Geri Dönüşüm
Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı

Sevgili çocuklar,
Çöp ve atık arasındaki ayrımı artık iyice öǧrendiǧinizi biliyoruz.
Cam, kâǧıt, plastik, metal, kompozit atıklarla, tıbbi ve elektronik
atıkların geri dönüştürülmeleri durumunda, hem doǧamız daha az
zarar görüyor, hem de çıkan çöp miktarı azalıyor. Bu nedenle, bugüne kadar yayımladıǧımız dokuz sayı içerisinden, ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile ilgili yazıları bir araya getirdik ve sizler
için özel bir sayı çıkardık. Dergimizin çizgi karakterleri Öncel ve
Önder’siz olmazdı elbette…
Güzel çocuklarım, bilenler için anımsatma, bilmeyenler için bilgilendirme amaçlı hazırladıǧımız bu sayıyı dikkatle okumanızı isterim. Okuyun ve anımsadıklarınızı ya da yeni öǧrendiklerinizi
arkadaşlarınızla ve büyüklerinizle paylaşın. Unutmayın ki geri dönüştürülebilir ambalaj atıkları yeniden üretime girdiǧinde, çöp
daǧları giderek küçülecek. Amerika Birleşik Devletleri’nin San
Francisco kenti, 2020 yılında çöp üretmeyen bir kent olmayı hedefliyor. Bunu nasıl mı yapacak? Elbette geri dönüştürülebilir her
şeyi yeniden üretime sokarak…
Hadi bakalım derginizi okumaya… Büyüyene kadar öǧrenmeniz ve
büyüklerinize öǧretmeniz gereken çok şey var.
Hepinizi gözlerinizden öperim.
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Sevgili arkadaşlar, dünyada insanın bulunduğu her yerde tüketim vardır. Beslenmeden barınmaya, spordan eğlenceye tüm konularda tüketim malzemeleri yaşamın vazgeçilmezleridir.
Tüketim malzemelerinin tamamına
yakını da tüketicilere ambalajla sunulur. Ambalajın olduğu yerde de
mutlaka atık vardır. İşte ülkemizde
de ambalaj atıklarının toplanması konusunda görev ve yetkileri tanımlanmış, yetkilendirilmiş kuruluşlar bulunmaktadır. Onlardan biri de
TÜKÇEV’dir.
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Öncelikle TÜKÇEV’in de bağlı bulunduğu Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin ne olduğunu öğrenelim. Yönetmelikte, aşağıdaki konulara ilişkin teknik ve idari standartların oluşturulmasına 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 atıklarının tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yolu ile bertaraf edilecek 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 Ağustos 2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yetkilendirilmiş kuruluş olarak
TÜKÇEV neler yapar?
• Arkadaşlar, TÜKÇEV (Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı), çevrenin ve doğal kaynakların
ölçüsüzce tüketilmesini önlemek ve tüketicinin sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak için kurulmuştur. Bu çerçevede, tüketici
hakları ile çevrenin korunması sorumluluğu
kavramlarını birlikte değerlendirir.
• Piyasaya ambalajlı ürün süren firmalar ile
ambalaj atıklarının geri kazanımı konulu sözleşmeler yapar.
• Ambalaj atıklarının toplatılması için yerel yönetimler ve lisanslı toplama, ayırma firmaları ile işbirliği yapar.
• Ambalaj atıkları geri kazanımı ile ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunur.
• Tüketici ve çevre ile ilgili sorumluluk faaliyetleri yürütmek.
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Çöp Nedir?
Atık Nedir?

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.

Önder: İşe yarayamayan her şey çöptür ben-

Metal, plastik şeyler, cam şi-

ce… Cam kavanozlar, pet şişeler, metal ku-

şeler, süt ve meyve suyu

tular…

kutuları...

Sonra

kâğıt,

Öncel: Akıllım onlar çöp değil ki; atık. Ambalaj

karton, gazete… Evde,

atığı… Onlardan yeniden cam, pet şişe ve

hepsini topladığımız bir

metal kutu üretilebiliyor. Bizim evimizde bir

atık kutumuz var. Ben içti-

çöp kutusu var, bir de ambalaj atık kutusu…

ğim sütün kutusunu, babam

Çöpe, artık hiçbir biçimde işe yaramayacak

maden suyu şişesini, annem salça kutusunu,

şeyleri atıyoruz. Örneğin bozulmuş bir yeme-

sonra ne bileyim, arkası kullanılmış kâğıtları,

ği ya da kimsenin giyemeyeceği kadar yıp-

karton kutuları, hepsini ambalaj atık kutumu-

ranmış bir ayakkabıyı...

za atıyoruz. Çünkü tüm bu atıklar, tekrar kul-

Önder: Ambalaj atık kutusuna ne
atıyorsunuz peki?
Öncel: Ambalajı üzerinde geri
dönüşüm işareti olan her şeyi...

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 üzerine metal, cam, plastik, kâğıt diye yazacaksın, 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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Önder: Of ya dünyada kaç milyar insan var biliyor musun sen? Herkesin öğrenmesi yüzyıllar
alır. Hem ne işe yarıyor ki bu yaptığın?

nüyorsun. Dahası tembelsin. Ne var ki içtiğin
süt kutusunu ayrı bir kutuya atmakta? Küresel ısınma diye bir şey duymadın sen galiba.

Öncel: Ne işe yaradığını öğrenmek istiyorsan,
Önder: Amaaan Öncel. Amma bilmişsin ha!
sayfadaki renkli balonları oku. Ben hem kendi
Ha çöpe atmışsın, ha atık kutusuna? Ne fark
geleceğimi, hem dünyanın geleceğini düşüeder? Hepsinin gittiği yer aynı değil mi?
nüyorum Önder. Sen yalnızca kendini düşü-

H

ayır 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
1 ton kâǧıt ve karton
atıǧın geri dönüşümü ile 17
Önder, dünyanın ve canlıların gelececeǧine zarar
aǧacın kesilmesi önleniyor. Yani 17
vermek istemeyen, çok akıllı bir arkadaşınız.
aǧaç yaşamaya devam ederken, atık
Bu konuda yeni bilgiler edindikten sonra o da
kutusuna atılan kâǧıt ve kartonlar,
bilinçlenecektir. İşte, atıklarınızı neden ayrı
yeni kâǧıt ve karton üretimi için
hammadde oluyor. Öncel de
ayrı toplamanız gerektiǧini anlatan o çok önemli
buna katkıda bulunuyor.
bilgiler...
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 24’te.
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…

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 24’te.

Geri Kazanım

Atıklar fiziksel, kimyasal ve
biyokimyasal yöntemlerle
başka ürünlere ve enerjiye
çevrilerek geri kazanılır.
Yani biçimleri ve bileşimleri
deǧiştirilir. Yanıtı sayfa
24’te.

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.

1 ton cam atık
geri dönüştürüldüǧünde
100 litre petrolü kullanmaktan
kurtuluyoruz. Yani petrol
tasarrufu saǧlıyoruz. Öncel ve
ailesinin bunda da önemli
bir payı var.
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Atık
çeşitleri

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.

Kaynağında ayrı biriktirmek
neden önemlidir?
atıkları-

giden ambalaj atıklarının yıkanmaları ge-

kaynaǧında, yani evinizde ya da okulu-

ayrıştırılırsa, kolayca yeniden işleme alı-

Sevgili

arkadaşlar,

ambalaj

nı ya da geri dönüştürülebilen atıkları,

nuzda ayrı biriktirmeniz çok önemlidir.
Ambalaj atıkları çöplüǧe gönderildiǧi

nabilirler ve temiz kalırlar. Dolayısıyla
hem zaman kaybının önüne geçilmiş olur,

takdirde çöplerle karışır ve kirlenir.

hem de su israfı önlenir. Gezegenimiz için

Çöpe karışan ambalaj atıklarını ayıklamak,

suz bir kaynak olmadıǧını ve günün birin-

hem zaman isteyen, hem masraf gerektiren bir işlemdir. Her şeyden önce çöplüǧe
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rekir. Oysa ambalaj atıkları, kaynaǧında

suyun yaşamsal önemini, yani suyun son-

de kaynakların da kuruyabileceǧini bilmeyen kaldı mı?

K

ullanılamaz
hâle gelmiş

ve çevre saǧlıǧına

zarar
vermeden
Peki nedir? ortadan
kaldırılçöp
ması gereken atıkların

hepsine

çöp

diyebiliriz. Ancak bir

şey,

şartla: Çöpe attıǧımız

işlevini tamamen yitirmiş olacak,

başka bir işe yaramayacak. Eǧer çöpe

attıǧınız şey, bir yönüyle tekrar kullanılabiliyorsa, geri dönüştürülebiliyorsa

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

ya da geri kazanılabiliyorsa çöp deǧildir.

deǧeri yüksek bir topraktır, arkadaşlar....

Ya da tamiri olanaksız bir çift ayakkabı,

di mi, yoksa artık aynı yemeǧi yemek-

Kokmuş, ekşimiş bir yemek elbette çöptür.

Çöpe atılan yemekler, gerçekten ekşi-

kedi, köpek dışkıları... Bunlar çöptür.

ten sıkıldınız mı? Eǧer öyley-

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-

se, bu grubu da çöp olarak
sayamayacaǧız; çünkü sokakta zor koşullar altında
yaşayan kedi ve köpek-

lerle artan yemeklerinizi
paylaşabilirsiniz.

Geri Dönüşümde
Dönemi
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Cam Ambalajların

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…
Cam ambalaj üretiminde, atık cam şişe
ve kavanozlar kullanılır. Diǧer cam

Sevgili arkadaşlar, biliyor
musunuz? Cam ambalaj,
kalitesinden hiçbir şey
kaybetmeden yüzde yüz geri
dönüştürülebilir. O nedenle de
çöpe karıştırılmaması ve ambalaj
atıǧı kumbaralarına atılması çok
ama çok önemlidir.

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

çeşitleri (bardak, biblo, süs eşyası…)

pılmıştır.

içerdikleri hammadde farklı olduǧu

Cam ambalaj elde etmek için iki yol

için geri dönüşüm işlemine girmezler.

Camı oluşturan üç maddeyi
1 (kum, soda, kireç) 1.500 dereceden daha yüksek bir sıcaklıkta eritmek.

vardır arkadaşlar.

Ambalaj atığı kumbaların2 dan toplanan cam şişe ve
kavanozları 1.500 derecede
eriterek geri dönüştürmek.

İkinci yol her zaman için çok daha hesaplıdır. Çünkü atık cam ambalajların eritilmesi ve geri dönüştürülmesi sırasında daha az enerji kullanılır. Böylelikle hava ve
su kirliliǧi de azalır.
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Geri Dönüşüm Öyküsü
Camın Tekrar Kullanımı
Camı, temizleme dışında hiçbir işleme uǧratmadan ömrü dolana kadar defalarca 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 almayarak 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 paylaşın. Cam ambalaj atıklarını ayrıştırarak, çevremize ve ekonomimize nasıl katkıda
bulunabileceǧimizi onlara anlatın.

Öncel ve Önder ile Cam Ambalajın Geri Dönüşüm Öyküsü
Önce sütümü içtim.
Sonra da şişesini,
sokağımızın köşesindeki
cam şişe kumbarasına
attım.
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Kumbara dolunca, içindekiler
bir kamyona yüklendi ve hep
birlikte bir cam atık geri dönüşüm
tesisine gittik.

Bütün cam kırıklar birbirine
karıştı. 1500 derecede eritilmeye
başlandı. Eriyen camlardan artık yeni bir
cam ambalaj üretilebilir.

10

Cam ambalajlar, renklerine
göre ayrıldı, temizlendi ve
öğütüldü. Yani hepsi kırılıp küçük
parçalara bölündü.

Eriyen cam, kalıbı
doldurmak için damlamaya
başladı bile…

Cam ambalajlar
soğutuldu. Kalite
kontrolünden geçirildi
ve paketlenerek dolum
tesislerine gönderildi.

Cam ambalajın
geri dönüşüm öyküsünü okudunuz
arkadaşlar. İşi biten cam
ambalajları, mutlaka atık ambalaj
kumbaralarına atın.

Böylece çevremiz için
çok önemli bir şey yapmış
olursunuz. Bunu büyüklerinize de
öğretin. Biz öyle yaptık.
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Arkadaşlar,
Dünyada doğayı kullanıp dönüştüren canlıların başında
insanoğlu gelir. Gerek nüfusu gerek doğayla olan ilişkileri
bakımından insan, dünyada gerçekleşen olumlu ya da olumsuz
olayların başlıca yaratıcısı durumunda. Her canlı öncelikle
sağlıklı bir ortamda büyüyüp gelişebilir. Canlı türleri, yaşam
özelliklerinin gerektirdiği coğrafyalarda yaşarlar. İnsanoğlu
ise dünyanın hemen hemen bütün coğrafyalarında yaşamayı
başarabiliyor. Kutuplardan ekvatora dek her coğrafyada
insana rastlamak mümkün...

Temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak, tüm can-

toprak bozulması da çevresel etkilerle birlikte

lıların hakkıdır. Temiz çevre, insan sağlığı için

insan topluluklarının sağlığını etkiliyor.

en temel değerdir. Çevre ve insan sağlığı arasındaki etkileşimlerin başlıcaları, hava kirliliği,
su kirliliği ve yetersiz sağlık koşullarıdır. Bunun
yanı sıra tehlikeli kimyasalların sağlığa etkileri-
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Çevreyle ilgili en büyük sağlık sorunları; açık ve
kapalı alanlarda hava kirliliği, düşük su kalitesi,
yetersiz sıhhi temizlik ve tehlikeli kimyasallarla

ne ilişkin henüz fazla bir bilgiye sahip değiliz.

ilişkili olanlardır. Bunların yol açtığı sağlık so-

Gürültü, modern çağlarda giderek yaygınlaşan

runları arasında solunum yolu ve kalp damar

bir çevre ve sağlık sorunudur. İklim değişikliği,

hastalıkları, kanser, astım ve alerjilerin yanı sıra

ozonun incelmesi, biyolojik çeşitlilik yitimleri ve

üreme ve gelişim bozuklukları bulunuyor.

edir?

Çevre ve Sağlık N

, fizikrın sosyal, biyolojik
Ø Çevre, tüm canlıla
kleri
raşılarını sürdürdü
uğ
al
as
my
ki
ve
l
se
ortamdır.
nüyle
stalık dışında her yö
ha
n
nı
sa
in
,
ık
ğl
Sa
Ø
rumudur.
yaşadığı iyi olma du

Gürültünün sağlığa etkisi

Gürültü kirliliği olarak adlandırı-

iyi bilinmeyen, yeni ortaya çıkmakta
olan sorunlar da vardır. Bunlara

lan sorunların yol açtığı başlıca
sağlıksızlıklar da sıkıntı, uyku

örnek olarak elektromanyetik

bozukluğu ve algı dağınıklı-

alanlar, çevresel kaynaklı bazı

ğıdır. Özellikle kentsel alan-

bulaşıcı hastalıklar gösterilebi-

lardaki ulaşım araçları ve tra-

lir.

fik, insanların hava kirliliği ve
gürültüye maruz kalmasına yol
açıyor.
Atık pillerin zararı
Pillerin de insan sağlığına ve çevreye çok büyük
zararları vardır. Piller civa, kadmiyum, kurşun,
çinko, mangan, lityum, demir, nikel, kobalt ve
kimyasal maddelerden üretilir. Pillerin gelişi

Dünyanın oluşumundan günümüze, çevre ve insan sağlığı; kasırgalar, sel, yangın, heyelan ve kuraklık
gibi doğal tehlikelerle karşı karşıyadır. Ormansızlaşma, çevre kirliliği ve bunların sonucunda
karşımıza çıkan iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kayıpları ise canlıların sağlığını sürekli tehdit etmektedir.

güzel çöplere atılması, doğrudan veya dolaylı

Arkadaşlar, tüm canlılar çevrenin içinde yaşı-

olarak alıcı ortama verilmesi, çevre açısından

yor. Çevrede besin kaynakları, su ve yaşadı-

büyük tehlikeler yaratır. Metaller toprağa ve

ğımız ortamlar bulunur. Yaşadığımız ortam-

oradan da yeraltı sularına karışabilir. En başta
toprak kullanılmaz hâle gelir ve metallerin yarattığı su kirliliği, sudaki ekosistemi alt üst eder.
Etkilenen yalnızca su ekosistemi değil, aslında
tüm ekosistemdir. Zaman içerisinde bu etkiler
insanlar üzerinde de görülür.
Arkadaşlar, insan ve doğa sağ-

ların kirlenmesi sağlığımızı da doğrudan etkiler. Çevrede sağlığımıza etki eden diğer bazı
etkenler; fabrika atıkları, radyasyon, insan ve
hayvan kaynaklı atıklardır.
Gıda kirliliği
Sağlığımıza etki eden en önemli
etkenlerden biri de gıdalardır.

lığını etkilediği bilinen pek çok

Gıdaların kirli olması sağlığı-

kirletici madde, ilerleyen tekno-

mızı olumsuz yönde etkiler.

lojiler sayesinde denetim altı-

Gıdalar çevre kirlenmesin-

na alınmaya çalışılıyor. Ancak

den etkilenirler ve tüketime

çevreye ve sağlığa etkileri henüz

hazır hâle getirilmeleri için
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geçtikleri her aşamada kirlenebilirler. Günü-

Hava kirliliği de sağlığımızı olumsuz yönde etki-

müzde pek çok hastalığın nedeni gıda kirliliğin-

ler. Hava kirliliği; havada katı, sıvı ve gaz olarak

den kaynaklanıyor. Örneğin içme suyu ya da

bulunan yabancı maddelerin insan sağlığına,

gıda zinciri yolu ile insan vücuduna giren civa;

canlı yaşamına ve ekolojik dengeye zarar ve-

panik atak ve sağırlık gibi nörolojik bozuklukla-

recek ya da yaşamdaki maddi nesnelerden

ra neden olabilir. Ayrıca merkezî sinir sistemi-

yararlanılmasını engelleyecek miktar, yoğunluk

nin hasar görmesine ve kansere yol açabilir.

ve sürede atmosferde bulunmasıdır. Hava kir-

Böbrek, karaciğer ve beyin dokuları hasarı da

leticilerinin çoğu solunum sistemlerimizi doğ-

yol açtığı hasarlar arasındadır. Tüm bunların

rudan etkiler. Yaşamamız için temiz hava ve

yanı sıra kromozomlara da zarar vererek sakat

solunum zorunludur. Bu yüzden temiz hava

doğumlara neden olabilir.

sağlığımız için zorunlu etmenlerdendir.

Çevre Kirliliğinin Nedenleri
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Ø Trafiğe her yıl daha fazla araç çıkıyor, araçların yaydıkları egzoz dumanları ozon tabakasının incelmesine
neden oluyor.
Ø Kâğıt üretimi, toprak genişletilmesi,
hayvancılık alanı oluşturmak gibi nedenlerle ormanların yok edilmesi, ortama salınan oksijen miktarının azalmasına yol açıyor.
Ø Fabrika bacalarından çıkan zehirli
gazlar atmosferi kirleterek, havadaki
oksijen oranını azaltıyor. Hava kirliliğinin artması, asit yağmuru oluşumuna
yol açıyor.
Ø Hastalık taşıyan hayvanlardan ortave yapay organik kimyasal maddeler sulara kama yayılan bakteri ve virüsler, suya ve
rışıyor.
havaya karışıyor.
Ø Fabrikalardan atılan arsenik, siyanür, Ø Nükleer enerji santralleri, çeşitli nükleer denemeler, tıbbi içerikli üretimler ve çeşitli endüstri
fenol gibi toksik endüstri atıkları sulatipi üretimler, radyoaktif maddeye sahip hayra karışıyor.
vansal ürünler (et, balık, süt, vb.) ve bitkiler, zaØ Tanker ve borularla taşınan petrol,
kazalar sonucu sulara karışıyor.
rarlı maddeleri besin zinciriyle insanlara ve diğer canlılara taşıyor.
Ø İnorganik tuzlar, zirai mücadele ilaçları

Dünyada bir yandan çevresel kirlilik artarken
diğer yandan da kirliliğin insan sağlığına olan
etkileri önlenemez hâle geliyor. Artık çevresel
kirlilik anne karnındaki çocuğun yaşamını bile
etkileyebiliyor.
Plastiğin zararları
Amerikan Çevre Koruma Örgütü verilerine göre,
ABD’de her gün 10 kadar yeni kimyasal ürün
kullanıma giriyor ve hâlen 87 bin kimyasal ürün
günlük yaşamda kullanılıyor. Türkiye’nin de
aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde, vücudun hormon sistemini bozan maddelerin önemli bir bölümü plastik endüstrisinden

tehlikeler taşıyor. Böcek öldürücülerin yaklaşık
yüzde 60’ı hormon bozukluğuna neden olurken, günümüzde yaklaşık 21 bin adet böcek öl-

kaynaklanıyor. Plastikler, âdeta günlük yaşan-

dürücü (tarımsal alanlar, spor sahaları, parklar,

tımızın bir parçası... Oyuncaklar, şişeler, em-

bahçeler vb.) insanlar tarafından kullanılıyor.

zikler, ambalajlar, kozmetik sanayi, parfümler,

Ergenlik yaşı

temizlik maddeleri, giyim, telekomünikasyon
malzemeleri, bilgisayarlar, spor malzemeleri,

Bilim adamları, son yıllarda özellikle ergenlik

ev içinde kullanılan malzemelerin hemen hep-

yaşının erkene çekilmesi ve boy kısalığının, hor-

si ve otomobilden uçağa kadar birçok alanda

monları olumsuz etkileyen etmenler nedeniyle

kullanılmakta olan plastik, doğada çok yavaş

gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

ve zor yok oluyor.

Sevgili arkadaşlar, şunu çok iyi bilmeliyiz ki çev-

Böcek ilaçları

resel kirlenme, insan ve doğa sağlığına doğru-

Doğada kullanımı hızla yaygınlaşan böcek

dan etki eder. Sağlıksız bir çevrede sağlıklı bir

ilaçları da çevre ve insan sağlığı bakımından

yaşam sürdürmek mümkün değildir!

Çevre Kirliliğinin İnsan Sağlığına Etkileri
Ø Hava kirliliğinde en çok açığa çıkan gazlardan biri olan
sülfürdioksit, solunum yolu sorunlarına yol açıyor, akciğer dokusunu zedeliyor. Monoksit, sinir sisteminin çalışmasını olumsuz etkiliyor. Kurşun ise özellikle
çocuklarda beyin zararlarına yol açıyor. Yine bol
miktarda bulunan nitrojendioksit, nefes almayı güçleştirirken astıma da neden oluyor.
Ø Sulara karışan bakteri, virüs ve çeşitli kimyasal
yapılar, insan vücuduna girerek her çeşit hastalığa yol açabiliyor.
Ø Radyasyonun insan vücudunu etkilemesiyle bağışıklık mekanizması felce uğruyor ve insan vücudunda
kanserli hücrelerin oluşumu ve yayılımı gözleniyor.
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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.

Makinada kırpık hâline getirilen kâğıtlar

Adım Adım Kâğıdın Geri
Dönüştürülme Öyküsü
3 Atık kâğıt ve kartonları, evlerimizde ayrıştırıyoruz
ve onları atık kâğıt kutularına ya da kumbaralarına atıyoruz.
3 Kumbaralar dolunca, atıkları toplayan bir kamyon 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.

Kırpık kâğıtlar balyalanmak üzere taşınıyor.

3 Balyalanmış kırpık kâğıtlar, kâğıt üretim fabrikasına götürülür. Kırpık kâğıtlar burada, hamur kıvamına 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 maddelerden arınması için sabunla temizlenir.

Balyalanmış kırpık kâğıtlar artık rahatlıkla taşınabilir.
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3 Bir sonraki aşamada hamur, hareketli bir tel perdenin üzerine püskürtülür. Silindirlerle sıkıştırılır,
kurutulur ve kocaman bir top hâline gelir. Atık
kâğıtlar kullanılarak yeniden kâğıt üretilmiştir.
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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 dönüştürmek değil mi? Böylelikle hem enerji tasarrufu yapmış
oluruz hem de ağaçlarımızı kesilmekten kurtarırız.
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Metal Ambalaj Atıklarının
Geri Dönüştürülmesi
Metal atıklar
Alüminyum
içecek kutuları
•
Alüminyum fo
lyo
•
Konserve kutu
ları
•
Mutfak gereçle
ri
(çatal, bıçak,
çaydanlık,
tencere...)
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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.

Meyve suyunuzu içtikten sonra,
metal kutusunun içini suyla çalkalayıp temizlediniz. Ardından da bir
büyüğünüzün yardımıyla ezdiniz
ve evinizdeki atık kutusuna attınız.
Metal ambalajı ezmeden kutuya
atarsanız çok yer tutar. Kutunuz dolduğunda, diğer atıklarla birlikte, sokağınızdaki ya da mahallenizdeki atık
kumbarasına götürdünüz.

ir
Yalnızca tek b
metal içecek
kutusunun geri
n
dönüşümünde
erji
elde edilen en
bir
ile 100 wattlık
at
ampulü 20 sa
z.
çalıştırabiliyoru

At›k ambalaj kumbaras›ndaki metal ambalaj
atıklar, önce geri dönüşüm tesislerine götürülür. Oradaki ilk işlem, metal ambalajları, metal
olmayan şeylerden ayırmaktır. Bunun için dev
mıknatıslar kullanılır. Metaller, mıknatıs tarafından çekilir; böylece kapak gibi metal olmayan yabancı cisimler geride kalır.
Ardından metal ambalaj atıkları, hacimlerinin
küçülebilmesi için özel bir makinayla sıkıştırılır. Böylelikle daha kolay taşınabilir ve daha az
yer kaplarlar.
Sıkıştırılan metal ambalajlar, parçalanır ve
öğütülür. Öğütülen parçacıklar, yüksek sıcaklıktaki fırınlarda eriyik hâle getirilir ve sıcak
hâldeyken, metal blok elde etmek için kalıplara dökülür.

Metal, yeryüzünü oluşturan çeşitli minerallerin saflaştırılması ile elde edilir. Evlerimizde
metali hem ambalaj malzemesi
olarak, hem de örneğin
mutfak gereci olarak iki
ış
Kullanılm
türde görebiliriz: Alüminyum
çelik
çelikten
ve çelik. İçecek kutuları, koninde,
üretildiğ
i ve
serve kutuları, yemeklik yağ
su kirliliğ
liliği ¼
tenekeleri alüminyum amhava kir
a,
balajlardır. Çatal, bıçak, kaşık,
oranınd
imi %40
tencere, çaydanlık gibi mutfak
su tüket
azalır.
gereçleri de çelikten yapılır.

Elde edilen metal bloklar sıkıştırılarak istenilen
kalınlığa getirilir.
Atık metal ambalajımız, yeni metal
ambalaj üretimi için hazırdır. Metale biçim verilir ve işlenir.
Biçimlendirilen metal ambalajlar,
dolum tesislerinde doldurulur ve
market raflarındaki yerini alır.
Atık metal ambalajların geri dönüşümünden yalnızca ambalaj değil; bisiklet, araba parçası, çöp kutuları ve
daha pek çok malzeme üretilir.
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m
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kirlili
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Bir kilogram
alüminyum
kutu geri
,
kazanıldığında
8 kg boksit
madeni,
4 kg kimyasal
madde,
rik
14 kW/sa elekt
ı
enerjisi kullanım
korunmuş olur.

10 adet alüminyum
içecek kutusu geri
kazanıldığında,
100 kW/sa bir
ampulün 35 saatte
veya bir televizyonun
30 saatte harcadığı
elektrik enerjisi
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…
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Geri dönüşümden
elde edilenler
• 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

Arkadaşlar plastik; ham petrol, kömür

Plastik ambalajlı bir şişe, göl suyunu kirletmiş

ve gaz kökenli maddelerdir. O nedenle

olsun. O suda yaşayan balık tehlike altında

de çürümezler, toprakta çözünmezler,

demektir. O balığı yiyecek olan diğer

biyolojik olarak bozulmazlar. Bu da doğada

hayvanlar ya da insanlar da tehlike altındadır.

bozulmadan uzun yıllar kalabilmeleri

Plastik atıkla kirlenmiş bir toprakta yetişmiş

anlamına gelir. Plastik maddeler bozulmaz

domatesi, marulu, naneyi yediğinizi düşünün.

ama çevre ve canlı sağlığını bozarlar.

Topraktaki zehir, doğrudan vücudumuza

Toprağı kirletirler, su kaynaklarını zehirlerler.

geçiyor. Plastik atıklar gibi diğer atıkları da

Doğadaki her canlıya zarar verebilir, hatta

neden çöpe atmamamız gerektiğini şimdi

ölümlerine yol açabilirler. Şöyle düşünün:

daha iyi anladınız, sanırız.

1
2

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.

3
Sırada, plastik atıkların
öğütülerek küçük
parçalara ayrılması
işlemi var.

4

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

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

5

Eritilmiş plastik, kalıplara
dökülüyor.

6

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!
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Kompozit (Bütünleşik) Atıkların
Geri Dönüşüm Öyküsü
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 mümkün deǧildir. Yani iç içe geçmiş, yapışmış,
Süt ve m
eyve suy
u
kutuları;
karton, p
lastik
ve alüm
inyumun
katman katm
an bütün
leştirilmesin
den oluş
ur.
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birbiriyle bütünleşmiş malzemelerden yapılan ambalajlara kompozit ambalaj diyoruz.
Farklı malzemelerin birlikte kullanılması sayesinde, içecekleri ve yiyecekleri daha uzun
süre bozulmadan saklamak mümkün olur.

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

Ayrıştırma ve Öğütme
Arkadaşlar, kompozit ambalajlar; birden fazla
malzemenin bir araya gelmesiyle elde edildiğinden, geri dönüşüm işlemleri de farklı aşamalardan oluşur.
Geri dönüşüm tesisine gelen kompozit ambalaj atıkları, ilk önce ayrıştırma işleminden geçirilerek 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 kapsamında bir dizi işlemden geçirilir ve kâğıt mendil, tuvalet kâğıdı ile oluklu mukavva gibi ürünlerin üretiminde kullanılır.
Kompozit ambalaj atığının geri kazanılan
polietilen ve alüminyum kısmı, kalorifik değerleri yüksek olduğundan, bazı çimento fabrikalarında, enerji kazanımı amacıyla ek yakıt
olarak kullanılır.
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Kompozit ambalajdan mobilyaya
Kompozit ambalaj atıklarından mobilya da üretiliyor desek, şaşırır mısınız? Bu değerli atıklar,
öğütüldükten sonra, preslenerek yani merdanelerin arasından geçirilip sıkıştırılarak suntaya benzeyen bir malzeme üretilir. Bu da masa,
sandalye, kitaplık gibi mobilyaların yapımında
kullanılır.
un,
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n
tü
ve tatlı
sü
g
in
iz
in
ud
İçtiğ
ın, toz p
rın
a
jl
la
a
b
m
a
ay, çikolata
hazır çorba
ak kahve, ç
rl
a
p
ve
ın
unu
ambalajların
değerli olduğ
ın ne kadar
rın
a
e atık
jl
d
la
ri
a
ye
b
am
yle onların
ö
b
n
r
a
d
un
karton atıkla
gördünüz. B
i? Tıpkı kâğıtm
il
ğ
i…
e
ib
d
g
rı,
ları
kumbarala
ambalaj atık
etal ve cam
m
,
ik
st
la
p
ile

23

ÇÖP
Sevgili arkadaşlar!

Aşaǧıdaki nesnelerin yanındaki numarayı, atılacakları
kutuların üzerine yazın.
2

11

7
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1

8

5

12

3

4

6

9

10

KOMPOST
ÇÖP NEDİR, ATIK NEDİR? | Sayfa: 5

Tekrar Kullanım

Geri Dönüşüm

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

- Plastik, alüminyum film gibi farklı malzemelerin bileşiminden oluşan ve elle
birbirinden ayrılması mümkün olmayan ambalajlar
- Süt ve meyve suyu kutuları

- Plastik poşetlerin çöp poşeti vb. işler için
kullanımı

- Kahve, çay ve çikolata ambalajları vb.

- Kâğıt torbaların çeşitli eşyanın kaplaması işleminde kullanımı

- Alüminyum folyo ve yumurta kartonlarından çeşitli objelerin yaratımı.
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Geri Kazanım
- Kâğıt ve karton ambalajlar
- Çeşitli plastik şişeler
- Çeşitli renkte cam şişeler, kavanozlar

BULAB‹L‹R‹M

- Kullanılmış zarfların, küçük parçalara
bölünerek not kâğıdı olarak kullanımı

- Hazır tatlı ve puding ambalajları

ÇÖP: 3, 5, 10

- Hazır çorba ambalajları

ATIKLAR: 4 Metal, 6 Plastik, 7
Kâ¤›t, 12 Cam

- Eski giysilerin farklı amaçlar için kesilip,
dikilmesi

KOMPOST: 1, 2, 8, 9, 11 (Yumurta kutusunu, eğer kompost
yapıyorsanız, küçük parçalara
ayırıp, toprağı havalandırması
için kompostunuza atabilirsiniz.
Kompost yapmıyorsanız, kâğıtkarton kutusuna atabilirsiniz)

- Boş cam kavanozların iyice temizlendikten sonra türlü malzemeleri saklamak
için kullanımı

