
1

ÇÖPÜME SAHİP ÇIKIYORUM 
EĞİTİMİ

Yetişkin Sunumu 



Çöpüne Sahip Çık Vakfı Hakkında
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Çöpüne Sahip Çık Vakfı 

daha temiz bir çevre ve 

yaşam alanı oluşturulmasına 

katkıda bulunmak amacıyla 

2015 yılında kurulmuştur. 



Vakfın Amacı 
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Toplumda iki yönde davranış 

dönüşümü sağlamayı amaçlıyor

1
Çöp üretiminin 

azaltılması, 

bilinçli tüketim 

yoluyla kontrol 

altına alınması

2
Üretilen çöpün doğru 

yere atılması, hanede 

ayrıştırılması, çevreye 

ve ekonomiye zararın 

önüne geçilmesi 



Vakıf Neler Yapıyor?

• Sosyal medya

• Geleneksel kanallar

• Doğrudan temas

İletişim ve Farkındalık

Model Proje ve Uygulamalar
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• Eğitim

• Saha uygulamaları

• Oyunlaştırma

Araştırma ve Bilgi Birikimi

• Kamuoyu araştırmaları, anketler

• Araştırma, tez ve raporlar

• Çalıştaylar

Lobi-Savunu Çalışmaları

• Mevzuat ve uygulama

• Eğitim müfredatı 
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43

Sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarını yaygınlaştırmak, çöp 

üretimimizi azaltmak ve çöpün doğru kutulara atılmasını 

sağlamak amacıyla aşağıdaki alanlarda faaliyet gösterilir:



Çöp nedir?

Çöp evsel atık ya da başka bir deyişle meyve, sebze ve diğer gıda maddeleri 

ile üretimde veya tüketimde kullanılan maddelerin işe yaramayan kısımları, 

kullanılmaz hale gelen eşyalar ve değerini yitiren maddeler.

Aslında çöp, bizim çöp olduğuna karar verdiğimiz her şeydir.

ÇÖPÜN TEK ÜRETİCİSİ BİZİZ!
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• Yılda 5 trilyon plastik poşet

kullanıyoruz.

• Yılda 6 trilyon sigara izmariti  atıyoruz.

• Yılda 2 milyar ton çöp üretiyoruz.

• Satın aldıklarımızın %90’ından 

fazlasını 6 ay içinde çöpe atıyoruz.

• Plastik atıkların %50’si  

tek kullanımlık  ürünler.

• Denizdeki atıkların %80'ni kara 

kaynaklı.

• Denizlerdeki atıkların %70'i tek 

kullanımlık plastiklerden oluşuyor.
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Dünyada,



Çevreye attığımız her şey 

doğada kalır, hiçbir şey yok 

olmaz.

• Metaller 300 yıl

• Plastik 1000 yıl

• Cam 4000 yıl doğada kalır.

Atık piller, pişirme yağları ve 

diğer tehlikeli atıklar suları ve 

toprağı zehirleyerek gıda 

kaynaklarımızı tehdit eder. 

Çevreye Attıklarımız Doğada Kalır
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Plastik Çağı

Bugüne kadar dünyada toplam 8,3 milyar ton plastik üretildi. 

Bu miktarın %88’i hâlâ dünya üzerinde duruyor.

Her yıl buna 300 milyon ton plastik daha ekliyoruz.
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Çözüm nedir?
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Mevcut Durum
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Dünyanın mevcut ekonomik sistemi doğrusal sistemdir. Bu sisteme göre 

üretilecek olan ürünler için hammadde (maden, su, ağaç, petrol, vb.) doğadan 

alınır, üretim yapılır, ortaya çıkan atıklar ise doğaya geri bırakılır .

Doğrusal ekonomide üretimin sürmesi için doğal kaynaklar sürekli tüketilmek 

zorundadır. 



İdeal Hedefimiz
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Sürdürülebilir çevre dostu ekonomik sistem ise döngüsel ekonomi olarak 

adlandırılır. Bu sisteme göre üretilecek olan ürünler için hammadde (maden, 

su, ağaç, petrol, vb.) doğadan alınır, üretim yapılır, ortaya çıkan atıklar geri 

dönüşüm yoluyla yeniden hammadde haline getirilerek üretime gönderilir. 

Döngüsel ekonomide atıklar geri kazanılarak yeniden kullanıldığı için doğadan 

daha az kaynak alınır, doğaya daha az zarar verilir. 



KURAL

Ne yapmalıyız?
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Çöpsüz bir 
yaşam için

YENİDEN 

KULLAN

Atmadan 

düşün

AZALT

İhtiyacın 

kadar 

tüket

AYRIŞTIR

Geri 

dönüşüme 

gönder

Bu 3 kuralı önce kendimiz benimsemeli, çocuklara benimsetmeli ve 

çevremizde yaygınlaştırmalıyız.



Bildiklerinizi Anlatın!
Ailenizdeki ve çevrenizdeki insanlara hangi kolay adımları 

atarak fark yaratabileceklerini anlatabilirsiniz. 
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İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİZ!

info@copumesahipcikiyorum.org

@copunesahipcik

mailto:info@copumesahipcikiyorum.org

