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TÜÇEM Çevre Eğitimi ve Atık Yönetimi Derneği Başkanı
AYNUR ACAR

Kentlilik ve çevre bilincine sahip bireylerin yetişmesine, devlet, yerel yönetimler, STK’lar ve tüm 
eğitim kurumlarına teknik destek vererek ve ortak çalışarak “Çevre Yönetimi”, “Atık Yönetimi”, 
“Geri Dönüşüm/Kazanım” ve “Teknoloji Danışmanlığı” gibi ana başlıklar altında, tüm atık 
türlerinin yönetimi ve geri dönüşüme kazandırılması için eğitimler düzenlemek, seminer ve 
konferanslar vermek ve uygulama projeleri yapmak amacı ile kurulan TÜÇEM Derneği ve bu 
derneğin değerli Başkanı Çevre Danışmanı Aynur Acar ile güzel bir röportaj gerçekleştirdik.

RÖPORTAJ: Zekİ KOPUZ
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Röportajımıza sizi tanıyarak başlayabilir miyiz? Geçmiş mesleki tecrübelerinize değinir misiniz?

Ankara doğumluyum. Almanya’da işçi çocuğu olarak yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönme kararı aldım. Döndüğümde 
ise ülkemdeki insan haklarının, işçi haklarının ve hayat standartlarının uçurumlarını gördüm. Büro yönetimi, dış 
ticaret ve uluslararası tahkim eğitimleri ile çevre ve atık yönetimi eğitimleri aldım.

Çalıştığım her sektörde ülke şartlarının Avrupa standartlarını yakalaması için gayret gösterdim, projeler yaptım 
ve hep daha iyiyi diledim. Ağustos 2019 itibariyle 40 yıldır çalışıyorum.  Her zaman AB yaşam standartlarının 
uygulanmasının ülkem ve vatandaşlarımız için en büyük kazanım olacağını düşünerek çalıştım.
1980-2004 yılları  arasında özel sektörde; çevre teknolojileri, ağır sanayi, otomotiv yan sanayi, telekomünikasyon  
sanayi ve tıbbi cihaz sektörü olmak üzere büyük çaplı Alman firmalarında 24 yıl dış ticaret ve lojistik müdürlüğü 
yaptım.

2004-2015  yılları arasında Türkiye-Almanya ikili ticari ilişkilerinde Dış Ticaret Danışmanlığı yaparak özel sektör, 
MSB, TRT, TSE’de önemli projeler gerçekleştirdim. Türkiye-Almanya Hükümetler arası imzalanan Teknik İşbirliği 
Protokolü kapsamında Marmara Belediyeler Birliği (MBB) bünyesinde kurduğumuz Türk-Alman Çevre Yönetim 
Merkezini kurarak  Yöneticiliğini yaptım. Türkiye’nin 5 ayrı bölgesinde organize ettiğim Çevre ve Atık Yönetimi 
Eğitim Programlarını Alman teknik uzmanlarla gerçekleştirdik. Programlara önce tüm Türkiye’deki belediyelere daha 
sonra da en sorunlu bölge olan Marmara Bölgesinde kapsamlı bir şekilde MBB üyesi belediyelere Çevre Mevzuatları, 
Çevre Teknolojileri ve Çevre ve Atık Yönetim Sistemi hakkında eğitim ve seminerler düzenleyerek devam ettik.
Beraberinde, gönüllü olarak toplum bilincini yaygınlaştırmak için Türkiye’de yaşayan 82 milyon vatandaşımızın 
sağlığını ve geleceğini ilgilendiren Çevre ve Atık Yönetimini anlatmayı misyon edindim. Üniversiteler, okullar, STK’lar 
ve belediyelerde konferanslar, seminerler verdim, vermeye de devam ediyorum.

Emine Hanım’ın üstlendiği Sıfır Atık Projesi’nin mimarı olarak sizi biliyoruz. Sıfır Atık Projesi nedir? Ve hazırlık 
aşamasından bahseder misiniz?

Çevre ve atık yönetimi çalışmalarına 2004 yılının sonuna doğru başladım. 2005 Çevre Kanunu düzenlemesiyle start 
verdik. Açılışını Çevre Bakanının yaptığı, Türkiye’nin ilk Çevre Yönetim Merkezi’ni kurmak üzere, o zamanki Çevre 
Bakanı Osman Pepe’nin Alman Çevre Bakanlığı ile teknik işbirliği protokolü kapsamında görevlendirildim. Çevre 
Yönetim Merkezi’nin kurulmasındaki amaç, Türkiye’deki belediyelerin altyapısının iyileştirilmesi, vahşi çöp düküm 
alanlarının disipline edilmesi, patlayarak ölümlere sebep olan (Ankara’da Mamak çöplüğü, Ümraniye’de Hekimbaşı 
çöplüğü gibi…) sahaların disipline edilmesi için çalıştık. Atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşümün önemi 
üzerine yerel yönetimlerde farkındalık yaratarak sahanın iyileştirilmesiydi esas amaç. Görev aldıktan sonra, bölge 
bölge çalışmaya başladık. Bölgesel toplantılar yaparak Türkiye’deki o zamanki 2951 belediyeye ulaşmaya çalıştık. 
Belediyelerdeki en büyük sorun atığın yönetimi idi. Doğru yönetilemiyor, vahşi toplanıyor ve vahşi çöp dökümü 
yapılıyordu. Çöp döküm yerlerindeki çöpün sızıntı suyu yeraltı su kaynaklarını kirletiyor, zehirliyordu. Öncelikle 
belediye altyapılarını gözlemledik, aşama aşama belediyelerin uzmanlarını mühendislerini eğitmeye başladık, 
ev ödevleri verdik, her belediyeden mevcut durumlarını anlatan sunumlar yapmalarını sağladık ve doğrularına, 
yanlışlarına dikkat çekip iyileştirdik. Yetkilendirilmiş kuruluşlar ile tanıştırdık, onların sorumluluklarını anlattırdık. 
Birlikte çalışmalarını sağladık. Bunu yaparken aynı zamanda vatandaşı da eğitiyorduk. Sonra belediyelerle beraber 
konferanslar verdik. Halka evde çöpü nasıl ayrıştırması gerektiğini öğrettik. Ben tüm atık türlerinin yönetiminden, 
atık getirme merkezlerinin kurulmasının öneminden, depozito sisteminin uygulanmasına kadar birçok başlığı 
2005’ten bu yana anlatıyorum. Yine hem vatandaşın hem de tüm tarafların anlayacağı dilden “Neler Çöp? Neler Çöp 
Değil?” “ENERJİNİ ÇÖPE ATMA” sloganıyla kitapçığını yazdım ve tüm Türkiye’ye dağıttık. Bugünkü sokaklardaki geri 
dönüşüm kumbaraları, 2004’te başladığımız atık yönetiminin alt yapısıdır. 2009 yılına geldiğimiz zaman yaşadığımız 
sıkıntı ise; yerel seçimler sonrası belediyelerin bürokratik ortamında başkanla birlikte kadroların değişmesiydi. Ve 
kamuda istediğimiz gibi sözümüz geçmiyordu. Çünkü kamunun önce kendi içinde uygulaması gereken bir çalışmaydı 
atık yönetimi. O zaman birçok yazı yazdım, gazetelerde yayınlandı, “ya Cumhurbaşkanı ya da Başbakan bu işin 
ucundan tutsun da emeklerimiz boşa gitmesin” diye. Kimseden ses çıkmadı o dönemde, ama çok üzüldüm. Çünkü 
zaman içinde, başlığı olan atık türlerini yöneten yetkilendirilmiş kuruluşlar yavaş yavaş oluşmaya ve ortaya 



>> Röportaj

26

www.kopuzlarvakfi.com

26

çıkmaya, benim çalışmalarımı tamamlayıcı çalışmalar yapmaya başladılar. Gel gelelim 2009 yerel seçiminde burun 
üstü çakıldık. Yaptığımız bütün emekler ve eğitimler boşa gitmeye başladı. Belediye başkanı değişti, bunun yanında 
eğittiğimiz kadrolar değiştirilmeye başlandı. O dönem çok ciddi üzüntüler yaşadık. 2011 mevzuat değişiklikleri ile 
de aynı sıkıntıyı yaşamaya devam ettik. Artık ben isyan etmeye başladım; “çevreyi siyasete karıştırmayın” diye. Çevre 
82 milyon insanımıza bir hizmettir.  Bu işe 14-15 yılımızı verdik. İşin tesadüfi olan tarafı ise, bu yetkilendirilmiş 
kuruluşların başındaki yöneticilerin çoğu da kadındı. Çok çalıştık ve sahayı şekillendirdik. TÜÇEM Derneği kurucusu 
olan 11 kadınla bu işe çok emek verdik. Her birimiz ayrı bir sektörde atığı yönetmeye çalışıyoruz. Bu kadar 
çalışmamıza rağmen kamu sektörü bizi çok yoruyordu. 2009 da ve 2011 deki kitapçıklarımda yazdığım “HEDEF 
SIFIR ÇÖP OLMALIDIR” diye diye bugünlere geldik. 2017 yılının sonuna doğru Emine Hanım, bizim ulaşmayı 
hedeflediğimiz “Sıfır Atık Projesi”ni sahiplendikten sonra tüm kamu hazır ola geçti. Ve tüm kamu kuruluşları Sıfır Atık 
Projesi’ni uygulamaya başladı. Allah razı olsun, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Geleceğimize en güzel hizmetlerden 
biridir bu proje. Şimdi tüm kamu kurumlarında da bütün atıklar ayrı toplanmak üzere altyapısı kuruldu ve dönüşüme 
gönderiliyor, ekonomiye kazandırılıyor. Şimdiki sıkıntımız bu işin toplum ayağıdır. Toplumu istediğimiz seviyeye 
getirirsek inşallah Avrupai standartlara çıkmış olacağız.

Çevreci Yönetici Kadınlar Platformunu kimler oluşturuyor?

4 yıldır var olan bu platformu artık dernekleştirdik. TÜÇEM Çevre Eğitimi ve Atık Yönetimi Derneği’ni kurduk. 
Bakanlığın yetki verdiği birçok kuruluş var çatımız altında. Türkiye Atık Pil Derneği Genel Sekreteri Neslihan Hanım, 
atık yağları toplayıp Kartepe’de biodizel yakıt yapan DEHA Atık Yağ Toplama Firması Genel Müdürü Nihal Karakuş, 
eski Çevre Bakanlığı Uzmanlarından Ulus Çevre Danışmanlık Firması’nın sahibi Rahşan Ulus, floresan lambaların 
ve elektrikli ev aletleri ile elektronik atıkların geri dönüşümünü sağlayan AİGD Derneği Mühendislerin Elif Kara, 
Koç Holding’in kurduğu Turmepa Derneği Genel Müdür Yardımcısı Mine Göknar, uzun bir belediye geçmişine sahip 
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bugün uluslararası bir firmanın 5 fabrikasının Çevre 
ve Atık Koordinatörü olan Merve Kulbakan, çevrede 
sürdürülebilirlik çalışmaları yapan Mine İzmirli, 
Marina ve yat limanlarında bırakılan atık yağlar ve 
sintilerin önüne geçmek için çalışmalar yapan Ata 
Yatçılık Yöneticilerinden Beyza Bostancı ve Elif Giray 
Kayaduman ‘da derneğimizde pet şişe ve plastiklerden 
sorumlu kadınlardır. 

Son zamanlarda gazetelerde görmüşsünüzdür, yurt 
dışından çöp ithal ediyoruz, diye! Hayır, çöp ithal 
etmiyoruz, atık plastik ithal ediyoruz. Plastik üretiminde 
Avrupa’da ikinci üretim kapasitesine sahip başarılı bir 
plastik sanayimiz var. Ama bu başarı nasıl sağlanmış? 
Başka ülkelerin çöplerinden toplanan atık plastikleri 
ülkemize getirerek üretim yapıyorlar. Acı bir durum 
maalesef kendi ülkemizdekini toparlayamıyoruz. 
Bunu sağlamamız lazım ve plastik atıkları temiz bir 
şekilde toplamalıyız. Güzel ülkemizin her noktasını, 
doğal güzelliklerini, denizlerini, sahillerini, ormanlık 
alanlarını bu atıktan bir an önce kurtarmamız lazım. 
Ve ondan sonra hammaddeye ihtiyacımız olursa 
yurt dışından elbette getiririz, başarılı sanayimizin 
üretimini sekteye uğratmamak için. Elif Hanım ile 
bunun mücadelesini veriyoruz. Tüm bu çalışmaları 
destekleyecek en önemli hizmet ve benim uzun 
yıllardır arzu ettiğim en güzel projelerden biri olacak 
olan depozito iade sistemi uygulamasının kanun 
değişiklikleri 2018 Aralık ayında Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca yapıldı. Projenin resmi ismi TÜDİS 
“Türkiye Depozito İade Sistemi” olarak lanse edildi ve 
28 Ağustos 2019’da Bakan Yardımcısının katılımıyla 
start verildi. İTÜNOVA Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem 
Görgün koordinatörlüğünde ve benim danışmanlığımda 
projenin 2023 yılına kadar kurgulanması ve faaliyete 
geçirilmesi üzere çalışmalara başladık. TÜÇEM olarak 
gururluyuz.

Ciddi çalışmaların yürütüldüğü ülkelerle 
karşılaştırdığımızda Türkiye’nin hedeflerini nasıl 
görüyorsunuz?

1986 yılını örnek vereyim. Almanya’da bazı eyaletlerde 
parklardaki ağaçların diplerine vatandaşlar gelip 
evsel atıklarını atıyorlardı, park görevlileri de üstüne 
toprak atıp, o atığın orada gübre olmasını sağlıyorlardı. 
Ben Almanya’da işçi çocuğuydum, bu sistemin 

içinde büyüdüm. Bizim burada kâbus gibi; en büyük 
sıkıntı evsel atığı yönetememek. Biz kâğıdımızı bile 
toplayamıyoruz, evsel atıklarla beraber atıyoruz. Ve 
burada çöpten toplanan kâğıdın geri dönüşüm değeri 
kalmıyor. Kâğıt ayrı toplanmalıdır, ıslanmayacak, yemek 
artığı bulaşmayacak, küflenmeyecek ve geri dönüşüm 
olarak değeri artacak. 

Evde ve işyerinde sıfır atık yaşam tarzına geçmek 
insanların yaşamlarını nasıl etkiler?

Biz çöpü evimizin önündeki konteynerlere atıyoruz, 
ama yanlış, karışık, ayrıştırmadan atıyoruz. Döküm 
yerine gidene kadar bir metan gazı salıyor ve gittiği 
yere kadar da bu salım devam ediyor. Bu gaz atmosferde 
ozon tabakasına zarar veriyor. Bunu için her yerde 
çöpümüzü ayrıştırmamız lazım. 4 tane büyük proje 
gerçekleştirdim ve başarılı oldum. Allah nasip ederse bu 
projede de ülkemiz için çalışıyorum, gelecek nesil için 
çalışıyorum. 

Özellikle, geleceğimiz olan çocuklara okullarda 
atığın önemini ve anlamını yeterince anlatabiliyor 
muyuz?

Her doğan yeni nesil toplumu oluşturur. Bu toplumu 
oluşturan insanların da sorumluluk duygusunu 
arttırmamız gerekiyor. Bunu devletin tayin ettiği 
şartlarla, kanunlarla, teşviklerle sağlamak mümkündür. 
Biz çocuklarımıza şunu demeliyiz; “Ben dünyayı tek 
başıma kurtaramam, senin yardımına ihtiyacım var!” 
Her birey sorumluluk alana ve duyana kadar, yeni nesli 
kazanmak için geleceğe yatırım yapmalıyız. Yoksa 
bugünkü çırpınışlarımız boşadır. TÜÇEM kadınlarının 
ortak noktası, önce okullara gidiyoruz. Çizgi filmler, 
tiyatrolar ve karikatürlerle olayı anlatıyoruz. Bu bizim 
geleceğe yatırımımız. Ancak bugünkü anne/baba olmuş 
bireyleri de kazanmamız lazım. Onları kazanamazsak, 
onlar da gelecek jenerasyonu çevreye duyarlı bireyler 
olarak yetiştiremezler. Anne ve babalara çok iş düşüyor 
ve bizim çalışmalarımızda desteklerine ihtiyacımız var.

Sıfır Atık Yönetmenliği Herkese Sorumluluk Veriyor. 
Tüm Kurumlarda ve Özel Sektörde Atığı Ayrıştırma 
Zorunluluğu Var. 82 milyonun elini taiın altına sokması 
lazım. Vatandaşlık sorumluluğu alması lazım!

SIFIR ATIK YÖNETMENLİĞİ HERKESE SORUMLULUK VERİYOR. TÜM 
KURUMLARDA VE ÖZEL SEKTÖRDE ATIĞI AYRIŞTIRMA ZORUNLULUĞU VAR.

“
”
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Sıfır Atık Projesi ve depozito aide sisteminin başarıya ulaşmasında vatandaşa, özel sektöre ve belediyelere ne 
gibi görevler düşüyor?

Belediyeler yıllardır bu işin içinde zaten. Sıfır Atık Projesi’nde belediyeler ve tüm kamu kuruluşları var, ama 
depozito sisteminde belediyelerin ve kamu kuruluşlarının olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu sistemin 
yönetilmesinin sorumluluğunu, tamamıyla piyasaya sürenin üstlenmesini sağlamalıyız. Yani pet şişeyi üreten de, 
dolduran da işin sorumluluğunu üstlenmeli, toplatması gerekiyorsa toplatmalı ve eğer çevreyi kirletiyorsa bedelini 
ödemelidir. Bakanlığın yerinde olsam ben bunu yapardım. Nasıl yapardım? Bu konuda Avrupa’da çok örnekler var. 
İlk olarak, piyasaya süren ayağından başlardım. “Ne zaman malzeme sevkiyatı yapacaksın ve fatura keseceksin, ne 
kadar pet şişe süreceksin ve bunu piyasaya sürmeden bana ibraz edeceksin. Ne kadarını Türkiye’de kullanacak ne 
kadarını yurt dışına yani ihracata süreceksin?” diye bana beyan etmesini isterdim. Daha sonra Türkiye sahasına 
süreceği ambalajların depozito bedelini peşin tahsil edip havuz sistemine atarım ve “Kime satıyorsan sat şimdi.” 
derim. Perakendeciler de sattıkları ürünlerin iadesini de vatandaşa bu havuzdan alıp ödeyecek. Bunun bir faydası 
da pet şişe piyasası kontrol altına alınmış olacak. Verdiğim örnek pet şişe içindir. Tüm içecek ambalajları için aynı 
şey uygulanmalıdır. Ama maalesef piyasaya süren sorumluluğu mevzuatlarımızda olmasına rağmen uygulamada 
gerçekleşmiyor.

Biz insanlar doğayı çok fazla mı kirlettik?

“Allah her canlıya bu evrende görev vermiş, her canlı hakkıyla yaparken insanoğlu evrene ihanet ediyor”O kadar 
çok kirlettik ki güzel ülkemizi… Bakın yeni atık yönetmenliğinden örnek vereceğim, 2011’de Adalar ve Belgrad 
ormanlarında özel projeler yaptık. Belgrad ormanlarında piknikçiler için özel naylon poşetler yaptırdık. Orman 
Bakanlığı, Orman İl Müdürlüğü, TEMA Vakfı, Belgrat Ormanları Gönüllüleri, Dağcılık Kulübü ve AKUT başta olmak 
üzere, bu projeyi desteklemek için binlerce gönüllü çalıştı. Adalarda 500 gönüllü ile beraber çöpleri topladık 
ormanların içinden. Belgrad ormanlarında kapılardan poşet verdik piknikçilere, çöplerini koymaları için. “Çıkış 
kapısına getirenlere de hediyelerimiz var.” dedik. Bunu sürdürülebilir kılmak için de 3 yıllık bir proje yaptık. Maalesef 
2 yılı bile dolduramadık bu projede. Orman Bakanlığı ormanı ihaleye vermişti, giremedik ormana kapılardan. Fakat 
üzücü tarafı, tertemiz yaptığımız Belgrad ormanlarının 1 yıl sonra gittiğimizde, yine eski haline geldiğini gördük. 
Çok üzüldük. Şimdi yine Adalar da eski haline döndü. İnşallah yeni bir proje hazırlıyoruz ve temizlik çalışması 
başlatacağız.
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Yangınların en büyük sebebi ambalajlardır… Ve son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?

Özellikle ormana atılan cam şişeler ve içinde su bırakılmış pet şişeler mercek vazifesi görüp, yangınlara sebep 
veriyor. Hiç duydunuz mu ormanda yaşayan canlıların, yaban hayvanlarının ormanlara zarar verdiğini? Biz onlara 
yaşam alanı bırakmadık. Bütün afetlerin önüne ormanlar geçiyor, ormanlarımızı gözümüz gibi korumalıyız. Şahit 
olduğum bir konu da; yerel yönetimlerin sahaya koyduğu cam kumbaralarında toplanan camları toplayan firmalar, 
lojistik maliyeti fazla diye götürüp ormanın göbeğine döküyor kırık camları. Çok üzücü ve sorumsuzca bir yaklaşım. 
Diğer taraftan çok HES yaptık, o HES’lerin zararını düşünmeden yaptılar. HES ihtiyacımız mı var, amenna, karşı 
değilim. Kaçkar Dağları zirvesi yaptığım yıl gezdim bazı HES’leri ve konuştum firmalarla. HES’in bir kuralı! Yapmasını 
bileceksin ve eğer yapmasını bilmiyorsan bu işe girmeyeceksin kardeşim. İhaleyi babayiğit bir adam alıyor, sonra 
gidiyor bir taşeron firmasına veriyor. Taşeron firma da ne bir çevre mühendisi nede çevreyi bilen bir kişi çalıştırıyor. 
Bin ağaç kesilerek yapılabilecek bir projede milyonlarca ağaç kesiliyor. En büyük hatalardan biri de suyunu barajlarda 
topladıkları derelere can suyu bırakılmıyor. Binlerce yıldır o dere orada ekolojik dengeyi sağlıyor, dere yatağındaki 
canlıları, çevresindeki bahçeleri, ağaçları nemiyle besliyor. Sen gelip cahilce, bilinçsizce yaptığın HES projesiyle 
ekolojik dengeyi bozuyorsun. Dereler kuruyor, bahçeler susuz kalıyor, ormanlar nemden mahrum kalıyor, orman 
canlıları susuz kalıyor… Mesela; 15 yıldır anlatmaya çalıştığımız bir sorunumuz da, Allah’ın insanlığa lütfu olan 
çok güzel bir güneşimiz var ama biz bunu değerlendiremiyoruz. Bizden daha az güneş alan Almanya güneş enerjisi 
ile ürettiği elektrikte patlama yaşadı. Biz hala özellikle Akdeniz’de çatılarımızda güneşten su ısıtıyoruz. Elektrik 
üretemiyoruz. Devasa oteller hiçbir sorumluluk almıyorlar. Mevzuatlarla sağlanmalı, zorunlu olmalılar. Çevreci 
yaklaşımla turizm tesisleri işletilmeli. Başka bir konu da, İstanbul Maltepe sahil ve Yenikapı sahil parkını yaptılar. 
Buraların enerjisi şebekeden besleniyor. Düşünebiliyor musunuz? Halbuki, bu parkın küçük bir köşesine bir güneş 
enerjisi santrali yapabilirler. Suyunu şebekeden veriyorlar. Arıtma tesisi suyunu buraları sulamak için kullanın. Bütün 
sulama sistemleri su kaçırıyor, bastığınız çimler ıslak ve çamur. Gereksiz kent mobilyası kalabalığı var, doğal olması 
gereken bu parklarda. Her yer bank cenneti. Bu tedbirleri çok iyi alarak tasarruflu olmamız lazım. Baştan fizibilite 
ederek kurgulamak ve inşa etmek gerekiyor bu parklarımızı, yeşil alanlarımızı. Yerel yönetimlerin iyi örneklerle 
birbirlerine ve topluma örnek olması gerekiyor. Ümid ediyorum hep birlikte üstesinden geleceğiz.

Derginizde bana da yer ayırdığınız ve çevreye gösterdiğiniz duyarlılık için çok teşekkür ederim.




