YESIL
K

U

M

B

A

R

Ayrıştır, Biriktir, Ekonomiye Kazandır

www.yesilkumbara.com

A

İÇİNDEKİLER
Yeşil Kumbara Nedir?
Yeşil Tüketici
Yeşil Kumbara’nın Amacı
Nasıl Uygulanır & Sisteminin İşleyişi
Yeşil Kumbara ile Neler Kazanırız?
Türkiye’de Durum Ne?
Geri Dönüşüm ve Enerji Kazanımı
Atık Ayrıştırma ve Atıkların Ekonomiye
Geri Kazandırılması
Atık Ayrıştırma Rehberi
Örnek Uygulamalar
Geri Dönüşümde Yüksek Verim Almanın
Yolları
Evsel Atık Ayrıştırmanın Kolay Yolları
Çözüm Önerilerimiz & Yerel Yönetimler
Sonuç

YEŞİL KUMBARA
NEDİR?
Gelecegimiz için Atıkları Yeşil Kumbarada Biriktirelim’ mottosuyla
yola çıkan Yeşil Kumbara Projesi, yerel yönetimler ile halkımızı
geleceğe yatırım odaklı bir ortak paydada buluşturuyor.
Yeşil Kumbara, sürdürülebir yaşamın ilkelerini ve atıklarımızın
%100 ‘ünü geridöşümünde kullanabilmeyi savunur. Dünya, çok
büyük bir çevresel yıkım yaşıyor. Bu süreci yaşatan biz insanlarız
ve sürdürülebilir bir yaşam dengesi kuramadığımız sürece geri
dönüşü olmayacak bir yok oluşla baş başa kalacağız.
Yeşil Kumbara, sürdürülebir yaşam, geri dönüşüm ve yaşanabilir
bir dünya üçlüsünün ulusal ve global bazda uygulanmasına
yönelik projeler üretmektedir. Dünyada ve ülkemizde benzer
konseptlerde örnekleri denenmiş ve başarılı sonuçlar elde
edilmiş olan bu konsept proje ile yaşanabilir bir Dünya, geri
dönüşümden elde edilecek
ciddi bir ekonomik artı değer kazanımlarını ülkemize sunabilme
şansına sahip oluyoruz.

YE Ş İ L
T ÜK ET İC İ
Çevre hakkında endişelerin tüketici davranışlarını etkileyebileceği
görüşü “Yeşil Tüketici” kavramını ortaya çıkartmıştır. Konu, The Green
Consumer Guide kitabının basılmasıyla daha da tartışmalı hale
gelmiştir. Kitap yeşil tüketiciyi bir takım ürünleri (tüketicileri veya diğer
insanların hayatını tehdit eden ürünler; üretimi, kullanımı ya da atıkları
çevreye önemli şekilde zarar veren ürünler; oransız olarak büyük
miktarda kaynak tüketen ürünler; fazladan ambalajlama, ilave
özellikler ve aşırı derecede kısa ömürlü olmaları nedeniyle gereksiz
atığa neden olan ürünler; hayvanlara eziyet eden uygulamaları
içeren ürünler, diğer ülkeleri olumsuz etkileyen ürünler gibi) almaktan
kaçınan kişi olarak tanımlamaktadır. Yayınlandığı dönemde
Britanya’da en çok satanlar listesinde 9 ay boyunca kalan kitap,
tüketicilere, tüketim ve satın alma faaliyetlerinin çevresel etkilerini
azaltmak için proaktif öneriler de verilmektedir.
Yeşil Kumbara ürünleri kullanıcılarının tamamı eş zamanlı olarak yeşil
tüketicidirler. Başta ambalajlar olmak üzere evsel atıkları kaynağında
doğru metodlarla ayrıştıran herkes yeşil tüketime de artı değer
katmaktadır.

Y E Ş İL K U M B A R A ’NI N
A MA C I
Amacımız, atıkları kaynağında ayrıştırmayı sağlayarak, nitelikli hammadde olarak geri dönüşüm tesislerine
göndermektir.
Yeşil Kumbara, öncelikli olarak evsel ambalaj atıklarının geri dönüşümde kullanılmasına yerel yönetimler ve halkımızın
katılımını sağlamayı hedeflemiş bir projedir. Proje, başta yerel yönetimler olmak
üzere konsepte dahil olmak isteyen tüm kamu,yarı kamu ve özel statülere açıktır.
Proje kapsamında oluşturulacak ağ ile ülke genelinde;
- Sürdürülebilir ekonomi - Geri dönüşüm - Çevresel atıkların doğaya
etkileri
Ana temalarında etkinlikler, kampanyalar, eğitimler uygulanacaktır.
Akademik oluşumlar ve konuya duyarlı tüm STK lar çözüm ortağı
olarak projeye dahil olabilirler.
Uzun erimdeki hedefimiz, geri dönüşümden elde edilen ekonomik
değerin ülkeye artılarını (özellikle belirli bir kısmın sosyal sorumluluk
projelerinde kullanımlarıyla) sunabilmek ve ardımızda yaşanabilir bir
Dünya bırakmaktır.

NA SIL UYG ULANIR
SİSTEM İN İ LE RLEYİ Şİ
Uygulama sistematiği, katı atıkların ev ve işyerlerinde karışık
biriktirilmesi yerine belediyeler tarafından ücretsiz dağıtılacak farklı
ambalajları temsil eden (kağıt-metal-cam-plastik-pil ve elektronik)
torbalarda ayrıştırma ve biriktirmesini sağlamak ve belirli
periyodlarda teslim alınacak şekilde organize etmekten
oluşmaktadır.
Ambalajları ve diğer geri dönüşebilir malzemeleri bazı duyarlı
vatandaşlarımız evlerinde ayrıştırarak (organik atıklar ve diğerleri
şeklinde) konteynerlara bırakılması uygulaması 10-15 yıldır çeşitli
belediyelerimizce yapılmakla birlikte nitelikli katılım oranı maalesef
yükseltilemiyor.
Geri dönüşebilmesi mümkün pek çok katı atık ülkemizde organik
atıklar ile birlikte aynı konteynıra atılıyor olmaları, bir şekilde
karıştırılmaları, ıslanması vb.durumdan dolayı niteliksiz atık olarak
geridönüşüm alanlarına ulaşmış oluyor. Yeşil Kumbara ile bu
ekonomik kayıp ve çevresel kirlenmenin önüne geçilmesi
planlanmaktadır.

YEŞİL KUMBARA İLE
NELER KAZANABİLİRİZ?
» Kaynağında ayrıştırma ve doğru planlama ile geri dönüşüm firmalarına kaliteli atık ulaştırırız.
» Yeşil Kumbara Projesi ile tüm Türkiye’deki yerel yönetimler sürdürülebilir ekonomiye artı değer sunar.
» Evlerde ve işyerlerinde kaliteli atık ayrıştırmayı sağlamak, geri dönüşümden elde
edilen ekonomik artıları yükseltmek ve Şişli Belediyesi için özel üretilecek olan
Yeşil Kumbara Kartları üzerinden verilen alışveriş puanları ile toplumda
yüksek katılımı sağlarız.
» Projeye dahil olan her işletme yapılan protokol çerçevesinde Yeşil
Kumbara sistemine kayıtlı üyelerle hem ekonomik kazanım elde
ediyor, hem de geridönüşümde önemli bir katkı sağlamış oluyor.
» Yeşil Kumbara Kartı ile belediyeler, vatandaşları ile özel ve
ayrıcalıklı bir proje kapsamında buluşuyorlar. Karşılıklı aidiyet
duygusunun pekişmesiz için olanak sağlıyoruz.
» Projeye dahil olan belediyelerimiz hem gelir artırıcı yeni bir
kaynağa ulaşıyor hem de çağdaş ve duyarlı belediyecilik
konseptlerini pekiştiriyorlar.

GERİ DÖNÜŞÜM
ENERJİ KAZANIMI
Geri Dönüşüm, gelişmiş ekonomiler başta olmak üzere Dünya’da son 50 yıldır gündemde olan ancak son çeyrek asra
adeta damgasını vuran çok önemli bir kavram oldu. Ülkemizde de özellikle çevreci STK lar tarafından gündeme getiriliyor
olsa da popülaritesini son 10-15 yıllık periyodda ortaya koydu, başta yerel yönetimler olmak üzere pek çok platformda
Geri Dönüşüm sıkça konuşulur ve tartışılır olmaya başladı.
Geri Dönüşüm, bazı malzemelerin kullanıldıktan sonra bir kenara bırakılması
veya çöplere atılmasından sonra bu malzemelerin geri dönüştürülebilir
atıkları içine girmesi durumu ön planda tutularak, bu malzemelerin
bir takım işlemlerden geçirilmesi ve bu işlemler sonucunda bu
malzemelerin hammadde olarak tekrar üretim sürecine dahil
edilmesidir.
Kaynağında doğru ayrıştırma ile elde edinilen geri dönüşüm
malzemeleri yeniden üretimde kullanılıyor. Bu durumda üçlü
kazanım söz konusu oluyor. Birincil kazanım hammadde israfına
yönelik. Ardından atıkların çöp vb şekilde doğada bırakılmasının
yarattığı çevresel etkinin azaltılması. Üçüncü olarak da hammaddeden
mamül üretim ile geri kazanımda n mamül üretimi arasındaki enerji tasarrufu
geliyor.

ATIK AYRIŞTIRMA
ATIKLARIN EKONOMİYE GERİ KAZANDIRILMASI
Yeşil Kumbara Projesi sürdürülebilirlik ve buna hizmet edecek argümanların üretimine yönelik bir altyapı üzerine
kurgulanmıştır.
Projemiz sürdürülebilir bir dünyada yeşil ekonomiye artılar sunan bir çalışmadır.
Atıkların kaynağında doğru ayrıştırılmasına yönelik ürünlerin yerel yönetimler, STK’lar ve çevreye duyarlı markaların
sponsorluklarında üretimi, hane ve iş yerlerine sağlıklı dağıtımı ve bu ürünlerde atıkların doğru tasnifini temel alan
konseptimiz hammadde ve enerji israfı ve çevre kirliliği konularında alternatif yöntemler sunmaktadır.

EVSEL ATIK
AYRIŞTIRMANIN
YOLLARI
İçinde katı veya sıvı yiyecek bulunan ambalajları suyun altında kısa
bir durulamadan ve kurumaya bırakmadan Yeşil Kumbara Atık
Kutusu veya Atık Torbasına koymayalım. Böylece olası küf, bakteri,
koku vb zararların önüne geçerek ambalaj atığını geri dönüşümde
kullanılabilir şekilde tasnif etmiş olursunuz.
Organik atıkları mutfak veya balkonunuzdaki torbalarda veya atık
ayrıştırma kutularında biriktirip günlük olarak mutlaka çöp
konteynırına veya bulunduğunuz bina, site veya semtte kompos
üretimi vb. bir altyapı varsa oraya bırakın.

Evsel atıkların büyük çoğunluğunu ambalajlar ve diğer tüketim
ürünlerimiz oluşturuyor. Katı atık grubundaki bu ürünleri 5’li üniteler ile
ayrıştırarak teslim etmenin hem toplayan yerel yönetim ekiplerine
hem de atık ayrıştırma merkezlerindeki çalışanlara büyük bir kolaylık
sunacağına ve verimlilik artışı sağlayacağını unutmayın.
Giysi ve kullanmadığınız eşyalarınızın geri dönüşüme girmeden basit
tamirlerle (veya hiç tamire ihtiyaç duyulmadan) tekrar
kullanılabileceğini unutmayın ve mümkün mertebe bu eşyaları Yeşil
Kumbara torbaları ile teslim etmek yerine belediyenizin, bölgenizdeki
bir derneğin yada sosyal medya üzerinden bu tarz çalışmaları
yürüten bir platform ile iletişim kurun ve eşyalarınız, ayakkabı ve
giysileriniz ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için tekrar kullanıma uygun
halde teslim alınsın.
Tamiri veya tadilatı mümkün olmayan ev eşyaları (başta
elektronikler olmak üzere) sadece bu tarz ürünleri teslim alan geri
dönüşüm firmaları veya yine yerel yönetimler kanalıyla ücretsiz
olarak evinizden alınıyor. Sokağa veya konteynır yanına
bırakmadan önce araştırın ve doğru adreslere teslimat yapın.

Unutmayın, hepimiz birer çöp üretim merkeziyiz ve kendi çöplerimizi doğru tasnif ederek
çocuklarımız için yaşanacak bir Dünya bırakmalıyız.
Dünyamızı korumak lütuf değil görevimizdir.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ
YEREL YÖNTEMLER
» Projeye dahil olan her yerel yönetim proje kapsamında Yeşil Kumbara ekibinin ilgili birimlerinin eşgüdümlü
çalışmalarıyla bir arada konsepti yürütüyorlar. Eğitim ve teknik destek başta olmak üzere yerel yönetimlere proje
sürecini aktararak ilgili il, ilçe veya beldemizin doğa dostu kimliğini pekiştiriyoruz.
» Yeşil Kumbara kartı ile belediyelerimiz hemşehrileriyle özel ve ayrıcalıklı bir proje kapsamında buluşuyorlar.
Vatandaşlar ise, öncelikle bu hizmeti onlara sunan ilçelerine ve illerine, akabinde tüm ülkeye karşı aidiyet duygularını
geliştiriyorlar.
» Projeye dahil olan belediyelerimiz hem gelir artırıcı yeni bir kaynağa ulaşıyor hem de çağdaş ve duyarlı
belediyecilik konseptlerini pekiştiriyorlar. Bu yapı çerçevesinde hemşehrileriyle yeni bir iletişim kanalını da açmış
oluyorlar.
» Yeşil Kumbara Projesi ile elde edilen gelirler geçecek birkaç yıl ve projeye katılımın hızlı artışıyla birlikte kaynak
gösterilebilecek rakamlara ulaşabilir. Bu sonuç ilgili belediyelerimiz özellikle yurt dışından çeşitli yatırımcılara ve
fonlara yönelik güçlü bir argüman sunar.

YEŞİL KUMBARA
AYRIŞTIRMA ÜNİTELERİ

BELEDİYELER, YEREL YÖNETİMLER İLE
İŞBİRLİĞİ
Yeşil Kumbara Projesinin uygulanmasından en önemli ayaklardan
birini yerel yönetimler oluşturuyor. Proje evsel atıkların ve diğer
geri dönüşebilir atıkların kaynaklarında ayrıştırılması temeline
dayanıyor ancak kaynağında doğru ayrıştırılan bu atıkların yerel
yönetimlerce organize olacak şekilde toplanıp planlanamazsa
hiçbir kıymeti kalmıyor.
Kaynağında ayrıştırılan katı atıkların haftanın belirli gün ve
saatlerinde her semtte belirlenen toplama noktalarında geri
dönüşüm araçlarınca teslim alınması çok önemli. Ülkemizde çöp
konteynırlarının içi veya kenarına bırakılan ambalaj atıklarını
toplayan bir çalışan kesim oluşmuş durumda ancak bu grubun
atıkları doğru tasnifi ve zamanında toplaması çok mümkün
olmuyor. Atıkların verimlilik değerlerini düşürerek tasnifini da
çoğunlukla yapan bu iş kolunun yerine asıl toplama işini plan ve
program dahilinde yerel yönetimlerin yapması gerekiyor.

Yeşil Kumbara Atık Ayrıştırma ünitelerinin sponsorlar kanalıyla
üretimindeki kolaylık yerel yönetimlerin elini rahatlatacaktır,
böylece hane hane dolaşarak ekstra maliyet içeren atık
toplama torbaları veya ambalajlarını üretme yükümlülüğünden
kurtulacak olan yerel yönetimlere bu noktada düzenli toplamayı
sağlama görevi düşüyor. Özellikle ambalaj atıklarında bu
misyonları çok önemli ve değerlidir.
Projenin gerek pilot belediyelerde gerekse ülke bazında
uygulanışıyla birlikte biz yerel yönetimlerin bu sorumluluk
bilincinde olacaklarına ve kaynağında doğru ayrıştırılan evsel
atıkların yarattığı ekonomik artıların belediyeleri için ayrıca bir
gelir kaynağı olacağını da doğru analiz edeceklerine
inanıyoruz.

SONUÇ
Yeşil Kumbara Projemiz ile, atıkların kaynağında doğru ayrıştırılması ve Geri Dönüşüme (Yeşil Ekonomiye)
kazandırılmasına yönelik bir yol haritası çiziyoruz.
Böylece; Sürdürülebilir, Geri Dönüşebilir, Yeşil Ekonomi odaklı bir konsept ile toplumsal bilinç oluşumu artırılarak
paralelinde yerel yönetimlerin atıkların toplanmasında efektif kaynak kullanımının sağlanması ve ilgili STK’lar ve
akademik çevrenin bu konsepti anlatımı ile hem yaşanabilir bir ülkeye sahip olmak hem de geri dönüşüm
ekonomisinden elde edilecek kaynakların milli gelire sunacağı artıları değerlendirmek şanslarına sahip olacağız.

YEŞİL KUMBARA BÜLTEN

Haftalık 25.000 mailing data gönderimi,
aylık 1.000 abone özel bülten gönderimi.

YEŞİL KUMBARA FORUM

Günlük, haftalık, aylık yazar ve konu desteği.

