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Çöpüne Sahip Çık Vakfı 

daha temiz bir çevre ve 

yaşam alanı oluşturulmasına 

katkıda bulunmak amacıyla 

Murat Vargı öncülüğünde 

2015 yılında kurulmuştur. 



NELER YAPIYORUZ?

• 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

Çöp üretimini sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarıyla azaltmak, 

çöpün doğru kutuya atılmasını sağlamak ve farkındalığı 

topluma yaymak için kullandığımız araçlar



NEDEN?
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Çöp nedir?
Meyve, sebze ve diğer gıda maddeleri ile üretimde veya tüketimde kullanılan 

maddelerin işe yaramayan kısımları, kullanılmaz hale gelen eşyalar ve değerini 

yitiren maddeler.

Bizim çöp olduğuna karar verdiğimiz her şey.

ÇÖPÜN TEK ÜRETİCİSİ BİZİZ!
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• Yılda 5 trilyon plastik poşet

kullanılmaktadır.

• Yılda 6 trilyon sigara izmariti  

atılmaktadır.

• Yılda 2,2 milyar ton çöp

üretilmektedir.

• Satın aldıklarımızın %90’ından 

fazlası 

6 ay içinde çöp olarak atılmaktadır.

• Plastik atıkların %50’si  

tek kullanımlık  ürünlerdir.

• Denizdeki atıkların %80'ni kara 

kaynaklıdır.

• Denizlerdeki atıkların %70'i tek 

kullanımlık plastiklerden 

oluşmaktadır. 5

Dünyada:
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Plastik Çağı
Bugüne kadar dünyada toplam 8,3 milyar ton plastik üretildi. 

Bu miktarın %88’i hala dünya üzerinde duruyor.

Her yıl buna 300 milyon ton plastik daha ekliyoruz.



Mevcut Durum
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İdeal Hedefimiz
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Ne kadar yolumuz var?



Farkındalık ve Algı  Araştırması
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18 Ocak –01 Şubat 2019 tarihleri arasında Türkiye ölçeğinde, 1003 

görüşmeyi kapsayan bir araştırma tamamlanmıştır. Araştırma sonuçlarının 

ön paydaş toplantısı, 5 Nisan’da gerçekleşmiş, basında önemli bir yer 

bulmuştur. 

8 Kasım 2019 tarihinde araştırmanın sonuçlarının alandaki tüm aktörlerce 

değerlendirildiği, kök nedenlerin analiz edildiği ve çözüm fırsatlarının ortaya 

konduğu bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Sizce yaşadığınız çevrede bir çöp 
sorunu var mı?

Sıfır Atık denince aklınıza ne geliyor? 
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Çöp denince aklınıza ne geliyor?
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Çöpü azaltmak için neler yapıyorsunuz?
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Evde çöplerinizi nasıl atarsınız?
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Çöplerinizi neden ayrıştırmıyorsunuz?
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Yakınlarınızın çevreye çöp attığını görüyor 
musunuz?



«Çöpü 
mutlaka 

konteynere 
atarım»

% 71

«Çevremde 
çevreye çöp 

atan var»

% 65
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Peki, ya siz?
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Bizi sosyal medyadan takip 

edebilirsiniz.

@copunesahipcik  

@mindyourwaste

TEŞEKKÜRL
ER


