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Atık, üreticisi 
tarafından artık 
kullanılmaz, işe 
yaramaz veya 
tehlike 
oluşturduğuna 
inanılan ve bertaraf 
edilmesi gereken bir 
nesnedir. Nesnenin 
atık olduğuna karar 
verilmesi ise kişisel 
bir yargıdır.



  



  



  

Geri dönüşüm kullanım dışı kalan geri 
dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri 

dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak 
tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Recycle001.svg


  

   
    Geri dönüşüme olan ihtiyacın başlamasında savaşlar 

nedeniyle ortaya çıkan kaynak sıkıntıları etkili olmuştur. 
Büyük devletler, ikinci dünya savaşı sırasında ülke 
çapında geri dönüşümle ilgili kampanyalar 
başlatmışlardır. Vatandaşlar özellikle metal ve fiber 
maddeleri toplama konusunda teşvik edilmişlerdir. 
ABD'de geri dönüşüm işlemi yurtseverlik anlayışında çok 
önemli bir yer edinmiştir. Hatta, savaş sırasında 
oluşturulan kaynak koruma programları, doğal kaynakları 
kısıtlı bazı ülkelerde (Japonya gibi), savaş sonrası da 
devam ettirmiştir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Metal
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fiber


  

Cam

Kağıt

Alüminyum

Plastik
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Motor yağı

Akümülatörler

Beton

Organik atıklar
Elektronik atıklar

GERİ DÖNÜŞEBİLEN 
MADDELER



  

Geri dönüştürülmek üzere kategorilere ayrılmış atıklar:

1-Şişe
2-Zayıf plastik

3-Güçlü plastik

4-Karton

5-Çeşitli

6-Konserve

7-Kâğıt

8-Polistiren

9-Cam

10-Pil
11-Metal

12-Organik
13-Tetrapak

14-Fabrika
15-Tuvalet

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/ClassifiedHomeTrashForAidTheRecycleProcessWithNumbersAdded.JPG


  

GERİ DÖNÜŞÜM SEMBOLLERİ VE KODLARI 

Bazı maddelere ait geri dönüşüm sembol ve kodları 
aşağıda verilmiştir. Bu semboller uluslararası olarak 
kullanılır.

ALÜMİNYUM

 

KAĞIT DEMİR

http://tr.wikipedia.org/wiki/Resim:Plastic-recyc-01.svg
http://tr.wikipedia.org/wiki/Resim:Plastic-recyc-01.svg
http://tr.wikipedia.org/wiki/Resim:Recycling-Code-41.svg
http://tr.wikipedia.org/wiki/Resim:Recycling-Code-20.svg
http://tr.wikipedia.org/wiki/Resim:Recycling-Code-40.svg


  

Katı atıkların bertarafı dört şekilde yapılmaktadır.

Düzenli depolama; katı atıkların titizlikle seçilmiş 
bir alana sistemli olarak yayılarak üzerlerinin 
toprakla örtülmesidir.

Yakma; büyük şehirlerde ve çöp depolama alanı 
bulma imkanı sınırlı olduğu bölgelerde atıkların 
imha edilmesi için kullanılabilecek bir yöntemdir. 
Yakma işleminde atıklar yüksek sıcaklıklar büyük 
fırınlar içinde yakılarak tamamen imha edilirler.

Kompostlaştırma; genel olarak katı atığın içindeki 
organik atıkların bozunması işlemidir. Katı ve sıvı 
atıklar içindeki organik maddeler çeşitli 
mikroorganizmalar ile daha basit bileşiklere, 
özellikle CO2 ve H2O’ya dönüştürülürler. 

GERİ DÖNÜŞTÜRME METOTLARI



  

1.Kaynakta ayrı toplanması; Değerlendirilebilir nitelikli 
atıkların oluştukları kaynakta çöple karışmadan ve 
kirlenmesine izin verilmeden ayırarak toplanması.Bu 
şekilde bu tür atıkların diğer çöplerle karışmadan ayrı 
toplanması geri dönüşüm basamaklarında zamandan 
tasarruf sağladığı gibi kirlenmesinin önlenmesi ile 
ayrıca yıkanmasına gerek kalmayacaktır. Buda yeniden 
yıkanmasına engel olacağından sudan da tasarruf 
sağlanmış olacaktır. 

 

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİNİN BASAMAKLARI

Biz çok 
mutluyuz. Yeni 

bir ürüne 
dönüşmek için 
toplanıyoruz.

2.Sınıflama; Bu işlem kaynağında ayrı toplanan 
malzemelerin cam, metal plastik ve kağıt 

bazında sınıflara ayrılmasını sağlayacaktır. Bu 
sınıflama değerlendirilecek çöplerin ayrı ayrı 
olarak geri dönüşüm tesislerine ulaştırılması 

sağlanacaktır. Kaynağında sınıflama yapılmadan 
toplanan çöpler ana çöp alanlarına taşınarak bu 
bölgelerde ayrıştırılarak yeniden değerlendirilme 
işletmelerine taşınacaktır. Kaynağında sınıflara 
ayrılması zaman, nakliye ve işçilikten tasarruf 

yapılmasını sağlayacaktır. 

Çöplerinizi şişe, 
kutu ve kağıt 
olarak ayrı 

toplarsak geri 
kazanımı 

başlatırsınız.



  

3.Değerlendirme; Temiz ayrılmış 
kullanılmış malzemelerin ekonomiğe 
geri dönüşüm işlemidir. Bu işlemde 
malzeme kimyasal ve fiziksel olarak 
değişime uğrayarak yeni bir 
malzeme olarak ekonomiye geri 
döner.

 
4.Yeni ürünü ekonomiye 

kazandırma; Geri dönüştürülen 
ürünün yeniden kullanıma 
sunulmasıdır. 

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİNİN BASAMAKLARI

Biz geri kazanım 
merkezine gidiyoruz. 

Sana yeni bir ürün olarak 
geri geleceğiz.

Topladığın çöpler geri 
kazanım merkezine 

götürülüyor.



  

Geri dönüştürme metotları her malzeme için farklılık 
göstermektedir:

Alüminyum: Atık alüminyum küçük parçacıklar halinde 
doğranır. Daha sonra bu parçalar büyük ocaklarda 
eritilerek, dökme alüminyum üretilir. Bu sayede atık 
alüminyum, saf alüminyum ile neredeyse aynı hale gelir ve 
üretimde kullanılabilir. 

Beton: Beton parçalar, yıkım alanlarından toplanarak kırma 
makinalarının bulunduğu yerlere getirilir. Kırma işleminden 
sonra ufak parçalar, yeni işlerde çakıl olarak kullanılır. 
Parçalanmış beton, eğer içeriğinde katkı maddeleri yoksa 
yeni beton için kuru harç olarak da kullanılabilir. 

GERİ DÖNÜŞTÜRME METOTLARI



  

METALİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ



  

Mürekkep ayırıcı olarak, 
sodyum hidroksit veya sodyum 
karbonat kullanılır. Daha sonra 
hazır olan kağıt lifleri, geri 
dönüşmüş kağıt üretiminde 
kullanılır.

Kağıt: Kağıt öncelikle kağıt 
çamuru hazırlamak için, su 
içerisinde liflerine ayrılır. 
Eğer gerekirse içindeki lif 
olmayan yabancı maddeler 
için temizleme işlemine 
tutulur.



  

KAĞIDIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ



  



  

1 ton kullanılmış kağıt çöpe atılmayıp geri 
kazanıldığı ve kağıt üretiminde tekrar 

kullanıldığı zaman;

• 12400 m3 havadaki sera gazı olan karbon dioksitin 
bertaraf edilmesi, 

• 12400 m3 oksijen gazının üretilmeye devam etmesi, 
• 34 kişinin oksijen ihtiyacını sağlayan 17 yetişkin ağacın 

korunması, 
• Ayda 3 ailenin tükettiği 32 m3 su tasarrufu, 
• Kış aylarında ısınma amacı ile iki ailenin tüketeceği 1750 

litre fuel-oil tasarrufu, 
• 2,4 m3 çöp depolama alanından tasarruf, 
• 20 ailenin bir ay süreyle tüketeceği 4100 kW/sa elektrik 

enerjisinden tasarruf edilebilmesi mümkündür.
 



  

•Plastik: Plastik atıklar 
öncelikle cinslerine göre 
ayrılarak geri dönüşüm 
işlemine tabi tutulur. 
Cinslerine göre ayrılan 
geri dönüşebilir plastik 
atıklar, kırma 
makinelerinde kırılıp 
küçük parçalara ayrılır. 
İşletmeler bu parçaları 
direkt olarak belli 
oranlarda, orijinal 
hammadde ile 
karıştırarak üretim 
işleminde kullanabildiği 
gibi; tekrar eritip katkı 
maddeleri katarak 
ikinci sınıf hammadde 
olarak da kullanabilir. 

PLASTİĞİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ



  



  

Cam: Cam atıklar (şişe, 
kavanoz vb.) toplama 
kutularında toplanır ve bu 
atıklar renklerine göre 
ayrılarak geri dönüşüm 
tesislerine verilir. Burada atık 
ve katkı maddelerinden ayrılır. 
Burada cam kırılır ve 
hammadde karışımına 
karıştırılarak eritme 
ocaklarına dökülür. Bu şekilde 
tekrar cam olarak kullanıma 
geçer. Kırılan cam, beton 
katkısı ve cam asfalt olarak da 
kullanılmaktadır. Cam 
asfalta %30 civarında geri 
dönüşmüş cam katılmaktadır. 
Cam bu şekilde sonsuz bir 
döngü içinde geri 
dönüştürülebilir, yapısında 
bozulma olmaz. 

CAMIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

http://tr.wikipedia.org/wiki/Cam


  

Camın Geri Kazanımıyla Sağlanan 
Tasarruf 

• Enerji tüketiminde azalma %25 
• Hava Kirliliğinde azalma %20 
• Maden atığında azalma %80 
• Su Tüketiminde azalma %50 
• Korunan doğal kaynaklar: kum, soda, kireç 



  



  

     Aküler Ve Piller: Evlerde, işyerlerinde, 
ulaşımda ve sanayide kullanılan bir çok alet ve 
ekipmanda pil kullanılmaktadır. Atık piller; kağıt, 
metal ve cam gibi atıklara göre daha az hacme 
sahip olmalarına rağmen, onlardan binlerce kat 
fazla doğal yaşama ve insanlığa zararlı ağır 
metaller içerirler. Atık haldeki piller ayrı bir yerde 
(naylon torba, kutu, kavanoz, vs.) biriktirilerek 
atık pil toplama kutularına atılmalı veya satın 
alındığı yere geri götürülmelidir. Atık piller uzun 
süre muhafaza edilmemelidir. 

AKÜLER VE PİLLER



  

    Aküler ise daha çok araçlarda olmak 
üzere yine bir çok alanda 
kullanılmaktadır. Atık akümülatörleri 
değiştirirken eskisini, akümülatör 
ürünlerinin dağıtım ve satışını yapan 
işletmeler ve araç bakım-onarım 
yerlerini işletenlerin oluşturduğu 
geçici depolama yerlerine ücretsiz 
teslim edilebilir. Tüketici olan sanayi 
kuruluşlarının üretim süreçleri 
sırasında kullanılan tezgah, tesis, 
forklift, çekici ve diğer taşıt araçları ile 
güç kaynakları ve trafolarda 
kullanılan akümülatörlerin, atık haline 
geldikten sonra üreticisine teslim 
edilene kadar fabrika sahası içinde 
sızdırmaz bir zeminde doksan 
günden fazla bekletilmemsi gereklidir. 



  



  

Lastikler: Lastikler araç altından söküldükten 
sonra "kullanılmış lastik" ya da "ömrünü 
tamamlamış lastik" olurlar. Çevrede zor ayrışır 
olmaları, atık lastiklerin önemli bir çevre problemi 
olmalarının asıl nedeni değildir. Ne kadar zor 
ayrışsalar da atıklar tabiatta sonunda ortadan 
kaldırılabilmektedir. Buna yakma ile destek de 
olunabilmektedir. Ancak, üretilen atık lastiklerin 
çok önemli miktarlarda olması bu atıkların 
giderilmesindeki en önemli yönü ortaya 
koymaktadır. 

LASTİKLER



  

     Atık lastiklerin yeniden kaplama, 
geri kazanma, enerji elde edilmesi, 
atık deposunda depolama ve 
ihracat yöntemleri ile bertaraf 
edilmektedir. Hurda lastiklerin 
yığıldığı yerlerde önemli 2 çevre 
zararı söz konusu olmaktadır. 
Bunlar: Bu yığınlarda meydana 
gelen şiddetli yangınlar ve bu 
yığınlarda rahatça çoğalma fırsatı 
bulan böcekler nedeniyle toplum 
için oldukça tehdit edici hastalıkların 
yayılma ihtimalleridir. Özellikle 
kamyon ve iş makinasi lastikleri 
kaplama yolu ile geri 
dönüştürülmektedir.



  

          Geri Dönüşüm ile birçok malzemeyi tekrar kazanabiliriz. 
Cam, kağıt, metal, tekstil, demir, plastik ve niceleri… Geri 
işlenmesi en kolay malzemeler olan demir ve çelik Dünya’da en 
çok geri dönüştürülen malzemelerdir. Alüminyum geri 
dönüşümü defalarca yapılabilen geri dönüştürüldükçe 
özelliklerini yitirmeyen bir malzeme olma özelliği ile dikkat 
çekmekte. Bu özelliği ile alüminyum geri dönüşümü ile %35 
oranında enerji tasarrufu sağlamaktadır. Bir diğer geri 
dönüşümü mümkün olan malzeme olan cam, geri dönüşümü iki 
farklı şekilde  yapılan bir ürün haline gelmiştir. Siyah cam ve 
şeffaf cam. Kağıt malzemenin geri dönüşümü sonucu hava 
kirliliğinde %85’e varan ölçüde önlem alınmaktadır. Geri 
dönüşüm prosesi her çeşit kağıt malzeme için mümkündür. 
Unutmayalım, 1 ton atık kağıt 17 tane yetişkin ağacın 
kesilmesini engellemektedir. Geri kazanabileceğimiz 
malzemeler arasında bulunan plastik için geri dönüşüm 
esnasında dikkat edilmesi gereken konu ise plastiklerin 
çeşitlerine uygun ayrılmasıdır. Aynı durum tekstil malzemenin 
geri dönüşümü esnasında da gereklidir. 



  

1- Doğal kaynaklarımız korunur.

Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun ve tüketimin 
    artması sebebi ile her geçen gün azalıyor. Doğal     

kaynaklarımızı daha verimli bir şekilde kullanmalıyız. 
Ambalaj atıklarının geri kazanımıyla, doğal 
kaynaklarımızı daha az tüketiriz. 

Örneğin;
     Kağıdı geri dönüştürerek, kağıttan kağıt üretiyoruz. Kağıt 

üretimi için ağaç kesimini azaltıp, ormanların yok 
olmasına engel olabiliriz. Plastiği geri dönüştürerek petrol 
tüketimini önleyebiliriz. 

GERİ KAZANIM VE FAYDALARI



  

2- Enerji tasarrufu sağlar.

      Geri dönüşüm işlemleri, hammaddeden üretim 
işlemlerine göre  daha  az sayıdadır. Bu nedenle, geri 
dönüşmüş malzeme üretimi sırasında önemli ölçüde 
enerji tasarrufu sağlanır. 

     Örneğin,  bir  alüminyum  kutunun geri dönüşümü, 
içecek kutusunun birincil hammaddesinden üretimine 
göre yüzde 90 enerji  tasarrufu  sağlar.  Kağıdın  geri 
dönüşümü ile üretimde yüzde 50 oranında enerji 
tasarrufu sağlanır.



  

3- Geri dönüşüm ekonomiye katkı sağlar.

       Geri dönüşüm, atıkların hammaddeye dönüştürülmesi ile 
doğal kaynak kullanımını azaltır. Böylece, doğal kaynakların 
hızlı bir şekilde tüketilmesini önlemeye yarar. Ayrıca, önemli 
ölçüde enerji tasarrufu sağlanır. Bu, ülke ekonomisine önemli 
katkılar getirir. 

4- Maddi tasarruf;
       

      Atık kağıdın ülke içinde toplanıp kullanılması ile yurt dışından 
selüloz  ve  atık  kağıt ithalinin azalması ile mühim ölçüde tasarruf 
temin  edilecektir.  Ayrıca,  atık   kağıdın  toplanması,  tasnifi  ve 
nakliyesi dolayısıyla yeni istihdam sahaları ortaya çıkacaktır.
          Eski kağıttan yeni kağıt yapmak; 
% 35 oranında ekonomik yarar sağlamakta olup,
% 50 daha az enerji harcanmasına,
% 95 oranında daha düşük hava kirliliğine, ve
Binlerce hektar ormanın yok edilmesini  önlemektedir.
 



  

5- Atık miktarı azalır.

      Geri dönüşüm sayesinde daha az atık üretilir, çöplüklere daha 
az atık gider. Atıkların taşınması ve depolanması kolaylaşır. Pahalı 
yatırımlar olan düzenli çöp depolama alanlarının kullanım süreleri uzar.

6- Geri dönüşüm geleceğe yatırım demektir.

       Geri dönüşüm bilinciyle döngüyü kurduğumuzda, gelecek 
kuşakların da bizim yararlandığımız doğal kaynaklardan yararlanma 
şansına sahip olmalarını sağlayabiliriz. 



  

    
    7- Geri kazanınca ne olur?

  Ambalaj atıkları, türlerine göre farklı biçimlerde geri kazandırılır:

  Plastik ambalaj atıklarının geri kazanımından çeşitli ürünler elde 
edilir. 

Örneğin:
       Deterjan şişeleri, çöp kutuları ve benzeri ürünler Yağmur ve atık su 

boruları
     Marley ve çeşitli plastik dolgu malzemeleri Çeşitli plastik oyuncak ve 

kırtasiye malzemeleri Sentetik halı tabanı Sentetik elyaf ve dolgu 
malzemesi

      Metal ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile her çeşit metal 
malzeme ve ürün üretilebilir.
Cam ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesi ile tekrar cam şişe ve 
kavanoz üretilir.   

      Kağıt ve Karton ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile tekrar kağıt 
ve karton üretimi yapılır



  



  

GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÇEVREYE 
SAĞLADIĞI FAYDALAR

.
• Doğal kaynaklarımız dünya nüfusunun artması 

ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni 
ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle 
malzeme tüketimini azaltmak, 
değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri 
dönüştürmek sureti ile doğal kaynaklarımızı 
verimli kullanmak zorundayız. Bu nedenle geri 
dönüşüm doğal kaynaklarımızın korunması ve 
verimli kullanılması için son derece önemli bir 
işlemdir. Örneğin; kağıdın geri dönüşümü ile 
ormanlarda ağaçların daha az kesilmesini 
sağlamış oluruz. Benzer şekilde plastik 
atıklarının geri dönüşümü ile petrolden 
tasarruf sağlanabilir. 



  

• Yurdumuzda üretilen kağıt ve karton imalinde 
SEKA’nın bazı fabrikaları hariç olmak üzere, 
üretim tamamen hazır ithal selüloz , saman ve 
atık kağıttan yapılmaktadır. İyi organize 
edilmiş bir toplama sistemi  belediyelerin katı 
atık toplama yüklerini hafifleteceği gibi, 
çöplüklerde bertaraf edilmesi  işlemini de 
önleyecektir. Ayrıca, üretimin atık kağıt 
kullanılarak yapılması halinde imalat için 
gerekli olan su ve kimyevi maddelerin daha az 
kullanılacak  olması ÇEVRE KORUNMASI 
açısından son derece önemlidir



  

GERİ DÖNÜŞÜMÜN SAĞLADIĞI ENERJİ 
TASARRUFU

Geri dönüşüm bir enerji tasarrufu türüdür.
Dünyada bir yılda tüketilen kola, meyve suyu gibi içecek kutularından geri 
dönüşümle 10 adet büyük yolcu uçağı üretilebilir.
Dünyada her yıl 7 milyon ton çöp denizlere atılıyor.
Gelişmiş ülkelerde bir kişi yılda 550 kg. çöp üretmektedir.
Bir bilgisayar çipi üretilirken ağırlığının 4500 katı kadar çöp de üretiliyor.
Plajlardan ve piknik yerlerinden toplanan çöplerin %60’ı plastik eşyalar ve 
sigara izmaritleridir.
Uzun süreli kapalı kalacak ise, televizyonların uzaktan kumanda yerine, 
elle düğmesine basarak kapatmak, her yıl dünyada bir elektrik santrali 
kadar daha az enerji tasarrufunu sağlar.
Flüoresan lambalar, diğer lambalara oranla ¼ oranında daha az enerji 
harcar.
Rüzgar ve güneş enerjileri “çevre dostu” enerjilerdir.
Pil yapımı için harcanan enerji, pilin ürettiği enerjiden 50 kat fazladır.
Gelişmiş ülkelerde güneş ve rüzgar enerjisine yatırımlar %41 artmıştır.
 



  



  

Geri dönüşüm malzeme üretiminde endüstriyel işlem 
sayısını azaltmak suretiyle enerji tasarrufu sağlar. 
Örneğin; metal içecek kutularının geri dönüşümü 
işleminde bu metaller direkt olarak eritilerek yeni ürün 
haline dönüştürüldüğünde bu metallerin üretimi için 
kullanılan maden cevheri ve bu cevherin saflaştırılma 
işlemlerine gerek olmadan üretim 
gerçekleştirilebilmektedir. Bu şekilde bir alüminyum 
kutunun geri dönüşümünden % 96 oranında enerji 
tasarrufu sağlanabilir. Benzer şekilde katı atıklarda 
ayrılan kağıdın yeniden işleme sokulması için gerekli olan 
enerji normal işlemler için gerekli olanın % 50’si 
kadardır. Aynı şekilde cam ve plastik atıkların da geri 
dönüşümünden önemli oranda enerji tasarrufu 
sağlanabilir. 



  

Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de özellikle büyük 
yerleşim birimlerinden insanların karşılaştığı en büyük çevre 
sorunu çöplerdir.
Evsel katı atıkların % 68 ’ini organik atıklar, kalan kısmını 
ise kâğıt, karton, tekstil, plastik, deri, metal, ağaç, cam ve kül 
gibi maddeler oluşturmaktadır. 
Ülkemizde günde yaklaşık 65 bin ton çöp üretilmektedir. 
Ülkemizde ve dünyadaki katı atıkların yönetiminin üç temel 
ilkesi vardır. Bunlar az atık üretilmesi, atıkların geri 
kazanılması ve atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf 
edilmesidir. 
Evsel atıklar arasında cam şişe ve kavanozların geri 
dönüşümü ülkemizde oldukça eski yıllara uzanmaktadır. 
Renklerine göre ayrılan cam şişe ve kavanozlar ve diğer cam 
atıklar kırılarak cam tozu haline getirilir. Cam tozu, kum, 
kireç taşı ve soda külü ile karıştırılır ve yüksek sıcaklıkta 
şekillendirilerek yeni ürünlere dönüştürülür. 

TÜRKİYE’DE GERİ DÖNÜŞÜM 



  

•Çöplerin toplanmasından tutun da, depolanması veya bertaraf edilmesine 
kadar tüm hizmetlerin bir plan çerçevesinde ele alınması ve öncelikle bu 
atıkların değerlendirilmesi veya geri kazanılmasına, "çevre ile uyumlu atık 
yönetimi" denilmektedir. 
•Ülkemizde ilk çöp faciası 28.04.1993 tarihinde İstanbul’un Ümraniye 
ilçesinde meydana gelmiştir. Yaklaşık 20 yıldır çöp dökümü yapılan sahada 
usulüne uygun bir döküm yapılmadığı için kayma olmuştur. 
•Ülkemizde bulunan 3215 belediyeden sadece 11 ’inde düzenli depolama 
yapılmaktadır. 
•Ülkemizde faaliyette olan bir kompost tesisi bulunmaktadır. 
•Türkiye’de atıkların geri kazanımı konusunda uzun yıllardır süre gelen 
çalışmalar vardır. Cam, kâğıt, karton, plastik ve metal gibi atıklar özellikle 
çöp dökme sahalarından ve sokak toplayıcıları kanalıyla sokaklardan 
toplanmakta ve ham madde kaynağı olarak çeşitli sektörlerde 
kullanılmaktadır. 
•Türkiye’de çöp miktarının yaklaşık % 15-20 ’sini geri kazanılabilir nitelikli 
atıklar oluşturmaktadır. 



  

GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN ÇALIŞAN 
KURULUŞLAR  

•T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı-Atık Yönetimi Dairesi 

•Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı - ÇEVKO 

•TÜMAKÜDER 

•T A P 

•APAK APAK-Atık Pil ve Akümülatör Sanayicileri ve İşadamları Derneği
• 
•Temiz Dünya Ekoloji Derneği 

•Ambalaj Sanayicileri Derneği 



  



  

Çöpü kaynağında azaltmazsak, 
bir gün çöp dağları arasında 
nefes alamaz hale gelebiliriz. 

Gelecek kuşakların çöp dağları 
altında ezilmesini istemiyorsak, 
bilinçli tüketim yapıp az çöp 
çıkarmak zorundayız.

 Denizlerimiz, göllerimiz, 
yollarımız, parklarımız çöplük 
değildir. Çöplerin yeri çöp 
kutularıdır. Her yere çöp atıp 
çevreyi kirletenleri mutlaka 
uyarmamız gerekir. 

İnsan sağlığına zararlı kimyasal 
maddeler içeren temizlik ürünleri 
yerine doğal bileşenlerden 
oluşmuş ve çevreye zararlı 
olmayan ürünleri tercih etmek 
gerekir. 



  



  

Kullan - at piller yerine yeniden doldurulabilir pilleri kullanalım.

Geri kazanımla, doğal kaynaklarımız korunur, enerji tasarrufu sağlanır, 
ekonomiye katkı sağlanır, çöplüğe giden atık miktarı azalır ve geleceğe 
yatırım yapılır. 

Ambalaj çöp değil aynı zamanda bir ham maddedir. Yeniden kazanımı 
mümkün olan ambalajları evlerimizde ayrı toplayalım. 

Herhangi bir ürünü alırken geri dönüşümlü olmasına dikkat edelim. 

Kâğıtlarımızı, defterlerimizi tutumlu kullanıp kullanılmış kağıtları geri 
kazanalım. 

Tükettiğimiz kağıtları çöpe atmak yerine toplayıp ekonomiye 
kazandırabilir ve çevre kirliliğini önleyebiliriz. 
Bir ton kullanılmış kağıt, geri kazanıldığında 16 adet çam ağacının, bir 
ton kullanılmış gazete kâğıdı kullanıldığında ise 8 adet çam ağacının 
kesilmesi önlenmiş olacaktır. 



  

•Bir kere kullanıp atacağımız poşetler yerine, sürekli 
kullanabileceğimiz bez torba, sepet ve fileleri tercih edelim. 

•Plastikler doğada parçalanma süresi en uzun olan madde olduğu için 
yok edilmesi güçtür. Bu nedenle bu maddelerin mümkün olduğunca 
ayrı biriktirilip geri kazanılmaları sağlanmalıdır. 

•Yeni üretime kıyasla, metal ve plastikte % 95 enerji tasarrufu 
sağlarız. 

•Geri dönen her bir ton cam için yaklaşık 100 litre petrol tasarruf 
edilmiş olacaktır.



  

KAYNAKLAR
http://tr.wikipedia.org
www.cevreonline.com/kuresel_isinma.htm
www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr
www.itugvo.com/ilkogretim/eko-okul/natukbirkan-atikgerikazanim.pps
www.atiklerinkontrolu.com
www.cevrekulubu.pau.edu.tr
www.meteor.gov.tr
www.st.fatih.edu.tr
www.devon.gov.ukhttp
www.hfidan.blogcu.com/geri-kazanimin-faydalari_1827683.html
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