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ÇEVKİ
Çevki aslında bir kedidir ama bildiğimiz kedilerden
farklı olarak konuşabilir. Çok enerjik, sevimli ve
arkadaş canlısıdır. Özellikle çocuklarla arkadaşlık
kurmaya bayılır. Bir gün karnını doyurmak için
çöpleri karıştırırken bu çöp yığınlarının dünya,
insanlar ve dolayısıyla da kediler için büyük
bir tehlike olacağını fark etti. Bunun üzerine
biraz araştırma yapıp ambalaj atıklarının geri
dönüşümünün ne kadar önemli olduğunu öğrendi.
O günden beri gönüllü olarak ambalaj atıklarını geri
kazanımı için çalışıyor ve çevresindekileri, özellikle
de çocukları bu konuda bilgilendiriyor.

SU
Su, neşeli ve güleryüzlü bir çocuktur ve arkadaşları
tarafından çok sevilir. Dersleri iyidir. Su, odasını,
okulunu ve çevresini elinden geldiğince temiz
tutmaya çalışır. Çevki’yle tanıştıktan sonra çevresine
karşı daha duyarlı olmuştur. “Ambalaj atıklarının
geri kazanımına nasıl yardımcı oluruz?” isimli
proje çalışması ile okul birinciliği kazanmıştır.
Yaptığı çalışmalar sayesinde bütün okula
ambalaj atıklarının ayrı ayrı atılacağı atık kutuları
konulmuştur.

TOPRAK
Toprak yemek yemeyi çok sever. Okulda en sevdiği
yer kantindir. Kâğıt atıkları hangi kumbaraya, cam
şişeyi hangisine atacağını öğrenmesi zaman
almış olsa da şimdi başarılı bir çevre gönüllüsü
olarak arkadaşlarını bilgilendirmektedir. Su ile aynı
mahallede oturuyor ve aynı okula gidiyor.
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Güzel bir gündü. Kuşlar ağaçların
dalları arasında cıvıldıyor, yemyeşil
çimenler mis gibi kokuyordu. Toprak ve
Su yiyecek içeceklerini yanlarına alarak
güle oynaya piknik yapmaya gitti.

• Piknik yapmayı sever misin? Nasıl bir yerde piknik yapmak istersin?
• Piknik yapmak isteyebileceğin hayali bir yerin resmini yap ve boya.
• Piknik alanlarında ne türden atıklar olabilir? Say.
• Piknik alanlarının kirletilmesi ne gibi sorunlar yaratabilir? Anlat.
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İki arkadaş, kendilerine güzel bir yer
seçip yiyeceklerini çıkardılar. Yedikleri
yiyeceklerin ambalajlarını toplamak
için yanlarında poşet getirmeyi de
unutmamışlardı. Pikniklerini yaparken
öğretmenlerinin öğüdünü hatırlayıp
çevrelerini temiz tutmaya dikkat ettiler.
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• Metal atıkları daire içine al.
• Resimde piknik yapmaya giderken yanımıza almayacağımız bir
nesne var. Onu bulabildin mi?
• Cam atıkların üzerine çarpı işareti çiz.
• Örtü üzerindeki ambalajların yapıldıkları malzemeleri söyle.
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Artık gitme vakti geldiğinde piknik
malzemelerini toplayıp, son çöpleri de
poşetlere koydular.
“Bunları nereye atacağız?” diye sordu Su.
Toprak “Şurada çöp kutuları var” diyerek
ilerideki büyük çöp kutularını gösterdi.
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• Su'nun elindeki ambalaj atığı sence hangi malzemeden 			
yapılmış olabilir?
• Ambalaj atığı deyince ne anlıyorsun? Öğretmenine ambalaj 		
atığı ile çöpün farkını sor.
• Sence öğretmenleri Toprak ve Su’ya nasıl bir öğüt vermiş 			
olabilir?
• Yerlere çöp atmak çevreye ne gibi bir zarar verebilir? Anlat.
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Birlikte kutuların yanına gittiler.
“Baksana bu kutular ne kadar farklı” dedi
Su.
“Evet, bizim sokaktakilere benzemiyor”
diye cevap verdi Toprak. Su, birden
bir hışırtı duydu. Kutuların arkasından
geliyordu ses. Çocuklar “Bu da ne?” diyerek
yerlerinden sıçradılar.
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• Bildiğin ağaç türlerini say.
• Ağaçlara bakarak hangi mevsimde olduğumuzu tahmin edebilir
misin? Nasıl?
• Rüzgâr esince ağaçların yaprakları nasıl hışırdar? Sesle taklidini yap.
• Ağaca yuva yapmış olan kuşun yavruları gibi cikcik sesleri çıkar.
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Derken kutuların arkasındaki şey
ortaya çıktı. Gördükleri şey kırmızı
pelerinli yeşil bir kediydi! Toprak ve Su
bu işe gerçekten çok şaşırdılar. Kedi
çocuklara dönüp "Merhaba!" dedi.
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• Şaşırınca nasıl bakarız?
Arkadaşlarınla birbirinize şaşırarak bakın.
• Sence Toprak ve Su Çevki'yi görünce neden şaşırdı?

“Adım Çevki. Bir kediyim. Çöpleri karıştırıp
yiyecek aradığımı sanıyorsunuz, değil mi? Hayır!
İnsanlara ambalaj atıklarını ayırmanın önemini
anlatıyorum ve yanlışlıkla çöp kutusuna atılan
ambalajları alıp, arkamdaki geri dönüşüm
kutularına atıyorum. Yani dünyamızı korumak için
elimden geleni yapıyorum. Gelin de size yardım
edeyim, ambalaj atıklarınızı birlikte ayıralım!”

• Atıkları ayırmak ne anlama geliyor olabilir? Anlat.
• Çevki doğayı ve çevreyi korumak için neler yapıyor?
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Su “Ambalaj atığı mı? O da ne demek?” dedi
şaşkınlığı geçince. Çevki cevap verdi:
“Ambalaj, kullandığımız ürünlerin paketleridir.
Çöp zannederek attığımız ambalajlar aslında çöp
değil, ambalaj atığıdır. Ambalajları çöpe değil, geri
dönüşüm kutularına atmalıyız. Camlar, kırılabildikleri
için diğer ambalajlardan ayrı olarak, yeşil-beyaz
cam kumbaralarına; diğer ambalajlar ise mavi
renkli geri dönüşüm kutularına atılmalı. Haydi Toprak
poşetini getir.”
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• Çevki atıkları kaç gruba ayırmayı öneriyor?
• Cam atıklar neden ayrı bir kumbaraya atılmalı?
• Şu anda çevrende bulunan camları ve plastikleri göster.
• Şu anda çevrende bulunan kâğıt ve metalleri göster.
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Toprak Çevki'nin adını bilmesine şaşırmıştı:
“Adımı nereden biliyorsun?”
“Biliyorum, çünkü saatlerdir sizi gözlüyordum.
Çevreye duyarlı bir şekilde çöplerinizi yerlere
atmayıp, poşetlerde topladınız. Ambalaj atıklarını
geri dönüşüm kutusuna attık, şimdi de organik
atıklarınızı, yani yemek artıklarını çöp kutusuna
atalım” dedi Çevki.
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• Çevreye duyarlı olmak ne demek? Anlat.
• Sence çevreyi korumak için yerlere çöp atmamak yeterli midir?
• Organik atıklara örnekler ver.
• Çevki organik atıkları nereye atıyor? Göster.
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Su “Ambalaj atıklarını neden çöplerden ayırıyoruz?”
diye sordu.
Çevki “Çünkü ambalaj atıklarını geri dönüştürerek
başka ürünler elde edebiliriz. Örneğin, plastik
şişelerden mont; metal kutulardan bisiklet; meyve
kasalarından ya da süt kutularından masa; kâğıt ve
karton ambalajlardan defter kitap; cam şişelerden
de yeniden cam şişe yapılabilir...”

16

• Plastik ambalajlara örnekler ver.
• Sence organik atıklarla ambalaj atıkları 			
neden ayrılıyor?

“Yeni bir defter üretmek için ağaç kesmek yerine
atık kâğıtları kullanırsak ormanları yok etmemiş
oluruz. Cam şişeleri geri dönüştürerek tekrar
kullanabiliriz. Böylece geri dönüşümle hem doğayı
hem de doğal kaynaklarımızı koruruz” dedi.

• Kitap ve defterlerimiz hangi doğal kaynaktan üretilir?
• Camın hangi doğal kaynaktan üretildiğini araştır.
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Bu sırada poşetlerdeki tüm ambalaj atıklarını ait
oldukları kumbaralara atmışlardı. Çevki sözlerine
devam etti: “Gruplayarak topladığımız atıkları
görevliler gelip alır ve geri kazanım için kurulan
tesislere götürürler. Orada bu atıklar yeniden
kullanılabilecek hale getirilir.”

• Metal atıklara çevrenden örnek ver.
• Ormanların faydaları nelerdir? Anlat.
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“Gelin sizinle küçük bir gezi yapalım, neler
olup bittiğini kendi gözlerinizle görün” dedi
Çevki. Böylece Çevki'nin uçan kaykayına
binip yola çıktılar.

• Plastik atıklara çevrenden örnek ver.
• Cam atıklara çevrenden örnek ver.
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“Bakın bir belediye aracı!
Bizim ayırdığımız atıkları
alıp Lisanslı Toplama ve
Ayırma Tesisi'ne götürüyor.
Haydi onu izleyelim!” dedi
Çevki. Biraz sonra fabrika
gibi bir yere geldiler.

• Belediye aracının gittiği yeri kalemle çizerek göster.
• Sınıfında veya evinde ambalaj atıkları ayrı toplanıyor mu?
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• Atıkların toplandığı tesisin adı nedir?
• Resimde görülen kamyonun içinde hangi tür atıklar 			
olabilir? Say.

21

Çevki çocuklara fabrikada yapılanları anlatmaya
başladı: “Lisanslı Toplama ve Ayırma Tesisi'nde
toplanan ambalaj atıkları yapıldıkları malzemelere
göre gruplara ayrılırlar: CAM, PLASTİK, METAL, KÂĞITKARTON, KOMPOZİT ve AHŞAP”
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“Ayrılan bu ambalaj atıkları, fabrikalara gönderilir.
Atıklar bu fabrikalarda çeşitli işlemlerden geçirildikten
sonra yepyeni ürünler elde edilir.”

• Resimdeki bandın üzerinde kaç tane atık var? Say.
• Resimde görülen metal atıkları daire içine al.
• Bildiğin kâğıt ve karton atıkları say.
• Resimde görülen plastik atıkları daire içine al.
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“Ambalaj atıklarını geri dönüştürerek doğayı ve
çevremizi korursak aynı zamanda sağlığımızı da
korumuş oluruz. Doğanın dengesi bozulmaz, doğal
afetler azalır, erozyon önlenir, toprak daha verimli,
soluduğumuz hava da daha temiz olur."
Toprak ve Su, Çevki'nin anlattıklarını heyecanla
dinliyorlardı.
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• Erozyon nedir? Anlat.
• Çevre kirliliğinin sağlığımıza ne gibi etkileri olabilir?
• Doğanın dengesinin bozulması ne demek? Anlat.
• Doğal afetler hangileridir? Say.
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• Tutumlu olmak nedir? Anlat.
• Sence, tutumlu olmak doğayı ve çevreyi korumamıza 		
nasıl yardım eder?
• Sınıfta ve okulunuzda tutumlu olmak için neler yapılabilir? 		
Sınıfta tartışın.
• Doğal kaynaklar nelerdir? Örnek ver.
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Çevki “Doğaya ve çevreye karşı duyarlı olmak için
yapmamız gereken önemli bir şey daha var: Tutumlu
olmak. Eğer tutumlu olursanız daha az ambalaj
atığı ortaya çıkar. Böylece doğal kaynakları daha
tasarruflu kullanmış oluruz“ dedi.
“Annem de bana hep tutumlu olmam gerektiğini
söyler” diye atıldı Toprak. “Ne demek istediğini şimdi
daha iyi anlıyorum.”
Çevki gülümsedi: “Haydi artık geri dönelim.”
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Piknik alanına geri döndüler. “Güneş, toprak, hava
ve su canlılar için çok önemli. Bitkilerin, hayvanların
ve insanların hayatlarını sürdürebilmeleri için bunlara
ihtiyaçları var. Eğer bunları doğru kullanır ve korursak
dünya daha güzel bir yer olur” diye sürdürdü sözlerini
Çevki.
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“Unutmayın çocuklar, ambalaj atıklarını ne kadar çok
geri dönüştürebilirsek, çevreyi ve doğal kaynaklarımızı
o kadar çok korumuş oluruz. Burada öğrendiklerinizi
arkadaşlarınıza da anlatın lütfen. Yeniden görüşmek
üzere, hoşça kalın!”
Toprak ve Su yeni şeyler öğrendikleri için çok
mutluydular. Piknik sepetlerini alıp “Teşekkür ederiz Çevki!
Seninle tanışmak çok güzeldi. Yine görüşürüz!..” diyerek el
sallayıp veda ettiler.

• Defterine Toprak, Su ve Çevki ile ilgili sen de 		
öyküler yaz ve resimle.
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Ambalaj atıklarını ve onların geri dönüşümüyle
elde edilen ürünleri eşleştir:
Metal Kutu

l			

l Cam Şişe

Meyve Kasası l			 l Plastik Kova
Kâğıt Ambalaj l			 l Bisiklet
Plastik Şişe

l			

l Kitaplık

Süt Kutusu

l			

l Masa

Cam Kavanoz l			 l Karton Kutu

• Yeşil-beyaz renkli atık kumbarasına hangi tür atıklar atılır?
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Tepedeki plastik
şişenin, konserve
kutusunun, karton
kutunun ve cam
şişenin ait oldukları
kumbaraları bul ve
kumbaraların altına
atık grubunu yaz.
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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!

HAYDİ ŞİMDİ
SIRA SENDE!
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Ambalajların Üzerindeki İşaretler
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 maddi katkı sağlayan
firmalara verilen bir simgedir ve kullanım hakkı,
Türkiye’de ÇEVKO Vakfı tarafından verilir.

AMBALAJ ÇÖP DEğİLDİR!
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.

Bu kitabın amacı, öğrencileri çevre ve geri
kazanım konusunda bilinçlendirmektir.
Özellikle okullarda hayata geçirilecek geri
kazanım uygulamaları, erken yaşlarda bu
konuda alışkanlık edindirmek açısından
çok önemlidir. Bu sayede, geri kazanım
çocukların günlük yaşamlarının doğal bir
parçası olacaktır. Kitapta yer alan sorular
ve alıştırmalar, eğitim sürecinin daha
eğlenceli geçmesine yardımcı olmak
amacıyla hazırlanmıştır.
Nüfus artışı ve tüketim alışkanlıklarının değişmesine paralel
olarak ambalajlı ürün kullanımı her geçen gün artmaktadır. Buna
bağlı olarak evsel atıklar içinde yer alan ambalaj atıkları miktarı da
artmakta ve çöp depolama alanlarında büyük miktarda yer işgal
etmektedir. Ambalaj malzemesi olarak kâğıt-karton, cam, metal,
plastik, kompozit ve ahşap kullanılmaktadır. Bu malzemelerin geri
kazanımı mümkündür. Ekonomik bir değer olan ambalaj atıklarının
değerlendirilmemesi halinde önemli miktarlarda ekonomik kayıp söz
konusu olmaktadır.
Atıkların geri kazanılması ile katı atık toplama ve depolama
maliyetlerinde ciddi tasarrufların yanında, katı atık depolama
tesislerinin ömrünün uzatılabilmesi mümkün olmaktadır. Bunların
dışında, geri kazanım sayesinde ciddi hammadde tasarrufu, buna
bağlı olarak da doğal kaynak tasarrufu elde edilebilmektedir.

ÇEVKO ÇEVRE KORUMA VE AMBALAJ ATIKLARI DEĞERLENDİRME VAKFI
Cenap Şahabettin Sk. No: 94 Koşuyolu 34718 Kadıköy - İSTANBUL
Tel: 0216 428 78 90 / Faks: 0216 428 78 95

www.cevko.org.tr / www.cevkococuk.org /cevko@cevko.org.tr / egitim@cevko.org.tr

ISBN 978-605-83720-0-9 Sertifika No: 33323

Bandrol uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 5. maddesinin değişik “g” bendi çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

