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E
vrenimiz 15 milyar,

Güneşimiz 4.5 milyar,
İnsanoğlumuz 200 milyon yaşındalar.
Kozmik takvime göre 70 yaş 9 saniye.
Geride bırakıyor olduğumuz 2020 yılı 77 

salise.

Hesap ve istatistik önemli; 
Anlamak ve çok ciddiye almamak için 

varlığımızı.
Diğer yandan bilmek için az zamanda ne 

kadar büyük işler başarıp başarmadığımızı.

Dertlenerek kıymet üretmek gayesiyle 
ülkemiz için.

Sizler için aşağıdaki soru metnini 
hazırladım. 

Boşlukları doldurmada birlikte dertlenirsek 
ülkemiz için bir kıymet de biz üretebiliriz. 

Metinde yer alan “Ülkemizi son 77 
salisede ne kadar kirlettik, kirlettiğimizin 
ne kadarını temizledik?” sorusuna rakamsal 
yanıtlar arıyorum. 

7 salise süreniz var değerli okurlar kozmik 
takvime göre.

39 soru yanıtlarınızı bekliyor.
Başlayalım.

Son 77 salisede; 
(………) ton plastik ambalaj, (………)

ton metal ambalaj, (………)ton kompozit 
ambalaj, (………)ton kağıt ambalaj, (………)
ton cam ambalaj, (………)ton ahşap ambalaj, 
(………)ton lastik, (………)ton pil, (………)
ton madeni yağ, (………)ton bitkisel yağ, 
(………)elektrikli ve elektronik eşya tükettik.

Son 77 salisede; 
(………) ton plastik ambalaj atığı, 

(………)ton metal ambalaj atığı, (………)ton 

kompozit ambalaj atığı, (………) ton kağıt 
ambalaj atığı, (………)ton cam ambalaj atığı, 
(………) ton ahşap ambalaj atığı, (………)
ton kullanılmış lastik, (………) ton pil atığı, 
(………) ton madeni yağ atığı, (………)ton 
bitkisel yağ atığı , (………) elektronik eşya 
atığı oluşturduk. 

Son 77 salisede; 
Oluşturduğumuz atıkların % (.........)’ni 

(……… ) adet geri dönüşüm tesisimizde 
hammadde olarak, % (.........)’ni (……… ) 
adet çimento, (……… ) adet (………… ) te-
sisimizde enerji olarak kazandık. % (.........)’ni 
ise (……… ) adet bertaraf tesisimizde bertaraf 
ettik.  Bütün bunları ülkemizde toplamda 
kurulu (….……..) adet tesisimizle yaptık. 

Son 77 salisede (……..)adet atık işleme 
tesisini devreye aldık. Devreye aldığımız 
tesislerin toplam yatırım değeri (….……….) 
Türk Lirası oldu. Ülkemizde son 77 salisede 
devreye alınan tesislerle birlikte atık geri 
dönüşümüne ilişkin yatırımlarının toplam 
büyüklüğü (………)Türk Lirasına ulaştı. 

Son 77 salisede oluşturduğumuz 
kıymetli atıklarımızın % (….....) ’ni ulusal 
ve uluslararası standartlara uygun yöntem-
lerle işledik, enerji ve hammadde olarak geri 
kazandık ve % (………)’ne karşılık gelen geri 
dönüşümü mümkün olmayan atığımızı ise be-
rataraf ettik. Geri dönüşümden elde ettiğimiz 
kıymetli ürünlerimizin % (……… ) ‘ni tekrar 
orjinal ürünlerin imalatında kullandık. 

Atık istAtistikleri 
101 sınAvı
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Üç yanlış bir doğruyu,  
5 yanlış geleceğimizi
götürüyor.
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Son 77 salisede kıymetli atıklarımızı, 
kıymetli ürünlere dönüştürerek ülke ekono-
mimize  (………) Türk Lirası katkı sağladık. 
İthalata bağımlılığımızı sadece kıymetli geri 
dönüşüm çalışmalarımızla (……… ) Türk 
Lirası azalttık. 

Açık Kitap veya Açık Google 
yanıtlayabilirsiniz.

Üniversitede okuduğumuz yıllarda “take 
home” idi bu tarz sınavların adı.

“Al eve götür” tüm bölüm bir araya gel 
çözmeye çalış bir başka ifade ile. 

Üç yanlış bir doğruyu, 5 yanlış geleceğimizi 
götürüyor.  

Yanıtlarınızı mail adresime iletebilirseniz 
müteşekkür olurum.
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