
Bir ağaç dik,
bir fikir oluştur

Eğitimsel Program Kılavuzu



A Ğ A Ç L A R  K A R T O N L A R A  

K A R T O N L A R  A Ğ A  Ç L A R A



TICCIT nedir?
TICCIT, ağaçlar, sürdürülebilirlik ve çevre ile ilgili bir eğitimsel sosyal yardım

programıdır ve sizin, şirketiniz, topluluğunuz ve endüstriniz için inanılmaz

derecede faydalıdır. İsterseniz, programı tam adıyla da anabilirsiniz: Ağaçlar

Kartonlara, Kartonlar Ağaçlara. Ama biz genelde "tick-it" diyoruz. TICCIT,

kollarınızı sıvamanızı ve toplum içinde fark yaratmanızı sağlar. Buradaki fikir, sizin (veya

öğretmenin) çocuklara ağaçlar, geri dönüşüm ve kağıt hakkında her şeyi öğretebileceğiniz

bölge ilkokulu ile iletişime geçmenizdir.  Elimizde sunum, notlar ve etkinlikler var ama en

önemli (ve faydalı) görev size düşüyor: öğretmek ve gelecek nesle ilham vermek. Bu belge

sizin bir okula gideceğinizi ve çocuklara eğitim vereceğinizi öngörüyor. Ancak, iyi

bilgilendirildiği sürece aynı görevi öğretmen de yapabilir. 

Siz (veya öğretmen) sunum yaptıktan sonra asıl eğlence başlıyor. Çocukların bir karton

içine kendi fidanlarını dikmelerine yardım edeceksiniz. Karton içindeki ağacı eve

götürebilir ve olduğu gibi dikebilirler. Çünkü, kağıt biyobozunurdur. Toplumdaki çocuklar,

"ağaçlar kartona, kartonlar ağaca" döngüsünün tamamına gözlerinin önünde şahit

olacak ve gelecek nesil tüketici ve çevre bekçilerine dönüşecekler. Katılımcılardan,

çocukların geri dönüşüm ve çevre dostu olarak dünyada nasıl fark yarattıklarını görmenin

nasıl inanılmaz bir şey olduğunu duyduk. Bu, hem çocuklar hem de sizin için güçlü bir

deneyim olacak. 

Sunumdan sonra çocuklar şunları anlamış olmalı:

● Ağaçların dünyanın yaşam döngüsüne sağladığı faydalar

● Kağıt bazlı ambalajlamanın plastik ve diğer daha az sürdürülebilir ambalajlama 
türlerine kıyasla faydaları

● Kağıt nasıl yapılır

● Karton nasıl kağıttan yapılır

● Karton zamanla nasıl biyobozunur olacaktır
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fotosentez       nefes alma

Ağaçlar, nefes almamıza nasıl yardımcı olur?



Nasıl katılabilirim?
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Ağaçlar, tıpkı buğdayın
tarladan hasat edilmesi gibi
ormandan hasat edilir.

Ağaçlar, ev ve mobilya
yapmak için kütüklere
çevrilir. Daha inceleri
ise kağıt ve karton
levha yapımı için
kullanılır.

Karton levhadan
daha sonra karton
üretilir.

Tohum veya !danı
kartona ve ardından
toprağa ektikten sonra
karton "biyolojik olarak
çözünür" ve sağlıklı
toprağa geri döner.

TICCIT ile toplumu ve gelecek nesli değiştirmeye hazır mısınız? Burada nasıl yapacağınızı

anlatıyoruz. Zamanlama ve okul seçimi size bağlı ama okula gitmek için ideal zaman Ekim

ve Şubat arası. Öncelikle, bölgedeki ilkokul ile iletişime geçin ve TICCIT sunumu için bir

tarih ayarlayın. Muhtemelen 1-2 saate ihtiyacınız olacak. Sunum formatı tüm çocuk

sayılarına uygundur. Yapmanız gereken sadece çocuk sayısını bilmek, böylece herkes için

fidan sipariş edebilirsiniz. Ayrıca, oturumu sizin mi, yoksa öğretmenin mi yöneteceğine

karar vermelisiniz. Bölgedeki bahçe merkezinden, fidanlıktan veya internetten fidanları

sipariş edin. Hatta fidanları ücretsiz olarak temin edebileceğiniz fidanlıklar bile

bulabilirsiniz. Ancak, başlangıçta satın almanız gerektiğini varsayın. Yüzeyi kaplanmamış

bir karton ve bir kesme şablonu kullanmanızı tavsiye ederiz. Alternatif olarak, çocuklardan

kuru gıdaları (kahvaltılık gevrek, bisküvi, makarna vs.) paketlemek için kullanılan karton

kutuları getirmelerini isteyebilirsiniz. Size kendi fidan saksınızı yapacağınızı göstereceğiz

(bkz. "Kendi Saksınızı Yapın"). Kahvaltı tahıl kutuları, saksıya dönüştürmek için idealdir. 

Ziyaretinizden önce yerel medyayı bilgilendirmek için bir e-posta gönderebilirsiniz. Gazete

ve TV istasyonları, çocukların katıldığı çevre için faydalı bu etkinleri yayınlamayı büyük bir

fırsat olarak görür. Bu aynı zamanda toplumdaki tanınırlığınızı artırmak için de iyi bir yoldur.

Sonraki TICCIT tanıtımlarında kullanılmak üzere okulun iznini alarak fotoğraf çektiğinizden

emin olun. Etkinlikten sonra, etkinlik sonrası basın açıklamasını ve yüksek çözünürlüklü

fotoğrafları medyaya gönderin. Ayrıca bir makale de gönderebilirseniz yayınlanma şansınız

artar. Buna ek olarak etkinlik sırasında çekilen en iyi fotoğrafları web sitesinde ve sosyal

medyada yayınlanmak üzere TICCIT@ProCarton.com adresine gönderin. 
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Başlamak için ihtiyacınız olanlar

Bölgedeki okul ile iletişime geçtiniz, TICCIT'in konseptini anlattınız, anlaşma sağladınız ve

oturum (1-2 saat) için tarih ayarladınız. Sunumunuzdan bir veya iki hafta önce, öğretmen

ve/veya okul yönetimi ile etkinlik gününde neler temin edebileceklerini görüşün. Temin

edemediklerini yanınızda getirin. Her öğrenci için bir fidana ek olarak şunları da getirmek

isteyebilirsiniz:

● Karton Kutular

● Saksı toprağı

● Mala

● Makas

● Posterler / bildiriler

● Masaları örtmek için gazeteler

● Ekme saksısını çevrelemek için bez veya mutfak havlusu

● Farklı kartonlar ve karton kutular, şirketinizin fotoğrafları gibi diğer malzemeler

Ayrıca, okulun AV sistemi veya projektörünün olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Eğer

yoksa, yanınızda getirin. Çocuklara sorular sorarak oturumun mümkün olduğunca interaktif

olmasını sağlayın.

Make contact with
the school and explain

the concept

Gain Agreement
to run the programme

21
Fix a date to

visit the school

Sort your supplies
for the visit - remember

to order enough saplings

Get your PR (campaign)
in order

TICCIT Kontrol Listesi

Okul ile iletişime
geçin ve konsepti

anlatın

Programın uygulanması
ile ilgili anlaşma sağlayın

Okul ziyareti için
bir tarih belirleyin

Ziyaret için
malzemelerinizi ayrıştırın
- yeterince fidan sipariş
etmeyi unutmayın

PR kampanyanızı
ayarlayın



PR kampanyanızı ayarlayın

Endişe etmeyin! Sunum içeriğini biz halledeceğiz. Aşağıdaki bilgiler sunum yapmanıza

yardımcı olacak ve sizin için oluşturduğumuz PowerPoint slaytlarınızı kullanacaksınız.

Tabii ki bu sizin sunumunuz ve istediğiniz gibi içeriği değiştirebilir veya kendi içeriğinizi

ekleyebilirsiniz.

Ağaçların Önemi:

● Ağaçlar karbondioksit emer ve oksijen verir ki oksijen çok önemlidir çünkü
onsuz yaşayamayız.

● Ağaçlar, kuşlar, sincaplar, böcekler ve diğer canlıların evidir.

● Ağaçlar toprağı bütün olarak tutar ve kaymasını (erozyonu) önler.

● Yapraklar biyobozunur olduğu için düştüğü toprağı zenginleştirir.

● Ağaç kökleri ve yapraklar, hava ve toprak kirliliğini giderir.

● Besin kaynaklarıdır (çilekler, meyveler, fındıklar).

● Ormanlar, dış mekan eğlence aktivitelerinin yapılmasını sağlar.

Şunları yapmak için ağaçları kullanırız:

● Ev, mobilya, gitar, kalem vs. yapımı için kütük.

● Kağıt havlu, tuvalet kağıdı, gazete ve karton levha gibi kağıt ürünleri.

● Pişirim ve ısınma için odun ve kömür.

● Odun yan ürünleri, terpentin ve boyalardan ilaç ve yiyeceklere kadar çeşitli diğer 

ürünlerin yapımında kullanılır.

Avrupa'da kağıt yapmak için kullanılan ağaçlar, çoğunlukla sürdürülebilir olarak yönetilen

ormanlardan gelmektedir. Kağıt yapımı için hasat edilen her bir ağacın yerine yenisi dikilir.

Avrupa'da genellikle kullanılan her bir ağaç için 3-4 yeni ağaç dikilir. Avrupa'daki ormanlar

her gün 1.500 futbol sahası büyüklüğünde büyümektedir. Ağaçlar da, tıpkı yediğiniz meyve

ve sebzeler gibi hasat edilmektedir.
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Ağaçlar şunları yapmak
için kullanılır...



7

Ne öğreteceğim? DEVAM  ED İYOR

Kağıt nasıl yapılır:

● Odun, küçük madeni para büyüklüğünde küçük parçalar halinde kesilir.

● Odun cipslerinin yarısını oluşturan su pişirilerek uzaklaştırılır. Ardında küçük odun

lifleri ve "odun özü lignin" kalır ve bu da lifleri bir arada tutan doğal yapıştırıcıdır.

● Geride sadece odun lifleri kalacak şekilde lignin uzaklaştırılır.

● Odun lifleri (veya kağıt hamuru) bir arada şekillenir ve kuruyarak kağıt haline gelir.

Kağıt Geri Dönüştürme

● Kağıt ve kartonları geri dönüştürdüğümüzde, kullandığımız kağıt ve kartonları çöpe
atmak yerine onlardan yeni kağıt ürünleri üretmiş oluruz.

● Geri dönüştürülmüş kağıt, eski gazetelerden, kartonlardan, karton kutulardan,
kitaplardan, evraklardan, dergilerden ve marketlerden çıkan oluklu mukavva
kolilerden elde edilir.

● Avrupa'da kullanılan tüm kartonların yaklaşık %50'si geri dönüştürülmüş liflerden
elde edilmektedir.

● Cam, plastik ve metal dahil diğer tüm malzemelerden daha fazla kağıt geri
dönüştürülür.

● Lifler tekrar kullanılamayacak kadar zayıf hale gelene kadar, kağıtlar yaklaşık beş
ila yedi kez geri dönüştürülebilir.

Iggesund Workington fabrikası

Fotoğraf: © Iggesund Paperboard.

Çam Ormanı 

Fotoğraf: © Iggesund Paperboard.

Karton bobinleri

Fotoğraf: © Iggesund Paperboard.
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Ağaç dikme ve kartonları ağaçlara dönüştürme zamanı

Şimdi çocuklara yeni ağaçlar yetiştirmek için karton kutuları nasıl kullanacaklarını

göstereceksiniz. Programın bu bölümü, "ağaçlar kartona, kartonlar ağaca" yaşam

döngüsünü açıklamaktadır. Bu yüzden, "kartonun yaşam döngüsünü" açıkladığınızdan

emin olun.

1. Bir ağaç, diğer meyve veya sebzeler gibi yönetim altında olan bir ormandan toplanır.

2. Ağaç, kağıt fabrikalarında kağıt ve kartona dönüştürülür.

3. Kartondan, içine ürün koyularak satışı için mağazaya gönderilen karton kutular üretilir.

4. Ürün kullanıldığında, karton kutular geri dönüştürülebilir veya biyolojik olarak 

çözünüp toprağı sağlıklı hale getirerek, başka fidanların büyüyüp ağaç haline 

gelmelerine yardımcı olur.

Ağaçları hasat et
Kağıt ve
karton levha yap

Kağıt
karton levha
kullan

Geri dönüştür

Ağaç dik

Ağaçların Önemi
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Dikim Zamanı

Öncelikle, eski gazeteleri yere serin ve etrafını karton kutularla çevreleyerek kullanacağınız

alanı hazırlayın.

Karton kutuyu zeminden birkaç santimetre olacak şekilde saksı toprağı ile doldurun. Fidanı

yarısı girecek şekilde toprağa yerleştirin.

Son olarak, fidanları ve dikim

için en iyi koşulları nasıl

oluşturacaklarını öğrenmeleri

için Fidan Sonrası Bakım

Talimatlarını ebeveynlere

dağıttığınızdan emin olun.

Fidanı yerleştirmeden önce,

toprağın iyice sulandığından

emin olmak için karton

kutunun altından ve

yanlarından küçük delikler

açmak gerekmektedir

(önceden açılmamışsa).

Fotoğraf: paperbox.org

© 2015 Paperboard Packaging Council.

Fidan Dikim Sonrası Bakım Talimatları

Sayın Ebeveyn veya Veli,

Bugün çocuğunuz, ağaçların nasıl yetiştiği ve kağıt yapımı için nasıl hasat edildiği ve ardından

nasıl geri dönüştürülebilir ve yenilenebilir paketleme malzemelerine dönüştürüldüğünü öğrendi.

Bu programın bir parçası olarak çocuğunuza aynı zamanda karton kutuya ekilen bir fidan verildi.

Fidan, Avrupa genelinde orta büyüklükte bulunan bir ağaç olan huş ağacıdır. Açık yeşil üçgen

şeklinde yaprakları, açık üst bitki tabakası ve beyaz kabuğunu oluşturan sarkık dallara sahiptir.

Aşağıda toprağa dikim için fidanın nasıl hazırlanacağına ilişkin talimatlar bulunmaktadır. Ağacın

yıllarca nasıl büyüdüğünü keyifle izleyeceksiniz.

1. Eğer karton saksınızın üzerinde delikler yoksa, bir bıçakla kartonun zemini ve 

kenarlarında birkaç delik açın.

2. Fidanı sulayın ve ideal olarak fidanın sertleşmesi için fidanı rüzgar veya güneşten uzakta

korunaklı bir alana yerleştirin.

3. Fidanın olgun bir ağaç olacağı yeterli alana sahip uygun bir yer seçin. Dışarıda ağaç 

dikmek için yeriniz yoksa, büyük bir kovaya veya dekoratif bir kabın içine dikebilirsiniz.

4. Kıl köklerin kurumasını önlemek için, fidanın güneşli bir günde dikilmemesi, fide ve 

karton kutunun bulutlu bir günde nakledilmesi veya alternatif olarak fidanın akşama 

doğru veya güneş battıktan sonra dikilmesi en iyi seçenektir.

5. Toprakta karton kutuyu alabilecek kadar geniş bir delik açın.

6. Karton kutuyu, yerden yaklaşık birkaç santimetre yukarıya taşacak şekilde deliğe 

yerleştirin ve karton kutunun etrafındaki toprağı hafifçe kazın. Kutunun kenarları, 

suyun toprağa akmasını sağlayacak ve kökler kutunun zeminine gidecektir.

7. Başlangıçta fidanı haftada bir kere bir litre suyla sulayın. Köklerin daha derine 

gitmesi için günaşırı sulama yapın.

8. En sonunda karton biyolojik olarak çözünür ve büyüyen ağacı bırakır.

A�AÇL AR K ARTONL AR A -  K ARTONL AR A�A ÇL AR A



10

Pro Karton, bu Program Kılavuzu'nda doğru bilgiler sağlamaya çalışmaktadır. Kılavuz,

okullar için "TICCIT" programına ilişkin ayrıntılı bilgiler sağlamak üzere oluşturulmuştur.

Pro Karton, bilgilerin doğruluğu konusunda hiçbir garanti vermez ve bu bilgilere bağlı

olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp, hasar veya rahatsızlıktan dolayı sorumluluk kabul etmez.

TICCIT programına katılım, kullanıcının takdirine bağlıdır ve tamamen kendi sorumluluğundadır.





Pro Carton tarafından 2018'de yayınlandı

Pro Carton, karton levha ve kartonların toplumumuzda oynadığı ekonomik ve ekolojik
rolünü dengeli bir ambalajlama ortamı oluşturmak için tanıtmak amacını taşıyan Avrupa
Karton ve Karton Üreticileri Birliği'dir.

Daha fazla bilgi için bkz. www.procarton.com/ticcit/


