TÜKÇEV’İN
ÇOCUKLARA
ARMAĞANIDIR
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Geri dönüşüme katkıda bulun!
w w w. t u k c e v. o r g . t r

Karbon ayak izimizi
küçültelim
Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı

Sevgili çocuklar,
Doğanın bize sunduğu olanaklar uçsuz bucaksız ama yine de sınırsız değil…
Doğduğumuz andan başlayarak doğanın bize sunduğu şeyleri tüketmeye
başlıyoruz. Bu sayede yaşamımızı sürdürüyoruz. Bu kaynakları tüketmek bize o
kadar doğal geliyor ki, bir gün hepsinin biteceğini aklımıza bile getirmiyoruz.
Hayvanları düşünelim. Hayvanlar ancak gereksinim duydukları kadar
tüketirler. Acıktıkları zaman avlanırlar. Gereğinden fazla avlanıp onu saklamazlar.
Susadıklarında su içerler. “Daha sonra içerim” diyerek suyu stoklamazlar. Hayvanlar,
doğa içinde bir dengeye sahiptir. Bu nedenle de doğanın dengesini bozmazlar.
İnsanoğlu için aynısını söylemek mümkün değildir. Çünkü insan doğanın dengesini
kendi gereksinimleri ve lüksü için düşüncesizce bozar.
Doğanın kaynaklarını nasıl harcadığımıza bir örnek verelim. Çoğu evde
gereksinim duyulandan daha fazla yemek pişer. Yenilmeyen yemekler de çöpe
atılır. Düşünsenize, bizim çöpe attığımız o yemekte kullanılan sebzenin, yağın
üretilmesi için ne emekler ve paralar harcandı. Pişirilirken kullanılan enerjiyi
de hesaba katalım. Öte yandan biz yemeği çöpe atarken, bir başkası açlıktan
kıvranıyor.
Çocuklar, doğadaki karbon ayak izimizi küçültmemiz gerek… Tüm canlıların ve
doğanın yararı için bunu yapmak zorundayız. “Karbon ayak izi de ne?” diyorsunuz,
değil mi? Burada söylemeyeyim, derginizin sayfalarını çevirmeye başlayın
bakalım.
Hepinizi gözlerinizden öperim.
Beyhan Aslan
Yönetim Kurulu Başkanı
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Sevgili arkadaşlar, bugüne dek kimi beden ölçüleriniz
hakkında bilgi sahibi olmuşsunuzdur. Örneğin kazak,
pantolon veya mayo alırken bu ölçülere göre alış
veriş yaparsınız. Ayakkabı alırken, satıcıya öncelikle
ayak numaranızı söylersiniz. Şimdi sıkı durun, belki de
yaşamınızda ilk kez duyacağınız bir soru sizi bekliyor. Şimdilik
içinizden sadece iki arkadaşımıza soralım o zaman: Tayfun
çevresel (ekolojik) ayak izinin kaç olduğunu biliyor musun? Ya
sen Pırıl, çevresel ayak ölçün kaç acaba senin?

Çevresel (Ekolojik)
Ayak İzi
Geleceğimiz için yaşamsal ölçü

Artık soruyu hepiniz okudunuz: Çevresel ayak

nın karbondioksit, metan ve su

iziniz kaç?

buharı gibi atmosferde bu-

Bu da nereden çıktı diyorsunuz, değil mi? Şimdi, çağımızda çok önemli bir kavram olan çevresel ayak izini anlamaya çalışacak ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacağız.

Çevresel ayak izi nedir?
Sevgili arkadaşlar, canlıların yaşamı için belli
başlı temel gereksinimleri var. Hemen aklınıza gelebileceği gibi bunlar; hava, su, toprak,
ateş… Bunların oluşturduğu sisteme kısaca
ekosistem diyoruz. Yani tüm canlılar bu ekosistem içinde yaşıyorlar.
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lunan gazlar tarafından
tutulması

sonucunda

ısınır. Işınların atmosferdeki gazlar tarafından
tutulmasına

da

“sera

etkisi” denir. Sera etkisi
yaratan gazların atmosferdeki miktarının artmasıyla dünyamızın ısısı da yükseliyor. Bu geleceğimiz için
en büyük tehlike!

Her canlı bir tüketicidir
Canlı türleri değişse de temel gereksinimler

Atmosferde gerçekleşen ve dünyayı etkileyen

neredeyse ortak. Ortak alanlarımızın başında

en önemli ve ortak çevresel sorun küresel ısın-

da yaşadığımız çevre geliyor tabii ki… O hâlde

madır. Atmosfer, üzerine yansıyan ışınlardan

canlılar ve çevreleri yan yana, iç içe. İşte bu

daha çok, dünyadan yansıyan güneş ışınları-

yüzden, canlının sağlığı ve yaşamanı sürdü-

Dünyadaki biyolojik üretim sahası
yaklaşık 11,2 milyar hektardır
(1 hektar = 10 bin m2). Dünyanın
yaklaşık 7 milyarlık nüfusu göz önüne
alındığında, bir insan için dünyada
kişi başına 1,6 hektar biyolojik üretim
sahası düşer. 2002 yılı ölçümlerine
göre, insanlığın toplam ekolojik ayak izi
ise 13,7 milyar hektardır ve bu da kişi
başına 2 hektara karşılık gelmektedir.
Bu durum, 2002’de kişi başına ekolojik
ayak izinin, ekosistemin denge hâlinin
sürdürülebilmesi için taşıyabileceği
maksimum insan sayısını 0,4 hektar
aştığını gösteriyor.
rebilmesi, sağlıklı bir çevrenin varlığına bağlı...

sek, bu şu anlama geliyor: Benim çevresel ko-

Biliyoruz ki, her canlı aynı zamanda bir tüke-

nulardaki payım nedir? Tek başıma ne kadar

ticidir. Havayı soluruz, hava tüketiriz; ısınırız

besin tüketiyorum/ üretiyorum, bir günde ne

odunu, kömürü, doğalgazı tüketiriz. Barınmak

kadar su içiyorum, evime ne gibi katkılarda bu-

için yapılan evlerde çimento, kum, demir tü-

lunuyorum, giysilerimi ne kadar kullanıyorum?

ketilir. Serinlemek için klima kullanırız; burada

Bu ve benzeri pek çok soruyu sorup, üzerinde

da kimi gazları kullanmak zorunludur. Beslen-

düşünmeye başladığımızda, çevresel ayak izi-

memiz için gereken hemen her şey tarlalarda,

mizi de anlamaya başlıyoruz demektir.

bahçelerde yetiştirilirken, pek çok emek harcanır; traktörden küreğe, ürünün nakliyesinden
depolarda bekletilmesine dek her aşamada,
farklı çevresel ve tüketim koşulları yerine getirilir. Evet, bu nokta çok önemli sevgili arkadaşlar. Canlı kalabilmemizi, az ya da çok çeşitli gereksinimlerimizi karşılayarak sağlarken, gereğinden az ya da gereğinden çok gerçekleşen
tüketimler, çevreye olan olumlu ya da olumsuz
etkilerimizi de belirli hâle getiriyor.

Benim çevreye katkım nedir?

Ekolojik ayak izinin hesaplanmasında temel
değer, insanın günlük yaşamda doğal kaynakları kullanma oranıdır. Bu oran şöyle bulunuyor: İnsanın beslenme, barınma, ulaşım
harcamaları, çevreye bıraktığı atıklar ve bunları geri dönüştürme yüzdesi ile gerçekleştirdiği tüketimlerin ne ölçüde israf sınırını aştığı
hesaplanıyor.
Dünya üzerinde yaklaşık 7 milyarı aşkın insan
yaşıyor ve nüfus her geçen gün daha da artıyor. Bu nedenle üretimin hızı, tüketimin hızına

Çevresel ayak izi, insanın yeryüzündeki kay-

yetişemiyor. Yani üretmekten daha çok tüketi-

nakları tüketirken ve bunların yerine yenisini

yoruz. Bu aynı zamanda çevresel etkileri daha

koyarken, dünyanın ekosistemine ne kadar

fazla zorluyor. Her birimizin tek tek, neleri ne

yarar ya da zarar verdiğini ortaya koyan bir

kadar tükettiğimiz ve bunun nelere yol açtığını

kavram. Birey olarak, tek başımıza düşünür-

bilmesi gerekiyor.
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Ekolojik ayak izini bulmak için hangi soruları sormalı?
Ekolojik ayak izini başka bir anlatımla kav-

İçtiği su, ne kadar alandan sağlanmaktadır?

ramaya devam edelim. Yaşadığımız sürece

Salatadaki malzemeler (domates, salatalık,

doğal kaynakları tüketiyoruz. Tükettiğimiz doğal kaynakların yeniden

biber, soğan vb.) için tarlalarda ne kadar yer ayrılmalıdır? Ciğerlerine

üretilebilmesi için gereksinim

her hava çekişinde aldığı oksi-

duyulan kara ve deniz alan-

jen için ne kadar bitki örtüsü

larının ölçülmesi her birimizin

ve orman gereklidir? Evsel atık

çevresel ayak izini belirliyor.

ve çöplerin yok edilmesi için

Örneğin, günde yarım ekmek

ne kadar bir alan kullanılmak-

(200 gr) tüketen bir kişinin, yılda
yiyeceği (365 gün x 200 gr) yaklaşık 75 kg ekmek için ne kadar alana ta-

tadır? Bu yaşamsal gereksinimlerin, kişinin hayatta kaldığı sürece
sağlanması sonucu, bir kişinin ortalama

hıl ekilmelidir? Satın alacağı elbiselerdeki pa-

toplam çevresel maliyeti ne kadardır? Çevre-

muk için ne kadar alana pamuk ekilmelidir?

sel ayak izi, bu sorunun yanıtını oluşturuyor.
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Ekolojik ayak izimizi küçültmek için neler yapmalı?
Geri dönüşüm ve yeniden
kazanım konusuna büyük
önem vermeliyiz.

Tüketirken bilinçli olmalıyız.
Enerjiyi, dengeli ve gerektiği
kadar tüketmeliyiz.

Tasarruflu ampul kullanımını
artırmalıyız. Elektronik
cihazları kullanmıyorken
kapalı konumda tutmalıyız.
Güneş enerjisi kullanımına
ağırlık vermeliyiz.
Yerel besinleri ve organik
gıdaları tercih etmeliyiz. Et
ve et ürünlerini gerektiği
kadar tüketmeliyiz.
Suyu gereksiz yere tüketmemeliyiz.
Muslukları boşa akıtmamalıyız. Sifona
basarken, klozetteki suyun tamamını
boşaltmamalıyız.
Bitki ve sebze atıklarını
kompost yapmak üzere
ayırmalıyız.
Zorunlu durumlar dışında
toplu taşıma sistemlerini
kullanmalıyız.
Ağaçlandırma çalışmalarını
artırmalı, her yıl en az bir
fidan dikmeliyiz.
Evlerimizde ısı kaybını
önlemeye yönelik
önlemler almalıyız.

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmalıyız. Kısa mesafelerde araç
kullanmak yerine yürümeliyiz.

Sevgili ar
kadaşlar,
21. Yüzyıl
başlarınd
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ayız. Şimd
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Bitmiş Pilin İşi Bitmez
Hacivat - Günaydın Beberuhi. Sabah sabah
aceleyle nereye böyle?
Beberuhi - Radyomun pili bitti. Pil almaya gidiyorum. Meşgul etme beni.
Hacivat - O elindeki nedir?
Beberuhi - İşe yaramaz, bitmiş piller. Çöpe atacağım.
Hacivat - Aman Beberuhi. Sen ne yaptığının farkında mısın?

vat? Uykunu mu alamadın? Tersinden
mi kalktın?
Hacivat - Yav Beberuhi. Piller çöpe atılır mı hiç?
Beberuhi - Ya n’apılır Hacivat? Deli deli konuşuyorsun! Bırak da gideyim yoluma. En
sevdiğim program başlayacak. Bir an
önce pil almam gerek.
Hacivat - Şimdi beni iyi dinle Beberuhi. Anla-

Beberuhi - Gayet farkındayım. Radyoma pil alıp,

tacaklarım, programı kaçırmandan

işi biten pilleri de çöpe atacağım. Ne

daha önemli. Söz konusu olan dünya-

var bunda bu kadar şaşılacak? Hep

mızın geleceği… Yani bizim geleceği-

yaparım bunu.

miz…

Hacivat - Demek hep yaparsın. O hâlde dünyamıza, doğamıza nasıl bir zarar verdiği-
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Beberuhi - Ne zararıymış bu! Neler söylersin Haci-

nin farkında değilsin.

Beberuhi - Eh bir an önce anlat da gideyim o zaman…
Hacivat - Ömrünü tamamlamış atık pilleri çöpe

attığında, içerdikleri kimyasal maddeler toprağa, akarsulara, denizlere karışıyor. Yani çevreyi kirletiyor.
Beberuhi - Canım, kirlenen yerleri süpürürüz, yıkarız geçer.
Hacivat - Öyle olmaz işte Beberuhi. Atık pillerdeki kimyasal maddeler çöp depolama
alanlarında yeraltı sularına ve toprağa
karışıyor. O vakit artık yapabileceğimiz
bir şey yok. Çünkü kirlilik öyle gözle görülür bir şey değil. 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl sonra ortaya çıkıyor. Öyle temizleyince de
geçmiyor. Canlıları öldürüyor. Bitkileri,
hayvanları, insanları…
Beberuhi - Deme yahu…
Hacivat - Dedim gitti. Bak şimdi… Atık pillerin
zehri toprağa karışınca ağaçlara, yediğimiz bitkilere zarar veriyor. Akarsulara, denizlere karışıp balıkları zehirliyor.
İçtiğimiz suya karışıyor.
Beberuhi - Yapma yahu?
Hacivat - Zehirlenmiş balığı ya da sebzeyi yersen, n’olur, sen de zehirlenirsin. Bir
kalem pil, 4 metrekare toprağı kirletiyormuş Beberuhi. 800 bin litre suyu
da kullanılmaz hâle getiriyormuş. Zehirlenmiş su ile sulanan bitki, seni de
zehirlemez mi? O suyu içtiğini düşün.
Beberuhi - E n’apacağım bu pilleri peki? Koynumda mı saklayacağım?
Hacivat - Nasıl ki camı, metali, kâğıdı, plastiği
çöpe değil, geri dönüşüm kutularına
atıyoruz, pilleri de ayrı bir kutuda biriktireceksin.
Beberuhi - Biriktirdim. Sonra?
Hacivat - Sonra onları süpermarketlerde, okullarda, muhtarlıklarda, belediyelerin
belirlediği toplama merkezlerinde bulunan atık pil kutularına atacaksın.
Beberuhi - Ben şimdiye kadar hep çöpe attım.
Doğaya büyük zarar verdim öyleyse…
Hacivat - Zararın neresinden dönülse kârdır Beberuhi.

Perde gerisinden
Karagöz’ün sesi duyulur.
Karagöz - Car car car yine
bet sesin geliyor
Hacivat. Susmak bilmedin maşallah.
Hacivat - Beberuhi radyosuna pil almaya
gidiyormuş da lafladık azıcık.
Beberuhi - Yahu ben sürekli radyo dinlerim. O kadar çok pil harcıyorum ki…
Hacivat - Onun da kolayı var Beberuhi. Tek kullanımlık değil, çok kullanımlık
pillerden al. Şarj edilebilir pilleri, tekrar
tekrar kullanabilirsin. Böylece hem pil
tüketimini azaltırsın, hem de paran cebinde kalır.
Karagöz - (Balkondan seslenir) Hacıcavcav, senle konuştuğumuzdan beri biz de pillerimizi topluyoruz. Ateşe atmıyoruz,
gömmüyoruz, su kaynaklarına, kanalizasyona atmıyoruz. Bizim çocuk okulundaki pil atık kutusuna götürüp atıyor.
Hacivat - Bravo size Karagözüm.
Beberuhi - Peki Hacivat, toplanan onca pil ne yapılıyor?
Hacivat - Önce tek kullanımlık ve çok kullanımlık
piller ayrıştırılıyor. Çok kullanımlık piller,
geri dönüşüm için yurt dışına gönderiliyor. Tek kullanımlık piller de özel olarak yapılmış, hava ve su geçirmeyen
depolama alanlarına gömülüyor.
Beberuhi - Amanın. Dünyanın pili nasıl sığıyor o
depolara?
Hacivat - Doğru dersin Beberuhi. Ne çok yerde
pil kullanıyoruz, bir düşünsene… Saatte, kamerada, hesap makinasında,
efendime söyleyeyim kablosuz telefonda, oyuncaklarda… Herkes çok
kullanımlık pil kullansa, piller geri dönüştürülür, o kocaman depoları da
yapmaya gerek kalmaz. Ekonomi için
de ne büyük kazanç olur.
Beberuhi - Karagöz, şu pilleri senin çocuğun okuluna götüreyim ben de… Varsa ver,
gitmişken seninkileri de pil atık kutusuna atayım.
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Çevreci Kente Doğru
Ken dim Çevre ci
Kentim Çevre ci

Siz de
bu çocuklar gibi
balkonunuza
doğayı
taşıyabilirsiniz.

Sevgili arkadaşlar, dünyanın en güzel coğrafyalarından birinde yaşıyoruz.
Ülkemizin verimli toprakları ve su kaynakları vardır. Üç tarafı denizlerle kaplı
ülkemizde ılıman Akdeniz iklimi yaşanmaktadır. Yani ülkemiz; toprağı, suyu ve
iklim özellikleriyle dengeli ve yeterli kaynaklara sahiptir.
Ancak dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de nüfus, eski çağlara oranla daha çok
kentlerde yoğunlaşıyor. Tarımsal gelenek, yerini sanayi ve hizmet sektörlerine
bırakırken, insanlar iş bulmak ve çalışmak beklentisiyle önce kentte yaşamaya
özeniyor, ardından kentte yaşamanın birçok olumsuz yanlarını hissetmeye
başlıyor. 1995’te ülkemizde 34,5 milyon olduğu tahmin edilen kentsel nüfus,
2005 yılında 55 milyona ulaşarak toplam nüfusun yüzde 78’ini oluşturdu. Bu
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oran günümüzde daha da artmıştır.

Arkadaşlar, köy denince aklımıza ilk olarak
tertemiz bir hava, yemyeşil bir manzara, otlayan hayvanlar ve şırıl şırıl akan dereler geliyor,
değil mi? Hâlen de öyle aslında; köyler yine
yemyeşil bir manzaraya ve tertemiz bir havaya
sahipler. Suları yine dupduru akıyor ve mis gibi
süt veren inekler yerli yerindeler… Bir farkla: İnsanlar artık yaşamak için kentleri yeğliyorlar.

devam ediyor; peki,

O zaman şimdi önemli bir soruyu sorup, ya-

cıvıltılarını

nıtları üzerinde düşünmemizin tam sırası; ma-

yor muyuz? Biraz süre

dem artık insan yaşamı köylerden kente yö-

tanıyalım birbirimize ve soru-

neliyor ve bu yöneliş büyük bir hızla artmaya

nun yanıtı üzerinde düşünmeye çalışalım.

bizler yaşadığımız
kentlerde,

tıpkı

köylerdeki

gibi

yeşilliği, tertemiz
havayı, billur dereleri, güzelim kuş
duyabili-

Kentten söz edelim
Sevgili arkadaşlar, kentler, biliyorsunuz

özellikler çok iyi incelenmelidir. Örne-

insana ait her türlü gereksinimin kar-

ğin kumlu ve gevşek yapılı bir zemine

şılandığı, bu nedenle de nüfusu yo-

yapılan binalar, deprem ve sel gibi

ğun olan yerleşim yerleridir. Kentler-

doğal âfetlerden zarar görecektir. Bu

de başta konutlar olmak üzere, has-

da o binaların içinde ve çevresinde

taneler, okullar, üniversiteler, alış veriş

yaşayanlara zarar verecektir. Ekonomik

merkezleri, oteller, parklar, pazarlar, kent içi

kayıplar ise işin diğer bir yönüdür. Kentlerde

ulaşım araçları, otoparklar bulunur.

nitelikli, sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmek

Nüfusun, binaların ve trafiğin yoğun olduğu

için doğa korunmalı; tarihî, sosyal ve kültürel

kentlerde, sürdürülebilir bir yaşam için dikkat

değerlere sahip çıkılmalıdır. Şimdi, bunu nasıl

edilmesi gereken unsurlar vardır. Her şeyden

yapabileceğimizi arkadaşlarınızla tartışın. Ge-

önce kentlerde konut inşa edilirken, çevresel

rekirse öğretmeninize ve büyüklerinize sorun.

Kentlerde çevresel sürdürülebilirlik için:
• Suyu ve enerji kaynaklarını dikkatli kullanmalıyerine toplu taşım araçlarını yeğlemek ve bisikyız. Bu kaynakları tüketme hızımız, kaynakların
let kullanımını yaygınlaştırmak, bunun için en
kendini yenileme hızını aşmamalıdır. Yoksa onetkili yoldur.
larsız bir yaşam sürmek durumunda kalırız.
• Tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmek ve aşırı
• Kentlerde ağaçlandırma çalışmalarını artırmatüketimden kaçınmak, çıkan çöp miktarını da
lıyız. Böylece kentin havası daha temiz olur ve
azaltacaktır. Kentlerdeki devasa çöp alanlarının
kentteki tüm canlılar daha temiz bir hava soluküçüldüğünü düşünsenize… Her evde, okulda,
yabilirler.
iş yerinde atıkların ayrıştırılması ise çevreci bir
• Araçların yol açtığı hava kirliliği, trafiğe daha
kente doğru atılacak önemli adımlardan biridir.
az aracın çıkması ile azaltılabilir. Özel araçlar
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Yokluğuna dayanamayacağımız şeyler
Sevgili arkadaşlar, çevre sorunlarını en hissedilir biçimde yaşayanlar, kentlerde yaşayan insanlardır. Kentlerin büyümesiyle
ortaya çıkan önemli sorunlardan biri de
doğal ortamlar üzerindeki baskının artmasıdır. İnsan yaşadığı ortamı sadece kendi
istekleri doğrultusunda değiştirirken, doğadan kopmamaya ve doğa ile ilişkilerinin
sınırını korumaya özen göstermelidir. ÇevreKentte elektrik kesintisini düşünelim örneğin.
Bir dakikalık bir kesinti bile, evlerde, hastanelerde, okullarda istenmeyen sonuçlara

kentlerde, doğal alanların giderek azalması
sonucunda toprak, hava, su ve iklim koşul-

yol açabilir. Suyunuzun kesildiğini düşünün.

ları değişmektedir. Ayrıca konut, sanayi ve

Acaba kaç saat katlanabilirsiniz suyun yok-

taşıtlardan kaynaklanan zararlı maddelerle

luğuna? Kışın olağanüstü nedenlerle doğal-

(toz, kükürtdioksit, azot oksitleri, klor asidi,

gazınız kesildi diyelim. Nasıl da sıkıntı yaratır

hidrokarbonlar vb.) yapay bir yaşam orta-

değil mi üşüyerek geçireceğiniz saatler?
Doğal, taze ve yerel gıdaların, pazarlarda
yer almadığını düşünsenize! Bir de bütün
bunların sonucunda, her dakika ortaya çıkan
çöp ve atıkların kentte yarattığı yükü bir düşünün!
Birkaç başlık bile, binlerce, yüz binlerce in-

mı oluşmaktadır. Bu nedenle yeşil alanlara
büyük ölçüde gereksinim vardır. Yeşil alanlar, kentteki kirli havayı temizleyecek ve
canlılar için temiz hava sağlayacaktır. Çevresel değerlendirmelerde kentlere uyum
sağlayabilecek doğru bitki türlerinin seçimi

sanın bir arada yaşadığı kentlerde, akla ge-

önemlidir.Kentlerde, hem insan hem çevre

lebilecek her şeyin düzenli ve denetlenebilir

sağlığına yönelik bitkilendirme çalışmaları

olması gerektiğini ortaya koyuyor değil mi?

zorunludur.

kentte
Çevreci
güneş
rüzgâr ve
ir.
evreded
enerjisi d
k
r iki kayna
Çünkü he
ve çevre
da temiz
.
dostudur
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ye gereken önemin ve değerin verilmediği

Çevreci kent, çöp üretmeyen kent demektir
Kentlerdeki bir başka önemli konu; ekonomik ve

ların güvenli koşullarda toplanarak taşınması ve

teknolojik gelişmeler, nüfus artışı, hızlı kentleşme

denetlenmesi çok önemlidir.

ve doğal kaynakların tüketimiyle katı atık miktarının giderek artmasıdır. Ülkemizde kişi başına

Kentte toplanan çöplerle, ilerde büyük sorunlara

günde yaklaşık 0,7 ilâ 1 kg civarında evsel atık

neden olabilecek hastane ve sanayi atıkları, pil-

üretildiği tahmin ediliyor.

ler ve laboratuvar atıkları gibi tehlikeli ve zararlı
atıklar kesinlikle karıştırılmamalıdır. Unutmaya-

Arkadaşlar, evsel nitelikli katı atıklar içinde, yeni-

lım ki çevreci kent, çöp üretmeyen kent olacaktır.

den kullanım değeri olan maddeler vardır. Bun-

Akıllı geri dönüşüm yaklaşımıyla, çöp üretmeyen

ların ekonomiye kazandırılmasında, kaynağında

kentler hayal değildir. Örneğin İsveç ve Norveç’te

ayrıştırma yöntemi ciddiyetle uygulanmalı ve

artık çöp üretilmiyorlar arkadaşlar… Amerika

kent halkı konuyla ilgili sürekli bilinçlendirilmeli-

Birleşik Devletleri’nin San Francisco kenti ise 2020

dir. Ayrıca elektronik atık, tıbbi ve tehlikeli atıklar

yılında çöp üretmeyen bir kent olmayı hedefliyor.

ile kullanılmış yağ, araç lastiği, pil gibi özel atık-

Ne güzel değil mi?

Toplu taşım araçlarının önemi
Kentte nüfus artışıyla birlikte, toplu taşıma

Böylelikle hem yakıt gereksiniminden ta-

sistemleri de önem kazanıyor. Bu nedenle

sarruf edilmiş hem de çevresel ayak izine

kent içi ulaşımda, insanların, günlük yaşam-

fazladan katkı yapılmamış olacaktır. Çevreci

larında özel araçlarını daha az kullanacak

kentte arabadan daha

şekilde düzenlemeler yapılmalıdır.

çok bisiklet kullanımı
yaygındır.

Çevresel ayak
izi, dünyanın
kaynaklarını ne
kadar ve nasıl
kullandığımızla ilgili
bir kavramdır.
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Kent içinde temiz bir havaya, siz de ailece bisiklete binerek katkıda bulunabilirsiniz.

ı

ın korunmas

rın
Su kaynakla
em nü

de aşırı ve
fus artışı hem

Arkadaşlar, h

tim

bilinçsiz tüke

ir yandan
timi artıyor. B
ke
tü
u
y
su
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e ve kullanm
nedeniyle içm
… Yer altı
lar söz konusu
su
n
le
ti
e
rl
ki
deniyle
asını
da sanayi ne
eden korunm
m
n
e
rl
ki
ın
n
rı
su kaynakla
ve yer üstü
yandan
gerekiyor. Öte
sı
a
m
n
lı
a
n
ri
nlemle
asını
sağlayacak ö
ide kullanılm
y
a
n
sa
ra
n
arıtıldıktan so
atık suların,
çok önemli…
sağlamak da

Çevreci kentte korna sesi duyulmaz
Çevreci kentte önem verilmesi gereken bir

etmeyen ses” olarak tanımlanır. Buna göre,

önemli konu da, modern teknolojilerin ge-

sesin gürültü niteliği taşıması için mutlaka

lişmesiyle ortaya çıkan ve çevre sorunu ola-

yüksek düzeyde olması gerekmez. Çevreci

rak nitelendirilen gürültü kirliliğidir. Gürültü,

kentte korna sesi duyulmaz, birbiriyle yüksek

“istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade

sesle konuşan yayalara rastlanmaz.

Çevreci kente doğru
düşüyor. Hüzünlü ya da neşeli anlarımızda,
suskun ya da taşkın tavırlarımızda, çevreci
bir kentte yaşamanın gerekliliklerini unutmamamız gerekiyor. Hemen belirtelim ki, çevreci
bir kentte sağlıklı yaşamak, bireylerin büyük
ölçekte bilgi, beceri ve ekonomik alanlardaki
yeterlilikleriyle, kurallara olan inanç ve uygulama disiplinlerine bağlıdır.
Arkadaşlar unutmayalım ki, doğanın bize
sunduğu yaşamsal kaynakların büyüklüğünün henüz farkında değiliz. Çevreci bir kent,
yaşanabilir bir ülke ve dünya için doğal kaynaklara ve bilinçli çabalarımıza, her zaman-
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Sevgili arkadaşlar, çevreci bir kentte yaşa-

kinden çok gereksinimimiz var.

mak, yazıdan da anlaşılacağı üzere kolay de-

Gelin yazımızı bir sloganla tamamlayalım:

ğil. Çünkü her birimize tek tek sorumluluklar

KENDİM ÇEVRECİ, KENTİM ÇEVRECİ!

NE

YaPmaL›
a
P
mama
L
ı
Y

Organik çöpler ile atıkları birbirine

karıştırmayın. Unutmayın ki ambalaj atıkları
deǧerlidir ve geri dönüştürülebilir. O

nedenle cam, plastik, metal ve kompozit

ambalaj atıkları ile kullanılmayan kâǧıt ve
kartonları, atık kumbaralarına atın.

Yemekte kızartmayı afiyetle yediniz. Peki, o kızartma yaǧı ne olacak sonra? Nereye

atılacak? Evde kullanılan bitkisel yaǧlar lavaboya veya klozete döküldüǧünde, atık su ya da
kanalizasyon borusuna sıvanır arkadaşlar... Bu da lavabodan geçen diǧer atıkların borulara

yapışmasına ve zamanla borunun daralmasına neden olur. Kanalizasyona dökülen atık yaǧlar
diǧer atıkları tutar ve kanalizasyon sistemini kullanılmaz hâle getirir.

Ayrıca lavaboya dökülen 1 litre atık yaǧ, 5 milyon litre içme suyunu, 1 milyon ton kullanma
suyunu kullanılamaz hâle getiriyor. Kullanılmış bitkisel atık yaǧlar, evsel atık su kirliliǧinin
%25'ini oluşturuyor. Ne korkunç deǧil mi?

O nedenle evsel atık yaǧlar, aǧzı sıkı kapanabilen
kaplarda biriktirilmeli. Belli bir miktara ulaşınca
da, belediyelere ve atık yaǧ toplama lisansı

olan firmalara haber verilerek, evden alınması
saǧlanmalıdır. Aman dikkat edelim arkadaşlar!

Anne babanızın gereksiz alış veriş

yapmaması için, markete gitmeden

önce onlarla birlikte bir ihtiyaç listesi
hazırlayın. Onlar alış verişlerini

yaparken siz, listeden, alınan ürünün
yanına işaret koyun. Böylelikle liste

dışına çıkmadan yalnızca eksikleriniz

alınmış olur. Aile ekonomisine bu şekilde
katkıda bulunmanız ne güzel olur.
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Haydi
kompost
yapmaya!

“Kompost da neymiş?” diyor
baz› arkadaşlar›m›z, duyuyoruz.
Biraz sab›rla, balkonunuzda ya
bahçenizde elde edebileceğiniz,
besin değeri yüksek bir toprak
desek… Toprak nas›l m› elde edilir?
Anlatal›m.

Kullanılabilir

Kullanılamaz
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Bugüne dek KOMPOSTO’yu duymuş olabilirsiniz; hani annenizin özellikle
pilav, türlü gibi yemeklerin yan›nda çeşitli meyvelerden yapt›ğ›, sulu,
tatl› ve önemlisi yararl› bir besin. Oysa biz burada bitki at›klar›ndan
elde edilen KOMPOST’tan söz edeceğiz sevgili arkadaşlar. Neler mi
var at›klar aras›nda? Ağaçlardan dökülen yapraklar, sebze, meyve
kabuklar›, çekirdekleri, kahve telvesi gibi doğal olan her şey. Yediğiniz
eriğin, şeftalinin, kay›s›n›n, elman›n çekirdeğini; muzun, salatal›ğ›n,
kabağ›n, patl›can›n kabuğunu; biberin, çileğin, armudun sap›n› çöplüğe
atmak yerine çürümek üzere belli bir yerde toplarsan›z, işte bunun
ad› kompost oluyor. Annenizin örneğin öğle yemeğinin yan›na size
komposto haz›rlarken kulland›ğ› meyvenin kabuklar› ve çekirdekleri de
kompostun hammaddesi oluyor. Bu organik at›klar, zamanla yeniden
toprağa dönüşüyor. Yani doğadan gelen bir şeyi tükettikten sonra
tekrar doğaya katm›ş oluyorsunuz. Kompost, asl›nda çürüme denilen
olay›n ta kendisidir. Ancak şunu unutmayal›m. Kompostun hammaddesi
doğal at›klard›r. Sanayi ve üretim tesislerinde bir işlem s›ras›nda veya
sonras›nda ortaya ç›kan endüstriyel at›klar değil burada sözünü
ettiğimiz…

Peyzaj Mimar› Nesrin Ablan›z*, aran›zdan iki arkadaş›n›zla birlikte Muğla’n›n Bodrum ilçesinde
kompost yapmak üzere kollar› s›vad›. Meltem ve Cem, Nesrin Abla ile
birlikte hem güzel bir gün geçirdiler, hem de çok önemli uygulamal›
bilgiler edindiler.
Kulağ›m›z Nesrin Abla’da:

Meltem (8) ve Cem (7) ile birlikte bahçedeyiz. Bu akşam Türkân anneanne bize menemen yapacağ›n›
söyledi.
Bahçemizden toplad›ğ›m›z domateslerle biberleri ve marketten daha önce ald›ğ›m›z yumurtalar›
anneannemize götürdük.
Anneanne, menemen için gerekli malzemeleri haz›rlarken biz de
yumurtalar›n içinde bulunduğu kutuyu küçük parçalara ay›r›p diğer at›klar›
toplad›ğ›m›z sepete att›k. Bunu niye yapt›ğ›m›z› birazdan anlatacağ›m.
Anneanneyi işiyle baş başa b›rak›p, kompost yap›m›na başlamak için
at›klar› biriktireceğimiz yeri haz›rlamaya gidiyoruz.
Sevgili arkadaşlar, bizler, kompost alan›n›n s›n›rlar›n› belirlemek için
kümes teli kulland›k. Kenarlar›ndan hava ald›ğ› sürece sizler ahşap çit
de kullanabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken önemli noktalar
şunlar:
• Kompost alan›n›n ölçüleri en fazla 1 x 1 x 1 metre olmal›d›r. Yani
at›klar› biriktireceğiniz alan›n eni, boyu ve yüksekliği 1 metreden fazla
olmamal›d›r.
• Kompost alan› mutlaka hava almal›d›r, yani yanlar›nda
aç›kl›klar olmal›d›r.
• Kompost yap›m› için katmanlara dikkat edilmelidir
(Aşağ›da aç›kland›ğ› gibi).
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Biz ilk olarak, Meltem ve Cem’le birlikte, 1.5 metre
uzunluğunda ve yar›m metre yüksekliğindeki kümes
telini k›v›r›p bir silindir oluşturduk. Hemen söylemeliyim

Kümes teli

ki, bu aşamay› biz büyüklere b›rakman›z gerekecek;
çünkü sizlerin, belli bir yaşa gelinceye kadar kesici âletlerden uzak durman›zda yarar var.
Bahçemizin fazla güneş almayan bir köşesine kompost telimizi yerleştirmeden önce toprağ›
bir çapa ile yumuşatmak ilk işimiz oluyor. Bu işi yine büyüklerimize b›rak›yoruz.
Telimizi yerleştirme işini Meltem ve Cem yapt›lar. Kompost yapmaya da yedikleri erik
çekirdeklerini atarak başlad›lar.
Burada Meltem ve Cem’den bir süreliğine ayr›l›p kompost y›ğ›n›n›n hangi katmanlardan
oluştuğunu ve doğaya geri dönüşüm için ne tür canl›lar›n çal›şt›klar›n› görelim.
Yandaki grafikte de gördüğümüz gibi,
KOMPOST YIĞINI yaln›zca sebze ve
meyve art›klar›ndan oluşmuyor. Kompost
oluşumu

için

yard›mc›

KOMPOST YIĞINI NELERDEN OLUŞUR?

maddelere

Toprak

gereksinim duyulur. Bunlar›n baş›nda

Su

bir miktar toprak ve de arada s›rada
su bulunur. Bunlar› kompost y›ğ›n›m›za
eklemezsek ne olur? Maalesef toprak
yerine kötü bir şekilde çürümüş mutfak

Yabani otlar

(çok yayılmayan)

Kahve
telvesi
Odun
talaş ı

Kurumuş
bitkiler

Toprak

at›klar› ile karş› karş›ya kalabiliriz. Buna
engel olmak için gözümüzü kompost

Su

y›ğ›n›m›zdan ay›rmayal›m ve y›ğ›n›n
sürekli nemli olduğundan (›slak değil)
emin olal›m.
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Sebze artıkları
Kuru yapraklar

Biçilmiş çim
Çam ibreleri

Yukar›daki gibi haz›rlanm›ş ve ideal nem oran›na ulaşm›ş
olan KOMPOST y›ğ›n›m›z› kar›şt›rd›ğ›n›zda, içinde (2-3
ay kadar sonra), kompost işçilerini göreceksiniz. Bunlar
çal›şkan m› çal›şkan solucanlard›r.
Tekrar bahçemize dönelim ve kompostumuzu
tamamlayal›m.
Meltem ve Cem, Türkan anneannenin çöpe atmas›na izin vermediğimiz mutfak at›klar›n› ve
bahçemizdeki yabani otlar› toplay›p kompost için haz›rlad›ğ›m›z yere götürüyorlar. Yumurta
kutusu gibi boyal› olmayan kartonlar, kompostun hava almas›n› sağlar. Kuru yaprak ve kuru
çal›lar da ayn› görevi görür. Ara ara üzerine serpeceğiniz toprak ve nem yapacak su da
kompostun belli bir ›s›da kalmas›n› sağlar.
Meltem ve Cem son olarak bahçeden bir kürek kadar toprak al›p kompost y›ğ›n›n›n üzerine
serpiyorlar. Bugün her ikisi de hem çok yoruldular hem de yeni ve önemli bir şey öğrendikleri
için çok mutlu oldular. Anneanne de bu haz›rlanan kompostu seve seve kullanacağ›na söz
verdi. Nas›l m›? Kompostlu toprağ›n üzerine bir domates fidesi dikecekmiş, öyle söyledi.
Menemen yapmas›ndan ve domates fidesi
dikmek istemesinden de anlayacağ›n›z gibi
Türkân anneanne domatesi çok seviyor. C vitamini
deposu ne de olsa!
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Kompostumuzun toprağa dönüşmesi için en az
2 y›l beklememiz gerekecektir. Beklerken tabii
ki bahçede yeni kompost yerleri yapabilirsiniz.
Yandaki fotoğrafta, geçen y›l bahçemizde
haz›rlad›ğ›m›z bir kompostun içini görüyorsunuz.
Çürüme çoktan başlam›ş. Bunu da kim sağlam›ş?
Elbette çal›şkan solucan işçilerimiz! Onlara bize
bu verimli toprağ› elde etmemizi sağlad›klar›
için teşekkürler!
Hani dedik ya, kompostunuzu hep nemli tutun diye… Kompost
y›ğ›n›n›z›n çevresine kabak fidesi dikerseniz hem nemi korursunuz,
hem de güzel bir görünüm elde edersiniz.
Kompost oluştuktan sonra Türkân anneanne üzerine domates fidesi
dikecek ya hani… O domatesler olgunlaş›nca kim bilir nas›l lezzetli
olacaklar… Çünkü organik, doğal bir ortamda yetiştirilmiş olacaklar. O
domateslerden menemen yapt›ğ›nda sizlere de haber verelim mi?
Meltem ve Cem’e teşekkür ediyoruz. Anne ve anneannemiz de
bizimle kompost yapmaya başlad›klar› için çok mutlu oldular.

Komposta

yalnızca çiğ
atıklarımız
atıyoruz. Ç
ı
ünkü pişm
iş yiyecekle
r
yağlı olurla
r ve diğer
atıkların
üzerini kap
larlar. Bu d
a çürümey
i
engeller. A
yrıca pişmiş
besinler,
fareler için
çok iştah a
çıcıdır.

Nesrin Spira, Ziraat Mühendisi ve Peyzaj Mimar›.
Fotoğraflar: Emre Kipmen
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Bilmece
Sütü, meyve suyunu saklarım içimde
Siz beni içip bitirince
Dönüşürüm farklı şeylere
Yerim atık kutusudur
Akıldan çıkmaması gereken budur!
K_MP_Z_T

1

A_B_L_ _

İpucu:
Atığımdan mobilya bile yapılır.

Ballıbabagiller ailesindenim
Burnuna mis gibi kokarım
Her yemeğe yakışır
Çayımı da sunarım
K_K_K

2

3

Şişeden akarım tavaya
Kızgın kokum yayılır havaya
Kızarttığımı yedikten sonra
Sakın atmayın beni lavaboya

İpucu:
Yemeklere lezzet veririm.

A_I_ YA_
İpucu:
1 litre atığım, 5 milyon litre içme
suyunu, 1 milyon ton kullanma suyunu
kullanılamaz hâle getirir.

4

Dizi dizi oklar
Birbirini kovalar

ANNELERİYLE GEZEN
YAVRU K_ _P_L_R
İpucu:
Büyüyünce kış uykusuna yatarız.
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1 KOMPOZİT AMBALAJ
2 KEKİK
3 ATIK YAĞ
4 KİRPİLER

Bir Tüketici Olarak

Çocuk!

6HYJLOLDUNDGDÑODUELOL\RUVXQX]
VL]LQOHGDKDmRNmHYUH\H
LOLÑNLQGÑQFHOHULPL]LYH
\DÑDGÂNODUÂPÂ]ÂSD\ODÑÂ\RUX]
7f.b(97NHWLFLYHbHYUH
.RUXPD9DNIÂ¥QÂQELUGLÎHU
zQHPOLz]HOOLÎLGHONHPL]GH
WNHWLFL\LNRUXPD\D\zQHOLN
ELOLQmOHQGLUPHmDOÂÑPDODUÂ
\DSPDN7f.b(9
bu konuda etkinlikler de
JHUmHNOHÑWLUL\RU2QHGHQOHEX
VD\ÂPÂ]GDNDSDNNRQXPX]X
WNHWLPYHWNHWLFLNRQXODUÂQD
D\ÂUGÂN
$UNDGD÷ODU ED]Ô NDYUDPODUÔ YH GXUXPODUÔ R
NDYUDPÔQ WHUVL\OH DoÔNODUÔ] gUQHôLQ VRôXôX
DQODWPDNLoLQVÔFDôÔQNDU÷ÔWÔGL\HELOLUL]<DGD

$UNDGD÷ODU UHWLP  EHOLUOL NRQXODUGD IDDOL\HW
J|VWHUHUHNoH÷LWOLL÷OHPOHU\ROX\ODELUPDOYH\D

\NVHôLDQODPDNLoLQDOoDôÔQWHUVLGL\HELOLUL]

KL]PHWUHWPH\HGHQLOL\RU+HPHQ|UQHNYHU-

.DYUDPODUÔGDKDL\LDQODPDNLoLQEHONLGHNDU-

PHPL] JHUHNLUVH SHN oRôXQX]XQ VHYGLôLQH

÷ÔWODUÔQÔGD|ôUHQPHNYHELOPHNEL]LGDKDELO-

HPLQ ROGXôXPX] SH\QLU« 3H\QLU LQHNOHUGHQ

JLOL\DSDFDNWÔU

VDôÔODQVWQL÷OHQPHVL\OHHOGHHGLOL\RUGHôLO

%X VD\ÔPÔ]GD ³7NHWLFL ROPDN QH GHPHNWLU"´
³õ\LELUWNHWLFLQDVÔOROXQXU"´³dRFXNRODUDNWNHWLFL VD\ÔOÔU PÔ\Ô]"´ ³7NHWLUNHQ QHOHUH GLNNDW
HWPHPL]JHUHNLU"´VRUXODUÔQÔHOHDODFDôÔ]
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Üretim nedir?

PL"õ÷WHSH\QLUEXUDGDELUPDO\DQLVDWÔQDOÔQDELOLUELUUQROX\RU
+L]PHWH ELU |UQHN YHUPHPL] JHUHNLUVH |UQHôLQRNXOODUGDEL]LKD\DWDKD]ÔUOD\DQELOJLOHUOH
GRQDWÔS VUHNOL LOJLOHQHQ |ôUHWPHQOHULPL]«

<D]Ô\DED÷ODUNHQGHGHGLôLPL]JLELWNHWLPYH

2QODUEL]OHUL\HWL÷WLUPHJLELoRN|QHPOLELUKL]-

WNHWLFLNRQXVXQDLVWHUVHQL]EXQXQNDU÷ÔWÔJLEL

PHWL\HULQHJHWLUL\RUODUgôUHWPHQOHULPL]ELOJL

GXUDQUHWLPYHUHWLFLNDYUDPODUÔQÔHOHDODUDN

|ôUHWPH KL]PHWL VHUJLOL\RUODU RQODU ELU UHWLFL

ED÷OD\DOÔP

D\QÔ]DPDQGD«

Tüketim nedir?
ùLPGLJHOHOLPWNHWLPYHWNHWPHNDYUDPODU×QD«7NHWLPUHWLOHQYH\D\DS×ODQ úH\OHULQ NXOODQ×ODUDN KDUFDQPDV×
GHPHN ROX\RU 7NHWLFL GH UHWLOHQ
PDOYHKL]PHWOHUGHQ\DUDUODQDQVDW×Q
DO×S NXOODQDQ WNHWHQ NLPVH DQODP×QD
JHOL\RU 9HUGL÷LPL] |UQHNOHUL WDPDPOD\DFDNROXUVDNSH\QLUUHWLPL\DSDQ
UHWLFLGHQEDúOD\DUDNoHúLWOL\ROODUOD
|UQH÷LQPDUNHWWHQEDNNDOGDQSH\QLU
DOG×÷×P×]GDEL]SH\QLUWNHWLPL\DSP×ú
ELU WNHWLFL ROX\RUX] $QODPDV× R NDGDU GD ]RU GH÷LO GH÷LO PL" %D]×ODU×Q×] úX VRUX\X VRUDU JLEL DUDQ×]GD ´ø\L DPD KHUNHV
LVWHUVHKHUúH\LWNHWHELOLUDPDUHWHPH]µ'R÷UXDUNDGDúODU«+HUNHVUHWLFLGH÷LOGLU
DPD KHUNHV WNHWLFLGLU (YHW« 7DPDPHQ GR÷UX« gUQH÷LQ SH\QLU UHWHQ ELUL H÷HU HNPHNUHWPL\RUVDELUHNPHNWNHWLFLVLROX\RUGH÷LOPL"g÷UHWPHQOHULPL]GHEL]OHUHELOJLOHU
DNWDUDUDNPHVOHNOHULQL\DSDUNHQ|UQH÷LQPH\YH\LWHOHYL]\RQXYH\DGHWHUMDQ×WNHWLFL
RODUDNVDW×QDO×\RUODU

6L]oRFXNODUÇQWNHWLPOHLOLêNLVLQDVÇOGÇU"
*HOHOLP VL]OHULQ VL] \D÷WDNLOHULQ WNHWLP YH
WNHWLFLGHQ QH DQODGÔôÔQD" +HU ÷H\GHQ |QFH
÷X VRUX\X VRUDOÔP PÔ" dRFXN ELU WNHWLFL PLGLU" %X VRUXQXQ \DQÔWÔ EHOOLGLU (YHW oRFXNODU
WNHWLFLGLU.HQGLNHQGLOHULQHNDU÷ÔODGÔNODUÔJHUHNVLQLPOHUL\D÷ODUÔYHGHQH\LPOHULGROD\ÔVÔ\OD
oRNNÔVÔWOÔGÔUhUHWLFLoRFXNODUGDHOEHWWHYDUGÔU
DQFDNoRFXNOXNUHWLPGHôLOWNHWLPoDôÔGÔU
$QQHQL]OH\DGDEDEDQÔ]ODDLOHE\NOHULQL]OH
SD]DUD PDUNHWH JLGL\RU PXVXQX]" *LWWLôLQL]GHRQODUDOÔ÷YHUL÷\DSDUNHQVL]QHOHUOHLOJLOHQL\RUVXQX]"$OÔ÷YHUL÷WDPDPODQGÔNWDQVRQUD
DOÔQDQ÷H\OHULQ|GHPH]DPDQÔJHOGLôLQGHRQODUÔQQHOHU\DSWÔôÔQDEDNÔ\RUPXVXQX]"
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%RRI
&YOMXEFÖ
EPEFMPMVQM]MQ#

%RRI&IR
LEVqPÖŊÖQPE
~HI]IGIŊMQ

øúWHELUDO×úYHULúWDPDPODQP×úNDVDGD|GHPH\DS×O×\RU(YHJHOGL÷LQL]GHVDW×QDO×QDQúH\OHULQ\HUOHULQHNRQPDV×QGDDQQHQL]HEDEDQ×]D\DUG×PODU×Q×]ROX\RUPX"
)DUN×QGD\VDQ×]D]|QFHDO×úYHULúWHQV|]HWWLNDVO×QGDWNHWLFLROPDNPDOYH\DKL]PHWL
VDW×QDOPDN\DQLNDUú×O×÷×QGDSDUDYHUPHN«
6L]EX\DúODUGDKHQ]SDUDND]DQPDG×÷×Q×]LoLQKDUFDPDODU×Q×]×DQQHEDEDQ×]\DS×\RU
(OEHWWHED]×ODU×Q×]EXDO×úYHULúOHUGHNHQGLKDUoO×÷×\ODELUúH\OHUDOPDNLVWH\HELOLU
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6HYJLOLDUNDGD÷ODUoRFXNROPDQÔ]DNDU÷ÔQWNHW-

%LU÷H\HJHUHNVLQLPGX\GXôXPX]GD EXQODU

WLôLQL]HJ|UHVL]HGHG÷HQ|QHPOLVRUXPOXOXN

RNXOOD \D GD KRELOHULPL]OH LOJLOL RODELOLU  JHU-

YHJ|UHYOHUYDUGHPHNWLUöLPGLRQODUÔDQÔPVD-

oHNWHQEL]LPLoLQJHUHNOLROXSROPDGÔôÔQÔL\LFH

\DOÔPGLOHUVHQL]6L]oRFXNODUDG÷HQJ|UHYOHU

G÷QPHOL\L]

$LOHOHULPL]LQ ELOLQoOHQPL÷ WNHWLFL ROPDODUÔ oRN

*HUHNOLROGXôXQDLQDQGÔôÔPÔ]GDR÷H\LQDLOH

|QHPOLDUNDGD÷ODU«dQNEL]HLONRODUDNRQ-

EWoHVLQH X\JXQ ROXS ROPDGÔôÔQÔ DNOÔPÔ]D

ODU|UQHNROX\RU2QODUGDQJ|US|ôUHQL\RUX]

JHWLUPHOL\L] %XQODUÔ G÷QPHGHQ VDGHFH

)ZHIFYRYR
QEZMWMRHIRZEV
%PWEQQÖ
EGEFE#
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ÔVUDUOÔKDUHNHWOHUVHUJLOH\HUHNDLOHPL]LQPRUDOLQH]DUDUYHUPHPHOL\L]

+HUWUOWNHWLPGHLVUDINRQXVXQXJ|]DUGÔ
HWPHPHOL\L] gUQHôLQ HYGH VX\X HOHNWULôL

*HUHNVLQLPOHULPL]LNDU÷ÔODUNHQDOPD\DNDUDU

GRôDOJD]Ô PXWODND JHUHNWLôL NDGDU NXOODQ-

YHUGLôLPL] UQOHULQ VDôODP ROXS ROPDGÔôÔ-

PDOÔ\Ô] 'L÷ IÔUoDODUNHQ PXVOXôX oÔNWÔôÔPÔ]

QDoRNGLNNDWHWPHOL\L]%R]XNNÔUÔNUQOHUL

RGDGDNL Ô÷ÔôÔ RFDNWD ER÷XQD \DQDQ DWH÷L

DOPDPDOÔ VUHVL RODQ WNHWLP UQOHULQGH

NDSDWÔUVDN EX DLOHPL]LQ |GHGLôL IDWXUDODUD

VRQNXOODQPDWDULKOHULQLPXWODNDRNXPDOÔ\Ô]

ROXPOXRODUDN\DQVÔ\DFDNWÔU

6DWÔQDODFDôÔPÔ]UQQHROXUVDROVXQVDôOÔN-

*L\VLOHULPL]L|]HQOHJL\PHOLKÔ]ODHVNLPHOHUL-

OÔPDO]HPHGHQUHWLOPL÷NDOLWHOLJYHQOLYHR

QL|QOH\HFHN÷HNLOGHEDNÔPODUÔQÔ\DSPDOÔ\Ô]

RUDQGDXFX]RODELOPHVLQHoDOÔ÷PDOÔ\Ô]

.DOGÔNLJL\VLOHULPL]LWHPL]NXOODQPDPÔ]GX-

hUQOHULQ oHYUH\H GX\DUOÔ NR÷XOODUGD UHWLOPL÷RODQODUÔQÔWHUFLKHWPHOL\L]

UXPXQGDEL]GHQVRQUDGDELUED÷NDNL÷LQLQ
L÷LQH\DUD\DELOHFHôLQLXQXWPDPDOÔ\Ô]

.LWOH LOHWL÷LP DUDoODUÔQGDNL UHNODPODUÔQ HWNL-

$UNDGD÷ODURKkOGHGL\RUX]NLVL]LQ\D÷ODUÔQÔ]-

VLQHNDU÷ÔQNDUDUODUÔPÔ]ÔEXHWNLOHUGHQX]DN

GDQED÷OD\DUDNELOLQoOLWNHWLFLROPDNKHU]D-

YHUPH\HoDOÔ÷PDOÔ\Ô]

PDQLoLQNHQGL\DUDUÔQÔ]DGÔU%LOLQoOLWNHWLPYH

$LOHPL]H |ôUHWPHQLPL]H GDQÔ÷DUDN VDWÔQ
DODFDôÔPÔ]UQHLOL÷NLQJ|U÷OHULQLDOPDOÔ\Ô]

WNHWLFLKHPNHQGLQHKHPDLOHEWoHVLQHKHP
GHONHVLQHYHGQ\D\DL\LOLN\DSDU
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Çevreci
Meslekleri
Tanıyalım
Sevgili arkadaşlar, dergimizin
bu sayısından başlayarak hem
günümüzde, hem sizin geleceğinizde
çevre konularında ilgi gören meslek ve
uzmanlıkları tanıtacağız.

Rüzgâr ve güneş enerjisi bakımından zengin
olan ülkemizde, başta rüzgâr enerjisi ve yenilenebilir enerji uzmanlığı gibi birçok uzmanlık
dalı gelişmeye başladı. Ülkemizde hâlihazırda
Çevre mühendisliği: Yeşil yakalı meslekler arasında en bilineni çevre mühendisliği. Çevre mühendisleri, doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun
biçimde geliştirilmesi konusunda çalıştıkları için,
bu alanda eğitim gören mühendislere/ uzmanlara;
atıkların arıtılması, gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi, yapılanların denetlenmesi, gürültü kaynaklarının belirlenmesi gibi birçok iş düşüyor.

Yeşil insan kaynakları birimi: Özellikle şirket çalışanlarının arasında çevre duyarlılığını artırma ve
şirket kaynaklarının verimli kullanımı konularında
bilinç oluşturma görevi düşüyor.

Enerji hukuku uzmanlığı: Enerji kaynakları alanında çalışmalar yapan şirketlerde, bu sürecin
hukuki mevzuata uygun olup olmadığını yönetecek uzman kişilere iş sağlanıyor.
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50 bin kişi yenilenebilir enerjiyle ilgili alanlarda
çalışıyor. Bu sayının yakın gelecekte iki katına
çıkması bekleniyor. Şimdi ‘yeşil yakalı’ olarak
adlandırılan meslekleri başlıklarıyla sıralayalım:
Rüzgâr enerjisi uzmanlığı: Rüzgâr enerjisi bakımından verimli bir coğrafyaya sahip ülkemizde
son yıllarda pek çok firma rüzgar tribünü yapıyor.
Bu alanda eğitim veren kurum Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rüzgâr Enerjisi Araştırma Merkezi.

Yenilenebilir enerji mühendisliği: Ülkemizde İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü tarafından verilen eğitimle Enerji Mühendisi yetiştiriliyor.
Bahçeşehir Üniversitesi’nde de Enerji Sistemleri
Mühendisliği bölümü var.

Yeşil pazarlama danışmanlığı: Bu kişilerin görevi
şirketlerin, çevre politikaları ve çevre ile ilgili sosyal sorumluluk planlarını yürütmek ve duyurmak;
şirketin, müşterilerinin katkısıyla daha yeşil ve temiz bir dünyaya katkıda bulunmasını sağlayarak
şirketin çevre duyarlılığını artırmak ve bunu şirketin pazarlama politikasının merkezine yerleştirmek olarak belirleniyor.

Geri dönüşüm sizin elinizde...

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.

1 ton
cam atık geri
dönüştürüldüǧünde
100 litre petrol
kullanılmayarak tasarruf
saǧlanabilir.

1 ton
kâǧıt ve karton atıǧın
geri dönüşümü ile
17 aǧacın kesilmesi
önlenebilir.
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