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Geri kazanım hedefleri: 2017, 2018 ve 2019 yılları için %54, 2020 ve sonraki yıllar için ise %60 olarak belirlenmiştir.
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bilgilendiriyor.



DOĞA KORUMA BELGESİ

PAGÇEV 2019 Yılı Çevresel 

K
a
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2.037.605 ADET AĞACIN
KORUNMASI

3.945.608 kW/h
 ELeKTRİK TASARRUFU

2.112.581 m
DEPOLAMA ALANI 
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ORUMA BELGESİ

AGÇEV 2019 Yılı Çevresel Faydaları
K

a
rt

o
n

2.112.581 m3 
DEPOLAMA ALANI tASARRUFU

238.058.674 LT
Fosİl yakıt tasarrufu

2.997.150 LT
SU TASARRUFU

Y
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Çevre ve Şehircilik Bakan
Yardımcısı  Prof. Dr. Mehmet
Emin Birpınar: SAHAYA
DAHA ÇOK İNECEĞİZ

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının öncülüğünde, atık 
yönetimi ile ilgili uygulamaların güçlendirilmesi, 
geliştirilmesi, çevre koruma ve ekonomik getirinin 
birlikte ele alınması ve sürdürülebilir kalkınma 
ilkelerinin hayata geçirilmesi ile sıfır atık yönetim 
politikasının hedef, risk ve faaliyetlerinin daha şeffaf 
ve analitik bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla 
Antalya’da “2019 Atık Yönetimi Zirvesi” düzenlendi.

PAGÇEV’in de katıldığı “Atık Yönetimi Zirvesi”nde 
geniş çaplı yer verilen sıfır atık yönetiminde, iyi 

uygulama örnekleri, eğitim ve farkındalık 
çalışmalarının önemi, gıda atığının azaltılması, 
israfın önlenmesi, AB ülkelerindeki özel atık 
yönetimi uygulamaları, depozito uygulamaları, 
sıfır atık kapsamındaki sürdürülebilir yaklaşım-

ların uygulanması konularına yer verildi. Zirvede 
konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, 
“Atık yönetimi konusunda çalışan; üniversite, 
özel sektör, kamu kurum kuruluşları ve sivil 
toplum kuruluşlarından yaklaşık 800 kişi katılım 
sağlayarak, 3 gün boyunca; 27 oturum başlığı 
altında 102 sunum gerçekleştirilmiştir.” dedi.

“Atık değerli bir hammaddedir. Bu hammadde 
değerlendirilerek ekonomiye kazandırılmalıdır.” 
şeklinde konuşan Bakan Yardımcısı Birpınar, 
zirvenin her yıl gerçekleştirileceğinin altını çizdi.

Atık yönetimine artık yeni bir yaklaşımla 
baktıklarını söyleyen Birpınar; “Bu yeni 
yaklaşım bütüncül bir özellik gösteriyor. Diğer 
bakanlıklarla da koordinasyonu güçlendiriyoruz. 
Üniversite ve özel sektörün iş birliğiyle giderek 
artan sayıda proje yapıyoruz. Atık yönetiminde 
daha başarılı olmak için önümüzdeki süreçte 
sahaya daha çok ineceğiz.” ifadelerine yer 
verdi.
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SIFIR ATIK 
PROJESİ 

GENİŞLİYOR

Bakan Yardımcısı Birpınar konuşmasını şöyle 
sonlandırdı; “Sıfır atık sisteminin iyi işlemesi için sokak 
toplayıcılarının sisteme entegre edeceğiz. Sıfır atık 

sistemiyle sanayicimize temiz ve nitelikli kaynak 
sağlayarak atık ithalatını ve cari açığı azaltacağız. Atık 
ithal eden değil, ihraç eden ülke haline geleceğiz.”
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Yamanevler Ortaokulu’nun 2016-2019 tarihleri arasında 
yürütmekte olduğu Türkiye Ulusal ajansı ve Avrupa Birliği 
tarafından desteklenen projesi 'Crossing the Borders'' Türkçe 
adıyla 'Sınırları Aşmak' adlı proje çevresel meseleler üzerine 
bilgilendirici çalışmalar yapmaya devam ediyor. 

Söz konusu proje dahilinde, PAGÇEV iş birliği ile okuldaki öğrencilere 
çevre, ambalaj atıkları ve geri dönüşümü konularında eğitim verildi.

PAGÇEV, geri dönüşümün yaygınlaşması için önce çocuklar 
diyerek devam ettirdiği eğitimlerine İstanbul’da bulunan 
Küçükçekmece Ziya Gökalp Anaokulu’nda devam etti. 4 ve 5 
yaş grubu olmak üzere toplamda 3 sınıf yaklaşık 80 öğrenciye 
çevre, çevre kirliliği, atık ve geri dönüşüm konuları üzerine 
eğitim verildi. Anaokulu öğrencilerine PAGÇEV’in sevimli 
karakteri “PAG” ile keyifli zamanlar geçiren çocuklar gün boyu 
hem geri dönüşüm konusunda bilinçlendiler hem de eğlenceli 
vakit geçirdiler. Çocukların oldukça ilgili olduğu eğitimin 
sonunda PAGÇEV’in çocuklara hediyesi olarak rüzgar gülü, 
şapka, balon, boyama kitabı dağıtıldı.

Yamanevler Ortaokulu’nda 
Geri Dönüşüm Eğitimi

Ziya Gökalp Anaokulu 
Öğrencilerine 
Geri Dönüşüm Eğitimi
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III. IREMCON 
ULUSLARARASI 
ÇEVRE 
KONFERANSI

III. IREMCON  “Uluslararası
Çevre Teknolojileri 
İhtisas Fuarı” İstanbul Fuar 
Merkezi'nde 28 – 29 Mart 2019 
tarihlerinde gerçekleşti.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin 
Birpınar, “Atık Yönetiminde Uluslararası İşbirliklerinin 
Önemi” sunumuyla “III. IREMCON Uluslararası Çevre 
Konferansına" katılım sağladı.

Konferansın birinci gününde 
PAGÇEV Başkanı Yavuz Eroğlu 
“Atık Yönetiminde Uluslararası 
İşbirliklerinin Önemi – PAGÇEV 
Örneği” konulu konuşmasını 
gerçekleştirdi. Eroğlu, “Kalkınma ve 
çevre uyumunun altını çizdik. Refah 
için biri olmadan diğeri eksik. İkisini 
birden düşünerek strateji ve 
mevzuat oluşturulmalı ki hem 
kalkınalım hem de çevremiz bizden 
sonraki nesillere de sağlıklı 
kalabilsin. Yoksa sanayisi 
kalmamış, insanlarına ekmek 
sağlayamayan bir ülkeye, yahut 
parası olan ancak insanca yaşaya-

cak temiz havası, suyu, toprağı 
kalmamış mutsuz bir ülkeye 
döneriz.” dedi.
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T.C. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Emin Birpınar ’ın katılımıyla gerçekleşen 
IFAT Eurasia 2019, çevre teknolojileri sektöründen 
ulusal ve uluslararası firmalar ile sektöre yön veren 
kurum ve kuruluşları aynı çatı altında topladı.

Katı atık, su ve atık su arıtımı, biyoenerji, 
atık toplama ve taşıma araçları, atık 
ayırma, tesisleri, geri dönüşüm sistemleri, 
geri kazanım tesis ve ürünleri, yenilebilir 
enerji teknolojileri ve kentsel çevre 
temizlik araçları gibi onlarca farklı 
kategoride yeniliklerin sergilendiği IFAT 
Eurasia 2019’da en yeni teknolojiler 
sergilendi.

Fuarda çevre sorunlarına yönelik çözümler 
öneren teknolojiler sergilenirken, eş 
zamanlı olarak gerçekleştirilen Uluslar-
arası Çevre Konferansı ‘IREMCON’ ve 
IFAT Forum programlarında yapılan 
sunumlar ile sektörün geleceği ele alındı.

IFAT Eurasia 2019’da 
Yeni Teknolojiler Görücüye Çıktı
T.C. Çevre ve Şehirlilik Bakanlığı ve 
T.C. Ticaret Bakanlığı başta olmak 
üzere pek çok kamu kurum ve 
kuruluşunun destek verdiği Çevre 
Teknolojileri Fuarı IFAT Eurasia 
2019, 28-30 Mart’ta İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Etkinlik tüm sektör 
paydaşlarını buluşturdu.
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İstanbul İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından, 
Cebeci Sultançiftliği İlkokulunda anasınıfı öğrencile-

rine ambalaj atıklarının kaynakta ayrı toplanması ve 
geri dönüşümü konularında eğitim verildi.

PAGÇEV olarak bizlerin de katkı sağladığı 
bilgilendirmede, çocuklar hem öğrendiler hem de 
gerçekleştirilen aktivitelerde eğlenceli vakit 
geçirdiler.

Atıkların hayatımızdaki yeri ve doğamızı nasıl kirlettikleri 
labirentlerde yer alan ürünlerle çarpıcı bir şekilde gözler 
önüne seriliyor. Atık sorununu çözmeye yönelik 
uygulamaları aktarabilmek ve çözüm bulabilmek adına 
tüm yaştan insanların, özellikle de çocukların katılım 
göstermesinin beklendiği sergide PAGÇEV de yer aldı. 
PAGÇEV’in Çevre Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır 
Atık Projesi’ne destek olmak amacıyla hazırladığı atık 
potalarıyla çocuklar hem atıkları türlerine göre ayırmayı 
öğrenecek hem de keyifli zaman geçirecekler.

Kullandığımız ürünlerin nasıl “atık” haline geldiğinin 
gözler önüne serildiği Dönüşüm Sergisi, 9 ana bölüm ve 
labirentlerden oluştu.

TANAP-SEİP tarafından fonlanan ve REC Türkiye 
tarafından düzenlenen, Dönüşüm Sergisi’nde atıkların 
hikayesine yer verildi. 1 Mart- 30 Haziran 2019 tarihleri 
arasında Ankara Kentpark AVM’de halka açılan Dönüşüm 
Sergisi’ni gezenler, atıkların hikayesine tanıklık etti. 
Günlük yaşamımızda kullandığımız ürünlerin nasıl “atık” 
haline geldiğinin gözler önüne serildiği sergi, 9 ana 
bölüm ve labirentlerden oluştu. Tüketim alışkanlıkları ve 
atıkların oluşmasındaki tercihlerine göre katılımcılar 
istedikleri bölümleri ziyaret ederek çıkışa ulaşabiliyor. 

Cebeci
Sultançiftliği 
İlkokulu’nda 

Geri Dönüşüm 
Eğitimi

Atıkların Hikayesi 
Dönüşüm Sergisi’ne 
Konu Oldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine 
Erdoğan himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından başlatılan Sıfır Atık projesinin tanıtımı 
Samsun’da (30.11.2018 Cuma günü saat 10.00’da 
Atakum Kültür ve Sanat Merkezi’nde) 'Sıfır Atık Geleceğe 
Değer Kattık' semineri ile gerçekleşti.

'Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık' seminerine Vali Osman 
Kaymak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi 
Genel Müdür Yardımcısı Banu Behram Kuran,
Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, 
Vali Yardımcısı, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü, İl 
Jandarma Komutanı, kamu kurum ve kuruluşlarının 
müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda 
davetli katıldı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
eşi Emine Erdoğan himayelerinde Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan 
Sıfır Atık projesinin tanıtımı Samsun’da 
(30.11.2018 Cuma günü saat 10.00’da 
Atakum Kültür ve Sanat Merkezi’nde)'Sıfır 
Atık Geleceğe Değer Kattık semineri ile 
gerçekleşti.

“Sıfır Atık Geleceğe
Değer Kattık” Semineri
Samsun’da Yapıldı 

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştirilen Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür 
Yardımcısı Banu Behram Kuran, “Biz Türkiye olarak, 
çevre yönetimi konusunda ülkemizde birçok adımlar 
attık ve atmaya devam ediyoruz. Gelecek nesillere 
tertemiz ve gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir 
dünya bırakmak için önemli bir hedefimiz var. ‘Sıfır 
Atık’ ile insanları daha bilinçli tüketmeye, daha az 
atık oluşturmaya, oluşan atığı yerinde ayırmaya, 
ayrılan atıkların geri dönüşümünün sağlanmasına 
sevk eden bir yaklaşımdır.  Bu projenin ülke çapına 
yayılması ile birlikte, 2023 yılına kadar geri kazanım 
oranımız en az %35’e çıkarılacak. 2030 yılına kadar 
da bu oranı %60’lara çıkarmayı hedefliyoruz.” 
şeklinde konuştu.
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Vali Osman Kaymak ise yaptığı konuşmasında, Sıfır 
Atık Projesi’nin yaygınlaşmaya başladığı son 10 aylık 
süreçte projenin etkin bir şekilde yürütülmesi ve 
sistemin aşamalı olarak kurulması amacıyla yapılan 
çalışmaların hız kazandığının altını çizerek “Elbette
bu projenin başarıya ulaşması toplumun tüm kesimleri-
nin sahip çıkmasıyla mümkün olabilir. Kurumlarımızın 
özellikle de Belediyelerimizin bu projeye sahip çıkması 
çok önemlidir. Çünkü belediyelerimiz atık yönetim 
sisteminin çok önemli bir ayağını oluşturmaktadır. 
Üniversitemizden fabrikalara, kamu kurumlarımızdan 

HERKES PROJEYİ
SAHİPLENMELİ

alışveriş merkezlerine, restoranlarımızdan
havaalanımıza, otogar ve limanlarımıza bütün herkes 
atıkların düzgün ayrıştırılması noktasındaki hassasi-
yetlerini kurumsal bir kültüre dönüştürebilirse; toplama 
sistemlerini buna göre kurar ve böylece bireylerin 
davranışları da doğru şekillenerek kurum kültürü 
oluşmuş olur.” dedi.

Konuşmaların ardından seminer, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürü Hülya 
Çakır’ın sunumu ve Sıfır Atık’la ilgili hazırlanan 
skeçlerin sahnelenmesiyle devam etti.

PAGÇEV etkinlikte stant açarak gelen katılımcılara geri 
dönüşüm hakkında bilgi verdi ve soruları yanıtladı. 
Katılımcılara hediyeler veren PAGÇEV, yürüttüğü 
projeler hakkında konukları bilgilendirdi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 
İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi 6-8 Aralık 2018 
tarihleri arasında Avrasya Gösteri ve Sanat 
Merkezi’nde gerçekleşti.

Zirvenin açılış programına Çevre ve Şehircilik Bakan 
Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İstanbul Büyükşehir 
Belediye (İBB) Meclisi 2. Başkan Vekili Göksel 
Gümüşdağ, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, akade-

misyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, 
şehir plancıları, sanayiciler, STK ve sektör temsilcileri, 
öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

İstanbul Uluslararası 
Çevre Zirvesi’ne uzman-
lar, akademisyenler, kamu 
kurum ve kuruluşlarının 
yöneticileri, şehir 
plancıları, sanayiciler, 
STK ve sektör temsilcileri 
ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye
Genelinde

Sıfır Atık Sistemi’ne
Geçiliyor

Zirvenin açılış konuşmaları Çevre ve Şehircilik 
Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ve İBB 
Genel Sekreteri Hayri Baraçlı tarafından yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yrd. Prof. Dr. Mehmet 
Emin Birpınar; “TBMM, Külliye ve Bakanlık binasın-

da sıfır atık projesi uygulanıyor ve artık odalarda 
çöp kovaları bulunmuyor. İstanbul’da 22 bin ton/gün 
atık çıkıyor. Döngüsel ekonomiyle birlikte bunu geri 
dönüştürebiliriz” dedi. Birpınar ayrıca, “Bu yıl sonu 
itibarıyla da Ankara’daki bütün kamu binalarında, 
üniversite ve okullarda sıfır atık sistemine geçiyoruz. 

Önce devletin bu işlerde örnek olması gerekiyor.” diyerek 
bu konuda tüm kurumların birlikte çalışması gerektiğini 
aktardı. Ardından İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı 
konuşmasında İstanbul’da 3000 tonluk yakma tesisi 
yapıldığını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından protokol heyetinin 
katılımıyla zirve ve fuarın resmi açılışı kurdele kesilerek 
yapıldı. Daha sonra zirvenin panel programlarına geçildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
düzenlenen “İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve 
Fuarı”nın ikinci gün programı, Cumhurbaşkanı’nın eşi 
Emine Erdoğan ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın 
katılımıyla gerçekleşti.

Zirvenin ikinci gününde konuşmasını gerçekleştiren 
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
yapılan tasarruftan bahsederek “İstiyoruzki; çocuk
larımız gelecekte berrak gökyüzünü, mavi okyanusları 
ve yemyeşil ormanları sadece kitaplarda görmesin. İşte 
bu sebeplerle geçtiğimiz yıl ‘Sıfır Atık’ seferberliğini 
başlatarak önemli bir adım attık. Bu konuyla alakalı 
çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.” dedi.  
Ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt 
Uysal da konuşmasında, “İstanbul’da çöp gazından 
300 bin haneye yetecek kadar elektrik üretiyoruz. “Sıfır 
Atık” projesi kapsamında israfı azaltmak, atıkları 
kaynağında ayrıştırmak ve geri dönüştürmek için 
kapsamlı atılımlar gerçekleştireceğiz.” dedi. Ardından 
Başkan Uysal ile birlikte fuar alanını gezen Emine 
Erdoğan, stantları ziyaret etti.

Fuarda, kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre 
kadar çok sayıda katılımcı stant açtı. PAGÇEV olarak 
stantlı katılım gösterdiğimiz zirvede katılımcılara 
kendimizi tanıtarak, sorularını yanıtlama fırsatı bulduk.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 
İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi 6-8 Aralık 2018 
tarihleri arasında Avrasya Gösteri ve Sanat 
Merkezi’nde gerçekleşti.

Zirvenin açılış programına Çevre ve Şehircilik Bakan 
Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İstanbul Büyükşehir 
Belediye (İBB) Meclisi 2. Başkan Vekili Göksel 
Gümüşdağ, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, akade
misyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, 
şehir plancıları, sanayiciler, STK ve sektör temsilcileri, 
öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Zirvenin açılış konuşmaları Çevre ve Şehircilik 
Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ve İBB 
Genel Sekreteri Hayri Baraçlı tarafından yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yrd. Prof. Dr. Mehmet 
Emin Birpınar; “TBMM, Külliye ve Bakanlık binasın
da sıfır atık projesi uygulanıyor ve artık odalarda 
çöp kovaları bulunmuyor. İstanbul’da 22 bin ton/gün 
atık çıkıyor. Döngüsel ekonomiyle birlikte bunu geri 
dönüştürebiliriz” dedi. Birpınar ayrıca, “Bu yıl sonu 
itibarıyla da Ankara’daki bütün kamu binalarında, 
üniversite ve okullarda sıfır atık sistemine geçiyoruz.

Önce devletin bu işlerde örnek olması gerekiyor.” diyerek 
bu konuda tüm kurumların birlikte çalışması gerektiğini 
aktardı. Ardından İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı 
konuşmasında İstanbul’da 3000 tonluk yakma tesisi 
yapıldığını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından protokol heyetinin 
katılımıyla zirve ve fuarın resmi açılışı kurdele kesilerek 
yapıldı. Daha sonra zirvenin panel programlarına geçildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
düzenlenen “İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve 
Fuarı”nın ikinci gün programı, Cumhurbaşkanı’nın eşi 
Emine Erdoğan ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın 
katılımıyla gerçekleşti.
 

Zirvenin ikinci gününde konuşmasını gerçekleştiren 
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
yapılan tasarruftan bahsederek “İstiyoruzki; çocuk-

larımız gelecekte berrak gökyüzünü, mavi okyanusları 
ve yemyeşil ormanları sadece kitaplarda görmesin. İşte 
bu sebeplerle geçtiğimiz yıl ‘Sıfır Atık’ seferberliğini 
başlatarak önemli bir adım attık. Bu konuyla alakalı 
çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.” dedi.  
Ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt 
Uysal da konuşmasında, “İstanbul’da çöp gazından 
300 bin haneye yetecek kadar elektrik üretiyoruz. “Sıfır 
Atık” projesi kapsamında israfı azaltmak, atıkları 
kaynağında ayrıştırmak ve geri dönüştürmek için 
kapsamlı atılımlar gerçekleştireceğiz.” dedi. Ardından 
Başkan Uysal ile birlikte fuar alanını gezen Emine 
Erdoğan, stantları ziyaret etti.

Fuarda, kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre 
kadar çok sayıda katılımcı stant açtı. PAGÇEV olarak 
stantlı katılım gösterdiğimiz zirvede katılımcılara 
kendimizi tanıtarak, sorularını yanıtlama fırsatı bulduk.
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Sıfır Atık projesiyle ilgili tanıtım filminin izlenmesinin 
ardından kürsüye gelen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin 
Kartoğlu, “İlk etapta 10 bin çocuğa ulaşıp onların da geri 
dönüşüm kampanyamıza aktif olarak katılmalarını 
sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Başakgiller’in sahne şovu özellikle çocuklardan yoğun alkış 
aldı. Kampanyanın maskotları Başakgiller; “Başakcan”, 

Başakşehir Belediyesi’nin 
“Başakşehir’e Sıfır Atık Güzel 
Gelecek” sloganıyla başlattığı 
çevre bilinci ve geri dönüşüm 
kampanyasının tanıtımı, 
Başakşehir Emin Saraç Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen ve 
Emine Erdoğan’ın onur konuğu 
olduğu programla tanıtıldı.

Başakşehir Belediyesi “Sıfır Atık” projesine dev bir 
kampanyayla destek verdi. Kampanyanın maskotları 
Başakgiller’in de tanıtıldığı programda konuşan Emine 
Erdoğan, “Bugün Başakşehir Belediyesi Çevre Bilinci ve 
Geri Dönüşüm Kampanyası tanıtım toplantısında, ‘Sıfır 
atık’ projesinin ete kemiğe büründüğünü gördüm. 
Hedefimiz, sıfır atığı teknik bir proje olmaktan çıkarıp, bir 
yaşam kültürüne dönüştürmek. Bu girişimin diğer belediye-

lerimize de örnek olmasını diliyorum. Bu proje sayesinde 
1,5 yıl içinde 42 milyon ağacın kesilmesini önledik. İnşallah 
2023'te atık karnemizde sıfır yazacak.” dedi.

10 BİN ÇOCUĞA
ULAŞILACAK

Sıfır Atık
Projesi

42 Milyon Ağacı
Kurtardı

“Dönüştör Fikri” ve “Süper Pati” zaman zaman 
Başakşehirlilerle bir araya gelecek. Başakgiller, 
etkinliklere katılarak “Başakşehir ’e Sıfır Atık Güzel 
Gelecek” kampanyasının canlı kalmasını ve özellikle 
çocuklar tarafından benimsenmesini sağlayacak.

Başakşahir Belediyesi, kampanya ile ilk etapta 
konutlarda geri dönüşümü sağlamayı hedefliyor. 

Vatandaşlara dağıtılacak askılar sayesine 
dönüştürülebilecek ürünler plastik, kâğıt ve cam gibi 
kategorilere ayrılacak. Kampanya kapsamında site 
yönetimleriyle de iş birliğine gidilecek. Yıl içerisinde 
geri dönüşüm ve sıfır atık projesine en çok katkı 
sağlayan siteler ödüllendirilerek hem  vatandaşların 
teşvik edilmesi hem de kampanyanın daha geniş 
kitlelere ulaşması amaçlanıyor.
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Sıfır Atık projesiyle ilgili tanıtım filminin izlenmesinin 
ardından kürsüye gelen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin 
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kategorilere ayrılacak. Kampanya kapsamında site 
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Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan öncülüğünde, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı bünyesinde başlatılan “Sıfır Atık Projesi”nin 
tanıtımı kapsamında gerçekleştirilen seminerlerin bir yenisi 
Amasya’da gerçekleşti.

Proje kapsamında yapılan programa Vali Dr. Osman Varol, Tugay 
Komutanı, Belediye Başkanı, Amasya Üniversitesi Rektörü, ilçe 
kaymakamları, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ile diğer 
protokol üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, 
öğretmenler, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

Hazırlanan seminer programında öncelikle Çevre Yönetimi Genel 
Müdür Yardımcısı Yahya Kesimal programın açılış konuşmasını 
gerçekleştirildi.

Amasya’da 
Sıfır Atık Projesi 
Semineri

Ardından Belediye Başkanı Cafer Özdemir konuşmasında 
sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak 
avantajlara değindi.

Vali Dr. Osman Varol ise yaptığı konuşmada başlatılan ‘Sıfır 
Atık’ projesi ile tek evimiz olan dünyamızın korunması 
konusunda önemli bir adım atıldığını belirtti.

Konuşmaların ardından seminerde ‘Sıfır Atık’ ile ilgili skeçler 
gerçekleştirildi. Ayrıca atıkların dönüşümü, evde ve 
işyerinde atık yönetimi hakkında sunumlar yapıldı.

Programın ardından katılımcılar etkinlik alanında yer alan 
stantları gezdi. PAGÇEV olarak stant açarak geri dönüşüm 
ve çevre duyarlılığının önemi ziyaretçilere aktardı ve 
hediyeler dağıttı.

Balıkesir’de Sıfır Atık Eğitimleri Okullarda Gerçekleşti

PAGÇEV, Balıkesir Belediyesi ve Bahm Geri Dönüşüm firması iş 
birliğiyle, Balıkesir Gönen ilçesinde bulunan Buğdaylı ilköğretim ve 
Hasanbey İlköğretim Okullarında bulunan öğrencilere Sıfır Atık 
kapsamında bilinçlendirme eğitimleri gerçekleşti. Toplamda 90 
öğrenciye ulaşılmış olup; gerçekleşen eğitimlerde çevre, ambalaj 
atıkları ve geri dönüşümün önemi üzerinde ayrıntılı olarak duruldu.

Geri dönüşümü çocuklara sevdirebilmek ve dikkatlerini 
çekebilmek için PAGÇEV’in broşür, afiş, şapka, etiket ve 
rüzgar gülü gibi materyalleri dağıtıldı.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hayata geçirilen, 'Sıfır Atık 
Geleceğe Değer Kattık Projesi'nin daha da yaygınlaştırılması 
amacıyla Bartın’da bilgilendirme semineri düzenlendi.

Kültür merkezinde düzenlenen seminere; Vali Sinan GÜNER, 
Milletvekili Av. Yılmaz TUNÇ, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. 
Mustafa ÇALIŞKAN, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzmanı Şule 
Bektaş, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, 
muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bartın’da Sıfır Atık Projesi’nin verilerini paylaşan Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, “Pilot uygulama olarak Valilik 
ve İl Müdürlüğümüz Hizmet Binasına atık kumbaraları 
yerleştirilerek; cam, plastik, kağıt, metal, atık pil olarak ayrı 
ayrı toplanmaya başlanmış, toplanan atıklar kurulan geçici 
depolama alanlarında biriktirilerek geri dönüşüm tesislerine 
gönderilmiş ve ülke ekonomisine kazandırılmıştır. 
Müdürlüğümüz Hizmet Binası bünyesinde kurulan Atık Geçici 
Depolama Alanında Nisan ayından bugüne kadar bin 62 
kilogram atık toplanarak Geri Dönüşüm Tesisine gönderilmiştir. 
Ayrıca İlimizde Sıfır Atık Projesinin 10 aylık verilerine göre; 22 
ton kağıdın geri dönüşümünden 374 ağaç kesilmekten 
kurtuldu. 8 ton plastiğin geri dönüşümünden 128 varil 
petrolden tasarruf sağlandı. 2.5 ton camın geri dönüşümünden 
3.5 ton hammaddeden tasarruf sağlandı. 646 kg metalin geri 
dönüşümünden 746 kilo hammaddeden tasarruf sağlandı. 
1450 litre bitkisel atık yağdan 1450 litre biyodizel üretildi” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzmanı Şule Bektaş, 
“Ülkemizde de nüfusumuz gittikçe artıyor. Bununla 
birlikte enerji ve hammaddeye olan ihtiyacımız 
artıyor. Biz sürekli tüketiyoruz, tükenen bu ürünler 
bitiyor, daha sonra bu tükenen ürünlerle yeni bir 
üretim oluyor. Atık ortaya çıkıyor, tüketiliyor 
yeniden bir atığa dönüşüyor, sıfır atık oluyor. 
Dünyanın sorunu var, nüfus arttıkça tüketim artıyor 
ve bu biz çözüm olmuyor. Çevre kirliliği artıyor. Biz 
atık ortaya çıksın istemiyoruz. Atıkları azaltalım, 
atık oluşuyorsa bile onu hammaddeye çevirip 
kullanalım. Dünyada atık olmasından ziyade, atığın 
yeniden üretim sürecine girmesi önemli” diye 
konuştu.

Sıfır atık projesinin anlatıldığı sunumun ardından 
sahnelenen skeçler, sokak röportajları ve video 
gösterileri ile seminer sona erdi. 

PAGÇEV olarak, ‘Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık’ 
bilgilendirme toplantısına standlı katılım sağladı. 
Geri dönüşüm ve çevre konularında bilgilendirme 
yapıldı, sıfır atık projesinin ülkemize katacağı 
değerler üzerinde duruldu.

Bartın’dan Sıfır Atık
Projesi’ne Destek

GERİ DÖNÜŞÜM ŞART



"Büyük Ölçekli İşletme Çevre ve 
Sürdürülebilirlik Yönetimi"
kategorisinde birinciliğe Tofaş 
layık görülürken, aynı kategoride 
ikinciliği Unilever, üçüncülüğü 
Ülker aldı.

'İSO 2018
 Çevre Ödülleri'

Sahiplerini
Buldu

Türkiye'nin köklü sanayi kuruluşlarının daha çevreci 
ürünlerinin, daha az enerji ve ham madde ile üretim 
sağlayan projelerinin, sürdürülebilirlik ve çevre yönetimi 
konusundaki çalışmalarının yarıştığı İSO 2018 Çevre 
Ödülleri sahiplerini buldu.

İSO Çevre Ödülleri'nde "Büyük Ölçekli İşletme Çevre ve 
Sürdürülebilirlik Yönetimi" kategorisinde birinciliğe Tofaş 
Türk Otomobil Fabrikası layık görülürken, aynı 
kategoride ikinciliği Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ, 
üçüncülüğü Ülker Bisküvi aldı. Sütaş Süt Ürünleri de 
"Jüri Özel Ödülü"nü aldı. Ödüller, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal 
Bahçıvan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu.

Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 
sanayicinin çevreyi kirlettiğine yönelik yanlış bir algı 
olduğunu ve bu nedenle ödül töreninde bulunmaktan
mutlu olduğunu söyledi. Kurum, “İSO’nun Türk sanayi 
sektörü içindeki payının yüzde 40. Sanayicilerimiz bu 
ödüller ile çok örnek bir davranış sergiliyorlar. Bu 
davranışın tüm Türkiye’ye örnek olmasını diliyorum. 
Sanayicilerimiz hem üretime hem de istihdama katkı 
sağlarken çevre duyarlılıkları da takdire şayandır” dedi. 
Meclis’te Sıfır Atık Projesi’ni başlattıklarına değinen 
Kurum, yaptıkları çalışmalarla katı atık konusunda 3,5 
milyar TL tutarında katma değer sağladıklarını anlattı.

İSO Başkanı Bahçıvan, törende yaptığı konuşmada, 
Türkiye'nin en köklü ve güçlü sivil toplum kuruluşlarından 
olan İSO'nun, 1990 yılında ilk çevre şubesini kuran oda 
olarak, ülkenin ekonomik, toplumsal, çevresel ve kültürel 
konularında çözüm arayışlarının parçası olmaya dayalı 
sorumluluğa sahip olduğunu söyledi.
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Özel Dr. Natuk Birkan İlkokulu 
Öğrencilerine Geri Dönüşüm Eğitimi

PAGÇEV, İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları-Özel Dr. Natuk 
Birkan İlkokulu öğrencilerine gerçekleştirdiği eğitim ile 
ambalaj atıklarını kaynakta nasıl ayrıştıracaklarını ve çevreyi 
korumak için neler yapabileceklerini anlattı. 2. Sınıf 
        öğrencilerine gerçekleştirilen eğitime toplamda 7 sınıf                              
 130 öğrenci katılım sağladı. PAGÇEV’in geri   
       dönüşüm  kahramanı PAG’ın da yer aldığı   
            eğitimde çocuklar eğlenceli vakit geçirdiler.  
   Gün sonunda PAG eğitime katılan   
                   çocuklara rüzgar gülü, şapka, balon,  
       boyama kitabı dağıttı.



Ambalaj atıkları değerli olduğu için kendiliğinden 
oluşmuş, işleyen bir atık toplama sisteminin bulun
duğunu vurgulayan Habibe Tosun, “Bu sistem kendi 
içinde dönüyor. Ama bizim istediğimiz bu işlerin resmi 
olarak yürütülmesi” diye konuştu. 

Atık konusu gündeme gelince “döngüsel ekonomi” 
kavramından da söz etmek gerektiğini vurgulayan 
Habibe Tosun şöyle devam etti: “Döngüsel ekonomi, 
yeni bir ekonomi modeli. Normalde biz aldığımız 
ürünleri kullanıp atıyoruz. Ama döngüsel ekonominin 
mantığı israf yapmadan üretim, tüketim ve geri 
dönüşümdür. Bizim hedefimiz de bu döngüyü sağlıklı 
şekilde sistem haline getirmek. Sıfır atık kavramı da 
buradan ortaya çıkıyor.” 
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Panelde İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, sivil 
toplum örgütleri ve sanayi kuruluşları temsilcilerinin 
sunumları ile temiz çevre için atık yönetimi konusu 
konuşuldu.

EÇAM Müdürü Dr. Diğdem Soyaltın Colella, panelin 
açılış konuşmasında Türkiye’de atık yönetimi konuların-

da farkındalığın arttırılması gerektiğini ve buna katkı 
sunmak istediklerini söyledi.

PAGÇEV adına panele katılan Çevre ve Atık Yönetimi 
Uzmanı Habibe Tosun ise, Türkiye’de günlük 87 bin 
ton, yıllık 32 milyon ton atık üretildiğini belirterek “Kişi 
başına 1,17 kilogramlık bir atık oluşuyor. Atıkların 
sadece yüzde 9,8’inin geri kazanım tesislerine 
gönderildiğini, yüzde 0,2’lik bir kısmının ise yakılarak 
veya başka yöntemlerle bertaraf edildiğini anlatan 

PAGÇEV
‘İstanbul’da 
Çöp ve Atık 
Yönetimi’ 
Panelindeydi

Altınbaş Üniversitesi Enerji ve 
Çevre Araştırma Merkezi (EÇAM) 
tarafından düzenlenen ‘İstanbul’da 
Çöp ve Atık Yönetimi’ paneli, 
üniversitenin Gayrettepe 
yerleşkesinde 30 Nisan 2019 
tarihinde gerçekleştirildi. 

ATIKLARI AYRIŞTIRMAK ÇOK ÖNEMLİ 

Tosun şöyle konuştu: “Hepimiz birer atık üreticisiyiz, 
bu yüzden hepimize düşen görevler var. Bunlardan 
birisi de ambalaj atıklarını ayrı olarak biriktirmemiz.  
Biliyorsunuz atıklar birbirine karıştığı zaman onları 
ayırmak da büyük sorun oluyor. Kağıt ıslandığında ve 
çöpe karıştığında geri dönüşümü mümkün olmuyor, 
bu nedenle bunların ayrı toplanması çok önemli.” 

İnsanların geri dönüşümle elde edilen ürünlere 
güvenini attırmak gerektiğini vurgulayan Habibe 
Tosun şunları söyledi: “Yeniden kullanım, geri 
kazanım ve geri dönüşüm esaslarımız var. Yeniden 
kullanımda toplama ve temizleme dışında herhangi 
bir işleme tabi tutulmadan ürün şeklini koruyarak 
tekrar kullanıma sokulur. Geri kanımda bazı 
kimyasal ve biyolojik işlemlerden geçer. Geri 
dönüşümde de kimyasal ve fiziksel dönüşümden 
geçerek yeni bir ürün halini alır. Bu döngüyü 
kamuoyu bilmeli ve geri dönüştürülmüş ürünlere 
bakışını pozitif yönde geliştirilmeli” 



 

Ambalaj atıkları değerli olduğu için kendiliğinden 
oluşmuş, işleyen bir atık toplama sisteminin bulun-

duğunu vurgulayan Habibe Tosun, “Bu sistem kendi 
içinde dönüyor. Ama bizim istediğimiz bu işlerin resmi 
olarak yürütülmesi” diye konuştu. 

  

Atık konusu gündeme gelince “döngüsel ekonomi” 
kavramından da söz etmek gerektiğini vurgulayan 
Habibe Tosun şöyle devam etti: “Döngüsel ekonomi, 
yeni bir ekonomi modeli. Normalde biz aldığımız 
ürünleri kullanıp atıyoruz. Ama döngüsel ekonominin 
mantığı israf yapmadan üretim, tüketim ve geri 
dönüşümdür. Bizim hedefimiz de bu döngüyü sağlıklı 
şekilde sistem haline getirmek. Sıfır atık kavramı da 
buradan ortaya çıkıyor.” 

PAGÇEV BÜLTEN Sayı: 7 36

Panelde İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, sivil 
toplum örgütleri ve sanayi kuruluşları temsilcilerinin 
sunumları ile temiz çevre için atık yönetimi konusu 
konuşuldu.

EÇAM Müdürü Dr. Diğdem Soyaltın Colella, panelin 
açılış konuşmasında Türkiye’de atık yönetimi konuların
da farkındalığın arttırılması gerektiğini ve buna katkı 
sunmak istediklerini söyledi.

PAGÇEV adına panele katılan Çevre ve Atık Yönetimi 
Uzmanı Habibe Tosun ise, Türkiye’de günlük 87 bin 
ton, yıllık 32 milyon ton atık üretildiğini belirterek “Kişi 
başına 1,17 kilogramlık bir atık oluşuyor. Atıkların 
sadece yüzde 9,8’inin geri kazanım tesislerine 
gönderildiğini, yüzde 0,2’lik bir kısmının ise yakılarak 
veya başka yöntemlerle bertaraf edildiğini anlatan 

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ÜRÜNE
BAKIŞ DEĞİŞMELİ 

ATIK TOPLAMA
SİSTEMİ RESMİLEŞMELİ

DÖNGÜSEL EKONOMİ VE
SIFIR ATIK

Tosun şöyle konuştu: “Hepimiz birer atık üreticisiyiz, 
bu yüzden hepimize düşen görevler var. Bunlardan 
birisi de ambalaj atıklarını ayrı olarak biriktirmemiz.  
Biliyorsunuz atıklar birbirine karıştığı zaman onları 
ayırmak da büyük sorun oluyor. Kağıt ıslandığında ve 
çöpe karıştığında geri dönüşümü mümkün olmuyor, 
bu nedenle bunların ayrı toplanması çok önemli.” 

İnsanların geri dönüşümle elde edilen ürünlere 
güvenini attırmak gerektiğini vurgulayan Habibe 
Tosun şunları söyledi: “Yeniden kullanım, geri 
kazanım ve geri dönüşüm esaslarımız var. Yeniden 
kullanımda toplama ve temizleme dışında herhangi 
bir işleme tabi tutulmadan ürün şeklini koruyarak 
tekrar kullanıma sokulur. Geri kanımda bazı 
kimyasal ve biyolojik işlemlerden geçer. Geri 
dönüşümde de kimyasal ve fiziksel dönüşümden 
geçerek yeni bir ürün halini alır. Bu döngüyü 
kamuoyu bilmeli ve geri dönüştürülmüş ürünlere 
bakışını pozitif yönde geliştirilmeli” 
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AHBAP Derneği tarafından 26-27 ve 28 Nisan tarihlerinde tüm 
Türkiye’ de çevre temizliği harekatı başlatıldı. PAGÇEV‘ in de 
sponsor olarak destek sağladığı proje, AHBAP derneği üyeleri ve 
gönüllü katılımcılar tarafından gerçekleştirildi.

Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahilinde projenin başlangıç etkinliği 
düzenlendi. Atıkları temizlemek için bir araya gelen yaklaşık 100 
gönüllü, sahil şeridini ve kayalıkları temizlediler.  

Tüm Türkiye 
#KİRLETMETEMİZLE 
Dedi

Gün sonunda topladığı atıkları 
belediyeye teslim edilerek 
etkinlik tamamlandı. Etkinliğe 
katılım gösteren gönüllüler
#KİRLETMETEMİZLE hashtagi 
ile sosyal medyada, temizlenen 
alanın önce ve sonrası 
fotoğraflarını paylaştılar. 
Yaklaşık 3 ay devam edecek 
proje kapsamında ormanlık
alanlar, sahiller ve meydanlar gibi çevre kirliliğinin yoğun olduğu bölgeler 
temizlenecek. Proje boyunca temizlik harekatına katılan gönüllülere PAGÇEV 
Genel Müdürü Yağmur Cengiz’in verdiği çevre eğitimi videosu izletildi.
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Aydın iline bağlı olan Efeler Belediyesi çevre duyarlılığını 
artırmak amacıyla, 17 Mayıs’ta Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda 
Efeler Belediyesi ve Kaya Geri Dönüşüm iş birliği ile Uluslararası 
Geri Dönüşüm Günü’nü kutladı.

Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda açılan stantlarda, geri dönüşüm 
ile oluşan pres pet şişe, pres kağıt-karton, hurda plastikler ve 
granül örneklerini sergilendi. PAGÇEV ‘in geri dönüşüm kahra-

manı PAG halk tarafından yoğun ilgi gördü. Standa gelen 
misafirlere PAGÇEV’in promosyon ürünlerinden şapka, rüzgar 
gülü, balon ve broşür dağıtımı yapıldı.

Avrasya’nın lider çevre teknolojileri buluşması Uluslararası REW 
İstanbul, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle, “Katı Atık, 
Atık Su, Atık Gaz ve Yeşil Enerji” ana başlıkları altında, 15. kez 
21-24 Mart tarihleri arasında TÜYAP’ta düzenlendi. 

REW İstanbul 2019 geri dönüşüm makinelerinden atık bertaraf 
teknolojilerine, çöp ayrıştırma sistemlerinden yeni nesil çevre 
temizlik araçlarına, su ve atık su arıtmadan biyoenerjiye kadar tüm 
sektörel yenilikler bir arada sergilendi.

REW İstanbul Konferans Programı’nda 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre 
Yönetimi Genel Müdürlüğü Sıfır Atık 
Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nın Daire 
Başkanı Oğuzhan AKINÇ, “Çevre Kanunu 
Değişikliği ve Getirdikleri” konulu sunumunu 
gerçekleştirdi. Ardından Şube Müdürü Hülya 
ÇAKIR, Sıfır Atık ve Yönetimi Uygulamaları 
başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Aydın Efeler Belediyesi’nden 
Geri Dönüşüm 
Günü Etkinlikleri

15. REW İstanbul’a Bakanlıktan Tam Destek
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2015 yılında başlatılan “Lider Çocuk 
Tarım Kampı”nda projesi her yıl ilköğretim 4. sınıf öğrencilerine doğa 
bilinci ve çevre farkındalığını kazandırmak, tarımla buluşmalarını sağlamak 
amacıyla gerçekleştirilmekte ve belirlenen temaya dikkat çekilmektedir.

Bu yıl “Sıfır Atık” temasıyla yola çıkan Lider Çocuk Tarım Kampının 8-10 Mayıs 
2019 tarihlerinde düzenlenen Aydın etabına katılan 102 öğrenci, düzenlenen 
gezilerde uygulamaları yerinde gördü ve uzmanlardan bilgi aldı.

Aydın Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü ve Kaya Geri Dönüşüm 
Tesisi’nin katkılarıyla Aydın İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen etkinliklerde öğrenciler 
Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulu 
bulunan meyve koleksiyon 
bahçesinde meyve ağaçlarını 
gördü, tarlaya tohum ekti, büyük-
baş-küçükbaş ve kümes hayvan-
larını tanıyarak besledi. Sıfır Atık 
logosu basılı olan bez çantaları 
boyama etkinliği gerçekleştirdi. 
Geri dönüşüm tesisi ziyareti 
sırasında öğrencilere tesisin Çevre 
Mühendisi tarafından, atıkların 
nasıl geri dönüştürüldüğü ve geri 
dönüşüme nasıl katkı sağlanacağı 
aktarıldı. PAGÇEV ‘in çocuk eğitim 
videoları izletilerek promosyon 
ürünleri dağıtıldı.

Lider Çocuk Kampı’nın 
Çocukları Geri Dönüşüm 
Tesisini Ziyaret Etti



PAGÇEV BÜLTEN Sayı: 7 40

Saray Belediyesi tarafından Atatürk Alanı'nda düzen-
lenen Dünya Çevre Günü kutlamalarına ilçe okulların-
dan Güngörmez Ortaokulu, 75.Yıl İlkokulu ve Çukuryurt 
Ytong İlkokulu öğrencileri katılım gösterdi.

Etkinlikte Dünya Çevre Günü önem ve anlamını belirten 
konuşmalar yapıldıktan sonra Geri Dönüşüm konusun-
da dereceye giren okullara çeşitli hediyeler verildi. Aynı 

Saray 
Belediyesi’nde 
Çevre Günü 
Etkinlikleri

Balıkesir Motosiklet Grubu (BMG) tarafından Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi ve Bandırma Belediyesi ortaklığıyla Bandırma Eski Askeri 
Çamlık Mevkiinde düzenlenen 1. Bandırma Motosiklet Festivali’nde 
PAGÇEV de, Bahm Geri Dönüşümle birlikte yer aldı.

Etkinlik boyunca gerek kamp gerekse konser alanında ambalaj 
atıklarının kaynağında ayrı toplanması ile ilgili halkı bilinçlendirme 
çalışmaları gerçekleştirildi, katılımcılara tanıtıcı broşürlerimiz ve 
promosyon ürünlerimiz dağıtıldı. Kamp alanına etkinlik boyunca 
ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için biriktirme 
ekipmanları bırakıldı. 3 gün süren etkinlik sonunda 1.500 kg ambalaj 
atığı toplanarak hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlandı.

1.Bandırma Motosiklet Festivali

zamanda ilçe okullarından Güngörmez Ortaokulu’nun 
biriktirdiği mavi kapaklar ile 2 adet tekerli sandalye 
alındı, tekerlekli sandalyeler Saray Engelliler Derneği 
Başkanı Levent Yörük'e takdim edildi.

Etkinlik boyunca PAG ile keyifli vakit geçiren çocuklara 
gün sonunda promosyon malzemelerimizden balon, 
rüzgar gülü ve şapka hediye edildi.
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Çankaya Belediyesi, Lozanpark’ta minik öğrencilerle “Çok 
Geç Olmadan Gelecek İçin Dönüştür” sloganıyla 
gerçekleştirdiği şenlikle Dünya Çevre Günü’nü kutladı.
Çevre Günü etkinliğinde Çankaya genelindeki çeşitli okullar-
dan öğrenciler dans ve sahne şovlarını sergilediler.
Belediyenin müzik grupları gün boyu yaptıkları müzikle 

Büyükçekmece Belediyesi, Dünya Çevre Günü kutlamaları 
kapsamında 1001 zeytin fidanı dikti. Programa Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Hasan Akgün de katılım gösterdi. 
Etkinlikte çocuklar tarafından uçurtulan 100 uçurtma da renkli 
görüntülere sahne oldu.
Etkinlikte ilçede en çok pil, plastik, ambalaj, elektronik, cam 
ve yağ atığı toplayan muhtarlara ve öğrencilere ödüllerini 
takdim etti.
Sinanoba’da gerçekleştirilen etkinliğe katılan öğrenciler ödül 
töreni sonrasında Başkan Akgün’le birlikte 1001 adet zeytin 
fidanı dikerek isimlerini yazdı. Etkinliğe katılan çocuklara 
PAGÇEV’in geri dönüşüm kahramanı tarafından promosyon 
malzemelerimiz hediye edildi.

etkinliğe katılan vatandaşları eğlendirip, güzel vakit
geçirmelerine katkıda bulundu. Kurulan PAGÇEV standında 
çocuklara çevrenin korunması ve geri dönüşümün önemine 
yönelik bilgilendirmeler yapılarak, promosyon ürünlerimiz 
hediye edildi. Çocuklar gün boyu geri dönüşüm kahramanımız 
PAG ile oyunlar oynayıp eğlendi.

Çankaya Belediyesi 'Çevre Günü'nü Çocuklarla Paylaştı

Büyükçekmece
Belediyesi’nden
1001 Zeytin Fidanı



İBB Sıfır Atık Yarışmasında Çocuklar Ödüllendirildi
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İBB Çevre ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetim 
Müdürlüğü ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, 
çocuklara geri dönüşüm alışkanlığı kazandırmak ve sıfır 
atık bilincini yaygınlaştırmak amacıyla çevre haftasında il 
genelinde resim ve slogan yarışması düzenledi. Öğrenciler 
resim ve sloganlarla geri dönüşüm ve sıfır atık bilincine 
dikkat çekti. İBB Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda yarışma-
ya katılan öğrenciler arasında dereceye girenlere ödülleri 
takdim edildi. Ortaokul öğrencileri düzeyinde yapılan 

yarışmada dereceye girenler Maltepe Sahili'nde düzenlenen 
törenle ödüllendirildi. Birinci seçilen resim ve 'Adımlarımız Çöpe 
Değil Geleceğe Bassın' sloganı billboardlarda sergilenecek. 
Etkinlik alanında çocuklar, açılan stantlarda keyifli vakit geçirdi. 
PAGÇEV standında çocuklar çevre temalı tuvali hayal güçlerini 
kullanarak rengarenk boyadılar. Ayrıca standımızı ziyaret eden 
öğrencilere promosyon malzemelerimizden rüzgar gülü, balon ve 
şapkalar hediye edildi. Geri dönüşüm kahramanız PAG ile 
eğlenerek hatıra fotoğrafları çekildiler.
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Ödül töreni sonrasında,
geri dönüştürülmüş kağıttan 
yapılmış saksılara çiçek 
ekme etkinliği gerçekleştiril-
di. Etkinlikte çocuklar 
doğanın değerlerinin farkına 
bir kez daha varıp,
süsledikleri saksılarla el 
becerilerini geliştirdiler. 
PAG’ın da yer aldığı
etkinlikte, öğrencilere çevre 
ve geri dönüşüm ile ilgili 
bilgilendirmeler yapılıp, 
bilinç arttırmak amacı ile 
şapka, rüzgar gülü ve balon 
dağıtıldı. 

Şişli Belediyesi tarafından 2019 yılı Çevre 
Haftası etkinlikleri kapsamında Yeşil Yıldızlı 
Okullar yarışması düzenledi. Yıl boyunca 
çevreci faaliyetlerini yerine getiren okullar 
arasında düzenlenen yarışmada, Gülbağ 
Selim Sırrı Tarcan İlkokulun’da, 30 Haziran 
Perşembe günü dereceye giren okullara 
ödülleri takdim edildi.  

Şişli
Belediyesi’nden

Çiçek Ekme
Etkinliği
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Mamak Belediyesi Dünya Çevre Günü’nü Kutladı
Mamak Belediyesi, PAGÇEV ve Alkın 
Kağıtçılık iş birliğiyle Korgeneral Ömer 
Keçecigil İlköğretim Okulunda düzen-
lenen Çevre Günü Etkinliğinde
öğrencilere çevre bilincinin oluşturul-
ması ve geri dönüşümün önemiyle ilgili
bilgilendirilmeler yapıldı.

Sihirbaz gösterileri, sahne şovları ve balon 
şekillendirme gösterileriyle eğlenen 
çocuklar PAG ile bir oynayıp, oyun 
parkurlarında eğlenceni bir gün geçirdiler. 
Etkinliğe Mamak Belediye Başkanı Murat 
KÖSE ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi 
Güney’de katılım gösterdiler.

Etkinlik sonunda Mamak genelindeki 
İlköğretim okulları arasında gerçekleştirilen 
Geri Dönüşüm Atığı Toplama yarışmasın-
da dereceye giren okullara teşekkür 
belgeleri ve ödülleri verildi. Etkinliğe 
katılım gösteren çocuklara PAGÇEV 
tarafından rüzgar gülü, balon ve şapka 
hediye olarak dağıtıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 
ortaklığında düzenlenen Dünya Çevre 
Günü etkinlikleri Süleyman Demirel 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Protokolün geniş katılım gösterdiği 
törende en çok atık toplayan belediye, 
okul ve öğrencilere ödülleri verildi. 
Etkinlik İzmit Halk Eğitim Merkezi Kafkas 
oyunları ekibinin gösterisi ve çevre 
temalı okul gösterileri ile devam etti.

Daha sonra etkinlikler İl Müdürümüz ve İl 
Müdürlüğümüzün yöneticileri ve katılımcı 
okul öğrenciler ile birlikte şenlik havasında, 

Kocaeli’nin En
Çevreci Okulları
Ödüllerine Kavuştu

Kartepe Ormanya Tabiat Parkı-Doğal Yaşam Alanında çevre yürüyüşü ile 
sonlandırıldı.

PAGÇEV olarak standlı katılım gösterdiğimiz etkinlikte katılımcılara geri 
dönüşüm konusunda bilgilendirme yapılarak promosyon ürünlerimiz
hediye edildi. Ayrıca katılımcılar PAG ile keyif li vakit geçirdi.



Tarihi Kent Mardin’de Kutlama
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Mardin’de, 5 Haziran Dünya Çevre Haftası nedeniyle 
çevre duyarlılığı oluşturabilmek için kutlamalar 
gerçekleşti. Açık alanda gerçekleşen ve şenlik 
tadında geçen etkinlik boyunca katılımcılara geri 
dönüşüm konularında bilgilendirmeler yapıldı. 
PAGÇEV’in promosyon malzemeleri katılımcılara 
hediye olarak dağıtıldı.

Tarihi Kent
Mardin’de
Kutlama
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Eskişehir’de Dünya Çevre
Günü Şenlik
Havasında
Geçti
Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen geri dönüşüm temalı 5 
Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri Espark 
AVM Bahçesinde şenlik havasında gerçekleştirildi.
 
Espark AVM önünde düzenlenen geri dönüşüm 
konulu çevre şenliği PAGÇEV’in de katılımı ile 
gerçekleşti. Açılan standımızda vatandaşlara ve 
çocuklara geri dönüşümün önemine yönelik 
bilgilendirmeler yapıldı. Çocuklar gün boyu PAG 
ile oynayıp fotoğraflar çektirdi, promosyon 
ürünlerimiz dağıtıldı. 



DÜŞÜK KARBONLU KALKINMA PROJESİ KAPSAMINDA
DANIŞMA KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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7 Haziran 2017 tarihinde, Avrupa Birliği (AB) Katılım 
Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında 
desteklenen ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
koordinasyonunda, Human Dynamics, REC ve AESA 
Konsorsiyumu tarafından yürütülen "Düşük Karbonlu 
Kalkınma için Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem 
Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi” başlatıldı. Proje 
kapsamında iklim değişikliği ile bilimsel tabanlı 
mücadele yoluyla küresel çabalara katkı sağlayarak, 
insan kaynaklı sera gazı salınımlarının azaltılması 
hedefleniyor.

Projenin 2. Bileşeni olan AB Çaba Paylaşımı Kararı 
(ESD) DEA çalışması ile Türkiye’de ulusal mevzuata 
uyumlaştırılmasına yönelik Düzenleyici Etki Analizi 
(DEA) çalışmaları ve kararın uygulanması sürecinin, 
ülkemizdeki ilgili paydaşlara getirdiği ekonomik, 
çevresel ve sosyal fayda ve maliyetler analiz edilerek 
raporlanacak.

9 Nisan 2019 tarihinde Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği 
(SÜT-D) tarafından, İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde VI. 
Karbon Zirvesi düzenlendi. “1,5 Derecelik Küresel Isınmaya Karbon 
Yönetimi İle Dur Demek İçin Yeşil Ekonomi Yolu” konusunun ele 
alındığı etkinlikte enerji verimliliği ve atık yönetimi konuşuldu.

VI. İTÜ Karbon Zirvesi 2019 Gerçekleştirildi
Zirvenin sonunda iklim dostları ve düşük karbon 
kahramanları ödüllendirildi. Kazananlar ödüllerini 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi 
Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Dökmeci’nin 
elinden aldı.
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PAGÇEV, 29 Haziran Endüstriyel Tasarımcılar Günü'nde 
PAGÇEV ve ENTA-Endüstriyel Tasarımcılar Derneği iş birliği ile 
Dünya Tasarım Örgütü'nün 'Sorumlu Tüketim ve Üretim' 
konsepti kapsamında geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarından 
aydınlatma ürünlerini tasarlayıp ürettiği ‘Geri Dönüşüm 
Aydınlatma’ atölyesinde yer aldı.

‘Geri
Dönüşüm

Aydınlatma’
Atölyesi

Etkinliğin başında katılımcılara PAGÇEV Genel Müdürü 
Yağmur Cengiz; ambalaj atıkları ve geri dönüşüm konusun-
da bilgilendirme sunumunu gerçekleştirdi. Bilgilendirmenin 
ardından katılımcılar ambalaj atıklarını farklı bakış açıları 
ile geliştirilerek, onları birer aydınlatma ürünlerine 
dönüştürdü. 

Gün sonunda geri dönüşüm malzemelerinden yapılan 
aydınlatma ürünleri tasarımları Karaköy Federal Coffee’de 
gerçekleştirilen partide sergilendi.
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Atık ve geri dönüşüm dendiğinde
genelde akla ilk olarak plastikler
geliyor. Oysaki geri dönüşümü bir bütün 
olarak görmek gerekiyor. Cam, metal, kağıt 
ya da plastik geri dönüştürülebilir tüm 
malzemeleri geri dönüşümle ekonomiye 
kazandırmak lazım. Sonuç olarak her 
malzeme bir kaynaktır.

Yağmur Cengiz
PAGÇEV Genel Müdürü

PAGÇEV 2019’DA
240 BİN TON AMBALAJ ATIĞINI
GERİ DÖNÜŞTÜRDÜ

MAKALE

PAGÇEV olarak kurulduğumuz yıl olan 2004’ten bu yana 
sorumluluğumuzun çok büyük olduğunu biliyoruz. Bu doğrultu-
da atık toplamanın yanı sırageri dönüşüm ile ilgili eğitimler 
veriyor, kamuoyu bilinçlendirme çalışmaları yürütüyor ve 
çevreye katkı sağlayacak pek çok projeyi de hayata geçiriyoruz. 
Özellikle toplumda geri dönüşüm bilinci oluşturulmasının 
önemine inanıyor ve bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Tek tek 
kapıları çalarak, okul okul dolaşarak özellikle öğrencilerin ve 
ev kadınlarının geri dönüşüm ile ilgili bilinçlenmesi noktasında 
yoğun çalışmalar yürüttük, yürütmeye de devam ediyoruz.

Atık malzemelere baktığımızda geri dönüştürülebilir her 
ürünün altın değerinde olduğunu görüyoruz. Örneğin plastik 
malzemeleri ele alacak olursak; hayat kurtaran ambulansta, 
hastanın ihtiyacı olan sıvıları taşıyan serumda, olası trafik 
kazalarında yaşama bağlanmamıza aracı olan kemerde, 
yaşam kaynağımız suyu taşıyan boruda ve sayamayacağımız 
kadar çok örnekle plastik hayatımızın olduğu her yerde. Yani 
plastiği düşman gibi algılamamak gerekiyor. Bu kadar değerli 
bir malzemeyi bazen denize bazen de ormana atılmış olarak 
görüyoruz. İşte yanlış olan budur ve mücadele etmemiz 
gereken zihniyet de budur. Kesinlikle atıkların doğada yeri 
yok, yeniden kullanamayacağımız tüm ürünleri geri 
dönüştürerek ekonomiye kazandırmalıyız. Plastiğin 
hayatımızda işi çok, doğada yeri yok diyor ve herkesi 
Türkiye’yi dünyanın en büyük geri dönüşüm ve yeşil
teknolojiler ülkesi yapmaya katkı sağlamaya davet ediyoruz. 

Sürdürülebilir bir çevre için döngüsel ekonomi şart. Dünya 
genelinde kabul gören Döngüsel Ekonomi modeli geri 
dönüştürülmesi mümkün olan tüm atıkların dönüştürülmesi 
esasına dayanıyor.Sürdürülebilirlik noktasında üretimde 
kullanılan hammaddelerin geri kazanımı giderek daha da 
önem kazanıyor. Günümüzde hammadde, kaynak ve yenilene-
bilir enerji kullanımlarını esas alan “Döngüsel Ekonomi” bir 
seçenek değil bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. 
Geleceğe damgasını vuracak sektörler arasında gösterilen 
“geri dönüşüm”; tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla 
yaygınlaşıyor. Türkiye’de geri dönüşüme verilen önem ve 
dolayısıyla geri dönüşüm çalışmaları da düzenli olarak artış 
eğilimi gösteriyor. Bizler de geri dönüşüme verdiğimiz önemi 
“sorumlu endüstri, sorunsuz çevre” misyonumuz ile ortaya 
koyuyoruz.

2019 yılında ambalaj atıklarının azaltılması, yeniden
kullanımı ve geri dönüşümü çalışmalarımızda 1.842 tane 
ekonomik işletmenin yükümlülüğünü devraldık. Bu çerçevede 
yılın başından bu yana 19 ilde, 13,5 milyon nüfusa sahip  
belediyeye ulaşarak 235 bin ton ambalaj atığının kaynakta 
ayrılarak geri dönüştürülmesi faaliyetlerini yürüttük. 

PAGÇEV olarak sadece 2019 yılında yaptığımız bu çalışma-
larımız sayesinde 2 milyon 11 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı. 
3 milyon 925 bin kWh elektrik tasarrufu, 237 milyon litre fosil 
yakıt tasarrufu ve 3 milyon litre su tasarrufu sağlandı. Tüm bu 
atıkların geri dönüştürülmesi ve atık depolama sahalarına 
gönderilmemesi sayesinde 2,1 milyon metreküp alandan 
tasarruf edildi.
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Plastikten kâğıda, camdan 
metale, birçok atığı geri 
dönüştürerek bir yandan çevreyi 
korumaya devam ettik, diğer 
yandan da ekonomiye
654 milyon lira katkı sağladık. 

PAGÇEV olarak kurulduğumuz yıl olan 2004’ten bu yana 
sorumluluğumuzun çok büyük olduğunu biliyoruz. Bu doğrultu-
da atık toplamanın yanı sırageri dönüşüm ile ilgili eğitimler 
veriyor, kamuoyu bilinçlendirme çalışmaları yürütüyor ve 
çevreye katkı sağlayacak pek çok projeyi de hayata geçiriyoruz. 
Özellikle toplumda geri dönüşüm bilinci oluşturulmasının 
önemine inanıyor ve bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Tek tek 
kapıları çalarak, okul okul dolaşarak özellikle öğrencilerin ve 
ev kadınlarının geri dönüşüm ile ilgili bilinçlenmesi noktasında 
yoğun çalışmalar yürüttük, yürütmeye de devam ediyoruz.

Atık malzemelere baktığımızda geri dönüştürülebilir her 
ürünün altın değerinde olduğunu görüyoruz. Örneğin plastik 
malzemeleri ele alacak olursak; hayat kurtaran ambulansta, 
hastanın ihtiyacı olan sıvıları taşıyan serumda, olası trafik 
kazalarında yaşama bağlanmamıza aracı olan kemerde, 
yaşam kaynağımız suyu taşıyan boruda ve sayamayacağımız 
kadar çok örnekle plastik hayatımızın olduğu her yerde. Yani 
plastiği düşman gibi algılamamak gerekiyor. Bu kadar değerli 
bir malzemeyi bazen denize bazen de ormana atılmış olarak 
görüyoruz. İşte yanlış olan budur ve mücadele etmemiz 
gereken zihniyet de budur. Kesinlikle atıkların doğada yeri 
yok, yeniden kullanamayacağımız tüm ürünleri geri 
dönüştürerek ekonomiye kazandırmalıyız. Plastiğin 
hayatımızda işi çok, doğada yeri yok diyor ve herkesi 
Türkiye’yi dünyanın en büyük geri dönüşüm ve yeşil
teknolojiler ülkesi yapmaya katkı sağlamaya davet ediyoruz. 

Sürdürülebilir bir çevre için döngüsel ekonomi şart. Dünya 
genelinde kabul gören Döngüsel Ekonomi modeli geri 
dönüştürülmesi mümkün olan tüm atıkların dönüştürülmesi 
esasına dayanıyor.Sürdürülebilirlik noktasında üretimde 
kullanılan hammaddelerin geri kazanımı giderek daha da 
önem kazanıyor. Günümüzde hammadde, kaynak ve yenilene-
bilir enerji kullanımlarını esas alan “Döngüsel Ekonomi” bir 
seçenek değil bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. 
Geleceğe damgasını vuracak sektörler arasında gösterilen 
“geri dönüşüm”; tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla 
yaygınlaşıyor. Türkiye’de geri dönüşüme verilen önem ve 
dolayısıyla geri dönüşüm çalışmaları da düzenli olarak artış 
eğilimi gösteriyor. Bizler de geri dönüşüme verdiğimiz önemi 
“sorumlu endüstri, sorunsuz çevre” misyonumuz ile ortaya 
koyuyoruz.

2019 yılında ambalaj atıklarının azaltılması, yeniden
kullanımı ve geri dönüşümü çalışmalarımızda 1.842 tane 
ekonomik işletmenin yükümlülüğünü devraldık. Bu çerçevede 
yılın başından bu yana 19 ilde, 13,5 milyon nüfusa sahip 81 
belediyeye ulaşarak 235 bin ton ambalaj atığının kaynakta 
ayrılarak geri dönüştürülmesi faaliyetlerini yürüttük. 

PAGÇEV olarak sadece 2019 yılında yaptığımız bu çalışma-
larımız sayesinde 2 milyon 11 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı. 
3 milyon 925 bin kWh elektrik tasarrufu, 237 milyon litre fosil 
yakıt tasarrufu ve 3 milyon litre su tasarrufu sağlandı. Tüm bu 
atıkların geri dönüştürülmesi ve atık depolama sahalarına 
gönderilmemesi sayesinde 2,1 milyon metreküp alandan 
tasarruf edildi.
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Yalova Üniversitesi Sağlık, Kültür 
ve Spor Daire Başkanlığı Geri 
Dönüşüm ve Sürdürülebilir 
Kampüs Kulübü ve Yalova Üniver-
sitesi Sıfır Atık Birimi tarafından 15 
Nisan’da Yalova Üniversitesi 15 
Temmuz Konferans Salonu’nda 
“Sıfır Atık” temasıyla 3. Geri 
Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik 
Günleri düzenlendi.

Etkinliğin açılış konuşmalarını; Rektör 
Prof. Dr. Suat Cebeci, Rektör Yardımcısı 
ve Polimer Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Öksüz ve PAGEV 
başkanı Yavuz Eroğlu gerçekleştirdi. 
Açılış konuşmalarının ardından kulüp 
kurucu başkanı Dilayda Kanmaz 
“Geçmişten Günümüze Geri Dönüşüm ve 
Sürdürülebilir Kampüs Kulübü” sunumu 
ile kulüp çalışmalarını anlattı. Üniversite 
sıfır atık birimi sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi 
H. Aylin Karahan Toprakçı üniversitede 
gerçekleşen sıfır atık çalışmalarını 
anlatarak sıfır atık çalışanlarını tek tek 
sahneye davet etti.

Ardından PAGÇEV başkanı Yağmur 
Cengiz PAGÇEV’in sıfır atık ve sürdürüle-
bilirlik faaliyetlerinden bahsederek, 
“sorumlu endüstri, sorumsuz çevre” 
misyonu ile ülke ekonomisine katkılarını 

Yalova
Üniversitesi

Geri Dönüşüm
Günleri

çarpıcı örnekleri ile izleyenlere aktardı. Konuşmacılara, 
Polimer Mühendisliği Bölümü ve Polimer Mühendisliği 
Derneği katkılarıyla mavi kapaklardan üretilen geri 
dönüşümlü saksılara ekilen mısır, bamya ve ayva 
tohumları ve yine geri dönüşümlü malzemeden üretilen 
anahtarlıklar hediye edildi.

Hem akademik hem de uygulamaya yönelik bilgilerin 
paylaşıldığı 3. Geri Dönüşüm Günleri'ne akademik 
camia ve öğrencilerin yanı sıra halkın da katılımı 
etkinliğe renk kattı.

Etkinlik hakkında değerlendirme yapan PAGÇEV 
Başkanı Yavuz Eroğlu; “Üniversitemize ve Geri 

Dönüşüm ve Sürdürülebilir Kampüs Kulübümüze,
nazik davetleri için çok teşekkür ediyoruz. Yalova 
Üniversite’sinin PAGEV için özel bir yeri vardır. Polimer 
Mühendisliği bölümü sektörümüz için çok önem verdiğimiz 
bir bölüm ve bu bölümde okuyan genç arkadaşlarımızın 
faaliyetlerini desteklemek bizim için önceliktir. Geri 
Dönüşüm ve Sürdürülebilirliği merkezine koyan bu 
etkinliklerini de PAGÇEV kanalıyla desteklemekten 
memnuniyet duyuyoruz. Rektörümüz Suat Cebeci,
Polimer Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Öksüz hocamız, Aylin Karahan Toprakçı hocamız ve 
kampüste sıfır atık uygulamasını başarıyla yürüten Geri 
Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Kulübü öğrencilerini kutluyor 
ve bu nazik davet için teşekkür ediyoruz” dedi.
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Etkinliğin açılış konuşmalarını; Rektör 
Prof. Dr. Suat Cebeci, Rektör Yardımcısı 
ve Polimer Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Öksüz ve PAGEV 
başkanı Yavuz Eroğlu gerçekleştirdi. 
Açılış konuşmalarının ardından kulüp 
kurucu başkanı Dilayda Kanmaz 
“Geçmişten Günümüze Geri Dönüşüm ve 
Sürdürülebilir Kampüs Kulübü” sunumu 
ile kulüp çalışmalarını anlattı. Üniversite 
sıfır atık birimi sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi 
H. Aylin Karahan Toprakçı üniversitede 
gerçekleşen sıfır atık çalışmalarını 
anlatarak sıfır atık çalışanlarını tek tek 
sahneye davet etti.

Ardından PAGÇEV başkanı Yağmur 
Cengiz PAGÇEV’in sıfır atık ve sürdürüle-
bilirlik faaliyetlerinden bahsederek, 
“sorumlu endüstri, sorumsuz çevre” 
misyonu ile ülke ekonomisine katkılarını 

çarpıcı örnekleri ile izleyenlere aktardı. Konuşmacılara, 
Polimer Mühendisliği Bölümü ve Polimer Mühendisliği 
Derneği katkılarıyla mavi kapaklardan üretilen geri 
dönüşümlü saksılara ekilen mısır, bamya ve ayva 
tohumları ve yine geri dönüşümlü malzemeden üretilen 
anahtarlıklar hediye edildi.

Hem akademik hem de uygulamaya yönelik bilgilerin 
paylaşıldığı 3. Geri Dönüşüm Günleri'ne akademik 
camia ve öğrencilerin yanı sıra halkın da katılımı 
etkinliğe renk kattı.

Etkinlik hakkında değerlendirme yapan PAGÇEV 
Başkanı Yavuz Eroğlu; “Üniversitemize ve Geri 

Dönüşüm ve Sürdürülebilir Kampüs Kulübümüze,
nazik davetleri için çok teşekkür ediyoruz. Yalova 
Üniversite’sinin PAGEV için özel bir yeri vardır. Polimer 
Mühendisliği bölümü sektörümüz için çok önem verdiğimiz 
bir bölüm ve bu bölümde okuyan genç arkadaşlarımızın 
faaliyetlerini desteklemek bizim için önceliktir. Geri 
Dönüşüm ve Sürdürülebilirliği merkezine koyan bu 
etkinliklerini de PAGÇEV kanalıyla desteklemekten 
memnuniyet duyuyoruz. Rektörümüz Suat Cebeci,
Polimer Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Öksüz hocamız, Aylin Karahan Toprakçı hocamız ve 
kampüste sıfır atık uygulamasını başarıyla yürüten Geri 
Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Kulübü öğrencilerini kutluyor 
ve bu nazik davet için teşekkür ediyoruz” dedi.
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Etkinliğe Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da 
katılım gösterdi. Başkan Arısoy vatandaşlara hediyeler 
dağıtıktan sonra çocuklarla sohbet ederek, atölye de 
yaptıkları çalışmaları inceleyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlik boyunca çocuklar çevreyi ve doğayı koruma 
konusunda bilinç kazanırken, geri dönüşüm kahra-
manımız PAG ile eğlenmeyi de ihmal etmediler. Etkinlik 
sonunda çocuklarımıza şapka, boyama kitabı, balon ve 
rüzgar gülleri hediye edildi.

Zeytinburnu Belediyesi ve PAGÇEV iş 
birliği ile, çevre sorunlarına ve geri 
dönüşüme dikkat çekmek, daha temiz 
daha sağlıklı bir çevre oluşturmak  
amacıyla Dünya Çevre Günü ve Çevre 
Koruma Haftası kapsamında çeşitli
etkinlikler düzenlendi. Zeytinburnu
58’inci Bulvar Caddesi’nin trafiğe kapalı 
bölümünde yapılan etkinlik alanına
çocuklar için özel stantlar kuruldu. 
Yaklaşık 50 çocuğun katıldığı programda 
caddeye kurulan stantlarda atölye
etkinlikleri düzenlendi. PAGÇEV tarafından 
gerçekleştirilen atölye etkinliğinde bir grup 
çocuk, atık malzemelerden yaratıcılıklarını 
kullanarak kendilerine oyuncaklar 
yaparken bir grup ise, çevre temalı
resimler çizip, boyama yaptılar. 

Ayrıca gün sonunda katılımcı çocuklar katıldıkları 
eğlenceli etkinlik ile ilgili;

İlkokul öğrencisi Berfin Gülyaman; “Buradaki çevre 
etkinliğinde çevreyi korumamız gerektiğini ve çöpleri 
geri dönüşüm kutularına atarak çevreyi kirletmemeyi 
öğrendik. Cam, kâğıt, plastik geri dönüşüm ve pil 
geri dönüşüm kutuları var. Atıklarımı farklı kutulara 
atarak ayrıştırabiliyoruz.

Burada bazı arkadaşlarımız arı yaptı. Ben kalem 
kutusu yapmaya çalıştım. Bunları yapmak için rulo,
süs ve boya kullandık.” dedi

Çevreyi kirleten malzemelerin geri dönüşüm
kutularına atılması gerektiğini belirten ilkokul
öğrencisi Ramazan Taşkıran, “Burada balonlar 
dağıttılar. Onları aldık. Sonra bize kartonlar verdiler. 
Onlardan aslanlar, yılanlar yaptık. Kitaplar dağıttılar. 
Çevremizi korumak için cam, plastik, kâğıt ve metal 
atıkları geri dönüşüm kutularına atacağız. Atıklar 
buradan geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. Geri 
dönüşüm tesislerinde de onları tekrar günlük 
hayatımızda kullanıma kazandırıyorlar. Kâğıtlarımızı 
geri dönüşüm kutularına atarsak ağaçlarımız
kesilmekten kurtulur.” şeklinde konuştu.

Zeytinburnu’nda
Çevre Haftası



Altınoluk Mustafa Erçetin Ortaokulu’nda
Geri Dönüşüm Eğitimi
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PAGÇEV, Edremit Belediyesi ve 
Ekolojik Çevre Geri Dönüşüm
firması iş birliğiyle, Sıfır Atık Projesi
kapsamında gerçekleşen ''Sıfır Atık
ve Çevre Bilinci'' eğitimlerinde 13
Şubat Çarşamba günü Altınoluk
Mustafa Erçetin Ortaokulunda
gerçekleştirilen eğitimle devam etti.

Eğitim 250 öğrenci 13 öğretmen tarafından dinlendi.  Eğitimlerde 
geri dönüşümün bize ve çevremize öneminden bahsedildikten 
sonra, geri dönüşümü kendi hayatlarında nasıl uygulayabilecekleri 
görsel slaytlarla ve çizgi filmlerle anlatıldı. Eğitim sonrasında da 
okullara öğrendiklerini uygulamaları için geri dönüşüm kutuları 
bırakıldı. Geri dönüşümü çocuklara sevdirebilmek ve dikkatlerini 
çekebilmek için PAGÇEV’in broşür, afiş, şapka, ve rüzgar gülü gibi 
materyalleri dağıtıldı.
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PAGÇEV ve Edremit Belediyesi’nin anlaşmalı 
olduğu ambalaj atıklarının toplamasını 
gerçekleştiren Ekolojik Çevre firmasının iş birliği ile 
Sıfır Atık projesi tanıtımı çalışmaları Edremit 
Novada AVM’de stand açarak devam etti.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği günde standı 
ziyaret edenlere, PAGÇEV’in broşür, afiş, şapka, ve 
rüzgar gülü gibi tanıtım materyalleri dağıtıldı. Tüm 
çalışmalarda PAGÇEV’in Geri Dönüşüm kahramanı 
PAG büyük ilgi gördü.

Şehit Hamdi Bey İlkokulu’nda
Çocuklara ve Velilere Sıfır Atık Eğitimi

Edremit Novada
AVM’de Sıfır Atık
Projesi Tanıtıldı

PAGÇEV, Edremit Belediyesi ve Ekolojik Çevre Geri 
Dönüşüm firması iş birliğiyle, Balıkesir Edremit 
ilçesinde bulunan okullarda, kurumlarda ve sosyal 
kamusal alanlarda öğrencilere ve vatandaşlara Sıfır 
Atık projesi tanıtıldı.

Sıfır Atık Projesi kapsamında gerçekleştirilen ''Sıfır Atık 
ve Çevre Bilinci'' eğitimlerinde 7 Şubat Perşembe günü 

2 oturum olarak Şehit Hamdi Bey İlkokulunda toplamda 
700 öğrenci 36 öğretmen ve veliye ulaşıldı.
Eğitimde; çevre, ambalaj atıkları ve geri dönüşümün 
önemi üzerinde ayrıntılı olarak duruldu.
 
PAGÇEV’in sevimli geri dönüşüm karakteri “PAG” ile gün 
boyu keyifli zamanlar geçiren çocuklar hem geri dönüşüm 
konusunda bilinçlendiler hem de eğlenceli vakit geçirdiler.
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A Para televizyonunda canlı  yayınlanan “Ekono-
mide Bir  Hafta” programına katı lan PAGÇEV 
Genel Müdürü Yağmur Cengiz,  “Sorumlu 
Endüstr i ,  Sorunsuz Çevre” misyonu i le çal ışma-
lar yürüttükler ini  bel i r terek, 2014 yı l ından 
i t ibaren Çevre ve Şehirci l ik Bakanlığı ’nın 
yetki lendir i lmiş kuruluşu olarak hizmet sunduk-
larını  söyledi .  Türkiye’de ürününü ambalaj l ı  
o larak piyasaya süren üret ic i ler in,  söz konusu 
ürünler inin ambalaj larını  ger i  dönüştürme 
yükümlülüğünü üst lendikler ini  anlatan Cengiz,  
“PAGÇEV olarak hem çevreye hem ekonomiye 
katkı  sağl ıyoruz. 2018 yı l ında 16 i lde, 70 
belediyede, 13 mi lyon nüfusun 280 bin ton 
atığını  ger i  dönüştürdük. Sadece geçen yı l  
yaptığımız bu çal ışmalar la 2 mi lyon 200 bin ağaç 
kesi lmekten kurtuldu, 7 mi lyon 300 bin Kw saat 
elektr ik tasarrufu edi ld i ,  326 mi lyon l i t re fosi l  

PAGÇEV Genel Müdürü Yağmur Cengiz: 
“2018 yılında 16 ilde, 70 
belediyede, 13 milyon nü-

fusun 280 bin ton atığını 
geri dönüştürdük.”

yakıt  tasarrufu ve 3.2 mi lyon l i t re su tasarrufu 
sağlandı.  Toplamda ekonomiye 780 mi lyon l i ra l ık 
katkı  sunduk.”  dedi.

Toplumda bi l inçl i  tüket ic i  model ini  oluşturmayı 
hedef ledikler ine işaret eden Cengiz,  Türkiye’nin 
“Sıf ı r  Atık” projesiy le bu yönde önemli  bir  adım 
att ığını  söyleyerek, ger i  dönüşüm bi l incinin 
toplumdaki her kesimde yaygınlaşması gerekt iği-
nin al t ını  ç izdi .  Ambalaj ların yaklaşık yüzde 
40’ l ık kısmı plast ik grubunda olduğunu bel i r ten 
Cengiz,  “daha haf i f  ve karbon sal ınımı daha az 
olan plast ik,  bu tür avantaj l ı  özel l ik ler i  nedeniyle 
daha fazla tercih edi l iyor.  Plast ik ürünler,  ger i  
dönüştürülürken de daha az enerj iye iht iyaç 
duyuyor.  Bu anlamda hayatımızın her alanında 
yer alan plast ik ürünler,  ambalajda da ağır l ığını  
art ı r ıyor.”  açıklamasında bulundu.

280 BİN
TON

Atık Geri
Dönüştürüldü



Erdek’te Çevre Günü Coşkusu
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Mersin’de Okullara
Geri Dönüşüm
Eğitimi Verildi

Erdek Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ve 
Bahm Geri Dönüşüm firması tarafından Cumhuriyet 
alanında Dünya Çevre Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen çevre 
temalı yarışmaların kazanan öğrencilerine ödülleri 
takdim edildi. Çevre okul öğrencileri tarafından 
yapılmış geri dönüştürülmüş malzemeler sergisi 
yapıldı.

Etkinlik boyunca PAGÇEV’in geri dönüşüm kahramanı 
PAG tarafından çocuklara hediye rüzgar gülü, balon 
ve şapka hediye edildi. PAG, çocuklar tarafından 
oldukça ilgi gördü.

PAGÇEV ve Çevdosan firması iş 
birliğiyle, Mersin’de bulunan okullara geri 
dönüşüm eğitimleri verildi. Eğitimde; 
çevre, ambalaj atıkları ve geri 
dönüşümün önemi üzerinde ayrıntılı 
olarak duruldu. Geri dönüşümü çocuklara 
sevdirebilmek ve dikkatlerini çekebilmek 
için PAGÇEV’in broşür, afiş, şapka, ve 
rüzgar gülü gibi materyalleri dağıtıldı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sıfır 
Atık Yönetmeliği" 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı 
Resmî Gazete'de yayınlandı.

Hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile 
sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi 

süreçlerinde, çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynak-
larının korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sistemi-
nin kurulmasına, yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine, 
izlenmesine, finansmanına, kayıt altına alınarak belge-
lendirilmesine ilişkin genel ilke ve esaslar ayrıntılı bir 
şekilde belirtildi.

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun, 10 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TBMM’de kabul edilerek yasalaştıktan sonra yürürlüğe giren 
7153 sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun, çevrenin korunması, çevre 

kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için uyulması zorunlu 
standartlar ile vergi, harç, katılma payı, plastik poşet ve 
plastik ambalaj kullanımının azaltılması, depozito
uygulaması, emisyon ücreti, kirletme bedeli ve kirliliğin
önlenmesine yönelik teminat alınması ve karbon ticareti gibi 
piyasaya dayalı mekanizmalar ile ekonomik araçlar ve 
teşviklere ilişkin hükümler içermekte.
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GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN 
YÖNETMELİK TASLAĞI GEREKÇE

Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine 
yönelik düzenlemelerin yer aldığı Çevre Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 
10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Çevre Kanunu’na eklenen, geri kazanım katılım payı 
başlıklı Ek Madde 11’de“Yurt içinde piyasaya arz edilen 
bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden 

poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için 
piyasaya süren/ithalatçılardan bu listede belirtilen 
tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilir…” hükmü 
yer almaktadır. Bu kapsamda yurt içinde piyasaya arz 
edilen, Çevre Kanunu ekli (1) sayılı listede yer alan 
ürünleri, bu ürünlerin bildirilmesini, geri kazanım katılım 
paylarının belirlenmesini, hesaplanmasını, beyanını, 
tahsilatını, izlenmesini ve bu ürünlerden plastik poşetler 
için satış noktalarınca, diğer ürünler için piyasaya 
sürenlerce/ithalatçılarca uyulacak diğer hükümlerin yer 
aldığı Geri Kazanım Katılım Paylarına İlişkin Yönetmelik 
Taslağı hazırlanmış olup görüşe açıldı.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 9/8/1983 
tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunda yer alan 
ürünler için tahsil edilecek geri kazanım katılım 
paylarına ilişkin idari ve teknik esasların yer aldığı 
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik 
Taslağı’na ilişkin kurum görüşlerinin alınması için 
Bakanlık tarafından bir toplantı yapıldı.

Geri
Kazanım

Katılım Payı’na
İnce Ayar

Talebi

Ambalajlı ürünler, lastikler, piller/aküler vb. birçok 
ürünü kapsayan ve bu ürünleri piyasaya sürenlerden 
Geri Kazanım Katılım Payı adı altında yeni bir 
çevre vergisinin alınmasını içeren uygulamadır.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Prof. 
Mehmet Emin Birpınar ’ın makamında yapılan 
toplantıya PAGÇEV Başkanı Yavuz Eroğlu’nun 
yanı sıra, Danone, Nestle, Anadolu Efes, Coca 
Cola, Uludağ, Çevko, Unilever gibi firmaların üst 
düzey yetkilileri de katıldı.
 
Toplantıya ilişkin açıklama yapan PAGEV Başkanı 
Yavuz Eroğlu; “Geri Kazanım Katılım Payı 
(GEKAP) uygulaması konusunda görüşlerimizi 
paylaştık. Özellikle GEKAP sebebiyle ambalajlı 
ürünlerde yüksek maliyet artışının tüketicilere 
yansıması ve bu sebeple ambalajsız gıdalara olan 
talebin artması endişemizi dile getirdik. Toplantıda 
ayrıca ÖTL lastikler, mineral yağlar ve diğer 
GEKAP unsurlarına da vurgu yapıldı. Ayrıca 
ücretli poşet uygulamasında yeni bir geçiş süresi 
talebimizi gerekçeleriyle ilettik.” dedi.



Mersin'de
Geri Dönüşüm Tesisine
Çocuklardan Ziyaret
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Mersin genelinde yaklaşık 80 okul ve 1.000’e yakın öğrenci 
değişik dönemlerde Çevdosan tesisine ziyarette bulunarak 
yetkililer tarafından çevre ve geri dönüşümle ilgili yerinde 
eğitim alıp, geri dönüşüm sürecini tesis teknik gezisiyle görme 
şansını yakaladı. Bu eğitimlerle çocuklara çevre bilincinin 
aşılanması ve toplanan atıkların geçtiği süreçlerin yerinde 
uygulamalı olarak gösterilmesi amaçlandı. Tesisin her 
alanında yapılan faaliyetleri büyük bir dikkatle dinleyen minik 
öğrencilere, bilgilendirme sonrasında şapka, broşür ve 
rüzgar gülleri gibi materyaller dağıtıldı. 

Milas Selimiye Orta Okulu Öğrencilerinin Atık Toplama Etkinliği
Milas Belediyesi, PAGÇEV ve Mavi Yol Su firması iş birliği ile Milas Selimiye 
Orta Okulu’nda 31.05.2019 tarihinde öğrenci ve öğretmenlerin katlımı ile çevre 
günü kutlaması gerçekleşti.Kutlama kapsamında buluşan çocuklar Selimiye 
sokaklarındaki ambalaj atıklarını topladılar. Çocuklar etkinlikte PAG ile keyifli 
vakit geçirirken, çocuklara dağıtılan hediyelerle birlikte çevre bilinci anlatıldı.



Depozito Zirvesi 2019
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25. AVRASYA AMBALAJ İSTANBUL FUARI’NDA YER ALDIK
PAGÇEV, bu yıl 23 - 26 Ekim tarihleri arasında 
TÜYAP’ta gerçekleştirilen 25'inci Avrasya Ambalaj 
İstanbul Fuarı’nda yer aldı. Ürünlerini ambalajlı olarak 
piyasaya süren firmalara; yükümlülüklerini yerine 

Depozito Zirvesi 2019, 10 Ekim’de İstanbul’da 
düzenlendi. Geri dönüşümlü ambalajların depozi-
to-iade uygulamaları ile toplanması, sisteme geçiş 
politikaları ve en iyi uygulamaların değerlendirildiği 
zirveye, Türkiye’den ve dünyadan uzmanlar katıldı.

Zirvenin açılış konuşmasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Genel Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz gerçekleştirdi. 
Akdeniz, "Yılda 50 milyar adet içecek ambalajı piyasaya 
sürülüyor. 2020 yarısına doğru depozito sisteminin alt 
yapısı düzenlenmiş olacaktır." dedi.

getirme konusunda bilgilendirmede bulunurken, 
standı ziyaret eden firma yetkililerinin sorularını 
cevapladık. Geri dönüşüm kahramanımız PAG,
fuarın ilgi odağı oldu.
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Doğal kaynakların hızla tükendiği, küresel ısınmaya bağlı 
iklim değişikliklerinin hayatımızın bir gerçeği olduğu bir 
dünyada "sorunlu" tüketim alışkanlıklarımızı 
değiştirmemiz gerekiyor. Dünya da artık bu çerçevede 
döngüsel ekonomi yaklaşımını tercih ediyor. Döngüsel 
ekonomi bir tasarruf ekonomisi ve doğrusal ekonominin 
aksine kullanılan kaynakların bertaraf edilmek yerine 
yeniden mamul/yarı mamul olarak kullanıldığı, üretimde 
ihtiyaç duyulan enerjinin fosil yakıtlar yerine yenilenebilir 
kaynaklardan karşılandığı, sıfır atık yaklaşımıyla 
doğadaki yaşam döngüsünün kopyalandığı yaklaşımlar 
benimseniyor. Döngüsel ekonomide plastik malzemeler 

de büyük önem taşıyor. Bu çerçevede Plastic Twist 
organizasyonunda hem plastiğin değerinin artırılması 
için yapılabilecek çalışmaları değerlendirmek hem de 
geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla "Plastic
Revaluation" temasıyla bir atölye çalışması düzenlendi. 
PAGÇEV Genel Müdürü Yağmur Cengiz'in de katıldığı ve 
plastik malzemelerin tanıtımıyla başlayan atölye 
çalışmasında katılımcılar önce "Benim Plastik Hikayem" 
ve "Plastik Kapakları Nasıl Değerlendirebiliriz?" konu 
başlıklarında beyin fırtınası yaptılar ardından içecek 
ambalajı kapaklarından düğme elde ederek plastiğin ne 
kadar kolay geri dönüşebildiğini deneyimlemiş oldular.

Plastik Twist
Organizasyonu Plastiğin
Değerini Arttıracak
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Aydın Üniversitesi Florya yerleşkesinde düzenlenen 
Ecofest etkinliğine PAGÇEV standlı katılım sağladı. 
Ambalaj atıkları ve geri dönüşümü konularında, 
katılımcıları bilgilendiren PAGÇEV uzmanları, geri 
dönüşümün çevreye ve ekonomiye katkılarının altını 
çizdi. Etkinliğe, İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerinin 
yanı sıra çevre okullardan da çok sayıda öğrenci katıldı.

İstanbul 
Aydın 

Üniversitesi’nde 
Ecofest 2019 

Etkinliği

Çevre Kanunu Çalıştayı Antalya' da Yapıldı
T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı öncülüğünde 17-18 
Ocak 2019 tarihlerinde 
Antalya’da “Çevre Kanunu 
Çalıştayı” gerçekleşti.

10.12.2018 Tarih ve 30621 Sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan "Çevre 
Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" unda yer 
alan geri kazanım katkı payı ve depozito, yetkilendirilmiş kuruluşlar, alışveriş 
poşetleri ve sıfır atık yönetmeliği gibi konular “Çevre Kanunu Çalıştayı”nda 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer paydaşlarla masaya yatırıldı.  
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10.

TÜRKTAY Yeşil
Ekonomi Yolunda

Sıfır Atık Temasıyla
Gerçekleşti

Bronz sponsor olarak katıldığımız “Yeşil Ekonomi 
Yolunda Sıfır Atık” temasıyla gerçekleşen 10. 
TÜRKTAY etkinliği tüm paydaşların yoğun katılımıyla 
gerçekleşti. Ankara Hilton-SA’da gerçekleştirilen 
etkinlikte iki gün boyunca düzenlenen panellerde atık 
yönetimini ve bu yönetimin ülkemize sağlayacağı 
katkıları irdelenip, sorunlar masaya yatırıldı.

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen 
TÜRKTAY (Tüm Yönleriyle
Atık Yönetimi) Paneli,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan
ve Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum’un açılış
konuşmalarını yapmasıyla 
başladı.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan “Zamana karşı 
yarışımızda, kazanan taraf olmak istiyorsak, yeşil 
ekonomiye geçişi hızlandırmalıyız. Yeşil bir ekonomiyle 
gelir ve istihdamı artırabiliriz. Temiz suya ve enerjiye 
erişimi iyileştirebiliriz. Atıkların ve karbon salınımının 
azaltılması, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin 
korunması mümkün olabilir. Yani bugün yakın 
geleceğimizle ilgili çizilen felaket senaryolarını tersine 
çevirmenin bir yolu varsa, o da yeşil ekonomiye 
geçiştir. Bu noktada en önemli adım, sıfır atık 
yaklaşımıdır." şeklinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum;
Sıfır Atık Projesinin, şimdiye kadar
başlatılmış olan en büyük çevre hareketi 
olduğunu belirterek bu projenin 81 ilde
karşılık bulduğuna vurgu yaptı. Kurum:
“Bugün buraya “Yeşil Ekonomi Yolunda
Sıfır Atığı konuşmaya geldik. En büyük 
önceliğimiz atık oluşumunu engellemek. 
Yakında zorunlu depozito uygulamasını 
başlatacağız. Şehir meydanlarında,
parklarda, AVM’lerde ve bahçelerde bu 
uygulama yaygınlaştırılacak ve halk 
bilinçlendirilecek.” dedi. 
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Bronz sponsor olarak katıldığımız “Yeşil Ekonomi 
Yolunda Sıfır Atık” temasıyla gerçekleşen 10. 
TÜRKTAY etkinliği tüm paydaşların yoğun katılımıyla 
gerçekleşti. Ankara Hilton-SA’da gerçekleştirilen 
etkinlikte iki gün boyunca düzenlenen panellerde atık 
yönetimini ve bu yönetimin ülkemize sağlayacağı 
katkıları irdelenip, sorunlar masaya yatırıldı.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan “Zamana karşı 
yarışımızda, kazanan taraf olmak istiyorsak, yeşil 
ekonomiye geçişi hızlandırmalıyız. Yeşil bir ekonomiyle 
gelir ve istihdamı artırabiliriz. Temiz suya ve enerjiye 
erişimi iyileştirebiliriz. Atıkların ve karbon salınımının 
azaltılması, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin 
korunması mümkün olabilir. Yani bugün yakın 
geleceğimizle ilgili çizilen felaket senaryolarını tersine 
çevirmenin bir yolu varsa, o da yeşil ekonomiye 
geçiştir. Bu noktada en önemli adım, sıfır atık 
yaklaşımıdır." şeklinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum;
Sıfır Atık Projesinin, şimdiye kadar
başlatılmış olan en büyük çevre hareketi 
olduğunu belirterek bu projenin 81 ilde
karşılık bulduğuna vurgu yaptı. Kurum:
“Bugün buraya “Yeşil Ekonomi Yolunda
Sıfır Atığı konuşmaya geldik. En büyük 
önceliğimiz atık oluşumunu engellemek. 
Yakında zorunlu depozito uygulamasını 
başlatacağız. Şehir meydanlarında,
parklarda, AVM’lerde ve bahçelerde bu 
uygulama yaygınlaştırılacak ve halk 
bilinçlendirilecek.” dedi. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine 
Erdoğan, İstanbul Yerel Yönetimler Sıfır Atık Kongre 
ve Sergisi'nin açılışında konuştu. Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı kongrede Emine 
Erdoğan, "Bilim insanlarının öngörülerine kulak 
vermemiz ve derin uykumuzdan uyanmamız lazım. 

Yıldız Teknik Üniversitesinin 
Esenler Belediyesi ile
ortaklaşa düzenlediği
“İstanbul Yerel Yönetimler 
Sıfır Atık Kongresi ve Sergisi”, 
11 Ekim 2019 günü, Yıldız 
Teknik Üniversitesi Davutpaşa 
Kongre Merkezi’nde
gerçekleşti.

Sıfır Atık
Kongresi
ve Sergisi

Gerçekleşti

Çünkü önümüzdeki birkaç bin yılı şimdi inşa 
ediyoruz. Çocuklarımıza bırakacağımız gelecek 
vasiyetinin cümlelerini şu anda kuruyoruz. Bu 
gerçeklerden hareketle, 2017'de başlatmış 
olduğumuz Sıfır Atık hareketi bugün çığ gibi 
büyüyor." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, 2020'de 
İstanbul'un iki yakasına ve Kocaeli'ye "Atık Getirme 
Merkezi" kuracaklarını belirterek, şu bilgileri verdi: 

"Bakanlık olarak Sıfır Atık Sistemimizi kuran tüm kurum-
larımızı, vereceğimiz 'Sıfır Atık Belgesi'yle takip edeceğiz. 
Bunun için temmuz ayında Sıfır Atık Yönetmeliğimizi 
yayımladık. Ocak 2020 itibarıyla sistemi kuranlara 
belgelerini vermeye başlayacağız. 30 büyükşehir belediye-
si ve nüfusu 250 binin üzerinde olan 88 ilçe belediyemiz 31 
Aralık 2020 itibarıyla Sıfır Atık Sistemine geçecek." dedi.

YTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Yaşar 
AVŞAR’ın oturum başkanlığını üstlendiği “Sivil Toplum 
Kuruluşları Perspektifinden Sıfır Atık Yönetim Sistemine 
Bakış” konulu panelinde yer alan PAGÇEV Genel 
Müdürü Yağmur Cengiz gerçekleştirdiği sunumunda sıfır 
atık yaklaşımından, döngüsel ekonomiden, sıfır atıkta 
plastik stratejisinden ve STK’ların sıfır atık yaklaşımında 
neler yapabileceklerinden bahsetti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine 
Erdoğan, İstanbul Yerel Yönetimler Sıfır Atık Kongre 
ve Sergisi'nin açılışında konuştu. Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı kongrede Emine 
Erdoğan, "Bilim insanlarının öngörülerine kulak 
vermemiz ve derin uykumuzdan uyanmamız lazım. 

Çünkü önümüzdeki birkaç bin yılı şimdi inşa 
ediyoruz. Çocuklarımıza bırakacağımız gelecek 
vasiyetinin cümlelerini şu anda kuruyoruz. Bu 
gerçeklerden hareketle, 2017'de başlatmış 
olduğumuz Sıfır Atık hareketi bugün çığ gibi 
büyüyor." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, 2020'de 
İstanbul'un iki yakasına ve Kocaeli'ye "Atık Getirme 
Merkezi" kuracaklarını belirterek, şu bilgileri verdi: 

"Bakanlık olarak Sıfır Atık Sistemimizi kuran tüm kurum-
larımızı, vereceğimiz 'Sıfır Atık Belgesi'yle takip edeceğiz. 
Bunun için temmuz ayında Sıfır Atık Yönetmeliğimizi 
yayımladık. Ocak 2020 itibarıyla sistemi kuranlara 
belgelerini vermeye başlayacağız. 30 büyükşehir belediye-
si ve nüfusu 250 binin üzerinde olan 88 ilçe belediyemiz 31 
Aralık 2020 itibarıyla Sıfır Atık Sistemine geçecek." dedi.

YTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Yaşar 
AVŞAR’ın oturum başkanlığını üstlendiği “Sivil Toplum 
Kuruluşları Perspektifinden Sıfır Atık Yönetim Sistemine 
Bakış” konulu panelinde yer alan PAGÇEV Genel 
Müdürü Yağmur Cengiz gerçekleştirdiği sunumunda sıfır 
atık yaklaşımından, döngüsel ekonomiden, sıfır atıkta 
plastik stratejisinden ve STK’ların sıfır atık yaklaşımında 
neler yapabileceklerinden bahsetti.
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Türkiye'de sürdürülebilir çevre ve kalkınma alanında 
önemli bir yol kat edilmesini sağlayan Sıfır Atık 
Projesi kapsamında düzenlenen zirvede, Türkiye ve 
dünyadan çevre konusunda sorumluluk alan tüm 
paydaşlar bir araya geldi.

Emine Erdoğan'ın himayelerinde 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından yürütülen "Sıfır Atık 
Projesi" kapsamında düzenlenen 2. 
Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi, 
"Atıklarını Azalt-Yarınları
Kurtarmaya Bugünden Başla" 
temasıyla Haliç Kongre Merkezi'nde 
gerçekleşti.

2. Uluslararası
Sıfır Atık Zirvesi
Gerçekleşti

Zirvede konuşan Emine Erdoğan, Sıfır Atık 
Projesi'nin ilk kez 2017'de tanıtıldığını, iki 
yılda çok sayıda etkinlik gerçekleştirdikleri-
ni anlatarak, bu hareketin, kamu, özel 
sektör, medya ve STK iş birliğiyle hızlı bir 
şekilde yayıldığını söyledi. Sözlerine, 
“2020 yılı itibarıyla bütün belediyelerimizde 
Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçişi 
tamamlamayı hedefliyoruz. Sıfır Atık 
Projesi'nin, yerel bazda ülkemize, küresel 
ölçekte tüm dünyaya yaptığımız en büyük 
yatırım olduğuna inanıyorum.” şeklinde 
devam etti.

Etkinlikte 'Küresel Sorunlara Kentsel Çözümler: 
Şehirlerde Sıfır Atık', 'Yerel Yönetimlerde Atık Yönetimi 
ve Finansmanı', 'Döngüsel Ekonomide Sürdürülebilir Atık 
Yönetimi ve Kaynak Verimliliği' oturumları düzenlendi. 
Son oturumda moderatör olan Çevre ve Şehircilik Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar konuşmasın-
da; "2017 yılında başlayan sıfır atık projesiyle bugüne 

kadar 318 ton dönüştürülebilir atık ekonomiye kazan-
dırıldı. 2023 yılına kadar geri dönüştürme oranını 
%13-15’ten %35'e çıkarmak istiyoruz." dedi.

Sıfır Atık Zirvesi kapsamında bu yıl ikinci kez yılın 
çevreci proje, kişi, kurum ve kuruluşlara ödülleri de 
Emine Erdoğan tarafından verildi. 

Zirvenin açılışında konuşan Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum, "2021 yılında depozito 
uygulamasına başlayacağız. Bu yıl sonuna kadar 
şehirlerimizde, meydanlarımızda yerleştireceğimiz 
makinelere içecek ambalajlarınızı atmak karşılığında 
kontör, otobüs bileti ve çocuklarımıza oyuncak 
vererek vatandaşlarımızı teşvik edeceğiz." dedi.
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Türkiye'de sürdürülebilir çevre ve kalkınma alanında 
önemli bir yol kat edilmesini sağlayan Sıfır Atık 
Projesi kapsamında düzenlenen zirvede, Türkiye ve 
dünyadan çevre konusunda sorumluluk alan tüm 
paydaşlar bir araya geldi.

Zirvede konuşan Emine Erdoğan, Sıfır Atık 
Projesi'nin ilk kez 2017'de tanıtıldığını, iki 
yılda çok sayıda etkinlik gerçekleştirdikleri-
ni anlatarak, bu hareketin, kamu, özel 
sektör, medya ve STK iş birliğiyle hızlı bir 
şekilde yayıldığını söyledi. Sözlerine, 
“2020 yılı itibarıyla bütün belediyelerimizde 
Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçişi 
tamamlamayı hedefliyoruz. Sıfır Atık 
Projesi'nin, yerel bazda ülkemize, küresel 
ölçekte tüm dünyaya yaptığımız en büyük 
yatırım olduğuna inanıyorum.” şeklinde 
devam etti.

Etkinlikte 'Küresel Sorunlara Kentsel Çözümler: 
Şehirlerde Sıfır Atık', 'Yerel Yönetimlerde Atık Yönetimi 
ve Finansmanı', 'Döngüsel Ekonomide Sürdürülebilir Atık 
Yönetimi ve Kaynak Verimliliği' oturumları düzenlendi. 
Son oturumda moderatör olan Çevre ve Şehircilik Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar konuşmasın-
da; "2017 yılında başlayan sıfır atık projesiyle bugüne 

kadar 318 ton dönüştürülebilir atık ekonomiye kazan-
dırıldı. 2023 yılına kadar geri dönüştürme oranını 
%13-15’ten %35'e çıkarmak istiyoruz." dedi.

Sıfır Atık Zirvesi kapsamında bu yıl ikinci kez yılın 
çevreci proje, kişi, kurum ve kuruluşlara ödülleri de 
Emine Erdoğan tarafından verildi. 

Zirvenin açılışında konuşan Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum, "2021 yılında depozito 
uygulamasına başlayacağız. Bu yıl sonuna kadar 
şehirlerimizde, meydanlarımızda yerleştireceğimiz 
makinelere içecek ambalajlarınızı atmak karşılığında 
kontör, otobüs bileti ve çocuklarımıza oyuncak 
vererek vatandaşlarımızı teşvik edeceğiz." dedi.



6. PAGEV ULUSLARARASI PLASTİK
AMBALAJ KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve 
Eğitim Vakfı (PAGEV), “Uluslararası Plastik Ambalaj 
Kongresi”nin altıncısını Ambalaj Atıklarının 
Yetkilendirilmiş Kuruluşu PAGÇEV organizasyonu ile 
22 Ekim 2019 tarihinde İstanbul Swissotel The 
Bosphorus’da gerçekleştirdi. Türkiye ve yurtdışından 
uzmanların, sektör temsilcilerinin ve akademisyenlerin 
bir araya geldiği kongrenin ana teması “Plastik 
Ambalajda Güncel Tehditler ve Fırsatlar” oldu. 
Ekstra vergiler ve yasaklamalar sektörün önündeki 
en önemli tehditler olarak dururken fırsatların 
sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve akıllı ambalajlarda 
olduğu dikkat çekti.

6. PAGEV Uluslararası Plastik Ambalaj Kongresi, EuPC 
Genel Müdürü Alexander Dangis, PlasticsEurope Bölgesel 
Direktörü Giuseppe Riva ve INEOS Styrolution Küresel 
Strateji Direktörü Johannes Musseleck gibi önemli isimlerin 
yer aldığı ve PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu’nun
moderatörlüğünde düzenlenen “Döngüsel Ekonomi ve Sıfır 
Atık” panelinde ağırladı.

Kongrenin bir diğer flaş ismi dijital ambalaj trendinin 
dünyadaki en iyi uygulamalarından biri olan IoT Akıllı 
Ambalajın yaratıcısı Water.IO Başkan Yardımcısı Yoav 
Hoshen oldu. Akıllı ambalajlar mobil uygulamalar ve 
internet sayesinde kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak 
pek çok çözüm sunuyor. Water.IO’nun tekrar kullanılabilir 
su şişelerine takılan akıllı kapakları sayesinde gün içinde 
ne kadar su içmeniz gerektiğini telefonunuzdaki uygulama-
dan takip edebiliyorsunuz. Akıllı kapak aynı zamanda su 
içmeniz konusunda da sizi uyarıyor. Yoav Hoshen, birçok 
sektörde kullanılan ambalajların günümüzde nasıl daha 
akıllı hale geldiğini anlattığı konuşmasında gelecekte bizleri 
neler beklediğine dair ipuçları da verdi.

Ayrıca KlöcknerPentaplast, Unilever, Coca-Cola ve Danone 
gibi dev markalar, sürdürülebilirlik yaklaşımlarını ve 
ambalajdan beklentilerini "PAGÇEV ile Büyük Markalar için 
Ambalajda Sürdürülebilirlik" panelinde Kongre 
katılımcılarıyla paylaştı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan PAGEV Başkanı 
Yavuz Eroğlu; “Türkiye plastik sektörümüz 35 milyar 
dolarlık cirosu ve 12 milyar dolarlık ihracat kapasitesi 
ile ülke ekonomimize büyük oranda katkı sunuyor. 
Plastik sanayimizin en önemli alt sektörlerinden birini 
sektörün üretiminden yüzde 40, ihracatından ise yüzde 
70 pay alan ambalajlar oluşturuyor. Plastik ambalaj 
sektörümüzün performans değerlendirmesine 
baktığımızda, 2018 yılında miktarda 3,6 milyon ton ve 
değerde 12 milyar dolarlık üretim gerçekleştiğini 
görüyoruz. 2019 yılının ilk yarısında plastik ambalaj 
malzemeleri üretimi 2018 yılının aynı dönemine kıyasla 
miktarda yüzde 14 gerilemeyle 1,7 milyon ton ve 
değerde yüzde 21 düşüşle 5,4 milyar dolar oldu. 
Yılsonunda plastik ambalaj üretiminin geçen seneye 
göre miktar bazında yüzde 7 düşüşle 3,4 milyon ton, 
değer bazında ise yüzde 13 gerileme ile 10,5 milyar 
dolar olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Sektörün 
ihracat büyümesinde de bir yavaşlama görüyoruz. 
Geçen sene 2,6 milyar dolarlık plastik ambalaj ihracatı 
gerçekleşmişti. Bu yılın ilk yarısında ise 2018 yılının 
aynı dönemine göre herhangi bir artış yaşanmadığı 
gözlendi. Sektörün 6 aylık ihracatı 1,3 milyar dolarda 
kaldı. Tabii bu duraklamanın geçici olduğunu 

düşünüyoruz. Plastik yeri doldurulamaz bir malzeme. 
Bu özelliği ile plastik sektörü ve plastik ambalaj sektörü 
büyümeye devam edecek. Her zaman söylediğimiz gibi 
plastiklerin doğada yeri yok hayatımızda işi çok. Plastik 
sektörü yeni alternatiflerle gelişecek. Üret, sat, tüket, 
çöpe at yerine üret, sat, tüket, geri dönüştür tekrar üret 
anlayışıyla sektörümüz çok büyük devrim yapacak. 
Plastik endüstrisi olarak bunun altyapısını oluşturuyor 
ve bu alanda yeni yatırımlar yapıyoruz. Böylece plastik 
ambalajlar hem gıda israfını engelleyerek hem de ülke 
ekonomimize katkı vererek büyümesini sürdürecek. 
Özellikle Sıfır Atık Projesi ile birlikte Türkiye geri 
dönüşüm sektörü gelişecek. Sürdürülebilir ürünlerle 
plastik ambalaj sektörü de çevreyi korumayı ve 
kalkınmayı bir arada başaracak. Hem sektör büyüyecek 
hem çevremiz korunacak” dedi.
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Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve 
Eğitim Vakfı (PAGEV), “Uluslararası Plastik Ambalaj 
Kongresi”nin altıncısını Ambalaj Atıklarının 
Yetkilendirilmiş Kuruluşu PAGÇEV organizasyonu ile 
22 Ekim 2019 tarihinde İstanbul Swissotel The 
Bosphorus’da gerçekleştirdi. Türkiye ve yurtdışından 
uzmanların, sektör temsilcilerinin ve akademisyenlerin 
bir araya geldiği kongrenin ana teması “Plastik 
Ambalajda Güncel Tehditler ve Fırsatlar” oldu. 
Ekstra vergiler ve yasaklamalar sektörün önündeki 
en önemli tehditler olarak dururken fırsatların 
sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve akıllı ambalajlarda 
olduğu dikkat çekti.

6. PAGEV Uluslararası Plastik Ambalaj Kongresi, EuPC 
Genel Müdürü Alexander Dangis, PlasticsEurope Bölgesel 
Direktörü Giuseppe Riva ve INEOS Styrolution Küresel 
Strateji Direktörü Johannes Musseleck gibi önemli isimlerin 
yer aldığı ve PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu’nun
moderatörlüğünde düzenlenen “Döngüsel Ekonomi ve Sıfır 
Atık” panelinde ağırladı.

Kongrenin bir diğer flaş ismi dijital ambalaj trendinin 
dünyadaki en iyi uygulamalarından biri olan IoT Akıllı 
Ambalajın yaratıcısı Water.IO Başkan Yardımcısı Yoav 
Hoshen oldu. Akıllı ambalajlar mobil uygulamalar ve 
internet sayesinde kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak 
pek çok çözüm sunuyor. Water.IO’nun tekrar kullanılabilir 
su şişelerine takılan akıllı kapakları sayesinde gün içinde 
ne kadar su içmeniz gerektiğini telefonunuzdaki uygulama-
dan takip edebiliyorsunuz. Akıllı kapak aynı zamanda su 
içmeniz konusunda da sizi uyarıyor. Yoav Hoshen, birçok 
sektörde kullanılan ambalajların günümüzde nasıl daha 
akıllı hale geldiğini anlattığı konuşmasında gelecekte bizleri 
neler beklediğine dair ipuçları da verdi.

Ayrıca KlöcknerPentaplast, Unilever, Coca-Cola ve Danone 
gibi dev markalar, sürdürülebilirlik yaklaşımlarını ve 
ambalajdan beklentilerini "PAGÇEV ile Büyük Markalar için 
Ambalajda Sürdürülebilirlik" panelinde Kongre 
katılımcılarıyla paylaştı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan PAGEV Başkanı 
Yavuz Eroğlu; “Türkiye plastik sektörümüz 35 milyar 
dolarlık cirosu ve 12 milyar dolarlık ihracat kapasitesi 
ile ülke ekonomimize büyük oranda katkı sunuyor. 
Plastik sanayimizin en önemli alt sektörlerinden birini 
sektörün üretiminden yüzde 40, ihracatından ise yüzde 
70 pay alan ambalajlar oluşturuyor. Plastik ambalaj 
sektörümüzün performans değerlendirmesine 
baktığımızda, 2018 yılında miktarda 3,6 milyon ton ve 
değerde 12 milyar dolarlık üretim gerçekleştiğini 
görüyoruz. 2019 yılının ilk yarısında plastik ambalaj 
malzemeleri üretimi 2018 yılının aynı dönemine kıyasla 
miktarda yüzde 14 gerilemeyle 1,7 milyon ton ve 
değerde yüzde 21 düşüşle 5,4 milyar dolar oldu. 
Yılsonunda plastik ambalaj üretiminin geçen seneye 
göre miktar bazında yüzde 7 düşüşle 3,4 milyon ton, 
değer bazında ise yüzde 13 gerileme ile 10,5 milyar 
dolar olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Sektörün 
ihracat büyümesinde de bir yavaşlama görüyoruz. 
Geçen sene 2,6 milyar dolarlık plastik ambalaj ihracatı 
gerçekleşmişti. Bu yılın ilk yarısında ise 2018 yılının 
aynı dönemine göre herhangi bir artış yaşanmadığı 
gözlendi. Sektörün 6 aylık ihracatı 1,3 milyar dolarda 
kaldı. Tabii bu duraklamanın geçici olduğunu 

düşünüyoruz. Plastik yeri doldurulamaz bir malzeme. 
Bu özelliği ile plastik sektörü ve plastik ambalaj sektörü 
büyümeye devam edecek. Her zaman söylediğimiz gibi 
plastiklerin doğada yeri yok hayatımızda işi çok. Plastik 
sektörü yeni alternatiflerle gelişecek. Üret, sat, tüket, 
çöpe at yerine üret, sat, tüket, geri dönüştür tekrar üret 
anlayışıyla sektörümüz çok büyük devrim yapacak. 
Plastik endüstrisi olarak bunun altyapısını oluşturuyor 
ve bu alanda yeni yatırımlar yapıyoruz. Böylece plastik 
ambalajlar hem gıda israfını engelleyerek hem de ülke 
ekonomimize katkı vererek büyümesini sürdürecek. 
Özellikle Sıfır Atık Projesi ile birlikte Türkiye geri 
dönüşüm sektörü gelişecek. Sürdürülebilir ürünlerle 
plastik ambalaj sektörü de çevreyi korumayı ve 
kalkınmayı bir arada başaracak. Hem sektör büyüyecek 
hem çevremiz korunacak” dedi.

PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ
SÜRDÜRÜLEBİLİR
ÜRÜNLERLE BÜYÜYECEK



  

PAGÇEV BÜLTEN Sayı: 773

TOKİ Nilüfer
Anaokulu
Öğrencilerine
Geri Dönüşüm
Eğitimi

TOKİ Nilüfer Anaokulu öğrencilerine PAGÇEV tarafından 
geri dönüşüm ve çevre bilinci eğitimi verildi. İki grup 
halinde gerçekleştirilen eğitimlere toplam 120 öğrenci 
katıldı. Verilen eğitimde "çevre, çevre kirliliği, atık ve geri 
dönüşüm " gibi konu başlıkları detaylı olarak miniklere 
anlatıldı.

Öğrencilerin sorularıyla katkı sağladığı eğitimde çevre ve 
geri dönüşüm konulu kamu spotumuz öğrenciler ile 
paylaşıldı. Ayrıca eğitimde yer alan PAGÇEV’in sevimli 
karakteri “PAG” ile minikler keyifli ve eğlenceli zamanlar 
geçirdiler. Çocukların oldukça ilgili olduğu eğitimin 
sonunda hediye olarak rüzgar gülü, şapka, balon, boyama 
kitabı dağıtıldı.
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Özel Fenerbahçe Eğitim Kurumları’na
Geri Dönüşüm Atölyesi Etkinliği

PAGÇEV tarafından, Özel 
Fenerbahçe Eğitim Kurum-
ları’nda bilgilendirme eğitimi ve 
atölye çalışması gerçekleşti. 
215 öğrenciye yapılan eğitimde, 
çevre ve çevre kirliliği 
konularından genel olarak
bahsedilirken, ambalaj atıkları 
ve geri dönüşümün önemi 
üzerinde ayrıntılı olarak 
duruldu.

Eğitimin ardından, Eko-Tim öğrencileri ile Geri 
Dönüşüm Atölyesi etkinliği gerçekleşti ve geri 
dönüşebilen malzemelerden maketler oluşturul-
du. Bazı öğrencilerin bu atıklardan kendilerine, 
geri dönüşüm kahramanlarını simgeleyen 
kuklalar yapması, çocukların yaratıcı dünyalarını 
gözler önüne serdi.

PAG’ın da eğitim ve atölye çalışmalarına 
katılımıyla, çocuklar eğlenceli vakit geçirdiler. 
Gün sonunda öğrencilerimize hediye olarak 
rüzgar gülü, şapka, balon ve boyama kitabı 
dağıtıldı.



Büyükçekmece Yelken Kulübü ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen
şampiyonada TYF Sosyal Sorumluluk 
Komitesi tarafından Türkiye Yelken 
Federasyonu’nun da desteklediği 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Sıfır 
Atık” projesi kapsamında etkinlikler 
yapıldı. Etkinlikte Büyükçekmece 
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü tarafından 'Sıfır Atık' 
projesi kapsamında geri dönüşüm 
semineri verildi.

TYF Sosyal Sorumluluk Komitesi Başkanı Serdar 
Özkaleli konuşmasında “Amacımız, yelken camiamızı 
çevre konusunda bilinçlendirmek, çevreye duyarlı bir 
nesil yetiştirmek ve yaratılan bu farkındalığın 
yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Yelken camiasının 
çevreye duyarlı olmasını istediğimiz kadar 
yarışlarımızın da çevreye duyarlı olmasını 
amaçlıyoruz. Buna yönelik olarak atıkların sınıflan-
dırılarak toplanmasının sporcu ve antrenörlerimize 
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anlatılması, balık adamlar desteği ile deniz içi 
temizliği ve çevre temizliği faaliyetlerinde 
bulunacağız” dedi.

PAGÇEV olarak stantlı katılım gösterdiğimiz etkinlikte 
katılımcılar ambalaj atıklarının kaynakta ayrı 
toplanması konusunda bilgilendirildi. Geri dönüşüm 
kahramanımız PAG’ın sporcu çocukların ilgisini 
çektiği etkinlikte keyifli anlar yaşandı.
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