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Abstract 
 

Atık yönetiminde asıl amaç atık oluşumunun önlenmesidir. Bu mümkün değilse atık miktarını en aza 

indirmek, atıkların geri dönüşümünü sağlamak, enerji eldesi dâhil geri kazanma ve en sonunda da 

depolama gibi bertaraf seçenekleri uygulanır. Bu sebeple geri dönüşüm ve geri kazanma depolama 

seçeneğine göre daima tercih edilmelidir. Atıkların bir başka üretim aşamasında ham madde olarak 

kullanılmasının birçok örneği bulunmaktadır. Bunlardan biri de uygun türdeki atıkların uygun 

oranlarda beton içerisinde kullanılmasıdır. Beton; çimento, agrega, su ve gerektiğinde katkı 

maddelerinin uygun oranlarda ve homojen olarak karıştırılmasıyla elde edilen, başlangıçta plastik 

kıvamlı, zamanla çimentonun hidratasyonu nedeniyle katılaşıp sertleşen bir yapı malzemesidir. Bu 

bildiride, atıkların beton içerisinde kullanılmasının şartları ile bu şekilde üretilen betonların 

başarımlarının nasıl ölçülmesi gerektiği araştırılmış ve buna göre örnek bir deneysel uygulama 

yapılmıştır. Deneysel çalışmada kurşun içerikli endüstriyel atıksu arıtma çamuru kullanılarak atık 

kullanımının betonun başarımında olumsuz bir etkiye sahip olmayan en uygun karışım oranları tespit 

edilmiştir. 
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Atık Geri Kazanımında Bir Uygulama Örneği: 

Atıkların Beton İçerisinde Kullanılması 
 

Özet 
 

Atık yönetiminde asıl amaç atık oluşumunun önlenmesidir. Bu mümkün değilse atık miktarını en aza 

indirmek, atıkların geri dönüşümünü sağlamak, enerji eldesi dâhil geri kazanma ve en sonunda da 

depolama gibi bertaraf seçenekleri uygulanır. Bu sebeple geri dönüşüm ve geri kazanma depolama 

seçeneğine göre daima tercih edilmelidir. 

 

Atıkların bir başka üretim aşamasında ham madde olarak kullanılmasının birçok örneği bulunmaktadır. 

Bunlardan biri de uygun türdeki atıkların uygun oranlarda beton içerisinde kullanılmasıdır. Beton; 

çimento, agrega, su ve gerektiğinde katkı maddelerinin uygun oranlarda ve homojen olarak 

karıştırılmasıyla elde edilen, başlangıçta plastik kıvamlı, zamanla çimentonun hidratasyonu nedeniyle 

katılaşıp sertleşen bir yapı malzemesidir. 

 

Bu bildiride, atıkların beton içerisinde kullanılmasının şartları ile bu şekilde üretilen betonların 

başarımlarının nasıl ölçülmesi gerektiği araştırılmış ve buna göre örnek bir deneysel uygulama 

yapılmıştır. Deneysel çalışmada kurşun içerikli endüstriyel atıksu arıtma çamuru kullanılarak atık 

kullanımının betonun başarımında olumsuz bir etkiye sahip olmayan en uygun karışım oranları tespit 

edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: atık, beton, geri dönüşüm, geri kazanım, katılaştırma/kararlılaştırma 



K.B. VARINCA, M.T. GÖNÜLLÜ / ISITES2015 Valencia -Spain 385 
 

 

1. Giriş 

 

Tanımlanan atık türüne göre manalar değişse de atığın en temel özelliklerinden biri kullanıcısı 

tarafından artık istenmemesidir. Atık, kullanıcısı tarafından istenmediği için bir şekilde 

uzaklaştırılması gerekmektedir. Evin bodrumuna atma, evin dışına atma, bahçeye dökme, 

uzaktaki bir yere götürüp atma gibi en basit uzaklaştırma yöntemleri uygulanagelmiş 

yöntemlerdir. Bu basit uzaklaştırma işlemleri yapılırken atığın özelliklerinin bir önemi 

bulunmamaktadır. Vahşi depolama da bu ilkel uzaklaştırma yöntemlerinden biridir. 

 

Ne var ki her bir atık türünün kendine has bir özelliği bulunmaktadır. Mesela, mutfak artıkları 

organik maddelerden oluştuğu için biyolojik bozunmaya uğrayacak, plastik ve cam atıklar ise 

uzun yıllar bozunmadan kalabilecek türde atıklardır. Hâlbuki tüm atık türleri birbirlerine 

karıştırılmaksızın ayrı olarak toplanabilse her bir atık türü kendine has yöntemlerle bertaraf 

edilebilir. Öyle ki geri dönüştürülebilir atıklar (kâğıt, cam, alüminyum, metal, plastik vb.) geri 

dönüştürülebilir, organik atıklar kompostlaştırılabilir, kalorifik değeri olan atıklardan enerji elde 

edilebilir. Sonuçta atık olarak nitelendirilen maddeler bir şekilde ham madde olarak tekrar yaşam 

döngüsüne katılabilirler. 

 

Atıklar uzaklaştırılmalarının hemen ardından çevre ve insan sağlığı üzerine potansiyel olumsuz 

etki göstermeye başlayabilirler. Bu sebeple atıkların kontrollü bir şekilde uzaklaştırılması, tekrar 

kullanılması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması, düzenli depolanması vb. şekilde bertaraf 

edilmeleri gerekmektedir. 

 

Atık yönetiminde asıl amaç atık oluşumunu önlemektir. Bu mümkün değilse atık miktarını en aza 

indirmek, atıkların geri dönüşümünü sağlamak, enerji eldesi dâhil geri kazanma ve en sonunda da 

depolama gibi bertaraf seçenekleri uygulanmaktadır. Buna atık yönetim hiyerarşisi denir ki bu 

hiyerarşiyi Amerika Birleşik Devletleri (ABD) (eng: United States of America, USA) dâhil 

olmak üzere Avrupa Birliği (AB) (eng: European Union, EU) ile buna bağlı olarak Türkiye ve 

daha birçok ülke de yasal olarak kabul etmektedir [1, 2, 3, 4]. Atık yönetim hiyerarşisini anlatan 

atık yönetim piramidi Şekil 1’de verilmiştir. 

 

Şekil 1. Atık yönetim piramidi [1, 3, 4] 

Önleme 

Azaltma 

Tekrar kullanım 

Geri dönüşüm 

Geri kazanım 

Bertaraf 
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Şekil 1’de piramidin ters olması hiyerarşik olarak yukarıdan aşağıya doğru işlemler yapılırken 

işlemin büyüklüğü hem işleme girecek atık miktarını hem de bu işlemin önceliğini temsil 

etmektedir. Bu sebeple atık yönetiminde en fazla öncelikli konu aslında atık önleme safhasıdır. 

Bir atık yönetim planının gerçek etkinlik ve çevreselliği bu piramitteki basamaklardan hangisine 

en fazla önem verdiği ile doğru orantılıdır. Yani işleme verilen öncelik, önem ve emek yukarı 

basamaklara çıktıkça uygulanan atık yönetiminin daha etkin, daha işlevsel, daha insancıl ve daha 

çevreci olmasının bir göstergesidir. 

 

Atık yönetiminde kullanılan belli başlı terimlerin tarifleri ise şöyledir; 

 

 Önleme: Ürünlerin yeniden kullanılması veya kullanım ömürlerinin uzatılması ile atık 

miktarının azaltılması, ürün üretiminde zararlı maddelerin azaltımı ve üretilen atığın çevre 

ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine ilişkin herhangi bir 

madde ya da malzeme atık haline gelmeden önce alınacak tedbirleri ifade eder [4]. 

 Tekrar kullanım: Ürünlerin ya da atık olmayan bileşenlerin tasarlandığı şekilde aynı 

amaçla kullanıldığı herhangi bir işlemi ifade eder [4]. 

 Geri dönüşüm: Enerji geri kazanımı ve yakıt olarak kullanımı ya da dolgu yapmak üzere 

atıkların tekrar işlenmesi hariç olmak üzere, organik maddelerin tekrar işlenmesi dâhil 

atıkların işlenerek asıl kullanım amacı ya da diğer amaçlar doğrultusunda ürünlere, 

malzemelere ya da maddelere dönüştürüldüğü herhangi bir geri kazanım işlemini ifade 

eder [4]. 

 Geri kazanım: Piyasada ya da bir tesiste kullanılan maddelerin yerine ikame edilmek 

üzere atıkların faydalı bir amaç için kullanıma hazır hâle getirilmesinde yer alan, yakıt 

olarak kullanma dâhil işlemlerden her birini ifade eder [4]. 

 Bertaraf: İkincil amacı enerji geri kazanımı olsa dahi geri kazanım olarak kabul edilmeyen 

düzenli depolama, arazi ıslahı, derine enjeksiyon, yüzey doldurma, nihai bileşik ve 

karışımların oluşmasına neden olan fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemler ile yakma gibi 

işlemlerden herhangi birini ifade eder [4]. 

 

Oluşan atıkların giderilmesinde de asıl amaç çevre ve insan sağlığını korumaktır. Bu amaca 

yönelik olarak daha etkin, daha ucuz, daha kolay vb. yöntemler her zaman tercih edilmektedirler. 

Atık katılaştırma/kararlılaştırma işlemleri de hem bir atık bertaraf yöntemi hem de oluşan ürünün 

kullanıldığı durumlarda da bir atık geri kazanım yöntemi olarak kullanılmaktadır. 

 

Katılaştırma/kararlılaştırma (K/K) işlemleri/teknolojileri çimento gibi bağlayıcı özelliğe sahip 

maddeler ile atıkların daha kararlı, daha az tehlikeli veya tehlikesiz, katı bir hâle dönüştürüldüğü 

teknolojilerin genel ismidir. K/K işlemleri çoğunlukla zararlı atıklara uygulanmaktadır. Zararlı 

atıklar (eng: hazardous wastes); zehirleyici, patlayıcı, korozif gibi karakteristiklerinden veya 

kimyasal aktivitelerinden dolayı çevre ve insan sağlığı üzerinde tehlike oluşturan ve diğer 

atıklardan ayrı olarak yönetilmesi gereken atıklardır [5, 6, 7, 8]. 

 

Kararlılaştırma (eng: stabilization), atığın yapısındaki tehlikeli özellikleri azaltmak ve daha az 

zehirli ve tehlikeli formlara dönüşümünün sağlanması için çeşitli katkıların eklenmesi işlemidir 

[5, 6, 7, 8]. Sabitleme (eng: fixation) ise genellikle kararlılaştırma ile aynı anlamda 

kullanılmaktadır. 
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Kararlılaştırmada atığa; 

 

 Atığın fiziksel özelliklerini geliştiren, 

 Kirletici transferi veya kaybının meydana geldiği yüzey alanını azaltan, 

 Atık içerisindeki herhangi bir kirleticinin çözünürlüğünü kısıtlayan, 

 Kirleticinin zehirliliğini azaltan kimyasal maddeler ilave edilir [7]. 

 

Katılaştırma (eng: solidification) ise; sıvı, katı veya çamur formundaki atıktan homojen bir katı 

kütle oluşturmak üzere atığın yapısını ve fiziksel özelliklerini geliştiren çeşitli materyallerin ilave 

edildiği işlemdir [5, 6, 7, 8]. Atıkların betona eklenmesi, betonda kullanılması da bir K/K işlemi 

olarak düşünülebilir. 

 

2. Atıkların Betonda Kullanılması 

 

Atıkların beton içerisine katılmasından sonra işlemin amaca uygun gerçekleşip gerçekleşmediğini 

ve istenen özellikleri karşılayıp karşılamadığı bazı başarım testleri ile ölçülebilmektedir. Bu 

testler başlangıçtaki amaç ve istenen özelliklere göre uygulayıcı tarafından seçilmektedir. Genel 

başarım testlerinden katılaştırılmış malzemeler için kullanılmaya uygun ve en yaygın kullanılan 

testler fiziksel ve kimyasal dayanımın ölçüldüğü mukavemet ve özütleme testleridir. Betonun 

basınca karşı dayanımını ölçmek için mukavemet testlerinden en çok basınç dayanımı testi (TS 

EN 12390-3) [9] uygulanmaktadır. Aynı şekilde betonun içerisindeki kirleticileri tutma 

yeteneğinin ölçülmesi için de özütleme testlerinden biri olan sızma testi (USEPA SW-846 1311) 

[10] uygulanmaktadır. 

 

TS EN 12390-3:2010 Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 3: Deney Numunelerinin 

Basınç Dayanımının Tayini, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayımlanmış bir 

standarttır. Standarda göre basınç dayanımı, belirli ölçülerde hazırlanmış malzemenin üzerine 

basınç uygulanması ile malzemenin bütünlüğün bozulduğu, kırıldığı andaki yükün basınç 

uygulanan alana bölünmesi ile bulunur [9]. 

 

USEPA SW-846 1311 Toxicity Characteristics Leaching Procedure (TCLP) (tur: Zehirlilik 

Özellikleri Sızma İşlemi) ise United States Environmental Protection Agency (tur: Amerika 

Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı) tarafından yayımlanmış olan SW-846: Test Methods 

for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods deney yöntemleri içerisinde yer alan bir 

yöntem olup ABD’de tehlikeli atık ve katılaştırılmış malzeme (beton vb.) özelliklerinin 

belirlenmesi için uygulanması zorunlu olan deney yöntemlerinden biridir. Deney yöntemine göre 

malzeme 9,5 mm’den daha küçük hâle getirildikten sonra 20:1 oranındaki sıvı asidik ortamda 18 

saat çalkalanması sonucu çözeltide kirletici tayini yapılması şeklinde uygulanır [10]. 

 

3. Deneysel Çalışma ve Sonuçları 

 

Çalışmada, atık olarak Mutlu Akü ve Malzemeleri San. A.Ş. endüstriyel atıksu arıtma tesisi 

çamuru kullanılmıştır. Atık malzeme, CEM 32,5 çimento türü ile farklı oranlarda (%0, %5, %10, 

%25, %50, %75) karıştırılması ile katılaştırılması ve farklı günlerdeki (1., 3., 7., 14., 28., 56., 90.) 

günün sonunda basınç dayanımı ölçümü şeklinde yapılmıştır. 
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28 günlük katılaştırılmış malzeme numunelerinde ölçülen basınç dayanımlarının karışım 

oranlarına göre değişimi Şekil 2’de verilmiştir. Deneyler 3 kez tekrarlandığı için her bir karışım 

oranına karşılık, şekilde 3 farklı basınç dayanım değeri bulunmaktadır. 

 

Şekil 2.  28 günlük beton numunelerinde ölçülen basınç dayanımlarının karışım oranlarına göre 

değişimi 

Şekil 2’de her bir karışım oranı için 3’er adet olmak üzere, farklı atık-çimento karışım 

oranlarında hazırlanmış beton numunelerinin 28. günde ölçülen basınç dayanım değerleri 

verilmiştir. 28 günlük beton numunelerinin basınç dayanımları, beklendiği şekilde atık-çimento 

karışım oranının artmasıyla azalış göstermiştir. Yani, numunenin atık-çimento karışım oranı 

(numune içerisindeki atık miktarı) arttığında numunenin basınç dayanımı azalmıştır. 

Değerlerdeki bu azalış tam bir doğrusallık göstermemektedir. Bu azalışın sebebinin, artan atık 

miktarı karşısında çimento bileşenlerinin birbiri ile bağ kurup dayanım sağlamasının 

engellenmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca 28. günün ardından da priz süresinin 

devam edeceği düşünüldüğünde 28. günden sonra da uzun dönemde basınç dayanımında bir artış 

olacağı düşünülmektedir. 

 

Şekil 2’de verilmiş olan değerlere göre çizilmiş polinom şeklindeki eğim çizgisinin denklemi 

Denklem 1’de doğru şeklindeki eğim çizgisinin denklemi ise Denklem 2’de verilmiştir. 

 

(Polinom) y = -5E-07x4 + 5E-05x3 - 0,0003x2 - 0,1751x + 7,9389 R² = 0,9976 (1) 

(Doğru) y = -0,1021x + 7,3698      R² = 0,9692 (2) 

 

y = -0,1021x + 7,3698 
R² = 0,9692 

y = -5E-07x4 + 5E-05x3 - 0,0003x2 - 0,1751x + 7,9389 
R² = 0,9976 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

B
as

ın
ç 

d
ay

an
ım

ı (
M

P
a)

 

Karışım oranı (%) 



K.B. VARINCA, M.T. GÖNÜLLÜ / ISITES2015 Valencia -Spain 389 
 

 

Denklemlerde yer alan x, numunenin atık-çimento karışım oranını; y ise numunenin basınç 

dayanım değerini ifade etmektedir. Bu denklemler sayesinde, 28 günlük katılaştırılmış malzeme 

numuneleri için atık-çimento karışım oranı bilindiğinde veya seçildiğinde (x yerine karışım oranı 

yazıldığında) numunenin çıkması muhtemel basınç dayanımı (y) tahmin edilebilmektedir. Aynı 

şekilde, numunenin sahip olması istenen veya gereken basınç dayanımı (y) seçildiğinde de 

hazırlanması gereken en yüksek atık-çimento karışım oranı (x) bulunabilmektedir. Bu 

denklemlerin istatistiksel olarak anlamlı olabilmesi için 3 defa tekrarlanmış olan bu deneylerin 

onlarca kez daha tekrarlanması sonucu doğrulanması gerekmektedir. 

 

 

Değerlendirme 

 

Katılaştırma/Kararlılaştırma (K/K) işlemleri atık içerisindeki kirleticinin fiziksel ve kimyasal 

mekanizmalar ile tutularak katı bir blok içerisinde çevreden izole edilmesi esasına 

dayanmaktadır. K/K işlemleri ülkemizde olmasa bile Avrupa ve ABD’de uzun yıllardır denenmiş 

ve uygulanmış bir yöntemdir. 

 

K/K işlemleri sonrası yapılan başarım testleri ile katılaştırılmış malzemenin çevre ve insan sağlığı 

üzerine olan etkileri de görülebilmektedir. Bu bakımdan tasarımı çevre ve insan sağlığına zarar 

vermeyecek seviyelerde yapılmış bir K/K işlemi sonucu ortaya çıkan beton gibi katılaştırılmış 

malzemenin uygulanacak testler neticesinde mevcut sınır değerlerin altında kaldığı müddetçe 

tehlikesiz atıklar ile birlikte katı atık depo sahasında depolanmasında ve gerekli şartları 

taşıdığında da yapı malzemesi olarak kullanılmasında çevre ve insan sağlığı açısından bir sakınca 

görülmemektedir. Uygulamada en büyük engel kullanıcıların psikolojik dirençleri olmaktadır ki 

bu da yeterli bir eğitim ile çözüleceği düşünülmektedir. 

 

Sonuç olarak K/K işlemleri tıpkı Avrupa ve ABD’de olduğu gibi Türkiye’de de alan ıslahı ve atık 

geri kazanım/bertaraf yöntemi olarak kullanılabilecek seviyede bilgi birikimi, teknoloji ve 

altyapıya sahip bir yöntemdir. 

 

Yapılan deneysel çalışma sonuçları da mevcut yasal gerekliliklerin uygun karışım oranları ile 

sağlanabileceği düşüncesini desteklemektedir. Bu tür çalışmalar her bir atık ve çimento türü için 

farklı karışım oranları ve günleri denemelerinin yapılmasını gerekli kılmaktadır. 
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çalışması, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün 
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