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Katı Atıklar

          Katı Atık Nedir?
Kullanıldıktan sonra işe yaramayan şeye “atık” veya “çöp” denir. 
Katı atıklar insanların bulundukları her yerde (park, hastane, ev, okul, 
fabrika gibi) oluşabilir. Katı atıklar, oluştukları yerlere ve içeriklerine 
göre türlere ayrılırlar.

          Katı Atık Türleri?
a) EvsEl atıklar
Evlerimizde oluşan katı atıklara “evsel katı atıklar” denir. İki tür evsel 
atık vardır:

l Organik atıklar
l Ambalaj atıkları 
Meyve kabukları, yiyecek artıkları organik evsel atıklardır. Şam-

puan ambalajları, meyve suyu kutuları, plastik su ve meşrubat şişe-
leri, balların veya reçellerin cam kavanozları, teneke ve metal kon-
serve kutuları evlerimizden çıkan ambalaj atıklarına örnektir.

1
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Türkiye’de her yıl yaklaşık 30 milyon ton katı atık üretilir. Başka bir 
deyişle, ülkemizde bir kişi günde yaklaşık 1 kg katı atık üretmektedir. 
Bu miktarın önemli bir kısmı, meyve-sebze ve yiyecek atıklarından 
oluşmaktadır. Ambalaj atığı olarak tanımladığımız cam, metal, plas-
tik, kâğıt-karton, kompozit ve ahşap maddeler, ağırlık olarak toplam 
atıkların yaklaşık yüzde 15‘ini oluşturmaktadır. Hacim olarak atıkların 
üçte biri ambalaj atığıdır.

b) Tıbbi ATıklAr
Hastane, sağlık ocağı, klinikler gibi 
tedavi merkezlerinde oluşan kul-
lanılmış ilaçlar, tıbbi malzemeler, 
ameliyat ve tedavi sırasında oluşan 
atıklar “tıbbi atık” sınıfına girer. Tıbbi  
atıklar bulaşıcı hastalıklara neden 
olabilirler. Bu nedenle, diğer atıklar-
dan ayrı toplanmalı ve kontrollü bir 
şekilde zararsız hale getirilmelidirler.

c) EndüsTriyEl kATı ATıklAr
Sanayi ve üretim işlemleri sıra-
sında oluşan tehlikeli ve zararlı 
madde içermeyen katı atıklara 
“endüstriyel katı atık” denir. Bu 
tür katı atıklar genellikle üretim 
artığı maddeler veya kullanım 
ömrünü tamamlamış makine ve 
hurda malzemelerdir.

Katı Atıklar
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d) tarımsal atıklar vE BahçE atıkları
Park ve bahçelerde oluşan bitki atıkları, tarımsal faaliyetlerden kay-
naklanan organik kökenli bitki atıkları ve benzeri yerlerde oluşan çalı 
çırpı gibi atıklar “tarımsal bahçe atıkları” olarak isimlendirilir. Bu tür 
atıklar önemli bir geri kazanım kaynağıdır. Diğer atıklarla karıştırıl-
madıkları takdirde çeşitli yöntemler kullanılarak kompostlaştırma ve 
organik geri kazanım işlemine tabi tutulabilirler.

E) TEhlikEli ATıklAr
Fabrikalardaki çeşitli kimyasal işlemlerden kaynaklanan, insan ve 
çevre sağlığına zarar veren atıklara “tehlikeli atık” denir. Bu atıklar 
kesinlikle çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde güvenli 
yöntemlerle toplanmalıdır. Toplama işlemi diğer atıklardan ayrı ola-
rak yapılmalı ve atıklar tehlikesiz hale getirilmelidir.

Katı Atıklar

Katı atık türlerinin çevre ve insan sağlığına za-
rar vermelerini önlemek için uygulanabilecek 
çeşitli yöntemler vardır. Katı atıklardan kurtul-
ma yöntemlerinin tümü “Katı Atık Yönetimi” 
olarak adlandırılır. katı Atık yönetimi, atıkları-
mızın çevre ve insan sağlığına zarar vermeden 
en ekonomik ve en verimli yoldan uzaklaştırıl-
ması, geri kazanımı gibi birçok yöntemi kapsar. 
Şimdi bu yöntemleri biraz inceleyelim...

3 Katı Atıklarımızdan 
Nasıl Kurtuluruz?
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kATı ATık yÖnETiMi

A) ATık ürETiMini En AzA indirMEk
Daha az atık üretmek için ilk yapmamız gereken 
daha az tüketmektir. Ayrıca, ambalajlar üretilir-
ken daha az malzeme kullanılmaya özen göste-
rilirse daha az malzeme tüketilmesi sağlanmış 
olur. Örneğin daha az karton kullanarak bir süt 
kutusu üretmek gibi...

b) GEri kAzAnıM
Bazı atıkları yeniden kullanmak mümkündür. Bu türden atıkların 
kaynağında ayrı toplanması, sınıflandırılması, fiziksel ve kimyasal 
yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye dönüştürülmesi “Geri 
Kazanım” olarak adlandırılır. Geri kazanım, tekrar kullanım ve geri 
dönüşüm kavramlarını da içerdiğinden daha geniş kapsamlıdır. 

Geri kazanılabilir ambalaj atıklarının ayrı toplanarak geri kazandı-
rılması, bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de yasal bir 
zorunluluktur.

l GERİ DÖNÜŞÜM
Cam, metal, plastik, kâğıt-karton, 
ahşap ve kompozit gibi atıklar çe-
şitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden 
geçirilerek yeni bir hammaddeye 
veya ürüne dönüştürülebilir. Bu atık-
ların birtakım işlemlerden geçirildik-
ten sonra ikinci bir hammadde olarak üretim sürecine sokulmasına 
“Geri dönüşüm” denir. 

Ambalaj atıkları, organik atıklardan ve diğer çöplerden ayrı ve te-
miz olarak toplanmalıdır. Çöplerle karışmaları durumunda kirlene-
cekleri için elde edilecek yeni ürünün kalitesi düşük olur.

Katı Atıklar
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l KOMPOSTLAŞTIRMA
Organik atıklara (özellikle yiyecek ve bitki atıkları), özel ortamlarda 
biyolojik olarak parçalanma (bozunma) işleminin uygulanmasına 
“kompostlaştırma” denir. Organik atıklar nem, hava ve sıcaklık gibi 
etkenlere bağlı olarak çürümeye başlar. Bu çürüme sonucu kom-
post veya başka bir deyişle, zenginleştirilmiş toprak elde edilir. Bu 
topraklar da bahçe düzenleme ve çiçek yetiştirmede yaygın olarak 
kullanılır.

l YAKARAK ENERJİ ELDE ETME
Büyük şehirlerde ve katı atık depolama alanı bulma imkânının sınırlı 
olduğu bölgelerde (mesela turistik yöreler gibi) katı atıkların yok edil-
mesi için yakma yönteminden yararlanılabilir. Yakma işlemi sıra-
sında katı atıklar, yanıcı madde ilavesiyle yakılarak yok edilir.

Ambalaj atıkları da, ısı değeri yüksek öteki katı atıklar gibi yakı-
larak ısı enerjisi elde edilebilir. Bu enerji konutların, büyük tesislerin 
ısıtılmasında kullanılabilir veya elektrik enerjisine dönüştürülebilir.

c) kATı ATık dEpolAMA AlAnlArınA GÖMME 
Katı atık depolama alanları, katı atıkların çevre ve insan sağlığına 
zarar vermeyecek bir şekilde çevremizden uzaklaştırılması için 
yapılan özel depolama alanlarıdır. Bu alanlar yerleşim yerlerinden 
uzakta ve geçirimsiz topraklar üzerine yapılan özel çukurlardır. Bu 
çukurların yan ve dip bölümleri katı atıkların sularının dışarıya sız-
masını önleyici malzemelerle kaplanarak korunur. Üzeri ise toprakla 
örtülerek kapatılır.

Katı Atıklar
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Boşlukları doldurunuz:
Kullanılmış ve artık kullanılmayacak şeylere ....................................

.............................. denir.

Evsel katı atıklar................................................... ve ...........................

.............................................. olarak .................................. ’ye ayrılır.

Katı atıklar ............................................................................................

.................................göre türlere ayrılırlar.

Siz en çok hangi evsel atıkları üretiyorsunuz? Yazınız.

l ..................................................... l ..................................................

l ..................................................... l ..................................................

l ..................................................... l ..................................................

Organik atıklar ve ambalaj atıklarına örnekler yazınız.

Ambalaj AtıklarıOrganik Atıklar

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................
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Boşlukları doldurunuz:

Ülkemizde bir kişi günde yaklaşık .................................................

katı atık üretmektedir.

Ambalaj atıkları ağırlık olarak toplam atıkların ................................

......................................... ‘ini oluşturmaktadır.

..............................................................................................................

................................................................................ tıbbi atıklar denir.

..............................................................................................................

....................................................................................................................

................................................ endüstriyel katı atık denir. 

Organik Atıklar

Tarımsal Atıklar ve 
Bahçe Atıkları

Tehlikeli Atık

Ambalaj Atığı

Endüstriyel Atık

Makine Hurdası

Karpuz Kabuğu

Ağaç Dalları

Petrol Atığı

Kullanılmış Süt Şişesi

ll

ll

ll

ll

ll

Aşağıda yazılanları eşleştiriniz.
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Aşağıdaki kelimeler yanlış yazılmıştır, düzeltiniz:
 

5 Kompostalaştırma 3.................................................

5 Evrensel ambalaj atıkları 3.................................................

5 Geri depolama 3.................................................

5 Endüstriyel katı ambalajlar 3.................................................

5 Tehlikeli ambalaj 3.................................................

5 Tarımsal bahçe kazanımları 3.................................................

Katı Atık 
Depolama 

Alanları

Özel  
Yöntemler
ile Yakma

Geri 
Dönüşüm Kompostlaştırma

Tıbbi
Atıklar

Organik 
Atıklar

Ambalaj
Atıkları

Geri Kazanılamayan
Atıklar

okları izleyerek her atığın eşleştiği yöntemi bulunuz.
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Boşlukları doldurunuz:

..................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

................................................................................. geri dönüşüm denir.

  ..................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

geri kazanım olarak adlandırılır.

Şişe

Elma çöpü

Yağ tenekesi

Reçel kavanozu

Mazot

Deterjan kutusu

Konserve kutusu

Karpuz kabuğu

Yoğurt kabı

Çürümüş çiçekler

Zehirli kimyasal maddeler

Süt kutusu

Ambalaj atıklarının yanına X işareti koyunuz.
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Boşlukları doldurunuz:

Katı atık depolama alanları ............................................ topraklar  

üzerinde kurulur.

..............................................................................................................

....................................................................................................................

............................................................... kompostlaştırma denir.

Aşağıdaki tabloda yakma ile ilgili bir metin bulunmaktadır. 
numaraları verilen harfleri yerlerine yazıp metni tamamlayınız.

1 = A   2 = K   3 = E   4 = R   5 = N   6 = M  
7 = D  8 = T   9 = I   0 = L  10 = Y  11 = İ
3    3  4  2  1  8  9  1  8  9  2  0  1  4

9  7  3     0  1  6  1   0  1  5  1  

9  10    2    1     1  8  9  2  0  1  4

3  5  3  4   11  3  0  7  3  3 7  11  0  3

 3  2    3  2  11  0  7  3  10  1  2  9  0

9  4  3  0  7  3  3  7  11  0  3  5  3  5  3

4    11  9    9  5  6  1   3  10  1  1  10

7  9  5  0  1  8  6  1  7  1  2    0  0  1

5  9  0  9  4     10  0  3    3  1  8  9

2  0  1  4  7  3    3  4  0  3  5  7  11  4

11  0  6  11      0    4

Ğ

ĞP O

O

O

J

J

B

C

Ş

Ş

s

s

v

U

U

B Ö C

U

O

Ğ
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Ambalaj Atıkları ve Geri Dönüşüm

          Ambalaj Nedir?
Ambalaj, içine konulan ürünü en iyi şekilde koruyan, temiz ve sağ-
lıklı kalmasını sağlayan ve taşınmasını kolaylaştıran değerli bir mal-
zemedir. Gıda maddelerinin uzun süre korunması ve bozulmasının 
engellenmesi ambalaj malzemeleri ile sağlanır. Böylece gıda mal-
zemelerinin israf edilmesi önlenir.

A) plAsTik AMbAlAjlAr
Plastikler, petrol ve petrolden elde edilen maddelerden üretilir. Plas-
tik ambalajların değişik türleri vardır.

Günlük hayatta kullandığımız plastik ambalajlar:

l Çamaşır suyu, deterjan, şampuan şişeleri

l Bazı kimyasal maddelerin, sağlık ve kozmetik ürünlerinin amba-
lajları

l Yoğurt ve margarin kapları

l Su, içecek ve yağ şişelerinin ambalajları

1
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Plastik Ambalajların Geri Dönüşüm Şeması

Ambalaj Atıkları ve Geri Dönüşüm

1

7
2

TÜKETİM SONRASI ÇEŞİTLİ 
PLASTİK AMBALAJLAR

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ 
PLASTİK ÜRÜNLER

KABA 
SINIFLANDIRMA

KIRMA
ÖĞÜTME

YIKAMA/TEMİZLEME
YÜZDÜRME/ÇÖKTÜRME 

İLE AYIRMA

HASSAS 
SINIFLANDIRMAKİMYASAL/ FİZİKSEL 

İŞLEMLER

3

4

5

6
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B) mEtal amBalaJlar 
Metaller, yeryüzünü oluşturan çeşitli minerallerin işlenmesi sonu-
cunda üretilirler. Evlerimizde gıda ve içecek ambalajlarında kulla-
nılan iki tür metal ambalaj malzemesi vardır. Bunlar teneke veya 
alüminyumdur. Tenekeler mıknatısla çekilebilme özelliğine sahiptir-
ler. Bu da manyetik ayıklama aşamasında kolaylık sağlar. Günlük 
hayatta kullandığımız bazı metal ambalaj malzemeleri yağ teneke-
leri, konserve kutuları ve içecek kutularıdır.

Metal Ambalajların Geri Dönüşüm Şeması

1

2

TÜKETİM

AYRI 
TOPLAMA

3 MANYETİK 
AYIKLAMA

4 FABRİKADA ERİTME

5
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ 
METAL

6 YENİ METAL 
ÜRÜN

Ambalaj Atıkları ve Geri Dönüşüm
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C) Cam amBalaJlar
Camın hammaddesi kumdur. Cam ambalajlar, içine konulan ürünün 
görülebilmesini sağlar. Camın geri dönüşümü uzun yıllardır yapıl-
maktadır. Günlük hayatta kullandığımız cam ambalaj malzemeleri  
cam şişe ve kavanozlardır.

Cam Ambalajların Geri Dönüşüm Şeması
1 TÜKETİM SONRASI 

ÇEŞİTLİ CAM 
AMBALAJLAR

2

3

4
5

AYRI TOPLAMA

AYIRMA

YIKAMA/TEMİZLEME
ÖĞÜTME

RENKSİZ 
CAM

RENKLİ 
CAM

6 FABRİKA

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ
CAM ÜRÜNLER

7

Ambalaj Atıkları ve Geri Dönüşüm
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d) kâĞıT vE kArTon AMbAlAjlAr
Kâğıt ve karton çok kullanılan bir ambalaj malzemesi türüdür. Kâğıt, 
selüloz adı verilen bir maddeden üretilir. Selüloz çok değerli bir mad-
dedir. Kaynağı, ormanlarımız ve özel yetiştirilen bitki türleridir. Kâğıt 
ve karton atıkların sağlıklı bir şekilde geri kazanımı için temiz bir 
şekilde toplanması ve cinslerine göre ayrılması gerekir. Kâğıdın geri 
dönüştürülmesi, ormanları korumamızı sağlar. 1 ton kâğıdın geri 
dönüştürülmesi ile, 17 adet büyük ağacın kesilmesini önlemiş oluruz. 
Ayrıca kâğıt ve karton atıkların geri dönüşümü ile enerji tasarrufu da 
sağlanır.

Kâğıt ve Karton Ambalajların Geri Dönüşüm Şeması
1 TÜKETİM SONRASI 

ÇEŞİTLİ KÂĞIT/KARTON
AMBALAJLAR

2 DÜZLEŞTİREREK AYRI 
TOPLAMA

3 KÂĞIT LİFLERİN 
GERİ KAZANILMASI4 YENİ KÂĞIT ÜRÜNLER

5 GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ
KÂĞIT/KARTON ÜRÜNLER

Ambalaj Atıkları ve Geri Dönüşüm
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E) koMpoziT AMbAlAjlAr
Birden çok malzeme kullanılarak üretilen ambalajlara kompozit 
ambalajlar denir. Bu ambalaj türü, örneğin süt ve meyve suyu gibi 
içeceklerin ambalajlanmasında kullanılır. Süt ve meyve suyu amba-
lajları yüzde 80 kâğıt ile az bir oranda plastik ve alüminyumdan oluş-
maktadır. Bu malzeme sayesinde içecekleri saklama süresi daha 
uzun olabilmektedir.

Kompozit Ambalajların Geri Dönüşüm Şeması
TÜKETİM 
SONRASI ÇEŞİTLİ 
KOMPOZİT
AMBALAJLAR

2 DÜZLEŞTİREREK 
AYRI TOPLAMA

FARKLI İŞLEMLERLE
ELDE EDİLEN 

FARKLI ÜRÜNLER3a

3b 

4a

4b

DÜZLEŞTİRİLMİŞ
AYRI TOPLAMA

YENİ KÂĞIT ÜRÜNLER

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ
KOMPOZİT ÜRÜNLER

KÜÇÜK PARÇALARA 
BÖLME VE PRESLEME

1

Ambalaj Atıkları ve Geri Dönüşüm



18

F) AhŞAp AMbAlAjlAr
Manavlarda ya da marketlerde gördüğünüz meyve kasaları ve taşı-
macılıkta kullanılan ahşap paletler ahşap atıklara örnek verilebilir. 
Artık kullanılmayan meyve kasaları ve paletler toplanarak çeşitli 
işlemlerden geçirilir ve sunta olarak geri dönüştürülür.

Ahşap Ambalajların Geri Dönüşüm Şeması

Ambalaj Atıkları ve Geri Dönüşüm

1

3

4

2

KULLANIM SONRASI 
MEYVE KASASI VE
AHŞAP PALETLER

PARÇALAYARAK
TALAŞ HALİNE
GETİRME

TALAŞLARDAN
SUNTA ÜRETİMİ

SUNTALARDAN
MOBİLYA ÜRETİMİ
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Ambalaj atıkları, geri dönüştürülerek başka bir ürün veya ham-
madde olarak kullanılabilir. Böylece dünyamızdaki atık miktarı azal-
makta, doğal kaynaklarımız korunmakta ve enerji tasarrufu sağlan-
maktadır.

l Plastik ambalaj atıklarının geri kazanımı ile aşağıdaki ürünler 
elde edilir:

- Deterjan kutuları, çöp kutuları ve benzeri ürünler
- Yağmur ve pis su boruları, marley ve çeşitli plastik dolgu malze-

meleri
- Çeşitli plastik poşetler, sentetik halı tabanı
- Sentetik elyaf ve dolgu malzemesi (yastık, yatak dolgusu)
l Metal ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesi ile her çeşit metal 

malzeme ve ürün üretilebilir.
l Cam ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesi ile tekrar cam şişe 

ve kavanoz üretilir.
l Kâğıt ve karton ambalaj atıklarının geri kazanımı ile tekrar kâğıt 

ve karton üretimi yapılır.
l Kompozit ambalajlardan olan içecek kartonlarının geri dönü-

şümü ile suntaya benzer bir malzeme üretilebilir veya kâğıt ham-
maddesi elde edilir.

l Ahşap atıklar toplanıp çeşitli 
işlemlerden geçirildikten sonra-
sunta elde edilir. Suntayla masa, 
sandalye vb. ürünler üretilir.

2 Ambalaj Atıklarının Geri 
Dönüşümü

Ambalaj Atıkları ve Geri Dönüşüm
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1. Ambalaj atıkları (cam, metal, plastik, kâğıt-karton, ahşap ve 
kompozit atıklar) kaynağında, yani evimizde ve okulumuzda çöpe 
karıştırılmadan, ayrı olarak biriktirilir.

2. Ayrı olarak biriktirilen bu atıklar, çöple karışmadan temiz bir 
şekilde belediyeler veya lisanslı firmalar tarafından toplanır.

3. Bu atıklar cinslerine göre daha hassas bir şekilde sınıflandırılır.
4. Sınıflandırılan atıklar çeşitli işlemlerden geçirilerek yeni bir ham-

madde veya yeni bir ürün haline getirilir.
5. Geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılan ürünler tüketicile-

rin kullanımına sunulur. 

3 Geri Dönüşümün Uygulanmasında 
Sırasıyla Yapılması Gerekenler

Tüketici geri
kazanılabilir
atıkları ayırır.

Belediye ayrı toplar.

Yeni ürün veya 
hammedde 
üretilir.Ekonomiye geri

kazandırılan
yeni malzeme.

Ambalaj Atıkları ve Geri Dönüşüm
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A) doĞAl kAynAklArıMız korunur
Doğal kaynaklarımız dünya nüfusunun ve tüketimin artması nede-
niyle her geçen gün azalmaktadır. Bu yüzden doğal kaynaklarımızın 
daha verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Geri dönüşüm 
işlemi sayesinde doğal kaynaklarımızı daha az kullanarak onları 
korumuş oluruz. Örneğin, kâğıdı geri dönüştürerek ağaç kesimini 
azaltıp ormanların yok olmasını engelleriz. Plastiği geri dönüştüre-
rek petrol kaynaklarının tükenmesini önlemiş oluruz.
b) EnErji TAsArruFu sAĞlAnır
Geri dönüşüm sürecinde uygulanan işlemler daha azdır. Bu nedenle 
önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanır. Örneğin bir alüminyum kutu-
nun geri dönüşümü ile %95 enerji tasarrufu sağlanır. Yani, 1 metal 
kutuyu doğadaki madenlerden üretirken harcadığımız enerji ile geri 
dönüşüm yöntemini kullanarak 20 metal kutu üretebiliriz. Kâğıdın 
geri dönüşümü ile de %50 oranında enerji tasarrufu sağlanır.
c) GEri dÖnüŞüM EkonoMiyE kATkı sAĞlAr
Geri dönüşüm, atıkların hammaddeye çevrilmesi ile doğal kaynak 
kullanımını azaltır. Böylece, doğal kaynakların hızlı bir şekilde tüketil-
mesi önlenmiş olur. Ayrıca önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlana-
rak ülke ekonomisine katkı sağlanır.
d) ATık MikTArı AzAlır
Geri dönüşüm sayesinde çöplüklere daha az atık gider ve buna ek 
olarak bu atıkların taşınması ve depolanması kolaylaşır.
E) GEri dÖnüŞüM GElEcEĞE yATırıM dEMEkTir
Geri dönüşüm sayesinde gelecek kuşaklar da bizim yararlandığımız 
doğal kaynaklardan yararlanma şansına sahip olacaklar çünkü biz 
doğal kaynaklarımızı bilinçsiz bir şekilde tüketmeyeceğiz.

4 Geri Dönüşümün 
Yararları Nelerdir?

Ambalaj Atıkları ve Geri Dönüşüm



22

Boşlukları doldurunuz:
Ambalajın yararları şunlardır: ..........................................................

....................................................................................................................

..........................................................................................................

  Günlük hayatta kullandığımız plastik ambalajlara .........................

.....................................................örnek verilebilir.

katı atık türleri ile atıkları eşleştiriniz

Organik 
atık

Ambalaj 
atıkları

Endüstriyel 
atık

Tehlikeli 
atıklar

Tıbbi 
atık

Tarımsal 
atıklar ve 
bahçe 
atıkları

şırınga kavanoz petrol
varili

çalı 
çırpı

hurda
makine

su
şişesi

yoğurt
kabı

meyve 
kabukları

yemek
artığı

ör
ne

k



23

Hangi atık hangi kumbaraya gidiyor? 
Bulup, kumbaraların üzerine atık grubunun adını yazınız.
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Boşlukları doldurunuz:
Tenekelerin mıknatısla çekilebilme özelliği .......................................

..................................... aşamasında kolaylık sağlar.

 Günlük hayatta kullandığımız metal ambalajlara .........................

....................................................................................................................

......................örnek verilebilir.

 Evlerimizde gıda ve içecek ambalajlarında kullanılan iki tür metal 

ambalaj malzemesi vardır:

l .......................................................................................................

l .......................................................................................................

 Kompost veya başka bir deyişle, zenginleştirilmiş topraklar .........

....................................................................................................................

....................................................... yaygın olarak kullanılır.

sınıfta tartışınız:

l  Okulumuzda ve evimizde atıkların ayrı 

toplanması için ne gibi çalışmalar yapabiliriz?

l Kağıt-karton ambalajların geri dönüştü-

rülmesi sayesinde daha az ağaç kesilmesinin 

bize ve dünyamıza etkileri neler olabilir?
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Boşlukları doldurunuz:
Organik atıkların özel ortamlarda kimyasal bozunma işlemine 

tabi tutulmasına ...............................................................denir.

  Günlük hayatta kullandığımız cam ambalajlara ............................

......................................................... örnek verilebilir.

 Ürünleri, hasar görmeden ve bozulmadan uzun süre koruyan 

her türlü paketleme malzemesine .............................denir.

sınıfta tartışınız:

l Çöplüklere daha az atık gitmesinin sağlayacağı yararlar neler 
olabilir?

l Yaşadığınız yere yakın bir çöplük var mı? Eğer olsaydı hayatınızı 
nasıl etkilerdi?

l Büyük çöplüklerin olmaması için bizim yapabileceğimiz şeyler 
nelerdir?

Metal atıklar

Cam ambalaj

Yiyecek ve bitki atıkları

Plastik ambalaj

Tıbbi atıklar

Yoğurt kutusu

İlaç kutusu

Alüminyum kutular

Reçel kavanozu

Organik atıklar

Aşağıda yazılanları eşleştiriniz.

ll

ll

ll

ll

ll
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Boşlukları doldurunuz:
 
Katı atıklardan kurtulma yöntemleri şunlardır:

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Günlük hayatta kullandığımız kâğıt ve karton ambalajlara ............

..................................................................................örnek verilebilir.

  Kâğıt ve karton en çok kullanılan .....................................................

...............................................................türüdür.

  Selülozun kaynağı, .........................................................................

kâğıt ve karton atıkların geri dönüşümü ile ...........................................

................................................... da sağlanır.

sınıfta tartışınız:

l Tıbbi atıkların ve tehlikeli atıkların kontrollü bir şekilde toplan-

maması çevreye ne gibi zararlar verebilir?

l Bu atık türlerinin zararlarını engellemek için neler yapmalıyız?
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Boşlukları doldurunuz:
 Ambalaj türleri şunlardır:
l .......................................................................................................

l .......................................................................................................

l .......................................................................................................

 l .......................................................................................................

l .......................................................................................................

l .......................................................................................................

Kompozit ambalajlar, içeriğinde birden fazla ambalaj hammaddesi 
kullanılarak üretilmiş ambalajlardır. Örneğin süt ve meyve suyu kutu-
larının ambalajları

l ............................................................

l ............................................................

l ............................................................ dan oluşmaktadır.

Aşağıdaki verilen ilk harflere göre uygun ambalaj atıklarını 

yazınız.

Pet şişe ......................................

y................................................

M...............................................

s................................................

k................................................

c................................................

b.................................................

T.................................................

Ş.................................................

z.................................................

d.................................................

Ç.................................................
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Boşlukları doldurunuz:
 Kompozit ambalajlara örnekler veriniz:

l .......................................................................................................

 l .......................................................................................................

l .......................................................................................................

Ahşap ambalajların geri dönüşümünden .................. elde edilir.

Ahşap ambalajlara .......................... ve ............................ örnek 

verilebilir.

Aşağıda bir ahşap palet ve meyve kasası resmi var. Aynısını 
altlarına çizebilir misin?
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Boşlukları doldurunuz:
Ahşap ambalajların geri dönüşümü ile, ...........................................

................................................................................................. üretilir.

   Plastik ambalaj atıklarının geri kazanımı ile elde edilen ürünlere 
örnek veriniz.

l ............................         l ............................        l ............................

l ............................         l ............................        l ............................

l ............................         l ............................        l ............................
 
  Aşağıdaki ambalajların yanlarındaki boşluklara hammaddelerini 

yazınız:

 Cam ambalajlar .................................................................................

Plastik ambalajlar ............................................................................

 Kâğıt ambalajlar ..............................................................................

 Metal ambalajlar .............................................................................

Kompozit ambalajlar ......................................................................

Ahşap ambalajlar ...........................................................................

sınıfta Tartışınız

l Neden çevremizi ve doğamızı korumamız gerekiyor?

l Çevremizi korumazsak ne olur?

l Doğal kaynaklar bir gün bitebilir mi?

l Doğal kaynakların tükenmemesi için neler yapabiliriz?
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Aşağıdaki resimler size ne çağrıştırıyor? 
Yanlarına yazınız.

    .............................................................................................

   .............................................................................................

   .............................................................................................

   .............................................................................................

   .............................................................................................

   .............................................................................................

   .............................................................................................

   .............................................................................................

   .............................................................................................
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Geri dönüşüm uygulamasında yapılması gerekenleri 
sırayla çiziniz.

Tüketici geri kazanılabilir atıkları 
ayırır.

Yeni ürün veya hammedde. 
üretilir.

Belediye ayrı toplar.

Ekonomiye yeni malzeme 
kazandırılır.

Etkinlik:
Sınıfınızdan bir arkadaş seçin. Bu arkadaşınız geri dönüşümün ya-
rarlı olduğuna inanmayan birini canlandırsın. Üç grup oluşturun ve 
sırayla arkadaşınızı ikna etmeye çalışın.



düŞün...

yAp

yAŞA

Evde, okulda ve çevrende ambalaj 
atıklarının geri kazandırılması için 
neler yapabilirsin?

Atıkların ayrı toplanmasını 
yaygınlaştırmak için yeni projeler 
geliştir ve projeni öğretmeninle 
paylaş.

Unutma! Bu dünya hepimizin. Onu 
korumalıyız. Gelecekte yaşanabilir 
bir dünya istiyorsak şimdi onu 
korumalıyız!

hAydi ŞiMdi 
sıra sENdE!



Ambalajların Üzerindeki İşaretler

AMbAlAj ÇÖp dEĞildir!
l 1 ton kâğıdın geri dönüşümü ile 17 ağacın kesilmesini     

        engelleriz.
l Dönüşen her bir ton cam için 100 litre petrol tasarruf ederiz.
l Metal ambalajların geri dönüşümüyle %95 enerji tasarrufu   

        sağlarız.

GEri dÖnüŞüM vEyA GEri kAzAnıM
Bu işaretler ambalajın geri dönüştürülebilir veya 
geri kazanılabilir bir malzemeden üretildiğini 
gösterir.

GEri dÖnüŞTürülMüŞ MAddEdEn ürETilMiŞ 
ürünlEr.
Bu işaret ürünün geri dönüştürülmüş maddeden 
elde edildiğini gösterir.

Ambalajın üzerinde yandaki işaretin bulunduğu 
ürünleri üreten kuruluşların ÇEVKO Vakfı ile 
çalıştığını gösterir.

yEŞil nokTA
Yeşil Nokta, geri dönüşüme madddi katkı sağlayan 
firmalara verilen bir simgedir ve kullanım hakkı, 
Türkiye’de ÇEVKO Vakfı tarafından verilir.
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Bu kitabın amacı, öğrencileri 
çevre ve geri kazanım konusunda 
bilinçlendirmektir. Her geçen gün artan 
nüfusuyla dünyamız çeşitli canlılara ev 
sahipliği yapıyor. Biz insanlar Dünyamız 
üzerinde yalnızca yaşamıyoruz onu 
dönüştürüyoruz da... Ormanlarını, 
akarsularını, denizlerini, göllerini, 
yeraltı ve üstü tüm doğal kaynaklarını 
kullanarak kendimize daha iyi bir 
yaşam kurmaya çalışıyoruz. Ancak 
endişeyle fark ettiğimiz bir şey var ki, bu 
doğal kaynaklar gitgide azalıyor. Hatta 

bilim insanları bazı doğal kaynakların (örneğin, petrol, temiz su vb.) 
tümüyle tükeneceği yılların çok yakın olduğunu söylüyor.

Öte yandan, yaşamak için kullandığımız ve tükettiğimiz her şeyden 
arta kalan "çöp" veya “atık"lar her geçen gün yığıldıkça yığılıyor. 
Bu atıkların önemli bir bölümü ise ambalajlardan oluşuyor. İşte 
bu ambalajların geri kazanılması ve yeniden kullanılmasını 
sağlamak, Dünyamızın doğal kaynaklarının daha az tüketilmesi 
anlamına geliyor. Bunun için de günlük hayatımızda atıklarımızın 
geri dönüşüme uygun olarak ayrı ayrı toplanması ve geri kazanım 
tesisleriyle yeniden kullanılması çok önemli. Bu kitapla amaçlanan 
da bu bilinci erken yaşlarda verebilmek ve bu uygulamayı günlük 
yaşamın doğal bir parçası haline getirebilmektir.

ÇEVKO ÇEVRE KORUMA VE AMBALAJ ATIKLARI DEĞERLENDİRME VAKFI
Cenap Şahabettin Sk. No:94 Koşuyolu 34718 Kadıköy - İSTANBUL
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