹NA YILMAZ, tehlikeli at›k

miktar› 1 kg bile olsa iflletmelerin bu sigortay› yapt›rmak

zorunda olduklar›n› ifade etti. Firmalar›n tehlikeli

at›klar›n› maksimum 6 ay firmada bulunan geçici

depolama sahalar›nda depolayabileceklerini söyledi.

Ayr›ca at›klar›n bertaraf/geri kazan›ma gönderilmesi

s›ras›nda almaya gelen arac›n plaka kontrolünü, floförün

ADR belgesini ve kimli¤inin mutlaka kontrol edilmesi

hususuna de¤indi.

‹stanbul Çevre ve fiehircilik ‹l Müdürlü¤ünden Say›n

Fatih YILMAZ, at›k yönetiminde online uygulamalar

konulu sunumunda TABS, MOTAT ve KDS sistemini

kat›l›mc›larla paylaflt›. At›k üreticileri beyan formlar›n›,

her y›l takip eden y›l›n en geç mart ay› sonuna kadar,

bir önceki y›la ait bilgileri içerecek flekilde Bakanl›kça

haz›rlanan web tabanl› program› kullanarak

doldurulmas› gerekti¤ini vurgulad›. Tehlikeli at›k tafl›yan

araç plakalar›nın ATA-34-TA/ , t›bbi at›k tafl›yan araçlar›n

plaklar›nın ise ATA-34-TIB/ fleklinde olaca¤›n› belirtti.

At›k gönderim iflleminde, bas›l› Ulusal At›k Tafl›ma

Formu (UATF) yerine MoTAT üzerinden otomatik olarak

oluflturulan “Tafl›ma Numaras›” kullan›laca¤›n›

söyleyerek konuflmas›n› sonland›rd›.

Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› Ambalaj At›klar›n›n Yönetimi fiube

Müdür V. Say›n Aylin Ç‹ÇEK, 27.12.2017’de yürürlü¤e giren Ambalaj

At›klar›n›n Kontrolü Yönetmeli¤i ile gelen de¤ifliklikleri anlatt›. Yeni

yönetmeli¤in özellikle evsel kaynakl› ambalaj at›klar›n›n toplanmas›

konusunda yaflanan sorunlara çözüm üretme odakl› oldu¤unu

vurgulad›. Piyasaya sürenler; yönetmelik ile üstlendikleri geri kazan›m

yükümlülüklerini, ürünlerinin ambalajlar›na depozito uygulayarak

veya yetkilendirilmifl kuruluflla anlaflarak yerine getirebileceklerini

söyledi. Ambalaj at›¤› ay›rma tesislerine çal›flacaklar› belediye

nüfusuna ba¤l› olarak sa¤lamalar› gereken alan (m2) ve ay›rma

kapasitesi kriterlerine de¤inildi. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren

plastik torbalar mesafeli sözleflmeler ile yap›lan sat›fllar da dâhil

olmak üzere sat›fl noktalar›nda kullan›c›ya veya tüketiciye ücretsiz

temin edilemeyece¤ini belirtti.

Gerçekleflen sunumlar›n ard›ndan soru-cevap bölümünde kat›l›mc›lar

sorular›n› direk yetkililere sorma f›rsat› buldular. Seminer program›m›z

plaket töreni ile birlikte son buldu.



14. REW
FUARI’NDA
YER‹M‹Z‹
ALDIK

PAGÇEV, 15-17 fiubat 2018 tarihlerinde T.C. Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›’n›n deste¤iyle

düzenlenen 14. Uluslararas› Geri Dönüflüm, Çevre Teknolojileri ve At›k Yönetimi Fuar› REW

‹stanbul’da 14. Holde ziyaretçileri ile bulufltu.

Fuar›n konferans program› kapsam›nda, PAGÇEV Baflkan› Yavuz Ero¤lu, TÜDAM “Ulusal At›k

Yönetimi Stratejisi Sempozyumu” nda Çin'in at›k ithali yasa¤›n›n ülkemize etkisini yorumlad›.

PAGÇEV Genel Müdürü Ya¤mur Cengiz ise, kat›l›mc›lara yenilenen Ambalaj At›klar›n›n

Kontrolü Yönetmeli¤i ile gelen de¤iflikliklerden bahsetti.
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ATIK S‹STEM‹NDE
ALMAN BELED‹YEC‹L‹K
DENEY‹M‹

Alman—Türk Ticaret ve Sanayi Odas› ‹stanbul

taraf›ndan; Alman belediyelerinin at›k yönetimindeki

deneyimlerini Türkiye at›k sistemi paydafllar› ile

paylaflmak ve iki ülkenin belediye temsilcilerine bir

diyalog platformu oluflturmak amac›yla, 14 fiubat

2018 tarihinde ‹stanbul Fairmont Otel’de “At›k

Yönetiminde Alman Belediye Deneyimleri” konulu

etkinlik gerçekleflti.

Bu program kapsam›nda Almanya’dan çeflitli

belediyelerden yetkililer ve sektör uzmanlar› at›k

sisteminin ilk bafllang›c›ndan döngüsel ekonomiye

geçifl sürecinde ki deneyimlerini kat›l›mc›lar ile paylafltı.

Etkinlik sonunda belediye, vak›f ve firmalardan gelen

yetkililerin konuyla ilgili deneyimlerini ve sorunlar›n›

kat›l›mc›lar ile paylaflt›lar.



AMBALAJ ATIKLARINI
TOPLAMADA
ÇEVREC‹ B‹S‹KLET

PAGÇEV ve Datça Belediyesi ifl birli¤i ile iklim de¤iflikli¤ine karfl› edilen

mücadelede karbon sal›n›m›n› azaltmak ve vatandafllar›n bisiklet

kullanmaya teflvik etmek amac›yla ambalaj at›klar›n› toplamada çevreci

elektrikli bisiklet kullan›lmaya baflland›.

Türkiye’nin ambalaj at›klar› yetkilendirilmifl kuruluflu PAGÇEV

gerçeklefltirdi¤i geri dönüflüm projelerine Datça Belediyesi ile h›z

kazand›rmaya devam ediyor. Çevreci elektrikli bisiklet, kayna¤›nda ayr›

toplanm›fl at›klar› geri dönüflüme kazand›r›rken, elektrikle çal›flt›¤› için

de hava kirlili¤inin önlenmesine yard›mc› olur.

Datça Belediyesi’nde uygulanan yeni toplama sistemi çevreci elektrikli

bisiklet ile özellikle sahil k›sm›nda bulunan ve toplama araçlar›n›n

girmesinin zor oldu¤u bölgelerde ambalaj at›¤› biriktirme ekipmanlar›ndan

daha kolay ve daha s›k toplama gerçeklefltiriliyor. Hem gündüz hem

de gece toplama gerçeklefltirebilen bisiklet çevre halkı taraf›ndan

oldukça olumlu tepkiler al›yor. 2017 y›l›n›n ikinci çeyre¤inden itibaren

kullan›lmaya bafllanan bisiklet sayesinde ambalaj at›klar›n›n

toplanmas›nda %10 art›fl kaydedilerek ekonomiye katk› sa¤land›.
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MBB ÇEVRE
PLATFORMU
TOPLANTISI
GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹

Marmara Belediyeler Birli¤i (MBB) taraf›ndan 15 fiubat

2018 tarihinde düzenlenen “Belediyelerde Ambalaj

At›klar›n›n Kontrolü Yönetmeli¤i’nin uygulanmas›na

iliflkin de¤erlendirmeler” konulu toplant› ‹stanbul’un

tüm ilçe belediyeleri, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik

Bakanl›¤› ve Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› temsilcilerinin

kat›l›mlar› ile gerçekleflti.

Toplant›n›n ikinci oturumunda uzun süredir yay›mlanmas› beklenen

ve geçti¤imiz günlerde yay›mlanan Ambalaj At›klar›n›n Kontrolü

Yönetmeli¤i tart›fl›ld›. PAGÇEV Genel Müdürü Ya¤mur Cengiz’in

de kat›ld›¤› oturumda; özellikle Say›fltafl Baflkanl›¤› taraf›ndan

ambalaj at›klar›na konu olan toplama ve geri dönüflüm

faaliyetlerinin belediyeler taraf›ndan ihale ile yürütülmesi hususu

de¤erlendirildi.
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M‹LAS
OKULLARINDA
GER‹ DÖNÜfiÜM
E⁄‹T‹MLER‹
SÜRÜYOR

Çorlu Yunus Emre ‹lkokulu’nda 18 Nisan 2018 tarihinde

gerçeklefltirdi¤imiz geri dönüflüm e¤itimi ve atölye

çal›flmas›yla ö¤rencilerimizle bulufltuk.

Yaklafl›k 70 ö¤renciye yap›lan e¤itimde,

çevre ve çevre kirlili¤i konular›ndan

genel olarak bahsedilirken, ambalaj

at›klar› ve geri dönüflümün önemi

üzerinde ayr›nt›l› olarak duruldu.

E¤itimin ard›ndan gerçekleflen

atölye çal›flmas›nda çocuklar geri

dönüflüm kahraman›m›z PAG ile

birlikte aktivite kitab›m›z› boyayarak

e¤lenceli zaman geçirdiler.

ÇORLU YUNUS EMRE ‹LKOKULU’NA GER‹ DÖNÜfiÜM
E⁄‹T‹M‹ VE ATÖLYES‹ ETK‹NL‹⁄‹

PAGÇEV ve Milas Belediyesi ifl birli¤i ile çocuklara küçük

yafllarda çevre ve geri dönüflüm bilincini oluflturmak

amac›yla ilkokul 3. ve 4. S›n›f ö¤rencilerine yönelik geri

dönüflüm e¤itimleri devam ediyor.

Demircan Koç ‹lkokulu’nda 38 ö¤renciye verilen e¤itim

ile ambalaj at›klar›n›n di¤er at›klardan ayr› toplanmas›

e¤lenceli bir flekilde anlat›larak okullar›nda uygulayabilmeleri

için geri dönüflüm kutular› b›rak›ld›. E¤itim sonunda çocuklar›n

oldukça ilgisini çeken rüzgar gülleri da¤›t›ld›.

Geri dönüflüm e¤itimleri Milas Belediyesinde yer alan çevre

okullar ile devam ediyor.
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S›f›r At›k Projesi'nin dördüncü etkinli¤i Gaziantep'te gerçeklefltirildi. Projenin uygulanmaya

bafllamas› ile birlikte ekonomiye sa¤layaca¤› katk›lar uygulamada elde edilen

örneklerle anlat›ld›.

Söz konusu etkinlikte, Gaziantep Vali Yard›mc›s› Halil Uyumaz, Gaziantep

Büyükflehir Belediyesi Baflkan Vekili Latif Karada¤ ve Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›

Çevre Yönetimi Genel Müdür Yard›mc›s› Sebahattin Dökmeci konuflmalar›n›

gerçeklefltirdi.

Etkinlikte PAGÇEV olarak stant açarak gelen kat›l›mc›lara geri dönüflüm hakk›nda

bilgiler verilerek sorular› cevapland› ve hediyeler verildi. Projeler hakk›nda bilgi alan

kat›l›mc›lar, standlara yo¤un ilgi gösterdi.

“SIFIR ATIK GELECE⁄E DE⁄ER KATTIK” SEM‹NER‹ DEN‹ZL‹’DE

“SIFIR ATIK PROJES‹” GAZ‹ANTEP’DE

S›f›r At›k Gelece¤e De¤er Katt›k Semineri Trabzon'da

düzenlendi.

Seminere Trabzon Valisi Yücel Yavuz, efli fiengül Yavuz, Büyükflehir

Belediye Baflkan› Orhan Fevzi Gümrükçüo¤lu, siyasi parti

temsilcileri, Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› Çevre Yönetimi Genel

Müdür Yard›mc›s› Sebahattin Dökmen, bakanl›k yetkilileri, kamu

kurum müdürleri ve vatandafllar kat›ld›. Etkinlikte Trabzon Valisi

Yücel Yavuz, Trabzon Büyükflehir Belediye Baflkan› Orhan Fevzi

Gümrükçüo¤lu, Trabzon Çevre ve fiehircilik ‹l Müdürü Ali Vedat

Çiftçi ve Çevre Yönetimi Genel Müdür Yard›mc›s› Sebahattin

Dökmeci birer konuflma yapt›.

Cumhurbaflkanl›¤› himayelerinde hayata geçirilen projenin daha
da yayg›nlaflt›r›lmas› amac›yla, Denizli’de bilgilendirme semineri
gerçeklefltirildi.

09.03.2018 tarihinde Park Dedeman’da gerçeklefltirilen
toplant›ya ilgi oldukça yo¤un olmufltur. Denizli Valisi,
Büyükflehir Belediye Baflkan›, Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›
Çevre Yönetimi Genel Müdür Yard›mc›s›, STK üyeleri, ilçe
belediye baflkanlar› ve çok say›da kat›l›mc› ile birlikte 600
kiflinin üstünde misafir a¤›rlandı.

Seminerde S›f›r At›k Yönetim fiube Müdürü Hülya Çak›r,
S›f›r At›k uygulamas›nda yap›lan çal›flmalardan ve yap›lmas›
planlanan projelerden bahsetti. PAGÇEV olarak, ‘S›f›r At›k
Gelece¤e De¤er Katt›k’ bilgilendirme toplant›s›na standl›
kat›l›m sa¤lanarak, geri dönüflüm ve çevre konular›nda
bilgilendirme yap›lm›fl, s›f›r at›k projesinin ülkemize kataca¤›
de¤erler üzerinde duruldu.

‘SIFIR ATIK' SEM‹NER‹ TRABZON’DA
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S›f›r At›k Projesi Ayd›n'a düzenlenen seminerle halka tan›t›ld›.

Seminere Vali Yavuz Selim Köflger, Adnan Menderes

Üniversitesi Rektörü Cahit Bircan, Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›

Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci, turistik

otel yetkilileri, ö¤renciler, Ayd›n Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›

‹l Müdürlü¤ü çal›flanlar› ve sivil toplum kurulufllar›n›n

temsilcileri kat›ld›. Seminerin aç›l›fl konuflmas›n› gerçeklefltiren

Dökmeci, “Ülkemizde kat› at›k depolamada, 87 kat› at›k

düzenleme sahas› ile 1134 belediye, 54.7 milyon

vatandafl›m›za hizmet veriliyor. Bu tesisler ile kat› at›k

düzenli depolama hizmetinden faydalanan nüfusumuzun

oran› yüzde 74.3’e ulaflt›. 2023’e kadar çöpü düzenli

depolanmayan yerleflim yerleri kalmayacak” dedi.

Etkinlikte PAGÇEV olarak stant açarak geri dönüflüm ve çevre

duyarl›l›¤›n›n önemi ziyaretçilere aktar›ld› ve hediyeler

verildi.

S›f›r AT›k Seminerlerinin onuncusu Konya'da

düzenlendi. Gerçeklefltirilen seminere belediyeler,

üniversiteler, sivil toplum kurulufllar›, ö¤retmenler,

al›flverifl merkezleri, zincir ma¤azalar, havaalanlar›,

terminaller, oteller, büyük restoranlar, sanayiciler,

büyük iflyerleri, hastaneler, site yönetimleri ve

organize sanayi bölgelerinin temsilcileri kat›ld›.

Toplant›da Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s› Refik

Tuzcuo¤lu ile S›f›r At›k fiube Müdürü Hülya Çak›r bilgilendirme konuflmalar›

yapt›.

PAGÇEV olarak, ‘S›f›r At›k Gelece¤e De¤er Katt›k’ bilgilendirme toplant›s›na

standl› kat›l›m sa¤lanarak, geri dönüflüm ve çevre konular›nda bilgilendirme

yap›lm›fl, promosyon ürünlerimizden kat›l›mc›lara hediye edildi.

‘SIFIR ATIK' PROJES‹ KONYA’DA

‘SIFIR ATIK' PROJES‹ AYDIN’DA
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POLYTALK 2018’DE DEN‹Z ATIKLARININ
AZALTILMASI ‹LE ‹LG‹L‹
ÇALIfiMALARIMIZI PAYLAfiTIK

PolyTalk 2018, 26 ve 27 Nisan tarihlerinde Malta'da

düzenlendi. Etkinlikte siyaset, endüstri, medya, STK

ve akademisyenlerden oluflan 190’dan fazla üst düzey

yöneticiler, dünya çap›nda deniz kirlili¤ine dair

döngüselli¤i, at›k yönetimini ve di¤er çözümleri

gelifltirmek için bir araya geldi. Ortado¤u, Afrika ve

Türkiye Baflkanl›¤›n› yapt›¤›m›z WFO (Waste Free

Oceans) ad›na PolyTalk 2018 konferans›nda Deniz

At›klar›n›n azalt›lmas› ile ilgili çal›flmalar›m›z›

kat›l›mc›lar ile paylaflt›k.

PAGÇEV Baflkan› Yavuz Ero¤lu PolyTalk 2018’de yapt›¤›

konuflmada; “Önemli olan Sorumlu Endüstri olmakt›r.

Hiçbir sanayinin ifli tüketicilerin hayat›n› kolaylaflt›ran

ürünler üretmek ve satmakla bitmez, at›klar›n geri

dönüfltürülüp, çevreyle uyumunu sa¤lamak da bizim

görevimiz ve bu iflimizin süreklili¤ini sa¤lar.” dedi.



TÜRK‹YE MATER‹ALS MARKETPLACE
PROJES‹’N‹N ‹LK DANIfiMA KURULU
TOPLANTISI GERÇEKLEfiT‹

Döngüsel ekonomi vizyonu çerçevesinde hayata geçirilen
Türkiye Materials Marketplace Projesi’nin ilk dan›flma kurulu
toplant›s› Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› himayesinde, EBRD’nin
deste¤i ile 22 fiubat 2018 tarihinde gerçekleflti.

Bakanl›k temsilcileri, Çevre ve fiehircilik taraf›ndan at›k yönetimi
konusunda yetkilendirilmifl 12 kuruluflun temsilcileri, SKD Türkiye

temsilcileri, sektör ve ifl dünyas› derneklerinin kat›l›m›yla
gerçekleflen toplant›da Türkiye Materials Marketplace projesinin
yayg›nlaflt›r›lmas› için kamu, sivil toplum ve ifl dünyas›na ne
gibi görevler düfltü¤ü tart›fl›ld›. Toplant›ya kat›l›m gösteren
yetkililer döngüsel ekonomi ile çevresel ve ekonomik aç›dan
daha verimli at›k yönetim sistemlerine geçifl konusunda fikirlerini
paylaflt›lar.
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PAGÇEV, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde Nam›k Kemal

Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Toplulu¤u

ö¤rencileri taraf›ndan beflincisi gerçeklefltirilen Çevre

Mühendisleri Kariyer Günü etkinliklerine kat›ld›.

Etkinli¤e konuflmac› olarak kat›l›m gösteren PAGÇEV

Genel Müdürü Ya¤mur Cengiz, konuflmas›nda “Yeni

Yay›mlanan Ambalaj At›k Kontrolü Yönetmeli¤i,

Ambalaj Bilgi Sistemi ve Ambalaj At›klar›n›n Geri

Dönüflüm/Geri kazan›m Teknolojileri”nden bahsetti.

Ö¤rencilerden gelen sorulara cevap veren Cengiz,

mezun olduktan sonra ifl hayat›nda nas›l bir yol

izleyecekleri konusunda gelece¤in mühendislerine

›fl›k tuttu.

PAGÇEV 5. ÇEVRE MÜHEND‹SLER‹ KAR‹YER
GÜNÜ ETK‹NL‹KLER‹NE KATILDI
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120'den fazla müflteri ve ortak, Dow Ambalaj ve Özel Plastikler

(P&SP) ifl biriminin önümüzdeki döneme iliflkin heyecan verici

hedeflerini, beklentilerini ilk elden gözlemleyebilmek için

May›s ay› ortas›nda ‹stanbul’da bulufltu.

“Gelece¤i Paylaflmak” bafll›kl› etkinlikte, Türkiye ve yurt d›fl›ndan

müflteriler ve ortaklar bir araya gelerek, güncel geliflmeleri

içeren bir tan›t›m› keyifle izlediler ve ç›¤›r açan inovasyonlar›

hayata geçiren insanlarla tan›flt›lar. Etkinlik, Dow’›n P&SP ifl

biriminin, DowDuPont Malzeme Bilimi (DowDuPont Materials

Science) bölümünün bir parças› olduktan sonra düzenledi¤i

ilk etkinlik olarak kayda geçti.

PAGEV Baflkan› Yavuz ERO⁄LU kat›ld›¤› panelde Türkiye’deki

Plastik Sektörünün tüm alt sektörlerindeki geliflimi paylaflt›.

ERO⁄LU “Bu sene sonu itibariyle 10 milyon tona ulaflan

bir üretimimiz olacak. Avrupa’da ikinci, Dünya’da 6. olsak

da art›k Türk Plastik Sektörünün baflar› hikayesinin birinci

bölümünün sonuna geldik. Hikayenin ikinci k›sm›nda

tonajdan çok katma de¤eri öne ç›karan bir modele

geçmemiz gerekiyor. fiimdi zaman dönüflüm zaman›”

dedi.

Ayn› panelde yer alan PAGÇEV Genel Müdürü Ya¤mur

Cengiz, yeni ambalaj mevzuat› ve bunun ülkemiz üreticisi

üzerindeki etkisini paylaflt›. Ard›ndan konuflmas›na

sürdürülebilirlik söz konusu oldu¤unda temel önceliklerin

neler oldu¤undan ve de¤er zinciri boyunca paydafllarla

ifl birli¤inde bu temel önceliklerin ele al›nmas›nda nas›l

yard›mc› olabilece¤inden bahsetti.

DOW’UN TEMASI “GELECE⁄‹ PAYLAfiMAK”



Dünya Çevre Koruma Haftas›’nda; Vakf›m›z PAGEV

üyelerinden Özlider Makina taraf›ndan yapt›r›lan Cevat

Güleç Ortaokulu'nda yaklafl›k 200 ö¤renciyle bir araya

gelerek geri dönüflüm e¤itimi gerçeklefltirdi.

E¤itimde, çevre ve çevre kirlili¤i konular›ndan genel

olarak bahsedilirken, ambalaj at›klar› ve geri dönüflümün

önemi üzerinde ayr›nt›l› olarak duruldu. Çocuklar›n

oldukça ilgili oldu¤u e¤itim sonras›nda sorular› tek tek

cevapland›.

PAGÇEV’in sevimli geri dönüflüm karakteri “PAG” ile gün

boyu keyifli zamanlar geçiren çocuklar hem geri dönüflüm

konusunda bilinçlendiler hem de e¤lenceli vakit geçirdiler.

CEVAT GÜLEÇ ORTAOKULU
Ö⁄RENC‹LER‹NE
GER‹ DÖNÜfiÜM
E⁄‹T‹M‹ VER‹LD‹
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Trakya Cam Sanayii ve PAGÇEV ifl birli¤i ile Cam

Sanayi 60.Y›l ‹lkokulu’nda yap›lan geri dönüflüm

e¤itimi ile Dünya Çevre Günü kutlamas›

gerçekleflti.

Gerçeklefltirilen e¤itimde birinci, ikinci ve üçüncü

s›n›flardan bulunan yaklafl›k 50 kiflilik ö¤renci

grubuna çevre bilincini afl›lamak ve geri dönüflüm

için fark›ndal›k yaratmak ad›na ilgili okulun

konferans salonunda e¤itim verildi. E¤itim

boyunca salonda bulunan geri dönüflüm

kahraman›z PAG çocuklar›n ilgi oda¤› oldu. E¤itim

sonunda da¤›t›m›z promosyon ürünlerimiz

çocuklar› oldukça mutlu etti.

CAM SANAY‹ 60.YIL ‹LKOKULU’NDA DÜNYA ÇEVRE
GÜNÜ KUTLANDI
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ÇEVRE MÜHEND‹SL‹⁄‹
Ö⁄RENC‹LER‹NDEN
KÖY OKULLARINA
E⁄‹T‹M

Körfez Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü

nedeniyle, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde kutlama

program› düzenledi. Programa, Kaymakam Dr.

Hasan Hüseyin CAN, Körfez Belediye Baflkan› ‹smail

BARAN, Temizlik ‹flleri Müdürü Ali Osman YILDIRIM,

ö¤renciler ve vatandafllar kat›l›m gösterdi.

Gerçeklefltirilen programda çocuklar geri dönüflüm

defilesi gerçeklefltirdi. Orman konulu pandomim

gösterisi ile çevreye karfl› olan duyarl›l›¤a dikkat

çekildi. Aç›lan stantlarda kurum ve kurulufllar,

çevreyle alakal› çal›flmalar›n› anlatt› ve kat›l›mc›lara

küçük hediyeler verdi. Ulu¤bey Ortaokulu taraf›ndan

düzenlenen di¤er etkinliklerle çevre günü

kutlamalar› devam etti.

Bülent Ecevit Üniversitesi Çevre Mühendisli¤i Bölümü ö¤rencileri

ve PAGÇEV ifl birli¤i ile birlikte bafllat›lan köy okullar›na e¤itim

projesi ile birden fazla okul ve ö¤rencisine ulafl›lm›fl olup,

çocuklara küçük yaflta çevre bilinci oluflturmak ad›na geri dönüflüm

e¤itimleri gerçeklefltirildi.

PAGÇEV olarak projeye çocuklar›n dikkatini daha iyi çekebilmek

ve geri dönüflümü sevdirebilmek ad›na broflür, afifl, boyama

kitab›, flapka, balon ve rüzgar gülü gibi materyallerimizle katk›da

bulunuldu.

KÖRFEZ BELED‹YES‹
DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ
ETK‹NL‹KLER‹
GERÇEKLEfiT‹RD‹



KÜÇÜKÇEKMECE
BELED‹YES‹ ÇEVRE
GÜNÜ’NÜ ÇOK ÖZEL
B‹R GRUPLA
KUTLADI

Küçükçekmece Belediyesi 14 May›s 2018 tarihinde

Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleflen

programla Çevre Günü’nü kutlad›. Düzenlenen

etkinlikte özel çocuklar geri dönüflüme dikkat çekti.

Etkinli¤e Küçükçekmece ‹lçe Milli E¤itim Müdürü

Cemal Y›lmaz, Küçükçekmece Belediyesi Temizlik

‹flleri Müdürü Akif Bilen ile Küçükçekmece' de

bulunan özel e¤itim merkezi ö¤rencileri ve

ö¤retmenleri kat›ld›.

Program Cemal Y›lmaz ve Akif Bilen’nin konuflmalar›

bafllam›fl olup ard›ndan Özel E¤itim Merkezleri ve

Küçükçekmece ‹fl Uygulama Merkezi ö¤rencileri geri

dönüflüm malzemelerinden yapt›klar› k›yafetlerle

sahneye ç›karak bir defile gerçeklefltirdi. Çevre

kirlili¤ine dikkat çeken Küçükçekmeli minikler bir

tiyatro gösterisi de sergiledi.

Sahnede fliir okuyan, piyano çalan, dans ve ritim gösterisi

sunan özel çocuklar 'Dünyam›za sahip ç›kal›m, onu

kirletmeyelim' mesaj› verdi. Ayr›ca, özel e¤itim merkezi

ö¤rencilerinin geri dönüflüm malzemelerinden yapt›klar›

eserlerin yer ald›¤› sergi kat›l›mc›larla buluflturuldu.
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ALTIEYLÜL BELED‹YES‹’NDEN
DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ
ETK‹NL‹⁄‹
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Alt›eylül Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsam›nda
Kurtdereli Mehmet Pehlivan Heykeli’nin önünde düzenledi¤i
etkinliklerle kutlad›.

Etkinli¤e Alt›eylül Belediye Baflkan› Hasan Avc›, Alt›eylül
Belediyesi personeli, muhtarlar ve ö¤renciler kat›l›m gösterdi.
Alt›eylül Belediyesi olarak çevreye önem verdiklerini belirten
Belediye Baflkan› Hasan Avc› konuflmas›nda, geri dönüflüm
ve kaba at›klar›n toplanmas› konusunda çal›flmalara a¤›rl›k
vereceklerini söyledi.

Aç›lan stantlarda kat›l›mc›lara geri dönüflüm ile ilgili gerekli
bilgilendirmeler yap›ld›, sorular› cevapland›. Ö¤renciler ve
geri dönüflüm kahraman›m›z PAG etkinlik boyunca çevre
ve geri dönüflüm konusunda bilinçlendirmeyi artt›rmak
amac›yla broflürleri vatandafllara da¤›tt›. Ayr›ca çocuklar
tarafından gün sonunda bölgede bulunan at›klar› kaynakta
ayrılarak geri dönüflüme gönderildi.

MAMAK BELED‹YES‹
ÇEVRE fiENL‹⁄‹’NDE ÇOCUKLAR
GÖNÜLLER‹NCE E⁄LEND‹LER
Mamak Belediyesi taraf›ndan okullarda ambalaj at›klar›n›n geri dönüflüme
kazand›r›lmas›na yönelik bilinci oluflturmak amac›yla bafllat›lan “Okullar
Aras› Ambalaj At›¤› Toplama Yar›flmas›” sonucunda en çok at›¤› toplayarak
dereceye giren okullara ödülleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre
Haftas› etkinlikleri kapsam›nda Çi¤iltepe Ortaokulu’nda düzenlenen Çevre
fienli¤i’nde verildi.

Çi¤iltepe Ortaokulu’nda düzenlenen flenlikte gün boyu çocuklar, PAGÇEV
geri dönüflüm kahraman› PAG ile birlikte, sihirbazl›k gösterileri, balon
katlama sanat›, merdiven flov, fliflme t›rmanma duvar› ve lang›rt oyunlar›
ile gönüllerince e¤lendi.

Düzenlenen yar›flma ile okul ça¤›ndaki çocuklara çevre bilinci afl›land›¤›na
dikkat çeken Mamak Belediye Baflkan› Mesut Akgül, “Genç kuflaklar›n
do¤ru bir flekilde bilinçlenmesi gelece¤imiz ad›na çok önemli. ‹lçemizde
oluflan geri kazan›labilir ambalaj at›klar›n›n kayna¤›ndan ayr› toplanmas›
ve ekonomiye tekrar kazand›r›lmas› noktas›nda çal›flmalar›m›z devam
ediyor” dedi.



DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ
ETK‹NL‹⁄‹NDE ÇOCUKLARA
ÇEVRE B‹L‹NC‹ AfiILANDI

Çankaya Belediye Baflkan Yard›mc›s› An›l Sevinç, Hollanda

Ankara Büyükelçili¤i Maslahatgüzar› Erik Westsrate ve

Brezilya Büyükelçili¤i Müsteflar› Miguel Griesbach de

Pereira Franco’nun da çocuklar› yaln›z b›rakmad›¤›

etkinlikler kapsam›nda gün boyunca çocuklar›n çevre

bilincini art›racak ve fark›ndal›k yaratacak etkinlikler

düzenlendi.

Gerçekleflen etkinlikte çocuklar›n oluflturdu¤u müzik

grubunun flark›lar›yla renklenen etkinlik boyunca, dans

gösterileri, rock konseri, zumba gibi birçok etkinlik yap›ld›.

Aç›lan stantta geri dönüflüm hakk›nda bilgiler verilerek

promosyon ürünlerimizden çocuklara hediyeler da¤›t›ld›.
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Çankaya Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre

Günü’nü çevre okullardan ve Çankaya Belediyesi

krefllerinden gelen ö¤retmenleri ile birlikte gelen

yüzlerce çocukla Ahlatl›bel Atatürk Park›’nda

düzenlenen etkinlikle kutlad›.

fiiflli Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlamalar›n› Cevahir

AVM önünde ki meydanda gerçeklefltirdi. Etkinlikte Çevre Koruma ve

Kontrol Müdürlü¤ü taraf›ndan yüzlerce vatandafla begonya çiçek

fidelerinden hediye edildi.

Düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinli¤inde yer alan PAGÇEV,

standa gelen vatandafllara geri dönüflüm ile ilgili bilgi verip sorular›n›

cevaplarken, çocuklar için olan hediyelerinden da¤›tt›. Geri dönüflüm

kahraman›m›z PAG’a gün boyu yo¤un ilgi gösterildi.

fi‹fiL‹ BELED‹YES‹ 5 HAZ‹RAN
DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ’NÜ KUTLADI



YILDIRIM BELED‹YES‹ ÇEVRE HAFTASI VE
2. GER‹ DÖNÜfiÜM GÜNLER‹ ETK‹NL‹⁄‹
GERÇEKLEfiT‹
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Y›ld›r›m Belediyesi taraf›ndan Dünya Çevre

Günü kapsam›nda Y›ld›r›m Belediyesi Çevre

Haftas› ve 2. Geri Dönüflüm Günleri’ etkinlikleri

Mahmut Celalettin Ökten ‹mam Hatip

Ortaokulu’nda yo¤un bir kat›l›m ile gerçekleflti.

Etkinli¤e; Y›ld›r›m Belediye Baflkan› ‹smail

Hakk› Edebali, Y›ld›r›m Kaymakam› Mehmet

Ayd›n, Y›ld›r›m ‹lçe Milli E¤itim Müdürü

Mustafa Sevinç ile ö¤renciler ve velileri kat›ld›.

Sahnelenen Hacivat Karagöz orta oyununda

ise çocuklara çevreyi koruma, do¤al kaynaklar›

koruma ve enerji tasarrufu konusunda önemli

bilgiler aktar›ld›. Oyunun ard›ndan ‘Çevre

Dostu Ö¤renci’ projesi kapsam›nda

düzenlenen at›k toplama yar›flmas›nda

dereceye giren okullar ödüllendirildi.



Keçiören Belediyesi ve PAGÇEV iflbirli¤i ile ilçe genelinde

kap› kap› gezerek ambalaj at›klar›n›n kayna¤›nda ayr›

toplanmas› ve geri dönüflümü hakk›nda vatandafllara

bilgilendirme çal›flmas› yap›ld›.

Keçiören’de ekiplerce ev ve iflyerleri ziyaret edilerek

vatandafllara ka¤›t, kompozit, cam, plastik ve metal gibi

ambalaj at›klar›n›n kayna¤›nda ayr› toplanarak geri

dönüflüme gönderilmesinde çevre ve ekonomi için önemi

anlat›larak, bu bilgileri içeren broflürler ve ambalaj at›k

toplama pofleti vatandafllara da¤›t›ld›.

KEÇ‹ÖREN’DE KAPI
KAPI GEZEREK
B‹LG‹LEND‹RME
ÇALIfiMASI YAPILDI

Çankaya Belediyesi at›k yönetimi ve çevre bilinci fark›ndal›¤›n›

artt›rmak amac›yla Y›lmaz Güney Sahnesinde "E¤iticilerin

E¤itimi Semineri" düzenlendi. Gerçekleflen e¤itime bu kez

ö¤renciler yerine ilçedeki ilk ve orta ö¤retim okullar›ndan

ö¤retmenler davet edildi. PAGÇEV taraf›ndan kat›l›mc›lar

ambalaj at›klar›n›n kayna¤›nda ayr› toplanmas›, bu toplam›n›n

ekonomiye katk›lar› gibi konular›nda bilgilendirildi. Çankaya

Belediyesinin at›k yönetimi çalıflmaları ile ilgili bilgilerin verildi¤i

seminer, ö¤retmenlerin soru ve görüflleri ile devam etti.

E¤itimin sonunda kat›l›mc›lara konuyla ilgili bilgilendirici kitapç›k

ve broflürler arma¤an edildi.

ÇANKAYA'DA
E⁄‹T‹C‹LERE ÇEVREYE
FARKINDALIK E⁄‹T‹M‹
VER‹LD‹
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‹STANBUL VAL‹L‹⁄‹ ÇEVRE
VE fiEH‹RC‹L‹K ‹L
MÜDÜRLÜ⁄Ü’NDE DÜNYA
ÇEVRE GÜNÜ KUTLANDI
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‹stanbul Valili¤i Çevre ve fiehircilik ‹l Müdürlü¤ü’nde çevre okullardan

gelen yaklafl›k 250 ö¤rencinin kat›l›m› ile birlikte 5 Haziran

Dünya Çevre Günü kutlamalar› gerçekleflti.

Etkinlikte kat›l›mc›lara S›f›r At›k Projesi ile ilgili

gerekli bilgilendirilmeler yap›larak, ekonomiye

katk›lar›ndan bahsedildi. Çevre ve fiehircilik

‹l Müdürlü¤ü’nde uygulanmaya bafllayan

S›f›r At›k Projesi ö¤rencilere yerinde tan›t›ld›,

üniteler hakk›nda bilgi verildi. Sunumun

ard›ndan çocuklara geri dönüflümü daha

e¤lenceli hale getirerek anlayabilmelerini

sa¤layabilmek ad›na ambalaj at›klar›n› konu

alan tiyatro gösterisi yap›ld›. Etkinli¤in

devam›nda bir grup ö¤renci dans gösterisi

gerçeklefltirdi.



SARIYER ÇEVRE VE SANAT
GÜNLER‹’N‹N ‹K‹NC‹S‹ GERÇEKLEfiT‹
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2. Sar›yer Çevre ve Sanat Günleri 8-9 Eylül
2018 tarihlerinde Sar›yer Kilyos’ta
gerçekleflti. ‹stanbul’un dört bir yan›ndan
yüzlerce kat›l›mc›yla bu y›l ikincisi
gerçekleflen festivalde çevre aktivistleri,
ressamlar, heykelt›rafllar, ö¤renciler,
sanatseverler, çevreci dernekler, sivil
toplum kurulufllar›, platform ve inisiyatifler
do¤a için bir araya geldi. Sar›yer Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü¤ü ile
Kültür ve Sosyal ‹fller Müdürlü¤ü’nün
ortaklafla düzenledi¤i 2 gün süren

            etkinlikte; k›y› temizli¤i, kumsa
            sanat, kum zambaklar›  festivali,
          bisiklet, konser, forumlar ve
          atölyelere kadar birçok çevreci
       etkinlikler gerçekleflti.

Festivalin ilk gününde aç›l›fl k›y› temizli¤i
ile bafllad›. Çevreyi korumak ve kirlili¤e
dur demek ad›na gönüllüler bir araya
gelerek sahil temizli¤i yap›ld›. Etkinlikte
k›y› temizli¤inin yan› s›ra çevre ve ekolojik
dengeye dikkat çekilen forumlar, 5.
Kumda Sanat fienli¤i, Ahflap Heykel
Sempozyumu Sergisi, Sar›yer’e ba¤l›
köylerde nesli h›zla tükenmekte olan
“Kum Zambaklar›n›” koruma alt›na almak
için ise “8. Kilyos Kum Zambaklar›
Festivali” düzenlendi.

Festivalin ikinci gününde ‹stanbul’un en
büyük do¤a hareketinde çevre kirlili¤ine

dikkat çekmek ve sa¤l›kl› bir yaflam için
bisiklet kullan›m›n› teflvik etmek amac›yla
250 bisikletli ile birlikte “Do¤a için Pedal
Çevir” etkinli¤i düzenlendi.

Festivalde ayr›ca çok say›da farkl› atölye
ve forumlar yer ald›. Kilyos sahilinde
kumda sanat çal›flmalar gerçekleflti. Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi
ö¤rencilerinin ahflap heykelleri kat›l›mc›lar
ile bulufltu.

Sar›yer Çevre ve Sanat Günleri iki günün
ard›ndan plaket töreniyle son buldu.
Etkinlikte stant kuran çevreci dernekler,
heykellere hayat veren sanatç›lar ve
etkinli¤e katk› sa¤layanlara plaketleri
Sar›yer Belediye Baflkan› fiükrü Genç
taraf›ndan takdim edildi.



PAGÇEV’DEN SIFIR ATIK PROJES‹’NE DESTEK
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Gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya
b›rakmak için Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›
önderli¤inde yürütülen S›f›r At›k Projesi h›z
kesmeden devam ediyor. Geri dönüflüm
ve çevre konusunda bir okul misyonu
üstlenen PAGÇEV, S›f›r At›k Projesi’nin de
destekçileri aras›nda öne ç›k›yor. PAGÇEV,
son olarak S›f›r At›k Projesi kapsam›nda
Çankaya Belediyesi ve Alk›n Ka¤›tç›l›k ifl
birli¤iyle Ankara’n›n Dodurga ve Yaflamkent
Mahalleri’nde bilinçlendirme çal›flmalar›na
imza att›. Etkinlik kapsam›nda 25 kiflilik
bir ekip kap› kap› dolaflarak S›f›r At›k
Projesi’ni ve ambalaj at›klar›n›n geri
kazan›lmas› için yap›lmas› gerekenleri tüm
detaylar› ile anlatt›.

Geri dönüflüm e¤itimi
için kap› kap› dolaflt›lar

Türkiye’nin ambalaj at›klar› konusunda yetkilendirilmifl

kuruluflu olarak faaliyetlerini sürdüren PAGÇEV (PAGEV

Geri Dönüflüm ‹flletmesi), at›k yönetimi çerçevesinde

ambalaj at›klar›n›n azalt›lmas›, yeniden kullan›m› ve geri

dönüflümü için çal›flmalar gerçeklefltiriyor. Geri dönüflüm

noktas›nda bir ekol olan PAGÇEV, son olarak Çankaya

Belediyesi ve Alk›n Kâ¤›tç›l›k ifl birli¤i ile ambalaj at›klar›n›n

geri kazand›r›lmas› noktas›nda kamuoyu bilinçlendirme

çal›flmas›n› hayata geçirdi.

Proje kapsam›nda 25 kiflilik bir ekip Ankara’n›n Dodurga

ve Yaflamkent Mahallerini dolaflarak Çevre ve fiehircilik

Bakanl›¤› öncülü¤ünde yürütülen S›f›r At›k Projesi ile at›k

yönetimi ve geri dönüflümün önemini anlatt›. Etkinlik

süresince; toplam 26 bin 890 kiflilik nüfusa sahip iki

mahallede 12 bin 130 konut, 834 ifl yeri ve 4 adet okulun

kap›lar› tek tek çal›narak S›f›r At›k Projesi ile ilgili detaylar

anlat›ld›.



PAGÇEV BÜLTEN Sayı:6PAGÇEV BÜLTEN Sayı:6 45PAGÇEV BÜLTEN Sayı:6

Ambalajdan kâ¤›da, camdan metal ürünlere kadar birçok

ürünü geri dönüfltürerek hem çevreyi koruyup hem de

ülke ekonomisine katk› sa¤lad›klar›n› belirten PAGÇEV

Genel Müdürü Ya¤mur Cengiz flunlar› söyledi: “Çevre

kirlili¤inde insan etkisi yads›namaz bir gerçek. Sorunun

çözümü noktas›nda ise at›klar ve geri dönüflüm hakk›nda

kamuoyunda gerekli bilinci oluflturmak flart. Say›n Emine

Erdo¤an himayesinde Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›

taraf›ndan yürütülen “S›f›r At›k Projesi” bu noktada büyük

önem tafl›yor. PAGÇEV olarak S›f›r At›k Projesi’nin

destekçileri aras›nda yer almaktan gurur duyuyoruz.

Bugüne kadar ambalaj at›k oran›n›n azalt›lmas›, at›klar›n

yeniden kullan›m› ve geri dönüflümü için pek çok proje

hayata geçirdik. Son olarak Çankaya Belediyesi ve Alk›n

Kâ¤›tç›l›k ifl birli¤i ile ambalaj at›klar›n›n geri kazand›r›lmas›

noktas›nda kamuoyu bilinçlendirme çal›flmas›n› hayata

geçirdik. Proje kapsam›nda 25 kiflilik uzman ekibimiz

Ankara’n›n Dodurga ve Yaflamkent Mahalleri’nde bulanan

ev, ifl yeri ve okullar›n kap›lar›n› tek tek çalarak S›f›r At›k

Projesi ve geri dönüflüm ile ilgili bilgileri paylaflt›. Bu tarz

etkinliklerinin çok daha genifl alanda ve sürekli olarak

yap›lmas› gerekti¤i inanc›nday›z.”

PAGÇEV olarak çevre odakl› her türlü etkinli¤in destekçisi

olduklar›n› söyleyen Ya¤mur Cengiz, geri dönüflüm bilincinin

yarat›lmas› ve kayna¤›nda ayr›flt›rman›n yayg›nlaflt›r›lmas›

noktas›ndaki projelere katk›lar›n›n artarak sürece¤ini

belirtti.
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PLASTICSEUROPE AKDEN‹Z BÖLGES‹ DANIfiMA
KURULU TOPLANTISI GÜNDEM‹ AB'N‹N
TEK KULLANIMLIK PLAST‹KLER‹ YASAKLAMA
ÇALIfiMASI

Atina'da Türk Geri
Dönüflüm Tesisi Tan›t›ld›

PAGEV'in de üyesi oldu¤u PlasticsEurope Akdeniz Bölgesi

Dan›flma Kurulu toplant›s› 11 Ekim 2018 tarihinde Atina'da

gerçekleflti. Toplant›n›n ana gündem maddesi AB'nin tek

kullan›ml›k plastiklere yönelik haz›rlad›¤› taslak yönetmelikti.

Akdeniz Bölgesi ülkelerinde yürütülen plastik geri dönüflüm

çal›flmalar› hakk›nda PAGÇEV olarak içinde bulundu¤umuz

PlasticsEurope At›k Yönetimi Platformu taraf›ndan

verilen k›sa bilgilerin ard›ndan, Platformun en aktif

üyesi PAGÇEV ad›na Baflkan Yavuz Ero¤lu; "Bir Geri

Dönüflüm Deneyimi" bafll›¤› alt›nda, Afyonkarahisar'da

110.000 m2'lik alanda y›ll›k 120.000 ton üretim

kapasitesi ile Avrupa'n›n en büyük geri dönüflüm

tesisi olan Çevrepet firmas›n› tan›tan bir sunum yapt›.
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Toplant›n›n ikinci bölümünde ise Birleflmifl Milletler Çevre

Program› (UNEP) Akdeniz Eylem Plan› Barcelona Sözleflmesi

Sekretaryas› Direktörü Gaetano Leone'nin "Akdeniz'deki

Deniz At›klar›: UNEP'in Eylem ve Programlar›" konulu bir

sunum gerçeklefltirdi. Toplant› PAGEV'in de destekledi¤i "‹yi

Süpür Hareketi (Operation Clean Sweep)" etkinlikleri hakk›nda

verilen bilgilendirme ile son buldu.
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30. Syskevasia
Ambalaj ve
Plastica Fuarı
Atina’da Düzenlendi

PAGEV Baflkan› Yavuz Ero¤lu
Türkiye plastik ve geri
dönüflüm sektörünü anlatt›

Yunanistan’›n Baflkenti Atina, 12-15 Ekim
tarihlerinde bu y›l 30.’su düzenlenen
Syskevasia Ambalaj ve Plastica Fuar›’na ev
sahipli¤i yapt›. Metropolitan Expo’da
gerçeklefltirilen Fuar›n aç›l›fl gününde
Yunanistan Plastik Sanayicileri Derne¤i (AHPI)
taraf›ndan Döngüsel Ekonomi ve Plastikler

konusunda bir de konferans düzenlendi.
Konferansa konuflmac› olarak davet edilen
PAGEV Yönetim Kurulu Baflkan› Yavuz Ero¤lu,
yapt›¤› sunumda komflu plastik üreticileri
ile Türkiye plastik ve geri dönüflüm
sektörlerindeki son geliflmeleri paylaflt›.

Syskevasia Ambalaj ve Plastica Fuar› kapsam›nda hayata

geçirilen “Döngüsel Ekonomi ve Plastikler” Konferans›,

plastik sektöründeki yeni geliflmeler ve çevresel konular›n

farkl› bak›fl aç›lar› ile tart›fl›ld›¤› bir platforma dönüfltü.

Konferansta ayr›ca Avrupa’n›n da üzerinde en çok durdu¤u

göç ve s›¤›nmac›lar sorunu s›kça gündeme geldi.

Türkiye’nin Suriyeli s›¤›nmac›lar konusunda yapt›klar›ndan

da övgüyle söz edildi.

Bakan Yard›mc›s› Socrates Famellos, Avrupa Birli¤i’nin

sanayi ve çevre politikalar›na uyum konusunda mesajlar

verdi¤i konuflmas›nda, Yunan plastik sektörünün AB’nin

plastiklerle ilgili stratejisine uyum sa¤layaca¤›n› ancak

bu dönüflümü sa¤larken plastik sanayine zarar vermekten

kaç›nacaklar›n› söyledi. Famellos, çözümü yerli plastik

üreticilerini dinleyerek bulacaklar›n› da dile getirdi.
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Yunanistan Enerji ve Çevre Bakan Yard›mc›s› Socrates

Famellos, konuflmas›nda PAGEV’in plastik sektörü ve

çevreyle ilgili çal›flmalar›n› yak›ndan izlediklerini ve

takdir ettiklerini söyledi. Bakan Yard›mc›s›, çevrenin

insan faktöründen soyutlanamayaca¤›n›n alt›n› çizerek

Türkiye’nin Suriyeli s›¤›nmac›lar için yapt›klar› ve

mülteci sorununun çözümü için sundu¤u katk›lardan

da övgüyle bahsetti.

Döngüsel Ekonomi ve Plastikler Konferans› dolay›s›yla

davet edildi¤i Atina’da komflu plastik üreticilerine

seslenme f›rsat› bulan PAGEV Yönetim Kurulu Baflkan›
Yavuz Ero¤lu, Avrupa Birli¤i’nde tart›fl›lan çevresel

sorunlar ve bu tart›flmalardan direkt olarak etkilenen

plastik endüstrisi ile ilgili görüfllerini de paylaflt›. PAGEV
Baflkan›, Yunan plastik üreticileri yan›nda Avrupal›

meslektafllar› ve plastik örgütlerinin üst düzey

temsilcileri ile bulufltu¤u etkinlikte, “Döngüsel
Ekonomi Çerçevesinde Türkiye Plastik ve Geri
Dönüflüm Sektörü” temal› bir sunum gerçeklefltirdi.

PAGEV Baflkan› Yavuz Ero¤lu, konuflmas›n›n bafl›nda

çevre ile uyumlu kalk›nma modellerine inand›klar›n›

belirtti. Çevre konusunun sadece Çevre Örgütlerinin

de¤il hepimizin önceli¤i oldu¤unu vurgulayarak konuyu bilimsel

bir çerçevede de¤erlendirmek gerekti¤ini söyledi. Plasti¤in

hayat›m›za yapt›¤› yeri doldurulmaz katk›lar› da anlatan Ero¤lu,

bu katk›n›n her sene yeni uygulamalarla artmaya devam

edece¤ini ifade etti.

Döngüsel ekonomi ve plastiklerin bu döngüdeki yerine dair

farkl› yaklafl›mlar›n dile getirildi¤i ve fikir al›flveriflleri ile oldukça

verimli geçen konferans›n ard›ndan Syskevasia Ambalaj ve

Plastica Fuar›’n›n aç›l›fl› gerçeklefltirildi ve firma stantlar› gezildi.

Yunanistan Enerji ve Çevre Bakan
Yard›mc›s› Socrates Famellos: “PAGEV’in
çal›flmalar›n› yak›ndan izliyor ve
takdir ediyoruz”



sisteminin kurulmas›na ve s›f›r at›k belgesi verilmesine iliflkin usul

ve esaslar› kapsayan “S›f›r At›k Yönetmelik Tasla¤›” Bakanl›k taraf›ndan

yay›nland›.

Tasla¤a göre; belediyeler, terminaller, al›flverifl merkezleri, organize

sanayi bölgeleri, 1000 ve üzerinde çal›flan› olan kamu kurum ve

kurulufllar›, 100'den fazla ö¤rencisi olan e¤itim kurumlar› (okullar,

üniversiteler, yurtlar), 100'den fazla çal›flan› olan ifl yerleri, sanayi

kurulufllar›, 4 ve 5 y›ld›zl› oteller ile 50 ve üzeri yatak kapasitesine

sahip sa¤l›k kurulufllar› 2019'da S›f›r At›k Sistemi'ne geçecek ve S›f›r

At›k Belgesi alma zorunlulu¤u getirilecek. Di¤er yerler ise talep

etmeleri halinde s›f›r at›k belge müracaat›nda bulunabilecekler.

Son dönemde en çok duydu¤umuz kavramlardan

biri oldu "S›f›r At›k". Cumhurbaflkanl›¤› himayesinde

Say›n Emine Erdo¤an önderli¤inde tüm Türkiye'de

topyekun bir çevre seferberli¤i ilan edildi. S›f›r

At›k Projesi, Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›’nda

uygulanmas›n›n ard›ndan Cumhurbaflkanl›¤›

Külliyesi’nde de hayata geçirildi ve 26.09.2017

tarihinde gerçeklefltirilen S›f›r At›k Projesi Tan›t›m

Toplant›s› ile tüm Türkiye’de uygulanmas›na

yönelik çal›flmalar bafllat›ld›. Bu çal›flmalarda

PAGÇEV olarak biz de yer ald›k ve önceki

say›lar›m›zda da bu çal›flmalar›m›z› sizlerle

paylaflt›k.

Daha önce de belirtti¤imiz gibi S›f›r At›k Projesi'nin

amac› kaynaklar›m›z›n daha verimli kullan›lmas›n›

sa¤lamak, at›¤› kayna¤›nda yönetmek, at›k

oluflumunun önlenmesi veya azalt›lmas› ile birlikte

at›k olufltu¤u durumda kayna¤›nda ayr› toplanarak

geri kazan›m›n› sa¤lamak ve depolama alan›na

giden at›k miktar›n› azaltmak dolay›s›yla çevre

olumsuz etkisini en aza indirmek. Bu kapsamda

geri kazan›labilir at›klar›n yo¤un olarak olufltu¤u

kamu kurumlar›, terminaller, al›flverifl merkezleri,

e¤itim kurumlar›, hastaneler ve oteller ile büyük

ifl yerleri baflta olmak üzere 2023’e kadar bütün

Türkiye’de S›f›r At›k Projesi’nin hayata geçirilmesi

hedefleniyor. Bu çerçevede s›f›r at›k yönetim
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SIFIR ATIK TASLAK
YÖNETMEL‹⁄‹
YAYINLANDI

SIFIR ATIK
S‹STEM‹’NE K‹MLER, NE
ZAMAN GEÇECEK?



4. ‹zleme, Kay›t Tutulmas› ve ‹yilefltirme Faaliyetleri: Bu

aflamada uygulaman›n etkinli¤inin de¤erlendirilmesi amac›yla

çal›flma ekibi taraf›ndan izleme yap›l›r. Aksayan hususlar

için önlemler al›n›r ve gerekmesi halinde güncelleme yap›l›r.

Toplanarak lisansl› tesislere gönderilen at›k miktarlar› ve

elde edilen kazan›mlar gibi uygulamaya yönelik iliflkin ç›kt›lar

kay›t alt›na al›n›r.

S›f›r at›k sistemini kuran yerlerden; 100 bin üzeri nüfusa

sahip belediyeler ile al›flverifl merkezleri, havalimanlar›,

marinalar, 4 ve 5 y›ld›zl› oteller S›f›r At›k Belgesi almakla

yükümlü. Di¤er yerler talep etmeleri halinde s›f›r at›k belge

müracaat›nda bulunabilir. S›f›r at›k belge baflvurusunun bina,

yerleflke veya belediye için yap›lmas› esast›r. Bir bina veya

yerleflke içerisinde birden fazla kurum, kurulufl, iflletme

olmas› durumunda, o bina veya yerleflke taraf›ndan ortak

baflvuru yap›labilir. S›f›r at›k belge baflvurular› s›f›r at›k bilgi

sistemi üzerinden yap›l›r. S›f›r at›k belgesi puanlamaya göre

en temel  seviyeden en  yüksek  seviyeye  do¤ru  gümüfl,

 alt›n  veya platin  olarak  üç  seviyede düzenlenir. S›f›r at›k

belgesine sahip yerler il müdürlükleri taraf›ndan 2 y›lda 1

olmak üzere denetlenir.

S›f›r at›k belgesi kriterleri içerisinde en önemli de¤erlendirme

kriteri tüm at›klar›n türlerine göre ve renk kriterleri de

sa¤lanarak, kifli say›lar› da göz önüne al›narak yerlefltirilmifl

konteyn›rlarda ayr› olarak biriktirilip ilgili yönetmelik

çerçevesinde yönetilmesi. Buna ek olarak azalt›lan at›k

miktar›, tek kullan›ml›k ürün kullan›m›n›n önlenmesi, g›da

israf›n› destekleyen programlara kat›l›m sa¤lanmas›,

kullan›labilir malzemelerin yeniden de¤erlendirilmesi da

art› puan getiren hususlardan. Ayr›ca tedarik noktas›nda da

kriterler belirlenmifl, bunlar da; geri dönüfltürülebilir

malzemelerin tercih edilmesi, Çevre Etiketine sahip ürünlerin

tercih edilmesi (Eko-etiketli ürün tercihi) ve s›f›r at›k belgesi

olan tedarikçilerin tercih edilmesi (Bu uygulamaya 2020’den

itibaren puanlanmaya baslanacak). Her ne kadar flu an için

yukar›da yazan paydafllar s›f›r at›k belgesi almak zorunda

olup geri kalanlar iste¤e ba¤lanm›flsa da tedarikçilerin s›f›r

at›k belgeli olmas› firmalara art› puan getirece¤i için

yukar›daki paydafllar ile ifl yapan firmalar›n da bu belgeyi

almas› 2020 y›l›ndan itibaren kaç›n›lmaz görünüyor.

Konutlar, belediyenin s›f›r at›k yönetim sistemi içerisinde

de¤erlendirilecek, ayr›ca s›f›r at›k belgesi düzenlenmeyecek.

Bunun yanı sıra 500 ile 1000 arası çalıflanı bulunan kamu

kurum ve kurulufllar›, 100 ve daha az ö¤rencisi olan e¤itim

kurumlar› (okullar, üniversiteler, yurtlar) 100 ve daha az

çal›flan› olan ifl yerleri, sanayi kurulufllar›, h›zl› yemek (fastfood)

iflletmeleri, turizm iflletme belgesine sahip yerler (restoranlar

dahil) 2020'de, 500'den az çal›flan› olan kamu kurum ve

kurulufllar› 2021'den itibaren s›f›r at›k yönetim sistemine

geçmek zorunda.

Tasla¤a göre firma, kurum veya kurulufllar›n S›f›r At›k’a dahil

olabilmesi için uygulamas› gereken ad›mlardan oluflan 4

aflamal› bir yol haritas› belirlenmifl durumda. Buna göre

1. Çal›flma Ekibinin Belirlenmesi:

Kurumdaki s›f›r at›k yönetim sisteminin kurulmas›, etkin ve

verimli bir flekilde uygulanmas›, izlenmesi, bilgi ak›fl›n›n

sa¤lanmas› ve raporlama yap›lmas›ndan sorumlu olacak kifliler

belirlenir.

2. Planlama Yap›lmas›: Mevcut durum esas al›narak kuruma

özgü termin plan› haz›rlan›r.

a) Mevcut Durum Tespiti:At›k yönetimine iliflkin mevcut

durum ortaya konularak oluflan at›klar›n kayna¤›, özellikleri,

miktar›, at›k biriktirme, toplama ve tafl›ma yöntemleri, geçici

depolama alanlar›, at›klar›n teslim edildi¤i yerlere iliflkin tespit

yap›l›r.

b) ‹htiyaç Analizi: Sistemin kurulmas›nda ihtiyaç duyulacak

kumbara, konteyner, poflet gibi ekipmanlar belirlenir.

3. E¤itim ve Bilinçlendirme Faaliyetleri ile Uygulamaya

Geçilmesi: Ekipmanlar›n temini tamamland›ktan sonra,

uygulamaya geçilmeden önce hedef kitlelere yönelik

uygulamal› e¤itim ve bilgilendirme çal›flmalar› yap›l›r.

Oluflturulan at›klar, yerlefltirilen at›k kumbaralar›nda

biriktirilmeye bafllan›r. Türlerine göre toplanan at›klar geçici

depolama alan›nda depolan›r. At›k üreticileri, At›k Yönetimi

Yönetmeli¤i kapsam›nda at›k beyan›nda bulunur. Beyanlar›n

yap›labilmesi için öncelikle Çevre ve fiehircilik ‹l Müdürlüklerine

baflvurularak Entegre Çevre Bilgi sistemine kay›t olunmal›d›r.
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SIFIR ATIK YÖNET‹M‹
NASIL KURULUR?

SIFIR ATIK BELGES‹
NASIL ALINIR?
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Erdek Belediyesi, PAGÇEV ve Bahm
Geri Dönüflüm firmas› ifl birli¤i ile
14.11.2018 tarihinde Bal›kesir
Erdek Karfl›yaka Orta Okulu’nda
verilen e¤itim ile 240 ö¤renciye
ulafl›lm›fl olup, çocuklara küçük
yaflta çevre bilinci oluflturmak
ad›na geri dönüflüm e¤itimleri
gerçeklefltirildi.

BALIKES‹R ERDEK
KARfiIYAKA
ORTA OKULU’NDA
GER‹ DÖNÜfiÜM
E⁄‹T‹MLER‹
GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹
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SIFIR ATIK PROJES‹
BAfiKENT’TEK‹
OKULLARDA
ANLATILIYOR

Ankara Büyükflehir Belediyesi ve PAGÇEV ifl birli¤i ile

gerçeklefltirilen e¤itimlerle Baflkent’teki okullarda

ö¤rencilere S›f›r At›k projesi tan›t›ld›.

S›f›r At›k Projesi’ne destek vererek tüm birimlerde geri

at›k dönüflüm üniteleri kuran Büyükflehir Belediyesi,

‹nönü ‹lkokulu ve ‹nk›lap ‹lkokulu’nda 14 Kas›m Çarflamba

günü gerçeklefltirilen e¤itimlerle toplamda 150 1. S›n›f

ö¤rencisine ulafl›larak, s›f›r at›k projesi anlat›ld›. E¤itimde

ayr›ca geri dönüflümün bize ve çevremize öneminden

bahsedildikten sonra, geri dönüflümü kendi hayatlar›nda

nas›l uygulayabilecekleri anlat›ld›. E¤itim sonras›nda da

okullara geri dönüflüm kutular› b›rak›ld›.
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At›k yönetimi ve geri dönüflüm konusunda geliflme sa¤lanmas›,

politika belirlenmesi ve yönlendirici olunmas›na katk› sa¤lamak

amac›yla gerek sektörün gerekse ifl dünyas›n›n bir araya gelerek

katk› sundu¤u, 2010 y›l›ndan bu yana düzenlenen yüzlerce

konuflman›n ve sunumun gerçeklefltirildi¤i TÜRKTAY panellerinin

9.’su, 17-18 Ekim 2018’de, Ankara Hilton-Sa toplant› salonunda

düzenlendi.

Bronz sponsor olarak kat›ld›¤›m›z “Ekonomide At›k, At›kta

Ekonomi” temas›yla gerçekleflen 9. TÜRKTAY etkinli¤i tüm

paydafllar›n yo¤un kat›l›m›yla gerçekleflti. At›k yönetiminin tüm

yönleriyle ele al›nd›¤› ve sonuç raporunun konuyla ilgili çal›flmalara

rehberlik etmesi amac›yla kat›l›mc›larla paylafl›laca¤› panele,

TBMM Çevre Komisyonu Baflkan› Trabzon Milletvekili Muhammet

Balta, Ticaret Bakanl›¤›, Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanl›¤›, Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›’ndan uzman

yetkililer, çeflitli üniversitelerden çok say›da

akademisyen, STK temsilcileri ve sektörle ilgili

kurulufllar›n temsilcileri kat›ld›. Aç›l›fl konuflmas›n›

TBMM Çevre Komisyonu Baflkan› Trabzon

Milletvekili Muhammet Balta’n›n yapt›¤› etkinlikte

kat›l›mc›lar at›k yönetimi ile geri dönüflüm

alan›ndaki son yaklafl›mlar› ve geliflmeleri takip

etme f›rsat› buldular.

9. TÜRKTAY “ATIKTA EKONOM‹
EKONOM‹DE ATIK” TEMASIYLA GERÇEKLEfiT‹
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PAGÇEV Genel Müdürü Ya¤mur Cengiz,

“Evsel Kaynakl› Ambalaj At›klar›n›

Toplama Sisteminin ‹flletilememesinin

Nedenleri ve Çözüm Önerileri” konulu

panelde görüfllerini paylaflt›.

Konuflmas›nda toplama sürecinde

ülkemizde yaflanan sorunlar ve çözüm

önerilerinden bahsetti. Özellikle geri

dönüflümde art›k bir sektör oluflturmam›z

gerekti¤ini, toplama ay›rma ve geri

dönüflüm tesislerinin teflviklerden

faydalan›p, yat›r›m yaparak otomatik

ay›rma gibi sistemlere sahip teknolojik

bir altyap›ya kavuflmalar› gerekti¤inin

alt›n› çizdi.
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SIFIR ATIK Z‹RVES‹
KÜLL‹YE’DE GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹

Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› taraf›ndan hayata geçirilen ve Cumhurbaflkan›

Recep Tayyip Erdo¤an'›n efli Emine Erdo¤an himayelerinde bulunan S›f›r

At›k Projesi’nin ilk y›l› geride kal›rken, projenin her yönüyle ela al›nd›¤›

S›f›r At›k Zirvesi Cumhurbaflkanl›¤› Külliyesi’nde 1 Kas›m 2018 tarihinde

gerçeklefltirildi.

Befltepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "S›f›r At›k

Zirvesi"ne Cumhurbaflkan› Recep Tayyip Erdo¤an'›n efli Emine Erdo¤an

ile Çevre ve fiehircilik Bakan› Murat Kurum kat›ld›. Zirvenin aç›l›fl›na ayr›ca

Aile, Çal›flma ve Sosyal Hizmetler Bakan› Zehra Zümrüt Selçuk, belediye

baflkanlar›, kamu, yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum kuruluflu

temsilcileri ile di¤er ilgililer kat›ld›.

Projenin yaflama geçirildi¤i 1 y›l içerisinde h›zla

yayg›nlaflt›¤›na vurgu yapan Erdo¤an, “Ekim

2017’de bafllatt›¤›m›z proje, Çevre ve fiehircilik

Bakanl›¤›m›z›n gayretli çabalar›yla güzel bir

aflamaya geldi. Cumhurbaflkanl›¤› Külliyesi,

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanl›k

binalar›nda bafllatt›¤›m›z çal›flma, dalga dalga

tüm ülkeye yay›l›yor. Proje çerçevesinde, bir

y›l boyunca, toplumun tüm kesimlerinden çok

güzel destekler ald›k. Sanayicilerimiz, ifl

adamlar›m›z, üniversitelerimiz kendi

kurumlar›nda örnek sistemler kurdular.
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Her birini çevre duyarl›l›klar› nedeniyle tebrik

ediyorum. fiimdi ifl, büyük ölçüde

belediyelerimizde. Vatandafllar›m›z›n, evlerinde

ayr›flt›rd›klar› at›klar›, belediyelerimizin ayn›

mant›kla toplay›p dönüfltürmesi gerekiyor.

Belediyelerin vahfli depolamay› terk edip,

depolama veya yakma yerine geri kazan›ma

odaklanmas› laz›m. At›klar›, enerjiye veya

komposta dönüfltüren entegre tesisler, tüm

flehirlerimizde olmal›. Bizlerin de kullan-at

kültürünü bir tarafa b›rakarak, de¤iflimi

bafllatmam›z gerekiyor. Bunun da ilk aflamas›

bireysel tutumlar›m›z” ifadelerini kulland›.

Dünya Bankas› raporlar›na göre y›lda 1,3 milyar

ton olan evsel at›k miktar›n›n 2025'te, 2,2

milyar tona ulaflmas›n›n beklendi¤ini aktaran

Kurum, "Ülkemizde de benzer art›fllar› görmek

mümkün. 1995 y›l›nda oluflan evsel at›k miktar›

17 milyon ton iken 2015 y›l›na gelindi¤inde

evsel at›k miktar›n›n 31 milyon tona ulaflt›¤›

görülmektedir. 2023 y›l›nda ise bu rakam›n

yaklafl›k 38 milyon tona ç›kaca¤›

öngörülmektedir." de¤erlendirmesinde

bulundu.

PAGÇEV Baflkan› Yavuz Ero¤lu, Sn. Emine

Erdo¤an himayelerinde Külliye ’de gerçekleflen

S›f›r At›k Zirvesinde “S›f›r At›k Uygulamalar›n›n

Sektöre Yans›malar›” isimli panelde “Döngüsel

Ekonomiye Geçiflin Anahtar›: Plastik” sunumunu

gerçeklefltirdi.

Ero¤lu; “Türk ekonomisi Dünya’da 16.

S›radayken; Dünya’n›n en büyük 6. plastik

sanayisine sahibiz. 250.000 çal›flan, 38 milyar

dolarl›k büyüklük, 12 milyar dolar do¤rudan

ve dolayl› ihracat›m›zla, ekonomiye katk›

veriyoruz. Kalk›nma ve çevre uyumlu

oldu¤unda toplumlar mutlu olabilir. fiimdi s›ra

en az Plastik endüstrimiz kadar büyük geri

dönüflüm endüstrisi yaratma zaman›.” dedi.

Zirvede gerçeklefltirilen S›f›r At›k Ödül töreninde, s›f›r at›k duyarl›l›klar›

nedeniyle Sürdürülebilirlik Politikalar› ve S›f›r At›k Projesine Destek Ödülü

Türk Hava Yollar›na, S›f›r At›k- ‹yi Gelecek Ödülü Bo¤aziçi Üniversitesine, S›f›r

At›k Sosyal Sorumluluk Ödülü TEMA Vakf›na, S›f›r At›k Üretim Ödülü Sütafl'a,

S›f›r At›k Yenilikçilik Ödülü ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi ‹SBAK'a, S›f›r At›k

Medya Ödülü TRT'ye verildi. Geri dönüflümlü camdan üretilen ödüller sahiplerine

Emine Erdo¤an taraf›ndan takdim edildi.
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ÇEVRE VE fiEH‹RC‹L‹K
BAKANI ‹LE B‹R
ARAYA GELEN PAGEV
YETK‹L‹LER‹ SEKTÖRÜN
SES‹ OLDU

AB ile uyum süreci çal›flmalar› kapsam›nda
haz›rlanan Ambalaj At›klar›n›n Kontrolü Yönetmeli¤i
uyar›nca 1 Ocak 2019 itibariyle 25 kurufltan sat›lacak
plastik al›flverifl pofletleri gündemdeki yerini koruyor.
Konu ile ilgili pek çok farkl› ses yükselirken PAGEV,
üreticilerin ma¤dur edilmemesi gerekti¤ine dikkat

çekiyor. Son olarak Çevre ve fiehircilik Bakan› Murat
Kurum ile bir araya gelen PAGEV Baflkan› Yavuz
Ero¤lu ve sektör temsilcileri, plastik al›flverifl
pofletlerinin ücretlendirilmesi ve geri kazan›m
kat›l›m pay› uygulamas› konusunda beklentilerini
ve çözüm önerilerini paylaflt›.
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Ambalaj at›klar›n›n yetkilendirilmifl kuruluflu PAGÇEV,

bu y›l 31 Ekim – 3 Kas›m tarihleri aras›nda TÜYAP’ta

gerçeklefltirilen 24'üncü Avrasya Ambalaj Fuar›’nda

yer ald›. Ürünlerini ambalajl› olarak piyasaya süren

firmalar›; ürünlerinin ambalajlar›n› geri dönüfltürme

yükümlülüklerini yerine getirme konusunda

bilgilendirmelerde bulunuldu. Ambalaj sektörünün

buluflma noktas› Avrasya Ambalaj Fuar› kat›l›mc›lar›n›n,

geri dönüflüm kahraman›m›z PAG ilgi oda¤› olurken,

PAG ile e¤lenceli dakikalar geçirdiler.

PAGÇEV 24.
AVRASYA AMBALAJ
FUAR’INDA
YER ALDI



PAGÇEV ‹STANBUL
ÜN‹VERS‹TES‹ K‹MYA
MÜHEND‹SL‹⁄‹ BÖLÜMÜ
Ö⁄RENC‹LER‹ ‹LE
BULUfiTU
‹stanbul Üniversitesi Kimya Mühendisli¤i Bölümü 2.s›n›f

ö¤rencilerinin Çevre Teknolojileri dersine bölüm

hocalar›n›n daveti ile kat›l›m gösteren PAGÇEV Genel

Müdürü Ya¤mur Cengiz, “Ambalaj At›klar›n›n Yönetimi”

konusunda verdi¤i e¤itimle ö¤renciler ile bir araya

geldi.

PAGÇEV Genel Müdürü Ya¤mur Cengiz,e¤itimde

at›klardan ve at›klar›n yönetiminden bahsettikten

sonra sanayi kurulufllar›n›n at›k yönetimi konular›ndaki

sorumluluklar›n›n üzerinde durdu. Sunumun sonunda

PAGÇEV’in faaliyetleri konusunda bilgilendirme yapt›.

Ö¤rencilerin ilgisinin oldukça yo¤un oldu¤u e¤itimimiz

soru cevap k›sm› ile son buldu.
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10. KÜRESEL
ISINMA KURULTAYI
GERÇEKLEfiT‹

Ekonomi Gazetecileri Derne¤i (EGD) taraf›ndan düzenlenen

Küresel Is›nma Kurultay› bu y›l 22 Kas›m 2018 Perflembe

günü ‹stanbul Sanayi Odas› Meclis Salonu’nda gerçekleflti.

Bu y›l onuncusu yap›lan Küresel Is›nma Kurultay›’na 50’den

fazla çevreci kurulufl destek verdi. EGD Baflkan› Celal

Toprak'›n yönetiminde "Hepimiz Türetici Olabilir Miyiz?"

bafll›¤›yla gerçekleflen oturumda PAGÇEV Genel Müdürü

Ya¤mur Cengiz konuflmas›n› gerçeklefltirdi.

Kurultay’da çevre ve iklim de¤iflikli¤i konusunda etkinlik

yapan kurul, kurulufllara ve konuflmac›lara teflekkür

sertifikas› verildi.
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ÇEVRE KANUNU'NDA DE⁄‹fi‹KL‹K
TASARISI MECL‹STE...

13 Kas›m 2018 tarihinde TBMM Baflkanl›¤›'na verilen 17

say›l› yaz› ile “Çevre Kanunu ile Baz› Kanunlarda De¤ifliklik

Yap›lmas› Hakk›nda Kanun Teklifi” sunuldu. Sunulan Kanun

Teklifinin ilk 10 maddesi ile 2872 say›l› Çevre Kanunu’nda

de¤ifliklikler yap›lmak isteniyor. Söz konusu teklif ile Çevre

Kanunu’na üç önemli konuda ek maddeler konuluyor. Bu

maddeleri afla¤›da sizler için derledik;

1. Geri Kazan›m Kat›l›m Pay›

EK MADDE 11 - Ekli (1) say›l› listede yer alan ürünleri yurt

içinde piyasaya arz eden üreticilerden/ithalatç›lardan bu

listede belirtilen tutarda geri kazan›m kat›l›m pay› tahsil

edilir. Ekli listedeki ürünlerden herhangi birinin piyasaya

arz›n›n, farkl› bir ürünün/malzemenin/eflyan›n ithalat› ile

birlikte gerçekleflmesi halinde geri kazan›m kat›l›m pat›

ithalatç›dan tahsil edilir. Bu listede yer alan tutarlar her

takvim y›l› bafl›ndan geçerli olmak üzere o y›l için 4/1/1961

tarihli ve 213 say›l› Vergi Usul Kanununun mükerrer 298

inci maddesi hükümleri uyar›nca tespit ve ilan edilen

yeniden de¤erleme oran›nda artt›r›larak uygulan›r. Tahsil

edilen kat›l›m paylar›, ilgililerce en geç ertesi ay›n on

befline kadar ilgili mal müdürlükleri hesaplar›na aktar›l›r

ve bütçeye gelir kaydedilir. Bu maddede say›lan gelirlerin

tahsilat›nda 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü

Hakk›nda Kanun hükümleri uygulan›r.

Çevre Kanunu'na eklenecek bu madde ile yine teklifte

belirtilen ve bu yaz›n›n sonunda bulabilece¤iniz Ek (1) say›l›

listede yer alan ürünleri yurt içinde piyasaya arz eden

üreticilerden/ithalatç›lardan bu listede belirtilen tutarda geri

kazan›m kat›l›m pay› tahsil edilecek. Ekli listedeki ürünlerden

herhangi birinin piyasaya arz›n›n, farkl› bir

ürünün/malzemenin/eflyan›n ithalat› ile birlikte

gerçekleflmesi halinde geri kazan›m kat›l›m pat› ithalatç›dan

tahsil edilecek. ‹lgili bedeller Çevre Kanunu Madde 18.2'ye

göre Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› Merkez Saymanl›k

Müdürlü¤ü hesab›na yat›r›lar ve bütçeye gelir kaydedilecek.

Ayr›ca Çevre Kanunu’nun 20'nci maddesine eklenen z bendine

göre geri kazan›m kat›l›m pay› ödemedi¤i tespit edilenlere

kat›l›m pay› tutar›n›n %20 fazlas› idari para cezas› olarak

verilecek.  Bu maddeyle ilgili olarak dergimiz yay›na girmeden

önce Bakanl›¤›m›z ile yapt›¤›m›z görüflmede teklifin bu

maddesinin Çevre Komisyonunda de¤iflerek, geri kazan›m

kat›l›m pay›n›n üretici/ithalatç›dan de¤il piyasaya

süren/ithalatç›dan tahsil  edilecek flekilde de¤iflti¤i bilgisini

ald›k, ancak kesin bilgiyi ilgili kanun Resmi Gazete'de

yay›nland›ktan sonra sizlerle paylaflaca¤›z.



Çevre kirlili¤inin önlenmesi amac›yla EK-1 listede belirtilen

ambalajlar için depozito uygulanmas› zorunlu tutulacak.

Ayr›ca yine kanunun 20. maddesine eklenen aa bendi ile

depozito uygulanmas› zorunlu ambalajlar için bu

yükümlülü¤ünü yerine getirmeyen piyasaya sürenlere

ton bafl›na 100 Türk Liras› idari para cezas› verilecek.

Depozito uygulamas›n›n iflleyifli ile ilgili detaylar Bakanl›kça

yay›nland›kça biz de sizlerle paylaflaca¤›z.
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EK MADDE 12- Çevre kirlili¤inin önlenmesi amac›yla Bakanl›k

belirleyece¤i ambalajlar için depozito uygulanmas›n› zorunlu

tutulur. Bu kapsamda, depozito kapsam›ndaki ambalajl›

ürünlerin sat›fl›n› gerçeklefltiren sat›fl noktalar› depozito

uygulamas› toplama sistemine kat›l›m sa¤lamakla yükümlüdür.

Depozito sisteminin uygulanmas›na yönelik usul ve esaslar

Bakanl›kça ç›kar›lacak yönetmelikle belirlenir.

EK MADDE 13- Kaynaklar›n verimli yönetimi ve plastik

pofletlerden kaynaklanan çevre kirlili¤inin önlenmesi amac›yla

plastik pofletler sat›fl noktalar›nda kullan›c›ya veya tüketiciye

ücret karfl›l›¤› verilir. Uygulanacak taban ücret 0,25 TL'den az

olmamak üzere Bakanl›kça oluflturulacak komisyon arac›l›¤›

ile belirlenir ve her y›l güncellenir. Bu maddedeki

düzenlemelere iliflkin usul ve esaslar Bakanl›kça belirlenir.

3. Poflet Ücretleri

Çevre Kanunu’na ek 13’üncü madde ile pofletlerin sat›fl

noktalar›nda en az 0,25 TL'den sat›lmas› konusunda karar

netleflmifltir. Ayr›ca EK-1 listede üreticiden poflet bafl›na 0,11

TL geri kazan›m kat›l›m pay› kesinti yap›laca¤› belirtilmiflse de

Bakanl›¤›m›z ile yapt›¤›m›z görüflmede teklifin bu maddesinin

Çevre Komisyonunda de¤iflerek, geri kazan›m kat›l›m pay›n›n

üretici/ithalatç›dan de¤il perakendeciden tahsil  edilece¤i,

ayr›ca kesintinin de 0,15 TL olaca¤› bilgisini ald›k, ancak kesin

bilgiyi ilgili kanun Resmi Gazete'de yay›nland›ktan sonra sizlerle

paylaflaca¤›z. Yine bu kanunun 20. maddesine eklenen bb

bendi ile plastik pofletleri ücretsiz verdi¤i tespit edilen sat›fl

noktalar›na depo alan› hariç kapal› sat›fl alan›n›n her bir m2'si

için 10 TL idari para cezas› verilecek. PAGEV olarak plastik

pofletler ile ilgili al›nan bu karar çerçevesinde Çevre ve fiehircilik

Bakan›m›z Say›n Murat Kurum ve bürokratlar› ile yapt›¤›m›z

görüflmenin detaylar›n› dergimizin bu say›s›nda bulabilirsiniz.

EK: ÇEVRE KANUNU TEKL‹F‹ EK-12. Depozito Uygulamas›

Plastik poflet (Plastik Al›flverifl Torbalar›)

(1) SAYILI L‹STE

GER‹ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARI

Ürün Cinsi Tutar

Lastik (Binek araç)

Lastik (Otobüs, Kamyon, Kamyonet, Yükleyici
ve Kaz›c› lastikleri ve di¤erleri)

Lastik (‹fl Makinas› Lasti¤i)

Dolgu Lastikler

Starter Aküler (5 Kg a kadar) ve di¤erleri

Starter Aküler (5 Kg dan 20 Kg’a kadar)

Starter Aküler (20 Kg’dan fazlas›)

Traksiyoner Aküler

Endüstriyel Aküler (5 Kg’a kadar)

Endüstriyel Aküler (5 Kg’dan 20 Kg’a kadar)

Endüstriyel Aküler (20 Kg’dan fazlas›)

Tafl›nabilir pil ve bataryalar (Lityum içerenler
hariç) ile di¤erleri

Tafl›nabilir pil ve bataryalar (Lityum içerenler)

Otomotiv Pilleri (Kurflun içerenler hariç)

Madeni Ya¤

Bitkisel Ya¤

Elektrikli ve elektronik eflya: Biliflim
telekomünikasyon ekipmanlar› ( Televizyon ve
monitörler hariç)

Elektrik ve elektronik eflya: Ayd›nlatma
ekipmanlar›

Elektrik ve elektronik eflya: Küçük ev aletleri

Elektrikli ve elektronik eflya: Beyaz eflyalar
(Buzdolab›/So¤utucular/‹klimlendirme cihazlar›
hariç)

Elektrikli ve elektronik eflya: BBuzdolab›/
So¤utucular/‹klimlendirme cihazlar›

‹laç

11 kr/adet

2 TL/adet

4 TL/adet

 10 TL/adet

5 TL/adet

2 TL/adet

4 TL/adet

6 TL/adet

50 TL/adet

1 TL/adet

5 TL/adet

10 TL/adet

5 kr/adet

10 kr/adet

20 TL/adet
50 kr/adet

50 kr/adet

2 TL/adet

2 TL/adet

5 kr/adet

2 TL/adet

10 TL/adet

25 TL/adet

1 kr/kutu

Ürün Cinsi
Kg Bafl›na

Al›nacak Tutar (Kr)
Adet Bafl›na

Al›nacak Tutar (Kr)

PLAST‹K AMBALAJ

‹çecek Ambalajlar› (Adet)

0,2 Litreye kadar

0,201-0,5 Litre aras›

0,501-1,5 Litre aras›

1,501 Litre üzeri

Di¤erleri (Poflet Hariç) Kg

METAL AMBALAJ
‹çecek Ambalajlar› (Adet)

Di¤erleri (Kg)

KOMPOZ‹T AMBALAJ

Ka¤›t-Karton A¤›rl›klar› Kompozit ‹çecek
Ambalajlar› (Adet)

0,25 Litreye kadar

0,251-0,5 Litre aras›

0,501 üzeri

Di¤erleri (Kg)
Ka¤›t Karton Ambalaj (Kg)

CAM AMBALAJ (Adet)
0,5 Litreye kadar

0,501-1 Litre aras›

1,01-5 Litre aras›

5,01 Litre üzeri

AHfiAP (Adet)

2

3
4

5

60

50
3

3

5

7
70

30

2

3

5

10

10
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PAGEV Z‹RVES‹NDE AMBALAJIN
GELECE⁄‹ KONUfiULDU

Ana Sponsorlu¤unu PAGÇEV’in, Alt›n Sponsorlu¤unu Novamont’›n üstlendi¤i,

SEM Plastik’in de sponsorlar aras›nda yer ald›¤› 5. Uluslararas› Ambalaj

Teknolojileri Kongresi’ne bu y›l da yo¤un ilgi vard›.

Kongrenin aç›l›fl konuflmas›n› yapan PAGEV Baflkan›

Yavuz Ero¤lu, “Sektörümüzün buluflma noktas› haline

gelen kongremiz her geçen y›l gerek içeri¤iyle gerek

kat›l›mc› say›s›yla daha da güçleniyor. Plastik ambalaj

sektörü her geçen y›l büyüyor ve teknolojide yaflanan

de¤iflikliklere paralel gelifliyor. Kongremize destek

veren tüm kurulufllara teflekkür ediyoruz. Tüketici

tercihlerinin flekillendirdi¤i yeni ambalaj anlay›fl›nda

tasar›m, markalaflma ve inovasyon önemli rol oynuyor.

Firmalar›m›z›n ifl yap›fl flekillerini mutlaka bu üç kritere

göre düzenlemeleri gerekiyor. PAGEV olarak bu

do¤rultuda sektöre yön vermek üzere çal›flmalar›m›z›

aral›ks›z sürdürüyoruz” dedi.

Plastik ambalaj sektörünün A’dan Z’ye mercek alt›na

al›nd›¤› kongre; Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri

Derne¤i (SEPA) Baflkan› Osman Acun, Esnek

Ambalaj Sanayicileri Derne¤i (FASD) Baflkan› Fahri

Özer ve Ambalaj Sanayicileri Derne¤i (ASD) Baflkan›

Zeki Sar›bekir’in sektör de¤erlendirmeleri ve PAGEV

Baflkan› Yavuz Ero¤lu’nun aç›l›fl konuflmas› ile bafllad›.
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5. PAGEV Uluslararas› Ambalaj

Teknolojileri Kongresi’nin ö¤leden

sonra yap›lan oturumunda

düzenlenen PAGÇEV ile “Döngüsel

Ekonomide Ambalaj›n Yeri” isimli

panelde sürdürülebilir bir çevre için

plastik ambalajlar›n

dönüfltürülmesinin önemi vurguland›.

Moderatörlü¤ünü Klöckner

Pentaplast Gebze Genel Müdürü

Kurt Kuruç’un yapt›¤› panelin

konuflmac›lar› ise Unilever Ar-Ge

Ambalaj Müdürü Atahan Özgünay,

P&G, Türkiye ve Kafkasya

Kurumsal ‹letiflim Baflkan› Ayça Demirci Turgay ve Hayat

Kimya Ar-Ge ve Hayat ‹novasyon Müdürü Fatih Ergüney oldu.

Ana Sponsorlu¤unu PAGÇEV’in, Alt›n Sponsorlu¤unu Novamont’›n

üstlendi¤i, SEM Plastik’in de sponsorlar aras›nda yer ald›¤› 5.

Uluslararas› Ambalaj Teknolojileri Kongresi’ne bu y›l da yo¤un ilgi

vard›.

Kongrenin aç›l›fl konuflmas›n› yapan PAGEV Baflkan› Yavuz Ero¤lu,

“Sektörümüzün buluflma noktas› haline gelen kongremiz her

geçen y›l gerek içeri¤iyle gerek kat›l›mc› say›s›yla daha da

güçleniyor. Plastik ambalaj sektörü her geçen y›l büyüyor ve

teknolojide yaflanan de¤iflikliklere paralel gelifliyor. Kongremize

destek veren tüm kurulufllara teflekkür ediyoruz. Tüketici

tercihlerinin flekillendirdi¤i yeni ambalaj anlay›fl›nda tasar›m,

markalaflma ve inovasyon önemli rol oynuyor. Firmalar›m›z›n ifl

yap›fl flekillerini mutlaka bu üç kritere göre düzenlemeleri gerekiyor.

PAGEV olarak bu do¤rultuda sektöre yön vermek üzere

çal›flmalar›m›z› aral›ks›z sürdürüyoruz” dedi.

Kongrede plastik ambalaj sektörü ile ilgili rakamlarda paylaflan

Yavuz Ero¤lu flunlar› söyledi: “Türkiye’de toplam ambalaj sektörü

üretiminden plastik ambalajlar yüzde 35 pay alarak liderli¤ini

sürdürüyor. Ambalaj tüketim rakamlar›nda da plastikler yine ilk

s›rada yer al›yor. Son befl y›ld›r büyüme ivmesi sürdüren plastik

ambalaj sektörümüz, 2017 y›l›nda miktarda 3,8 milyon ton ve

de¤erde 12,7 milyar dolarl›k üretime ulaflt›. Firmalar›m›z›n 2018

y›l›n›n ilk çeyre¤inde ise 1,391 milyon ton ve 5,5 milyar dolarl›k

plastik ambalaj üretimi gerçeklefltirdi¤ini görüyoruz. Y›lsonunda

plastik ambalaj üretiminin miktar baz›nda yüzde 8,7 art›flla 4,1

milyon tona, de¤er baz›nda ise yüzde 11,1 yükseliflle 14,1 milyar

dolara ç›kaca¤›n› öngörüyoruz. Toplam ambalaj sanayi ihracat›

içindeki pay› yüzde 66 olan plastik ambalaj sektörü ihracat

aç›s›ndan da önemli bir potansiyel bar›nd›r›yor. 2017 y›l›nda

915 bin ton ve 2,38 milyar dolarl›k plastik ambalaj ihracat

ettik. Bu y›l›n ilk çeyre¤inde ise ihracat›m›zda ciddi bir art›fl

yafland›¤› miktarda yüzde 10,7 yükseliflle 237 bin ton, de¤erde

ise yüzde 21 art›flla 646 milyon dolarl›k ihracat yap›ld›¤›

görülüyor. Almanya, ‹ngiltere, Irak, ‹talya ve ‹srail en çok

ihracat yap›lan ülkeler olarak dikkat çekti.”

Avrupa Birli¤i Parlamentosu’nun tek kullan›ml›k plastik

yasa¤› ile ilgili ald›¤› kararda çevrenin bahane edildi¤ini

belirten Ero¤lu: “Bu tamamen ekonomik bir karard›r.

Tasar›ya imza atan ülkeler kendi ülkelerindeki sanayinin

durumuna göre karar ald›. Avrupa Birli¤i Parlamentosu,

baflta Türkiye olmak üzere plastik üretiminde rekabet

edemedi¤i ülkelerden ithalat› önlemek için böyle bir karar

ald›. Nitekim Türkiye son 8 y›lda plastik mamül üretiminde

büyük at›l›m gerçeklefltirerek Avrupa’da ikinci büyük üretici

konumuna yükseldi. AB bu yasa ile pipet, kulak çubu¤u,

çatal, kafl›k, b›çak gibi plastik sektörünün binde 1’ini kapsayan

ürünleri yasaklarken neden hali haz›rda rekabet edebildi¤i

ürünleri kapsam d›fl› b›rakm›flt›r. AB ülkeleri rekabet

edemedikleri için ithal etmek zorunda kald›klar› ürünler

yerine kendi üretimleri olan üstelik pahal›l›¤›yla da dikkat

çeken Biyoplastik malzemesini satmak için bu yasa¤›

getirmeye çal›fl›yorlar. AB’nin Biyoplastik tekelleri

iflbafl›ndad›r. Türkiye’nin büyük ihracatç› oldu¤u bu ürünlerde

rekabetçili¤imizi düflürecek ve istihdam› baltalayacak,

firmalar›n üretim ve yat›r›m›n› engelleyecek söylemler

yap›lmadan muhakkak sektörden do¤ru bilgilendirmeler

al›nmal›d›r” diyerek aç›klamalar›n› sonland›rd›.
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