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Atık/atık yönetimi çevrenin ve ekolojik dengenin korun-
masında en önemli kriterlerden biridir. İklim değişikliği, 
hammadde kazanımı ve toprak/su üretim kaynakları 
dahil olmak üzere birçok parametreyi büyük ölçüde 
etkilemektedir (Berrini  Bono, 2010). Atık doğru şekilde 
yönetildiğinde, potansiyel bir hammadde kaynağı ola-
rak değerlendirilebilir. Doğrudan doğaya atılan atıklar 
hem çevresel hem ekonomik kaynak kayıplarına sebep 
olmaktadır. (Treanor, Connolly. McEvoy, 2015).

Bu amaçlarla oluşturulan, AB Atık Çerçeve Direktifi 
(2008/98/EC) AB atık politikasının temel taşıdır. Bu 
yönergeye göre atık yönetimi hiyerarşisi, öncelikle 
atık üretimini önlemeye ve “azaltmaya” (Reduce)
odaklanmalıdır. Sonrasında sırasıyla malzemeler 
“yeniden kullanılmalı” (Reuse), “geri dönüşüme” (Re-
cycle) tabi tutulmalı ve “geri kazanılmalıdır”1. En iyi 
çevresel sonucu verecek yöntemlerle uygulananan 
atık yönetimi hiyerarşisinde en az tercih edilen son 
seçenek, imha yöntemidir (Şekil 2.1) (T.C. Avrupa 
Birliği Bakanlığı, 2013) 

Şekil 2.1. AB Atık Çerçeve Direktifi atık hiyerarşisi 
(URL-1)

Temelde 3R (Azalt-Yeniden Kullan-Geri Dönüştür) 
prensibi olarak adlandırılan bu hiyerarşik yaklaşım atık 
üretiminin büyük miktarının baştan azaltılması gerektiği 
anlamına gelmektedir ve sırasıyla diğer seçeneklerin 
azalarak tercih edilmesi üzerine şekillenmektedir. Bu 
kural daha az çöp üretilmesine ve karbon ayak izinin 
azaltılmasına, tasarrufa ve daha sorumlu bir tüketici 
olmaya yardımcı olmaktadır.

2. 3R KAVRAMI: AZALT - YENİDEN 
KULLAN - GERİ DÖNÜŞTÜR 

1 Hammadde olarak kullanılan atıklardan bir takım endüstriyel süreçler sonucunda farklı ürünler elde edilmesi olarak tanımlanan 
“geri kazanım” son yıllarda terminolojiye girmiş yeni bir R’dir (Recover).
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2.1. Simgeler ve Tanımları
Geri dönüşüm logosu 1960’ların sonunda, bu konuda 
farkındalık yaratmak üzere düzenlenen yarışma sonu-
cunda kazanan tasarım olarak ortaya çıkmıştır. Bir dünya 
standardı haline gelen sembol Möbius2 sembolünden 
ilham alınarak tasarlanmıştır. Sembolde bulunan 3 ok 
geri dönüşüm sürecinin 3 adımını temsil etmektedir: 
toplama, geri dönüşüm işleminin kendisi ve bu geri 
dönüştürülmüş ürünlerin satın alınması (URL-2).

Şekil 2.2. Geri dönüşüm sembolü (URL-2)

Klasik geri dönüşüm sembolü, tasarım ve renkleri 
çeşitlenebilmekle birlikte genel olarak iki farklı şekilde 
kullanılmaktadır. Normal kullanım nesnenin geri dö-
nüştürülebileceğini belirtirken sembolün daire içinde 
kullanımı, nesnenin geri dönüştürülmüş malzemeden 
üretildiğini göstermektedir (URL-2).

 a b c
Şekil 2.3.

a) Tamamen geri dönüştürülmüş malzemeden 
üretilen nesne

 b) Geri dönüştürülmüş ve yeni malzemenin birlikte 
kullanıldığı nesne

 c) Tamamı geri dönüştürülmüş materyallerden 
üretilmeyen nesnelerde, geri dönüştürülmüş 

malzemenin oranının belirtildiği sembol (URL-2).

Geri dönüşümle ilgili bir diğer uluslararası sembol Al-
manya kökenli “Yeşil Nokta”dır. Ambalajında bu işaretin 
bulunduğu ürünü üreten işletme, ambalaj atıklarının 
geri kazanımı ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine 
getiriyor demektir. (URL-2).

Şekil 2.4. Yeşil Nokta sembolü (URL-4)

Geri dönüşümle ilgili iyi bilinen diğer semboller ise 
atıkları doğru yere bırakan ve sorumlu olmaya teşvik 
eden bir kişiyi temsil eden “Tidyman” sembolü (Resim 
2.5.a) ile camın geri dönüştürülebileceğini ve tüketiciye 
düşen sorumluğu belirtmek amacıyla, dönüşüm kabına 
bir şişe yerleştiren insan figüründen oluşan semboldür 
(Resim 2.5.b).

a b
Şekil 2.5. Geri dönüşümde tüketici sorumluluğu ile 

ilgili semboller

Atıkların doğru ayrıştırılması, geri dönüşüm sürecinin 
önemli bir parçasıdır. Bu nedenle süreci kolaylaştırmak 
adına üretildikleri malzemeleri tanımlayan kodlar 
oluşturulmuştur. Sembol olarak, 7 gruba ayrılan kodlar 
basitleştirilmiş klasik geri dönüşüm sembolünün içeri-

2 “Sonsuzluğu ve sürekliliği de ifade eden Möbius (Mobius olarak da kullanılmaktadır) döngüsünün isim ve esin kaynağı, 1858’de Al-
man matematikçiler August Ferdinand Möbius ve Johann Benedict Listing tarafından keşfedilen tek yüzlü geometrik şekil Möbius 
şerididir” (URL-2).
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saydam bir plastiktir. Bulaşık makinesinde yıkanabilir, 
mikrodalga fırında kullanılabilir. Geri dönüşümden 
sonra tekrar konteynerlerde ve çöp kutularında, 
panellerde, borularda veya fayanslarda kullanılabilir.

5. PP (Polypropylene) veya PE (Polyethylene): Yüksek 
erime noktasına sahip olan bu materyaller zararlı 
madde salmaz ve içine konulan gıdaya zarar verme-
yen güvenli plastik türler olarak kabul edilir. Yoğurt 
kapları, mikrodalga kapları, ketçap şişeleri, kapaklar, 
pipetler, tıbbi kullanımlar (şurup şişeleri, ilaç şişeleri 
vb.) karşımıza çıkmaktadır. Bulaşık makinesinde 
yıkanabilir, mikrodalga fırında kullanılabilir. Ayrıca, 
geri dönüşüm işleminden sonra fırçalar, tepsiler, akü 
kabloları veya ışık sinyalleri için yaygındır.

6. PS (Polystyrene): Erime noktasının düşük olması ve 
kolay toksin yayma özelliğinden dolayı gıda kullanı-
mı için en az önerilen malzemelerden bir diğeridir. 
Ancak, düşük maliyeti ve sağlamlığı nedeniyle, tek 
kullanımlık tabak ve bardak, kozmetik ambalajlar 
veya CD kutuları şeklinde bulunması yaygındır. Aynı 
zamanda geri dönüşümü zor bir malzemedir.

7. Diğer: Tanımlanan 6 tip malzemenin dışında kalan farklı 
malzeme karışımlarını içeren nesneler için kullanılan 
koddur. Geri dönüşümü çok zor olan çeşitli plastik 
malzemeler yer almaktadır. Güneş gözlüklerinde, 
DVD’lerde, su damacanalarında, bazı su şişelerinde 
ve yiyecek kaplarında bulmak yaygındır (URL-2, URL-5).

2.2. 3R Yaklaşımı Temel Kavram ve 
Tanımları 

2.2.1. Atık Üretimini Azaltmak (Reduce)
Atıkları yönetmenin öncelikli en iyi yolu atık üretimini 
azaltmaya yönelik tedbirler almaktan geçmektedir. 
Tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle azalacak atık 
üretimi sayesinde çevre kirliliğinin azalması yönünde 
önemli katkı sağlanmış olacaktır. Aynı zamanda enerji 
ve hammadde tüketimi azalacaktır. Bu bağlamda aşa-
ğıdaki önlemlerin alınması atık üretiminin azalmasına 
olumlu katkı sağlayacaktır.

Atık üretimini azaltma önlemleri
• Bilinçli ve ihtiyaç dahilinde alışveriş yapmak,
• Ürünleri toplu olarak satın almak. Daha büyük, 

ekonomik boyutlu ürünler veya konsantre formdaki 

sinde yer almakta sembolün altında ise plastik türevi 
materyalin kısaltılmış adı bulunmaktadır (Resim 2.6).

Şekil 2.6. Plastik tanımlama kodları (URL-5).

1. Pete veya Pet (Polietilen Tereftalat): Hafif, yumuşak, 
üretim maliyeti düşük ve geri dönüşümü kolay ol-
ması sebebiyle gıda ambalajlarında en çok kullanılan 
malzemedir. Gıdalarla kullanımı güvenlidir ancak 
yeterince temizlenemediğinden tekrar kullanımlar 
önerilmez. Bulaşık makinesinde yıkanması ve mik-
rodalga fırında kullanılması sağlık açısından uygun 
değildir. Su, yağ ve diğer içecek şişelerinde yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Zaten geri dönüştürülmüş, 
araba parçaları, mobilya, halı ve zaman zaman yeni 
gıda ambalajları için kullanılabilir.

2. HDPE (High Density Polyethylene -Yüksek Yoğunluklu 
Polietilen): Kimyasal ürünlere dayanıklı, üretimi kolay fakat 
çok esnek olmayan bir plastiktir. Çöp ve alışveriş poşet-
lerinde, temizlik ürünlerinde, kişisel hijyen ürünlerinde, 
süt, meyve suyu ve yoğurt kaplarında kullanılır. Bulaşık 
makinesinde yıkanabilir, mikrodalga fırında kullanılabilir. 
Geri dönüştürüldükten sonra tüpler, yağ veya deterjan 
kapları ve bahçe mobilyaları için kullanılabilir.

3. PVC (Polivinil Klorür): Bu malzemelerin geri dönüşümü 
çok azdır ve gıdalarda kullanılmaz. Isınınca ortaya 
çıkan klorür içeriği dolayısı ile gıdalarla kullanılmaz 
ancak asit ve sertliğe karşı yüksek dirençleri nede-
niyle borular ve tüplerde, deterjan şişelerinde, tıbbi 
cihazlarda veya ayakkabı tabanlarında kullanılabilir.

4. LDPE (Low Density Polyethylene-Düşük Yoğunluklu 
Polietilen): Genellikle torbalarda, laboratuvar kaplarında 
veya donmuş yiyeceklerde kullanılan çok esnek ve 
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• Bahçe sulama ve tuvalette gri su kullanımı.
• Hasarlı cihazların parçalarını başkalarını onarmak için 

kullanmak.
• Eski giysileri onarmak ve farklı amaçlarla tekrar kul-

lanmak.
• Sıvıları depolamak için kullanılmış kapları tekrar 

kullanılmak.
Atıkların yeniden kullanımıyla ortaya çıkan yeni üretimler 
iç mekanda, kentsel mekanlarda ve mimari de oldukça 
geniş kullanım olanaklarına sahiptir. Cam, ahşap, plastik 
ve metal malzemelerin geri dönüşüm işlemine tabi 
tutulmadan farklı alanlarda çeşitli şekillerde değerlen-
dirildiği pek çok örnek vardır. (Resim 2.7 ve Resim 2.8)

Resim 2.7. Atık malzemelerin iç mekânda yeniden 
kullanım örnekleri (URL-8)

Resim 2.8. Atık malzemelerin kentsel mekanlarda 
yeniden kullanım örnekleri (URL-9, URL-10, URL-11, 

URL-12, URL-13, URL-14)

Pek çok alanda olduğu gibi bina yapımında da en sür-
dürülebilir yol işlenmemiş malzeme kullanım miktarını 
azaltmaktır. Bu bağlamda atık malzemelerin değerlen-
dirilmesi işlenmemiş malzemelerin tüketimine karşı 
pratik bir seçenektir. Hindistan’ın Bombay kentinde 
inşa edilen Collage House, mimaride atık malzemenin 
yeniden kullanımına güzel bir örnektir. Binanın cephesi 
yıkılan binalardan kurtarılan eski kapılar, pencereler ve 
borular kolaj yapılarak oluşturulmuştur. (Resim 2.9)

ürünler daha az ambalaj kullanır ve genellikle birim 
fiyatı başına daha düşük maliyetlidir.

• Yerel ve mevsimlik yiyecekleri satın almak,
• İşlenmiş ürünler yerine taze ürün seçmek,
• Aşırı ambalajlı, özellikle folyo, kağıt ve plastik gibi çeşitli 

malzemelerle paketlenmiş ürünlerden kaçınmak. Bu 
malzemelerin geri dönüşümü zordur ve paket için 
daha fazla ödeme yapılması bakımından daha fazla 
maliyetlidir.

• Uzun ömürlü ve dayanıklı ürünler kullanmak.
• Enerji tasarruflu elektrikli ürünler kullanmak.
• Enerji üretiminde yenilenebilir kaynakları kullanmak.
• Yürüyüş bisiklet ve toplu taşımaya öncelik vermek. 

Bilinçli ve dikkatli enerji ve su kullanımıyla (Klima kul-
lanımını azaltmak, Banyo yerine duş almak, gereksiz 
lambaları kapatmak, çamaşır ve bulaşık makinesini 
dolu olarak çalıştırmak vs.) israfın önüne geçmek 
(URL-6).

2.2.2. Yeniden Kullanmak (Reuse)
Atıkların üretim şekli korunarak, temizleme ve onarım 
dışında herhangi bir işleme tabi tutulmadan, ekonomik 
ömrü tamamlanana kadar aynı ya da farklı amaçlarla 
tekrar tekrar kullanılması işlemine denir (URL-7). Yeniden 
kullanım, “tükenmez” zihniyetini değiştirmek kaynak 
ve çevre koruma bilincini oluşturmak için önemli bir 
teşvik sağlamaktadır. Bir nesne ona ikinci bir faydalı 
ömür verecek şekilde değerlendirilebilir. Atmadan 
ve yenisiyle değiştirmeden önce, aynı kullanım için 
onarılabilir veya hayal gücü ile farklı bir kullanım alanı 
yaratılabilir. Atık hiyerarşisinde geri dönüşümden 
önceki basamak olan yeniden kullanım “mevcut yapı-
ların veya nesnelerin ıskartaya çıkarılmasından sonra 
hala kullanılabilir olan elemanlarının büyük miktarda 
enerji harcayarak geri dönüştürülmesindense oldukları 
biçimde ancak farklı bir bağlamda yeniden kullanımını 
önermektedir” (Kendir Beraha, 2019). Bu sayede hem 
atık miktarı azalmakta hem de doğal kaynakların daha 
fazla tüketilmesinin önüne geçilmektedir ve bir sonraki 
aşama olan geri dönüşüm için harcanacak enerjiden 
de tasarruf edilmektedir. 

Yeniden kullanım örnekleri
• Ahşap, demir, çelik, kağıt, karton, teneke, cam şişe-

lerden, plastikten dekoratif objeler üretmek.
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• Atıkları türlerine göre uygun geri dönüşüm kutu-
ları yardımıyla ayırmak (cam, plastik, kağıt, evsel ve 
elektronik atık vb.) (Resim 2.11)

• Toprağı gübrelemek için organik atık ve yiyecek 
artıklarını kullanmak.

Resim 2.11. Atıkların türlerine göre ayrı toplanmasını 
sağlayan kent içi geri dönüşüm kutuları (URL-18)

2.3. Atıkların Sınıflandırılması
Atıkların, sınıflandırılma, toplama, taşıma ve bertarafı, 
geri kazanılabilir atıklardan enerji üretimi ve bu atıkla-
rın ekonomiye kazandırılması bakımından son derece 
önemlidir. Atıklar, kaynağına, bileşimine veya oluştukları 
ortama göre farklı yaklaşımlarla sınıflandırılabilirler. 

Yaygın olarak kullanılan bileşimine ve içerdiği maddelerin 
özelliklerine göre atıklar; organik ve inorganik olmak 
üzere iki gruba ayrılmaktadır (URL-19).

Organik atıklar
Canlıların kalıntıları olarak özetlenebilen organik atıklar; 
(yapraklar, dallar, kabuklar, meyve kalıntıları, sebzeler, 
gübre, taşlar, kağıt…) biyobozunurdurlar3. Dolayısıyla 
ayrıştırılabilir ve organik gübre veya kompost elde 
edilebilmektedir. Organik atıklar toprağı doğal olarak 
gübrelemek için çok önemlidir. Bu atıkların ayrıştırılması 
depolama alanlarına giden ve çevresel tehlikelere sebep 
olan atık miktarının azalmasını sağlamaktadır. Açık çöp-
lüklerde inorganik atıklarla birlikte atılan organik atıklar 
yaydıkları metan gazı ve yeraltı sularına sızmaları gibi 
nedenlerle birçok türün yaşam alanını olumsuz olarak 
etkilemektedirler.

Resim 2.9. Collage House, Bombay (URL-15)

Bir diğer başarılı örnek ise Shanghai’de cephesi, alümin-
yum çerçeveye yerleştirilmiş alüminyum gazlı içecek 
kutularından oluşturulmuş ofis binasıdır. Bu sayede, 
geri dönüşüm işlemlerine harcanan enerjiden, tene-
keleri mevcut formlarında, yeniden kullanarak tasarruf 
edilmiştir. (Resim 2.10)

Resim 2.10. Can Cube ofis binası, Shanghai.
(URL-16)

2.2.3. Geri Dönüşüm (Recycle)
Geri dönüşüm, atıkların bir dizi işlemden geçerek ye-
niden üreten ve yeni bir ürün olarak satan bir süreçtir. 
Potansiyel olarak faydalı malzemelerin hammadde 
olarak diğer kullanımlar için değerlendirilmesi böyle-
ce çevresel zararın azaltılması amaçlanmaktadır. Geri 
dönüşüm basit ev alışkanlıklarından özel ve karmaşık 
uluslararası kanunların tesis işlemlerine kadar uzan-
maktadır (URL-17).

Geri dönüşümün arttırılmasına yönelik önlemler
• Geri dönüştürülebilir veya geri dönüştürülmüş 

malzemeden yapılmış ürünler satın almak 

3 Biyobozunur madde: “Doğadaki çeşitli mikroorganizmalar veya enzimler tarafından biyolojik yollarla yıkıma uğrayan ve doğal 
bileşenlerine ayrılan sonra tekrar doğadaki bu döngüye katılabilen maddelerdir.” (URL-20).
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Farklı atık türleri için geri dönüşüm kutuları, kişisel kirliliği 
azaltmak, doğayı ve halk sağlığını korumaya yönelik 
evlerde üretilen atıkları ayırma ve geri dönüştürme 
eylemlerini gerçekleştirme sürecinin bir parçasıdır. 
Bu bağlamda oluşturulan standardizasyona göre geri 
dönüşümü sağlanabilecek atıkların toplanacağı kaplar 
için farklı renkler kullanılmaktadır (Şekil 2.12). Kapların 
renkleri yerel yönetimlerin tercihlerine göre kimi zaman 
çeşitlenip farklılaşsa da genel olarak aşağıdaki şekilde 
sınıflandırılmaktadır.

Resim 2.12. Evsel atıkların ayrı olarak toplanmasına 
yardımcı olmak için farklı renkteki kaplar (URL-22)

Mavi konteyner
Kağıt ve karton kutular, karton bardak yumurta kutusu 
vs. gazete ve dergiler, ayakkabılar mavi konteynere 
atılmaktadır. Bu ürünler geri dönüştürülebilmektedir. 
Mavi konteynere atılmaması gereken ürünler ise aşağıda 
listelenmektedir:
• Mutfakta kullanılmış kağıt havlu veya peçeteler. 

(Organik atık kabına atılmalılar.)
• Çocuk bezi (Gri konteynere atılmalılar.)
• Şişe mantarları (Sarı konteynere atılmalılar.)
• Süt veya meyve suları kutuları. (İçeriklerinde plastik ve 

alüminyum olduğu için sarı konteynere atılmalılar cam 
şişeler ise yeşil konteynere atılmalılar.) (URL-22)

Yeşil konteyner
Cam ve cam şişeler, parfüm ve kozmetik şişeleri, yiye-
cek kavanozları (reçel konserve vs.) yeşil konteynere 
atılmaktadır. Aşağıdaki ürünlerin ise yeşil konteynere 
atılmaması gerekir:
• Toksik madde içerdikleri için ampuller (Clean point’e 

atılmalılar.)
• Kırık ayna, tabak, bardak (Tehlike oluşturmuyorlarsa 

organik atık kabına yoksa clean point’e atılmalılar.)

İnorganik atıklar
Sentetik içeriğinden dolayı biyokimyasal ayrışması 
çok zor ve yavaş olan inorganik atıklar, çevreye ciddi 
miktarda zarar vermektedir. Evde üretilen 6 grup inor-
ganik atık vardır:
• Kağıt, karton (süt kapları, gazeteler ...)
• Metal 
• Plastik poşetler ve şişeler
• Cam
• Tekstil ürünleri
• Elektronik aletler ve piller

2.4. Atıkların Türlerine Göre Ayrıştırılması
Atıkların türlerine göre ayrıştırılması geri dönüşümün 
sürecinin ilk adımını oluşturmaktadır. Bu ayrıştırma sü-
recinin başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi hem halkın 
bu konudaki duyarlılığına hem de atıkların türlerine göre 
toplanmasına olanak tanıyan fiziki altyapıya bağlıdır. Bu 
bağlamda geri dönüşüm kutuları ve konteynerlarının 
kentsel ve kırsal alanlarda erişilebilir olması son derece 
önemlidir.

Avrupa Parlamentosu verilerine göre (URL-21) 2016 
yılında kişi başına 5 ton, toplamda ise 2538 milyon ton 
atık üretilmiştir. Bu üretimin sektörlere göre dağılımına 
bakıldığında ise yapı sektörü %36,4 ile başı çekmektedir 
ve bunu madencilik (%25,3), imalat (%10,3), atık ve su 
hizmetleri (%10,0) ve haneler (%8,5) ve diğer (%9,5) 
ekonomik faaliyetler takip etmektedir.

2016 istatistiklerine göre, AB’deki atıkların %37,8’i geri 
dönüştürülüyor, %45,7’si ise çöp depolama alanlarına 
götürülmektedir. Ancak durum üye ülkeler arasında 
büyük ölçüde farklılık göstermektedir. Geri kalan ül-
kelerde neredeyse hiç bulunmamakla birlikte Doğu 
ve Güney Avrupa ülkelerinde birçok atık depolama 
alanı bulunmaktadır. AB’nin evsel atıkların 2025 yılına 
kadar yeniden kullanımı ve geri dönüşüm hedefi %55 
olarak belirlenmiştir.

Bireysel düzeyde, evde üretilen atıkları seçmek ve ayır-
mak kişisel bilinç ve sorumluluğa bağlıdır. Bunun için 
çöpleri basit bir şekilde ayırmamıza olanak sağlayan 
çöp bidonlarına sahip olmak yeterlidir. 
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veya yakıtların üretilebileceği yeni basit moleküller 
elde etmek için ısıyla parçalanır.

• Enerji Geri Dönüşümü: Enerjiyi plastiklerden geri 
dönüştürmenin, yakmanın ve ısıyı başka bir işlem 
için kullanmanın ya da elektrik üretmenin en kolay 
yoludur.

Plastik doğayı en kirletici unsurlardan biridir. Mikroplas-
tikler flora ve faunada birikir ve ekosistemi değiştirir. Bu 
nedenle plastik ürünlerin çeşitli yaratıcı fikirlerle tekrar 
kullanımı son derece önemlidir ve günümüzde çevre 
duyarlı etkin atık politikalarının hazırlanarak uygulamaya 
geçirilmesi öncelikli hedeflerden biri olmak zorundadır.

Gri konteyner
Diğer toplama kaplarına girmeyen ve özel bir toplama 
sistemine sahip olmayan tüm atıklar gri konteynerın 
içeriğini oluşturmaktadır.

Kullanılmış mendiller, oyuncaklar, şişeler, emzikler, mutfak 
eşyaları (çanak, çömlek, çatal bıçak takımı vb.), çocuk 
bezi, seramikler, evcil hayvanlar için kum, saç, elektrikli 
süpürge tozu, sigara izmaritleri, vb. gri konteynere 
atılmaktadır. Bu atıkların kompostlama için kullanıl-
ması mümkün olmadığından verimli bir atık yönetimi 
açısından enerji kazanımı sağlayan yakma tesislerine 
götürülmeleri en uygun yaklaşımdır. Aşağıdaki ürünlerin 
gri konteynere atılmaması gerekmektedir: 
• Organik atık: meyve derisi, balık kemikleri, bitkiler, 

yumurta kabukları, kahve veya çay alanları, kullanılmış 
peçeteler vb.

• Piller, cep telefonları, bilgisayarlar, CD’ler
• Mobilya, ayna ve ev aletleri
• Süresi dolmuş ilaçlar (URL-22, URL-23).

Kahverengi konteyner
Organik atıklar kapsamında yer alabilen, bitkiler, meyve 
kabukları, etler, kahve çekirdekleri, çay poşetleri, sebzeler, 
talaş gibi tüm biyolojik olarak parçalanabilir gıda atıkları 
kahverengi konteynere atılmaktadır. 

Kahverengi kapta biriken kalıntılar kompostlama için, 
gübre ve hatta enerji kazanımı sağlayacak biyo-atık 
olarak kullanılabilirler. Aşağıdaki ürünler kahverengi 
konteynere atılmamalıdır:

• Çanak çömlek, kül tablaları, kristal ürünler (Organik 
atık kabına veya clean point’e atılmalılar.)

Yeşil konteynerda karşılaşılan en büyük problem cam 
atıklar ile kristal atıkların karıştırılması konusudur. Kum, 
sodyum karbonat ve kireçtaşı bileşiminden oluşan cam 
ürünler ile bileşiminde kurşun oksitler içeren kristal 
malzemelerin erime sıcaklıkları birbirinden farklıdır 
ve geri dönüşüm sürecinde nitelikli olarak değerlen-
dirilebilmeleri için ayrılmaları gerekmektedir (URL-23).

Sarı konteyner
Plastik şişeler ve kaplar, plastik ve metal kapaklar, şişe 
mantarları, deodorant kutuları, diş macunu tüpleri, 
meyve suyu, yoğurt ve süt kutuları, plastik torbalar 
sarı konteynere atılmaktadır. Sarı konteynerin sadece 
plastik içerikli ürünlere ait olmadığı unutulmamalıdır. 
Ancak aşağıdaki ürünlerin sarı konteynere atılmaması 
gerekmektedir:
• Oyuncaklar
• Çocuk bezi, diş fırçaları (Biyolojik atıklarla kirlenmiş-

lerdir. Organik kaplara atılmalılar)
• Ev eşyaları (spatula, plastik makas...)
• Kasap dükkanından veya balıkçıdan gelen plastik-

leştirilmiş kağıtlar. (Organik kalıntı içerdikleri için, 
organik kaplara atılmalılar.)

• CD’ler, kalemler, çakmaklar
• Pişirmede kullanılan silikon kalıplar

Daha önce tanımlanmış olan 6 çeşit plastik (PET, HDPE, 
PVC, LDPE, PP, PS) geri dönüştürülebilir niteliktedir ve 
bunlar sarı kaplara atılabilirler. Ancak tüm plastikler geri 
dönüştürülemezler. Son yıllarda basit geri dönüşüme 
veya tekrar kullanıma imkân vermeyen birçok plastik 
türü ortaya çıkmıştır (URL-22, URL-23). Bunlardan tutkal, 
alüminyum, plastik dış mekân mobilyaları, pigmentli 
plastikler gibi diğer malzemelerle karıştırılmış plastikler 
(O) geri dönüştürülemezler. Plastiklerin geri dönüşümü 
için kullanılan farklı dönüşüm işlemleri mevcuttur ve 
bunlardan başlıcaları aşağıdaki verilmiştir:
• Mekanik geri dönüşüm: Bu işlem sayesinde plastik 

parçalar daha sonra işlem görecek küçük taneler 
halinde kesilir. İş esas olarak polimerlerden makro-
moleküller ile yapılır.

• Kimyasal geri dönüşüm: Plastikler, diğer plastiklerin 
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Aksi taktirde doğaya bırakılan bu atıkların içerdikleri 
zehirli kimyasal maddeler serbest kalarak çevreye ciddi 
zarar vermekte ve yaşam döngüsüne katılarak canlıların 
sağlığı için ciddi tehlike yaratmaktadır.

2.5. Geri Dönüşüm ile İlgili Ülkelerin 
Durumlarına Genel Bakış
Geri dönüşüm, yeniden üretimden daha az maliyetlidir. 
Bu nedenle gerek büyük ölçekte gerek evsel düzeyde 
sağlanan geri dönüşüm, önemli çevresel ve ekonomik 
sorunlara cevap olabilmektedir.

Geri dönüşümle büyük ekonomik faydalar elde eden 
ve istihdam yaratan birçok kurum ve kuruluş vardır. 
Ancak konun dikkat çeken diğer bir yanı ise ulusla-
rarası çöp ticaretidir. Çöp ithal eden ülkelere ihraç 
sağlamak için bazı ülkeler geri dönüşümü ekonomik 
bir kaynağa dönüştürmüşlerdir. Bu nedenle bilinçli 
olarak geri dönüşüm yapmadıkları gibi atık üreterek, 
enerji, para ve doğal kaynakları israf etmektedirler.

Bu bağlamda ülkelerin durumlarına bakılacak olursa; 
Slovenya, İsviçre, Avusturya, Almanya, Belçika ve 
Hollanda gibi ülkeler atıkların geri dönüşümü konu-
sunda en iyi uygulamalara sahip ülkelerin başında 
gelmektedir. Slovenya Avrupa’nın en büyük ve modern 
geri dönüşüm tesislerine sahiptir (URL-25) Almanya, 
Belçika ve Avusturya’da üretilen çöpün oranı %55’in 
üstündedir (URL-26). İsviçre’de evsel atıkların geri 
dönüşüm oranını arttırmak için uygulanan politika ile 
ülkenin geri dönüşüm performansı hızla artmıştır. Bu 
politikaya göre evsel atıkları geri dönüşüme vermek 
çok ucuz veya ücretsizken, doğrudan çöpe atmak 
paralıdır. Bu sebeple, İsviçre’de evsel atıkların geri 
dönüşeme gitme oranı %54’tür. Diğer bir deyişle, bu 
ortalama %28 olan genel Avrupa ortalamasının iki katı 
kadardır (URL-27). Hollanda’nın ise geri dönüşüm oranı 
%51’dir. Geri dönüştürülmüş plastiğin tekrar kullanımı 
konusunda farklı alanlarda (yol yapımı, kent mobil-
yası vb.) geliştirilen uygulamalarla ekolojik ayak izini 
azaltılmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca Hollanda, su 
yönetiminde de dünyadaki en iyi çevre politikalarına 
sahiptir (URL-28). 

Öte yandan, Bangladeş, Suudi Arabistan, Hindistan, 

• Yiyecek kutuları
• Süpürme tozu, sigara izmaritleri, şömine külleri 
• Çocuk bezi, bez, ıslak mendil, diş ipi ...
• Bandajlar, pamuk, gazlı bez. (URL-22, URL-23)

Temiz nokta (Clean point)
Tüm bu sınıflandırmaların dışında kalan atıkların, top-
lanması için kentin bazı noktalarında bulunan veya 
mobil olarak hizmet veren toplama araçları yer almalıdır. 
(Resim 2.13). Belediyeler tarafından sağlanması gereken 
ve “Clean Point” olarak adlandırılan bu alanlarda;

Mutfak veya motor yağları, cep telefonu, batarya ve 
piller, ampuller, boyalar, elektrikli küçük ev aletleri (ütü 
ekmek kızartma makinesi, saç kurutma makinesi vs.), CD, 
DVD, bilgisayar, hard disk, mouse, kartuş vs., şırınga ve 
lastik malzemeler toplanmaktadır. Bu alanlara atılmaması 
gereken ürünler aşağıda listelenmiştir:
• Cam, kağıt, karton, tahta
• Organik atıklar
• Büyük atık: mobilya, yatak, kapı vb. 

Resim 2.13. Çeşitli Clean point araçları (URL-24)

Birçok Avrupa şehrinde yerel yönetimlerin mobilya 
ve beyaz eşya (buzdolabı, çamaşır makinesi vb.) top-
lama hizmeti bulunmaktadır. Bu tür eşyalar sokakta 
terkedilmek yerine ihtiyaç duyulduğunda çağırılan 
servisler aracılığı ile temiz noktalara taşınmaktadır.

Şehirlerde temiz noktalar, sürdürülebilir ve sağlıklı yaşam 
için çok önemlidir. Çünkü bazı atıklar (piller, cd, dvd vb.) 
içerikleri açısından tehlikelidir. Bu tür atıkların ayrılarak 
özel yöntemlerle geri dönüştürülmesi gerekmektedir. 
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Resim 2.15. Citarum Nehri (Endonezya) (URL-31) 

2.6. Bilinçli Tüketim
Atık, yönetimi, bertarafı ve geri dönüşümü, bu yüzyılda 
ele alınması gereken en büyük küresel sorunlardan 
biridir. Daha fazla atık üreten ve çevreye zararlı sonuç-
ları olan aşırı tüketimin yaşandığı bir dünyada yaşam 
sürmekteyiz.

Bu bağlamda tüketim alışkanlıklarını değiştirmek, 
çevre sorunlarına çözümün önemli bir parçasıdır. 
Tüketici eğitimi ve bilgilendirme esastır. Ürün veya 
hizmet seçerken dikkate alınması gereken tek şey fiyat 
olmamalıdır. Bilinçli tüketim, ihtiyaç duyulan ürün veya 
hizmetin, üretiminden bertarafına kadar tüm yaşam 
döngüsü boyunca sosyal ve çevresel etkisini dikkate 
alarak satın alımını kapsamaktadır. Üretim zinciri bo-
yunca sürdürülebilirliği talep etmek bireysel ve kolektif 
sorumluluğumuz olmalıdır. Hükümetler, insanların 
günlük yaşamlarındaki alışkanlıkları değiştirmek için 
farkındalığı artıracak politikalar geliştirmelidir. (Yiyecek, 
giyecek, enerji kullanımı, su tüketimi, vb.)

Geri dönüşümün önemini bilmek, insanları bunu yap-
maya motive etmenin en iyi yollarından biridir. Azaltma, 
Yeniden Kullanma ve Geri Dönüşüm (3R), evlerde ve 
okullarda gezegenin kirliliğine karşı savaşmaya teşvik 
edilmesi gereken çok önemli eylemlerdir.
Evlerde, işlerde, arkadaşlar ve meslektaşlar arasında bu 
ekolojik uygulamaları teşvik ederek, gerçek bir ekolojik 
vicdan yaratan bu eylemlerin anlamını asla unutmamak 
gerekir. Minimum çaba ile elde edilen bu yaşam tarzı 
benimsenmesi, şu anda gezegeni çok fazla kirleten 
çöp miktarını önemli ölçüde azaltacaktır.

Çin, Mısır, Brezilya ve Rusya dünyanın en kirli ülkeleri 
arasındadır. Dünya Hava Kalitesi 2018 raporuna göre 
en kirli ülke olan Bangladeş, hava kalitesi endeksinde 
ortalama 97.10 kirlilik parçacığına ulaşmıştır. 165 milyon 
nüfusu olan ülkede sanayi sektörü ve bunlara bağlı 
olarak kirlilik katlanarak büyümektedir. (Resim 2.14) 
Suudi Arabistan’da ekonomisinin ana kaynağı petrol, 
tarım arazilerini, su kaynaklarını, deniz ve şehirleri etkile-
mektedir. Hızlı endüstrileşmeye ve nüfusa bağlı olarak 
çok yüksek kirlilik oranına sahip Hindistan’da ise hava 
kirliliği, insanlar için güvenli kabul edilen maksimum 
seviyeyi 60 kat aşmış durumdadır. Benzer şekilde yüksek 
sanayileşme ve nüfus nedeniyle en kirli ülkelerden bir 
diğeri olan Çin, ABD tarafından yayılan CO2 miktarının 
iki katına sahiptir. 

Ancak çevre kirliliğine karşı farkındalık ve yeni tedbirler 
olumlu sonuçlar vermeye başlamıştır. Mısır’da hızlı sa-
nayileşme süreci, gelişmekte olan şirketlerin çoğunun 
büyük miktarlarda CO2 ve atık üretmesine neden olmak-
tadır. Başkent Kahire’de kirlilik kabul edilebilir seviyenin 
20 katıdır. Brezilya’da, nüfusun düşük farkındalığı ve 
hükümet tedbirlerinin azlığı, CO2 emisyonlarında kat-
lanarak artışa neden olmuştur. Rusya’daki kirlilik büyük 
miktarda nükleer ve endüstriyel atığa dayanmaktadır. 
Karabash şehri dünyadaki en kirli beş şehirden biridir. 
Ülkenin içme suyu çok azdır. Bu, sakinlerinde ciddi 
hastalıklara neden olmuştur ve son on yılda çevresel 
önlemler alınmıştır. Endonezya ise dünyadaki en kirli 
nehre sahip ülkedir (Resim 2.15). (URL-29).

Resim 2.14. Bangladeş (URL-30)
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