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SUNUŞ

Biz Belediye Başkanları halkın yaşam kalitesini yükseltmek için sağlıklı yaşam alanlarını oluş-
turma ve insan hakları çerçevesinde yaşanabilir alt yapıyı hazırlama sorumluluğu içindeyiz. 

Şehirlerimizin çevresinde bulunan vahşi çöp döküm alanlarını ortadan kaldırmak ve me-
tan gazı üreterek atmosferi etkileyen bu çöp dağlarının yeniden oluşmasını engellemek için 
çöpü azaltmak, hatta “SIFIR ÇÖP” üretilmesi hedefi doğrultusunda yapılması gereken çalış-
maları sorumluluk alanlarımızda kanun ve yönetmelikler çerçevesinde vatandaşlarımızın da 
desteğiyle inşaa etmekle yükümlüyüz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Çevre Kanunu, yönetmeliği ve genelgeleri hazırlanmıştır. 
Sağlığımız ve geleceğimiz için çevre bilinci içerisinde hareket etmemiz gerektiğini benimse-
yip, bu mevzuatları topluma eğitimlerle anlatmaya çalışıyoruz. 

Unutmamalıyız ki; çevre alt yapısında çöpü kaynağında ayrıştırmanın ve geri dönüşümün 
önemi çok büyüktür. Burada başarılı olunduğu takdirde, devamındaki tüm çevre sorunlarını 
çok daha rahat çözeriz.

Çevre sorunlarının önüne geçmek için öncelikle “ÇÖPÜN KAYNAĞINDA AYRIŞTIRILMASI“ 
gerekmektedir.

Çöpün kaynağında ayrıştırılması özellikle tüm okullarda, evlerde (mutfakta), işyerlerinde 
(tüm dükkan, mağaza, büro vb), hastanelerde (tüm klinik, poliklinik, muayenehane, vb), 
alışveriş merkezlerinde (süpermarket, hipermarket, büyük alışveriş merkezleri vb), lokanta 
ve restoranlarda (tüm yemek yenilen yerlerde, fastfood büfeleri vb), fabrikalarda (her türlü 
üretimin yapıldığı ve çöp üreten tüm fabrika ve işyerleri vb) ve organize sanayi bölgelerinde, 
kısacası tüm yaşam alanlarımızda sağlanmalıdır.

Yaşam alanlarımızdan ve özellikle evlerden her gün büyük miktarda çöp çıktığını hepimiz 
biliyoruz. Büyük şehirlerde bu çöpler usulünce ortadan kaldırılmazsa, çevreyi ve insan sağ-
lığını tehdit eden çöp dağlarına dönüşmektedir. 

Oysa bu çöpler evlerde ayrı ayrı biriktirildiği ve geri dönüşüme gönderildiği takdirde 
yeni ürünlerin üretiminde kullanılabilmekte ve hammadde olarak değerlendirilmekte-
dir. 

Birliğimiz Çevre Yönetim Merkezi Yöneticisi Aynur Acar tarafından hazırlanan bu kitapta 
okuyacağınız başlıklar, bu ülkede yaşayan her bir bireye düşen vatandaşlık sorumluluklarını 
hatırlatarak, ülke kalkınmasıyla birlikte hepimizin refah seviyesinin yükselmesini ve yer altı 
kaynaklarımızın korunarak daha uzun ömürlü tüketilmesini daha sağlıklı bir çevrede yaşan-
masını sağlayacaktır.

Bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını temenni eder, sağlıklı günler dilerim.

Recep ALTEPE 
Birlik Başkanı 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
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YÖNETİCİ ÖZETİ

Doğayı, çevreyi ve dolaylı olarak iklimi korumak için yapabileceğimiz çok şey var aslında. 
Doğayı korumak ve iklim değişikliği ile mücadele etmek için fazla çaba harcamaya da gerek 
yok. Günlük yaşantımızda yapacağımız ufak tefek değişiklikler doğada büyük iyileştirmelere 
neden olacaktır. 

Çevre kirliliği, küresel ısınma, ozon tabakasının incelmesi gibi ilk bakışta birbiri ile alakası 
yokmuş gibi görünen sorunların, aslında tek bir kaynağı var; insan. İnsanlar hep daha iyi ya-
şamak için doğayı ve kaynakları aşırı zorluyorlar. Bunun önlenmesi de yine insanların elinde. 

Küresel ısınma ve diğer ekolojik sorunların önlenmesi için yapabileceklerimiz hususunda 
devletler, hükümetler, şirketler, kamu kurumları ve bireyler olarak hepimize sorumluluklar 
düşmektedir. Devletlerin ve hükümetlerin küresel ısınma ve iklim değişikliğini önlemek için 
atacağı adımlar, şirketlerin, kamu kurumlarının ya da biz bireylerin alacağı önlemlerden çok 
daha etkili olacaktır. 

Devletlerin ve hükümetlerin öncelikle iklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğine 
uyum politikaları olması gerekiyor. Türkiye’de “İDEP-İklim Değişikliği Eylem Planı” ve “Hav-
za Koruma Eylem Planı”nı hazırlandı. Bu eylem planlarının amacı, iklim değişikliğine neden 
olan sera gazı salımlarını azaltma çalışmalarını sistemli olarak uygulamaktır. Burada esas olan 
biz bireylerin nelere dikkat etmesi gerektiği ve ne tür tedbirler almamız gerektiğidir. 

Hepimizin bildiği üzere küresel iklim değişiklikleri nedeniyle mevsimler yer değiştirmeye, 
atmosferdeki olumsuz değişimler ve iklim şartları nedeniyle hava sıcaklıkları mevsim normal-
lerinin üzerinde seyretmeye başlamıştır. Dünyamız son yüzyılda önüne geçilemeyen çevre 
sorunlarıyla yüzyüze kalmıştır. Dünyanın bozulan doğal dengesi, çok yakında ciddi susuzluk, 
kuraklık, mevsim anormallikleri ve salgın hastalıkların yayılması gibi büyük sorunları bera-
berinde getirecektir. Çevrede bulunan tüm unsurlar birbiriyle bir zinciri oluşturmaktadır. Bu 
zinciri halkalarında meydana gelen kopmalar doğal dengeyi etkileyip tümüyle bozulmasına 
sebep olacaktır.

Ülkemizde de oldukça gecikmiş olan çevre çalışmaları son senelerde biraz hareketlenmekle 
beraber, artık daha somut adımların atılması gerektiği bir yol ayırımına gelinmiştir. Bu çerçe-
vede tüm dünya ülkeleri ile beraber Türkiye olarak bizlere de yani bu ülkede yaşayan 73 mil-
yon vatandaşımıza da büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukları bir “vatandaşlık 
sorumluluğu” olarak görerek hareket etmemiz gerekmektedir.  Bu sorumluluğu yaşadığımız 
dünyaya, çevremize ve en değerli varlığımız çocuklarımızın geleceği için duymalıyız ve ye-
rine getirmeliyiz. 

Bu doğrultuda Kentlilik ve çevre bilincine sahip her bir bireyin bu kitapcıkta saydığımız hu-
susları gerçek anlamda yaşam tarzı haline getirmesi gerekmektedir. 

Çevre ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınızda bizleri ve bağlı olduğunuz belediyenizin Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü  ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü arayabilirsiniz.

Aynur ACAR 
Marmara Belediyeler Birliği

Çevre Yönetim Merkezi Direktörü
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KÜRESEL ISINMA 
NEDİR?

Küresel ısınma; dünyada yaşayan 
insanların enerji, tarım ve hayvancı-
lıkla, fabrikaların endüstriyel faaliyet-
leri ile ve devletlerin alması gereken 
tedbirleri almaması sonucu her türlü 
tüketim esnasında başlıca gazların at-
mosfere salımı (bırakılması) nedeniyle 
atmosfer tabakasında biriken bu gazla-
rın yeryüzünde yarattığı ısınmadır. 

SERA GAZI NEDİR?

Dünyayı saran atmosferdeki gazların 
yarattığı ısınma, dünya üzerinde bir 
sera etkisi yaratmaktadır. Bu etkiye 
neden olan gazların sebep olduğu olu-
şuma sera gazı denir. Sera gazlarının 
en önemlileri karbondioksit (CO2), 
metan(CH4), diazotmonooksit (N2O), 
ozon (O3) hidroflorokarbonlar (HFC), 
perflorokarbonlar (PFC), kükürtheksaf-
lorid (SF6)’tir. Sera gazlarının önemli 
bir bölümü fosil yakıt (petrol, petrol tü-
revleri, doğalgaz ve kömür) kullanımı, 
tarımsal faaliyetler ve ormanlık alanla-
rın azalmasından  kaynaklanmaktadır.

Çevre sorunlarının her birinin teme-
linde çevre kirliliği ve bilinçsizlik 
yatmaktadır. Aşağıdaki başlıklarda 
da görüldüğü üzere her biri birbirine 
bir zincirin halkaları gibi bağlı olan 
konular, dünyayı ve geleceğimizi 
ciddi anlamda tehdit etmektedir.

Atmosferdeki karbondioksit ve me-
tan gazı oranındaki artış, dünya 
yüzeyinin sıcaklığını artırmakta-
dır. Yani CO2 oranındaki artış dün-
yanın yüzeyini ısıtmakta ve ku-
tuplardaki buzların erimesine yol 
açmaktadır. Buzlar eridikçe dünya-
nın dengesi değişmekte, dünyadaki 
su seviyesi yükselmekte, sel ve su 
baskınlarına neden olmaktadır. Ayrı-
ca kara ve suların güneş ışınını buza 
oranla daha az yansıtması nedeniyle 
güneş ışığının emilimini artırması da 
buzullarda daha fazla erimeye ne-
den olmaktadır.

Bu başlıklardan yola çıkarak her bir 
birey kendisine  düşen sorumluluk-
ları çok iyi bilmeli, gerekli tedbirleri 
almalı ve alınmasını sağlamalıdır. 

Öncelikle vatandaşlar tarafından en 
çok sorulan birkaç sorununcevaplarını 
vererek kitapcığın açılımını sağla-
yalım ki, anlatmak istediklerimiz çok 
daha kolay anlaşılabilsin.
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ÇÖPLERİ NİÇİN 
AYRIŞTIRIYORUZ?

Çeşit çeşit atıklardan / maddelerden 
oluşan çöpün bertarafı her geçen gün 
büyük sorun olmaktadır. Özellikle 
de yaş çöpler bidona atıldığından iti-
baren koku yaymaya başlamakta, si-
nek, böcek ve haşerelerin üremesine 
ve salgın hastalıkların yayılmasına 
sebep olmaktadır. 

Bu nedenle günlük yaşam alışkan-
lıklarımızda olabildiğince az çöp 
üretmek ve kaynağında da ayrı bi-
riktirmek zorundayız. Doğrudan de-
ğerlendirilebilen atıkların dışındaki 
bertarafı zorunlu olan çöplerin de 
çevreye zarar vermeyecek şekilde 
işlem görmesi ve bertaraf edilmesi 
gerekmektedir. 

Atık olarak değerlendirilen mad-
delerin çoğu, geri dönüştürülebilir 
malzemelerden oluşur. Atıkların ye-
niden geri dönüşüm halkasına katıl-
ması, çevrenin ve doğanın dengesi-
nin korunabilmesi ve doğaya verilen 
zararın en aza indirilebilmesi açısın-
dan son derece önemlidir. 

Yani elimizden geldiğince çöp çı-
karmamaya çalışmalı, çıkardığımız 
çöpleri de ayrıştırarak geri dönüşüm 
noktalarına götürmeli veya belediye-
ye teslim etmeliyiz.

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
NEDİR?

Sera gazlarının sebep olduğu küresel 
ısınma, dünyada mevsim ve iklim 
şartlarınının değişmesine neden ol-
maktadır. Bunun sonucunda, dünya 
üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve 
havada oluşan sıcaklıkların yarattığı 
iklim değişikliklerine verilen isimdir. 

KARBON AYAK İZİ 
NEDİR?

Karbon ayak izi; küresel ısınmanın 
başlıca sorumlusu olarak gösterilen, 
sera etkisine yol açan gazların oluşu-
muna neden olan ve fosil yakıtların 
kullanımıyla atmosfere yayılan kar-
bondioksit (CO2) salımının bireyle-
rin ve şirketlerin doğrudan veya kul-
landığı ürünlerin üretimi açısından 
enerji kullanımıyla dünyaya bıraktık-
ları zarar anlamına gelmektedir.

ATIK BERTARAFI NEDİR?

Kullanım süresi dolan, yediğimiz iç-
tiğimiz yani tükettiğimiz her şeyin kı-
saca yaşadığımız ortamdan uzaklaş-
tırılması gereken her türlü katı atığın 
insana ve çevreye zarar vermesini 
önlemek için toplanması, ayrıştırıl-
ması, taşınması ve ortadan tamamen 
kaldırılmasıdır. 
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yalıtımı, teras-veranda-balkon 
yalıtımı, dış cephe ve iç duvar 
yalıtımı, ses yalıtımı, cam-kapı 
yalıtımı, hava sirkülasyon siste-
mi, yangın yalıtımı ve söndürme 
sistemini uygulayın. 

• Kapı ve pencereleriniz çift cam 
olmalı, sağlam ve sıkı kapanma-
lı, hava kaçağı olmamalı.

• Kombinizi geceleri ve mesai sa-
atlerinizde tamamen kapatmak 
yerine daimi olarak belli bir ısıda 
çalışacak şekilde programlayın.

• Kaloriferlerinizde termostatik 
vana kullanın ve üzerine hiçbir 
şey koymayın. 

• Merkezi sistem ısıtmada mutlaka 
evinizde enerji tüketimini daire 
başına hesaplayan ısı pay ölçer 
sistemleri kullanın.

TASARRUFLU ELEKTRİK 
TÜKETİMİ!

Enerjide %80 yurt dışına bağımlı bir 
ülke olarak evlerimizde tasarruflu 
enerji tüketimi için; 

Binanızın dış cephe mantolamasını/
kaplamasını yaptırarak ve aşağıda-
ki tedbirleri alarak ciddi tasarruflar 
sağlayabilirsiniz! Nasıl mı?

• Binalarda enerji verimliliği sağ-
layacak mantolama, enerji tasar-
rufu, ısı yalıtımı, tasarruflu kalo-
rifer ısı sistemlerini kullanın.

• İnşaatlarda enerji tasarrufu 
sağlayacak; su yalıtımı, kiremit 
altı-çatı iç yalıtımı, su basman-
toprak temaslı zemin-döşeme 
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Enerji tasarrufu için Aydınlatma-Ya-
lıtım-Yakıt, bütüncül bir yaklaşımla 
ele alınmalıdır.

• Elektrikli ev aleti alırken A sınıfı 
olmasına özen gösterin. Böylece 
%40-50 arası daha az elektrik 
tüketmiş olursunuz. 

• Ocakta yemeklerinizi normal 
tencere yerine düdüklü tencere-
de pişirerek hem doğalgazdan, 
hem zamandan hem de enerji-
den tasarruf etmiş olursunuz. Ay-
rıca düdüklü tencerede az suyla 
pişen yemekleriniz de hem lez-
zetli, hem daha çabuk pişer, hava 
almadığı için besin (vitamin) de-
ğerini de kaybetmemiş olur.

• Bulaşık makinası üreticileri bula-
şıkları makinaya koymadan önce 
tabakların suyla çalkalanmama-
sını tavsiyesi ediyorlar. Sadece 
yemek artıklarını bir fırça ile çöp 
kovasına sıyırınız. Bulaşık maki-
nasıyla yıkama işleminde hem 
elektrikten hemde sudan ciddi 
tasarruf sağlamış olursunuz.

• Çamaşır makinanızı mutlaka 
dolduğunda ve tam kapasitede 
çalıştırın ve çok sıcak suyla yı-
kama yapmayın. Çamaşırlarınızı 
mutlaka asarak kurutun.

• Saç kurutma makinası tahmin 
ettiğinizden de çok radyasyon 
yaydığı için mutlaka düşük se-
viyede çalıştırın. Böylece saçla-
rınızı korumuş hem de %10-15 
oranında enerji tasarrufu sağla-
mış olursunuz.

• Her sene kışa girmeden önce 
mutlaka ısıtma sisteminizin ve 
bacanızın bakımlarını yaptırın.

• Yeni ev almayı düşündüğünüz-
de merkezi ısıtma sistemi olan 
binayı tercih edin. 

• Evinizde tasarruflu ampulle-
ri tercih edin. Bu sayede hem 
karbon (CO2) salınımını azalt-
mış olursunuz hem de %50-70 
oranlarında elektrik tasarrufu 
sağlarsınız.

• Evinizdeki mobilyalarınızı açık 
renkli tercin edin. Böylelikle gün 
ışığının eve daha fazla yansıma-
sını sağlarsınız.

• Banyo, tuvalet ve merdiven boş-
luklarında sensörlü lambalar 
kullanın.

• Oturmadığımız odaların lamba-
larının kapalı olduğundan emin 
olun. 

• Ampullerin ve avizelerin kir ve 
tozunu sık sık temizleyin.
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• Müzik seti, televizyon ve DVD 
film gösterici aletler kumandayla 
çalıştığı ve genelde kumanda dan 
kapatıldığından hem radyasyon 
yaymakta, hem CO2 salmakta 
hem de enerji tüketmeye devam 
etmektedir. Sağlığımız açısından 
son derece zararlı olduğundan 
elektrikli aletlerinizi mutlaka düğ-
meden kapatın veya fişten çekin.

• Cep telefonlarınızı sağlığınız açı-
sından daha az radyasyona ma-
ruz kalmak için kablolu kulak-
lık ile kullanın ve mutlaka gece 
tamamen kapatarak yatın. Aksi 
takdirde gece dingin vaziyette 
uyuyan vücutta beyin, böbrek 
ve ciğerlerde ciddi tahribata ne-
den olmakta ve kanser vakalarını 
artırmaktadır. Açık telefonla yat-
mak sabah yorgun kalkmanıza 
da neden olmaktadır.

NOT: Elektronik atık oranını azalt-
mak için elektrikli elektronik eşya-
larınız ömrünü tamamlamadan veya 
kullanılamaz durumda olmadan de-
ğiştirmemenizi tavsiye ederiz. Eski-
yen eşyalarınızı belediyenize aldırta-
bilirsiniz.

TASARRUFLU SU 
TÜKETİMİ!

Çok fazla önemsenmese de saniyede 
1 damla su kaçıran musluk yılda 
yaklaşık 6 ton su kaybına neden 
olmaktadır. Sifon ise 8 ton suyu 
boşa akıtmaktadır. Diş fırçalarken, 
el yıkarken, abdest alırken veya 
tıraş olurken 2 dakika açık 
bırakılan musluk ile günde 20 litre 
su tüketiyoruz. 5 kişilik bir ailede 
bu tüketim günde 100 litre sudur. 
Bir otomobilin kova ile yıkanması 
esnasında 20 litre su harcanırken, 
yıkama işi hortumla yapılırsa bu 
miktar 300 litreye çıkmaktadır.

• Evimizde kullandığımız toplam 
suyun %70-75’ini banyo ve tu-
valette tüketiyoruz. Bu oranı 
düşürmek için tuvalet rezervu-
arlarının küçük depolu olanını 
tercih edin.

• Tasarruflu su tüketimi sağlayan 
duş başlığı kullanın.

• Lavabolarınızda kullandığınız 
armatürleri modern kolay açılıp 
kapanan türden tercih edin. Zira 
%30 daha az su tüketmiş olur-
sunuz.

• Tıraş olurken, dişlerinizi fırça-
larken veya yüzünüzü sabun-
larken suyun kapalı olduğuna 
dikkat edin.  Aksi takdirde  20-
30 litre suyu israf etmiş olursu-
nuz.
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KISA KISA… ÇEVRE İÇİN 
YAPABİLECEKLERİMİZ..

Yerli malı kullanalım:
Yurt dışından getirilen ürünler, uçak, 
tren, gemi, kamyon gibi araçlarla ta-
şınıyor. Bir ürün ne kadar uzaktan 
geliyorsa o kadar çok yakıt kullanılır. 
Atmosfere daha fazla CO2 salımı olur 
ve ürün maliyeti de yükselir. Oysa 
Türkiye içinde üretilmiş her türlü YER-
Lİ ürünün maliyeti daha ucuz olur ve 
bizlere daha ucuza satılır.

Aşırı tüketmeyelim:
Giyecekten yiyeceğe her alanda 
mutlaka aşırı tüketimden ve israftan 
kaçınmalıyız. Tükettiğimiz her şey 
için enerji ve su kullanılıyor. Kay-
nakların ihtiyaç dışı tüketilmesi is-
raf demektir. İhtiyaç duymadığımız, 
kullanmayacağımız yada yemeye-
ceğimiz bir şeyi satın almamalıyız. 
Aldığımızda tüketime göre üretim 
yapılmaya devam etmektedir.

Tasarruf edelim:
Enerjiyi ve suyu tasarruflu kullanalım. 
Gereksiz yanan lambaları söndürelim, 
daha az enerji tüketen tasarruflu am-
puller kullanalım. Duş alırken, dişleri-
mizi fırçalarken daha az su kullanalım.

Karbon ayak izimizi öğrenelim:
Karbon ayak izi küresel ısınmadaki 
payımızdır. Hal ve harketlerimizle 
küresel ısınmadan kaynaklanan ik-
lim değişikliğine ne kadar CO2 sal-
dığınızı bir yıl içinde yaptıklarımızla, 
ya da kullandıklarımızla atmosfere 
verdiğimiz karbon miktarının ne ka-
dar olduğunu öğrenmeliyiz.

• Balkon ve teras gibi yerleri yıkar-
ken hortum kullanmadan kova, 
pas pas ve süpürge kullanarak 
temizleyin.

• Mutfakta sebze ve meyveyi, kü-
çük leğen içinde yıkayın ve le-
ğende kalan su ile çiçeklerinizi 
sulayın. 

• Bahçe sulama işlemini buharlaş-
manın az olduğu sabah erken ve 
akşam güneşin batımına mütea-
kip saatlerde yapın.

• Arabanızı hortumla yıkamak ye-
rine kovaya dolduracağınız su 
ile temizleyin.

• Halılarınızı hortumla yıkamak 
yerine halı yıkama makinası ile 
yıkayın veya silin.
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Yenilenebilir enerji kaynakla-
rını kullanalım:
Atmosferdeki ozon tabakasının delin-
mesine neden olan sera gazlarının bü-
yük bölümü enerji üretiminde fosil ya-
kıt (yani, kömür, petrol, doğalgaz v.b.) 
kullanılmasından kaynaklanır. Sitele-
rimizde, Evimizde, okulumuzda, işye-
rimizde ve tüm yaşam alanlarımızda 
yenilenebilir enerji (yani güneş enerjisi, 
rüzgar enerjisi, termal enerji gibi) kay-
naklarının kullanılmasına önem ver-
meli, öncelikli olarak tercih etmeliyiz.

Ormanlarımızı koruyalım 
”Ormanı Çöpe Atmayalım”:
Haftasonları ailelerimiz, arkadaşları-
mız ve dostlarımızla ormanlık alan-
lara pikniklere gidiyoruz. Buralarda 
yediğimiz, içtiğimiz, kullandığımız 
her şeyin atıklarını piknik alanında 
bırakarak çevre kirliliği yaratmaya-
lım. Piknik alanlarımızı temiz bıraka-
lım ve ambalaj atıklarını geri dönü-
şüme kazandırmak için ayrıştıralım. 
Aksi takdirde bu atıklar çevreye ve 
ormanlara zarar vermekte, cam kırık-
ları büyük orman yangınlarına sebep 
olmaktadır.

Ağaç dikelim:
Ağaçların ve ormanların iklimi ko-
rumadan su üretimine kadar bir çok 
faydası var. Bu nedenle ne kadar çok 
ağaç dikersek o kadar iyi olur. Her 
yere her ağaç dikilmez. Ağaç diker-
ken, dikeceğimiz yere ve iklimine 
göre seçim yapmalı ve doğru zaman-
da dikmeliyiz. 

Toplu taşımma araçlarını ve 
bisiklet kullanalım:
Özel arçalarımızı kısa mesafelerde 
kullanmayalım. Yürüyerek veya bi-
sikletle gidelim. Uzak mesafelere 
tren, metro, tramvay, otobüs, vapur 
gibi toplu ulaşım araçlarını kullana-
lım. Bu sayede asmosfere daha az 
CO2 salmış oluruz.

Daha az enerji tüketen, daha 
az karbon salan ürünler tercih 
edelim:
Teknoloji geliştikçe, enerji tasarruf-
lu televizyon, buzdolabı, ampul-
ler, otomobiller v.b. üretilmektedir. 
Bunları daha az enerji tüketmek ve 
enerjiden tasarruf etmek için tercih 
edebiliriz. 

Evlerimize yalıtım yaptıralım:
En çok fosil yakıtı ısınmada harcıyo-
ruz. Evlerimizin yalıtımları iyi olma-
dığından doğru dürüst ısınamayız.
Sürekli bir ısı kaçağı olur ve pencere-
lerde çift cam kullanarak, duvarları-
mızı, tavan ve zeminlerimizi sağlam 
ve sağlıklı yalıtım malzemeleri ile 
kaplayarak hem ısıdan hem enerji-
den hem de bütçemizden tasarruf 
etmiş oluruz.
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14. Geri dönüşüm konteynerlerini 
kullanarak hammadde tasarrufu-
na yardımcı olun!

15. Mahallenizde mutlaka belediye-
nize ait çöp toplama ve işleme 
tesisini bulun! 

16. Bu hizmetten mutlaka yararlanın!

17. Yeni açılan her çöplük çevre-
mizden bir parçanın daha yok 
olması demektir! 

18. Tüm alışkanlıklarınızı çevre bi-
linci içerisinde düzenleyin!

19. Doğal kaynaklarımızı korumak; 
çöp dağlarından kurtulmak ve 
çöp miktarını azaltmak için, 
enerji tasarrufu sağlamak, ülke 
ekonomimize katkı sağlamak 
ve daha yaşanabilir bir çevre 
ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek 
için, gereklidir! 

NOT: 2872 sayılı Çevre Kanunu yö-
netmelikleri kapsamında çöplerin 
karışık atılması mevzuaten yasaktır. 
Lütfen belediyelerin mahallenizdeki 
geri dönüşüm çalışmalarını destekle-
yiniz. Ambalaj atıklarını ayırarak geri 
dönüşüme kazandırınız.

ÇÖPLERİN KAYNAĞINDA 
AYRIŞTIRILMASI…

1. Tek kullanımlık paketlerden ve 
şişelerden kaçının! 

2. Tekrar kullanılabilen ve geri iade 
edilebilen depozitolu ambalajla-
rı, şişe ve paketleri satın alın!

3. Oluşan çöpü ortadan kaldırmak 
yerine, çöpün oluşmasını önle-
yin! 

4. Buna katkıda bulunun!

5. Çöpünüzü gelişigüzel atmayın! 
Çöp konteynerlerini kullanın!

6. Alışverişlerde çevre sağlığına za-
rar vermeyecek ürünleri seçin! 

7. Ayrıştırılmayan çöpler geri kaza-
nılamaz! 

8. Çöpünüzü mutlaka evinizde ve 
tüm yaşam alanınızda ayrı ayrı 
biriktirin!

9. Kullanılmış pilleri ve kimyasal 
maddeleri ayrı biriktirin! 

10. Bunlar çevre için zehir teşkil et-
mektedir!

11. Plastik torbaları ve benzeri pa-
ketleme malzemelerini müm-
kün olduğu kadar az kullanıp, 
çöp dağlarının küçülmesine 
yardımcı olun!  

12. File ve bez çantalar kullanınız!

13. Kaldırımlardaki geri dönüşüm 
konteynerlerini kullanın! 
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HANGİ ATIKLARI,  
NASIL VE NİÇİN AYRIŞTIRACAĞIZ? 
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Geri kazanılabilen atık:        
“CAM”

Her tür ve renkli cam ambalaj ayrı 
biriktirilmelidir. Cam ambalajlar so-
kaklarınızdaki cam toplama kontey-
nerlerine atılmalıdır. Depozitolu şi-
şeleri marketlere/satıcılara tekrar iade 
ederek depozito bedelini geri alabilir, 
böylece cam atıkların geri dönüşüme 
gitmesini sağlamış olursunuz. 

Eski cam ve şişeler için toplama yer-
leri mevcuttur. Kaldırımlarda, park 
yerlerinde ve büyük meydanlarda ye-
teri kadar cam toplama konteynerleri 
vardır. Cam toplama konteynerlerini 
çevredeki komşuları gürültüyle rahat-
sız etmemek için lütfen gündüz saat-
lerinde kullanınız. Şayet şişelerinizi 
karton kutularda ya da plastik torba-
larda taşımışsanız, lütfen poşetleri 
cam konteynerinin içine atmayınız.

Atık camları geri dönüşüme kazandıra-
rak 1 ton geri dönüşen cam ile 100 litre 
petrol tasarrufu sağlamış olursunuz.

Geri kazanılabilen atık:      
“KAĞIT”

Gazeteler, mecmualar, yazı kağıdı, 
kitaplar, broşürler, kartonlar, kağıt ve 
kartondan yapılmış her türlü paketle-
me malzemesi: yani yabancı madde 
içermeyen her türlü kağıt ve karton, 
tekrar değerlendirilmeye elverişlidir.

Toplanmış olan bu kağıtlar daha son-
ra kendi içinde ayrı ayrı iplerle bağ-
lanmalıdır. Lütfen bu amaçla naylon 
torba kullanmayınız. 

Süt, meyve suları ve benzeri ürün-
lerin karton ambalajları içindeki 
alüminyum kaplama sökülerek geri 
kazandırılabilir.

Evlerde birikmiş kağıtlar ya kapını-
zın önündeki kağıt konteynerlerine 
ya da sokak ve meydanlardaki kağıt 
toplama konteynerlerine atılmalıdır. 

1 ton atık kağıt ile 17 adet ağacı ve dola-
yısıyla ormanlarımızı korumuş oluruz.



20

Çevre Yönetim Merkezi

Plastik ambalajlar yıkanarak tekrar 
yeni plastik ambalaj üretiminde kul-
lanılmakta ve 1 ton plastik amba-
laj atığının geri dönüşümü ile %95 
enerji tasarrufu (14000 kwh enerji 
tasarrufu) ve % 90 oranında su ta-
sarrufu sağlamış oluruz.  

Swez Sita

NOT: Engelliler için başlatılan teker-
lekli sandalye projelerinde mavi ka-
pak toplama çalışmaları yapılırken, 
bilinmelidirki en az mavi kapak kadar 
sokağa atılan pet şişe’de tekstil üreti-
minde ekonomik değere sahiptir. Geri 
dönüşüme gönderirken mutlaka am-
balajların hacmlerini küçültünüz.

 
Hacim Küçültme

Geri kazanılabilen atık:     
“PET-PLASTİK”

Evlerimizde çöpe attığımız atıkların 
içindeki plastik oranı devamlı olarak 
artmasına karşılık, bunların bilinçli 
olarak ayrıştırılmasına yakın zaman-
da başlanmıştır. Evlerde toplanan 
plastiklerin değerlendirilmesi, işlen-
meleri sırasında çoğunlukla birbirle-
riyle karıştırılması nedeniyle zorluk-
lara neden olmaktadır. Dolayısıyla 
plastikler de kendi içinde ayrı ayrı 
biriktirilmelidir.

Plastik torbalar, foliolar, plastik ko-
valar, yoğurt-peynir kapları, plastik 
şişeler, pet şişeler, plastik kapak-
lar. özellikle polietilen “PE” içeren 
plastikler mutlaka tekrar kazanıl-
malıdır. Geri dönüşümü plastik gibi 
işlem görmeyen aşağıdaki ürünler 
geri dönüşebilen plastiklere karıştı-
rılmamalıdır. Yer muşambası, suni 
halılar, suni deri, aşırı kirlenmiş ve 
yıpranmış plastikler (örn: boya ku-
tuları v.b.)
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Geri kazanılabilen atık:     
“DEMİR - METAL”

Demir, manyetik özelliği sayesinde 
demir dışı metallerden (bakır, pirinç, 
kurşun, aluminyum, plastik v.b.) çok 
kolay ayırt edilebilir. Konserve kutu-
ları, içecek kutuları, metal kapaklar, 
dikiş makinesi, kalorifer petekleri 
v.b. bu sınıfa girer.

Evlerde ortaya çıkan büyük boyutlu ve 
ağır eşyalardan kurtulmak istiyorsanız, 
bunları kesinlikle sokağa, ormanla-
ra, parklara, yeşil sahalara, nehir ve 
göl kenarlarına atmayınız. Bu atıkla-
rı mutlaka belediyelerin atık getirme 
merkezlerine götürün veya belediye 
tarafından aldırılmasını sağlayın.

Swez Sita

Geri kazanılabilen atık :  
“DEMİR DIŞI METALLER”

Demir dışı metallerin en önemli olanla-
rı bakır, pirinç, kurşun, çinko renklerin-
den kolayca tanınabilir ve ayırt edile-
bilirler. Aluminyum ise demirden hafif 
ve manyetik olmayışı nedeniyle ayırt 
edilebilir. Şişe kapakları, aluminyum 
foliolar ve yoğurt kaselerinin kapakları 
v.b. geri kazanılabilir.
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TV ile monitörler ve buz dolabı gibi 
soğutucular mutlaka özel tesislerde, 
içindeki gazı, aküsü, pilleri,  lamba-
ları ve zararlı maddeler (fosfor) iti-
nayla sökülerek alındıktan sonra geri 
dönüşüme gönderilmelidir. 

Bu atıklar elektrikli elektronik atık geri 
dönüşüm tesislerinde, içindeki madde 
çeşitliliğine göre (Plastik-Bakır-Alu-
minyum v.b.) ayrıştırılarak, hammad-
de ihtiyacı olan işletmelere tekrar yeni 
ürünler üretilmesi için gönderilir.

Evlerde ortaya çıkan büyük boyutlu ve 
ağır eşyalardan kurtulmak istiyorsanız, 
bunları kesinlikle sokağa, ormanla-
ra, parklara, yeşil sahalara, nehir ve 
göl kenarlarına atmayınız. Bu atıkları 
mutlaka belediyelerin atık getirtme 
merkezlerine götürünüz veya belediye 
tarafından aldırılmasını sağlayınız. 

Elektronik atıklardan geri dönüşümle 
elde edilen altın, bakır, gümüş, pi-
rinç, kurşun, çinko, aluminyum gibi 
hammadeler yer altı kaynaklarımızı 
daha az tüketmemizi sağlayacak ve 
çocuklarımız geleceği için tasarruf 
edilmiş olacaktır. Elektronik atıkların 
tamamı geri dönüşebilmektedir.

 

Geri kazanılabilen atık: 
“ELEKTRİKLİ ve 
ELEKTRONİK ATIKLAR”

Demir içeriği yetersiz olan atıklar 
elektronik atıklar kategorisinde de-
ğerlendirilir. Radyo, televizyon, bil-
gisayar, cep telefonu, ev telefonu, 
faks, yazıcılar, radyo, CD çalar, DVD 
player, mutfak robotları (meyve sıka-
cağı, blender v.b.), yoğurt makinesi, 
fotoğraf makinesi, çamaşır makinesi, 
kurutma makinesi, fırınlar v.b. gibi 
atıklar bu gruptadır. içlerinde kurşun, 
civa, kadmiyum ve krom içerirler. 
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Geri kazanılabilen atık:    
“KULLANILMIŞ SANAYİ 
YAĞLARI”

Bu grup içinde özellikle kullanılmış 
motor, makine ve dişli yağları sayıla-
bilir. Otomobilinizin değiştirdiğiniz 
eski yağı da bu gruba girer.

Bu tür yağlar hiçbir yabancı madde 
ile karıştırılmamalıdır. Yemeklik sıvı 
ve katı yağlar bu gruba girmezler. 
Kullanılmış yağlar kesinlikle top-
rağa ya da kanalizasyon sistemine 
dökülmemelidir. Çünkü denizlerin, 
toprağın ve yer altı sularının kirlen-
mesine yol açarlar, bina ve şehir alt 
yapısında tıkanmalara ve apartman 
borularında çürümelere ve çatlama-
lara neden olurlar. Bu da itfaiyenin 
ve belediyenin çok geniş çaplı te-
mizleme çalışmalarını zorunlu kılar.

1 litre kullanılmış atık yağ bir mil-
yon litre suyu kirletmekte ve canlı-
lara zarar vermektedir.

Geri kazanılabilen atık:           
“TAHTA”

Beraberinde fazla yabancı madde taşı-
mayan her türlü tahtayı toplama yerle-
rine götürebilirsiniz. Koltuk ve kanepe 
gibi eşyaların tahtaları, kumaşları ve 
yayları ayrıldıktan sonra değerlendirile-
bilirler. Tahtalara çakılı çiviler kalabilir, 
çünkü tahta kırılıp ufalandıktan sonra 
magnetlerin yardımıyla çivilerden ayrı-
lırlar, talaş haline getirilirler ve bu talaş-
lardan sunta v.b. üretilir. Böylelikle tah-
taların geri dönüşümü sağlanmış olur.

Mobilya imalatı yapan fabrikaların 
ufalanmış tahta atıkları veya talaş-
ları, aynı zamanda evsel atıklardan 
elde edilen kompostun içine karıştı-
rılarak çok iyi bir gübre elde edilir. 
Yine ufalanan tahta atıklar park ve 
bahçelerde ağaç, çalı, fidan, çiçek 
v.b. dibine dökülerek sulanan bah-
çede toprağı nemli tutar ve bahçe su-
lamasında tasarruf edilmesini sağlar.

Evlerde ortaya çıkan büyük boyutlu ve 
ağır eşyalardan kurtulmak istiyorsanız, 
bunları kesinlikle sokağa, ormanla-
ra, parklara, yeşil sahalara, nehir ve 
göl kenarlarına atmayınız. Bu atıkları 
mutlaka belediyelerin atık getirtme 
merkezlerine götürünüz veya belediye 
tarafından aldırılmasını sağlayınız.
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açarlar, bina ve şehir alt yapısında 
tıkanmalara, apartman borularında 
çürümelere ve çatlamalara neden 
olurlar. Bu da alt yapı sorunları do-
ğurmaktadır. Ayrıca itfaiyenin ve 
belediyenin çok geniş çaplı temiz-
leme çalışmalarını zorunlu kılar.

Bu yağları apartman veya site olarak 
topluca biriktirip, daha sonra bele-
diyenizin toplayıcısını çağırmanız, 
en kısa zamanda gelip almaları için 
cazip olacaktir. 

Bu yağlardan üretilen “Biodizel” 
bugün mazottan daha ucuz ve 
cevreye zarar vermeyen bir yakıt 
olarak, belediye otobüslerinde, 
kamyon, tır ve mazot ile çalışan 
tüm araçlarda kullanılabildiği gibi 
elektrik üretimi için de tesislerde 
işlenebilmektedir.

1 litre kullanılmış atık yağ bir mil-
yon litre suyu kirletmektedir.

Geri kazanılabilen atık: 
“KULLANILMIŞ EVSEL 
YAĞLAR”

Bu grup içinde özellikle kullanılmış 
yemeklik katı yağlar, sıvı yağlar ve 
kızartmalık yağlar sayılabilir. 

Bu tür yağlar çok önemli bir ham-
maddedir ve mutlaka toplanması 
gereklidir. Yemeklik sıvı ve katı yağ-
lar ile kızartmalık yağlar ancak bü-
yük miktarlarda toplandığında eko-
nomik olarak işlenebilir. Bu yağlar 
büyük küçük bütün lokantalardan, 
büfelerden, fastfood işletmelerin-
den, restoranlardan, sanayi mutfak-
larından, otellerden, motel, hazır 
yemek üretimi yapan firmalardan 
vb. işletmelerden  lisanslı firmalar 
vasıtasıyla sözleşme  yapılarak top-
lanmalıdır. Kullanılmış yağlar kesin-
likle lavaboya, toprağa ya da kana-
lisazyon sistemine dökülmemelidir. 
Aksi takdirde denizlerin, toprağın 
ve yer altı sularının kirlenmesine yol 
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Geri kazanılabilen atık:    
“LASTİKLER” 

Eski araba lastikleri çöp bidonuna 
veya gelişi güzel sokağa, doğaya atıl-
mayıp, lastik ticarethanelerine geri 
verilmelidir. Bu lastikler iki şekilde 
değerlendirilebilir; 

• Eski lastikler biriktirilip, çimento 
fabrikalarına enerji kazanılması 
veya  yakılması için,

• Granül olarak ufalandıktan son-
ra yer kaplama malzemeleri ya-
pan geri dönüşümcü işletmelere 
hammadde olarak verilebilir.

Bu lastiklerin biriktirilmesi, taşınması 
ve sınıflandırılması masraflı ve sorun 
olacağından en uygun toplama yeri, 
lastik satıcıları, geri dönüşümcüler 
veya belediyenizin Atık Getirme Mer-
kezleridir. Bu lastikleri toplamanın bir 
yolu da, lastik satıcılarından yeni lastik 
alanların eski lastiklerini verdiklerinde 
yeni lastiklerde fiyat indirimi uygulata-
rak satın almaları olabilir.

Geri kazanılabilen atık:   
“TEKSTİL ATIKLARI ve 
ESKİ GİYİSİLERİMİZ”

Kullanmadığınız giyim eşyalarını 
çöp bidonuna atmayınız. Eski gi-
yecekler özellikle hayır kurumları 
tarafından dünyanın her yerinde 
felakete uğrayanlara, ilk yardım 
malzemesi olarak kullanılmak üze-
re toplamakta ve gönderilmektedir. 
Bunun dışında her türlü kumaş, 
eskiden olduğu gibi bir çok yeni 
ürünler için çok önemli bir ham-
maddedir. 

Bunlardan örneğin kaliteli yazı ka-
ğıdı üretilebilir, otomobil koltuğu 
ve benzeri eşyalar için dolgu mal-
zemesi olarak kullanılabilir. Aşırı 
kirletilmiş olmamak kaydıyla eski 
tekstillerin alımında başka bir özel-
lik aranmaz. Eski tekstilleri çeşit-
li yollarla yeniden değerlendirme 
işlemine sokabilirsiniz. Hayır ku-
rumlarına ve tekstil geri dönüşüm-
cülerine verebilirsiniz. 
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gübre olarak kullanınız.  Evsel artık 
çöplerinizi belediyenizin günlük top-
lama konteynerlerine de atabilirsiniz.

Kompostta neler karıştırılmalı!

Yeşil malzeme  
(azot içeriği fazla olanlar):

Çim biçim artıkları, taze sebze mey-
ve kabukları, artıkları, yaş taze otlar, 
çay atıkları, mutfak atıkları, yaprak-
lar, taze çiftlik gübresi.

Kahverengi malzeme  
(Karbon sağlayanlar): 

Dal parçaları, ağaç kabukları, tes-
tere tozu, talaş, çam ibreleri, kuru 
yapraklar, gazete kağıdı, saman, 
sap. vs.

Komposta neler karıştırılmaz?

Et, et ürünleri, süt ve süt ürünleri, kedi 
köpek dışkısı, yağlı yiyecek artıkları, 
yağ, işlenmiş kuşe, naylonlu, alumin-
yumlu vs. kağıtlar, tıbbi atıklar, çocuk 
bezleri, hijyenik pedler, gazete ve der-
gi kağıtları ( matbaa kimyasallarından 
dolayı), hastalık, ilaç ve zararlı tohum 
içeren bitki artıkları.

Geri kazanılabilen atık: 
“EVSEL YEMEK ARTIKLARI 
VE BAHÇE ARTIKLARI”

Eğer bahçeniz varsa, buradaki bitki-
lerden ve ağaçlardan oluşan her tür-
lü artığı yemek artıklarıyla beraber 
harmanlayarak, bahçeniz için çok 
değerli bir gübre (kompost) üretebilir-
siniz. Böylece büyük miktarda çöpten 
kurtulmuş olursunuz. Dikkat edilmesi 
gereken en önemli husus; evsel artık-
ların içine yabancı madde (cam, me-
tal, plastik v.b.) karışmamasıdır.

Nasıl gübre yapılır ?

Bahçenizin bir köşesinde tahta ağaç-
lardan yapacağınız etrafı kapalı bir 
kutunun içine bahçe artıklarınızı (bu-
danmış ağaç dallarını ufak boylara 
getirerek), mutfağınızdan çıkan yemek 
artıkları (evsel artıklar) ile beraber ka-
rıştırarak bir kat karışım bir kat bahçe 
toprağı atarak bu kutuya iyice bastı-
rabilirsiniz. Bir yıl süreyler bu işlem 
toprak ve artıklar şeklinde üst üste bas-
tırıldıktan sonra bahar dönemi kutuyu 
açıp iyice harmanlayınız. Daha sonra 
bu malzemeyi bahçenize, ağaç diple-
rine, çiçek diplerine ve saksılarınıza 



Çevre Yönetim Merkezi

27

Türkiye’de günde 25.295 ton, yılda 
9,2 milyon ton ekmek üretilmek-
tedir. Bir yılda çöpe atılan ekmek  
2,1 milyar adet olup atılan ekmeğin 
parasal değeri ise 1,5 milyar TL’yi 
bulmaktadır. Belediyeler 2 Nisan 
2013 tarih ve 28606 sayılı “Ekmek 
İsrafını Önleme Genelgesi” kapsa-
mında, ekmek israfının önüne geç-
mek için tedbirlerini almaya başla-
dılar. Bayat ekmek toplama araçları 
ve bayat ekmek kovalarını sokak ve 
caddelere koyarak toplamaya baş-
ladılar. Toplanan bayat ekmekler 
hayvan barınaklarında yem olarak 
kullanılmaktadır.

http://www.ekmekisrafetme.com/

Geri kazanılabilen atık:    
“BAYAT EKMEK”

Ekmek tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de insanların en temel be-
sin kaynağıdır. Ancak ne yazık ki üre-
tilen ekmeğin önemli bir kısmı gıda 
olarak tüketilmeyip çöpe atılmaktadır. 
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yok olmayan naylon poşetler topra-
ğa, sularımıza karışmakta ve içeri-
ğindeki maddelerle insan sağlığını 
ve canlı türlerini tehdit etmektedir. 

Naylon poşetler, çevreye verdiği zarar-
la toprağın dokusunu öldürmektedir. 
Petrolden üretilen plastik torbalar, gü-
neş ve ışık ile temas edince kimyasal 
çözünmelere neden olduğu için top-
rağı ve yeraltı sularımızı kirletmekte ve 
zehirlemektedir. Üretilen besinlerse, 
bizlere hastalık olarak (kanser v.b.) 
dönmekte; göl, nehir ve denizlerde 
kirlilik ve canlı ölümlerine neden ol-
makta; şehirlerimizde ızgaraları tıka-
makta ve de alt yapıya zarar vermekte-
dir. Naylon poşet kullanımı, dünyada 
birçok ülkede yasaklandı ve birçok 
ülkede yasaklanma yolunda adımlar 
atılıyor. Ülkemizde de bir çok belediye 
meclis kararı ile mücavir alanı içinde  
naylon poşet kullanımını yasaklamıştır.

Alışverişlerinizde naylon poşet yeri-
ne bez çanta, file, pazar arabası veya 
doğada çabuk çözünebilen çevre 
dostu ürünler kullanınız. 

Geri kazanılabilen atık:    
“HARFİYAT, İNŞAAT, TADİLAT 
VE MOLOZ ATIKLARI”

2872 Sayılı Çevre Kanunu Hafriyat 
Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının 
Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde, 
hafriyat atıklarının geri kazanılması 
ve değerlendirilmesi sonucunda geri 
dönüşüm tesislerinde elde edilen 
ürünler, yol ve inşaat ıslah çalışma-
larında ve yapılarda dolgu malzeme-
si olarak kullanılmaktadır. 

Bu atıkları kesinlikle sokağa, orman-
lara, parklara, yeşil sahalara, nehir 
ve göl kenarlarına dökmeyiniz, at-
mayınız. Bu atıkları mutlaka bele-
diyelerin atık getirtme merkezlerine 
götürünüz veya belediye tarafından 
aldırılmasını sağlayınız.

Geri kazanılabilen atık:  
“NAYLON POŞETLER”
(Evsel Tehlikeli Atık Sınıfındadır)

Alışverişlerimizde kontrolsüz olarak 
kullandığımız naylon poşetler hem 
çevremizi kirletiyor hem de canlılara 
zarar veriyor. Doğada uzun seneler 
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lenmiş olur. Piller ve otomobil akü-
lerini otomobil aküsü satan hemen 
hemen bütün ticarethanelere ve pil 
toplayan elektronik satıcısı mağaza-
lara ve geri dönüşüm işletmelerine 
verebilirsiniz. 

Geri kazanılabilen atık: 
“FLORESAN LAMBALAR”

(Evsel Tehlikeli Atık Sınıfındadır)

Floresan lambalarda gaz halinde bu-
lunan civa, fosfor ve PCB hem insan 
sağlığına hem de çevreye son dere-
ce zararlıdır. Yaşam alanlarımızda 
ömrünü tamamlayan bu lambaları 
kırmadan değiştirmeli ve geri dönü-
şüme göndermeliyiz. Geri dönüşüm 
tesisleri floresan lambaların içindeki 
zararlı madde olan fosfor, civa ve 
PCB’yi alarak cam kısmını geri dö-
nüştürmektedir.

  

Geri kazanılabilen atık:  
“PİLLER ve 
AKÜMÜLATÖRLER”

(Evsel Tehlikeli Atık Sınıfındadır)

Piller büyük miktarlarda mangan, 
çinko, nikel, kobalt, bakır ve kadmi-
yum gibi ağır metalleri içerirler. Bu 
metaller çöplüklerde sızıntı sularıyla 
yer altı suyuna karışırlar veya çöp 
yakma tesislerinde buharlaşarak ha-
vayı kirletiler. Kesinlikle fırın, ocak, 
kalorifer, soba v.b. ısı kaynaklarının 
yanına ve arbalarada torpido gözüne 
konulmamalıdır. Serin ve rutubetsiz 
yerde muhafaza edin. Şarj edilebilir 
pilleri ömrünü tamamladıktan sonra 
şarja koymayın. Isınarak gaz çıka-
rır, alev alır veya patlar. Uzun süreli 
kullanmadığınız pilli cihazlarınızın 
içinden pilleri çıkarın. Bir çok elekt-
ronik ve el aletlerinde kullanılan pil-
ler tekrar işlenmektedir. Bu sebeple 
toprağa, denize, derelere, kanalizas-
yona ve çöp bidonlarına atılmayıp 
özel bidonlarda ayrı toplanmalıdır. 
Böylece çöp yakma tesislerinde ya-
kılması veya çevreyi kirletmesi ön-



30

Çevre Yönetim Merkezi

kaldırılırlar. Suyu ve havayı önemli 
ölçüde kirleten bu atıklardan ko-
layca kurtulmak için kanalizasyona 
dökmek ya da doğrudan çöp bido-
nuna atmak doğru değildir. Boyalar 
ve cilalar, çözücüler yanında, renk 
pigmentleri için gerekli olan ağır 
metalleri içermektedirler. Bu tür 
atıkların depolanması ve yakılma-
sı, çevreye ve sağlığa zararlı gazlar 
oluşmaktadır. Ayrı ayrı toplanmala-
rı ve tehlikeli atık konteynerlerinde 
özel işlemlere tabi tutulmalarıyla, 
bu atıkların çevreye verdiği zarar 
önemli ölçüde azaltılabilir. Bu se-
bepten bu atıkları normal çöp kon-
teynerlerine atmayınız. 

Bu atıklar çevreye veya kanali-
zasyona dökülürse, doğal ortama 
veya denize atılırsa balıkların ve 
diğer canlıların yaşamını tehlikeye 
sokar.

 

Değerlendirilemeyen atık 
“İLAÇLAR”

(Evsel Tehlikeli Atık Sınıfındadır)

İlaçları çöp bidonlarına atmayınız. 
En büyük tehlike çocukların bu çok 
renkli ilaçları şeker zannedip ye-
meleridir. Kullanılmayan her türlü 
ilacı mutlaka eczaneye götürme-
lisiniz. Eczaneler bidonlarda bi-
riktirerek koruma altına almış olur 
ve tıbbi atıklar ile birlikte bertaraf 
edilmesi için yetkili firmalara tes-
lim ederler.

Değerlendirilemeyen atık 
“EVSEL TEHLİKELİ 
ATIKLAR”

(Evsel Tehlikeli Atık Sınıfındadır)

Temizlik malzemeleri, deterjanlar, 
kişisel bakım ürünleri, boya, tiner 
ve cila v.b. çözücü atıklar evimiz-
de ortaya çıkan diğer atıklara oran-
la daha az yer tutarlar ve genellik-
le diğer çöplerle beraber ortadan 
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Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetme-
liği doğrultusunda 2000 yılından 
beri tüm sağlık kuruluşlarından 
kaynaklanan tıbbi atıklar, evsel ve 
diğer atıklardan  ayrı olarak toplan-
maktadır.

Tıbbi atıklar büyük küçük tüm has-
taneler, tıp doktoru, diş hekimi ve 
veteriner hekim muayenehaneleri, 
poliklinikler, görüntüleme mer-
kezleri, tıbbi tahlil laboratuarları, 
eczaneler, güzellik merkezleri vb. 
yerlerden kontrollü ve dikkatlice 
toplanarak  2872 Sayılı Çevre Ka-
nunu ve ilgili yönetmelikleri çer-
çevesinde belediyelerce bertaraf  
edilmelidir.

Değerlendirilemeyen atık 
“TIBBİ ATIKLAR”

(Tehlikeli Atık Sınıfındadır)

TIBBİ ATIK NEDİR?
Ünitelerden kaynaklanan enfeksi-
yon yapıcı etkenleri taşıdığı bilinen 
veya taşıması muhtemel kan ve kan 
ürünleri olmak üzere her türlü vücut 
sıvıları ile insan dokuları, organla-
rı, anatomik parçalar gibi atıklardan 
oluşan enfeksiyöz atıklar, ameliyat 
otopsi vb. tıbbi müdahale esnasında 
ortaya çıkan patolojik atıklar, sıyrık 
ve yaralanmalara neden olabilecek 
şırınga, pipet,iğne içerikli atıklar gibi 
kesici-delici atıklar tıbbi atık olarak 
adlandırılmaktadır.
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UYGULANACAK 
TEBLİĞLER

2008 yılından bu yana anlattığımız ve 
atık yönetiminin olmazsa olmazı olan 
ve 2013 yıllı itibariyle belediyelerce 
alt yapısı hazırlanan ve yürürlüğe gire-
cek olan iki yeni genelgeyle atıklar çok 
daha sağlıklı ortamlarda toplanacak, 
geri dönüşüme gönderilecek ve berta-
raf edilecektir (ortadan kaldırılacaktır).
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“İKİLİ / ÇOKLU  
TOPLAMA SİSTEMİ”

İkili toplama sistemi; apartmanları-
mızın önlerine yerleştireceğiniz 2 
ayrı konteynerden birisi evsel atık 
(çabuk küflenen, bozulan, yemek 
artıkları, soğan, patates, yumurta 
kabukları v.b.) konteyneri, ikincisi 
ise evimizde veya yaşam alanları-
mızda tükettiğimiz yiyecek ve içe-
ceklerin ambalaj (Pet şişe, plastik, 
teneke kutu v.b.) atıklarını atacağı-
mız iki ayrı konteyner önümüzdeki 
süreçte kapılarımızın önünde yerini 
alacaktır.

“ATIK GETİRTME 
MERKEZLERİ”

Evimizden veya yaşam alanlarımızdan 
atmak istediğimiz eşyaları (her türlü 
kaba eşyayı, koltuk, buzdolabı, elekt-
ronik eşya, lastik v.b. ) götüreceğimiz 
“Atık Getirtme Merkezleri” belediye-
lerce belirlenmiş yerlerde ve mahalle-
lerde kurulmaktadır.
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Yerli Depozito Makinası:

www.akillikonteyner.net

(Marmara Belediyeler Birliği Çevre 
Yönetim Merkezi’nin desteklediği 
ve AR-GE çalışmaları İSBAK A.Ş. 
tarafından sosyal sorumluluk projesi 
olarak gerçekleştirilen, Türkiye’nin 
ilk ve tek %100 Türk  Mühendisliği 
ve %100 yerli sanayide üretilen De-
pozito Makinası yakın bir zamanda 
tüm market, AVM ve bir çok yere 
yerleştirilecek ve ödüllendirme sis-
temiyle çalışmaya başlayacaktır)

Depozito Fişi

DEPOZİTO SİSTEMİ

Dünya nüfusu dikkat çekici bir şekil-
de artarken yaşam standartları da her 
geçen gün değişiyor ve yükseliyor. 
Doğal olarak yoğun tüketime cevap 
vermek isteyen sanayi firmaları da 
dünya kaynaklarını hızla tüketiyor. 
Bu sebepten dolayı kaynakların  ve-
rimliliğini sürdürülebilir kılmak ve 
ekonomiyi ayakta tutmak için mec-
buri olarak kaynak tasarrufuna git-
mek zorundayız.

Ülke yer altı kaynaklarının ömrünü 
uzatmak ve temiz hammadde sağ-
lamak için tüketilen ve kullanılan 
her türlü ürünün ambalajını ülke 
ekonomisine kazandırmak için 
dünyanın birçok ülkesinde atıkla-
rın kaynağında ayrıştırılması teşvik 
edilmekte ve geri dönüşüm des-
teklenmektedir. Bu geri dönüşüm 
aynı zamanda ambalaj atıklarında 
depozito (geri dönüşüm otomatları) 
makinaları kullanılarak gerçekleşti-
rilmektedir. 

Bu makinalar ile geri kazanılan am-
balaj atıklarından, yer altı kaynakla-
rından yeni üretilen bir ambalaj atı-
ğında kullanılan elektrikten %60-95 
arası ve sudan %65-95 arası tasarruf 
sağlandığı gibi üretim esnasında at-
mosfere saldığı karbondan da %70-
95 gibi ciddi oranlarda tasarruf sağ-
lanmaktadır. Aynı zamanda temiz 
toplanan ambalaj atıkları temiz ham-
madde olacağından, tasarrufa katkı 
sağlayacaktır.
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Tasarruf tablosu:

Yeni üretim ile geri dönüşüme gönderilen atıklar arasında elde edilen tasarruf oranları!
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HEDEF 
SIFIR ÇÖP OLMALIDIR!              

Türkiye’de evsel ve ticari atık mikta-
rının yaklaşık 20 milyon tonun üze-
rinde olduğu ve bir kişinin günde 1,2 
kg, yılda yaklaşık 430 kilogram atık 
ürettiği belirlenmiştir. Ambalajın çöp 
olmadığından hareketle, cam şişe, 
plastik şişe ve metal içecek kutula-
rının ayrı ayrı toplanması çalışmala-
rı belediyelerce yaygınlaşmaktadır. 
Kaynağında ayrıştırmaya ve berabe-
rinde depozito uygulamasına geçme-
diğimiz sürece, çöp dağlarının oluşu-
munun engellenmesinde ve ambalaj 
atığı geri dönüşüm çalışmalarında 
başarılı olunması mümkün değildir! 
Atıkların kaynağında ayrıştırılması 
için bu ülkede yaşayan 73 milyon 
vatandaşımızın bu çalışmaları des-
teklemeleri gerekmektedir. Göster-
diğiniz duyarlılığa teşekkür ederiz!

HEDEF
SIFIR ÇÖP OLMALIDIR!              

Türkiye’de evsel ve ticari atık mikta-
rının yaklaşık 20 milyon tonun üze-
rinde olduğu ve bir kişinin günde 1,2 
kg, yılda yaklaşık 430 kilogram atık 
ürettiği belirlenmiştir. Ambalajın çöp 
olmadığından hareketle, cam şişe, 
plastik şişe ve metal içecek kutula-
rının ayrı ayrı toplanması çalışmala-
rı belediyelerce yaygınlaşmaktadır. 
Kaynağında ayrıştırmaya ve berabe-
rinde depozito uygulamasına geçme-
diğimiz sürece, çöp dağlarının oluşu-
munun engellenmesinde ve ambalaj 
atığı geri dönüşüm çalışmalarında 
başarılı olunması mümkün değildir! 
Atıkların kaynağında ayrıştırılması 
için bu ülkede yaşayan 73 milyon 
vatandaşımızın bu çalışmaları des-
teklemeleri gerekmektedir. Göster-
diğiniz duyarlılığa teşekkür ederiz!



BİLİNÇLENDİRME VE PROJE 
AFİŞLERİMİZDEN ÖRNEKLER
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MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ, 
ÇEVRE YÖNETİM MERKEZİ
 
Bölgesel ölçekli Türkiye’nin ikinci büyük belediyeler birliği olan T.C. Marmara 
Belediyeler Birliği, bünyesinde 2006 yılında kurulan Çevre Yönetim Merkezi, 
Türkiye genelinde bölgesel ölçekli bir çok belediyeyi “Katı Atık Yönetimi” ve su 
idarelerini “Atık Su Yönetimi” konusunda eğitmiş ve sertifika sahibi yapmıştır.  

Çevre Yönetim Merkezi;

Yerel yöneticilerin sorumluluğunu esas alan modern ve sürdürülebilir bir çevre 
gelişimi programını ortaya koymayı,

Yabancı ve Türk belediyeleri arasında bilgi transferine imkan sağlayacak bir çev-
re platformu olarak hizmet vermekyi,

Katı atık, su ve atık su yönetimi konularında yerel yatırımlar için deneyim ve bilgi 
transferi sağlamayı,

Katı atık, su ve atık su yönetimi konularında kamu özel sektör ortaklığı ile ilgile-
nen yerel yönetimlerin projelerine yön vermek,

Katı atık, su ve atık su yönetimi konularında kamu özel sektör iş birliği kapsa-
mında güncel çevre teknolojileri hakkında yerel yönetimlerin vizyonunu geniş-
letmeyi hedeflemiştir. 

Birliğimiz Marmara Bölgesindeki 234 üye belediyesine yönelik her ay düzen-
lediği muhtelif eğitim ile bilgilendirme seminerleri ve çevre panelleriyle çevre 
sorunlarına çözüm üretmeye çalışmaktadır.

Çevre panelleri çerçevesinde; bir çok ilk, ortaokul, lise ve üniversite başta olmak 
üzere belediye mücavir alanları içerisinde toplumu bilinçlendirme eğitim, semi-
ner ve konferansları düzenleyerek;

“Küresel Isınma, Kuraklık ve Su Sorunu”, 

“Ambalaj Atıklarının Çevreye Verdiği Zararlar ve Atıkların Geri Dönüşümü”, 

“Sürdürülebilir Entegre Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Ekonomisinin Oluştu-
rulması” 

 “Haliç ve Marmara Denizindeki Kirliliğin Önüne Geçmek ve Alınması Gereken 
Tedbirler”,

“Ormanlık Alanlar, Çöp Depolama Sahaları ve Piknik Alanlarının Durumu”, 
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ve ilgili diğer konulara dikkat çekerken, örnek belediyecilik projeleri kapsamında; 

“Yerel Yönetimlerin Doğa Turizmine ve Doğa Sporlarına Yönelik Çalışmaları”, 

“Geri Dönüşüm Çalışmalarındaki Başarılar”,  

“Örnek Ambalaj Atığı Ayrıştırma Tesisleri”, 

“Örnek Çevre Risk Analiz Raporu”, 

“Elektronik Atıklar Geri Dönüşüm Projesi ve Tesisi” 

v.b. gibi bir çok projenin desteklenmesi ve örnek teşkil etmesi amacıyla diğer 
üye belediyelere tanıtılması ve ödüllendirilmesini sağlanmaktadır.

Çevre Yönetim Merkezi özellikle üye belediyelerin en önemli sorunu olan ve 
çevre çalışmalarının temelini oluşturan “katı atık yönetimi” sistemine yön ver-
mek için; 

Çöpün kaynağında ayrıştırılması ve geri gönüşüme gönderilerek azaltılmasının 
önemi, 

Çöp dağlarını bertaraf ederken depolama sahalarının durumu ve ne tür yanlış-
ların yapıldığı, 

Çöpün içindeki ekonomik değeri olan ambalaj atıkları, kağıt, karton, cam ve 
plastiklerin geri dönüşümle ülke ekonomisine kazandırılmasının önemi, 

Çevre sorunlarına üye belediyeler ve STK’lar ile birlikte sosyal sorumluluk pro-
jeleri gerçekleştirerek, 

daha bir çok konuda belediyelere yardımcı olmak ve çalışmalarına destek ver-
mektir.




