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Hepimizin bildiği üzere 
küresel iklim değişiklik-
leri nedeniyle iklim şart-
ları mevsim normalleri-
nin üzerinde seyrediyor. 
Dünyamız son yüzyılda 
önüne geçilemeyen çevre 
sorunlarıyla yüzyüze kaldı. 
Dünyanın doğal dengesi 
bozuldu. Bu bozulma çok 
yakında ciddi susuzluk, 
kuraklık, mevsim anormal-
likleri ve salgın hastalık-
ların yayılması gibi büyük 
sorunları beraberinde ge-
tirecek. Çevrede bulunan 
tüm unsurlar birbiriyle 
bir zinciri oluşturuyor. Bu 
zincirin halkalarında mey-
dana gelen kopmalar doğal 
dengeyi etkileyip tümüyle 
bozulmasına sebep oluyor.

Ülkemizde oldukça 
gecikmiş olan çevre çalış-
maları son senelerde biraz 
hareketlenmekle beraber, 
artık somut adımların atıl-
ması gerektiği bir yol ayırı-
mına gelindi. Şehirlerimi-
zin çevresindeki çöp dağla-
rını ortadan kaldırmak ve 
bu çöp dağlarının yeniden 
oluşmasını engellemek, 
çöpü azaltmak, hatta “SI-
FIR ÇÖP” üretmek için 
yapılması gereken çalış-
maların en başında 2872 

Sayılı Çevre Kanunu “Am-
balaj ve Ambalaj Atıkla-
rının Kontrolü Yönetme-
liği” gereğince ÇÖPÜN 
KAYNAĞINDA AYRIŞ-
TIRILMASI gelmektedir. 
Çöpün kaynağında ayrış-
tırılması özellikle evlerde 
(mutfakta), işyerlerinde 
(tüm dükkan, mağaza, 
büro vb.), hastanelerde 
(tüm klinik, poliklinik, 
muayenehane, hastaneler 
vb.), alışveriş merkezle-
rinde (süpermarket, hi-
permarket, büyük alışveriş 
merkezleri vb.), lokanta ve 
restoranlarda (tüm yemek 
yenilen yerlerde, fastfood, 
büfe vb.), fabrikalarda (her 
türlü üretimin yapıldığı ve 
çöp üreten tüm fabrika ve 
işyerleri vb.) ve organize 
sanayi bölgelerinde sağlan-
malıdır.

Bu çerçevede Çevre 
ve Orman Bakanlığı’na, 
Yerel Yönetimlere, Yerel 
Konseylere, Valiliklere, 
Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetimlerine, özel sektör 
yöneticilerine, sivil top-
lum örgütlerine ve tüm 
vatandaşlara büyük so-
rumluluklar düşüyor. Her 
ilde tüm bu kurumlardan 
oluşturulmuş uzman çalış-

ma konseyleri, o ilin çevre 
konusundaki tüm sorunla-
rına çözüm üretebilmeli ve 
uygulama yapabilmelidir. 
Ayrıca bu konsey haricin-
de bir de uzman danışman 
ve çevre mühendislerinden 
oluşturulacak denetleme 
komitesi kurulmalıdır. 

Sağlığımız ve gelece-
ğimiz için çevre bilinci 
içerisinde hareket etme-
miz gerektiğini benimseyip, 
bunu topluma “Çevre Se-
ferberliği” kapsamında an-
latmalıyız. 

Unutmamalıyız ki, çev-
re alt yapısında çöpü kay-
nağında ayrıştırmanın ve 
geri dönüşümün önemi çok 
büyüktür. Burada başarılı 
olunduğu takdirde, deva-
mındaki tüm çevre çalışma-
larında sonuca daha rahat 
ulaşılır. 

Çevre korunmasıyla 
ilgili her türlü soru ve so-
runlarınızda bizleri araya-
bilirsiniz.

Saygılarımızla.

Marmara ve Boğazları 
Belediyeler Birliği 
Çevre Yönetim Merkezi

Önsöz

Enerjini Çöpe Atma!
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Belediyeler, çevreyi korumanın 
önemli kuralı olarak halkın bilinç-
lendirilmesi gereken hususları şöyle 
sıralamalıdırlar:

  Tek kullanımlı paketlerden ve 
şişelerden kaçınınız! Tekrar kullanılabi-
len ve geri verilebilen ambalaj, şişe ve 
paketleri satın alınız!

  Öncelikle, oluşan çöpü ortadan 
kaldırmak yerine, çöpün oluşması önlen-
melidir! Buna katkıda bulununuz!

  Çöpünüzü gelişigüzel atmayınız! 
Çöp kutularını kullanınız!

  Alışverişlerde çevre sağlığına za-
rar vermeyecek ürünleri seçiniz! 

  Ayrı ayrı biriktirilmeyen tekrar 
kazanılamaz! Çöpünüzü mutlaka eviniz-
de ayrı ayrı biriktiriniz!

  Kullanılmış pilleri ve kimyasal 
maddeleri ayrı biriktiriniz! Bunlar çevre 
için zehir teşkil etmektedir!

  Plastik torbaları ve benzeri pa-
ketleme malzemelerini mümkün olduğu 
kadar az kullanıp, çöp dağlarının küçül-
mesine yardımcı olunuz! File ve bez çan-
talar kullanınız!

  Kaldırımlardaki toplama bidon-
larını kullanınız! Geri dönüşüm kontey-
nerlerini kullanarak hammadde tasarru-
funa yardımcı olunuz!

  Mahallenizde mutlaka belediye-
nize ait çöp toplama ve işleme tesisi bu-
lunmalıdır! Bu hizmetten yararlanınız!

  Yeni açılan her çöplük çevre-
mizden bir parçanın daha yok olması 
demektir! Tüm alışkanlıklarınızı çevre 
bilinci içerisinde düzenleyiniz!

Not: 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsa-
mında “Ambalaj atıklarının geri dönü-
şümünü mutlaka pilot bölgelerin dışına 
çıkarak tüm bölgenize yayınız. Böylece 
sorun ve çözümleri daha geniş kapsamlı 
ortaya koymuş olursunuz.

ÇEVREYİ KORUMANIN 10 YOLU
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ÇÖPLER NİÇİN AYRI AYRI 
BİRİKTİRİLMELİDİR ?

6 Çevre Yönetim Merkezi
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Atıkların tekrar değerlendirilme-
si her şeyden önce aşağıdaki neden-
lerden dolayı gereklidir:

• Son 25-30 senedir çöp mikta-
rı, düzenli olarak ortadan kaldırılması-
na imkan vermeyecek şekilde, devamlı 
artmıştır. Çöp dökme alanları buluna-
mamaktadır. Çöplüklerden sızan sular 
ve çöp yakma tesislerinde oluşan baca 
gazları doğal bir arıtmaya imkan ver-
meyecek oranlarda kimyasal maddeler 
içermektedir. Bu tip problemlerin ancak 
çıkan çöp  miktarının azalmasıyla önüne 
geçmek mümkündür. 

• Çöpler bir ön işleme tabi tutul-
duğu takdirde tekrar kullanılabilen ya da 
yeni ürünler için hammadde olabilecek 
maddeleri içerirler. Bu sayede hammadde 
ve enerjide tasarrufu sağlanabilecektir.  

• Çöpleri yeniden değerlendire-
bilmenin iki alternatifi vardır:

1. Çöp bidonlarına atılan çöplerin, 
çöplüklere gitmeden önce Belediyenin 
ayrıştırma tesislerinde disiplinli bir şe-
kilde ayrıştırılması gereklidir.

2. Tekrar kullanılabilen çöplerin 
kaynağında (evlerde, işyerlerinde vb.) 
ayrıştırıldıktan sonra sokaklarımızdaki ya 
da evimizin önündeki çöp bidonlarının 
yanına yerleştireceğimiz geri dönüşüm 
konteynerlerinde ayrı ayrı toplanması 
gereklidir. 

Bu iki alternatiften ikin-
cisi hem hammadde tasar-
rufuna katkıda bulunmak 
ve hem de çöp bidonlarının 
yükünü hafifletmek için en 
uygun ve temiz seçenektir.

Caddelere, meydanlara 
ve geri dönüşüm işletme-
leri tarafından  konulmuş 
toplama konteynerleri ha-
ricinde, binalar, siteler ve 
işyerleri cam, kâğıt, plas-
tik, metal, tekstil vb. için 
özel geri dönüşüm kon-
teynırlarını belediyenin 

toplayıcısından kiralayabilirler ve satın 
alabilirler. 

Geri dönüşüm konteynerleri ge-
rek belediyelere, gerek vatandaşlara 
ve gerekse toplayıcılara hangi fay-
daları sağlar?

• Belediyelerin genel evsel atık 
toplama maliyetlerini düşürür. Topla-
yıcıların daha programlı ve ekonomik 
toplamalarını sağlar. Vatandaşlara da 
ayrıştırdıkları geri dönüşüm atıklarını 
toplama merkezlerine gitmeden direk 
kapılarının önündeki konteynlere atma 
kolaylığı sağlayacaktır.

• Bu yolla toplanan cam ve kâğıt 
atıkları az miktarda bile olsa rahatça geri 
dönüşüm konteynerlerine atılacağı için 
çevre korunmasına da büyük katkıda bu-
lunulmuş olacaktır.

• Geri dönüşüm konteynerlerinin 
masrafı çevre temizlik vergilerinin içine 
dahil edilerek her belediye tarafından bi-
nalara sağlanabilir. Bu vesileyle kaynağın-
da ayrıştırma sorunsuz gerçekleşebilir.

Geri dönüşüm bidonlarının yerleşti-
rilmesi ve usulüne uygun kullanılmasın-
dan sonra, ne kadar büyük miktarlarda 
geri dönüşüm hammaddesi (cam, plas-
tik, metal, kâğıt vb.) toplandığını görün-
ce siz de şaşıracaksınız. 



Çevre Yönetim Merkezi8 Çevre Yönetim Merkezi8

GERİ KAZANILABİLEN 
ATIK: “KÂĞIT”

Çevre Yönetim Merkezi8
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Hangi tür kâğıt biriktirilmelidir?

• Yabancı madde içermeyen her 
türlü kâğıt ve karton tekrar değerlendi-
rilmeye elverişlidir. 

•  Gazeteler,
•  Mecmualar,
•  Yazı kağıdı,
•  Kitaplar,
•  Broşürler, 
•  Kartonlar,
•  Kâğıt ve kartondan yapılmış her 
türlü paketleme malzemesi.
•  Toplanmış olan bu kâğıtlar daha 

sonra kendi içinde ayrı ayrı iplerle bağ-
lanmalıdır. Lütfen bu amaçla plastik tor-
ba kullanmayınız.
      •      Süt, süt ürünleri, meyve suları ve 

benzeri ürünlerin karton ambalajları ha-
len yeniden işlenmeye elverişli değildir-
ler. Çünkü bu tür kartonların iç yüzey-
leri, geçirmezliği sağlamak için plastik, 
alüminyum veya benzeri bir maddeyle 
kaplanmıştır. Bu ambalaj atıkları, sadece 
içindeki alüminyum kaplama sökülerek 
geri kazandırılabilir.

Biriktirilen kâğıtlar nereye  
verilmeli?

Evlerde birikmiş kâğıt ve benzeri 
maddeleri, ya kapı önündeki kâğıt kon-
teynerlerine veya yeri belli sokak ve 
meydanlardaki kâğıt toplama konteyner-
lerine atılmalıdır. Ya da onları geri dönü-
şüme kazandıran işletme, dernek ve top-
layıcılara verilebilir. Mutlaka bölgenizde 
kâğıt toplama konteyneri kullanımını 
teşvik edin ve destekleyin. 
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GERİ KAZANILABİLEN 
ATIK: “CAM”

Çevre Yönetim Merkezi10
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Hangi tür cam toplanmalı?

•  Her türlü cam ambalaj biriktiril-
melidir. Cam ambalajlar örneğin, reçel, 
turşu, sos, konserve, sebze ve her türlü 
içkilerin muhafazasında ve ambalajında 
kullanılır.

Eğer eski camlar renklerine göre ayrı-
lıp buna göre işaretlenmiş konteynerler-
de toplanırsa, bunlardan üretilen şişe ve 
camlar daha kaliteli olmaktadır. Bazı cam 
toplama konteynerleri beyaz ve renkli, 
bazıları da beyaz, kahverengi ve yeşil cam 
ayırımı yapmamaktadır. Bunlar arasında 
beyaz-şeffaf-cam en değerlileridir. 

•  Poselen, seramik, metal kapak-
lar, plastik şişeler, tel örgülü camlar vs. 
cam toplama konteynerlerine atılmama-
lıdırlar. Bunlar, hem sınıflama ve ön ha-
zırlık işlemlerinde hem de eski camların, 
cam işletmelerinde ergitilmesi sırasında 
büyük problemlere yol açmaktadırlar. 

•  Depozitolu şişeler satıcılara 
mutlaka geri verilmelidir. Bu sayede hem 
paranızı geri alırsınız, hem de unutmayı-
nız ki; “Çöpün oluşmasını önlemek tek-
rar işlenmesinden daha ekonomiktir.”

Eski cam ve şişeler nereye verilmeli?

Eski cam ve şişeler için toplama yer-
leri mevcuttur. Kaldırımlarda, park yer-
lerinde ve büyük meydanlarda yeteri 
kadar cam toplama konteynerleri vardır. 
Cam toplama konteynerlerini çevredeki 
komşuları gürültüyle rahatsız etmemek 
için lütfen gündüz saatlerinde kullanınız. 
Şayet şişelerinizi karton kutularda ya da 
plastik torbalarda taşımışsanız, lütfen 
bunları konteynerin içine atmayınız.

Cam toplama konteynerleri özel üre-
ten firmalardan veya toplayıcı firmalar-
dan sağlanabilir. Bu konteynerler normal 
evsel atık konteynerlerinin yanına konu-
labilir. Bu sayede camların yeniden kaza-
nılmasıda kolaylaştırılmış olur.
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GERİ KAZANILABİLEN ATIK: 
“PET-PLASTİK”

GERİ KAZANILABİLEN ATIK: 
“PİLLER”
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Geri kazanılabilen atık:
“PET-PLASTİK”

Hangi tür plastikler toplanmalı?

•  Evlerimizde toplanan çöp içinde-
ki plastik oranı devamlı olarak artmasına 
karşılık, bunların bilinçli olarak ayrıştırıl-
masına daha yakın zamanda başlanmıştır. 
Evlerde toplanan plastiklerin değerlen-
dirilmesi, bunların işlenmeleri sırasında 
çoğunlukla birbirleriyle karıştırılmaması 
nedeniyle zorluklara neden olmaktadır. 
Dolayısıyla plastikler de kendi içinde ayrı 
ayrı biriktirilmelidir.

•  Plastik torbalar,
•  Folyolar,
•  Plastik kovalar, 
•  Yoğurt-Peynir kapları,
•  Plastik şişeler,
•  Pet şişeler,
•  Plastik kapaklar.
Özellikle polietilen “PE” içeren plas-

tikler mutlaka tekrar kazandırılmalıdır. 
Bu tür plastikler her zaman geri dönü-
şümcüler tarafından talep edilmektedir.

Geri dönüşümü plastik gibi iş-
lem görmeyen aşağıdaki ürünler 
geri dönüşebilen plastiklere karıştı-
rılmamalıdır:

•  Yer muşambası,
•  Suni halılar,
•  Suni deri,
•  Aşırı kirlenmiş ve yıpranmış 

plastikler (örn: boya atıkları vb.)
•  Başka malzemelerle karışmış 

plastikler (örn: elektrikli süpürge, elbi-
seler, mikser vb.)

Eski plastikleri nereye verilmeli?

Plastik toplama işlemi belediyelerin 
toplayıcıları tarafından toplanıp geri dö-
nüşümcülerine gönderilir. 

Geri kazanılabilen atık:
“PİLLER” 

Hangi tür piller toplanmalıdır?

Piller büyük miktarlarda civa, çinko, 
nikel ve kadmiyum gibi ağır metalleri içe-
rirler. Bu metaller çöplüklerde sızıntı su-
larıyla yer altı suyuna karışırlar veya çöp 
yakma tesislerinde buharlaşarak havayı 
kirletirler. Birçok elektronik ve el alet-
lerinde kullanılan pil tekrar işlenmekte-
dir. Bu sebeple çöp bidonlarına atılmayıp 
özel bidonlarda ayrı toplanmalıdır. Bu 
şekilde  çöp yakma tesislerinde yakılma-
sı veya çevreyi kirletmesi önlenmiş olur. 
Otomobillerde kullanılan eski aküleri, 
yenisini satın alırken geri vermelisiniz. 
Bu şekilde hem yeni aküde indirim ya-
pılabilir hem de ekonomiye önemli bir 
hammadde kazandırmış olursunuz.

Eski pilleri nereye verilmeli?

Otomobil akülerini otomobil aküsü 
satan hemen hemen bütün ticarethane-
lere ve pil geri dönüşüm işletmelerine 
verebilirsiniz. 
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GERİ KAZANILABİLEN ATIK: 
“DEMİR-BEYAZ EŞYA”

GERİ KAZANILABİLEN ATIK: 
“DEMİR DIŞI METALLER”

14 Çevre Yönetim Merkezi
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Geri kazanılabilen atık:
“DEMİR-BEYAZ EŞYA”

Hangi tür demir eşya toplanmalı?

• Demir manyetik özelliği sa-
yesinde demir dışı metallerden (bakır, 
pirinç, kurşun, alüminyum, plastik vb.) 
çok kolay ayırt edilebilir. 

• Konserve kutuları, 
• İçecek kutuları, 
• Kapaklar, 
• Dikiş makinesi, 
• Çamaşır makinesi, 
• Kurutma makinesi,
• Buzdolabı,
• Kalorifer petekleri, 
• Fırınlar

Toplanan demirler nereye   
 verilmeli?

Evlerde ortaya çıkan ya da biriktirilen 
demirler, hurda ticarethanelerine veya 
hurda geri dönüşümcülerine verilebilir. 

Eğer büyük boyutlu ve ağır eşyalardan 
kurtulmak istiyorsanız, bunları kesinlikle 
ormanlara, parklara, yeşil sahalara, nehir 
ve göl kenarlarına atmayınız. 

Geri kazanılabilen atık:
“DEMİR DIŞI METALLER”

Hangi tür demir dışı metaller 
toplanmalı?

• Demir dışı metallerin en önemli 
olanları şunlardır:

• Bakır
• Pirinç
• Kurşun
• Çinko
Bu metaller renkelerinden kolayca 

tanınabilir ve ayırt edilebilirler.
• Alüminyum 
Hafifliği ve manyetik olmayışı ne-

deniyle demirden ayırt edilebilir. Şişe 
kapakları, folyolar ve yoğurt kaselerinin 
kapakları vb.

Bu maddelerin toplama yerlerine gö-
türülmeden önce mutlaka ön ayırma iş-
lemiyle ayrıştırılması gereklidir.  

Toplanan demir dışı metaller ne-
reye verilmeli?

Bu atıklar hammadde ihtiyacı olan 
işletmeler ve belediyenizin toplayıcısı 
tarafından toplanmaktadır. 



GERİ KAZANILABİLEN ATIK: 
“ELEKTRİK-ELEKTRONİK”

GERİ KAZANILABİLEN ATIK: 
“TAHTA”

16 Çevre Yönetim Merkezi
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Geri kazanılabilen atık: 

“ELEKTRİK-ELEKTRONİK”

Hangi tür elektrik - elektronik 
eşyalar toplanmalı?

Aşağıdaki ürünlerin demir içeriği ye-
tersiz olduğundan bunlar elektronik atık-
lar kategorisinde değerlendirilmelidir:

• Radyo,
• Televizyon,
• Bilgisayar,
• Cep Telefonu,
• Ev Telefonu,
• Telefaks,
• Yazıcılar,
• Radyo,
• CD Çalar,
• DVD Player,
• Mutfak Robotları
• Yoğurt Makinesi,
• Fotoğraf Makinesi,
• Vb.

Toplanan elektrik - elektronik 
atıklar nereye verilmeli?

Bu atıklar Elektrik-Elektronik Atık 
Geri Dönüşüm Tesislerinde içindeki 
madde çeşitliliğine göre (Plastik-Bakır-
Alüminyum vb.) ayrıştırılarak hammad-
de ihtiyacı olan işletmelere ulaştırılır.

Eğer bu tür eşyalardan kurtulmak is-
tiyorsanız, bunları kesinlikle ormanlara, 

parklara, yeşil sahalara, göl, nehir ve göl 
kenarlarına atmayınız. 

Geri kazanılabilen atık:

“TAHTA”
Hangi tür tahta  toplanmalı?
Beraberinde fazla yabancı madde ta-

şımayan her türlü tahtayı toplama yer-
lerine götürebilirsiniz. Koltuk ve kanepe 
gibi eşyalar, kumaşları ve yayları ayrıldık-
tan sonra değerlendirilebilirler. Tahtalara 
çakılı çiviler kalabilir, çünkü tahta kırılıp 
ufalandıktan sonra magnetlerin yardı-
mıyla çivilerden ayrılırlar, talaş haline 
getirilirler ve bu talaşlardan suntalar üre-
tilir. Böylelikle tahtaların geri dönüşümü 
sağlanmış olur.

Mobilya imalatı yapan fabrikaların 
tahta atıkları veya talaşları aynı zaman-
da evsel atıklardan elde edilen kompos-
tun içine karıştırılarak çok iyi bir gübre 
elde edilir. 

Toplanan tahtalar nereye verilmeli?

Biriktirdiğiniz tahtaları eski tahta iş-
leyen işletmelere ve geri dönüşüm işlet-
melerine verebilirsiniz. 

Eğer bu tür eşyalardan kurtulmak is-
tiyorsanız, bunları kesinlikle ormanlara, 
parklara, yeşil sahalara, göl, nehir ve göl 
kenarlarına atmayınız. 



GERİ KAZANILABİLEN ATIK: 
“KULLANILMIŞ SANAYİ YAĞLARI”

GERİ KAZANILABİLEN ATIK: 
“KULLANILMIŞ EVSEL YAĞLAR”

18 Çevre Yönetim Merkezi
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Geri kazanılabilen atık:
“KULLANILMIŞ SANAYİ 

YAĞLARI”

Hangi tür yağlar toplanmalı?

Bu gurup içinde özellikle kullanılmış 
motor, makine ve dişli yağları sayılabilir. 
Otomobilinizin değiştirdiğiniz eski yağı 
da bu guruba girer.

• Bu tür yağlar hiçbir yabancı 
maddeyle karıştırılıp daha fazla kirle-
tilmemelidir. Aksi takdirde bunlar yeni 
ürünlerin üretiminde kullanılamamakta-
dır. Yemeklik sıvı ve katı yağlar bu guru-
ba girmezler. Kullanılmış yağlar kesinlik-
le toprağa ya da kanalizasyon sistemine 
dökülmemelidir. Aksi takdirde toprağın 
ve yer altı sularının kirlenmesine yol 
açarlar, bina ve şehir alt yapısında tıkan-
malara ve borularda çatlamalara neden 
olurlar. Bu da itfaiyenin ve belediyenin 
çok geniş çaplı temizleme çalışmalarını 
zorunlu kılar.

Toplanan kullanılmış yağlar ne-
reye verilmeli?

Bu tür yağlar hiç bekletilmeden mev-
cut eski yağ toplayıcılarına, geri dönü-
şümcülerine ve belediyenizin toplayıcı-
sına verilebilir. 

Geri kazanılabilen atık:
“KULLANILMIŞ EVSEL 

YAĞLAR”

Hangi tür yağlar toplanmalı?

Bu gurup içinde özellikle kullanılmış 
yemeklik katı yağlar, sıvı yağlar ve kızart-
malık yağlar sayılabilir. 

• Bu tür yağlar çok önemli bir 
hammaddedir ve mutlaka toplanması ge-
reklidir. Yemeklik sıvı ve katı yağlar ile kı-
zartmalık yağlar ancak büyük miktarlarda 
ekonomik olarak işlenebilir. Büyük küçük 
bütün lokantaların büfelerin, fastfood 
işletmelerinin, restoranlar, sanayi mut-
fakları, otel, motel, hazır yemek üretimi 
yapan firmalar vb. işletmelerin atık yağ-
ları lisanslı firmalarla sözleşme  yaparak  
toplanmalıdır. Kullanılmış yağlar kesin-
likle lavaboya, toprağa ya da kanalizasyon 
sistemine dökülmemelidir. Aksi takdirde 
toprağın ve yer altı sularının kirlenmesi-
ne yol açarlar, bina ve şehir alt yapısında 
tıkanmalara, borularda çatlamalara neden 
olurlar. Bu da alt yapı sorunlar doğurmak-
tadır. Ayrıca itfaiyenin ve belediyenin çok 
geniş çaplı temizleme çalışmalarını zorun-
lu kılar.

Tavsiyemiz, bu yağları apartman veya 
site olarak topluca biriktirip, daha son-
ra belediyenizi çağırmanızdır. Belediye 
ekibi bu atıkları en kısa zamanda gelip 
alacaktır. 

Bu yağlardan üretilen “Biodizel” bu-
gün mazottan daha ucuz ve çevreye za-
rar vermeyen bir yakıt olarak, belediye 
otobüslerinde, kamyon, tır ve mazot ile 
çalışan tüm araçlarda kullanılabilecek 
bir yakıttır.

Toplanan kullanılmış yağlar ne-
reye verilmeli?

Bu tür yağlar hiç bekletilmeden atık 
yağ toplayıcılarına, geri dönüşümcülerine 
ve belediyenizin toplayıcısına verilebilir. 
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GERİ KAZANILABİLEN ATIK: 
“LASTİKLER”

GERİ KAZANILABİLEN ATIK: 
“TEKSTİL”

20 Çevre Yönetim Merkezi
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Geri kazanılabilen atık:
“LASTİKLER”

Hangi tür araba lastiği toplanmalı?

Eski araba lastikleri çöp bidonuna 
atılmayıp, lastik ticarethanelerine geri 
verilmelidir. Şayet lastik satıcıları kendi-
lerine bırakılan lastiklerin tamir edilemi-
yeceğine karar verirlerse, bu lastikler iki 
şekilde değerlendirilebilir;

1. Eski lastikleri biriktirip, çimen-
to fabrikalarına enerji kazanılması için 
yakılmaya verebilirler.

2. Granül olarak ufalandıktan son-
ra yer kaplama malzemeleri yapan geri 
dönüşümcü işletmelere hammadde ola-
rak verebilirler.

Eski araba lastikleri nereye veril-
meli?

Bu lastiklerin biriktirilmesi, taşınma-
sı ve sınıflandırılması masraflı ve sorun 
olacağından en uygun toplama yeri, lastik 
satıcıları ve geri dönüşümcüleridir. Bu las-
tikleri toplamanın bir yolu da, lastik satı-
cılarından yeni lastik alanların eski lastik-
lerini verdiklerinde yeni lastiklerde fiyat 
indirimi uygulayarak satış yapmalarıdır. 

Geri kazanılabilen atık:
“TEKSTİL”

Hangi tür tekstiller toplanmalı?

Kullanmadığınız giyim eşyalarını 
çöp bidonuna atmayınız. Eski giye-
cekler, özellikle hayır kurumları tara-
fından dünyanın her yerinde felakete 
uğrayanlara ilk yardım malzemesi ola-
rak kullanılmak üzere toplamakta ve 
gönderilmektedir. Bunun dışında her 
türlü kumaş eskiden olduğu gibi bir 
çok yeni ürünler için çok önemli bir 
hammaddedir. 

Bunlardan örneğin kaliteli yazı kağıdı, 
otomobil koltuğu ve benzeri eşyalar için 
dolgu maddeleri üretilir. Aşırı kirletilmiş 
olmamak kaydıyla eski tekstillerin alı-
mında başka bir özellik aranmaz. Tekstil 
konteynerleri de diğer atık konteynerleri 
gibi caddemize veya meydanlarımıza ko-
nulabilir.

Tekstiller nereye verilmeli?

Eski tekstilleri çeşitli yollarla yeniden 
değerlendirme işlemine sokabilirsiniz. 
Hayır kurumlarına ve tekstil geri dönü-
şümcülerine verebilirsiniz. 
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GERİ KAZANILABİLEN ATIK: 
“EVSEL YEMEK ARTIKLARI VE 

BAHÇE ARTIKLARI”

GERİ KAZANILABİLEN ATIK: 
“HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE 

YIKINTI ATIKLARI”

22 Çevre Yönetim Merkezi



Çevre Yönetim Merkezi 23

Geri kazanılabilen atık:    
“EVSEL YEMEK ARTIKLARI VE  

BAHÇE ARTIKLARI”
Eğer bahçeniz varsa, buradaki bitki-

lerden ve ağaçlardan oluşan her türlü ar-
tığı yemek artıklarıyla beraber harmanla-
yarak, bahçeniz için çok değerli bir gübre 
üretebilirsiniz. Böylece büyük miktarda 
çöpten kurtulmuş olursunuz.  Dikkat 
edilmesi gereken en önemli husus, evsel 
artıkların içine yabancı madde karıştır-
mamasıdır.

Nasıl gübre yapılır?

Bahçenizin bir köşesinde, tahta ağaç-
lardan yapacağınız etrafı kapalı bir kutu-
nun içine bahçe artıklarınızı, ufak boy-
lara getirdiğiniz budanmış ağaç dallarını  
evsel artıklar ile beraber karıştırarak ve 
bir kat karışım bir kat bahçe toprağı ör-
terek bu kutuya iyice bastırabilirsiniz. 
Bir yıl süreyle bu işlem toprak ve artıklar 

şeklinde üst üste bastırarak gerçekleştir-
dikten sonra bahar dönemi kutuyu açıp 
iyice harmanlayınız. Daha sonra bu güb-
reyi bahçenize, ağaç diplerine çiçek dip-
lerine gübre olarak serpiniz.

Veya Evsel artık çöplerinizi beledi-
yenizin günlük toplama konteynerlerine 
atabilirsiniz.

Geri kazanılabilen atık:    
“HARFİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT 

VE YIKINTI ATIKLARI”
2872 Sayılı Çevre Kanununu Hafri-

yat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının 
Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde, haf-
riyat atıklarının geri kazanılması ve de-
ğerlendirilmesi sonucunda geri dönüşüm 
tesislerinde elde edilen ürünler, yol ve 
inşaat ıslah çalışmalarında ve yapılarda 
inşaat malzemesi, yol dolgu malzemesi 
olarak kullanılmaktadır.
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Değerlendirilemeyen 
Atıklar: “İLAÇLAR”

İlaçları çöp bidonlarına atmayınız. En 
büyük tehlike, çocukların bu çok renkli 
ilaçları şeker zannedip yemeleridir. Kul-
lanılmayan her türlü ilacı mutlaka ecza-
neye götürmelisiniz. Eczaneler bunları bi-
donlarda biriktirerek koruma altına almış 
olurlar. 

Değerlendirilemeyen 
Atıklar: “BOYA VE 
CİLA”

Boya, cila ve çözücü atıklar evimizde 
ortaya çıkan diğer atıklara oranla daha az 
yer tutarlar ve genellikle diğer çöplerle 
beraber ortadan kaldırılırlar. Suyu ve ha-

vayı önemli ölçüde kirleten bu atıklardan 
kolayca kurtulmak için atık su kanalizasyo-
nuna dökmek ya da doğrudan çöp bidonu-
na 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 emisyonlar 
oluşturmaktadır. Ayrı ayrı toplanmaları ve 
diğer çöp konteynerlerinde özel işlemlere 
tabi tutulmalarıyla, bu atıkların çevreye 
verdiği zarar önemli ölçüde azaltılabilir. 
Bu sebepten boya, cila ve çözücü atıklarını 
çöp konteynerlerine atmayınız. 

Değerlendirilemeyen 
Atıklar: “TIBBİ ATIKLAR”

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
doğrultusunda tüm sağlık kuruluşlarından 
kaynaklanan tıbbi atıklar, evsel ve diğer 
atıklardan  ayrı olarak toplanmalıdır. Bun-
lar, büyük küçük tüm hastaneler, tıp dok-
toru, diş hekimi ve veteriner hekim mu-
ayenehaneleri, poliklinikler, görüntüleme 
merkezleri, tıbbi tahlil laboratuvarları, ec-
zaneler, güzellik merkezleri vb. yerlerden 
kontrollü ve dikkatlice toplanarak  2872 
Sayılı Çevre Kanununu ilgili yönetmelik-
leri çerçevesinde bertaraf edilmelidir. 

DEĞERLENDİRİLEMEYEN ATIKLAR

24 Çevre Yönetim Merkezi
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GERİ DÖNÜŞÜM MERKEZLERİ ÖRNEĞİ:

Toprağa atılan atıkların 
yok olma süreleri!
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Şehirlerde Atık Ekonomisi

ATIKLAR
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Türkiye’nin bölgesel ölçekli ikin-
ci büyük belediyeler birliği olan T.C. 
Marmara ve Boğazları Belediyeler Bir-
liği bünyesinde 2006 yılında kurulan 
Çevre Yönetim Merkezi, Türkiye ge-
nelinde birçok belediyeyi “Katı Atık 
Yönetimi”; Su İdarelerini ise “Atık Su 
Yönetimi” konusunda eğitmiş ve serti-
fika sahibi yapmıştır.  

Çevre Yönetim Merkezi ayrıca;

• Yerel yöneticilerin sorumluluğunu esas 
alan modern, sürdürülebilir bir çevre 
gelişimi programını ortaya koymuş,

• Yabancı ve Türk belediyeleri arasın-
da bilgi transferine imkan sağlayacak 
bir platform olarak hizmet vermiş,

• Katı atık, su ve atık su yönetimi ko-
nularında yerel yatırımlar için dene-
yim ve bilgi transferi sağlamış,

• Katı atık, su ve atık su yönetimi ko-
nularında kamu özel sektör ortaklığı 
ile ilgilenen yerel yönetimlerin pro-
jelerine yön vermiştir.

Merkez, Türkiye genelinde bir çok 
belediyeyi “Katı Atık Yönetimi”; Su ve 
Kanalizasyon İdarelerini “Atık Su Yö-
netimi” konusunda eğitmiş ve sertifika 
sahibi yapmıştır.  Birliğimiz, Marma-
ra Bölgesindeki 278 üye belediyesine 
yönelik her ay düzenlediği muhtelif 
eğitim ve bilgilendirme seminerleri ve 
çevre panelleriyle çevre sorunlarına 
çözüm üretmeye çalışmaktadır.

Çevre panelleri çerçevesinde;

• “Küresel Isınma, Kuraklık ve Su Sorunu”, 
• “Ambalaj Atıklarının Çevreye Verdiği 

Zararlar ve Yarattığı Kirlilik”, 
• “Atıkların Geri Dönüşümü”, 
• “Haliç ve Marmara Denizindeki Kirlili-

ğin Artması ve Çevreye Etkileri”,
• “Ormanlarımızın Durumu ve Çöp De-

polama Sahaları”, 
• “Sürdürülebilir Entegre Atık Yönetimi”, 
• “Sürdürülebilir Geri Dönüşüm Ekono-

misinin Oluşturulması” ve ilgili diğer ko-
nulara dikkat çekilirken, diğer taraftan 
da örnek belediyecilik projeleri kapsa-
mında; 

• “Yerel Yönetimlerin Doğa Turizmine ve 
Doğa Sporlarına Yönelik Çalışmaları ve 
Örnek Projeler”, 

• “Geri Dönüşüm Çalışmalarındaki  
Başarılar”,  

• “Örnek Ambalaj Atığı Ayrıştırma   
Tesisleri”, 

MARMARA VE BOĞAZLARI BELEDİYELER BİRLİĞİ 
ÇEVRE YÖNETİM MERKEZİ 

ÇALIŞMALARI

28 Çevre Yönetim Merkezi
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• “Örnek Çevre Risk Analiz Raporu”, 
• “Elektronik Atıklar Geri Dönüşüm 

Projesi ve Tesisi” vb. projelerin des-
teklenmesi ve örnek teşkil etmesi 
amacıyla diğer üye belediyelere tanı-
tılması sağlanmaktadır.

Merkezin amacı özellikle üye be-
lediyelerin en önemli sorunu olan ve 
çevre çalışmalarının temelini oluşturan 
“Katı Atık Yönetimi” sistemine yön 
vermek için; 
• Çöpün kaynağında ayrıştırılmasının 

ve geri dönüşüme gönderilerek azal-
tılmasının önemi, 

• Depolama sahalarının durumu, 
• Çöp dağlarını bertaraf ederken, ne 

tür yanlışların yapıldığı, 
• Çöplerin toplandıktan sonra hem 

kaynağında hem de tesislerde tama-
men ayrıştırmadan doğrudan toprağa 
gömülmemesi gerektiği, 

• Çöpün içindeki ekonomik değeri 
olan ambalaj atıkları, kağıt, karton, 
cam ve plastiklerin geri dönüşüme 
kazandırılmasının önemi, 

• Çöp depolama sahalarındaki yanlış 
uygulamalar, 

• Çöp sızıntı suyunun neden arıtılması 
gerektiği, 

• Depolama sahalarından elde edilebi-
lecek metan gazının enerji üretimin-
de nasıl değerlendirilebileceği, 

• Çöp depolama sahaları için ormanla-
rın kesilmeden de çözümler üretile-
bileceği, gibi konularda belediyelere 
yardımcı olmakta ve projelerine des-
tek vermektetir.

Evlerden her gün büyük miktar-
da çöp çıktığını hepimiz bilmekteyiz. 
Büyük şehirlerde bu çöpler usulünce 
ortadan kaldırılmadığında çevremizi 
ve sağlığımızı tehdit eden çöp dağları-
na dönüşmektedir. Halbuki bu çöpler 
evlerde ayrı ayrı biriktirildiği takdirde 
yeni ürünlerin üretiminde kullanılabi-
lecek hammadde olarak değerlendiril-
mektedir. Fakat bunun yanında sağlığı-
mız için zararlı olan birçok zehirli mad-

de de çöplerimize karışmaktadır. Bun-
lar, çöplerin işlenmesi sırasında havayı, 
toprağı ve yer altı sularını kirletirler.

Atık Maddelerin evlerde bir ön 
ayrıştırmaya tabi tutulması hepimize 
yardımcı olacaktır. Bu kitapcık, bu ön 
ayrıştırmanın nasıl yapılacağı ve tasnif 
edilen maddelerin nasıl değerlendirile-
ceği konusunda bilgileri içermektedir.

ÖZETLE: 

Geri dönüştürülmeyen hiçbir 
şey yok gibi;
• Şişeler ve Camlar tekrar Cam olarak 

geri dönüşüyor, 
• Plastik ve Pet Şişeler tekrar yeni 

Plastik ürünler olarak (Kova, Askı, 
Plastik Sandalye vb.) olarak geri dö-
nüşüyor. 

• Kağıt ve Kartonlar (temiz ve kirletil-
memiş olarak toplandığında) tekrar 
kağıt olarak geri dönüşüyor. 

• Evsel Atıklardan (çabuk bozulan yi-
yecekler, meyve kabukları vb.) kom-
post yapılarak, gübre olarak park ve 
bahçelerde kullanılmak üzere geri 
dönüşüyor veya belli işlemlerden ge-
çerek bu kompost, Sunta gibi pres-
lenerek parklara bank, bahçelere çit, 
evlere çatı kaplaması ve hatta güçlü 
mukavemetiyle tren raylarının altına 
kalas olarak geri dönüşüyor. 

• Ağaç, tahta, bahçe atıkları öğütülüp 
komposta karıştırılarak yine gübre 
olarak geri dönüşüyor, 

• Evlerde ve restoranlardaki Kızartma 
Yağları özel tesislerde işlenerek “Bİ-
ODİZEL” üretiliyor ve otobüslerde 
ve kamyonlarda kullanılarak çok daha 
ucuza satılan ÇEVREYE ZARARSIZ 
bir yakıt olarak tekrar geri dönüşüyor. 

Bütün bu sıraladıklarımız tek anlama 
geliyor: Şehrimizin kenarında kıyısın-
da, yer altı suyumuzu kirleten ve bom-
ba gibi patlayan “ÇÖP DAĞLARI”nın 
oluşmaması, ya da depolama alanlarına 
gönderilen çöpün yok denecek kadar az 
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çıkması, hatta çöp depolama sahalarının 
ömrünün uzaması anlamına geliyor.

HEDEF SIFIR ÇÖP 
OLMALIDIR!

Türkiye’de evsel ve ticari atık mikta-
rının yaklaşık 20 milyon ton olduğu ve 
bir kişinin yılda yaklaşık 200 kilogram 
evsel atık ürettiği belirlenmiştir. Amba-
lajın çöp olmadığından hareketle, cam 
şişe, plastik şişe, metal içecek kutularının 
ayrı ayrı toplanması belediyeler arasında 
yaygınlaşmalıdır. Kaynağında ayrıştırma-
ya ve beraberinde depozito uygulaması-
na geçmediğimiz sürece, çöp dağlarının 
oluşumunun engellenmesinde ve ambalaj 
atığı geri dönüşüm çalışmalarında başarılı 
olunması mümkün değildir!

Atık yönetiminde çözüm önerileri:

• Her İlçe Belediyesi, sınırları içerisinde 
bir Ayrıştırma Tesisi bulundurmalı ve/
veya hızla  “Kaynağında Ayrıştırma”ya 
başlanmalıdır. 

• Konuya ilgiyi artırabilmek için “Kay-
nağında Ayrıştırma”yı başarıyla uygu-
layan binalar, okullar, kurumlar, muh-
tarlar, yöneticiler, şirketler, Organize 
Sanayi Bölgeleri vb.nin ödüllendiril-
mesi (Plaket-Belge-Çevre düzenleme 
vb.), teşvik edilmesi gereklidir. 

• Ayrıştırma Tesisleri konusunda hem 
Belediyelere hem de özel toplayıcı fir-
malara teknolojik bilgi ve danışmanlık 
hizmetleri almaları şartı konulmalıdır. 
Bu hizmeti aldıkları belgelenmelidir. 

• Belediyelere tesisleri yapabilmeleri için 
yer tahsis edilerek ekonomik kaynaklar 
sağlanmalıdır. 

• Belediyelerin Katı Atık Ayrıştırma, 
Bertaraf ve Depolama Alanları konu-
sundaki bekleyen projelerinin Finans-
man, Kredi Kuruluşlarından / Banka-
lardan bekletilmeden hızla onaylana-
rak çıkması sağlanmalıdır. 

• Her Belediyenin bünyesinde ve Çevre 
İl Müdürlüklerinde atık yönetimi ça-
lışmalarını (il/ilçe/beldedeki eksiklik-

leri, yanlışları, aksaklıkları) denetleye-
cek bir birim kurulmalıdır. 

• Çöpün çıktığı tüm kaynaklarda, kay-
nağında ayrıştırmanın zorunlu olduğu-
nu vurgulayan tabelalar (yasa belirti-
lerek) her yere asılmalı ve cezası vur-
gulanmalıdır. (Sigara içme yasağı ikaz 
tabelaları gibi.) 

• Belediyelerin Temizlik, Fen İşleri ve 
Çevre Koruma Birimi yönetici ve tüm 
personeli (kamyonla toplayan personel 
dahil) ciddi eğitimlerden geçirilmeli 
ve mesleki olarak bilinçlendirilmeli-
dir. Bu eğitimler periyodik aralıklarla 
güncellenerek devam etmelidir. 

• Her belediyede Atık Yönetimi çalış-
malarını denetleyecek teknik bir bi-
rim oluşturulmalıdır. 

• Belediyeler, Atık Yönetimi çalışmala-
rının sürdürülebilirliğini sağlayacak ve 
güçlendirecek finansman sağlanarak 
desteklenmelidir. 

• Kaynağında ayrıştırmaya bir an evvel 
başlanması sağlanmalıdır. Bununla be-
raber projenin çökmemesi için halkı-
mıza baştan alıştırıp dağıtılan ve sonra 
devamlılığı sağlanamayacak poşetler 
dağıtılmamalıdır. 

• Önce halkı kaynağında ayrıştırmaya 
alıştırıp kapının önüne evsel atıkları 
ayrı poşetlerde çıkartılması sağlanma-
lı ve bununla beraber Belediyeler ve/
veya lisanslı toplayıcılar kendilerini 
programlı toplamak için bir planlamaya 
almalıdırlar. Örneğin: Pazartesi ve Çar-
şamba günleri ‘ambalaj atıkları’, Salı ve 
Perşembe günleri ‘evsel atıklar’, Cuma 
ve Cumartesi günleri ise ‘kağıt’ şeklin-
de bir atık toplama programı uygula-
malı ve bunu halka ilan etmelidir. 

• Atık Toplama kesinlikle bir plan ve 
program çerçevesinde yapılmalıdır. 
Bu sayede hem Belediye, hem de top-
layıcı firma atık toplama maliyetlerini 
ciddi anlamda düşürecek ve zarar gör-
memiş olacaklardır. 

• Kaynağında ayrıştırma konusunda ön-
celikle halkın bilinçlendirilmesi için 
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görseller (poster ve el broşürleri) 
hazırlanıp tüm kaynağa ulaştırılmalı, 
halkın görebileceği her yere asılması 
sağlanmalıdır. (Otobüsler, duraklar, 
metro ve tren istasyonları, vapurlar, 
alışveriş merkezleri, süpermarketler, 
binalar, küçük esnaf dükkanları vb.) 

• Belediyeler önce kendi içinde Çöpü 
Kaynağında Ayrıştırma düzeni-
ni oturtmalı ve sonra bölgesindeki 
Kamu kurum ve özel sektör işletme-
lerine örnek olmalıdır. 

Alınması Gereken Önemli Tedbirler :

• Çevre şartlarına uygun bir Çevre Po-
litikası oluşturulmalıdır. 

• Bu Çevre Politikasını destekleyen 
hedefler ve bu hedefleri gerçekleşti-
recek stratejiler oluşturulmalı, bu he-
def ve stratejilerin uygulanması için 
gerekli teknolojiler sağlanmalıdır. 

• Her kademedeki çalışana çevre poli-
tikası, amaç ve hedefleri, çevre yöne-
timine ilişkin faaliyetler ve sonuçları; 
çalışanların Çevre Yönetim Sistemi 
içindeki rol ve sorumlulukları Eği-
timlerle verilmelidir. 

• Kuruluşun çevre etkinlikleri, ürünle-
ri ve hizmetleri ile ilgili geleceğe yö-
nelik bakışını ifade edecek “PLAN-
LAMA” yapılmalıdır. Kuruluşun karşı 
karşıya olduğu yasal gereksinimlerin 
ve kurumun iç performans kriterleri-
nin değerlendirilmesiyle oluşturulan 
planlama, çevre beklenti ve amaçla-
rını kapsamalıdır. 

• Kuruluş personeli; sistemleri, strateji-
leri, kaynakları ve yapılan etkinlikleri 
uyum içinde yönetmelidir. Yetki ve 
sorumluluklar açıklıkla belirlenmeli-
dir. Motivasyon, eğitim gereksinim-
leri, haberleşme, rapor verme, dokü-
mantasyon, kayıt ve bilgi yönetimi, 
işletme kontrolü ve acil durum pro-
sedürleri belirlenmeli, sürekli olarak 
takip edilmeli ve denetlenmelidir. 

• Kuruluş; Çevre Yönetim Sistemi 
çalışmalarının kusursuz yürütülebil-

mesi ve kontrolü için El Kitabını, 
prosedüre uygun yapısını, işletme 
talimatları da dahil olmak üzere do-
kümantasyonunu, form ve kayıt sis-
temini oluşturmalıdır. 

• Çevresel etkilerin güvence altına 
alınması için kontrol faaliyetleri ta-
nımlanmalı, bu kontroller belirlenen 
aralıklarla, tanımlanan sorumlular 
tarafından yapılmalıdır. Bulunan uy-
gunsuzlukların, tekrarı önlenecek şe-
kilde düzeltici ve önleme faaliyetleri 
ile, oluşmadan giderilmesi planlan-
malıdır. 

• Çevre Yönetim Sisteminin uygunlu-
ğu ve etkinliği, sürekli olarak denet-
lenmelidir. Bu denetleme sonuçları, 
sistemin geliştirilmesi amacıyla göz-
den geçirilmeli ve sonuçları çok ciddi 
izlenmelidir. 

Belediyelerimiz aşağıdaki belirtilen 
gruplara bu konuda eğitimler vererek 
oluşturacağı dayanışma ağıyla, halkın 
atıklarını kaynakta ayrıştırmasını sağ-
layabilirler.  Bunu yaparken kanunla-
rı ve zorunlulukları da vurgulamaları 
gereklidir.

• Belediyeler bünyesinde bulunan 
Çevre ve Halkla İlişkiler ekibi eğitil-
melidir. 

• İlçedeki okullarda, hastanelerde, res-
toran ve lokantalarda, marketlerde, 
alışveriş merkezlerinde, kamu kuru-
luşlarında çalışanlar eğitim ya da çeşitli 
dökümanlarla bilinçlendirilmelidirler. 

• Mahalle muhtarları bilinçlendirilip 
sorumluluk verilerek esnafı, evleri ve 
apartman yöneticilerini bu konuda 
bilgilendirmeleri sağlanabilir. 

• Apartman yöneticilerinin; apartman 
sakinleri, kapıcı ve apartman sorum-
lularını bilinçlendirmeleri, 

• Okul müdürlerinin ise rehber öğret-
menleri görevlendirerek öğrencileri 
eğitmeleri, 

• Bu sayede de öğrencilerin evde aile-
lerini ve sokakta arkadaşlarını eğit-
meleri sağlanabilir.
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