


Çocukları özgür bırakın, Onları teşvik edin. 
Bırakın yağmur yağdığında dışarıda koşuştursunlar, 

bir su birikintisi gördüklerinde ayakkabılarını çıkarsınlar. 
Çayırdaki çimenler çiyle ıslanmışsa, bırakın çıplak

ayak koşup çiğnesinler. Eğer bir ağaç onları gölgesinde 
uyumaya davet ediyorsa, bırakın altında huzurla dinlensinler. 

Sabahları güneş onları uyandırdığında 
bırakın çığlık çığlığa bağırsın, kahkahalar atsınlar.”

- Maria Montessori
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   YAZARIN ÖNSÖZÜ

Yaşadığımız gezegenin kaynakları bize her ne kadar sonsuz gibi görünse 
de ne yazık ki öyle değil.  Her davranışımızla dolaylı veya dolaysız olarak 
bu kaynakların tüketilmesine sebep oluyoruz. İşte bu yüzden, yaşam 
tarzımızı değiştirip başka bir yola girmemizin tam zamanı.

Bu kitap, ekolojik yaşam yolculuğunda sana yol gösterecek bir rehber 
olarak tasarlandı. Atıklarını azaltmak için atman gereken adımları ve 
günlük hayatında yapabileceğin değişiklikleri göstermeye çalıştım. Ama 
en önemlisi bu yaşam tarzını benimsemen için genel bir çerçeve sunmak 
istedim.

“Sıfır Atık” gibi terimler seni korkutmasın, kimse senden birdenbire 
çöp kutularını kaldırmanı beklemiyor. Bu yüzden adım adım, sana en 
uygun gelenle başlamanı öneririm. Diğerleri de zaten peşinden gelecektir.

Sadece atıklarına odaklanma. Yapmamız gereken sadece atığımızı 
değil, gezegenimize olan etkimizi azaltmak. Sadece plastiklere de 
odaklanma. Ürünlerini hayvanlar üzerinde deneyen markaları araştır 
ve alternatiflerini bulmaya çalış. Ülkemizde yetişen sebze meyveleri 
öğren; hangi mevsimde hangi meyve sebzeler var, bunu araştır. Kuşların 
sesini dinle, ağaçlara sarıl. Sokak hayvanları için kapının önüne bir kap 
su ve mama koy mesela. Doğayı tanımaya çalış.

“Bir kişiden ne olacak ki,” diye düşünme. Sen tek başına bir 
sürü şeyi değiştirebilirsin, bunu unutma ve yalnız da değilsin. 
Birlikte her zaman daha güçlüyüz.

Beni buradan takip edebilirsin.
nilkiyisi



- 7 -

ATIK NEDİR?
Atıklar, bir ürün üretildikten veya biz kullandıktan sonra 

ortaya çıkan maddelerden oluşur. Doğrudan veya dolaylı 
yoldan doğaya bırakılması tehlikeli olabilir. Bu durum hem 
insanlara hem de doğaya zarar verebilir. Atıklardan bazıları 
geri dönüştürülebilir, bazıları yeniden değerlendirilebilir, 
bazıları da ham madde olarak tekrar üretimde kullanılabilir. 
Cam kaplar, plastik şişeler, gazeteler, meyve sebze kabuğu gibi 
maddeleri atıklarımıza örnek olarak gösterebiliriz. Bunların 
dışında kalan, hiçbir şekilde bir kez daha kullanılmayacak 
olanlara ise çöp denir. Atık ile çöp arasındaki ayrımı bu 
şekilde ifade edebiliriz.

ATIKSIZ
yaşam
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Sadece İstanbul’da her gün 200 bin ton atık toplanıyor. 
Ülke geneline yaydığımızda ise bu rakam çok ciddi boyutlara 
ulaşıyor. Doğayı, bize tüm nimetlerini sunan gezegenimizi 
korumak için atık miktarımızı olabildiğince azaltmamız 
gerekiyor. Bunu nasıl yapabileceğimizi gelin birlikte 
öğrenelim.

HER ATIK ÇÖP DEĞİLDİR.
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ATIKSIZ 
YAŞAMIN

5 Temel Adımı
1) REDDET

Atığımızı azaltmanın ilk yolu, “atık” oluşturacak her türlü 
ürünü veya davranışı reddetmekten geçer.

Bir ürünü kullanmadan ya da satın almadan önce bir kez 
daha düşünmeyi, gerekiyorsa “hayır” demeyi öğrenmeliyiz. 
Aşırı tüketimin, aşırı miktarda atığı da beraberinde getirdiğini 
unutmamalıyız.

Peki, ilk adımımız ne olabilir?
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Tek kullanımlık plastikleri, yani plastik çatal, bıçak, kaşık, 
pipet gibi ürünleri kullanmayı bırakarak başlayabiliriz. Dünya 
çapında üretilen plastiklerin yarısını bunlar oluşturuyor; 
adı üstünde, bir kere kullanıldıktan sonra da çöpe gidiyor.

İşte bu yüzden, “sürdürülebilir” olmayan, bir süre 
sonra çöpe gidecek ürünleri almadan önce bir kez daha 
düşünmeliyiz. Bir ürüne sahip olmadan önce ona gerçekten 
ihtiyacımız olup olmadığını sorgulamalıyız.

Peki, bir ürüne gerçekten ihtiyacım olup olmadığını 
nasıl anlayabilirim?

Yeni bir ürün almak istediğinde bu kararı nasıl aldığını 
hiç merak ettin mi? O ürüne gerçekten ihtiyacın var mı? 
Yoksa reklamların ya da indirimlerin bir etkisi mi? Yandaki 
anketten yola çıkarak bu soruların cevabını verebilirsin. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: Günümüzün ekonomik ve sosyal 
ihtiyaçlarını, gelecek nesilleri düşünerek ve doğayı 
koruyarak karşılamaktır.
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Sadece anlık bir hevesle istediğin, başka birinden ödünç 
alabileceğin, uzun süre kullanmayacağın ve bozulduğunda 
tamir edemeyeceğin ürünleri tercih etmemeye özen 
göstermelisin.

Anketin sonucunda eğer “satın al”a ulaştıysan, o ürünün 
en dayanıklısını, doğa dostu olanını, ihtiyacın kadar 
almalısın.

GERÇEKTEN İHTİYACIN VAR MI?

DÜN DE İHTİYACIN VAR MIYDI?

BİRİNDEN ÖDÜNÇ ALABİLİR VEYA KİRALAYABİLİR MİSİN?

ONU SÜREKLİ KULLANIP BAKIMINI YAPICAK MISIN?

Evet

Evet

Evet

Evetse, alabilirsin. Hayırsa,
satın almamalısın.

Hayır

Hayır

Hayır

Kesinlikle Evet
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2) REDDEMEDİKLERİNİ AZALT

Ne yazık ki bizi daha fazla tüketmeye iten bir çağda 
yaşıyoruz. Arkadaşlarımızla buluşmak, gezip dolaşmak için 
bile AVM’lere gidiyoruz. Gereğinden fazla alışveriş yapıyor, 
aldıklarımızın çoğunu ikinci kez kullanmıyoruz.

İşte bu noktada alışveriş alışkanlıklarımızı gözden 
geçirmeli, sadece ihtiyacımız olanı ve ihtiyacımız kadarını 
almaya özen göstermeliyiz. Bu bile atık miktarını o kadar 
azaltacak ki şaşıracaksın.

Örneğin, normalde her sene yeni bir okul çantasına, yeni 
bir kalem kutusuna veya yeni bir bota ihtiyaç duymazsın. 
Sahip oldukların kullanılmaz hale gelmediği sürece onları 
kullanmaya devam edebilirsin. Her yeni ürünün, yeni bir 
atık anlamına geldiğini unutmamalısın. 

Son moda ürünlerin en hızlı biçimde, uygun fiyat ve düşük 
kaliteyle tüketiciye sunulmasına HIZLI MODA denir.

Eskiden o yılın ilkbahar-yaz ve  sonbahar-kış sezonu 
varken artık neredeyse her ay yeni bir ürün moda oluyor. 
Hızlı moda, özellikle sosyal medyanın da etkisiyle, 
gerçekten ihtiyacımız olmadığı halde bizi daha fazla 
alışveriş yapmaya teşvik ediyor. 
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3) AZALTAMADIKLARINI 
YENİDEN KULLAN!

Üçüncü adımımız ise “yeniden kullan”. Elimizdekileri 
tekrar tekrar kullanmalı ve ihtiyacımızı uzun süre karşılayacak 
ürünler tercih etmeye özen göstermeliyiz.

Plastik poşetlerin 1 Ocak 2019 itibariyle ücretli hale 
gelmesiyle hepimizin artık bir bez çantası, filesi veya 
yeniden kullanılabilir bir poşeti var. Tek kullanımlık, 
doğada yok olmayan poşetlerin yerine dayanıklı, uzun süre 
kullanabildiğimiz bez çantalar “yeniden kullan”a çok güzel 
bir örnek. 

Alışveriş poşetleri yasaklansa da meyve sebze 
poşetleri hâlâ kullanımda. O poşetleri de yanında 
taşıyarak yeniden kullanabilirsin fakat dayanıksız 
oldukları için hemen yırtılıyorlar. Onların yerine 
eskiyen tişörtünden, artık bir tülden keseler dikebilir;; 
hem poşet kullanmamış hem de muhtemelen çöpe 
gidecek eşyalarını yeniden değerlendirmiş olursun.

Bozulanı tamir edebilir, yırtılanı dikebilir, onarabilirsin. 
Sana küçük gelen kıyafetleri, senden yaşça küçüklere, artık 
kullanmak istemediklerini ihtiyacı olanlara verebilirsin.
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 Ayrıca eskiyen, işlevini yitiren, eskiyip bozulmasa da 
kullanmak istemediğin eşyaların kullanım amacını değiştirip 
yeniden işlev kazandırabilir, yani ileri dönüştürebilirsin. 
Mesela artık kullanmadığın bir kutunun içine şarj kablolarını, 
kulaklıklarını, tokalarını vb. koyabilir, dolap düzenleyici 
olarak kullanabilirsin.

ILERI DÖNÜSÜM 
PROJELERI

. .
..

Yapılışı:
Önce eskimiş, yırtılmış bir tişörtümüzü düz bir zemine 

koyuyoruz. Ardından bir makas yardımıyla önce kollarını, 
sonra yakasını dikkatlice kesiyoruz. İşte, çantamızın sapları 
hazır bile.

Ardından tişörtümüzü ters çevirip alt kısmını minik 
şeritler halinde kesiyoruz. Karşılıklı gelen şeritlere sıkıca 
düğümler atarak çantamızın alt kısmını tamamlıyoruz. 
Tekrar ters çeviriyoruz. Çantamız kullanıma hazır!

 ESKİ BİR TİŞÖRTTEN BEZ ÇANTA
Gerekli Malzemeler:

Eski bir tişört
Makas



KOTTAN ŞORT
Gerekli Malzemeler:

Eski bir kot
Makas
Cımbız

Yapılışı:
Eskiyen veya kenarları erimiş bir kotunu bacak 

boyuna göre kesip şort yapabilirsin. Paçalarından 
sarkan ipleri bir cımbız yardımıyla çekip eskimiş bir 
görüntü verebilirsin.

KOLİDEN KEDİ EVİ

Gerekli Malzemeler:
Boş bir koli (Evde kullanmadığınız eşya kutularını 
kullanabilir veya yakınlardaki bir marketten 

temin edebilirsin.)
Eski bir minder

Eski tişört veya çarşaf
Çöp poşeti veya naylon

Zımba
Bant

Falçata
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12 yaşından
küçüksen bir 
yetişkinden

yardım 
alabilirsin.
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Yapılışı:
Öncelikle kolinin üst ve alt kapaklarını bantlıyoruz.
Koliyi yatay bir şekilde yere koyduktan sonra bir 

falçata yardımıyla minik bir kapı kesiyoruz.
Daha sonra eski bir tişört veya çarşafı kolinin 

etrafına sarıyoruz ki soğuk hava içeri girmesin.
Hem karton hem de kumaşlar yağmurda ıslanmasın 

diye kolinin etrafını çöp poşeti veya naylonla iyice 
sarıyoruz. Kaymamaları için de zımbayla sabitliyoruz.

Kedi dostumuzun zeminden soğuk almasını 
engellemek ve rahatça uyumasını sağlamak için kolinin 
alt kısmına eski bir minder yerleştiriyoruz. İşte, kedi 
evin hazır!

Ayrıca kedi evinin yanına bir kap su ve mama koymaya ne 
dersin? Sokaktaki dostlarımızın özellikle soğuk ve yağışlı 
havalarda bize ihtiyaçları var.

- 16 -
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KUŞ YEMLİĞİ

Evde biriken tuvalet kâğıdı veya havlu 
kâğıt rulolarını kullanman için işte sana 

mükemmel bir fırsat! 

Diğer malzemeler:
Fıstık ezmesi veya bal
Buğday veya kuş yemi

İp

Yapılışı:
Üzerine bal veya fıstık ezmesi sürdüğümüz ruloları, 

buğday veya kuş yemine bulayalım. Daha sonra bu 
ruloları ağaçların dallarına veya bir ip yardımıyla 
balkonumuza asalım ve kuşların gelmesini bekleyelim.
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4) YENİDEN KULLANAMADIKLARINI 
GERİ DÖNÜŞTÜR!

Katı atıkların tekrar kullanılabilir hale getirilmesine 
geri dönüşüm denir.  Türlerine göre ayrıştırılan atıklar geri 
dönüşüm tesislerinde çeşitli işlemlerden geçirilir. 

Geri dönüşümün amacı doğal kaynakların aşırı 
kullanımını önlemek, enerji tasarrufu yapmak ve katı atık 
miktarının azalmasını sağlamaktır.

Önemli ve değerli bir adım olsa da geri dönüşümün 
maliyetli olduğunu ve işlemler sırasında su ve enerji kullanımı 
gerektirdiğini de unutmamalıyız. Asıl yapmamız gereken, 
diğer üç adıma bağlı kalarak (reddet, azalt, yeniden kullan) 
atığımızı elimizden geldiğince azaltmak, azaltamadıklarımızı 
yeniden değerlendirerek geri dönüştürülecek madde 
bırakmamaktır.

“Nasıl olsa geri dönüşüyor, kullanabilirim,” demek yerine 
alternatiflerine yönelmek, atıksız yolculuğumuzda bize yön 
verecek bir bakış açısıdır.
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HANGİ MADDELER 
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR?
• Alüminyum teneke içecek kutuları
• Paket ve ambalaj kâğıtları
• Karton kutular
• Cam şişe ve kavanozlar
• Cam şişe ve kavanoz kapakları
• Kâğıtlar (fotoğraf kâğıdı hariç)
• Makarna, pirinç, nohut gibi gıda ambalajları
• Pizza kutuları (yağlı kısımları hariç)
• Plastikler
     • Pet şişeler, su şişeleri, meşrubat şişeleri
     • Su damacanaları
     • Şampuan, deterjan kutuları
     • Yoğurt ve ayran kapları
     • Plastik kutular
     • Ambalajlar

GERİ DÖNÜŞÜMÜN MALİYETLİ OLDUĞUNU VE 
İŞLEMLER SIRASINDA SU VE ENERJİ KULLANIMI 
GEREKTİRDİĞİNİ DE UNUTMAMALIYIZ.




