
Tüketim, Gıda, Çöp ve Geri Dönüşüm 

Sayın Veliler, 

Bu yazı, ilk olarak 2B sınıfı velilerine gönderilmiştir. Okul yönetiminin isteği üzerine sizlerle de 

paylaşılmıştır. 

*** 

Yerli malı haftasını anımsayanlarınız vardır. Bu yazıyı, biraz da o bağlamda görünüz lütfen. 

Gıda 

Bugün bolluk içinde yaşıyor görünüyoruz. Büyüklerimizin anlattığı yokluk/kıtlık devirleri bitmiş 

görünüyor. Oysa o devirler hep bir bolluğun/zenginliğin arkasından geldiler. Keza tekrar bir kıtlık 

olasılığı bugünler de yazılıyor. Artan nüfus, yok olan tarım alanları, kirlenen denizler bunu daha da 

hızlandıracaktır. 

 

BM Gıda Fonu’na göre üretilen ürünün 3'te 1'i gelişen ülkelerde üretim/paketlenme esnasında, 

gelişmiş ülkelerde ise son tüketicide israf edilmektedir. 

Yabancı ülkelerde taneyle meyve sebze almanın nedeni parasızlıktan çok küçük aile veya bekâr 

mutfağı için yeterli olmasıdır. Kimse çürüteceği gıdalara para vermek istemez. Yine de bolca alınan 

ama tüketilmeyip çürütülen gıdaların... Gereksiz yere alınmış kullanılmayan ürünlerin aile 

ekonomisine zararı olur. Bununla birlikte toplumun ürettiklerini/varlıklarını da boşa tüketmiş sayılırız. 

Tutumluluk her ailenin çocuğuna öğretmesi gereken bir davranıştır. Zenginliğini açgözlü bir 

tüketicilikle göstermek bizim gibi toplumlarda yaygındır. Yine toplumumuz bunu bir görgüsüzlük 

olduğunu da bilir. Oysa akıllı toplumlar/kişiler tutumludur. 

Tükettiği mal/gıdaya ister verilen emeğe saygı deyin; ister minnet edin; her halükarda saygı 

duymalıyız. Etini yediğimiz hayvana; meyvesini-sebzesini yediğimiz ağaca/bitkiye; balığını avladığımız 

denize saygı duymayı çocuklarımıza öğretmeliyiz. Sadece faydalandıklarımıza değil; diğer canlılığa, 

doğaya da saygı duymayan nesiller kendi geleceğini yok edecektir. 

Yerel ürünleri tercih edelim. Çok paketli gereksiz ve gösterişli ürünlerden kaçınalım. İhtiyacımıza göre 

alışveriş yapmak yerinde olacaktır. Aldıklarımızı çürütmek yerine bir şekilde mutfağımıza katalım; 

katamıyorsak diğer canlılarla paylaşalım. 

Çöplerimiz 

Çıkan çöplerimiz sadece belediyeye bırakılan birer poşet değildir. Dışarı attığımız bizim evimizden bir 

şeylerdir. Çöp yönetimine bizler de katılmalıyız. 

Gelişmiş bir toplumun ölçüsü yasalarının gücü, cezaların ağırlığı ve kesinliği değildir. Toplumun aldığı 

eğitimin niteliği ve gelişmiş ahlaki tutumları olacaktır. Çöp sorunu için yasalar çıkarsak da çözüm 

insanlarımızı/çocuklarımızı eğitmektir. 

Gittikçe artan oranda Anadolu'nun ulaşılmaz dağlarını bile saran cam, plastik, teneke vb çöp 

sorunumuz var. Şu günler deniz ve okyanuslardaki yüzen plastik çöp sorunu her gün büyüyor. Soruna 

karşı bazı çöpleri geri dönüştürüp bazısını gübre yaparak ve az bir kısmını da özel şartlarda toplayıp 

saklamalıyız. 

Geri Dönüşüm, Yeniden Kullanım 



İlk olarak çöplerimizin geri dönüştürülebilir olanlarını ayırabiliriz. Ayrı bir poşette cam, kâğıt, karton, 

plastik, şişe, metal vb çöpleri biriktirerek geri dönüşüm kutularına atabiliriz.  Bunu toplayan belediye 

bölgelerinde yaşamak işimizi rahatlatacaktır. 

Oturduğumuz bölgede geri dönüşüm ayrıca toplanmasa bile ayrı poşetleyelim. Çünkü çöp toplama 

merkezlerinde bu çöpler ayrıştırılabildiği gibi çöp toplama alanlarından bunları toplayarak geçimini 

sağlayan insanların işini kolaylaştırırız. Geri dönüşüm çöpleri ile evsel atıkları bir poşete koymamalıyız. 

Evsel Atıklar 

Evsel atıkları nasıl işleriz? Bildiğim hiç bir velinin böyle bir olanağı yok. Ama olursa geniş bahçeli bir 

eviniz, bir köşesinde evsel atıkların bir kısmını komposto yaparak bahçeniz için gübreye 

çevirebilirsiniz. Komposto yapımına dair onlarca kaynağa internet üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Kimyasal ve Ağır Metal Atıklar 

Kullandığımız temizlik malzemeleri, boya-badana malzemeleri, pil, ampul, yağ, elektronik atık 

parçaları vb. kimyasal ve ağır metaller taşır. Bu atıklardaki kimyasallar ve ağır metaller toprak veya 

suda birikir. Bu da, canlılık için kısa vadede çözümü olanaksız zararlar verir. Bu kirli sudan avlanan 

balıklar, bu toprakta yetiştirilen ürünler insan sağlığı için tehdit olur. (Şayet yetişir ve büyüyebilirse...) 

Ağır metal, kimyasal ve radyoaktif atıkların geri dönüşüm imkânı olmadığını biliniz. Uzun yıllar da 

ancak etkisini kaybettiği için birçok şirket gelişmiş ülke atıklarını variller içinde bizim gibi ülkelerin 

denizlerine boşalttı (Karadeniz'e) ve topraklarına gömdü. (Sinop) Bu haberleri anımsayanlarınız 

olacaktır. 

Zorlamadan, yapabildiğiniz bir yerden az çöp çıkartmaya çalışmak; geri dönüşümü önemsemek 

hepimizin geleceği için en büyük yatırım olacaktır. 

Umarım baş ağrıtıcı bir yazı olmamıştır. 

Kısa bir film arası verelim: https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU 

(Ne yazık İngilizce bir video) Food wastage footprint 

https://www.youtube.com/watch?v=IoCVrkcaH6Q 

İsmail KAPLAN 
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