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Soðuk bir haftasonunda sýcacýk yataklarýmýz-
da yatarken, elbet bir gün sokaktan gelen
“hurdacý, eskileri alýrým” sesleriyle uyanmýþýz-
dýr ya da akþam vakti çöp kamyonlarý çöpleri
almadan önce büyük çuvallarla
veyahut at arabalarýyla kaðýt,
pet þiþe, teneke kutu toplayan
vatandaþlarýmýza korkan gözlerle
bakmýþýzdýr bir zarar gelmesi kor-
kusuyla. Halbuki onlarýn ülke eko-
nomisine yaptýðý katkýyý hiçbir þe-
kilde göz ardý etmemeliyiz. 

Günümüzde sanayileþmenin art-
masýyla açýða çýkan çöp miktarý
da artmaktadýr. Ülkemizde günde
yaklaþýk 65 bin ton çöp üretilirken
bu sayý sadece Ýstanbul da 10 bin
tondur. 1960 lý yýllarda üretilen
katý atýk miktarý yýlda 3-4 milyon
ton iken, bugün sadece evlerimiz-
den çýkan katý atýk miktarý yýlda
25 milyon ton civarýndadýr. Kiþi
baþýna düþen günlük çöp üretimi
de yaklaþýk 1, 31 kilogramdýr. Hal
böyleyken kaldýrým kenarlarýnda
geri dönüþüm için maddeleri ayýr-
mak ya da onlarý hurdalýklara bý-
rakmak uygun bir yok deðildir.
Çöpleri kaynaktan ayýrma ilk he-
def olarak acilen hayata geçiril-

melidir. Katý atýk yönetimleriyle ilgili birçok ya-
sa çýkarýlmasýna raðmen, henüz iþlevde evler-
de atýklarýn kaynaðýndan ayrýlmasý gibi bir du-
rum yaygýn hale gelmemiþtir. 

Termodinamik yasalar çerçeve-
sinde ele aldýðýmýz zaman atýðýn i-
çerinde mutlaka bir enerji vardýr.
Araþtýrýlmasý gereken bu enerjiyi
nasýl açýða çýkarabileceðimizdir.
Atýklardan geri dönüþüm saðlana-
bildiði takdirde, enerji tasarrufu
saðlanýr, doðal kaynaklar koru-
nur, çevre kirliliði azalýr ve bunla-
rýn bir sonucu olarak ülke ekono-
misine yüklü miktarda katký sað-
lanýr. Aksi takdirde kendimizi bir-
gün çöp yýðýnlarý arasýnda bulabi-
liriz. 1993 senesinde çöp yýðýnlarý-
nýn yanlýþ dökümü sonucu Ümrani-
ye de bir patlama meydana gel-
diði hafýzalarýmýzda yer edinmiþ-
tir. 

Doða kimi maddeleri bünyesine
çok yavaþ alýp bertaraf eder. Bir
cam þiþe doðada 4000 yýl, plastik
1000 yýl, ciklet 5 yýl, bira kutusu
10-100 yýl, sigara filtresi 2 yýl sü-
re ile yok olmamaktadýr. Bunlar
çevreyi oldukça yoðun þekilde kir-
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letmektedir. Halbuki ülkemizde üretilen çöpün
%15-20 si geri kazanýlabilir niteliktedir. Geri
dönen 1 ton cam için yaklaþýk 100 litre petrol
tasarruf edilmiþ olacaktýr. Özellikle plastiklerin
geri dönüþümü konusuna özen gösterilmelidir.
Plastik malzemelerin doðada bulunma süreleri
oldukça uzun olduðu için geri dönüþümüne bil-
hassa özen göstermeliyiz. 

Metalurji mühendisliði için önemli bir alan o-
lan demir-çelik sektöründe de hurda önemli bir
yere sahiptir. Hurdadan malzeme üretimi,
hammaddeden malzeme üretiminden daha az
enerji gerektirmesi, yüksek ýsý geçirgenliði ile
ergitme kolaylýðý, geliþen teknolojiye paralel
olarak daha fazla metal tüketimi ve hurda olu-
þumu, demir cevheri kaynaklarýnýn sýnýrlý ve dü-
þük kalitede olmasý, çevrenin korunabilmesi ve
ekonomik olmasý bakýmýndan büyük önem arz
etmektedir. Demir-çelik hurdasýnýn deðerlendi-
rilmesi genelde elektrik ark ocaklarýnda ol-
maktadýr. Yüksek fýrýn çevreye olumsuz etki e-

debilecek fazla miktarda atýk ortaya çýkartýr-
ken, elektrik ark ocaðýnda 1 ton çelik üretimin-
de sadece %10 atýk oluþmaktadýr. 2005 yýlýn-
da 1 milyar 129 milyon ton çelik üretilirken bu-
nun %41’i yani 462 milyon tonu çelik hurdasýn-
dan gerçekleþtirilmiþtir. Ülkemizde yeteri de-
rece de metal tüketimi olmadýðý ve düzenli bir
toplama sistemi olmadýðý için yurtdýþýnda hur-
da ithali yapýlmaktadýr. 2004 yýlýnda ithal etti-
ðimiz hurda miktarý 12, 8 milyon tondur. 

Geri dönüþüm, hangi tür malzeme olursa ol-
sun hassasiyet göstermemiz gereken bir konu-
dur. Bir büro elemaný yýlda 81 kg vasýflý kaðýdý
çöpe atarken, bir ton kullanýlmýþ kaðýt geri ka-
zanýldýðýnda 16 adet çam aðacýnýn geri kazaný-
lacaðýný unutmamýz gerekir. Ekonomik katkýla-
rýnýn yaný sýra doðal hayatý korumak açýsýndan
da hurdalarýn geri dönüþümüne önem vermeli-
yiz. Tüketim üzerine kurulmuþ bir dünya içeri-
sindeyiz, ancak unutmayalým ki doðal kaynak-
lar bir gün tükenecek ve doðal kaynaklarý ko-
rumak için artýk çok geç kalýnmýþ olacak. Hal
böyle iken toplumda katý atýk bilinci yerleþtir-
meli, atýklarýn geri kazanýmý projeleri üzerine
yoðunlaþýlmalýdýr. 
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