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BAŞKANIN MESAJI
Değerli arkadaşlar,

Murat Vargı
Yönetim Kurulu
Başkanı
Mütevelli Heyeti
Başkanı

Bugüne kadar MV Holding
bünyesindeki faaliyetlerimizi ve
yatırımlarımızı sürdürürken,
sosyal sorumluluk alanında
eğitim, çevre, toplumsal kalkınma
ve sanat konularında çeşitli
toplum kuruluşuna destek verdik
ve vermeye devam ediyoruz.
Bunların yanı sıra, büyük önem
verdiğimiz çevre temizliği
konusunda daha aktif olmak ve
farkındalığı arttırmak üzere,
Nisan 2015’te Çöpüne Sahip Çık
Vakfı’nı kurduk.
Çöpüne Sahip Çık Vakfı’nın
amacı, toplumda, çöpün doğru
yere atılması ve çöp üretiminin
en aza indirgenmesi yönünde bir
davranış dönüşümü sağlamaktır.
Geniş kitlelere yayılan, ciddi bir
ekonomik gider oluşturan, yerel
ve merkezi yönetimlerin
sorumluluğunu birlikte taşıdığı bu
sorunun çözülmesine katkıda
bulunmayı amaçlıyoruz.
Kuruluşumuzdan bu yana geçen
kısa sürede, İstanbul’da 700
noktada sergilenen ve
sonrasında diğer bazı şehirlere

uygulanan görsel çalışmalarımız,
yayındaki kamu spotlarımız ve
henüz duyurmaya başladığımız
“jingle” çalışmamız ile geniş
kitlelere ulaştık ve önemli bir yol
kat ettik. Ayrıca, belediyeler,
akademisyenler ve alandaki
uzmanlar ile bir araya gelerek
sorunun nedenlerini analiz etmek
ve çözüm önerileri geliştirmek
üzere İzmir ve İstanbul’da geniş
katılımlı Çalıştaylar düzenledik ve
faaliyet planımızı oluştururken bu
çalışmaların çıktılarından büyük
ölçüde faydalanıyoruz.
Kuruluşumuzun 2.yılını
tamamlarken, toplumdan
aldığımız desteği çoğaltarak
ülkemizde çevre temizliğinin,
sürdürülebilir kalkınmanın çok
önemli bir parçası olduğu
yönündeki farkındalığı
arttıracağımıza inanıyorum.
Destek veren, fikir üreten,
faaliyetlerde esirgemeden katkı
sağlayan Mütevelli Heyet
üyelerimize, çalışan ekibimize ve
paydaşlarımıza teşekkür
ediyorum.

Murat Vargı
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MÜTEVELLİ HEYETİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
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HAKKIMIZDA

Çöpüne Sahip Çık Vakfı, çöpün doğru yere atılması ve çöp
üretiminin en aza indirgenmesi yönünde toplumda davranış ve
dönüşümü sağlayarak, daha temiz bir çevre ve yaşam alanı
oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla Murat Vargı
öncülüğünde 2015 yılında kurulmuştur.

VİZYON
Temiz bir çevre için tüm toplumun çöpün üretimi ve doğru yere
atılması konusunda hassasiyet ile davrandığı sürdürülebilir bir
dünya yaratmaktır.

MİSYON
Çöpten arınmış bir çevre için toplumda davranış dönüşümü
sağlamak üzere çevre bilincini arttıran kampanyalar düzenlemek,
eğitici ve teşvik edici projeler geliştirmek, çevre politikalarını
iyileştirmek, ilham veren uygulamaları paylaşmaktır.
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VAKIF FAALİYETLERİ
Misyonumuz doğrultusunda faaliyetlerimizi Kampanyalar, Çalıştaylar, Saha Çalışmaları ve
Sosyal Medya olmak üzere dört başlık altında sürdürüyoruz.

KAMPANYALAR
Kamu Spotları
2015 ve 2016 yıllarında gösterime giren dört kamu spotumuz, Türkiye çapında 12 milyondan fazla
TV izleyicisine ulaşmıştır.
Ayrıca 2017’nin ilk çeyreğinde hazırlanan kısa müzik parçaları, verilmek istenen mesajın halkın
diline dolanmasını sağlamak amacıyla hem radyo spotu, hem de videolar eşliğinde kamu spotu
olarak, tüm kanallarda yayınlanmaya başlamıştır.
Hazırlanan spotlarının eş zamanlı olarak dijital ortamlarda da dinleciyle buluşması sağlanmıştır.
Görsel Çalışmalar
‘Çöpünü çöpe at’ sloganı ile İstanbul Büyük Şehir Belediyesi reklam panoları, Adalar ve
İstanbul vapur iskelelerinde görsel çalışmalarımız yerini almıştır.
Hatay ve Niğde şehirlerimizin belediyeleriyle sağladığımız iş birlikleri ile görsellerimiz
Anadolu’ya ulaşmıştır.

ÇALIŞTAYLAR
“Çöpüne Sahip Çık” İzmir Çalıştayı
5 Kasım 2015 tarihinde Swissotel Büyük Efes İzmir’in gönüllü ev sahipliği yaptığı çalıştay, toplam
13 belediyeden 44 katılımcı ile gerçekleşmiştir. Çalıştayda “Çöpü neden yere atıyoruz?” ve “Çöpün
doğru yere atılması nasıl sağlanır?” ana başlıkları altında iki oturum gerçekleştirilmiş, burada
ortaya çıkan sonuçlar ile çalıştay raporu oluşturularak, katılımcılara iletilmiştir.
“Çöpüne Sahip Çık” İstanbul Çalıştayı
26 Nisan 2016 tarihinde Double Tree by Hilton’un gönüllüğü ev sahipliği ile, İstanbul Büyük Şehir
Belediyesi ve 36 ilçe belediyesinden bürokratlar, akademisyenler ve STK’ların katılımıyla
gerçekleşmiştir. Mevzuat ve Yasal Düzenlemeler, Teşvik Uygulamaları, Eğitim ve Farkındalık
Kazandırma, Medya ve İletişim, Tüketimin Azaltılması ve Tasarruf, Geri Dönüşüm, Uygulama ve
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Koordinasyon, İnovasyon, Teknoloji ve Proje konu başlıkları altında çalışmalar yapılmış ve
çıkan sonuçlar raporlanarak katılımcılar ile paylaşılmıştır.
Her iki Çalıştay boyunca yapılan çalışmalar, çıktıların genel paylaşımı maksadıyla ortak bir rapor
haline getirilmiş olup, Vakıf internet sitesinden ilgili rapora ulaşılması mümkündür.
SAHA ÇALIŞMALARI
Toplumu Bilinçlendirme Projeleri
“Atma Oyla” Projesi
Üsküdar Belediyesi iş birliği ile sokağa ve kamusal alanlara atılan sigara izmaritlerinin oyunlaştırma
yaklaşımı ile “Atma Oyla” kutusuna oy olarak atılması sağlandı.
“Sen Ne Dersin?” Projesi
Renkli Kampüs iş birliği ile üniversite kampüslerinde ve çeşitli kamusal alanlarda, çöplerin
oyunlaştırma yaklaşımı ile ‘Sen Ne Dersin?‘ kutusuna oy olarak atılması sağlandı.
Eğitim ve Etkinlikler
Düzelenen tüm eğitim ve etkinliklerde Bahçeşehir Üniversitesi Çevre Mühendisliği ve Eğitim
Fakültesi akademik kadrolarından ve uzman gönüllü danışmanlarımızdan destek alınmıştır.
Çöp Yönetimi ve Çöpsüz Yaşam
Başakşehir Belediyesi ile yapılan iş birliği çerçevesinde, kadınların ve 7-12 yaş grubu çocukların
katılımı ile eğitim ve atölyeler gerçekleşmiştir.
TED İstanbul Koleji
Mart 2015’de Ted Koleji’nin kendi bünyesindeki ecoTED Çevre Kulubü ile ortak, daha küçük
sınıflara akran eğitimi verilmesi için çalışmalar başlamıştır.
Çöpten Hazine Şenliği
Sosyal Girişimcilik ve Sorumluluk Uygulama ve Aşartırma Merkezi ve Yenilikçi Tasarım Merkezi ile
yürütülen iş birliği çerçevesinde, Okan Üniversitesi’nde düzenlenen şenlik, 54 öğrencinin katılımı
ile gerçekleşmiştir.
Resifest Öğrenci Festivalleri
Balıkesir, Muğla ve Kırıkkale’de yer alan Residorm öğrenci yurtlarında Mayıs 2015’de gerçekleşen
festivalde, öğrencilere konu ile ilgili eğitimler verilmiştir.

7
2015-2016

SOSYAL MEDYA
Vakfın kuruluşu ile eş zamanlı oluşturulan web sitesi Nisan 2016 yılında yenilenmiştir.
Ekim 2016 tarihinde yabancı takipçiler ve yabancı paydaşlarla olası iş birlikleri için İngilizce web sitesi
ve sosyal medya hesapları etkinleştirilmiştir.
Aralık 2016 tarihinde Google’ın STK’lar için geliştirdiği Techsoup Bağış Programı’na dahil
olunmuştur.
2016 yılı sonu itibari ile toplam sosyal medya takipçi sayımız: 14.613
Facebook: 13.179 / Twitter: 847 / Instagram: 617
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YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ONAYLI MALİ TABLOLAR
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2017 YILI İÇİN HEDEFLER
2017 yılında, çöpün doğru yere atılması ve çevre temizliği konusundaki farkındalığın arttırılması
çalışmaları aşağıdaki hedefler doğrultusunda sürdürülecektir:
• Mevcut 6 kamu spotumuzun televizyon kanallarında daha yoğun gösterilmesi ve yeni kamu
spotu için çalışmalar yapılacaktır.
• 2016 yılı sonunda hazır hale gelen “jingle”ın 2017 yılı ilk çeyreğinde radyolarda ve dijital
ortamda dinleyiciyle daha sık buluşması sağlanacaktır.
• Sosyal medya çalışmalarına devam edilecek, hazırlanan kampanyalarda her yaşta ve
kültürdeki kitlenin dikkatini daha fazla çekmemizi sağlayacak ekran yüzleri kullanılacaktır.
• Yeni iş birlikleri sağlanacaktır.
• Geçmiş çalıştaylarımızda edinilen kazanımlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre konseyleri
ve diğer ilgili birimlerle paylaşılarak, yasal düzenlemelerde denetim, ceza, teşvik gibi
konularda uygulanabilirlik ve caydırıcılığa yönelik çalışmalar yapılacaktır.
• Özellikle okul öncesi ve ilkokul yaş grupları için eğitim içerikleri oluşturularak, konusunda
uzman kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği projeleri geliştirilecektir.
• Yine konusunda uzman olan ve toplumda tanınan gönüllü destekçilerimizin katılımlarıyla
danışma kurulları oluşturulacak, orta ve uzun vadede çalışmaların ve farkındalığın
sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
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Bayar Caddesi Gülbahar Sokak No:14
Kozyatağı, 34742, Istanbul
Tel: 0216 665 42 20
0216 665 40 15
www.copunesahipcik.org /

/copunesahipcik
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