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İnsan ve doğa arasında denge kurarak, doğal 
kaynaklara zarar vermeden, kaynakların bilinçli 
olarak tüketilmesini sağlayarak gelecek nesillerin 
kalkınmasına imkân verecek şekilde bugünün ve 
geleceğin planlamasına sürdürülebilir kalkınma 

denir. 
 
 

TASARRUFLU OLMAK 
 

Günlük yaşantımızda sadece oksijen kullanmayız. 
Birçok ürün kullanırız. Bu ürünleri kullanırken 
tasarruflu olmak gerekir. Çünkü kullandığımız 
ürünlerin çoğu doğal kaynaklarımızdan 
üretilmektedir. Bilinçsiz şekilde kullanım sonucunda 
doğal kaynaklarımız tükenmektedir. Örneğin birçok 
ürünün yapımında kullanılan petrol sınırsız değildir. 
Kullanım bu şekilde devam ettikçe belli bir süre 
sonra doğal kaynaklar tükenecektir. 
 
Dünya nüfusundaki artışla birlikte doğal 
kaynaklarımız tükenme noktasına gelmiştir. Bu 
noktada önlem alınmazsa bizden sonraki nesiller bu 
maddelerden mahrum kalacaklardır. Sürdürülebilir 
bir yaşam için tüketim maddelerinin tükenmesini 
önlemeye yönelik projeler geliştirmeliyiz. 
 
Ham madde kaynaklarımızı verimli kullanmanın en 
önemli yöntemi geri dönüşüm yapmaktır. Evimizde 
oluşan atıkları geri dönüşüm kutularına atmalıyız. 
Geri dönüşümün yaygınlaşması için düzenlenen 
kampanyalara destek olmalıyız. 
 

 
 
 
Çöplerimizi yukarıdaki gibi ayırarak ilgili çöp kutularına 

atmalıyız.  Katı atıkların tekrar kullanılacak hâle 

getirilmesi amacıyla ya da başka bir amaç için 
dönüştürülmesi işlemine geri dönüşüm denir. 
Katı atıkların geri dönüşüm amacıyla toplanması 
kaynaklarımızın tasarruflu kullanımına yönelik en 
etkili projeler arasındadır. Okullarda, kamu 
kurumlarında ve özel kurumlarda yapılan geri 
dönüşüm kampanyaları ülkemizin sürdürülebilir 
kalkınmasına çok büyük katkı sağlamaktadır. Plastik, 
kâğıt, cam ve metal gibi katı atıklar ayrı ayrı 
toplanarak tekrar ekonomiye kazandırılmaktadır. Bu 
atıkların toplanılması ve ekonomiye 
kazandırılmasına yönelik kampanyalar 
düzenlenmektedir. 

 
Geri dönüşüm logosu 

 
Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik en etkili 
yöntem geri dönüşümdür. Çünkü geri dönüşüm ile 
yeni bir kaynak oluşturulmaktadır. 
 
***Geri kazanılmış plastikler, tıp ve gıda sektöründe 
asla kullanılmaz. 
 
*** Besin atıkları geri dönüştürülemez. 
 
 
*** Bir ton atık kâğıdın, kâğıt hamuruna katılmasıyla 
18 ağacın kesilmesini engelleyebiliyoruz.  
 
 
 
Katı atıkların geri dönüşümü, enerji tasarrufu 
açısından çok büyük bir önem arz etmektedir. 
Enerji tasarrufunun ülkemize katkısı sadece 
ekonomik olarak değildir. Enerji tasarrufu demek 
çevre kirliliğinin azaltılması demektir. Çünkü 
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günümüzde çoğu enerji kaynağı üretim aşamasında 
çevreye zarar vermektedir. 
 
 
Geri dönüşümle; 
- Doğal kaynaklarımız korunur: 
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. 
 
- Enerji tasarrufu sağlanır: 
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. Geri dönüşüm ile 
tasarruf edilen enerji miktarı atık cins ve bileşimine bağlı 
olarak değişmektedir. Örneğin bir alüminyum kutunun 
geri dönüşümü ile %90, kağıdın geri dönüşümü ile %60 
oranında enerji tasarrufu sağlandığı bir çok uzman 
tarafından ifade edilmektedir. 
 
- 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. 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gelisenbeyin.net/ambalaj-tasarimi.html



