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 “SIFIR ATIK” PROGRAMINDA 2019 KRİTİK 

YILLARDAN BİRİ. YÖNETMELİK TASLAĞINA GÖRE 

HER TÜRLÜ ATIK KAYNAĞINDA AYRIŞTIRILARAK 

GERİ KAZANILMASI MÜMKÜN OLAN BÜTÜN 

ATIKLAR KAZANILACAK. PROGRAMA GÖRE BU 

YIL İÇİNDE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ, OSB’LER 

OTELLER, BAZI EĞİTİM KURUMLARI VE KAMU 

KURUMLARI İÇİN ZORUNLULUK BAŞLIYOR. SIFIR 

ATIĞIN TÜRKİYE GENELİNDE UYGULANMASI 

HALİNDE YAKLAŞIK 20 MİLYAR TL’LİK BİR 

EKONOMİK HACİM OLUŞMASI BEKLENİYOR.

“SIFIR ATIK”A
HAZIR MIYIZ?

EKONOMİK FORUM

HAZIRLAYAN: 

DİDEM ERYAR ÜNLÜ
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• Beled�yeler, yen� s�steme göre 
altyapılarını oluşturacak

• Haval�manı, l�man, mar�na, otogar  
tren garı term�naller�

• Alışver�ş merkezler�

• Organ�ze sanay� bölgeler�

• 1000 ve üzer�nde çalışanı bulunan 
kamu kuruluşları

• 100’den fazla öğrenc�s� olan eğ�t�m 
kurumları (okullar, ün�vers�teler, yurtlar)

• 100’den fazla çalışanı olan �ş yerler� 
sanay� kuruluşları

• 4 ve 5 yıldızlı oteller

• 50 ve üzer� yatak kapas�tes�ne sah�p 
sağlık kuruluşları

Atık yönet�m s�stem� 
kurma ve belge alma 
zorunluluğu get�r�len 
kurum ve kuruluşlar
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T
ürkiye’nin en kapsamlı çevre, 

ekonomik ve sağlık uygulama-

larından biri olan “sıfır atık” prog-

ramında 2019 kritik yıllardan biri. 

Görüşe açılan yönetmelik taslağına göre 

her türlü atık kaynağında ayrıştırılarak geri 

kazanılması mümkün olan bütün atıklar 

kazanılacak. Programa göre bu yıl içinde 

alışveriş merkezleri, OSB’ler, oteller, bazı 

eğitim kurumları ve kamu kurumları için 

zorunluluk başlıyor.

Kapsama giren kuruluşlar bu yıl için-

de altyapılarını hazırlayıp sisteme uyum 

sağlamak zorunda. Belediyeler de yine alt-

yapılarını geri dönüşüm ve kazanım süreç-

lerine uyumlulaştırmak zorunda. Sıfır atığın 

Türkiye genelinde uygulanması halinde 

yaklaşık 20 milyar TL’lik bir ekonomik hacim 

oluşması bekleniyor. Sıfır atık uygulamasın-

da taslak yönetmelikte halen belirsiz olan 

unsur ise sokak toplayıcıları oldu. Halen 

toplanan ve geri kazanılan değerli atıkların 

hemen hepsi, herhangi bir organize yapısı 

olmayan, bireysel sokak toplayıcıları aracılı-

ğıyla yapılıyor. Bu yıl içinde takvimi içeren 

yönetmelik yayınlanıp zorunluluk başlarsa, 

belediyeler, okul, otel vb. kuruluşlar uyum 

sağlamak amacıyla yatırım yapacak.

Avrupa’nın Çin’e ihracatı 

Türkiye’ye kaymaya başladı

Türkiye özellikle plastik, cam ve kağıttan 

oluşan katı atık işleme konusunda kapasite 

oluşturdu. Ancak ülke içinde atık toplama 

sınırlı kaldığı için bu kapasitenin kullanıl-

ması için atık ithal ediliyor. Üstelik dünya-

nın en büyük atık ithalatçısı Çin’in bazı atık 

ithalatını çevre ve sağlık gerekçesiyle azalt-

ması üzerine Avrupa’nın bu ülkeye yaptığı 

ihracat Türkiye’ye kaymaya başladı. 2011’de 

yıllık 55 bin ton olan plastik atık ithalatının 

2017’de 205 bin tona, kağıt ithalatının ise 

750 bin tona ulaştığı tahmini yapılıyor. 2017 

itibariyle son beş yılda 128 milyon Euro 

plastik, 236 milyon Euro atık kağıt ithalatı 

yapıldığı belirtiliyor. Türkiye’de atıkların geri 

kazanımının artırılması, çevreye etkisi ile 

düzenli-düzensiz depolamanın azaltılması 

amacıyla program başlatıldı.

Sıfır atık sistemi

uygulanmaya başlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himaye ve des-

tek verdiği program çerçevesinde bilinçlen-

dirme ve farkındalık yanında uygulamaya 

dönük düzenlemeler de hayata geçmeye 

başladı. Bu kapsamda 2019 kritik bir yıl ola-

rak ortaya çıkıyor. Sıfır Atık Yönetmelik Tas-

lağı Aralık ayında görüşe açıldı. Buna göre 

uygulama takvimine göre 2019’da kapsama 

giren işletme, kurum ve kuruluşlar sıfır atık 

sistemini uygulamaya başlayacak ve Sıfır 

Atık Belgesi alacak. Yönetmelik, geri dönü-

şüme imkan sağlayacak şekilde kaynağında 

ayrıştırma ve toplama süreçlerine teslimini 
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zorunlu kılıyor. Yönetmelik taslağına göre 

atık-geri kazanım süreçlerinde ana rol be-

lediyelere verildi. Halen endüstriyel atıklara 

yönelik belediyelerin sorumluluğunda bir 

sistemi uygulayan Türkiye, endüstri dışın-

daki atıklara yönelik de böylece kapsamlı 

bir sorumluluk üstlenmiş olacak. Endüstriyel 

atıklarda ilçe belediyeleri ağırlıklı rol oynar-

ken kapsamın genişletilmesiyle büyükşe-

hir belediyelerine de ilave sorumluluklar 

veriliyor. Belediyeler atıkların toplanması 

veya toplattırılmasından ve bu doğrultuda 

toplama altyapısının oluşturulmasından 

sorumlu olacaklar. Her 250 bin nüfusa bir 

atık toplama merkezi kuracaklar.

Atıkların kaynağında ayrıştırılması için 

belediyeler nüfus ve mesafeye göre “katı 

geri kazanılabilir – geri kazanılamaz” olarak 

adlandırılan ikili atık toplama konteyneri 

oluşturacak. Cam, plastik, elektronik gibi 

atıklar için konteynerler konulabilecek. Yö-

netmelik taslağıyla kutu renkleri de belirlen-

di. Buna göre, ambalajlar için “mavi”, organik 

atıklar için “kahverengi”, cam için “yeşil” ve 

diğer atıklar için “gri” renk kutu, konteyner 

ve işaret kullanılacak.

2019 yılı iklim planları

açısında da önemli olacak 

Diğer yandan dünya genelinde aşırı 

hava olaylarının hızla arttığı bir dönemde, 

bir iklim zirvesi daha geride kaldı. Polon-

ya’nın Katovice şehrinde gerçekleşen İk-

lim Zirvesi’ne "1.5 derece hedefinin tuttu-

rulabilmesi için 12 yılımız kaldı” uyarısı ile 

gelen ülkeler, zirveyi umut verici kararlar 

ile terketti. Neydi bu önemli gelişmeler 

bakalım. Her şeyden önce ülkeler, 2020 

yılına kadar yeni ve daha iddialı iklim plan-

larını sunmak konusunda uzlaşmaya vardı. 

Bu sayede, iklim eylemini hızlandırmak 

için ülkeler ile yurttaşlar, iş dünyası ve 

yatırımcılar arasındaki güven tazelenmiş 

oldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, 

Eylül 2019’da iklim değişikliği konusunda 

düzenlenecek özel toplantıda, bu konu-

daki ilerlemeleri değerlendirecek. Paris 

Anlaşması’nın Kural Kitabı kabul edildi. 

Kural Kitabı ile birlikte 2020 öncesi iklim 

hedeflerini yenileme kararı, küresel düzey-

de sera gazı emisyonlarını azaltmak için 

çok önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Avrupa İklim Fonu CEO’su Laurance 

Tubiana da küresel politik durumun getir-

diği karşı rüzgara rağmen, Paris Anlaşma-

sı’nın COP24’de yolundan şaşmadığını ve 

ne kadar dayanıklı bir anlaşma olduğunu 

ortaya koyduğunu söylüyor. Tubiana, Paris 

Anlaşması Kural Kitabı’nın güven tazele-

mek ve küresel düzeyde dönüşümü hız-

landırmak için önemli bir temel dayanak 

oluşturacağını ifade ediyor. 

UNFCCC eski sekreteri Christiana Figu-

eres’in yorumları da aynı yönde. Figueres’e 

göre, anlaşmanın temelini oluşturan kural-

lar ve dayanaklar artık daha güçlü ve 2019 

ise çok önemli bir yıl olacak. COP25’in Latin 

Amerika’da Şili ve Kosta Rika ortaklığı ile 

düzenlenecek olması ise sürece yeni bir 

heyecan getirecek nitelikte.

Türkiye’nin talepleri sonuçsuz

Türkiye’nin taleplerinde bu sene de so-

mut bir sonuç alınmadı. Birleşmiş Milletler 

Çerçeve Sözleşmesi’ne göre Türkiye EK-I 

ülkesi, kalkınmış ülke olarak sınıflandırıyor. 

Paris Anlaşması kapsamında ise “kalkınmak-

ta olan ülke” olarak sınıflandırılmayı talep 

ediyor. Türkiye’nin EK-1'den çıkma talebinin 

sonuçlandırılması için Avrupa Birliği adına 

Fransız Büyükelçi Bridgette Collet görev-

lendirilmişti. Collet, Türkiye’nin sorunu çöz-

mek için gösterdiği iyi niyete ve çabalara 

dikkat çekerken, tarafların uzlaşamadığını 

iletti. Bu talebe özellikle kalkınmakta olan 

ülkelerden itiraz geldiği belirtiliyor.
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Ülkeler ve özel sektör 

tarafından atılan adımlar

 32 trilyon dolar değerinde varlık 

yöneten 415 yatırımcı Polonya’daki BM İk-

lim Konferansı’nda yayımladıkları bildiride, 

tüm hükümetleri “Paris Anlaşması emisyon 

azaltım hedeflerinin gerçekleştirilmesi için, 

ulusal katkı beyanlarını 2020’ye kadar ha-

zırlamaya” çağırdı. Bildiride ülkelerden iklim 

taahhütlerini artırmaları da isteniyor.

 ING, BBVA, BNP Paribas, Standard 

Chartered ve Société Générale olmak üzere 

beş banka, portföylerindeki kredilerin iki 

derece ile uyumunu denetleyeceğini taah-

hüt etti. Bu bankalar toplamda 2.4 trilyon 

Euro’luk krediyi yönetiyorlar.

 Dünyanın en büyük gemicilik şirketle-

rinden Maersk, 2050’de sıfır emisyon hedef-

lediğini açıkladı. Amerikan enerji devi Xcel 

Enerji 2050’de sıfır emisyonlu şirket olacağı 

sözünü verirken, IKEA 2016'ya göre 2030 

yılında en az yüzde 80 azaltım hedefi verdi.

 Dünya Bankası 2021-2025 arasında 

200 milyar dolar ile iklim eylemine yatırım-

larını iki katına çıkaracağını duyurdu.

 FİFA ile Uluslararası Olimpiyat Komi-

tesi’nin de aralarında bulunduğu 17 büyük 

spor kurumu, Spor İklim Eylem Çerçevesi’ni 

duyurdu. Bu kapsamda emisyon azaltımı 

için çalışma grupları 2019 yılında kurulacak. 

Finansman taahhütleri

 Adaptasyon Fonu: COP24 öncesi 

toplam taahhüt miktarı 538 milyon dolardı. 

COP24 sırasında bu rakama 129 milyon dolar 

daha eklendi. En büyük taahhüdü 70 milyon 

Euro ile Almanya yaparken, İtalya 7 milyon 

Euro, Fransa 16 milyon Euro, AB Komisyonu 

ise 10 milyon Euro taahhüt etti.

Yeşil İklim Fonu: COP24 ile beraber 

yeşil iklim fonuna yapılan katkılar 10.3 milyar 

dolar seviyesine yükseldi. Almanya ve Nor-

veç kendi katkılarını, bir sonraki döngüde iki 

katına çıkaracaklarını ifade ettiler. Böylece, 

Almanya’nın toplam katkısı 1.5 milyar Euro, 

Norveç’in toplam katkısı ise 516 milyon dolar 

seviyesine çıkmış oldu.

 Az Kalkınmış Ülkeler Fonu: COP24 

sonu itibari ile bu fonun büyüklüğü de 1.33 

milyar dolar seviyesine ulaştı. COP24 sırasın-

da fona en büyük katkı, 5.5 milyon dolar ile 

İsveç’ten geldi.

Deklarasyonlar

 İklim değişikliğinden en çok etkilenen 
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48 ulusun oluşturduğu En Kırılgan Ülkeler 

Forumu, küresel eylemi artırmayı talep eden 

ve ülkelerin iklim planını 2020 yılına kadar 

yenilemeye davet eden çağrısını tekrarladı.

 Gelişmekte olan Pasifik Küçük Ada 

Devletleri “iklim değişikliği ile mücadeleyi ar-

tırmanın aciliyeti" hakkında bir deklarasyon 

yayımladı. Metinde OECD üyesi ülkelerden 

2030 yılına kadar kömürü terk etmeleri tale-

binde bulunuldu.

Türkiye 58. sırada

Bu arada Barilla Gıda ve Beslenme Vak-

fı’nın (BCFN) The Economist Intelligence 

Unit (EIU) işbirliğiyle hayata geçirdiği Gıda 

Sürdürülebilirlik Endeksi’nin 2018 verileri 

açıklandı. Dünya nüfusunun beşte dördünü 

ve gayrisafi küresel hasılanın yüzde 90’ından 

fazlasını temsil eden endekste, bu yıl öl-

çümlenen ülke sayısı 34’ten 67’ye çıkarıldı. 

Üç temel başlıkta, 38 gösterge ve 90 kriter 

üzerinden yapılan değerlendirme sonu-

cu Fransa, gıda sürdürülebilirliği alanında 

hayata geçirdiği uygulamalarla endeksin 

lideri oldu. Endekste Hollanda ikinci, Kana-

da üçüncü, Finlandiya dördüncü, Japonya 

beşinci olurken, Birleşik Arap Emirlikleri ise 

listenin sonunda yer aldı.

Türkiye, yetersiz beslenmeyi önleme, 

sürdürülebilir tarım, su yönetimi, hava ka-

tegorisi ve iklim değişikliğini önlemeye yö-

nelik uygulamalarıyla yüksek puan almasına 

rağmen, bu yıl değerlendirmeye alınan ülke 

sayısı arttığından genel sıralamada 58’inci 

olarak yer bulabildi. 67 ülke arasında sürdü-

rülebilir tarım başlığında 35’inci, beslenme 

sorunları başlığında 33’üncü sırada yer alan 

Türkiye, gıda kaybı ve israfında ise son sıra-

larda yer aldı. “Gıda Kaybı ve İsrafı” başlığın-

daki değerlendirmede gıda kaybı, tüketici 

düzeyinde gıda atıkları başlıklarında iyi bir 

puan alan Türkiye, bu iki önemli konuyla 

ilgili yasal düzenleme ve yatırım eksikliğine 

ek olarak dağıtım seviyesinde yaşanan ka-

yıplar nedeniyle bu başlıkta en sondaki üç 

ülke arasına girdi.

“Sürdürülebilir Tarım” başlığında 35’inci 

sırayı alan Türkiye; tarımın su üzerindeki çev-

resel etkisi, su çekilmesinin sürdürülebilirliği, 

su yönetimi, hayvan yemi ve biyoyakıtlar 

üzerindeki etki, arazi mülkiyeti, tarımsal sis-

temin çeşitlendirilmesi, çevresel biyoçeşit-

lilik, tarımın atmosfere çevresel etkisi, iklim 

değişikliğini önleme ve sürdürülebilir tarıma 

yatırım fırsatları alanlarında iyi puan aldı.


