
Temiz çevre için… Sağlık için… 
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Korsan Çöp ‘ten 
bahsedildiğini 
duymuş muydunuz? 

Dünyada denizlere yelken açan 
bir korsandır o! 
Diğer korsanların tersine, 
altın değil çöp peşindedir. 
Bu nedenle ona Korsan Çöp 
denir. Nerede çok çöp varsa 
oraya saldırır. Eğer adamıza 
saldırmasını istemiyorsak 
çöplerden kurtulmak için hep 
beraber bir şeyler yapmalıyız. 
Korsan Çöp’ün adamıza 
gelmesini engellemek için 
çevremizi daima temiz tutmak 
için büyük özen göstermeliyiz. 
Biliyoruz ki, Korsan Çöp temiz ve 
güzel görünen adaları sevmez.

ADAMIZI 
KORSAN ÇÖP’TEN KORUYALIM...

Sağlıklı bir yaşam için yerlere çöp atmayalım... 
Atanları uyaralım...



ATIK NEDİR?
İhtiyaç duymadığımız ve yaşadığımız ortamdan 
uzaklaştırdığımız her şey çöptür yani atıktır.

Atıkların gelişigüzel döküldüğü alanlara çöplük, 
kontrollü bir şekilde depolandığı alanlara ise düzenli 
atık depolama sahası denmektedir. Çöplükler pek 
çok sağlık sorunu yaratır. Bu nedenle,  yerleşim 
bölgelerinin atıkları özel olarak düzenlenmiş 
alanlarda depolanması büyük önem taşır. 

Hepimizin atık yığınlarının oluşmasında payı var. 
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Düzenli Atık Depolama Sahası

Düzenli depolama alanlarında atıklardan sızan suların, 
yeraltı sularına karışmaması için en alta sızdırmazlık 
özelliği olan bir tabaka yerleştirilir. Sızıntı sularının 
özel bir havuzda toplanması için tertibat alınır.

Zaman içinde atıkların bozunması ile oluşan 
gazlar patlamalara ve yangınlara neden olur. 
Bunu engellemek amacıyla düzenli atık depolama 
sahasındaki yanıcı gazların borularla dışarıya alınması 
için gerekli önlemler alınır. Bu işlemlerden sonra 
atıkların üzeri toprakla örtülür.



ATIKLAR NEDEN SORUN OLUŞTURUR?
Atıklar yaşamımızda risk oluşturmaktadır. 

Atıklar  düzenli depolanmazsa
içtiğimiz suyu, soluduğumuz 
havayı ve ürün yetiştirdiğimiz 
toprakları kirletir.

Hastalıkların
oluşmasına ve
yayılmasına
neden olur.

Düzenli depolama
yapılmayan Atık 
alanlarında organik 
maddeler bozulur ve 
zehirli, yanıcı metan 
gazı yayılır. Bu gaz nedeniyle çöp yığınları kötü

kokular yayar. Bazen ateş alır ve 
havaya yaydığı zehirli dumanlar 
hepimizin solunumunu zorlaştırır.

Korsan Çöp, 
kötü kokuyu ve                                                                                                                                        
yanan çöpten çıkan 
dumanı sever.
Ona fırsat vermeyelim!

4



ORGANİK 
ATIKLAR VE 

KOMPOSTLAMA 
• Organik atıklarımızı işlemden geçirerek toprağımızda 
gübre olarak kullanabiliriz. Bu işleme kompostlama diyoruz.

•	 Adamızdaki bahçe ve parklardan çıkan dal ve yapraklar 
Hareketli Kompostama Treni adı verilen bir makine 
yardımıyla kompostlanacak. 

•  Elde edilen doğal gübre toprağımızın verimini artıracak. 
Hem de çöpe gönderdiğimiz atıklarımız azalacak. Böylece, 

kendimizi Korsan Çöp’ten de koruyacağız.

•  Kompostlama, organik atıkların yararlı hale getirildiği
çevre dostu bir yöntemdir.

Kompost, toprağı korur ve nemli tutar.

ORGANİK ATIKLAR NEDİR? 
Bahçe ve parklardan çıkan çimler, ağaç dalları ve
yapraklar, evlerimizdeki sebze ve meyve atıkları organik atıklardır.
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EVSEL KOMPOSTLAMA
Evlerimizde tükettiğimiz meyve ve sebze atıklarıyla kolayca kompostlama yapabiliriz.
Evlerde hazırladığımız kompost çevre dostudur ve kaliteli ürün elde etmemizi sağlar.
Bahçelerimizde yetiştirdiğimiz sebze ve meyveler bu doğal gübre sayesinde çok daha sağlıklı ve lezzetli olur.

Altı Adımda Evsel Kompostlama

Kompost yığını için uygun 
bir yer seçilir.

1
Kompostlanacak malzeme 

ilave edilir.

2
Kompost yığını zaman 

zaman alt üst edilir ve su 
eklenip nemlendirilir.

3

Bakıma devam 
edilir.

4
Yaklaşık 3-4 ay sonra 
kompostunuz hazır 

olacaktır.

5
Hazır kompostunuzu 

bahçenizde 
kullanabilirsiniz.
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GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR ATIKLAR
Bunlar eski ders kitapları, bisküvi ve yemiş kâğıtları, boş kartonlar, plastik
ve cam su şişeleri, meyve suyu kutularıdır. Geri dönüştürülebilir nitelikteki
bu atıklar genellikle yeniden kullanım için işlenebilirler.

1. Muz

2. Limon 

3. Şişe Süt 

4. Ekmek

5. Portakal

6. Meyveli Yoğurt

7. Meyve Suyu

8. Konserve Kutusu

9. Kitap

10. Plastik Bardak

11. Masa Örtüsü 

12. Plastik Pipet

13. Cam Tabak

14. Hasır Sepet

Yandaki Resimde Ali ve Ayşe Piknik 
yaparken görüyoruz,

Haydi Ayşe ve Ali’nin sofrasındaki ürünleri 
hep birlikte gözden geçirip, ayrıştıralım. 

Örneğin , piknik sofrasında yer alan  ve 
organik bir ürün olan muzu listemizde 
kısaca “O”, geri dönüştürülebilir ürün 
olan konserve kutusunu “GD” olarak 
işaretledik. Siz de diğer ürünleri 
işaretlemeye hazır mısınız?
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•	 Akü	ve	piller: Atık pilleri ayrı bir 
naylon torba, kutu ya da kavanozda 
biriktirmeliyiz. Zamanla bozulan 
pillerin içindeki civa ve kurşun 
karaciğer, böbrek  ve sinir sistemimizde 
hastalıklara yol açabilir. 

KULLANDIĞIMIZ HANGİ ÜRÜNLER GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİYOR?

•	 Cam:	Her türlü cam atık, yeni
 cam üretiminde kullanılır. Cam
 fabrikalarında tamamen atık cam
 kullanıldığında enerjiden yüzde
 25 tasarruf sağlanır.

•	 Metal: Kullanılmış metaller eritilerek 
her amaca uygun şekilde yeniden 
üretilebilir. Böylece, 1 ton metal atığı 
geri dönüştürerek, doğadaki 1 ton 
hammaddeyi tüketmeden koruyabiliriz.

•	 Plastik: Plastik atıklar geri
 dönüşümle plastik ürün yapımında 

kullanılabilir. Doğada binlerce 
yılda yok olan plastiklerin geri 
dönüşümü ile enerji  tasarrufu 
sağlayabilir, doğanın kirlenmesini 
önleyebiliriz. 

•	 Kâğıt: Kağıtların ana hammaddesi 
odun olduğu için geri dönüştürülmesi 
bizim için çok önemli. Bir ton atık 
kağıdı, yeniden üretimde kullanarak 
20 ağacın kesilmesini önleyebilir, 
harcadığımız enerjiyi de yüzde 60 
azaltabiliriz.

•	 Süt	kutuları: Karton kutular 
geri dönüşümdeki en değerli 
ürünlerdendir. 1 litrelik süt 
kutusundan, ofislerde kullanılan 
5 adet kağıt üretilebildiğini 

       biliyor musunuz?

Azaltabiliriz, Yeniden Kullanabiliriz ve Geri Dönüştürebiliriz... ATIKLARIMIZI

BİLİYOR MUSUNUZ,
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ULUSLARARASI 
GERİ DÖNÜŞÜM 
İŞARETLERİ
Geri dönüşümün önem kazanması 
nedeniyle, tüm ülkeler tarafından 
kullanılan ortak bir işaret dili 
oluşturuldu. Tükettiğimiz ürünler 
üzerinde bu işaretlerden herhangi 
birini gördüğümüzde ürünün geri 
dönüştürülebilir olduğunu anlıyoruz.
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PET
PLASTİK

KAĞIT

20

PAP

ALUMİNYUM

41

ALU

RENKSİZ CAM

70

GL

KARTON İÇECEK 
KUTULARI

84

C/PAP

İşte	bunlardan	bazıları:

9



Siz de kullanılmış iki plastik şişe 
yardımıyla bu oyuncağı yapabilir, 
kardeşinize hediye edebilirsiniz. 

Oyuncaklarınızı içinde saklayacağınız bir 
kamyon. Bunu yapmak için size gereken bir 
kaç renkli ambalaj kutusu ile 4 adet, 
plastik su şişesi kapağı, iki adet ince çöp 
şiş çubuğu ve biraz tutkal.  Tekerleklerin 
etrafını kağıt ile kaplarsanız kamyonunuz 
daha kolay yol alır!

Kartondan yapılmış bir dürbünle Korsan Çöp’ün Adamızı işgal etmek için 
sabırsızlanan yüzünü görmek ister misiniz?

Haydi atıklarımızı değerlendirelim...
El becerilerimizi geliştirelim...
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İspirtolu kalemler kullanıldıktan sonra 
bir müzik aletine dönüşebilir. Renkli 
kalemleri büyükten küçüğe doğru üst 
tarafından kesin. İki ince ağaç dalını 
kalemlerin tek tarafına yerleştirerek bir 
iple bağlayın. Ellerinizle yaptığınız bu 
flütü çalmaya hazır  mısınız?

Attığımız birçok eşya yeniden kullanılabilir. Bu şekilde hem para israfını hem de çöp dağlarının adamızı işgal 
etmesini önleyebiliriz. Bu yöntemle Korsan Çöp’ün Adamıza gelmesini de engelleyebiliriz.



Eski mandal ve düğmelerle, plastik şişeler ve 
kapakları ile kendi kahramanlarınızı yaratmanın 

keyfini sürebilirsiniz.

Evde kullandığımız ambalaj atıklarını, Oyuncak, 
kalem kutusu vb. İşimize yarayacak eşyalara 

dönüştürebiliriz.
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ATIKLARIMIZI AZALTMAK İÇİN 
NELER YAPABİLİRİZ?
Atıklarımızı azaltmak için hepimizin yapabileceği bir şeyler var. 
Bunları uygulamak zor değil ama doğru davranışın hangisi 
olduğunu bilmek gerekir. 

Biz çöp savaşçılarıyız! 
Temiz bir çevrede yaşamak istiyoruz. 
Korsan Çöp’ün adamızı 
işgal etmesine asla izin 
vermeyeceğiz...

Bugün Temiz Ada’m için ne yaptım?

 Anneme hatırlattım... 
Bugün yemek yaparken 

kullandığı sebzelerin 
kabuklarını bahçemizdeki 

kutuya atacak. Bunlar 
birikince, kompost 

yapacağız!

Teneffüste arkadaşlarla meyve 
ve kek atıştırdık. Çıkan çöpleri 

çöp kutusuna attık.
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Evde oyuncağımla 
oynarken pili bitti. Ben 

de onu yeniden şarj edip 
oyunuma devam ettim. 

Eve dönerken alış-veriş yaptım. 
Market görevlisi naylon torba 

uzattı.  “Hayır” dedim, çantamdaki 
bez torbamı çıkardım. Her şeyi ona 

yerleştirdim… Bugün de naylon 
torbalardan uzak durdum. 

Bugün küçülmüş elbiselerimi, 
okuduğum kitapları ve 

kullanmadığım oyuncaklarımı 
yakın akrabalarıma götüreceğim. 

Onlara da, kullandıktan sonra 
bir başkasına vermelerini 

söyleyeceğim!

Eve dönerken komşumuz Cemile 
Teyze bahçesindeki dal ve yaprakları 

toplamak için yardım istedi.
Topladıklarını mobil kompostlama 
trenine gönderecekmiş. Sonra da 
gübre olarak çiçeklerinin dibine 

dökecekmiş.
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1. Sert, saydam ve çabuk 
kırılır cisim.
2. Elektriği ve ısıyı ileten, kendine 
özgü parlaklığı olan sert madde.
3. Türlü metallerden yapılmış, kopmaya 
karşı dayanıklı ince uzun nesne.
4. Kauçuktan yapılan bir ürün.
5. İhtiyaç duymadığımız ve yaşadığımız 
ortamdan uzaklaştırdığımız sert maddeler.
6. İhtiyaç duymadığımız ve yaşadığımız 
ortamdan uzaklaştırdığımız herşey.
7. Hammaddesi ağaç olan yazı yazmaya, 
baskı yapmaya ya da  bir şey sarmaya 
yarayan bir ürün.
8. Canlı organizmalarla ilgili olan.
9. Isı ve basınçla biçimlendirilen sentetik 
madde.
10. Batarya.
11. Toprakta gübre olarak kullanılmak 
üzere parçalanarak hazırlanmış organik 
madde.
12. Sürekli gelişen, değişen canlı ve cansız 
varlıkların hepsi, tabiat.
Cevap anahtarı için 15. sayfaya bakınız.

CABUL MA

14

k ka at tı ı



15

Sevgili çocuklar

Adamızda, sağlığımız için tehlike 
oluşturan 100’den fazla çöplük var. Biz 
Avrupa Birliği’nin desteği ile bu sorunu 
köklü bir şekilde çözmek amacıyla yeni 
bir Katı Atık Yönetimini hayata geçirmek 
üzere çalışmalarımızı başlattık.

Katı Atık Yönetimi Projesi ile Adamızda 2011 
yılı sonuna kadar çağdaş bir katı atık depalama 
tesisine kavuşacağız. 

Temiz bir ada için  bir adım attık… 

Siz de evinizde ve okulunuzda bir adım atın. 

Adamızı birlikte yaşatalım...

Gidiyorum...
Temiz bir adada 
asla yaşayamam!



ÇEVRE KORUMA DAİRESİ    
Selimiye	Cami	arkası,	Surlariçi	-	LEFKOŞA	
Tel:	0392	-	22	86	935		Faks:	0392	-	22	85	687	

Ocak 2011
www.cevrekorumadairesi.org

e-posta: atik@cevrekorumadairesi.org

Bu yayının içeriğinden yalnızca danışman firma Grontmij Carl Bro A/S ve hizmet sağlayıcı Netvizyon Mediapark sorumludur. 
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