
Ayaz Öğretmen’in sınıfındaki çöp kutusu devrilip durmaktadır. 
En sonunda sınıf bu kutuyu atmaya karar verir. Atmadan önce 
herkes istemediği, kurtulmak istediği eşyaları bu çöpe koyacaktır. 
Kimisi kötü bir anısı olan bir eşyasını kimisi artık kullanmadığı 
oyuncağını getirir. Çöp, istenmeyen eşyalarla dolup taştı derken, 
herkesin çöp diye getirdiği eşyalar birer birer kutudan alınır ve yeni 
sahiplerine kavuşur. Görünen o ki, çok ses çıkaran bir oyuncak, 
işitme engeli olan birinin işine yarayacak; istenmeyen bir biblo ise 
onu çok seven biri için güzel bir hediye olacaktır. İşte bu şekilde, 
kiminin çöpü, kiminin hazinesi oluverir. Çöp kutusunun sonu ise 
bambaşkadır…

Çöpten Hazine
Bilinçli tüketim ve sürdürülebilirlik gibi evrensel konulara  

odaklanan, farklılıkların zenginliği etrafında şekillenen  
sürprizlerle dolu bir roman.

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Çevre bilincini artıracak 
ve dünyaya daha yapıcı 
bir gözle bakmamızı 
sağlayacak bir kitap. 

• Paylaşmanın önemini ve 
duyarlı bireyler olmanın 
yollarını eğlenceli bir kurgu 
ile işliyor.

• İhtiyaçlarımızın farkında 
olmanın ve sorumluluk 
bilincinin önemi hakkında 
incelikli mesajlar iletiyor.

• Farklı özelliklere sahip 
olmanın kazanımlarını 
hatırlatıyor.

• Önemli bir konuyu, 
çocukların kolaylıkla 
anlayabileceği yalın bir  
      dille ifade ediyor.

1. Hiç kullanmadığınız eşyalarınız 
var mı? Bu eşyalar neler, neden 
kullanmıyorsunuz? Bu eşyayı çok 
severek kullanacak birilerini tanıyor 
musunuz?

2. Eşyaları çöpe attıktan sonra dünyaya 
karşı sorumluluğumuz bitmiş mi oluyor? 
Eşyalar çöpe girdikten sonra neler 
oluyor olabilir? Bu atıkların doğaya 
etkileri nelerdir? Tartışın.

3. Çok heves ederek aldığınız şeylerin 
hepsini, gündelik olarak kullanıyor 
musunuz? Alışveriş yaparken nelere 
dikkat ediyorsunuz? 

4. Gereksinim duyduğumuz eşyalar 
ve lüks eşyalar arasındaki fark nedir? 
Tartışın.

5. Çöpten çıkan her şeyin, yeni bir sahip 
bulmasına şaşırdınız mı? Neden?

6. "Bu kesin çöp, bunu kimse kullanmaz." 
dediğiniz şeyler neler? Tartışın. 

1. Herkes evinden kırmızı çöp kutusu 
gibi, ufak tefek hasarları olan birer 
eşya getirsin. Hep beraber bu eşyaları 
tamir edin, dönüştürün, takas edin 
veya onlar için farklı bir işlev bulun.

2. “Sürdürülebilirlik” ne demektir? Bu 
konu ile ilgili yapılan çalışmaları ve 
araştırmaları anlatan bir sunum veya 
poster hazırlayın.

3. Sınıfınızda biriken kâğıt atıkları 
dönüştürün. Kâğıtları küçük parçalara 
bölün. Üzerlerine sıcak su döküp bir 
gece bekletin. Hamur olana kadar 
yoğurun. Daha sonra merdane 
yardımıyla, kâğıttan hamurunuzu 
ince olacak şekilde açarak kurumaya 
bırakın. Bu esnada preslenmesi için 
üstüne bir ağırlık koyun. Kuruyan 
kâğıdınızı “takas listesi” olarak 
sınıfın girişine asabilirsiniz. Herkes, 
kullanmadığı eşyaları buraya yazar, 
ihtiyacı olanla takas eder.
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