
Artan nüfusla birlikte kat› at›klar›-

m›z›n yaratt›¤› çevresel sorunlar da ar-

t›yor. Zamanla de¤iflen tüketim al›fl-

kanl›klar›m›z, kat› at›klar aras›ndaki

geri kazan›labilir at›k miktar›n›n ço-

¤almas›na neden oldu. Ama ne yaz›k

ki bu geri kazan›labilir malzemeleri

de¤erlendirmek yerine, evsel at›klar›-

m›zla birlikte edindi¤imiz bir al›flkan-

l›k olarak çöpe at›yoruz. Yanl›fllar bu

noktada bafll›yor. Evsel ambalaj at›kla-

r›m›z önce sokaklardaki toplay›c›lar

taraf›ndan torbalar ve çöp bidonlar›

kar›flt›r›larak ay›klan›yor. Gerçi sokak-

lardaki pek çok iflsiz için bu, onlara

ekmek paras› sa¤l›yor. Bütün gün do-

laflarak ifle yarar çöpleri ayr› ayr› top-

luyorlar. Ama bu iflten kazanmalar›

gereken paran›n büyük bölümünü,

ay›klad›klar› malzemeleri sat›n alarak

bunlar› geri dönüfltürmek üzere fabri-

kalara satan toptanc›lara (hafiyelere)

kapt›r›yorlar. Tabii bu s›rada soka¤a

yay›lan çöpler çevre kirlili¤i yarat›yor.

Evde ayr›flt›r›lmadan at›lan at›klar çöp

toplama araçlar›nda çok fazla yer kap-

layarak araçlar›n verimsiz çal›flmas›na,

kimi zaman da gerek olandan daha

fazla arac›n servise ç›kmas›na neden

oluyor. Bilinçsizce at›lan çöpler, ayn›

hacmi çöp depolama alanlar›nda da

kaplayarak büyük masrafl› iyilefltirme

projeleri gerektiriyorlar. Ambalajlar›n

çöpe at›lmalar›n›n zarar› elbette bura-

da bitmiyor. Çöp alanlar›nda, belediye-

lere ait çöp arabalar›yla getirilen çöp-

ler, verimsiz bir flekilde yeniden ayr›l›-

yorlar.

Büyükflehir belediyelerinden ihale

yoluyla müteahitler taraf›ndan yönetil-

mek üzere al›nan bu çöp alanlar›nda,

farkl› flehirlerden gelen 100-150 kadar

insan, ayr›flt›rd›¤› malzemeler karfl›l›¤›

ton bafl›na ücret alarak çal›fl›yor. Çev-

reye verilen kirlilik d›fl›nda, burada ça-

l›flan insanlar›n sa¤l›k koflullar› da ol-

dukça kötü. Eldiven bile kullanmadan

çal›flan insanlar sa¤l›ks›z ve verimsiz

bir biçimde gelen at›klar aras›ndan ge-

ri dönüfltürülebilir olanlar›n› ay›kl›-

yorlar ve bu malzemeleri toptanc›lara
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kazand›¤›m›z

çöpçöp
Tükenmez sand›¤›m›z do¤al kaynaklar›m›z tükeniyor. Enerji krizi, çevre kirlili¤i, küresel

›s›nma...  Baz› ülkeler çözüm yollar›ndan biri olarak "çöp" dedi¤imiz at›klar›n geri kazan›lmas›
ve tekrar kullan›lmas› için yöntemler aram›fl ve gelifltirmifller. Art›k onlar›n çöplerinin, sonu
güzel biten bir öyküsü var. Peki Türkiye’de evlerimizden ç›kan çöpün öyküsünün güzel bir
sonla bitmesi için neler yapmam›z gerekiyor? Çöp iflçilerinin bir gecelik yaflamlar›na misafir
olduk, Mamak Çöplü¤ü’yle tan›flt›k ve "çöp" san›p att›¤›m›z ambalaj at›klar›n›n nas›l ifllenip

tekrar ürün olarak bizlere döndü¤üne tan›k olduk...



sat›yorlar. Toplanamayanlarsa gömü-

lerek ülke ekonomisinde yeni bir kay-

ba yol aç›yorlar. Tüm bu kötü koflulla-

ra ra¤men Türkiye’de y›lda 1 milyon

tona yak›n at›k geri kazan›l›yor.

Neden Geri Kazanmak?

Devlet ‹statistik Enstitüsü’nün yapt›-

¤› araflt›rma sonuçlar›na göre Türki-

ye’de kifli bafl›na evsel at›k miktar› y›lda

187 kg, y›ll›k toplam evsel kat› at›k mik-

tar›ysa 12 milyon ton olarak belirlen-

mifl. Kat› at›klar elbette bununla kalm›-

yor; belediyelerin at›klar› ve endüstriyel

at›klarla birlikte 60 milyon tonu bulu-

yor. Evsel at›klar›m›z›n %65’ini organik

at›klar, %23’ünü kül-cüruf ve %12’siniy-

se geri kazan›labilir at›klar oluflturuyor.

Çöpün içindeki geri dönüfltürülebilir

malzemelerin önemli bir miktar›n› yiye-

cek ve içecek ambalajlar›nda kullan›lan

metal, plastik ve cam at›klar ile, ka¤›t

ve karton oluflturuyor. Bunun yan›nda

kemik, tekstil parçalar› da özel ay›rma

tesislerinde geri dönüfltürülebiliyor. Ya-

p›lan araflt›rmalar Türkiye’de y›ll›k geri

kazan›labilir at›k miktar›n›n 2,4 milyon

ton oldu¤unu gösteriyor. 

At›klar içindeki cam, metal, plastik

ve ka¤›t/karton gibi at›klar, çeflitli ifl-

lemlerden geçirilerek yeni bir hammad-

de olarak de¤erlendirilebiliyor. ‹flte bu

at›klar›n hammadde olarak kullan›larak

tekrar flifle, kutu, plastik, ka¤›t, gübre gi-

bi yeni bir maddeye dönüfltürülmelerine

geri dönüflüm deniyor. Geri dönüflü-

mün çevreye olan faydalar›ndan en

önemlisi, enerjinin ve do¤al kaynaklar›n

korunmas›. Bunun yan›nda küçümsene-

meyecek bir di¤er faydas›ysa, kaynak-

tan gelen hammadde kullan›m›n›n yeri-

ne geri dönüfltürülmüfl hammaddeden

elde edilen ürünün ifllenmesi sayesinde

ortaya ç›kan kirlili¤in azalmas›. Geri dö-

nüfltürülmüfl malzeme daha önceden

zaten ifllenmifl oldu¤u için yap›lan ifllem

çevre aç›s›ndan daha temiz oluyor ve

daha az enerji gerektiriyor.  10 farkl› ka-

tegorideki hava kirleticileri ve 8 ayr› ka-

tegorideki su kirleticileriyle yap›lan

araflt›rmalarda, geri dönüfltürme ifllemi

sayesinde, bütün bu farkl› kategorilere

giren kirletici miktarlar›nda azalma gö-

rülmüfl. Yani geri dönüflüm sayesinde

hava ve su kirlili¤i de yüksek oranda en-

gelleniyor.

Do¤al kaynaklar›m›z, dünya nüfusu-

nun artmas› ve tüketim al›flkanl›klar›-
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n›n de¤iflmesi nedeniyle her geçen gün

h›zla azal›yor. Bu da, öncelikle malze-

me tüketiminin azalt›lmas›, ard›ndan

da de¤erlendirilebilir nitelikteki at›kla-

r›n geri dönüfltürülmesiyle do¤al kay-

naklar›m›z›n verimli kullan›m›n› son

derece önemli hale getiriyor. Geri dö-

nüflüm, do¤al kaynaklar›m›z›n korun-

mas› ve verimli kullan›lmas› için son

derece önemli bir ifllem. Peki "Çöp" de-

di¤imiz ambalaj at›klar›n› geri kazan-

man›n bize sa¤lad›¤› yarar ne? 

Ka¤›d›n ana hammaddesi taze ya da

dönüfltürülmüfl a¤aç lifi. Ka¤›d›n yal-

n›zca taze liften yap›ld›¤› durumlarda,

bir ton ka¤›t üretimi için 500-900 kg

aras›nda a¤aç, 100-400 kg aras›nda kil,

50-90 kg aras›nda su kullan›l›r. Bu du-

rumda, küçük bir a¤aç, yaln›zca 200-

300 tane gazete için taze lif sa¤layabi-

lir. Buna karfl›l›k, kat› at›klardan ayr›-

lan ka¤›d›n yeniden iflleme sokulmas›

için gerekli olan enerji normal ifllemler

için gerekli olan›n % 50’si kadar. Bu

durumda, 1 ton kullan›lm›fl ka¤›d›n ge-

ri kazan›lmas›yla 17 a¤aç kurtar›l›yor

ve 4.100 kilovat-saatlik enerji tasarruf

ediliyor ki, bu miktar bir ailenin ortala-

ma olarak l y›lda kulland›¤› elektrik

enerjisine eflit. Üstelik üretilen ka¤›t

miktar›n›n yeterli olmad›¤› zamanlarda

kalan miktar yurtd›fl›ndan ithal edili-

yor. Bir ton ka¤›d›n geri kazan›m›, se-

lüloz-ka¤›t ithalat› nedeniyle 1- 1,5 mil-

yar TL’nin yurt d›fl›na gitmesinin ön-

lenmesi demek. Yaln›zca Türkiye’de

y›lda tüketilen 1 milyon ton ka¤›t geri

kazan›lsa, y›lda 85 km2 a¤açl›k alan ko-

runabilir. Belediyelerle yap›lan çal›flma-

larda ka¤›t ve kartonun en çok kullan›-

lan ambalaj malzemesi oldu¤u saptan-

m›fl. De¤erlendirilebilir at›klar›n yar›-

dan fazlas›n› ka¤›t ve karton oluflturu-

yor. Meflrubat ve içecek kartonlar› ola-

rak kulland›¤›m›z tetrapaklar›n da

%80’i ka¤›t ve az bir oran›da plastik ve

alüminyumdan oluflur. Bunlar›n ge-

ri dönüflümlerindeyse masa, san-

dalye ve dolap gibi mobilyalar üre-

tilebilir ya da ka¤›t hammaddesi

olarak kullan›labilir. Küresel ›s›nma

alarmlar›yla son zamanlarda varl›klar›

daha da önem kazanan ormanlar›m›z›n

u¤rad›¤› tahribat ve ka¤›t üretimi s›ra-

s›nda çevreye verilen kirlilik göz önüne

al›nd›¤›nda, ka¤›d›n yeniden kazan›m›-

n›n gerçek önemi daha kolay anlafl›la-

biliyor.

Plasti¤in hammaddesi petroldür. Ye-

ralt›ndan ç›kar›lan petrol, ilk ç›kar›ld›-

¤›nda koyu renkli ve çok yo¤un olur; bu

haline ham petrol denir. Kuyulardan ç›-

kar›lan ham petrol, ar›tma tesislerinde

ifllenerek içinde bulunan malzemele-

rin a¤›rl›¤›na göre ayr›flt›r›l›r.

Ayr›flt›r›lan petrolün en hafif

bölümü plastik üretiminde kul-

lan›l›r. Plastik çeflitli renklerde

üretilebilen, temiz ve hafif oldu¤u ka-

dar dayan›kl› bir malzeme. Bunlar›n ya-

n›nda bir de ucuz oluflu, günümüzde

plasti¤in çok çeflitli ürünlerin üretimin-

de tercih edilmesine neden oluyor. Plas-

tik ambalajlar da kendi içlerinde kimya-

sal yap›lar›na göre farkl› türlere ayr›l›-

yorlar. Bunlar›n bafll›calar› flöyle: PET

(Polietilentetraftalat), PVC (Polivinilklo-

rür), PP (Polipropilen), PS (Polistren)

ve PE (Polietilen). Polietilen, evimizde

en çok kulland›¤›m›z plastik türü. Ça-

mafl›r suyu, deterjan ve flampuan fliflele-

ri, motor ya¤› flifleleri, çöp torbalar› gibi

bir çok kullan›m alan› var. Bunlar›n ge-

ridönüflümlerindeyse, deterjan flifleleri,

çöp kutular› ve benzeri ürünler üretili-

yor. Polivinilklorür, su ve s›v› deterjan-

lar›n, baz› kimyasal maddelerin ve sa¤-

l›k  ürünlerinin ambalajlar›nda kulla-

n›l›yor. Ö¤ütülerek toz haline getiri-

len PVC’lerin geri dönüflümlerinde,
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Alüminyum 
Evsel at›klar›m›zdan tekrar kullanabilecek

olan malzemelerin bafl›nda alüminyum ve demir
geliyor. Önce, manyetik ay›klama yöntemiyle de-
mir alüminyumdan ayr›l›yor. Daha sonra fabrika-
da her ikisi içinde ayr› ayr› yüksek dereceli s›-
cakl›klarda (800°C-1000°C) eritme ifllemi uy-

gulan›yor. Bunlar s›v› hale geldiklerinde
külçe halinde kal›plara dökülüyor ve

hammadde olarak kullan›l›yor. 

Ka¤›t
Toplanan ka¤›tlar, geri dönüflüm depolar›na

geldikten sonra içinde istenmeyen türden olan ka-
¤›tlar ayr›flt›r›l›yor ve daha sonra balyalan›yor. Bal-
yalanan bu ka¤›tlar tekrar ka¤›t olarak üretilmek
üzere ka¤›t fabrikas›na getiriliyor. Fabrikaya gelen
ka¤›tlar konveyörlerle pulper denilen hamurlaflt›r›-
c›lara veriliyor. Pulperlerde s›cakl›k genellikle 45-
50°C aras›nda tutuluyor ve hamurun aç›lmas›n› ve
mürekkebin ayr›flt›r›lmas›n› sa¤layacak kimyasallar
burada ekleniyor. At›k ka¤›ttan üretilen bu hamu-
run tekrar kullan›labilir hale gelmesi için, temizle-
me, mürekkep giderme, y›kama ve s›kma ifllemle-
rinden geçirilmesi gerekiyor. Pulperde aç›lan at›k
ka¤›t, ilk önce sarsak elekten geçirilerek kaba kir-
lilikleri al›n›yor. Daha sonra santrifüj temizlemeyle
kesif hamur temizleyicilerde ve kademeli temizleyi-
cilerde temizleniyor. Temizleme ifllemi, hafif kirli-

likler olan tutkal ve polietilen türü maddelerin
uzaklaflt›r›lmas›yla tamamlan›yor. At›k ka¤›d›n
bünyesinde bulunan mürekkepler flotasyon yönte-
miyle “Verticellerde” uzaklaflt›r›l›r. Verticellere alt-
tan hava verilerek içinde bulunan sabun molekül-
leri yard›m›yla hava kabarc›klar› oluflturuluyor ve
mürekkepler bu hava kabarc›klar›yla yüzeye tafl›n›-
yorlar. Yüzeye tafl›nan mürekkepler vakum yard›-
m›yla uzaklaflt›r›l›yor. Yap›lan temizlemelerin ar-
d›nda ka¤›t üzerinde kalan tutkal giderme ifllemle-
ri yap›l›yor. Tüm temizleme ifllemleri bittikten son-
ra ç›kan malzeme ekstraktörde s›k›l›yor ve hamur
tank›na geliyor. Buradan ka¤›t üretim tesisine ge-
len hamur, kurumas› için s›cak silindirlerin aras›n-
dan geçirilerek, son haline getirilmek üzere
kesicilere gidiyor ve istenilen boyutlar-
da kesilerek kullan›ma haz›r bir hale
geliyor.



kirli su borular›, marley ve çeflitli dolgu

malzemeleri üretiliyor. Polipropilenden

deterjan kutular›n›n kapaklar›, marga-

rin kaplar› gibi ambalaj malzemeleri

üretilebiliyor. Geri dönüfltürülmüfl

PP’den sentetik hal› taban›, çeflitli plas-

tik oyuncak ve k›rtasiye malzemeleri

üretilir. Polistren, evsel ambalaj at›klar›

içerisinde en az rastlanan ambalaj türü.

PET genellikle su, meflrubat ve ya¤ flifle-

lerinin ambalajlanmas›nda kullan›l›yor;

hafif ve dayan›kl› olmas› nedeniyle kul-

lan›m alan› giderek geniflleyenbir amba-

laj türü. At›k PET’ler sentetik elyaf ve

dolgu malzemesi olarak de¤erlendirili-

yor. Türkiye’de y›lda 10.000 ton pet top-

lanarak SASA tesislerinde geri kazan›l-

›p sentetik elyaf haline getiriliyor ve

tekstil endüstrisinde kullan›l›yor. 

Metaller, yeryüzünü örten çeflitli mi-

narellerin ifllenerek saflaflt›r›lmas› so-

nucunda üretilir. Evimizde g›da ve içe-

cek ambalaj›nda kullan›lan iki tür me-

tal ambalaj malzemesi bulunur: Teneke

ve alüminyum. Alüminyum, hafif oldu-

¤u ve kolayl›kla farkl› biçimlere sokula-

bildi¤i için s›kl›kla tercih edilen bir me-

tal. Boksit ad› verilen tafllar›n ifllenme-

siyle elde ediliyor. Boksit içeren tafllar,

alüminyum fabrikas›na getirilerek bu-

rada eziliyor. Daha sonra özel koflullar-

da ›s›t›larak alüminyum elde ediliyor.

Ev eflyalar›nda, kap› ve pencerelerin ya-

p›m›nda ve yiyecek ve içeklerin amba-

lajlanmas›nda kullan›l›yor. Metal içe-

cek kutular›n›n geri dönüflümünde, bu

metaller direkt olarak eritilerek yeni

ürün haline dönüfltürüldü¤ünde bu

metallerin üretimi için kullan›lan

maden cevheri ve bu cevherin

saflaflt›r›lma ifllemlerine gerek

kalm›yor. Araflt›rmalara göre

metallerin geri kazan›lmas› için

harcanan enerji, metallerin maden-

lerden ç›kart›lmas› için gereken enerji-

den çok daha az. Örne¤in, geri kazan›l-

m›fl metalden 1 ton alüminyum yap-

mak için gereken enerji, boksitten yap›-

lacak alüminyum için harcanan enerji-

nin %4’ü kadar. Ayn› flekil-

de bak›r bileflimlerin, geri

kazan›lmas› için gereken

enerji bu metalin do¤al kaynaklardan

ç›kart›lmas› için gereken enerjinin sa-

dece % 13’ü ve demir-çelik için % 19’u

kadar. 

Cam, kum, soda ve kireçtafl›ndan ya-

p›l›r. Bu malzemelerin hepsi, do¤al kay-

naklardan elde edilir. Önce kireçtafl› toz

haline getirilerek kum ve sodayla kar›fl-

t›r›l›r. Daha sonra bu kar›fl›m, koyu bir

s›v› haline gelene kadar özel bir f›r›nda

›s›t›l›r. Soda, kumun daha kolay erime-
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Cam 
Camlar ayr› olarak topland›ktan sonra iflleme tesislerine getirilerek kendi aralar›nda da renkli

ve renksiz camlar olarak ayr›l›rlar. Bir kepçeyle yükleme hunisine boflalt›l›r. Yükleme konveyö-
rüne ulaflt›r›lan fliflelerden manyetik seperatör (ay›r›c›) yard›m›yla metaller ve görevliler yard›-
m›yla kaba malzemeler ayr›l›r. Bir konkosör yard›m›yla küçük parçalara k›r›l›r. K›r›lan camlar
titreflimli bir platformdan geçirilirken hava emici bir sistemle hafif, yabanc› malzemeler ayr›l›r.
Yabanc› malzemelerden ar›nd›r›lan camlar, ikinci bir konveyöre (tafl›y›c›) aktar›l›r. Camlar, döner
bir tambur elekte suyla y›kan›r. Elekte y›kanan camlar tekrar bir manyetik seperatörden geçirilir.
Cam k›r›klar› daha sonra bir siloya tafl›n›r, buradan da kamyonlara yüklenir ve eritilmek üzere f›-
r›nlara sevk edilir. Haz›rlanan cam k›r›klar› burada ifllenerek yeni ürün elde edilir.

Plastik
Atölyeye gelen plastik ambalajlar önce renkliler ve beyazlar olarak ikiye ayr›l›yor. Daha sonra bun-

lar ayr› ayr› iflleme sokuluyor. Ayr›flt›r›lan malzemeler k›r›c›larda bas›nçl› suyla k›r›l›yor. K›r›lan malze-
me yüzme tanklar›nda yüzdürülerek temizleniyor. Temizlenen malzeme aglomeriye girip homojen ha-
mur haline getiriliyor. Burdan granöre geliyor. ‹p halinde kesiciye gelen plastik burada kesilerek gra-
nül elde ediliyor. Elde edilen bu granüller eritilerek yeni plastik ambalaj yap›m›nda kullan›l›yor.



sini, kireçtafl› da cam›n daha dayan›kl›

olmas›n› sa¤lar. S›v› durumdaki cam,

kal›plara doldurulur ve so¤umaya b›ra-

k›l›r. So¤urken kal›b›n biçimini al›r ve

sertleflir. Cam›n en önemli özelli¤iyse,

geri kazan›m yoluyla de¤erini hiç kay-

betmeden tekrar tekrar kullan›labilme-

si. Cam ambalajlar›n büyük ço¤unlu¤u

fiiflecam’›n Çay›rova ve Mersin’deki te-

sislerinde ifllenerek geri kazan›l›yor.

Verimi Nas›l Art›rmal›?

Peki geri dönüflüm daha verimli bir

hale nas›l getirilebilir? ‹flte bu noktada

organik at›klarla geri kazan›labilir at›k-

lar› kar›flt›rmadan ayr› ayr› toplamak,

sa¤l›kl› bir geri dönüflüm sisteminin ilk

basama¤›n› oluflturuyor. Geri dönüfltü-

rülebilir nitelikteki bu at›klar normal

çöple kar›flt›¤›nda bu malzemelerden

üretilen ikincil malzemelerin nitelikleri

çok daha düflük oluyor ve temizleme ifl-

lemlerinde sorunlar ç›kabiliyor. Yap›l-

mas› gereken tek fley, organik at›klar›

her zamanki gibi bir poflet içerisinde bi-

riktirirken, geri kazan›labilir at›klar› da

baflka bir torba içerisinde biriktirmek.

Elbette dikkat edilmesi gereken en

önemli noktalardan biri de biriktirilen

bu çöplerin belediyelerin bildirdi¤i saat-
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Geri dönüflümün uygulanmas›yla çöplere gi-
den at›k miktar›nda azalma sa¤lanarak, bu at›kla-
r›n tafl›nmas› ve depolanmas› ifllemleri için daha
az miktarda alan ve daha az enerji kullan›lm›fl
olur. Evsel at›klar için bu azalma a¤›rl›k olarak
%10 gibi bir bölümü kaplasa da, hacimsel olarak
bak›ld›¤›nda %50 gibi önemli bir bölümü kapl›yor.

Pek ço¤umuz çöp alanlar›n›n çöplerin üst üste
y›¤›l› olarak kendi haline b›rak›ld›¤› yerler oldu¤u-
nu düflünürüz. Oysa çöp alanlar›, çevreye zarar
vermeyecek bir biçimde dikkatle düzenlenmifl
alanlard›r. Çöp alanlar› haz›rlan›rken göz önünde
bulundurulmas› gereken üç önemli nokta var: At›k
sular›n›n yer alt› suyuna kar›flmamas›, metan gibi
zararl› ve yan›c› gazlar›n birikmemesi ve olas› has-
tal›klar›n yay›lmas›n›n engellenmesi. 

Çöp alanlar›, çöplerin yer alt› sula-
r›ndan, ya¤murdan ve havadan yal›t›la-
rak sakland›¤› özel tasarlanm›fl yap›-
lar. Çöp alan›n›n yap›laca¤› yer, özel
olarak seçilir. Dünyan›n birçok bölge-
sinde, çöp alanlar›n›n nerelere kurula-
bilece¤i ve nas›l iflletilece¤i konusunda
yasalar vard›r. Çöp alan›n›n kurulaca¤›
yer, öncelikle bölgenin toprak yap›s›na
bak›larak seçilir; tafl ocaklar›n›n ya da
madenlerin yak›n›na kurulmaz. Çünkü,
bu alanlardan yer alt› sular›na s›z›nt›
olabilir. Bu s›z›nt›lar›n sulara kar›flma-
s›n› engellemek için çöp alan›n›n akar-
sulardan ve sulak alanlardan da uzak-
ta olmas› gereklidir. Çöplerin depola-
naca¤› yer seçilirken, bu alan›n do¤al yaflama ve-
rilebilece¤i zararlar›n da göz önünde bulundurul-
mas› gerekir. Bir çöp alan›n›n en önemli ifllevi,
çöplerin çevreye zarar vermeyecek bir biçimde
saklanmas›. Bu nedenle öncelikle taban›, s›zd›r-
mayan yal›tkan bir madde ya da kilden bir taba-
kayla kaplan›r. Her gün, getirilen çöpler "hüc-
re"ad› verilen birimlerde üst üste y›¤›l›r. Bu hüc-
reler, her gece düzenli olarak kapat›l›r. Her gün
yaln›zca bir hücre aç›k b›rak›l›r ve gün boyunca
gelen çöpler orada depolan›r. Hücrelerin, buldo-
zerler gibi a¤›r araçlar yard›m›yla s›k›flt›r›larak
üzeri toprak ya da baflka malzemelerle kaplanma-
s› ifllemi geceleri gerçeklefltirilir. Böylece hastal›k
yayabilecek kufllar, fare ve böcekler gibi canl›lar-
dan korunmufl olur. 

Çöp alan›n›n olabildi¤ince kuru tutulmas› ge-
rekir. Bu nedenle alana al›nmadan önce çöplerde-
ki su mümkün oldu¤unca süzülür. Ya¤mur sular›-
n›n da çöp alan›ndan uzaklaflt›r›lmas› gerekir. Bu

nedenle, bu çöp s›z›nt› sular›n›n çöp alanlar›nda
birikmemesi için plastik borularla döflenerek ha-
z›rlanan bir boflaltma sistemi kurulur. Plastik bo-
rular çöp alan›na düflen ya¤mur sular›n› toplaya-
rak çöp alan›n›n çevresindeki kanallara tafl›r. Çöp
alan›na giren sular çöplerin aras›nda dolafl›rken
çeflitli kimyasal maddeleri, metalleri ve biyolojik
kirleticileri de beraberinde toplar. Bu kanallara
ak›t›lan çöp s›z›nt› sular› ve ya¤mur sular› topla-
ma havuzlar›na ulafl›r ve alandan, gerekli kontrol-
ler yap›larak uzaklaflt›r›l›r. Çöp alan›nda çöpler
hava almayacak bir biçimde depoland›¤› için, bu-
radaki çöplerin bozulmas›, oksijensiz ortamda
üreyen bakterilerce gerçeklefltirilir. Bakterilerin
etkinlikleri sonucunda ortaya "çöp alan› gaz›"ola-
rak adland›r›lan bir gaz bileflimi ç›kar. Bu bilefli-

min önemli bir miktar›n› metan gaz›, geri kalan›-
n› da karbondioksit, az miktarda oksijen ve azot
oluflturur. Metan gaz›, s›k›flt›¤›nda tehlikeli patla-
malara neden olan bir gazd›r. Çöp alanlar›nda
metan gaz› patlamas›n› önlemek için, bu gaz›n bi-
rikmesinin engellenmesi gerekli. Bu amaçla, çöp
alan›n›n içindeki özel borulardan yararlan›l›r. Ba-
z› çöp alanlar›nda toplanan metan gaz› yak›l›r, ba-
z›lar›nda da borularla d›flar› tafl›n›r. Son y›llarda,
baz› ülkelerde, çöp alanlar›nda biriken bu gaz›n
yak›t olarak kullan›lmak üzere toplan›p çeflitli yer-
lere gönderilebilece¤i özel sistemler kurulmufl bu-
lunuyor. Çöp alan›n›n herhangi bir bölümü dolun-
ca, üzeri yal›tkan bir malzemeyle kaplan›r. Bu
kaplaman›n üzeri de yaklafl›m 1 m kal›nl›¤›nda
toprakla örtülür ve erozyonu önlemek için buras›
yeflillendirilir. Kapat›lan bu çöp alanlar›n›n yeflil-
lendirilmesinde fazla derin kökleri olmayan bitki-
ler seçilir. Çünkü bu bitkilerin kökleri topra¤›n al-
t›ndaki çöplere ulaflarak çöp s›z›nt› suyunun d›fla-

r› s›zmas›na neden olabilir. Çöp alanlar› tümüyle
dolup kapat›ld›ktan sonra bile, 30 y›l süresince
yeralt› sular›n›n ve metan gaz›n›n kontrol edilme-
si gerekir. Bütün bu önlemler al›nsa bile çöpler,
çevre sa¤l›¤› aç›s›ndan önemli sorunlara yol aça-
bilir. Çöplerin toplanmas› ve depolanmas›, dikkat-
le planlanmas› gereken bir konu. 

Kat› at›klar›n, kayna¤›nda di¤er at›klardan ay-
r›flt›r›larak ayr›ca toplanmas›, hem çöp tafl›ma yü-
künü azaltacak ve büyük yak›t tasarruflar› sa¤laya-
cak, hem de çevrenin zararl› at›klardan ar›nmas›-
n› sa¤layacak bir önlem. Çevrenin korunmas› aç›-
s›ndan da kat› at›klar›n de¤erlendirilmesi, bunla-
r›n depolanarak ortamdan kald›r›lmas› daha iyi bir
çözüm. Modern ve çevreyle dost böyle bir çöp ala-
n› kurmak pahal› bir yat›r›m. Bu nedenle at›k mik-

tar›n› olabildi¤ince azaltmak en iyi çö-
züm. Geri dönüflümün en önemli amaç-
lar›ndan biri çöp alanlar›nda depolana-
cak çöp at›k miktar›n› azaltmak. Daha
önce de belirtildi¤i gibi geri dönüfltürü-
lebilir at›klar çöpün hacim olarak %50
gibi bir bölümünü kapl›yor. Bu da ge-
reksiz yere çöp alanlar›m›z›n büyük bir
bölümünü iflgal etmek anlam›na geliyor.

Bu anlatt›¤›m›z çöp depolama alan›,
olmas› gereken bir örnek. Peki Türki-
ye’deki çöp alanlar› burada anlat›lan
sisteme uygun yap›lm›fl alanlar m›? Her
ne kadar flehirlerimizde bulunan çöp
alanlar›nda burada anlat›ld›¤› gibi güzel
bir manzarayla karfl›laflamasak da, Tür-

kiye’de de Bursa, Gaziantep, ‹stanbul, ‹zmir, ‹z-
mit, Mersin, Foça ve Marmaris’de buna uygun
olarak düzenlenmifl 9 tane çöp depolama alan›
var. Bunlar›n d›fl›nda, 5 tanesi haz›rlanma aflama-
s›nda ve 12 tanesi de henüz proje aflamas›nda. 

Burada unutmadan eklememiz gerek önemli
bir nokta da çöpleri ortamdan kald›r›rken uygu-
lanmas› gereken en uygun yöntemin hangisi oldu-
¤u; yakmak m›, topra¤a dönüfltürmek mi (kom-
postlama) yoksa geri dönüfltürmek ki? ‹flte bu
nokta da uzmanlar yine devreye girerek çöpün ya-
p›s›na göre yakma, kompostlama, geri dönüfltür-
me ve depolama ifllemlerinin hepsinin de uygulan-
mas› gerekti¤ini vurguluyorlar. T›bbi at›klar gibi
hastal›k yayabilecek at›klar yak›lma, gübre olarak
kullan›labilecek at›klar kompostlama, plastik,
cam, ka¤›t, metal gibi geri dönüfltürülebilecek
at›klar geri dönüflüm ve hiçbir ifle yaramayacak
at›klarsa depolama yöntemiyle ortamdan
uzaklaflt›rmal›.

Çöp Depolama Alanlar›
.



lerde d›flar› ç›kar›lmas›. Çöplerden ayr›

biriktirilen bu malzemeler, art›k beledi-

yelerin yönetimininde çöpten ayr› topla-

n›yor. Fakat belirlenen saatlerden daha

önce d›flar› b›rak›lan çöp pofletleri, bele-

diyelerin çöp toplama araçlar› henüz

onlara ulaflamadan sokaklardaki topla-

y›c›lar taraf›ndan parçalanarak ay›klan›-

yor. Bu nedenle, ilk ad›mda çöplerin

düzgün flekilde pofletlendikten sonra

belirlenen saatte d›flar› ç›kar›lmas›na

dikkat edilmesi gerekiyor. 

Tüm bu toplanan at›klar›n de¤erlen-

dirilebilmesi için türlerine göre ayr›l-

mas› gerekiyor. Bu amaçla ambalaj

at›klar› ay›rma tesisleri kurulmufl. Bu

tesislerde toplanan malzemeler türleri-

ne göre ayr›larak balyalan›yor ve de-

¤erlendirilerek sanayi kurulufllar›na

yollan›yor. 

Elbette bu at›klar›n toplan›p, do¤ru

flekilde ayr›l›p, ifllenecekleri fabrikalara

ulaflt›r›lmas› külfetli bir ifl. Fakat yap›lan

araflt›rmalar, geri dönüflüm sisteminin

sa¤layaca¤› faydalar›n tüm külfetin faz-

las›yla üstesinden gelece¤ini gösteriyor.

Görüldü¤ü gibi çöp diye att›¤›m›z

birçok malzeme tekrar kullan›labiliyor.

Bu malzemelerin geri kazan›lmas› do¤al

kaynaklar›n gereksiz kullan›m›n› azalta-

ca¤› gibi büyük ölçüde enerji tasarrufu

sa¤layacak. Ayr›ca bu tür bir çal›flma çö-

pün düzenli ve verimli toplanmas›n›n

yan›nda, ça¤dafl kent yaflam›n›n gere¤i

olarak infla edilen düzenli çöp depola-

ma alanlar›n›n da daha verimli kullan›-

m›n› sa¤layarak, çöp depolamak amaçl›

kullan›lan do¤al alanlar›n da gereksiz

kullan›m›na son verecek. 

Türkiye de 

Geri Kazan›yor
Türkiye’de de bu konuda çok önem-

li ad›mlar at›lmaya baflland›. Bu konu-

da Türkiye’de etkin olarak çal›flan Çev-

re Koruma ve Ambalaj At›klar› De¤er-

lendirme Vakf› (ÇEVKO) 60 belediyey-

le birlikte fluana kadar düzenli bir bi-

çimde süren projeler gerçeklefltiriyor.

Bizlere düflense at›lan bu ad›mlara kat-

k› da bulunmak. Çöpleri gerekli oldu-

¤u biçimde ay›rarak bizler üzerimize

düflen görevi yerine getirdikten sonra,

ba¤l› bulundu¤umuz belediyeler de bu

konuda üzerlerine düflen görevi yapa-

caklard›r.

ÇEVKO’nun üzerinde önemle dur-

du¤u çal›flmalardan biri de okullarda

çocuklara e¤itim vermek. Her alanda

oldu¤u gibi, okullarda çocuklara, geri

dönüflüm konusunda bilinçlendirilme

çal›flmalar› yap›lmas› bizce de gözard›

edilmemesi gereken bir nokta. Çünkü,

pek çok konuda, çocuklar›n anne ve

babalar üzerindeki etkisi küçümsene-

meyecek kadar büyük.

Geri dönüflüm uzun vadede verimli

bir ekonomik yat›r›m. Hammaddenin

azalmas› ve do¤al kaynaklar›n h›zla tü-

kenmesi sonucunda ekonomik prob-

lemler ortaya ç›kabilecek ve iflte bu

noktada geri dönüflüm ekonomi üze-

rinde olumlu etkiler yapacak. Yeni ifl

imkanlar› sa¤layacak ve gelecek kuflak-

lara do¤al kaynaklardan yararlanma

olana¤› sa¤layacak.

Bir fleyleri de¤ifltirmek için kampan-

yalar bafllatmam›z ya da aktif olarak u¤-

raflmam›z gerekmiyor. Yapmam›z gere-

ken tek fley, kendimize bir çizgi belirle-

yip, o çizgide kendi bafl›m›za neler yapa-

bilece¤imize karar vermek. Kafam›zda

bir çizgi belirdiyse e¤er, mutfa¤›m›za gi-

dip var olan çöp pofletinin yan›na bir ye-

nisini ekleyerek ilk ad›m›m›z› atabilir ve

geri dönüflümü yaflam›m›z›n bir parças›

haline getirebiliriz. Cam›n kumdan,

plasti¤in petrolden, ka¤›d›n a¤açtan ve

metalin de yeryüzünü örten mineraller-

den elde edildi¤ini unutmayal›m...
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Geri kazan›m pek çok geliflmifl ülkede yasalar-
la desteklenen bir sisteme oturtulmufl durumda.
Bu sistemin en düzenli biçimde uyguland›¤› ülke-
lerden biri de Almanya. Almanya’da pek çok evde
art›k tüketilen yo¤urt ambalajlar› plastik at›klar›n
kondu¤u çöp pofletlerine konmadan önce y›kana-
rak temizleniyorlar. Elbette Almanlar›n bu al›flkan-
l›klar›n›n oluflmas› belli bir süreç geçirdi. Tüketici-
lerin, ambalajlar› temiz ve do¤ru ayr›lm›fl bir flekil-
de pofletlere koyup belirlenen gün ve saatlerde d›-
flar› ç›karmalar› isteniyor. fiampuan kutular›, bofl
alüminyum kutular ve hatta çikolata kaplar› bile
"çöp" s›n›f›ndan ç›k›p "kaynak" s›n›f›na konmufl
durumda. Mavi, sar›, yeflil ve gri çöp torbalar›yla
ayr› ayr› pofletlenen bu at›klar›n yerel yönetimler-
le belirlenen gün ve saatlerde d›flar› ç›kar›lmas› zo-
runlu. Aksi taktirde bu çöpler toplanm›yor, üstelik
birkaç uyar›dan sonra da bu kurallara uymayanla-
ra ceza uygulan›yor. 

Almanya’da bu sistemin bu kadar düzenli git-
mesinin bir nedeni de sistemin yasalarla hükümet
taraf›ndan desteklenmesi. 1991 y›l›nda "ambalajla-
ma yasas›"yla üreticilerin ambalajlar› geri toplama-
s› zorunlu k›l›nd›. Elbette bu yasalar›n düzgün ve k›-

sa bir zamanda uygulanabilir olmas›nda en önemli
rol halka ait. Devletin ç›kard›¤› bu yasa üzerine
halk hemen harekete geçerek ald›klar› ürünlerin
ambalajlar›n› al›fl-verifl yapt›klar› süpermarketlerde
b›rakmaya bafllad›lar. Ambalajlar›n y›¤›nla birikme-
si üzerine üreticiler ve perakendeciler bir araya ge-
lerek, bu ambalajlar›n toplanmas› için iflbirli¤ine
bafllad›lar. Daha sonra "Duales System Deutsch-
land" ad›n› verdikleri, toplanan ambalajlar›n do¤ru
flekilde plastik, cam, ka¤›t, karton, alüminyum gibi
s›n›fland›r›lmas›n› yapan bir sistem oluflturdular.
Bu proje, üretici firmalar›n "yeflil nokta" iflaretini
ürünleri üzerinde tafl›mak için ödedikleri lisans üc-
retiyle finanse edildi. Tüm bu yap›lanlar sonucunda
evsel at›klarda %14 oran›ndaki düflüflün yan›s›ra,
üretilen ambalaj at›klar›nda da %15 düflüfl görüldü.
Çünkü, kendi ürettikleri ambalajlar› yine kendileri
toplayarak tekrar iflleyen üretici firmalar, ürünlerde
gereksiz yere kulland›klar› ambalaj malzemelerin-
den vazgeçtiler. Daha sonra bu çal›flmalar, "at›k ön-
leme, geri dönüfltürme ve yönetme yasas›yla" da
desteklendi. Bu öykü, bir sistemin düzenli bir bi-
çimde uygulanmas›nda hükümetin ve halk›n iflbirli-
¤i içinde çal›flmas›n›n gereklili¤ini hat›rlatt› bize. 

Bir Dayan›flma Örne¤i
.


