
GRUP ANONYMOUS (B4)

O Ruveyde Şahin               

O Hande Kaya

O Zeynep Sude Ünal

O Esra Böğüş

O Okan Burunsus

O Bedirhan Avaş

O Mohammad Alchaki

O Yusuf Emre Bozan

O Safiye Betül Karayel

O Berkan Aksöyek

O Fatıma Sena Gölelçin

O Muhammed Salih Yarar

O Mustafa Ercan

Ağaçlar Kağıt

Kağıtlar Çöp Olmasın 



PROJEMİZ
OKağıt israfı konusunda bilinçlenip 

ortaokul çocuklarını bilinçlendirdik 

ve bu konuyla ilgili proje tasarlayıp 

bu projeyi hayata geçirdik.



PROJEMİZİN AŞAMALARI

O Kağıt israfıyla ilgili çeşitli kaynaklardan araştırmalar

yaptık.

O Seka Kağıt Müzesi’ne gidip veriler topladık ve kağıt

üretimini yakından görüp kağıt israfı konusunda bilgilendik.

O Kağıt israfıyla ilgili somut bir proje tasarladık.

O 7.Boru Ortaokulu’na gidip onlara kağıt üretimi ve israfıyla

ilgili sunum yaptık.

O Tasarladığımız ağaç motifli peçetelikleri lavabolarına taktık.



Kağıt İsrafı
O Türkiye genelinde kağıt-karton tüketimi yıllık yaklaşık 6 

milyon ton. Kişi başı tüketim ise 70 kg.

O Her yıl kağıt, karton ve yaşamsal ihtiyaçlarımız için

kişi başı ortalama 7 adet ağaç tüketiyoruz.



Kağıt İsrafı

O Geri dönüşüme kazandıracağımız 70 kg kağıt ile 1 ağaç
kurtarabiliriz. Kurtardığımız 1 ağaç ise günde 3 insanın tükettiği
oksijeni üretebilir.

O Sürekli artan nüfus tüketimin de artmasına neden oluyor. Kaynakları
tüketirken uzun vadeli düşünmek sürdürülebilirlik açısından çok
önemli. Tüketilenin yerine yenisinin aynı oranda konmaması, gelecek
nesiller adına bencillik yapmaktan başka bir şey olmayacaktır. 
Bilinçli tüketimle en az zarar ve en yüksek fayda sağlanabilir bu
nedenle bir daha ki sefere kağıt ürünleri kullanırken aslında nelere
yol açılabileceğinin önemini unutmamakta fayda var.





























Ne Kadar Tüketiliyor?

O Dünyada her yıl ormanların %1.3’ü, yani 
40 milyon hektar orman kağıt ve 

karton yapımı için kullanılıyor.

O Bu ise İsviçre büyüklüğünde bir alana 

denk.



O 2004 verilerine göre dünyada 300 milyon ton, 
Türkiye’de 1.9 milyon ton kağıt üretildi.

O Amerika’da bir yılda bir kişi 322 kg, Türkiye 42 kg 

kağıt tüketmekte.

O Türkiye’de kişi başına düşen günlük kağıt kullanımı 0.7 

kg, yaklaşık 140 sayfa.



Neler Harcanıyor?

O 1 A4 için 5 litre su gerekir.

O 1 ton kağıt için yaklaşık 2 ton (20 tane) ağaç, 440 

ton su, 7600 kw enerji tüketilmektedir. Bu da 
200.000 A4, yani 80 paket kağıt yapar



Çevreye Zararı
O Tüm bunlara ek olarak kağıt üretiminde çevreye verilen 

zararlardan da bahsetmek mümkündür.

O Kağıt ve kağıt hamuru; hava, su, toprak kirliliğinin 3. 

nedenidir.

O Kağıt üretimi esnasında ortana çıkan dioksin isimli madde, 

kanserojen etkiye sahiptir.



Ağaç Motifli Peçetelik
O Lavabolarda peçetenin fazla tüketiminin 

önüne geçebilmek için insanlara fazla peçete 
kullandıkça ağacın seviyesindeki azalmayı 

gösterdik böylece ağaçları koruma mesajını 

verdik.



O Peçeteliklerimizin yapım aşaması 





Öncesi Sonrası





















‘’Olric, insan nedir biliyor musun? 
Ağaçları kesip kağıt yapan, sonra o 

kağıda, ağaçları koruyun, yazandır.’’

Oğuz Atay



Kaynakça

O https://youtu.be/qYYMN6nDVAc YouTube'da "Nasıl Üretilir? -
Temizlik Kağıtları"

O https://youtu.be/BXc8GLUw9KY

O https://m.mynet.com/turkiyede-ve-dunyada-kagit-tuketimi-

110100149716

O http://blog.milliyet.com.tr/k-git-israfi-korkunc---atiklarin--50-si-k-

git--gunde-bir-milyar-mektup-/Blog/?BlogNo=520052

O http://blog.milliyet.com.tr/k-git-tuketimi-hakkinda---bir-

bilinclenme-cagrisi-/Blog/?BlogNo=407207

O http://blog.avansas.com/rakamlarla-kagit-ve-agac-tuketimi-

tasarruf

http://blog.milliyet.com.tr/k-git-israfi-korkunc---atiklarin--50-si-k-git--gunde-bir-milyar-mektup-/Blog/?BlogNo=520052
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