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Özet- Günümüzde, nüfusun hızla artışı ve teknolojinin gelişimi beraberinde atık sorununu getirmiştir. Bu sorunun
giderilmesi için öncelikle kaynağında atık oluşumunun en aza indirilmesi gereklidir. Bunu sağlamak da tüketiciyi
bilinçlendirmekle sağlanabilir. İnsanların çevreye ve çevre sorunlarına duyarlı olması gereklidir. Özellikle, evsel
atık yönetiminde kadın ve çocuk öncelikli rol almaktadır.
Proje kapsamında Kocaeli iline bağlı Gölcük ilçesinde bulunan 20 ilkokul, ortaokul ve ilköğretim okulunun 3., 4.
ve 5. Sınıf öğrencilerine Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO Çevre Temizliği ve Denetimi
Bölümü öğrencileri tarafından geri dönüşüm ve çevre kirliliği konulu sunumlar yapıldı. 08.05.2017 ve 05.06.2017
tarihleri arasında toplamda 3 728 öğrenciye ulaşıldı. Sunumlar 3 grup ile gerçekleştirildi. Hedef kitle olarak
belirlenen kadınlara, muhtarlıklar, KOMEK, Halk Eğitim Kursları, Kuran Kursları, okul aile birliği, sivil toplum
kuruluşları vasıtasıyla ulaşılmaya çalışıldı. Projenin ikinci etabında kadınlar hedeflendi. Bu amaçla 26.12.2017
tarihinde Gölcük Sanat Galerisi Toplantı Salonunda “Gölcük Atık Yönetiminin Planlanmasında Çocuk ve Kadının
Hizmet Birliği Modelindeki Rolü” konulu geniş katılımlı bir panel düzenlendi. Panel öncesinde katılımcılara çevre
ve atık yönetimi bilincini ölçen bir anket uygulandı. Panel sonrasında da kazanımları ölçmeyi hedefleyen ikinci
bir anket uygulandı. Panelden hemen sonra atık malzemelerden hazırlanan çeşitli ürünlerin ve doğa fotoğraflarının
olduğu bir sergi düzenlendi.
Tüm bu çalışmaların, çocuklar ve kadınların, geri dönüştürülebilir ürünler, atıkların kaynağında azaltılması ve
kaynağında ayrı toplama konularında ilgisini uyandırdığı ve bilgilendirme sağladığı söylenebilir.
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The Role of Child and Woman in the Service Model in Gölcük
Waste Management Planning
Abstract- Today, rapid population growth and the development of technology have brought about the problem of
waste. In order to solve this problem, it is first necessary to reduce the waste generation at the source. This can be
achieved by raising awareness of the consumer. People need to be sensitive to the environment and environmental
problems. In particular, women and children play a primary role in managing household waste. Within the scope
of the project, presentations on recycling and environmental pollution were made by students of Kocaeli University
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Vocational School, Environmental Clearing and Control Department at 20
elementary schools, middle schools and primary schools in Gölcük, Kocaeli. A total of 3 728 students were reached
between 08.05.2017 and 05.06.2017. Presentations were realized with 3 groups. Women targeted as the target
group were tried to be reached through, KOMEK, Public Education Courses, Koran Courses, school family unions,
non-governmental organizations. Women were targeted in the second phase of the project. For this purpose, a
panel was held on 26.12.2017 at the Gölcük Art Gallery Meeting Hall entitled "The Role of Gölcük Waste
Management in the Modeling of the Child and the Woman's Service Model". Before the panel, a survey was
conducted to measure participant environmental and waste management awareness. A second survey was
conducted after the panel, aiming to measure achievements. Immediately after the panel, an exhibition was
organized with various products made from waste materials and photographs of nature.
It can be said that all of these studies have provided children and women with information on recyclable products,
reducing waste at the source and attracting interest in the collection at the source.
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