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1 ton 

kâǧıt ve karton atıǧın 
geri dönüşümü ile 
17 aǧacın kesilmesi 

önlenebilir.

300 mL’lik metal 
içecek kutusunun geri 

dönüşümünden elde edilen 
enerji ile 100 wattlık 
bir ampul 20 saat 

çalıştırılabilir.

1 ton plastik 
atıǧın 

geri dönüşümü ile 
14 bin KW enerji 

tasarrufu 
saǧlanabilir.
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1 ton 
cam atık geri 

dönüştürüldüǧünde 
100 litre petrol 

kullanılmayarak tasarruf 
saǧlanabilir.
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Geri dönüşüme katkıda bulun!

Çevre kirliliğine engel ol!
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Ambalaj Atıklarını 
Ayrı Biriktirmek

Sevgili çocuklar,

Atık ambalajların çöpe karıştırılmaması ve ayrı biriktirilmesi konusunda artık daha duyarlıyız. 
Okullarda verilen eğitimler, bizim gibi vakıf ve kurumların okullarda yaptıkları çalışmalar, 
dergilerde yayımlanan yazılar, televizyon ve radyolarda yapılan yayınlar demek ki işe yarıyor. 

Geçen gün, dergimizi okuyan bir arkadaşınızla sohbet ettik. Ne dedi bana, biliyor musunuz?

“Biz artık iki günde bir çöp çıkarıyoruz!”

“Nasıl oluyor o?” dedim. Anlattı. 

Arkadaşınız n’apmış biliyor musunuz? Bakkaldan dört tane mukavva kutu almış. Üzerlerine renkli 
kalemlerle KÂĞIT/KARTON, CAM, PLASTİK, METAL yazmış. Sonra da bir akşam yemekten 
sonra “Sizlere bir duyurum olacak” diyerek, annesini, babasını ve ağabeyini salona çağırmış. 
Onlar otururken o da salondaki hazırlığını tamamlamış ve mukavva kutularla birlikte ailesinin 
karşısına geçmiş. Onlara bunların çöp değil, atık olduğunu anlatmaya başlamış. Atık ambalajların 
geri dönüşüm tesislerine götürülüp, yeniden üretim için hammadde hâline getirildiğini söylemiş. 
Annesi ile babası küçük kızlarını dikkatle dinlemiş, ağabeyi de sorular sormuş. Soruların hepsini 
yanıtlamış. Sonra da elindeki ambalaj atıklarını kutulara atmış. Tabii ki büyük bir alkış almış. Bu 
arkadaşınızın çabasını ben de alkışlıyorum.

O günden beri evdeki herkes çöple atığı ayrı biriktirmeye başlamış. 

“Dolan kutuları n’apıyorsunuz?” dedim. “Mahallemizdeki ambalaj kumbaralarına götürüp 
bırakıyoruz” dedi küçük kız… 

Atıklar konusunda duyarlı olmak yetmiyor sevgili çocuklar… Aynı zamanda bildiklerimizi 
paylaşmamız da gerekiyor. İşte o zaman, evlerimizden daha az çöp çıkacak.

Şimdi sıra sizde…
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Ambalaj�n
OLDUĞU YERDE
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Sevgili arkadaşlar, dünyada insanın bu-

lunduğu her yerde tüketim vardır. Bes-

lenmeden barınmaya, spordan eğlen-

ceye tüm konularda tüketim malze-

meleri yaşamın vazgeçilmezleridir. 

Tüketim malzemelerinin tamamına 

yakını da tüketicilere ambalajla su-

nulur. Ambalajın olduğu yerde de 

mutlaka atık vardır. İşte ülkemizde 

de ambalaj atıklarının toplanma-

sı konusunda görev ve yetkileri ta-

nımlanmış, yetkilendirilmiş kuruluş-

lar bulunmaktadır. Onlardan biri de 

TÜKÇEV’dir. 

Atık vardır
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Öncelikle TÜKÇEV’in de bağlı bulunduğu Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin ne oldu-
ğunu öğrenelim. Yönetmelikte, aşağıdaki konulara ilişkin teknik ve idari standartların oluştu-
rulmasına yönelik ilke, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esaslar belirlenmiştir.

• Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimi,

• Ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıkla-
rının tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yolu ile bertaraf edi-

lecek miktarının azaltılması,

• Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan 
ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesi,

• Ambalaj atıklarının belirli bir yönetim sistemi içinde, 
kaynağında ayrı toplanması ve taşınması.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, 24 Ağus-
tos 2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yetkilendirilmiş kuruluş olarak 
TÜKÇEV neler yapar?

• Arkadaşlar, TÜKÇEV (Tüketici ve Çevre Eği-
tim Vakfı), çevrenin ve doğal kaynakların 
ölçüsüzce tüketilmesini önlemek ve tüketi-
cinin sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağla-
mak için kurulmuştur. Bu çerçevede, tüketici 
hakları ile çevrenin korunması sorumluluğu 
kavramlarını birlikte değerlendirir. 

• Piyasaya ambalajlı ürün süren firmalar ile 
ambalaj atıklarının geri kazanımı konulu söz-

leşmeler yapar.

• Ambalaj atıklarının toplatılması için yerel yöne-
timler ve lisanslı toplama, ayırma firmaları ile işbir-

liği yapar.

• Ambalaj atıkları geri kazanımı ile ilgili eğitim faaliyetle-
rinde bulunur.

• Tüketici ve çevre ile ilgili sorumluluk faaliyetleri yürütmek.
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Önder: İşe yarayamayan her şey çöptür ben-

ce… Cam kavanozlar, pet şişeler, metal ku-

tular…

Öncel: Akıllım onlar çöp değil ki; atık. Ambalaj 

atığı… Onlardan yeniden cam, pet şişe ve 

metal kutu üretilebiliyor. Bizim evimizde bir 

çöp kutusu var, bir de ambalaj atık kutusu… 

Çöpe, artık hiçbir biçimde işe yaramayacak 

şeyleri atıyoruz. Örneğin bozulmuş bir yeme-

ği ya da kimsenin giyemeyeceği kadar yıp-

ranmış bir ayakkabıyı... 

Önder: Ambalaj atık kutusuna ne 

atıyorsunuz peki?

Öncel: Ambalajı üzerinde geri 

dönüşüm işareti olan her şeyi... 

Metal, plastik şeyler, cam şi-

şeler, süt ve meyve suyu 

kutuları... Sonra kâğıt, 

karton, gazete… Evde, 

hepsini topladığımız bir 

atık kutumuz var. Ben içti-

ğim sütün kutusunu, babam 

maden suyu şişesini, annem salça kutusunu, 

sonra ne bileyim, arkası kullanılmış kâğıtları, 

karton kutuları, hepsini ambalaj atık kutumu-

za atıyoruz. Çünkü tüm bu atıklar, tekrar kul-

lanılabilir ya da geri dönüştürülebilir. Annem 

öyle öğretti.

Önder: Ohooo… Sizden hiç çöp çıkmıyordur o 

zaman… Biz onların hepsini çöpe atıyoruz. 

Kim uğraşacak hepsini ayıklamakla…

Öncel: Akıllım, bunda uğraşacak ne var? Bir 

tane atık kutunuz olacak evde. Kutunun üze-

rine metal, cam, plastik, kâğıt diye yazacak-

sın, sonra da  atıklarını o kutulara atacaksın. 

Önder: Aman Öncel! Kaç kişi yapar ki bunu? 

Herkes yapsa tamam da birkaç kişiyle olmaz 

ki bu iş! Boşuna uğraşıyorsun.

Öncel: İyi ya akıllım, ben sana, sen başkasına 

öğreteceksin. Böyle böyle herkes öğrenecek 

ambalaj atıklarının  değerini… 
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Sevgili arkadaşlar,

Hiç düşündünüz mü? Artık işe yaramadığı için 

çöpe attığınız her şey gerçekten de çöp müdür? 

Sizin için değeri kalmadığı için çöpe gönderdiğiniz bir şey, 

yeniden üretime girebilir mi? Ya da bir başka şeyin üretiminde işe 

yarayabilir mi? Eğer öyleyse ona çöp demek mümkün müdür peki? 

Bir düşünün bakalım. Arkadaşlarınız Öncel ile Önder de bu konu 

üzerine aralarında konuşuyorlar. Kulak misafiri olalım.

Çöp Nedir?
Atık Nedir?
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Hayır sevgili arkadaşlar! Hepsinin gittiǧi yer aynı deǧil. Çöpler, büyük çöplük 
alanlarına atılırken, ambalaj atıkları ve kâǧıtlar, geri dönüştürülmek üzere 

geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. Ancak günümüzde çoǧu insan Önder gibi 
düşünüyor. Ama eminiz, bu yazıyı okuduktan sonra 
Önder’in de düşünceleri deǧişecektir. Çünkü 
Önder, dünyanın ve canlıların gelececeǧine zarar 
vermek istemeyen, çok akıllı bir arkadaşınız. 
Bu konuda yeni bilgiler edindikten sonra o da 
bilinçlenecektir. İşte, atıklarınızı neden ayrı 
ayrı toplamanız gerektiǧini anlatan o çok önemli 
bilgiler... 

Önder: Of ya dünyada kaç milyar insan var bili-

yor musun sen? Herkesin öğrenmesi yüzyıllar 

alır. Hem ne işe yarıyor ki bu yaptığın?

Öncel: Ne işe yaradığını öğrenmek istiyorsan, 

sayfadaki renkli balonları oku. Ben hem kendi 

geleceğimi, hem dünyanın geleceğini düşü-

nüyorum Önder. Sen yalnızca kendini düşü-

nüyorsun. Dahası tembelsin. Ne var ki içtiğin 

süt kutusunu ayrı bir kutuya atmakta? Küre-

sel ısınma diye bir şey duymadın sen galiba.

Önder: Amaaan Öncel. Amma bilmişsin ha! 

Ha çöpe atmışsın, ha atık kutusuna? Ne fark 

eder? Hepsinin gittiği yer aynı değil mi?

 
1 ton kâǧıt ve karton 

atıǧın geri dönüşümü ile 17 
aǧacın kesilmesi önleniyor. Yani 17 

aǧaç yaşamaya devam ederken, atık 
kutusuna atılan kâǧıt ve kartonlar, 
yeni kâǧıt ve karton üretimi için 

hammadde oluyor. Öncel de 
buna katkıda bulunuyor.

 
1 ton cam atık 

geri dönüştürüldüǧünde 
100 litre petrolü kullanmaktan 

kurtuluyoruz. Yani petrol 
tasarrufu saǧlıyoruz. Öncel ve 

ailesinin bunda da önemli 
bir payı var.

Yalnızca 
tek bir metal 

içecek kutusunun geri 
dönüşümünden elde edilen enerji 
ile 100 wattlık bir ampulü 20 saat 
çalıştırabiliyoruz. Öncel ve onun 

gibi davranan arkadaşlarının 
buradaki rolü çok 

önemli…

1 ton 
plastik atıǧın geri 

dönüşümü ile %95 enerji 
tasarrufu saǧlayabiliyoruz. 

Öncel, pet şişeleri çöpe deǧil 
atık kutusuna atarak bu konuda 

da sorumluluǧunu yerine 
getiriyor. 5

Tekrar Kullanım 
Toplama ve temizleme 
dışında hiçbir işleme 
uǧramadan, ömrü dolana 
kadar defalarca kullanılan 
atıkları, bu gruba 
yazabiliriz. Sizce hangi 
atıklar bu gruba girebilir?
Yanıtı sayfa 20 ’de.

Geri Dönüşüm 
Geri dönüşüme giren 
atıklar, fiziksel ve 
kimyasal işlemden 
geçirildikten sonra 
ikincil hammadde 
olarak tekrar üretilir. 
Bu grupta neler yer 
alabilir sizce? Yanıtı 
sayfa 20 ’de.

Geri Kazanım  
Atıklar fiziksel, kimyasal ve 
biyokimyasal yöntemlerle 
başka ürünlere ve enerjiye 
çevrilerek geri kazanılır. 
Yani biçimleri ve bileşimleri 
deǧiştirilir. Yanıtı sayfa 
20 ’de.
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Kaynağında ayrı biriktirmek 
neden önemlidir?

6

Öncel ve Önder’in üzerinde 
konuştukları atıklar, evsel atıklar. Atıklar bundan ibaret 
deǧil kuşkusuz. Sanayi üretimiyle ortaya çıkan 

hurdalar, kullanılmayan makinalar endüstriyel atık 
grubuna giriyor. Atık boyalar, yaǧlar, piller tehlikeli atık 

olarak sınıflandırılıyor. Doǧaya zarar veren bu atık grubunun tehlikesiz 
hâle getirilmesi gerekiyor. Hastanelerden, saǧlık merkezlerinden çıkan tıbbi 
malzemeler, kullanılmış ilaçlar, ameliyat sırasında oluşan atıklar da tıbbi 

atıklar olarak adlandılıyor. Tıbbi atıklar da tehlikelidirler ve özel 
yöntemlerle ortadan kaldırılmaları gerekir. 

Atık 
çeşitleri

Sevgili arkadaşlar, ambalaj atıkları-
nı ya da geri dönüştürülebilen atıkları, 
kaynaǧında, yani evinizde ya da okulu-
nuzda ayrı biriktirmeniz çok önemlidir. 
Ambalaj atıkları çöplüǧe gönderildiǧi 
takdirde çöplerle karışır ve kirlenir.

Çöpe karışan ambalaj atıklarını ayıklamak, 
hem zaman isteyen, hem masraf gerekti-
ren bir işlemdir. Her şeyden önce çöplüǧe 

giden ambalaj atıklarının yıkanmaları ge-
rekir. Oysa ambalaj atıkları, kaynaǧında 
ayrıştırılırsa, kolayca yeniden işleme alı-
nabilirler ve temiz kalırlar. Dolayısıyla 
hem zaman kaybının önüne geçilmiş olur, 
hem de su israfı önlenir. Gezegenimiz için 
suyun yaşamsal önemini, yani suyun son-
suz bir kaynak olmadıǧını ve günün birin-
de kaynakların da kuruyabileceǧini bilme-
yen kaldı mı?
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Kullanılamaz 
hâle gelmiş 

ve çevre saǧlıǧına 
zarar vermeden 
ortadan kaldırıl-

ması gereken atık-
ların hepsine çöp 
diyebiliriz. Ancak bir 

şartla: Çöpe attıǧımız 
şey, işlevini tamamen yitirmiş olacak, 
başka bir işe yaramayacak. Eǧer çöpe 
attıǧınız şey, bir yönüyle tekrar kulla-
nılabiliyorsa, geri dönüştürülebiliyorsa 
ya da geri kazanılabiliyorsa çöp deǧildir. 
Kokmuş, ekşimiş bir yemek elbette çöptür. 
Ya da tamiri olanaksız bir çift ayakkabı, 
kedi, köpek dışkıları... Bunlar çöptür. 

Oysa çöplüklerde işe yarar pek çok 

şeye rastlamak mümkün arkadaşlar. Bir 

düşünün. Saǧlam ama ayaǧınıza küçük 

gelen ayakkabınızı ya da kullanmadıǧınız 

çalışma masasını, çöpe göndermek ye-

rine gereksinimi olan kişilere verseniz, 
hem onlara bir yararınız olur, hem de 
daǧ gibi büyüyen çöplüklerin yaşam 
alanımızı daraltmasının önüne geçmiş 
olursunuz.

Ya da yemek yapılırken mutfaǧınızdan çı-
kan sebze, meyve, yumurta kabukları, çay 
posası, kahve telvesi gibi atıkları çöpe at-
mayıp evinizin, okulunuzun bahçesinde ya 
da balkonunuzda oluşturacaǧınız bir köşe-
de komposta dönüştürebilirsiniz. Kompost, 
pişirilmemiş sebze ve meyve atıklarını top-
rakla karıştırarak hazırlayabileceǧiniz besin 
deǧeri yüksek bir topraktır, arkadaşlar....

Çöpe atılan yemekler, gerçekten ekşi-
di mi, yoksa artık aynı yemeǧi yemek-
ten sıkıldınız mı? Eǧer öyley-
se, bu grubu da çöp olarak 
sayamayacaǧız; çünkü so-
kakta zor koşullar altında 
yaşayan kedi ve köpek-
lerle artan yemeklerinizi 
paylaşabilirsiniz.

Peki
çöp nedir?

Arkadaşlar, atıkları kaynağında ayrıştırma konusunda size yeni bir görev dü-

şüyor. Neden mi? Çünkü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevrenin daha az kir-

lenmesi ve geri dönüşümün artırılması amacıyla evlerdeki ambalaj atıkları 

ve çöpler için ‘‘ikili toplama sistemini’’ yaşama geçiriyor. ‘‘Sarı’’ torbaya 

konulan organik atıklar, çöp depolama alanlarına götürülecek. ‘‘Mavi’’ 

torbaya konulan karton, cam, plastik, kâğıt ve kompozit atıklar da geri 

dönüşüme gönderilecek. Uygulama, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerden 

başlayarak, nüfusu az olan kentlere doğru Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak. 

Yani bundan böyle atıklarınızı mavi torbaya, çöplerinizi sarı torbaya koyacaksınız. 

Bu bilgiyi anne, babanız ve arkadaşlarınızla paylaşıp onlara da yeni uygulamayı 

anlatın, olur mu?

Geri Dönüşümde
İki Renkli Torba Dönemi
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Cam ambalaj üretiminde, atık cam şişe 

ve kavanozlar kullanılır. Diǧer cam 

çeşitleri (bardak, biblo, süs eşyası…) 

içerdikleri hammadde farklı olduǧu 

için geri dönüşüm işlemine girmezler. 

Kullandıǧımız her üç cam ambalajdan 
en az biri, geri kazanılan camdan ya-
pılmıştır.

Cam ambalaj elde etmek için iki yol 
vardır arkadaşlar. 

İkinci yol her zaman için çok daha hesaplıdır. Çünkü atık cam ambalajların eritil-
mesi ve geri dönüştürülmesi sırasında daha az enerji kullanılır. Böylelikle hava ve 
su kirliliǧi de azalır. 

Cam Ambalajların

Sevgili arkadaşlar, biliyor 
musunuz? Cam ambalaj, 
kalitesinden hiçbir şey 

kaybetmeden yüzde yüz geri 
dönüştürülebilir. O nedenle de 

çöpe karıştırılmaması ve ambalaj 
atığı kumbaralarına atılması çok 

ama çok önemlidir.

Camı oluşturan üç maddeyi 
(kum, soda, kireç) 1.500 de-
receden daha yüksek bir sı-
caklıkta eritmek.

1
Ambalaj atığı kumbaların-
dan toplanan cam şişe ve 
kavanozları 1.500 derecede 
eriterek geri dönüştürmek.

2

Son arkeolojik bulgular camın ilk kez 
MÖ 3 bin yıllarında Mezopotamya’da 

kullanıldığını gösteriyor. 
Yani bize bu çok değerli kullanım ve 

süs eşyasını kazandıranlar, 
ilkçağlarda yaşamış insanlar… 

8

Geri Dönüşüm
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Öncel ve Önder ile Cam Ambalajın Geri Dönüşüm Öyküsü

Geri Dönüşüm Öyküsü
Camın Tekrar Kullanımı

Camı, temizleme dışında hiçbir işleme uǧratmadan ömrü dolana kadar de-
falarca kullanabilirsiniz. Örneǧin boşalan bir salça kavanozunu ya da bir 
konserve kutusunu, dışını kumaş veya yapışkanlı kâǧıtla kaplayarak kalem 
kutusu olarak deǧerlendirebilirsiniz. Böylelikle hem kalem kutusu satın al-
mayarak bütçenize hem de tüketim miktarının azalmasına katkıda bulunmuş 
olursunuz. Tüketimi azaltmak demek, daha az enerji, petrol, su ve kaynak 
harcamak demektir.  

Camın Geri Dönüşümü

Cam ambalajlar, kalitesini yitirmeden yüzde yüz geri dönüşebilir. Bu işlem sonsuz 
kere tekrarlanabilir. Bu nedenle ilk işimiz, cam ambalaj atıklarını, ayrıştırarak 
toplamak. Neler mi onlar? Süt, meyve suyu, gazoz, su şişeleri; salça, yoǧurt, 
konserve kavanozları… Çevrenizde, cam ambalajlarını çöpe atan arkadaşlarınız, 
komşularınız, büyükleriniz varsa, burada öǧrendiǧiniz bilgilerinizi onlarla payla-
şın. Cam ambalaj atıklarını ayrıştırarak, çevremize ve ekonomimize nasıl katkıda 
bulunabileceǧimizi onlara anlatın. 

Önce sütümü içtim. 
Sonra da şişesini, 

sokağımızın köşesindeki 
cam şişe kumbarasına 

attım.
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Bütün cam kırıklar birbirine 
karıştı. 1500 derecede eritilmeye 

başlandı. Eriyen camlardan artık yeni bir 
cam ambalaj üretilebilir.

Cam ambalajlar, renklerine 
göre ayrıldı, temizlendi ve 

öğütüldü. Yani hepsi kırılıp küçük 
parçalara bölündü. 

Kumbara dolunca, içindekiler 
bir kamyona yüklendi ve hep 

birlikte bir cam atık geri dönüşüm 
tesisine gittik.

10
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Cam ambalajlar 
soğutuldu. Kalite 

kontrolünden geçirildi 
ve paketlenerek dolum 
tesislerine gönderildi.

Eriyen cam, kalıbı 
doldurmak için damlamaya 

başladı bile…

11

Böylece çevremiz için 
çok önemli bir şey yapmış 

olursunuz. Bunu büyüklerinize de 
öğretin. Biz öyle yaptık.

Cam ambalajın 
geri dönüşüm öyküsünü okudunuz 

arkadaşlar. İşi biten cam 
ambalajları, mutlaka atık ambalaj 

kumbaralarına atın.



Atık Kâğıt ve Kartonun
Geri Dönüştürülmesi

Arkadaşlar, kâğıdın hammaddesi selüloz denilen bir 
maddedir. Selüloz, bitkilerde hücre yapısının büyük 
bölümünü oluşturan ve bitkinin sert, güçlü olmasını 
sağlayan bir karbonhidrattır. Selüloz, kâğıdın da 

hammaddesidir.

Kâğıt üretiminin iki yolu vardır: Birincisi, 

ormanlarımızdan ağaç kesmek… İkincisi de atık 
kâğıtları yeniden işleyerek geri dönüştürmek.

Adım Adım Kâğıdın Geri 
Dönüştürülme Öyküsü
3 Atık kâğıt ve kartonları, evlerimizde ayrıştırıyoruz 

ve onları atık kâğıt kutularına ya da kumbaraları-
na atıyoruz. 

3 Kumbaralar dolunca, atıkları toplayan bir kam-
yon onları alarak bir tesise götürür. Bu tesiste atık 
kâğıt ve kartonlar, bir makinanın içinde kırpılıp 
küçük parçalara ayrılır. Sonra da el değmeden, 
otomatik olarak balyalanır. Yani taşıması kolay 
olsun diye sarılıp deste yapılır.

3 Balyalanmış kırpık kâğıtlar, kâğıt üretim fabrikası-
na götürülür. Kırpık kâğıtlar burada, hamur kıva-
mına gelene kadar suyla karıştırılır. Koyu kıvamlı 
bir çorba gibi düşünün.

3 Daha sonra bu kâğıt hamuru, bir makinanın içinde 
hızlı bir biçimde döndürülür; böylelikle zımba teli 
ve buna benzer parçalar dibe çöker.

3 Ardından hamur, mürekkep ve yapıştırıcı madde-
lerden arınması için sabunla temizlenir.

3 Bir sonraki aşamada hamur, hareketli bir tel per-
denin üzerine püskürtülür. Silindirlerle sıkıştırılır, 
kurutulur ve kocaman bir top hâline gelir. Atık 
kâğıtlar kullanılarak yeniden kâğıt üretilmiştir. 

Makinada kırpık hâline getirilen kâğıtlar 

Kırpık kâğıtlar balyalanmak üzere taşınıyor.

Balyalanmış kırpık kâğıtlar artık rahatlıkla taşınabilir.

Geri Dönüşüm

12



1. Yol: Ağaç kesmek! Kâğıdın hammaddesi selüloz 

olduğuna göre, selüloz da ağaçta bulunduğuna 

göre, kâğıt üretimi için ilk yol, ağaç kesmek… Oysa, 

ormanlarımız dünyanın ve dünya üzerinde yaşayan 

tüm canlıların oksijen kaynağıdır. Yani dünyamızın 

akciğerleridir. Havadaki karbondioksiti alır, havaya 

oksijen verirler. Nasıl ki insanlar ve hayvanlar, 

akciğerleri olmadan soluk alamazlarsa, dünyamız 

da ormanlar olmadan soluk alamaz. 

Ormanlar, kar ve yağmuru, yaprakları, dalları, 

gövdeleri ve kökleriyle tutarak, selleri, taşkınları 

engellerler. Ormanlar, topraklarımızı da korur. 

Ağaçların kökleri olmasa, yağmur suyu toprakları 

süpürür götürür. Yani kâğıt yapımı için ağaç 

kesmek, kendi geleceğimize zarar vermek 

anlamına gelir.

2. Yol: Atık kâğıtları yeniden işleyerek 
geri dönüştürmek: Artık işe yaramayan 
atık kâğıtlar, hamur hâline getirilerek geri 
dönüştürülürler. Böylelikle kâğıt üretimi 
için ağaç kesmek gerekmez. 1 ton kâğıt 
ve kartonun geri dönüşümü ile 17 ağacın 
kesilmesi önleniyor. Yani 17 ağaç yaşamaya 
devam ederken, atık kâğıtlar, yeniden kâğıt 
üretimi için hammadde oluyor.Arkadaşlar, atıkların yeniden kâğıt elde 

etmek için üretime girmesi, çevrenin de 
daha az kirlenmesi anlamına geliyor. 
Böylelikle hava kirliliği yüzde 74-94, su 
kirliliği yüzde 35, su kullanımı ise yüzde 45 
oranında azalıyor.

Sevgili arkadaşlar, kâğıt üretmek için ya ağaçların kesilmesi 

ya da atık kâğıtların geri dönüştürülmesi gerekiyor. Sizce de 

dünyamızın geleceği için en doğrusu atık kâğıtları geri dö-

nüştürmek değil mi? Böylelikle hem enerji tasarrufu yapmış 

oluruz hem de ağaçlarımızı kesilmekten kurtarırız.

Geri Kazanılamayan Kâğıtlar

Besin bulaşmış ve ıslanmış kâğıtlar

Yağlı kâğıtlar

Geri Kazanılan Kâğıtlar
Gazeteler

Diğer kâğıtlarOfis kâğıtları
DergilerMüsveddelik kâğıtlarKese kâğıtları

Kartonlar
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Metal Ambalaj Atıklarının 
Geri Dönüştürülmesi

Sevgili arkadaşlar,
Artık işimize yaramayan ambalajları çöpe atmak yerine, 

evimizde ve okulumuzda ayrıştırdığımızda, o atıklar yeniden 
üretime girebiliyor. Yani atık kumbaralarına attığımız kâğıt, 
plastik, metal ve cam ambalajlar, yeniden kâğıda, plastiğe, 

metale ve cama dönüşüyor. Bu sayımızda metal ambalajların 
geri dönüşüm öyküsünü okuyacaksınız. Göreceksiniz ki, 

kullanılmış metal ambalajlar, çöp değil, değerli bir malzemedir. 
Bu nedenle de geri dönüştürülmeleri çok önemlidir.

Alüminyum 
içecek kutuları

•
Alüminyum folyo

•
Konserve kutuları

•
Mutfak gereçleri 

(çatal, bıçak, 
çaydanlık, 
tencere...)

Metal atıklar

Geri Dönüşüm
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Meyve suyunuzu içtikten sonra, 

metal kutusunun içini suyla çalka-

layıp temizlediniz. Ardından da bir 

büyüğünüzün yardımıyla ezdiniz 

ve evinizdeki atık kutusuna attınız. 

Metal ambalajı ezmeden kutuya 

atarsanız çok yer tutar. Kutunuz dol-

duğunda, diğer atıklarla birlikte, so-

kağınızdaki ya da mahallenizdeki atık 

kumbarasına götürdünüz.

At›k ambalaj kumbaras›ndaki metal ambalaj 

atıklar, önce geri dönüşüm tesislerine götürü-

lür. Oradaki ilk işlem, metal ambalajları, metal 

olmayan şeylerden ayırmaktır. Bunun için dev 

mıknatıslar kullanılır. Metaller, mıknatıs tara-

fından çekilir; böylece kapak gibi metal olma-

yan yabancı cisimler geride kalır.

Ardından metal ambalaj atıkları, hacimlerinin 

küçülebilmesi için özel bir makinayla sıkıştırı-

lır. Böylelikle daha kolay taşınabilir ve daha az 

yer kaplarlar. 

Sıkıştırılan metal ambalajlar, parçalanır ve 

öğütülür. Öğütülen parçacıklar, yüksek sı-

caklıktaki fırınlarda eriyik hâle getirilir ve sıcak 

hâldeyken, metal blok elde etmek için kalıpla-

ra dökülür.

Elde edilen metal bloklar sıkıştırılarak istenilen 

kalınlığa getirilir.

Atık metal ambalajımız, yeni metal 

ambalaj üretimi için hazırdır. Me-

tale biçim verilir ve işlenir.

Biçimlendirilen metal ambalajlar, 

dolum tesislerinde doldurulur ve 

market raflarındaki yerini alır.

Atık metal ambalajların geri dönüşü-

münden yalnızca ambalaj değil; bi-

siklet, araba parçası, çöp kutuları ve 

daha pek çok malzeme üretilir.

Metal, yeryüzünü oluşturan çeşitli mineral-

lerin saflaştırılması ile elde edilir. Evlerimizde 

metali hem ambalaj malzemesi 

olarak, hem de örneğin 

mutfak gereci olarak iki 

türde görebiliriz: Alüminyum 

ve çelik. İçecek kutuları, kon-

serve kutuları, yemeklik yağ 

tenekeleri alüminyum am-

balajlardır. Çatal, bıçak, kaşık, 

tencere, çaydanlık gibi mutfak 

gereçleri de çelikten yapılır.

Yalnızca tek bir 

metal içecek 

kutusunun geri 

dönüşümünden 

elde edilen enerji 

ile 100 wattlık bir 

ampulü 20 saat 

çalıştırabiliyoruz.

10 adet alüminyum 
içecek kutusu geri 
kazanıldığında,

100 kW/sa bir 
ampulün 35 saatte 

veya bir televizyonun 
30 saatte harcadığı 

elektrik enerjisi 
korunmuş olur. 

Kullanılmış 

çelikten çelik 

üretildiğinde, 

su kirliliği ve 

hava kirliliği ¼ 

oranında,

su tüketimi %40 

azalır.

Alüminyum atıklar geri kazanıldığında,enerji tüketimi %95 
hava kirliliği %90 
su kirliliği %97 oranında azalır.

Bir kilogram 

alüminyum 

kutu geri 

kazanıldığında, 

8 kg boksit 

madeni, 

4 kg kimyasal 

madde, 

14 kW/sa elektrik 

enerjisi kullanımı 

korunmuş olur.
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Plastik Atıkların 
Geri Dönüşüm Öyküsü

Sevgili arkadaşlar, artık çok iyi biliyorsunuz 
ki atık ambalaj kumbaralarına attıǧımız cam, 
kâǧıt, metal, kompozit ve plastik ambalajlar, çöp 
deǧil, deǧerli birer hammaddedir. O atıklar, geri 
dönüşüm tesislerinde işleniyor ve yeniden cam, 
kâǧıt, metal, kompozit ve plastik ambalaj üretimi 
için hammadde hâline getiriliyorlar. Bunun için en 
önemli adım, ambalaj atıklarını kaynaǧında, yani 
evimizde ve okulumuzda ayrıştırmak… 

• Su ve içecek şişeleri, 
deterjan ambalajları

• Çöp kutuları
• Plastik oyuncak ve 

kırtasiye malzemeleri
• Yağmur suyu ve atık su 

boruları, pis su borusu
• Plastik kaplar
• Plastik masa, sandalye
• Sera örtüsü

Geri dönüşümden 
elde edilenler

1

2

3

4

5

6

Geri Dönüşüm
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Arkadaşlar plastik; ham petrol, kömür 

ve gaz kökenli maddelerdir. O nedenle 

de çürümezler, toprakta çözünmezler, 

biyolojik olarak bozulmazlar. Bu da doğada 

bozulmadan uzun yıllar kalabilmeleri 

anlamına gelir. Plastik maddeler bozulmaz 

ama çevre ve canlı sağlığını bozarlar. 

Toprağı kirletirler, su kaynaklarını zehirlerler. 

Doğadaki her canlıya zarar verebilir, hatta 

ölümlerine yol açabilirler. Şöyle düşünün: 

Plastik ambalajlı bir şişe, göl suyunu kirletmiş 

olsun. O suda yaşayan balık tehlike altında 

demektir. O balığı yiyecek olan diğer 

hayvanlar ya da insanlar da tehlike altındadır. 

Plastik atıkla kirlenmiş bir toprakta yetişmiş 

domatesi, marulu, naneyi yediğinizi düşünün. 

Topraktaki zehir, doğrudan vücudumuza 

geçiyor. Plastik atıklar gibi diğer atıkları da 

neden çöpe atmamamız gerektiğini şimdi 

daha iyi anladınız, sanırız.

Atık plastik ambalajlar 

geri dönüştürüld
üǧünde:

* Tükenmekte olan doǧal k
aynaklarımız 

daha verimli kullanılır, israfı
n önüne geçilir.

* Topraǧa gömülecek atık miktarıyla 

birlikte çevreye v
erdiǧimiz zarar azalır.

Plastik içecek şişeleri 
ile temizlik maddesi 
ambalajlarını, atık 
kumbaralarına atıyoruz.

Plastik ambalaj atıkları, 
yeniden plastik üretimi 
için hammadde olmaya 
hazır. Artık eritilmeleri 
gerekiyor.

Geri dönüştürülmüş plastik 
ambalaja ‘Merhaba’ diyelim mi? 
Onca yoldan geldi, işlemden 
geçti, içine yeniden suyu, 
içecekleri ve temizlik maddelerini 
almaya hazır. İyi ki çöpe atılmadı 
ve geri dönüştürüldü, değil mi? 
Şimdi işimize yarıyor ve doğamızı 
kirletmiyor. Ya çöpe gitseydi! 
Eyvah!

Eritilmiş plastik, kalıplara 
dökülüyor. 

Atık plastik ambalajlar, 
götürüldükleri geri 
dönüşüm tesislerinde, 
türlerine ve boyutlarına 
göre ayrılıyor. Ardından 
ön yıkamadan 
geçirilerek, içlerinde 
kalmış ya da dış 
yüzeylerine bulaşmış 
artıklardan arındırılıyor.

Sırada, plastik atıkların 
öğütülerek küçük 
parçalara ayrılması 
işlemi var.

1

2

3

4

5

6
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Sevgili Arkadaşlar,

Ambalaj atıklarının ne kadar değerli olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. 

Değerliler, çünkü geri dönüştürülerek hammadde olarak kullanılabiliyorlar. Bu 

yüzden de çöple karıştırılmamaları gerekiyor. Kâğıt - karton, plastik, metal ve 

cam gibi kompozit atıklar da geri dönüştürülebiliyor. Kompozit ambalaj atığı 

nedir biliyor musunuz?

Arkadaşlar, önce küçük bir karton 

süt kutusunu alın. İçindeki sütü 

afiyetle için. Sonra da kâğıt 

makasıyla iki kenarından 

dikkatlice kesip açın. Ne 

görüyorsunuz? Şaşırdınız 

değil mi? Kaygan ve 

parlak bir madde… 

Nedir o? Hemen 

söyleyelim. Elinizdeki 

bir kompozit ambalajdır.

Kompozit (bütünleşik) ambalaj; kâǧıt-karton, 
plastik, alüminyum gibi farklı malzemelerin 
katman katman bütünleşmesinden oluşur. Bu 
katmanların birbirinden elle ayrılması müm-
kün deǧildir. Yani iç içe geçmiş, yapışmış, 

birbiriyle bütünleşmiş malzemelerden yapı-
lan ambalajlara kompozit ambalaj diyoruz. 
Farklı malzemelerin birlikte kullanılması sa-
yesinde, içecekleri ve yiyecekleri daha uzun 
süre bozulmadan saklamak mümkün olur.

Süt ve meyve suyu kutuları; karton, plastik ve alüminyumun kat-man katman bütünleş-tirilmesinden oluşur.

Geri Dönüşüm

Kompozit (Bütünleşik) Atıkların 
Geri Dönüşüm Öyküsü
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• Karton süt ve meyve suyu kutula
rı

• Hazır çorba ambalajları

• Toz şeklindeki h
azır tatlı ve puding ambalajları

• Parlak kahve, ç
ay ve çikolata am

balajları

Kompozit ambalajlar hangileridir?

İçtiğiniz sütün, meyve suyunun kutusunun, 

hazır çorba ambalajlarının, toz puding ve tatlı 

ambalajlarının ve parlak kahve, çay, çikolata 

ambalajlarının ne kadar değerli olduğunu 

gördünüz. Bundan böyle onların yeri de atık 

kumbaraları, değil mi? Tıpkı kâğıt-karton atıklar 

ile plastik, metal ve cam ambalaj atıkları gibi…

Ayrıştırma ve Öğütme
Arkadaşlar, kompozit ambalajlar; birden fazla 
malzemenin bir araya gelmesiyle elde edildi-
ğinden, geri dönüşüm işlemleri de farklı aşa-
malardan oluşur.

Geri dönüşüm tesisine gelen kompozit amba-
laj atıkları, ilk önce ayrıştırma işleminden ge-
çirilerek kâğıt, karton, alüminyum ve polietilen 
kısımları birbirinden ayrılır. Ayrıştırılan kısımlar 
öğütülerek, yeniden üretim için hammadde 
hâline getirilirler. 

Kompozit ambalaj atığının geri kazanılan 
kâğıt kısmı, kâğıtların geri dönüşümü kapsa-
mında bir dizi işlemden geçirilir ve kâğıt men-
dil, tuvalet kâğıdı ile oluklu mukavva gibi ürün-
lerin üretiminde kullanılır.

Kompozit ambalaj atığının geri kazanılan 
polietilen ve alüminyum kısmı, kalorifik de-
ğerleri yüksek olduğundan, bazı çimento fab-
rikalarında, enerji kazanımı amacıyla ek yakıt 
olarak kullanılır.

Kompozit ambalajdan mobilyaya

Kompozit ambalaj atıklarından mobilya da üre-
tiliyor desek, şaşırır mısınız? Bu değerli atıklar, 
öğütüldükten sonra, preslenerek yani merda-
nelerin arasından geçirilip sıkıştırılarak sunta-
ya benzeyen bir malzeme üretilir. Bu da masa, 
sandalye, kitaplık gibi mobilyaların yapımında 
kullanılır. 

Kompozit ambalajlar, içerdikleri malzemelere göre çeşitlenirler

a) Plastik - Alüminyum kompozit ambalajlar

b) Kâğıt - Alüminyum kompozit ambalajlar

c) Kâğıt / Karton - Plastik - Alüminyum kompozit ambalajlar

d) Karton - Polietilen kompozit ambalajlar

e) Kâğıt - Polietilen kompozit ambalajlar

Kompozit (Bütünleşik) Atıkların 
Geri Dönüşüm Öyküsü
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ÇÖP

KOMPOST

Kâğ
ıt

Pla
stik

Cam

Me
tal

ATIKLAR

Sevgili arkadaşlar!
Aşaǧıdaki nesnelerin yanındaki numarayı, atılacakları 
kutuların üzerine yazın.  

ÇÖP NEDİR, ATIK NEDİR? | Sayfa: 5

-	 Boş	alüminyum	ambalajların	kalemlik,	
çiçek	saksısı	vb.	işlevlerle	kullanımı

-	 Boş	cam	kavanozların	iyice	temizlendik-
ten	sonra	türlü	malzemeleri	saklamak	
için	kullanımı

-	 Eski	giysilerin	farklı	amaçlar	için	kesilip,	
dikilmesi

-	 Plastik	poşetlerin	çöp	poşeti	vb.	işler	için	
kullanımı

-	 Kâğıt	torbaların	çeşitli	eşyanın	kapla-
ması	işleminde	kullanımı

-	 Kullanılmış	zarfların,	küçük	parçalara	
bölünerek	not	kâğıdı	olarak	kullanımı

-	 Alüminyum	folyo	ve	yumurta	kartonla-
rından	çeşitli	objelerin	yaratımı.

Tekrar Kullanım 

-	Kâğıt	ve	karton	ambalajlar

-	Çeşitli	plastik	şişeler

-	Çeşitli	renkte	cam	şişeler,	kavanozlar

Geri Kazanım

-	 Plastik,	alüminyum	film	gibi	farklı	mal-
zemelerin	bileşiminden	oluşan	ve	elle	
birbirinden	ayrılması	mümkün	olma-
yan	ambalajlar

-	 Süt	ve	meyve	suyu	kutuları

-	 Hazır	çorba	ambalajları

-	 Hazır	tatlı	ve	puding	ambalajları

-	 Kahve,	çay	ve	çikolata	ambalajları	vb.

Geri Dönüşüm

ÇÖP: 3, 5, 10

ATIKLAR: 4 Metal, 6 Plastik, 7 

Kâ¤›t, 12 Cam

KOMPOST: 1, 2, 8, 9, 11 (Yu-

murta kutusunu, eğer kompost 

yapıyorsanız, küçük parçalara 

ayırıp, toprağı havalandırması 

için kompostunuza atabilirsiniz. 

Kompost yapmıyorsanız, kâğıt-

karton kutusuna atabilirsiniz)

BULA
B‹L‹R‹M

	



 
1 ton 

kâǧıt ve karton atıǧın 
geri dönüşümü ile 
17 aǧacın kesilmesi 

önlenebilir.

300 mL’lik metal 
içecek kutusunun geri 

dönüşümünden elde edilen 
enerji ile 100 wattlık 
bir ampul 20 saat 

çalıştırılabilir.

1 ton plastik 
atıǧın 

geri dönüşümü ile 
14 bin KW enerji 

tasarrufu 
saǧlanabilir.
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1 ton 
cam atık geri 

dönüştürüldüǧünde 
100 litre petrol 

kullanılmayarak tasarruf 
saǧlanabilir.

Kâğ
ıt

Pla
stik

Cam

Me
tal

G
erektiği kadar tüket!

Atık am
balajları ayrıştır!

İsraf etm
e!

Çöpler a
za

lsı
n!

Geri dönüşüme katkıda bulun!

Çevre kirliliğine engel ol!

www.tukcev.o rg . t r
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