
Corona virüs ile son dönemde 
plastikleri azaltma ve kullanma 
çalışmalarının çöktüğünü itiraf eden 
Çevre Eğitim ve Atık Yönetimi Derneği 
(TÜÇEM) Kurucusu ve Yönetim Ku-
rulu Başkanı Aynur Acar, “her şey tek 
kullanımlık oldu ve çevre eskisinden 
daha fazla kirletilmeye başladı” dedi.  
Acar, Protokol Dergisi aracılığıyla da 
yeni çevre projesinin adını açıkladı: 
TÜDİS…

 ■ BY Protokol Dergisi okuyucuları 
için öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 

Ankara doğumluyum. Almanya’da 
işçi çocuğu olarak yaşadıktan son-
ra Türkiye’ye dönme kararı aldım. 
Döndüğümde ise ülkemdeki in-
san 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 
2020 itibariyle 41 yıldır çalışıyor; 
olacağım. Her zaman AB yaşam 
standartlarının uygulanmasının ül-
kem ve vatandaşlarımız için en büyük 
kazanım olacağını düşünerek çalıştım. 
Özel sektörde; çevre teknolojileri, 
ağır sanayi, otomotiv yan sanayi, tel-
ekomünikasyon sanayi ve tıbbi cihaz 
sektörü olmak üzere büyük çaplı Al-
man firmalarında dış ticaret ve lo-
jistik müdürlüğü ve genel müdürlük 
yaptım. Özel sektörden emekli old-
uktan sonra, kamuya özel statüde 
belediye alt yapısını iyileştirmek için 
çevre danışmanlığı kapsamında 14 yıl 
hizmet verdim. Ve şu anda da Çevre 
ve Proje Danışmanlığı yapıyorum. 
Çevre Eğitim ve Atık Yönetimi Derneği 
(TÜÇEM) Kurucusu ve Yönetim Kurulu 
Başkanıyım.

 ■ Kendinizi çevre danışmanı ve pro-
je gönüllüsü olarak tanıtıyorsunuz? 
Sizi bu seçimi yapmaya iten neden-
leri sıralayabilir misiniz?

Yıllarca çalışırken hep bir takım eksik-
likleri hissettim ve gördüm ülkemde. 
Yurtdışında yaşadığımda projelerle 
nasıl çevrenin ve düzenin şekillendiğini 
ve verimli sonuçlarını görünce, bende 
bu eksiklikleri gidermek için gerek 
özel sektörde çalışırken ve gerekse 
kamuda, projeler üreterek sorumlu 
kesimleri de işin içine dahil ederek 
eksiklikleri gidermeye çalıştım. Özel 
sektör insanın kendini geliştirmesi, 
üretmesi ve ilerlemesi için çok iyi im-
kanlar sunuyor. En azından benim için 
öyle oldu. Olması da gerekiyor. 

Bazı örnekler vereyim; 

Dış Ticaret Müdürlüğü yaparken, 
1960-1970’li yıllardan gelen TSE 

standartlarının eksikliklerinin bana 
gümrüklerde yaşattığı sıkıntılar vardı; 
sektörümde. Hemen uluslararası 
standartları toplayarak, TSE bünye-
sinde girişimlerde bulunarak ve biraz 
da bürokrasi ile mücadele ederek ikna 
edip, TSE standart hazırlama grubu ile 
sektörümüzün işini kolaylaştıracak 
standartları hazırladık ve onay mer-
cilerine sunarak geçmesini sağladım. 

Yine TRT’deki dijital yayına geçişte 
araştırma, çalışma ve hazırlıklarımla 
ülkemizin ithal sarf malzeme gider-
lerinde ciddi tasarruf etmesi için bir 
çalışma yapmıştım. Bunlar sadece iki 
örnek, yani bu örneklerdeki gibi…

Danışmanlığa gelince, yine özel 
sektörde hep ağır sanayide üretim 
hattında modern teknolojiler içinde 
çalışmam, tecrübelerime çok şey 
kattı. Sonrasında gerek belediye-
lerde gerekse kamuda ve sahada 
gözlemlerimle destekler sağlamaya 
başladım ve birikimleri buralarda da 
değerlendirdim.

 ■ Dünyayı ve ülkemizi de et-
kisi altına alan COVID-19 pandemi 
süreci hepimize daha önce alışık 
olmadığımız bir düzende yaşamaya 
ayak uydurmaya itti. Doğanın, 
çevrenin önemini bir kez daha        

bizlere hatırlattı. Sizce hayatımız-
daki değişim bizlere ne sunmuş 
olacak?  

Şöyle bir giriş yapayım izninizle; 
Allah her canlıya bu evrende görev-
ler vermiş. Tüm “canlılar” bu yaşam 
döngüsü içinde hakkıyla görevini 
yaparken, Allahın verdiği “akıl” 
ile en nankörce davranarak dün-
yaya en büyük ve en çok zararı 
veren “insanoğlu” dünyanın yaşam 
döngüsünü çok yordu, zorladı; kirletti 
ve iyi niyetli insanoğlu ile dünyayı 
paylaştığımız diğer canlılara da çok 
büyük zararlar verdi. 

Kentlerde yüksek binalarla ‘ısı 
adaları’ yarattı insanoğlu ve disip-
line edilemeyen sektörler. Yüksek 
binalarla hava koridorları, rüzgar ve 
ısı koridorları kapatılınca şehirlere 
kar yağmamaya başladı. Yağmurlar 
düzensiz yağmaya başladı ve yer altı 
su kaynaklarını besleyemez olduk. 
Dolaylı olarak yeraltı su kaynakları ile 
beslenen barajlar, göller, akarsular vb. 
kurumaya başladı ve su birikmez oldu. 
Bir taraftan da bu göllere yanlış yerel 
yönetim politikalarından atık su yani 
kanalizasyon suyu verilince çevremizi 
ve yaşam alanlarımızı kendimize zehir 
etmeye başladık.

Kentlerdeki “çöp”lerden kaynaklı 

metan gazı atmosferi en çok olum-
suz etkileyen durumdur ve bu atıklar 
yaşam alanlarımızda yani evlerimiz-
de, AVM’lerde, tüketim yaptığımız, 
yediğimiz içtiğimiz yaşadığımız her 
yerde çöpleri modern ismiyle atıkları 
disipline edemediğimiz için evrende 
büyük sorunlar ve olumsuzluklar, sa-
dece Türkiye’yi değil küresel anlamda 
dünyayı etkiler oldu.

Ben COVID-19’a diyorum ki; “Dünya 
isyanda ve COVID-19 ile işbirliği ya-
parak insanoğlunu evlere hapsetti. 
Siz biraz şöyle oturun bakim, ben bi-
raz kendime geleyim” dedi.  Ve inanın 
3 aylık bir sürede DÜNYA KENDİNE 
GELDİ!..

Yeşil daha yeşil, hava kirliliği yok 
oldu, egzoz emisyonları düştü, evreni 
paylaştığımız diğer canlılar özgür 
iradeleri ile insanoğlunun verdiği 
zararlardan korkmadan özgürce 
yaşadı ve tabi bunun sonucunda da 
Antartika’nın üzerinde incelmiş olan 
ozon tabakası kendine geldi ve delik 
kapandı.

Ancak şu anda 1 hafta oldu, özgür-
lüğümüze tekrar kontrollü olarak 
kavuştuk ama insanoğlu nankörlüğüne 
devam ediyor. Akıllanmadı. Çevr-
eye zarar vermeye devam ediyor. 
Ağaçlar kesiliyor, bacalar filtresiz, 

AYNUR ACAR

kirlilikten kurtaracağız !
TÜDİS ile çevreyi



araçlar egzoz salmaya daha fazla 
başladı. Çünkü toplu taşımayı kulla-
namayan vatandaş Corona virüsten 
korkusundan özel araç almaya ağırlık 
vermeye başladı. Bu durum da egzoz 
emisyonunu artırdı.

Diğer taraftan yıllardır mücadele 
verdiğimiz tek kullanımlık plastikleri 
azaltma ve kullanma çalışmalarımız 
çöktü. Çünkü Corona nedeniyle her 
şey tek kullanımlıklarla tüketilmeye 
başlandı ve çevre eskisinden daha faz-
la kirletilmeye başladı. Okyanuslarda-
ki 7 kıtayı kaldıralım ortadan derken 
çoğaltmaya devam ediliyor ne yazık 
ki, plastik üretimi ve okyanuslara 
dökülmesi.

 
 ■ Ülkemizde yakın zamanda 

başlatılan ve Emine Erdoğan 
Hanımefendinin üstlendiği ‘Sıfır Atık 
Projesi’nin mimarı olarak sizin ismin-
iz geçiyor sektörde. Sıfır Atık Projesi 
nedir? Ve hazırlık aşamasından 
bahseder misiniz? 

Çevre ve atık yönetimi çalışmalarıma 
2004 yılının sonuna doğru “ENERJİNİ 
ÇÖPE ATMA” sloganıyla başladım ilk. 
2005 Çevre Kanunu düzenlemesiyle 
start verdim. Açılışını Çevre bakanının 
yaptığı, Türkiye’nin ilk Çevre Yönetim 
Merkezi’ni İstanbul Marmara Be-
lediyeler Birliği binasında kurmak 
üzere, o zaman ki Çevre Bakanı Os-
man Pepe’nin Alman Çevre Bakanlığı 
ile imzaladığı teknik işbirliği protokolü 
kapsamında görevlendirildim. 
Çevre Yönetim Merkezi’nin kurulma-
sındaki amaç, Türkiye’deki beledi-
yelerin altyapısının iyileştirilmesi, 
vahşi çöp düküm alanlarının disipline 
edilmesi, atık su yönetimi, patlayarak 
ölümlere sebep olan (Ankara’da Ma-
mak çöplüğü, Ümraniye’de Hekimbaşı 
çöplüğü gibi gibi…) atıkların kaynağın-
dan ayrıştırılması ve geri dönüşümün 
önemi üzerine yerel yönetim-
lerde farkındalık yaratarak sahanın 
iyileştirilmesiydi. 

Görev aldıktan sonra, protokol 
kapsamında 3 Alman uzman ile bölge 
bölge çalışmaya başladık. Bölgesel 
toplantılar yaparak Türkiye’deki o 
dönem 2 bin 951 belediyeye ulaş-
maya çalıştık. Belediyelerdeki en 
büyük sorun atığın yönetimi idi. 
Doğru yönetilemiyor, vahşi çöp dökü-
mü yapılıyordu. Çöp döküm yerle-
rindeki çöpün sızıntı suyu yeraltı su 

kaynaklarını kirletiyor, zehirliyordu. 
Öncelikle belediye altyapılarını gö-
zlemledik, aşama aşama bölgesel 
eğitmeye başladık, ev ödevleri verdik; 
her belediyeden mevcut durumlarını 
anlatan sunumlar yapmalarını iste-
dik ve sağladık, sonra doğrularına, 
yanlışlarına dikkat çekip iyileştirdik. 
Yetkilendirilmiş kuruluş (1 adet-
ti o zaman) ile tanıştırdık, onun 
sorumluluklarını anlattırdık. Birlikte 
çalışmalarını sağladık. Bunu 3 kişilik 
Alman teknik adam ve ben birlikte 
yaptık sahada. Bunları yaparken aynı 
zamanda vatandaşı da eğitiyorduk. 
Sonra belediyelerle beraber konfer-
anslar verdik. Halka evde çöpü nasıl 
ayrıştırması gerektiğini öğrettik. İlk 
posterler ve afişleri hala heyecanla 
saklarım. Ben tüm atık türlerinin 
yönetiminden, atık getirme merke-
zlerinin kurulmasının öneminden, 
depozito sisteminin uygulanmasına 

kadar birçok başlığı 2005’ten bu 
güne kadar anlatıyorum. Yine hem 
vatandaşın, hem kamunun, hem 
de tüm tarafların anlayacağı dilden  
“Ne-ler Çöp? Neler Çöp Değil?” 
kitapçığını her kesimden insanın 
anlayacağı sadelikte yazdım ve HEDEF 
SIFIR ATIK OLMALIDIR!  sloganıyla 
tüm Türkiye’ye dağıttık. Kitapçıklar 
www.aynuracar.com web sitemden 
indirilip okunabilir. 

Bugün sokaklardaki geri dönüşüm 
kumbaraları 2004’te başladığımız atık 
yönetimi eğitimlerimizin alt yapısıdır. 
Çok başarılı ve verimli ilerlerken, 2009 
yılına geldiğimiz zaman yaşadığımız 
sıkıntı ise; yerel seçimler sonrası 
belediyelerin bürokratik ortamında 

başkanla birlikte kadroların da 
değişmesiydi. Ve kamuda istediğimiz 
gibi sözümüz geçmiyordu. Çünkü ka-
munun önce kendi içinde uygulaması 
gereken bir çalışmaydı, atık yönetimi 
ve geri dönüşüm. O zaman birçok yazı 
yazdım ve gazetelerde de yayınlandı, 
küpürlerini hala saklarım. “Lütfen 
çalışmalarımızı Cumhurbaşkanı ya 
da Başbakan bu işin ucundan tutsun 
da emeklerimiz boşa gitmesin” diye. 
Kimseden ses çıkmadı, desteklenme-
dim o dönemde, çok üzüldüm. Zaman 
içinde, benim çalışmalarımdan sonra 
2009 yılında benim kitapçığıma ben-
zer bakanlıkta kitapçıklar çıkarmaya 
başladı ve farklı farklı atık türlerini 
yöneten yetkilendirilmiş kuruluşlar 
yavaş yavaş ortaya çıkmaya, benim 
çalışmalarımı tamamlayıcı çalışmalar 
yapmaya başladı. Gel gelelim; 2009 
yerel seçiminden sonra burun üstü 
çakıldık. Yaptığımız çalışmalar, 

verdiğimiz emekler ve eğitimler boşa 
gitmeye başladı. Belediye başkanı 
değişti, devamında da eğittiğimiz 
kadrolar değiştirilmeye başladı. O 
dönem çok ciddi üzüntüler yaşadım. 
Her defasında sıfırdan başa dönü-
yorduk ve bize zaman kaybettiri-
yordu. Projelerin sürdürülebilirliğini 
sağlayamıyordum.

Diğer taraftan sektörlerin mü-
dahalesiyle mevzuatlarla da çok 
oynanıyordu. 2011 yılında mev-
zuat değişiklikleri ile de aynı sıkıntıyı 
yaşamaya devam ettik. Artık ben 
isyan etmeye başladım; “Çevreyi si-
yasete karıştırmayın, çevre 82 milyon 
insanımıza için hizmettir” diye. Bu 
işe 14-15 yılımızı verdik. İşin tesadüfi 

olan tarafı ise, bu yetkilendirilmiş 
kuruluşların başındaki yöneticilerin 
çoğu da kadındı. Çok çalıştık ve sahayı 
türlü mücadelelerle şekillendirdik. 
Benim öncülüğümde Çevre Eğitimi ve 
Atık Yönetimi Derneği (TÜÇEM) kuru-
cusu olan 11 kadınla bu işe çok emek 
verdik. Hepimiz ayrı ayrı sektörlerde 
farklı atıkları yönetmeye çalışıyoruz 
halen. Bu kadar çalışmamıza rağmen 
kamu sektörü bizi çok yoruyordu. 
2018 yılının ortalarında Emine Hanım, 
bizim ulaşmayı hedeflediğimiz ‘Sıfır 
Atık Projesi’ni sahiplendikten sonra 
tüm kamu kurumları hazırola geçti. 
Ve tüm kamu kuruluşları SIFIR ATIK 
PROJESİ’ni uygulamaya başladı. Allah 
razı olsun, kendisine çok teşekkür edi-
yoruz. Geleceğimize, çocuklarımıza 
ve Allah’ın lütfu bu evrene 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. Top-
lumu istediğimiz seviyeye getirirsek 
inşallah Avrupa standartlara çıkmış 
olacağız. İşte TÜÇEM öncülüğünde 
bazen ayrı ayrı bazen toplu giderek 
tüm kadınlar, gönüllü olarak 15 yıldır 
yaptığımız eğitim ve bilinçlendirme 
çalışmalarımızı da tam gaz devam et-
tiriyoruz. 

 ■ Çevre konusundaki duyarlılığın 
arttırılması için okullarda çevre 
ve doğa üzerine eğitimler ve ders-
ler verilmesi, belki de MEB ile 
kararlaştırılarak müfredata alınması 
doğru olabilir mi?

Müfredatta tam istediğimiz gibi ol-
masa da çocuklara okullarda çevre ve 
geri dönüşüm eğitimleri 3 yıldır verili-
yor artık. Biz TÜÇEM Kadınları yıllardır 
rehberlik öğretmenlerine “Eğiticinin 
Eğitimi” adı altında her seviyede 
okulda hatta üniversitelerde dahil, 
eğitimler verdik. Gönüllü çalışmak 
isteyen STK’lara da verdik. Topluma 
yaysınlar; diye. 

Avrupa’da 2,5 yaşındaki bir çocuk ev-
de hangi atığı hangi kutuya atacağını 
öğrenmişse, biz de çocuklarımıza 
ve ailelerine bir düzen çerçeves-
inde bu eğitimleri okullarda verebili-
riz. Romanya gibi bir ülkede okulda 
çocuklara herkes kendi mahallesin-
den sorumlu denilerek görevler ver-
iliyorsa ve bu çocuklar ailelerine 
sokağa ‘çöp atmayın yarın onları ben 

toplayacağım’ diye haykırıyorsa, bu 
sorumlulukları biz de verebiliriz.

Avrupa’da mahallelerde ve köylerde 
herkes kendi binasının çevresinden 
sorumlu deniliyorsa ve ev sahiplerine, 
apartman hizmetlilerine cezalar kesi-
liyorsa, bina çevresini temizlemiyor, 
kış aylarında yerdeki karı kürümüyor 
diye ceza kesiliyorsa, bunları biz de 
uygulayabiliriz.  

Bizim belediyelere kestirdiğimiz 
cezalar milletvekillerinden belediye 
başkanlarının önüne ödenmemek 
üzere geri dönüyorsa ve iptal edili-
yorsa, burada karşımızda yetersiz 
ve duyarsız bir kamu olduğunun 
göstergesi vardır. Eğitim, ceza, 
yaptırım gerekiyor sahada uymayan-
lara, uygulatacak mevzuatları katı bir 
şekilde hazırlamalıyız; çevre adına.

 ■ Ambalaj sektöründe bazı ürün-
lerin paketlenme aşamasında (kağıt, 
plastik, vb.) gibi ürünler tercih 
ediliyor. Açıkçası ambalaj neye göre 
seçiliyor? Örneğin, bazı marketlerde 
ekmekteki ambalajın plastik madde 
içeriyor olması dikkatimiz çeki-
yor. Hangisi doğru acaba? Bunları 
denetleyen bir kurum var mı?

Her bir market raflara konmadan 
önce kendi sattığı ürünün kalites-
inden, ambalajından, içeriğinden, 
etiketinden, tüketim tarihlerin-
den, (sağlıklı mı-ilaçlı mı-katkı mad-
deli mi?) gibi sorumludur. Bunları 
içerik olarak denetleyen bir kurum 
olduğunu sanmıyorum. Bazı hiperm-
arketler depolara ürünleri sokmadan 
önce laboratuvarlarında testlerden, 
kontrollerden geçiriyor, bunu iyi bili-
yorum. Aslında her ilde denetimleri 
sıkı yapacak kurumlar olmalıdır. Be-
lediye zabıtaları ne sıklıkla denetli-
yor, tartışılır. Ve gıda mühendislerinin 
görev alması gereklidir, zabıtadan zi-
yade.

Ekmek ise bizde halen fırınlarda am-
balaja giremedi ne yazık ki. Halen bazı 
yerlerde açıkta satılıyor. Marketlerde-
ki hazır ekmek sanayiinden gelen ek-
mekler naylon poşetlerde, bunların 
çoğunda sağlıksız katkı maddeleri 
var. Mahalle fırınlarından marketlere 
gelen ekmekler ise açık satılıyor. 
Herkesin elinin altında. Yani sağlıksız 
ortamlarda. Toz, kıl vb. gibi durumlara 
maruz kalıyor. Korunaksız!..

 ■ Ülkemizde doğa ve çevre konu-
sunda bazı kulüp ve dernekler var. 
Sizce bunlardan en aktif olanı ve 
çözüm için çalışmalarıyla sizin dik-
katinizi çeken hangisidir? 

Çevre konusunda son zamanlarda bir-
çok dernek vakıf vb. çıktı ortaya. Ama 
benim gördüğüm TEMA ve TURMEPA 
en verimli ve üretken fayda sağlayan 
kuruluşlar. Vakfedenleri ve destekle-
yenleri var. TÜÇEM’in emeklerini de 
gözardı etmemek lazım. Tamamen 
kendi cebimizden ve gönüllü olarak 
çalışıyoruz. Ekonomik destekçimiz hiç 
olmadı; şu ana kadar. 

 ■ Bazı ülkelerde marketlerde 
geri dönüşümü sağlayabilmek 
için depozitolu ürünler ön planda 
tutuluyor. Hatta bu ürünleri 
üretenlere de vergi muafiyetleri 
getirildiğini biliyoruz. Ülkemizde 
de bir dönem yapılan bugün ise bu 
projeden uzaklaşılmasını siz neye 
bağlıyorsunuz?   

Evet, depozito benim çocukluğumda 
vardı. AOÇ süt şişelerini bakkala 
götürür yeni sütümüzü alırdık. Ayrıca 
geri dönüşüm anlamında ben ilkokul-
da iken her hafta annem pazardan 
gelene kadar bahçe duvarında bekler-
dim. Annem pazardan gelir, meyve-
sebze kilere sepetlere konulur ve 
kese kağıtlarını düzleştirerek bir iple 
bağlar ve bana verirdi. Ben de ertesi 
sabah koşa koşa okula gider, heyecan-
la öğretmenime bu kese kağıtlarını 
verirdim ki, öğretmenim bana SEKA 
kağıt fabrikalarının gönderdiği hikaye 
kitaplarından versin de kitap oku-
yayım diye… Böyle toplanırdı; kağıtlar 
geri dönüşüme. Şişeler de…

Sonra, endüstri geliştikçe, plas-
tik üretimi ve çeşitlilik çoğaldıkça, 
özümüzden çıktık. Sanayiye kaptırdık 
hepsini. Değişik tasarımlarla üretilen 
ambalajlara doldurulmuş ürünler cez-
bedici renkleriyle insanlara “Al beni” 
diyordu. Sonrası ise bugünkü duru-
ma kadar gelindi. Her yere atılmaya 
başlandı ambalajlar. Geri dönüşüm 
yok. Teşvik yok. Depozito yok. Sadece 
üretim ve satış var. Sonrası ne olursa 
olsun. Çevre mi kirleniyor önemli 
değil. Yılların plastik sanayicileri Dün-
yada 6’ncı Avrupa’da ise 2’nci sırada 
başarılı bir plastik sanayimiz var. Ama 
ne yazık ki geri dönüşüm için 2000’li 
yıllara gelene kadar hiçbir sorumluluk 
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almamışlar, geri dönüşüm, depozito 
vb. için. Ülkeyi ambalaj atıkları kirle-
tirken sadece atık ambalaj ithalatı 
yaparak üretim yapmışlar ve dünya 
sıralamasında başarıyı yakalamışlar. 
Şimdiler de 2005, 2010, 2014 ve 
2017 yıllarında yine üstüne basa 
basa söylüyorum. 2004 yılında be-
nim başlattığım çalışmalarla hepsinin 
dikkatini çektim. 1 yetkilendirilmiş 
kuruluş ile olmaz en az 10 YK olmalı 
diye. 2005 Çevre kanunu revizyonu 
ile biraz daha sorumluklar verilme-
ye çalışıldı. Ben başladığımda Çevre 
Bakanlığının yetkilendirdiği sade-
ce bir kuruluş vardı. Onu da kimse 
tanımıyordu. Benim eğitimlerimde 
her yere götürmem ile tanımaya 
başladılar ve sorumluluklarını biraz 
daha üstlendiler. Az önce saydığım 
yıllarda kurulan dernek ve vakıflarda 
çok genç kalınmış olarak görevlendi-
rildiler. Şimdilerde bakanlık yetkiler-
ini almak istiyor ve kapanabilirler. 
Çünkü çevre bakanlığının koşulları 
yerine tam anlamıyla getirilmedi. 
Yetkilendirilmiş kuruluşların temsil 
ettiği ve fonlandığı piyasaya süren 
sanayiciler var. Bu fon ile belediyeler 
geri dönüşüm altyapısı için desteklen-
meliydi, mevzuatlara göre. Örneğin; 
2 bin 951 belediye varken, 200 be-
lediye ile çalışmalarını yaptıklarını 
raporlamaları tüm Türkiye sınırları 
içinde elbette hizmet yetersizliği 
olarak değerlendirilmelidir. Bu konu 
çok uzun uzun konuşulabilir ve an-
latabilirim detaylıca.

Geri dönüşüm için bugün geldiğimiz 
nokta şimdilik umut verici. Bahsettiğim 
başarılı plastik sanayinin ve ambalaj 
üreticilerinin hammadde ihtiyacını 
ülkemiz içinden karşılamak üzere ve 
tüm bu çalışmaları destekleyecek en 
önemli hizmet ve benim uzun yıllardır 
arzu ettiğim en güzel projelerden biri 
olacak olan “Depozito İade Sistemi” 
uygulamasının kanun değişiklikleri 
2018 Aralık ayında Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nca yapıldı. Projenin resmi 
ismi TÜDİS yani, “Türkiye Depozito 
İade Sistemi” olarak lanse edildi ve 28 
Ağustos 2019’da Bakan yardımcısının 
katılımıyla start verildi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için 
İTÜNOVA ile 1 yıldır “TÜDİS-TÜRKİYE 
DEPOZİTO İADE SİSTEMİ Ulusal 
Altyapısı Projesi” için çalışıyoruz. 
Benim de kıdemli danışman olarak 
içinde olduğum bu proje çok değerli 

bir hocamızın koordinasyonunda 
müthiş bir ekiple birlikte fizibi-
lite raporları hazırlandı. Bakanlık 
onayından geçmesi için bekliyoruz. 
Onaylanmasına müteakip 1.1.2021 iti-
bariyle projemizi hayata geçirmek için 
heyecanlanıyoruz. 2023 yılına kadar 
kurgulanması ve faaliyete geçirilmesi 
gerekiyor. Çok engeller, sıkıntı yara-
tanlar var ama bu proje uygulanırsa 
atık ithalatını minimize edeceğiz ve 
en önemliside çevremizi ambalaj 
(pet şişe, metal içecek kutuları, cam 
şişeler) kirliliğinden kurtaracağız. Bu 
proje ülkemize ciddi bir ekonomik 
değer sağlayacak, hemde tüm doğal 
alanlarımızı kirlilikten kurtaracağız. 
Kısacası Türkiye’ye en güzel hizmet 
olacak.

Sorunuzun içinde de belirttiğiniz 
gibi birçok ülkede geri dönüşüm 
uygulaması mevcut ve çok da 
başarılı yönetiliyor. Bizde 3 mod-
el üzerinde çalıştık ve kurguladık. 
Bakanlık ve TBMM’nin onayından 
geçerse Türkiye’de de geri dönüşümü 
sağlamak için depozito iade sistemi 
başlayacak. Böylece evsel atıkların 
içine karışmadan ve kontamine ol-
madan, yani kirlenmeden ambalajlar 
toplanacak ve yine beni sloganım 
“TEMİZ ATIK TEMİZ HAMMADDE” 
olarak toplanacak ve sanayinin 
üretimine hammadde olarak sunula-
cak. Uygulanacak sistem modelleri ile 
ilgili detaylıca makale sunabilirim ileri 
ki zamanlarda.

 ■ Ciddi çalışmaların yürütüldüğü 
ülkelerle karşılaştırdığınızda 
Türkiye’nin hedeflerini nasıl görüy-
orsunuz?  

1986 yılını örnek vereyim. Almanya’da 
bazı eyaletlerde parklardaki ağaçların 
diplerine vatandaşlar gelip evsel 
atıklarını atıyorlardı, park görevlileri 
de üstüne toprak atıp, o atığın ora-
da gübre olmasını sağlıyorlardı. Ben 
Almanya’da işçi çocuğuydum, bu sis-
temin içinde büyüdüm. Bizim burada 
kâbus gibi; en büyük sıkıntı evsel atığı 
yönetememek. Biz kâğıdımızı bile 
toplayamıyoruz, evsel atıklarla be-
raber atıyoruz. Ve burada çöpten 
toplanan kâğıdın geri dönüşüm 
değeri kalmıyor. Kâğıt kesinlikle ayrı 
toplanmalıdır, ıslanmayacak, yemek 
artığı bulaşmayacak, küflenmeyecek 
ve geri dönüşüm olarak değeri ar-
tacak. 

 ■ Yangınların en büyük sebebi 
ambalajlardır… Ve son olarak söyle-
mek istedikleriniz nelerdir?  

Özellikle ormana atılan cam şişeler ve 
içinde su bırakılmış pet şişeler mercek 
vazifesi görüp, yangınlara sebep oluy-
or. Hiç  duydunuz mu ormanda yaşa-
yan canlıların, yaban hayvanlarının 
ormanlara zarar verdiğini? Biz on-
lara yaşam alanı bırakmadık. Bütün 
afetlerin önüne ormanlar geçiyor, or-
manlarımızı gözümüz gibi korumalıyız. 
Şahit olduğum bir konu da; yerel 
yönetimlerin sahaya koyduğu cam 
kumbaralarında toplanan camları to-
playan firmalar, lojistik maliyeti faz-
la diye götürüp ormanın göbeğine 
döküyor kırık camları. Orada yangın 
çıkmasında ne olsun. Çok üzücü ve 
sorumsuzca bir yaklaşım. Gözlerimle 
şahit oldum saha gezilerimde.

 ■ Aynur Acar, sosyal medyada 
neleri takip ediyor? 1 günü nasıl 
geçer? 

Eskiden pek vakit ayıramıyordum sos-
yal medyaya. Kızımın ısrarı ile açtım 
adreslerimi. Ama gördüm ki bizlerin 
okul okul, belediye belediye gezmesin-
den daha çok insana sosyal medyadan 
ulaşılıyor. Sosyal medyada instagram, 
facebook, twitter, linkedin’de çevre 
ile ilgili bilinçlendirici paylaşımlar, 
söyleşiler, projelerimizden özetler, 
geçmişte yaparak paylaşamadığım 
çalışmalar ve gündemdeki çevre 
konularını paylaşıyorum. Sosyal med-
yadan takipçilerim benimle yaşam 
alanlarındaki çevre sorunlarını gör-
sellerle paylaşıyorlar, yardım edin 
diye. Çok nadir olarak beni mutlu 
eden özel paylaşımlar yaparım. 

Örneğin; 2011 yılında söz ve senar-
yosunu  ve çekimlerini hazırladığımız 
ve 2012 yılında montajlayarak Kadir 
Has Üniversitesi ev sahipliğinde gala 
gösterimini yaptığımız ve özellikle  
sözleri çok beğeni alarak ödüllendir-
ilen ve çevre sorunlarını ilkel insandan 
bugüne kadar taşıyarak anlattığımız 
bir ÇEVRE BELGESELİ’miz vardı; son 
olarak onu ülkemize hediye ettik.  
Duayenlerle yapılan bir belgeseldi bu. 

Takip ettiklerim ise daha ziyade AB ve 
Avrupa ülkelerindeki son gelişmeler, 
projeler, yenilikler. 

İşimi çok seviyorum ve faydalı işler 

yapmak beni mutlu ediyor. “Allah 
bana da bu evrende çevre gibi bir 
konuda görev verdi ve bunu hakkıyla 
yerine getireyim mahcup olmayayım” 
diye düşünerek  çalışıyorum. Sosyal 
faaliyetlerim çok fazla. Dağcıyım, 
trekking yapmayı, bisiklet sürmeyi, 
spor yapmayı, kitap ve çevre ile ilgili 
dergileri okumayı seviyorum. İşimin 
yorgunluğunu atıyorum. Yabancı bel-
geselleri seyrediyorum. Konferansları 
ve çevre fuarlarını takip ediyorum.

 ■ Gençlerimize gelecek ve meslek 
seçimleri konusunda tavsiyeleriniz 
ne olur?

Çevre konularından dünya var olduk-
ça ekmek yiyebilirler. Ama her şey 
para demek değil çevrede, gönülle-
rinide koymaları lazım işlerine. ÇEVRE 
MÜHENDİS’lerine hep söylediğim şey;  

“ÇEVRE TIP GİBİDİR. BRANŞ BRANŞ 
HALKALAR VARDIR. BU HALKALAR-
DAN SADECE 2 BRANŞ SEÇİP, KEN-
DİNİZE İHTİSAS ALANI YARATIN VE EN 
İYİ OLUN! “

AYNUR ACAR
Kendilerini geliştirmek için bol bol 
okusunlar, araştırsınlar, sahada 
kirlensinler, ellerini çöpe, toprağa, 
suya değsinler, çöp dağlarını, atık 
su arıtma tesislerini gezip incelesin-
ler. Sahaya çıktıklarında ne tür mev-
zuatlarla karşılaşacaklar onları iyi 
öğrensinler. Mühendis olmak yüksek 

maaş almak demek değildir. Masa 
başı iş yapmak da değildir. 

Ustalaşmak için sahaların adamı ol-
mak onlara o yüksek maaşları ge-
tirecektir zaten.


