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Geri Dönüşüm 
 Geri dönüşüm; kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri 
dönüşüm yöntemleri ile hammadde  olarak tekrar üretim süreçlerine kazandırılması 
olarak ifade edilmektedir. 

 Geri dönüşümün geri kazanımdan farkı, geri dönüşen atıkların özelliklerine göre 
fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye 
çevrilmesinin söz konusu olmamasıdır. Geri dönüştürülebilir türdeki atıkların 
kaynağında ayrılarak diğer türdeki atıklarla karışmasının engellenmesi geri dönüşüm 
maliyetini ciddi ölçüde düşürür ve bu da atığın değerini arttırmaktadır.  

 Geri dönüşümün başlangıcına baktığımızda dönemde savaşlar sırasında ortaya çıkan 
kaynak sıkıntıları etkili olmuştur. II. Dünya Savaşı sırasında büyük devletler,  ülke 
çapında geri dönüşümle ilgili kampanyalar başlatmışlardır. Vatandaşlar özellikle metal 
ve lifsel 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 Japonya gibi bazı 
ülkelerde, savaş sonrası da devam ettirilmiştir. 
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Geri Dönüşüm 
 Geri dönüşüme katkı sağlayarak hem doğal kaynaklarımızı korumuş 
oluruz hem de yeniyi üretmek yerine elimizde zaten var olan geri 
dönüştürülebilir atıkları kullanarak sınırlı orandaki doğal kaynaklarımızı 
koruyabilir, enerjiden tasarruf edebilir, daha az atık için daha az yer 
açabilir böylelikle ekonomimize de katkı sağlayabiliriz. Hem de bizden 
sonra gelecek olan nesile  kullanabilecekleri kaynak bırakmış oluruz.  

 Çünkü bu dünya hepimizin !  
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Neler Geri Dönüşebilir? 
 

 Cam, Kâğıt, Alüminyum, Plastik, Piller, Motor yağı 

 Akümülatörler, Beton, Organik atıklar, 

 Elektronik atıklar, 

 Demir, Tekstil, Ahşap, Metal ve 

 Solvent Bazlı Atıklar 
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Geri Dönüşüm Sembolleri 

Plastik 
Polietilen (Yüks
ek Yoğunluklu) 

PVC 
Polietilen (Alçak 
Yoğunluklu) 

Polipropilen Polistiren Plastik (Diğer) 
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Geri Dönüşüm Sembolleri 

Kâğıt (Oluklu 

Mukavva) 
Kâğıt (Diğer Kartonlar) Kâğıt (Kâğıt) Tetra 

Pak Karton 

içecek kutular 

Tekstil (Pamuk) Ahşap (Kereste ve tahta) Ahşap (Sıkıştırılmış Mantar) 
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Geri Dönüşüm Sembolleri 

Renksiz Cam 
Yeşil Cam Kahverengi Cam 

Demir Alüminyum 
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Geri Dönüşümün Çevre Açısından Önemi 
 

 Doğal kaynaklarımız korunur 

 Atık miktarı azalır 
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Doğal kaynaklarımız korunur 
 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 kaynakların verimli olarak kullanılması gerekmektedir. Ormanlar, su, 
petrol vb. doğal kaynaklarımızın üretim sürecinde kullanılması sonucu, cam, 
metal, plastik ve kağıt/karton ambalajlar elde edilmektedir. Piyasaya sürülen 
ambalajların atık haline geldikten sonra, türlerine göre ayrılıp geri dönüşüm 
sanayine sevk edilmesi sonucu, geri dönüştürülmüş malzemeler çeşitli ürünlerin 
üretim aşamasında ikincil hammadde olarak kullanılmaktadır. Böylece doğal 
kaynaklarımız daha az kullanılarak, doğaya katkı sağlanmış olmaktadır.  

 Kullanılmış ambalaj ve benzeri değerlendirilebilir atıkların bir hammadde 
kaynağı olarak kullanılması, yerine kullanıldığı malzeme için tüketilmesi gereken 
hammaddenin veya doğal kaynağın korunması gibi önemli bir tasarrufu doğurur. 
Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun ve tüketimin artması sebebi ile her geçen 
gün azalmaktadır. Bu nedenle doğal kaynaklarımızın daha verimli bir şekilde 
kullanılması gerekmektedir. 

  

  
 

YRD. DOÇ. DR. ÖZNUR ÖZDEN 10 



Atık miktarı azalır 

 Geri dönüşümün uygulanması ile çöplere giden atık miktarında azalma 
sağlanarak, bu atıkların taşınması ve depolanması işlemleri için daha az 
miktarda alan ve enerji kullanılmış olur. Evsel atıkların yaklaşık 
yoğunluğu 0,6 kg/m3 iken, ambalaj atıklarının yoğunluğunun yaklaşık 
0,3 kg/m3 olduğu görülmektedir. Evsel atıklar için bu azalma ağırlık 
olarak fazla olmamakla birlikte, hacimsel olarak bakıldığında oldukça 
önemli bir oran teşkil etmektedir. Yapılan toplama operasyonlarında 
evsel atıklar yaklaşık %75-80 oranında sıkıştırılabilirken, ambalaj 
atıklarında bu oranın yaklaşık %25 olduğu tespit edilmiştir. Ambalaj 
atıklarını geri kazanılması ile daha fazla evsel atık toplama araçlarında 
toplanabilmekte, bu durumda toplama ve taşıma maliyetlerini 
düşürmektedir. Depolama sahalarına daha az gideceğinden, çok yüksek 
maliyetlerle inşa edilen depolama alanları daha uzun sürelerle 
kullanılabilmektedir. 
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Geri Dönüşümün Ekonomi Açısından Önemi 
 

 Enerji tasarrufu sağlanır 

 Ekonomiye katkı sağlanır 

 Gelecek için yatırımdır 
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Enerji tasarrufu sağlanır 
 Geri dönüşüm, malzeme üretiminde endüstriyel işlem sayısını azaltmak 
suretiyle enerji tasarrufu sağlar. Geri dönüşüm sırasında uygulanan 
fiziksel ve kimyasal işlem sayısı, normal üretim işlemlerine göre daha az 
olduğu için, geri dönüşüm ile malzeme üretilmesinde önemli bir enerji 
tasarrufu sağlanır. Örneğin; metal içecek kutularının geri dönüşümü 
işleminde bu metaller direkt olarak eritilerek yeni ürün haline 
dönüştürüldüğünden, bu metallerin üretimi için kullanılan maden 
cevheri ve bu cevherin saflaştırılma işlemlerine gerek olmadan üretim 
gerçekleştirilebilmektedir. Bu şekilde bir alüminyum kutunun geri 
dönüşümünden, ham maddeden ürün elde etmeye göre,  % 90-95 
oranında enerji tasarrufu sağlanabilir. Benzer şekilde katı atıklarda 
ayrılan kağıdın yeniden işleme sokulması için gerekli olan enerji normal 
işlemler için gerekli olanın % 50-60’ı kadardır. Ayrıca %45 oranında su 
tasarrufu sağlanır. Aynı şekilde cam ve plastik atıkların da geri 
dönüşümünden önemli oranda enerji tasarrufu sağlanabilir. 
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Ekonomiye katkı sağlanır 
 

 Geri dönüşüm uzun vadede verimli bir ekonomik yatırımdır. 
Hammaddenin azalması ve doğal kaynakların hızla tükenmesi 
sonucunda ekonomik problemler ortaya çıkabilmektedir.  Geri 
dönüşümün bu noktada ekonomi üzerinde olumlu etkileri 
olabilmektedir. Enerji ve Doğal Kaynakların tüketiminin azaltılması ülke 
ekonomisi için de büyük önem arz etmektedir. Ayrıca dışarıya bağımlı 
olduğumuz petrol gibi hammaddelerin tüketiminin azalması sonucu 
paramız yurt içinde kalmakta ve ekonomimiz daha iyiye gitmektedir. 
Geri dönüşüm sonucu oluşan sentetik elyaf gibi ürünlerimizi de 
yurtdışına satarak ülkemize döviz girişi sağlanmaktadır. 
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Gelecek için yatırımdır 
 

 Üzerinde yaşadığımız Dünyanın bize sağlamış olduğu doğal kaynakların 
verimli bir şekilde kullanılması, gelecek nesillerin de kaynak sıkıntısı 
çekmemesi için önem arz etmektedir. Biz bu Dünyanın doğal 
kaynaklarını ne kadar tasarruflu kullanırsak bizden sonraki nesiller de o 
kadar az kaynak sıkıntısı çekecek ve gelecek kuşaklar da doğal 
kaynaklardan yararlanma olanağı bulacaktır. Bunun yanı sıra ülkemizde 
geri dönüşüm sektörü her geçen gün gelişmektedir. Bu gelişim, yeni 
tesislerin kurulmasını ve yeni iş imkânlarının oluşmasını sağlayacaktır. 
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Geri Dönüşümün Faydaları 
 Atık miktarı azalır: 
Geri dönüşüm sayesinde çöplüklere daha az atık gider ve buna ek olarak 
bu atıkların taşınması ve depolanması kolaylaşır, çünkü artık daha az çöp 
alanı ve daha az enerji gerekmektedir. 
Geri dönüşüm ekonomiye katkı sağlar: 
Geri dönüşüm sayesinde hammaddelerin azalması ve doğal kaynakların 
tükenmesi önlenecek, böylelikle ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. 

2014 verilerine göre geri dönüşümün ekonomiye katkısı 1milyar 300 
milyon civarındadır. 
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KAĞIT 
1 ton eski kullanılmış kağıtla yeni kağıt yaparak; 

17 ağacın kesilmesini, 

36 ton sera gazının( CO2) atmosfere atılmasını 

267 kg kirletici gazın atmosfere atılması 

3-4 m3 depolama alanı tasarruf edilmesi, 

25.900lt suyun harcanmasını, 

4.410lt petrol tüketilmesini, 

2,3m3 çöp alanının işgalini, 

%35-50 oranında enerji harcanmasını, önleyebiliriz. 
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ORMANLARIN 
YARARLARI 
NELERDİR? 



Ormanların Yararları 
 Bir hektar ladin ormanı yılda 32 ton, bir hektar kayın ormanı yılda 68 
ton, bir hektar çam ormanı ise yılda 30-40 ton toz emer. 

 Ormanlar; bir ısı tamponu gibi görev yapar. Sıcağı ve soğuğu dengeler. 
Yaz sıcağını 5-8°C     azaltırken, kış sıcaklığını da 1,5-2,8°C artırır. 

 Ormanlar; biyolojik dengeyi korur. Yapraklı ağaçlardan oluşan bir 
bölgede 50 kuş türü yaşayabilir. 

 Bir hektar iğne yapraklı orman yılda 30 ton, geniş yapraklı orman ise 
yılda 16 ton oksijen üretir. 
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 Ormanlar; bitkiler ve hayvanlar için doğal bir su şebekesidir. 

 Ormanlar; egzoz ve benzeri zehirli gazları, kirli suları filtre ederek 
temizler. 

 Ormanlar; ağaçsız bir alanın 8 katı fazla humus oluşturur ve toprak 
canlılarının yaşamasını sağlar. 

 100 yaşındaki bir kayın ağacı, saatte 40 kişinin çıkardığı 2,35 kg karbon 
dioksiti yok eder. 

 Ormanlar gürültüyü azaltır. Ormanlar kıyısından geçen 50m 
genişliğindeki bir otobanın trafik gürültüsünü 20-30 desibel azaltır. 

 Ormanlar aynı iklim koşullarına sahip çıplak toprağa kıyasla yüzeysel 
akışı 15-20 kat, erozyonu da 150 kat azaltır. 
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CAM 
Kum, soda ve kireç camın yapı taşıdır. Bu ana maddeler doğadan alınarak 
ve büyük bir enerji harcanması ile cam haline getirilir. Çöp diye atılan bu 
cam parçaları bu hamura katılırsa; 

  %32 enerji , 

 %20 temiz hava, 

 %58 kirletilmemiş su, kazanmak mümkün olacaktır. 
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PLASTİK 
 Plastiklerin kaynağı ; ham petrol, gaz ve kömürdür. Plastiğin genelde ana 
kaynağı petrol rafinerisinden arta kalan bakiye maddelerdir. Dünyada 
üretilen toplam petrolün sadece %4' ü plastik üretimi için 

kullanılmaktadır. 
 

Plastikler, çöpe atıldığı zaman çürümez, paslanmaz, çözünmez, biyolojik 
olarak bozulmaz ve doğada bozulmadan uzun yıllar kalır. Suyun ve 
toprağın kirlenmesine neden olur. Sulardaki canlılara zarar verir hatta 
ölümlerine neden olur. 
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Plastiğin Geri Dönüşümden Elde Edilen Bazı 
Malzemeler : 

 
  
1. Sera Örtüsü, 
 
2. Otomotiv Sektöründe Plastik Torba, 
 
3. Marley, 
 
4. Pis Su Borusu, 
 
5. Elyaf ve Dolgu Malzemesi, 
 
6. Araba Yedek Parçası Yapımında, 
 
7. Deterjan Şişeleri, Çöp Kutuları ve Benzeri Ürünler, 
 
8. Yağmur Suyu ve Atık Su Boruları, 
 
9. Çeşitli Plastik Dolgu Malzemeleri, 
 
10. Çeşitli Plastik Oyuncak ve Kırtasiye Malzemeleri.  
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  Ambalajında geri dönüşüm işareti olan ürünleri tercih etmeliyiz. 

  Cam ambalajın binlerce yıldır geri döndüğünü ve içindeki ürünün camla 
hiçbir etkileşimde bulunmadığını bilerek almalıyız. 

  Plastik poşet ve yiyecek kapları gibi plastik ürünleri yeniden kullanmalıyız. 

 Plastik tıraş bıçağı, çakmak, tükenmez kalem, folyo pişirme kapları gibi tek ya 
da çok az kullanımlık ürünleri kullanmayı en aza indirmeliyiz. 

  Az miktardaki alışverişlerimizde plastik poşet kullanmalıyız. 

     Kendi yaşadığımız ortamları kirletmemeliyiz 

• Çevremizde yaşayan bitki ve hayvanlara zarar vermemeli, onları 
korumalıyız. 

• Her şeyi ihtiyacımız kadar tüketmeli,  gereğinden fazla tüketmemeliyiz. 

  kutularına atmalıyız.  
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Biz Ne Yapabiliriz? 
 • Büyük boy ürünleri kullanın. Hacmi fazla ürünler hem daha fazla kulanım hem 
de daha az ambalaj tüketimi demektir. 

 • Şişe ve kavanoz gibi cam saklama ürünlerini tekrar kullanın. 

 • Atmak istediğiniz cam malzemeleri organik çöplerle birlikte atmayın. Biriktirip 
en yakınınızdaki cam kumbaralarına atın. 

 • Cam şişe ve kavanozları atarken renklileri ve renksizleri ayırın. Metal kapakları 
çıkartın. 

 • Çok fazla ambalaj malzemesi kullanılmış ürünleri almayın. 

 • Çocuklara oyuncak alırken dayanıklı olmasına dikkat edin. Oyuncaklar 
bozulduklarında çöpe giderler ve geri dönüşümleri çok zordur. 

 • Hediye olarak sevdiklerinize bir çevre örgütünün üyeliğini verin. 
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Atıklar ne olacak??? 
Her yıl dağlar, ormanlar ve çevresinden yüzlerce ton atık toplanmaktadır. 
Türü ne olursa olsun parka gösterilecek saygı her şeyden önce kâğıt, 
ambalaj veya hiçbir tür çöp/atık atmayarak ortaya konulur.  

En iyisi (ve çoğu zaman kolaylıkla yapılabilir olan) atıklarınızı 
beraberinizde geri götürmektir. Böyle davranmamanız için hiçbir sebep 
yoktur. “İyi” bir park ziyaretçisi, çöpünü koymak üzere her zaman 
yanında bir şey taşır ve çöpünü bırakmaz.  
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Doğa Yoksa yaşam da yoktur. 
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Katılımınız için teşekkür ederim. 
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