


NEDEN?

 Nesli tehlike altında olan canlıların

yok olmasına neden oluyor.

 Katı atık depolama tesis verimini

azaltıyor.



 Ġnsanlığı tehdit eden boyutta doğal    

kaynaklarımızı tüketiyor.

 Küresel ısınmaya neden oluyor.

… ve ZAMANIMIZ ÇOK KISITLI!!

NEDEN?



 İstanbul’da her gün 14.000 ton çöp toplanıyor, 

Kadıköy’de toplanan çöp miktarı ise 650 ton  ve  

bunun çoğunluğunu plastik torbalar oluşturuyor.

 Türkiye’de kayıtlı olarak üretilen torba miktarı  

~ 50.000 ton yani ~ 5 milyar adet. 

 Ve torbaların doğada çözülme süresi uzun yıllar 

alıyor.

BĠLĠYOR MUYUZ?



21 Haziran 2009’da Bölgesel Çevre

Merkezi(REC) koordinasyonunda İklim Dostu

Kentler Kampanyası Niyet Belgesini imzaladık.

 01.01.2010 tarihinde Belediye Meclisimiz

kararı ile küresel ısınmanın en büyük

tehditlerinden olan petrol türevlerinden üretilen

plastik torba kullanımı İlçemiz sınırlarında

yasaklanmıştır.

 Böylelikle ilçemizde CO2 salımının azaltılması

için önemli bir proje başlatılmıştır.

HEDEFĠMĠZ



KISACASI…

HAYATIMIZDAKĠ RĠSK FAKTÖRLERĠ ARASINDA

MASUM GĠBĠ DURAN,

BĠR O KADAR HAYATIMIZIN ORTASINDA OLAN

VE KANSER RĠSKĠNĠ DALGA DALGA GETĠREN

BU ÇEVRE KATĠLĠNE KARġI

PROTESTO BAġLATTIK..



KAMPANYA SÜRECĠ

 01.01.2010 SESLĠ PROTESTO

 01.03.2010 YASAKLAMA

 YASAK SONRASI DENETĠM



BILLBOARD ÇALIġMALARI



BROġÜR ÇALIġMALARI



ALTERNATĠFLER

PAZAR FĠLESĠ

ÇEVRECĠ 
MARKET TORBALARI



ALTERNATĠFLER

 Diğer torbalar yüz yılda yok olmazken oxo-biobozunur

torbalar doğada 12 ile 24 ay içerisinde bozunmaya

uğramaktadır.



1 MART 2010 BASIN TOPLANTISI

 Kadıköy Belediye Meclisi tarafından 01.01.2010 tarihinde alınan 

karar doğrultusunda kampanyamız 1 Mart 2010 tarihinde yapılan 

Basın Duyurusuyla tüm kamuoyu ile paylaşılmıştır.



GAZETE HABERLERĠ



GÖRSEL BASIN



PLASTĠK TORBA ÜRETĠCĠLERĠ ve 
SATIġ NOKTALARI TEMSĠLCĠLERĠYLE 

YAPILAN TOPLANTI



TEBLĠGAT ÇALIġMALARI

 Yasak öncesi ve sonrasında toplam

5500 iĢletmeye tebligat yapılarak,

kullanılmakta olan plastik torbaların

çevre dostu kullanım ürünlerine

dönüştürülmesi için uyarılar yapılmıştır.

 Yasağa uymayan işletmeler hakkında

cezai işlem uygulanmıştır.

 Ruhsat başvurusunda bulunan 262

iĢletme yetkilisi çevre dostu ürün

kullanımı konusunda Atık Koordinasyon

Merkezimiz tarafından bilgilendirilmiştir.



PAZAR YERĠ DENETĠM 
ÇALIġMALARI

 1 yıl içerisinde her hafta 1 veya 2 

olmak üzere toplam 70 kez pazar yerleri, 

Zabıta ekiplerinin de desteği alınarak, 

denetlenmiştir. Yasağa uymayan 9 pazar 

esnafına cezai işlem uygulanmıştır. 



 Kadıköy’ ün yoğun ve merkezi geçiş noktalarında Bez torba

dağıtımları gerçekleştirilmiştir.

KAMUOYU BĠLGĠLENDĠRME 
ÇALIġMALARI…



TORBA DAĞITIMI

 Halkı teşvik etmek amacıyla 16000 bez torba dağıtılmıştır.



ORGANĠK PAZAR AÇILIġI..
 Açılışı Başkanımız Sn. Av. Selami ÖZTÜRK

tarafından yapılan, Organik Pazarda satılan

ürünlerin çevre dostu torbalara (kese kağıdı,

bez torba vb.) konulması zorunlu tutulmuştur.

 Açılışta toplam 1000 adet oxo biobozunur

torba ve bez torba halka ve Pazar esnafına

dağıtılmıştır.



GÖNÜLLÜ GRUPLARI VE STK’ lar 
ĠLE YAPILAN BĠLGĠLENDĠRME 
TOPLANTISI

 Acıbadem, Bostancı, Erenköy 

Caddebostan, Kozyatağı, Fenerbahçe, 

Kriton Curi, Moda, Sahrayıcedit, 

Merdivenköy, Feneryolu  ve Suadiye 

Gönüllü Evlerinde 14 kez bilgilendirme 

toplantısı düzenlenmiştir.

 Yıl içerisinde  gönüllü evlerimizde  

bilgilendirme toplantılarının yapılmasına 

devam edilecektir. 



ĠLETĠġĠME GEÇEN ĠLGĠLĠ BELEDĠYELERLE 
PROJEMĠZĠ PAYLAġTIK..

 Projemiz konusunda, bizi ziyarete gelen ya da telefon yoluyla iletişime 

geçen 30 Belediyeye ;

(İzmir -Karşıyaka, Gaziemir, 

Konak, Ankara -Çankaya, Kızılcahamam, 

Balıkesir, Bursa büyükşehirleri, İnegöl, 

İzmit -Çayırova-, Denizli, Düzce -Akçakoca, 

Edirne -Keşan, Büyükşehir, Eskişehir-Tepebaşı, 

İstanbul -Sarıyer, Bakırköy, Silivri, Üsküdar, 

Beşiktaş Şişli, Maltepe, Büyükçekmece-, Adana -Seyhan, Kahramanmaraş -

Pazarcık, Muğla, Samsun, Sinop, Tekirdağ -Saray, Malkara, Gökçeada)

tüm uygulamalarımız aktarılarak, bilgi ve doküman desteği  verilmiştir. 



ÖĞRENCĠLERE EĞĠTĠMLER VERDĠK..

Atık Yönetimi ve Çevre Eğitimi Projesi 

(AYÇEP) kapsamında ilköğretim çağı 

çocukları için hazırladığımız eğitim ile 31 

okulda 5200 öğrencimiz ve 205 

öğretmenimize , plastik torbaların 

zararları konusunda bilgiler verilmiştir. 



OKULLARIMIZ BEZ TORBA 
ATÖLYELERĠ KURDU



GÖNÜLLÜ GRUPLARIMIZ BEZ 
TORBA ATÖLYELERĠ KURDU



 Kadıköy Belediyesinin çevreye duyarlılık  

göstererek ilçemizde doğal ürünlerin 

kullanılmasını teşvik etmesi ve ıslak ürünler için 

”oxo-bio bozunur”   poşet kullanımını 

desteklemesi sebebiyle teknolojinin lideri  EPI 

Kanada, Sn. Selami Öztürk’ e  “ÇEVRE ELÇĠSĠ” 

sertifikası sunmuşlardır. 

ÇEVRE ELÇĠSĠ



Daha yeşil, daha sağlıklı bir yarın, daha yaşanılabilir bir çevre için;

alışkanlıklarımızı değiştirelim, alış-verişe bez torbamızla gidelim…

KISACASI..

TEġEKKÜRLER



NE ĠSTĠYORUZ?

 Öncelikle plastik torba kullanımının mümkün olduğunca azaltılması.

 Alış-veriş sonrasında plastik torba yerine yanınızda götüreceğiniz

file ve/veya bez torbanın kullanımının sağlanması.

 Islak ürünler için (balık, turşu vb.) alış-veriş sonrasında kullanılacak

olan taşıma malzemelerinin; üzerinde “%100 doğada çözünür”,

“doğada bozunur”, “oxo-biyobozunur”, “biodegredable” ibaresi yer

alanlarının tercih edilmesi.



Daha yeşil, daha sağlıklı bir yarın, daha yaşanılabilir bir çevre için;

alışkanlıklarımızı değiştirelim, alış-verişe bez torbamızla gidelim…

KISACASI..



TEġEKKÜRLER


