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Abstract 

Today, rapidly industrialization and an accompanying increase of the world population cause diminishing of the 

limited amount of natural resources. The purpose of this study is to examine the recycling applications in the 

construction industry and to investigate the contribution of scrapped tires to construction industry and national 

economy. The construction industry is one of the fields that has the largest raw material consumption. Due to the 

high demand for the construction materials recycling is often employed and provide a significant economic 

contribution. Today, scrapped tires both exist abundantly and are currently worthless wastes. This wastes not only 

pollute the environment but also cause negative effects on the human healthy. Because of this reason, old tires are 

either reduced to certain dimension or melted in the recycling plants. The new products that therefore emerges is 

added in to the hot mix asphalt and then used in highway constructions, which are a significant capital expenditure 

for the national economy. As a result of this study, it is reveal that recycling in the construction industry has very 

significant positive contribution to natural environment and the existing recycling resources are not well-utilized. 

Moreover, the applications that have been done so far provided significant contributions to the national economy. 

Consequently, recycling studies should be speeded up and governmental supports should be put into practice. 

 1  Giriş 

Nüfus yoğunluğunun gün geçtikçe artıyor olması kaynaklar açısından değerlendirildiğinde ciddi anlamda 

yetersizlik söz konusu olmaktadır. Yaşam için gerekli olan herşeyin üretime için bir kaynağın var olması gerekliliği 

kaynakların azalmasına ve hatta bazılarının yok olmasına sebebiyet vermektedir. Bu esnada devreye girebilecek 

en güçlü yöntem olan geridönüşüm faktörü her alanda cankurtaran vazifesi üstlenmektedir. Sınırlı olarak 

nitelendirilen kaynakları tam ve etkili bir biçimde kullanmak ülke ve hatta dünya ekonomisi içerisinde en önemli 

unsur halini almıştır. 

Çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerinin sürdürüldüğü mutualist olarak etkileşim 

içerisinde bulundukları bir ortamdır. Zamanla bu etkileşim insanlar için bir yıkım ortaya çıkarmakta ve bu yıkımı 

onarma görevi sosyal bir varlık olan insana düşmektedir (Fırat ve Soyu, 2014). Çevre ve şehircilik bakanlığının 

atık yönetimi yönetmeliğine göre hedef; 

a) İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen atıkların bu zararı en aza indirgeyecek şekilde uzaklaştırılması, 

b) Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanımla değerlendirilerek uygulanabilir bir atık yönetimi sistemi 

oluşturulması, 

c) Sağlığı olumsuz etkilemeyecek şekilde, oluşturulan bu yönetmelik çerçevesinde ürünlerin dikkatli bir 

şekilde piyasaya sunulup denetlenmesi’dir (Atık Yönetimi Yönetmeliği, 2015). 

Bu amaçları nitelendiren bir örnek olan atık lastiklerin yol inşaatında kullanımı ekonomik açıdan ciddi ölçüde 

katkı sağlamaktadır. Yol yapımında kullanılan temel madde olan bitü, “doğal kökenli hidrokarbonların bir karışımı 

veya pirojenik kökenli hidrokarbonların karışımı yada bunların her ikisinin bir kombinasyonu olup çok defa 

bunların gazı sıvı, yarı katı ve katı olabilen, metal-dışı türevleri ile bir arada bulunan, yapıştırıcı özellikleri olan ve 

karbon disülfürde tamamen çözünen madde” olarak tanımlanır (Orhan, 2012). 

 Büyümeye bağlı olarak güvenilir, konforlu ve uzun ömürlü yolların yapılması talebi standartı yüksek yol yapımı 

adımını başlatmış ve günümüzde kullanılan Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplamalı yolları oluşturmuştur. Yol 

kaplamasının daha uzun ömürlü olabilmesi için bitümün içerisine çeşitli katkı maddeleri ilave edilmektedir. 

Modifiye bitüm olarak isimlendirilen bu işleme piyasada bulunan birçok katkı maddesi ilave edilmiş fakat 

bazılarından olumlu sonuçlar alınırken bazılarından da alınamamıştır. Bu olumlu sonuç alınan katkılardan biri, 

parçalanılarak belirli bir granülometreye getirilip bitümün içerisine ilave edilen atık lastiklerdir (Deniz ve Sönmez, 

2005). Günümüz dünyasında bir çöp niteliği taşıyan bu lastiklerin kullanımı geri dönüşüm mekanizmasının en 

canlı örneklerinden biri olup, ülke ekonomisinin farkedilebilir bir oranda katkı sağlamaktadır.  
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 2  Geri Dönüşüm 

İnsanlar tarafından tüketilen maddelerin sonucu olarak ortaya çıkan atıkların çeşitli fiziksel ve kimyasal 

işlemlerle yeni bir hammaddeye dönüştürülüp yeniden üretim için kullanılması işlemi geri dönüşüm olarak 

açıklanmaktadır. Başka bir deyişle kullanılmış ve faydalılığını yitirerek çöp niteliğine erişmiş maddelerin çeşitli 

yöntemlerle yeni bir madde ortaya çıkarıp faydalı fonksiyon yüklenmiş hale getirilmesi de geri dönüşüm olarak 

isimlendirilmiştir.  

Ekonomik zorluklarla yüzyüze gelen ve kalkınma döngüsü durumu içinde olan ülkelerin kaynaklardan uzun 

sürede ve maksimum etki kapsamında yararlanabilmeleri için çöp niteliği taşıyan atık madde israfını engellemeleri, 

ekonomik açıdan araştırıp analiz ederek kullanım sahalarını bulmaları gerekmektedir. Ülkemizde de hızla artan 

nüfus artışıyla birlikte atık miktarı ve ayrıca ambalajlı ürün kullanımı da fazlalaşmış böylece geri kazanım 

ekonomik açıdan etkili bir değer haline gelmiştir (Gurer vd, 2004).Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Atık 

yönetimine ilişkin genel ilkeler şunlardır: 

a) Üretilmiş atıkların tehlike durumunu göz önünde bulundurarak; 

1) Daha sağlıklı ve temiz alternatifler oluşturarak doğal kaynakların tahribatını en aza indirgemek, 

2) Ürünleri, doğa tahribatını ve insan sağlığını minimum etkileyecek şekilde tasarlamak ve piyasaya 

sunmak, 

3) Yeniden kullanıma endeksli yeni tasarımlar ile zararlı etkileri en aza indirgemek hedeflenmiştir. 

b) Atık madde üretiminin engellenemez olduğu yerlerde ise atık maddelerden ikincil ham madde üretimi 

esaslı çalışmalar yaparak geri kazanım sağlamak amaçlanmıştır.. 

c) Öncesinde yapılan geri dönüşüm çalışmaları örnek gösterilerek toplumda geri dönüşümün faydalılığı 

bilincini benimsetmek hedeflenmiştir, 

d) ç) Atık maddelerin işlenmesi ve taşınması esnasında doğal ortama ve insanlığa hasar oluşturmayacak 

teknikler kullanmak amaç edinilmiştir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2015). 

Geri dönüşülebilecek olarak belirlenen atık maddeler ilk olarak kaynağından düzgün bir şekilde çıkartılıp ürün 

geri alımı aşamasında ürünlerin kullanılabilir parçaları alınmaktadır. Ürünlerin bileşimini oluşturan parçalar 

gruplandırılarak atık maddeler arasında materyale göre (cam, kağıt, alüminyum, plastik, piller, motor yağı, 

akümülatörler, beton, organik atıklar ve elektronik atıklar) değerlendirme yapılmaktadır. Geri kazanılan bu 

gruplandırma yapılan ürünlerde, geri dönüştürülecek malzemeler çeşitli tekniklerle değiştirilerek (kimyasal veya 

fiziksel) yeni bir ürün oluşturulmaktadır. Bu sayede geri dönüştürülen atık maddeler tekrardan faydalı hale 

getirilerek ekonomik olarak değerli duruma getirilmektedir (Guide vd, 1999).  

Yapılan araştırmalardan elde edilen neticelere göre, katı atıklar ciddi manada birer sorun niteliği taşımaktadır ve 

çözüm için iyi bir yönetim planının oluşturulması gerekmektedir. Bunun için de ilk olarak bu konudaki mevcut 

yasal düzenlemelerin daha düzgün bir şekilde uygulanması şarttır. Bunun yolu da topluma farkındalık bilincinin 

işlenmesinden geçmektedir (Coşkun ve Öztürk, 2012). 

Bazı ülkelerin örnek geri dönüşüm politikalarına bakacak olursak; 

 İngiltere’de 1992 yılı Mart ayında yayımlanan “Integrated Solid Waste Management Business Plan” 

(Birleşik Katı Atık Yönetimi İş Planı) ile evsel atıkların 2000 yılına kadar % 50 lik kısmının geri kazanımı 

amaçlanmıştır. 

 Almanya’ da 1991’ de Ambalaj Atıklarının Önlenmesi Tüzüğü yürürlüğe sokularak atıkların doğaya zararını 

en aza indirgemek hedeflenmiştir. 

 Hollanda’ da bazı atık kategorilerinde, yeniden işleme oranları çok yüksektir. Örneğin, 1985 yılında, 

tüketilen kağıdın %50’si, demir ve çeliğin %56’sı, alüminyumun % 54’ü geri dönüştürülmüştür. Camın da 

tekrardan kullanımı oranı oldukça yüksektir. Yakma yöntemi ile bu rakamlar aşağılara düşebileceği gibi, 

geri kazanımın henüz yeni başlama seviyelerinde olduğu plastik gibi malzemelerde, geri kazanım 

çabalarının tamamen durmasına da yol açabilir (Diaz ve Gouleke, 1986). 

 Türkiye’ de katı atıklarla ilgili ilk kanuni yönetmelik 1991 yılında Çevre Bakanlığı tarafından çıkarılmıştır. 

Bu yönetmelik içecek ve temizleme maddelerinin plastik ve metal kökenli ambalajlarının geri kazanılmasını 

gerektirmektedir. Yönetmelikte belirlenen ilk hedef plastiklerin %25’ inin, metal kökenli ambalajların %15’ 

inin geri kazanılmasıdır. Bu ambalajları üreten ve kullanan firmalar örgütlenerek ÇEVKO Vakfını 

kurmuşlardır (Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 1991). 

Atık Yönetimi, tehlikeli ve tehlikesiz tüm atık maddelerin en aza indirgenmesi ve zararlı etkilerinden dolayı 

ortamdan uzaklaştırılmasını çeşitli aşamalarla işleyen bir yönetimdir. Doğal kaynakların korunmasının yanısıra ve 

kaynakların verimliliği açısından geri dönüşüme çok fazla değer yüklenmiştir. Buna ilaveten ciddi oranlarda enerji 

tasarrufu da yine geri dönüşümle olmaktadır. Bütün bu işlemlerin eksizsiz bir şekilde uygulanmasıyla hem 

ekonomik katkı hem de doğa tahribatını engelleyici bir çözüm oluşturulmaktadır. Geri dönüşüm vasıtasıyla 

maliyetler azalacak ve bu sayede fiyatlar da bu durumdan olumlu yönde etkilenecektir. Bu durum aynı zamanda 

toplumsal bir sorun haline gelmiş çevre kirliliğinin azaltarak insanlık için daha temiz, huzurlu bir ortam imkanı 

sağlayacaktır. En nihayetinde hem şu anki hem de gelecekteki insanlığa sınırlı olan kaynaklardan daha fazla 
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kullanım yüzdesi sağlayarak daha huzurlu rahat bir yaşam imkanı sunacaktır. Tablo 1’de alüminyum, bakır, demir-

çelik, kurşun, çinko, kağıt ve plastiğin geri kazanımın sağlamış olduğu enerji tasarrufu oranları görülmektedir. 

Buna göre alüminyum % 95 ile en yüksek enerji tasarrufu, çinko ise % 60 ile en düşük enerji tasarrufu sağlayan 

malzeme olarak gösterilmektedir (Fırat ve Akbaş, 2015). 

 

Tablo 1: Birincil Kaynaklara Kıyasla Geri Kazanımın Sağladığı Enerji Tasarrufu Kaynak (Fırat ve Akbaş, 

2015). 

 3  Atık Lastiklerin Geri Dönüştürülmesi 

Yaşanılabilir bir çevre ve kaynakların korunduğu bir dünya oluşturabilmek için, birçok atık malzemenin yanısıra 

atık lastik malzemenin de ülke ekonomisine sağladığı katkıdan dolayı geri kazanımı çok önem taşımaktadır. Bu 

malzemelerin kullanılabilir hale getirilebilmesi için çeşitli işlemlerden geçerek yeni kullanım içim hazır hale 

gelmesi gerekmektedir. Atık lastiklerin kullanılma alanlarının bütünleştiği malzeme uyumuyla ilişkisine göre 

çeşitli deneylerle veya gözlemlerle incelenip belirlenmesi gerekmektedir (Vatan, 2002). 

Çevre açısından oldukça dayanıklı yüksek molekül yapılı polimer bağlarla bağlanmış kauçuklardan üretilmiş 

olan lastikler, kullanım ömürlerini tamamladıktan sonra çevrede zor ortadan kalkacak atıklar oluşturmaktadır 

(Gönüllü, 2004).Türkiye de ömrünü tamamlamış lastiklerin kontrol yönetmeliğine göre amaç; 

a) Atık maddelerin doğaya vermiş olduğu tahribatı önlemek için doğrudan yada işlemlerden geçerek ortama 

bırakılmasının engellenmesi, 

b) Ömrünü tamamlamış lastiklerin atık maddelerin yeniden kullanılması için gerekli tüm düzenlemelerin ve 

tasarım tekniklerinin oluşturulması, 

c) İthalat ve ihracat ile ilgili tüm idari hususların tespit edilmesidir (Resmi Gazete, 2006). 

Günümüzde oldukça fazla sayıda otomobil lastiği üretilmektedir. Bu da eskimiş lastiklerin ne olacağı konusunu 

düşündürmeye başlatmış ve insan ve doğa için tehlike niteliği taşıyan bu atıkların geri kazanım yöntemlerini 

araştırmak için bir sebep oluşturmuştur.  

Eski lastikler, yakıldığında oluşturduğu yüksek enerji çıktısından dolayı yakılabilir yada ham maddesi olan 

kauçukları yeniden kullanabilmek için kimyasal işlemlerden geçirilebilir; ama lastiğin içinde yer alan çelik ve 

diğer bileşenler bu durumun oldukça fazla maliyetli olmasına sebebiyet vermektedir. Ölçümlere göre atık 

lastiklerin 28,000 kJ/kg ile 35,000 kJ/kg arasında bir ısıl değere sahip olduğu bilinmektedir. Uygun ortamda ve 

tekniklerle, atık lastiklerin yakılarak, ısı enerjisi elde edilmesi gereken yerlerde kullanılabilmektedir (Sugözü ve 

Mutlu, 2009). Lastiklerin yakılması sonucu atmosfere fazlasıyla zararlı bileşikler salınmaktadır. Atmosfere salınan 

bu bileşenler; karbon siyahı ve oksitleri, uçucu ve yarı uçucu organikler, çok halkalı hidrokarbonlar, yağlar, kükürt 

oksitleri, nitrosaminler, uçucu küller ve As, Cd, Cr, Pb, Zn, Fe ve diğerleridir. Çeşitli doğal afetler ve yangınlar ile 

atmosfere salınan bu gazlar ve maddeler su ve toprağın kirlenmesine sebebiyet vererek insan sağlığını olumsuz 

yönde etkilemektedir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2012). Bu durumda ülkeler tarafından daha duyarlı davranma 

ve yapıcı çözümler ortaya çıkarma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de de tehlikeli atık geri 

kazanımını/bertarafını yapan tesislerin lisans alması zorunlu hale getirilmiştir.  



506 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2016 

 

Şekil 1: Yıllara Göre Tehlikeli Atık Lisansı Alan Tesis Sayılarının Dağılımı Kaynak: Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı (ÇSB), 2013 

 
 

Şekil 2: 2010 Yılı Lisanslı Geri Kazanım/Bertaraf Tesislerinin Dağılımı Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

(ÇSB), 2012- 

Lastik Sanayicileri Derneği‟nin 2010 yılında elde ettiği verilere göre Türkiye‟de yıllık yaklaşık olarak 180,000 

ton ömrünü tamamlamış lastik oluşmaktadır ve yönetmeliğe göre ömrünü tamamlamış atık lastiklerin; doğayı 

tahrip edecek bir biçimde bırakılmasının engellenmesi ve çeşitli geri dönüşüm yöntemlerinin oluşturulması 

amaçlanmıştır. Ayrıca yönetmeliğe göre her yıl üretilen belli sayıda lastik, üreticileri tarafından toplanmalıdır ve 

toplanan ömrünü tamamlamış lastiklerin akıbeti hakkında bilgi taahhütünde bulunulmalıdır (Karabörk ve Akdemir, 

2011). 

Türkiye’de mevcut 35-40 milyon ton dolaylarında lastik üretim alanı bulunmakta ve lastik üretiminde kullanılan 

hammaddelerin tamamı ithal edilmektedir. Öğütülmüş taşıt lastikler malzeme geri kazanımı ve enerji geri kazanımı 

olarak kullanılmaktadır. Ömrünü tamamlamış lastiklerin malzeme olarak geri kazanımında kimyasal olarak 

“piroliz” işlemi kullanılmaktadır. Piroliz işlemine göre; atık lastikler öğütülerek içindeki bileşenler (pirolitik yağ 

ve gazlar, is karası, çelik tel) ortaya çıkmaktadır. Bu bileşenlerden pirolitik yağlar yakıt olarak direkt olarak elektrik 

üretimde kullanılmaktadır. Bu işlemin diğer bileşeni olan is karası kauçuk bazlı ürünler için hammadde olarak 

kullanılmaktadır. Pirolitik gazlar ise gaz olması dolayısıyla yanıcı özelliğe sahip olmasıyla enerji verici olarak 

kullanılabilmektedir. 

Atık taşıt lastikleri aynı zamanda öğütüldükten sonra atık lastiklerin boyutları daha da minimize edilerek parça, 

granül, toz üretilmektedir. Bu üretilen malzemeler; çim sahalarda döşeme, yol inşaatında kaplama ve çeşitli oyun 

okul sahalarında vb yerlerde kullanılabilmektedir (LASDER, 2012). 
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Türkiye’de her yıl yaklaşık 200.000 ton ömrünü tamamlamış lastik ortaya çıkmaktadır. Bir lastiğin geri 

dönüşüme gönderilmesiyle kullanılabilecek fazla rakamlarda ürün elde edilebilir. Bu 200.000 ton ömrünü 

tamamlamış lastiğin geri kazanımı sonucunda yaklaşık olarak 146.000 ton kauçuk granülü ve 38.000 ton çelik geri 

kazanılmaktadır. 200.000 ton ömrünü tamamlamış lastiğin piroliz işlemi sonucunda; yaklaşık 80.000.000 litre 

pirolitik yağ, 60.000 ton karbon siyahı ve 30.000 ton pirolitik gaz geri kazanılmaktadır (ÇŞB, 2012-3). 

Avrupa Birliği kullanılmış lastik yönetiminde aşağıdaki tavsiyelerde bulunmuştur  

 2000 senesinde kullanılmış lastiklerin yaklaşık % 100‟ü toplanmalı 

 2000 senesinde kullanılmış lastiklerin tonca ağırlığının minimum %25‟i tekrar kaplanmalı 

 2000 senesinde kullanılmış lastiklerin tonca ağırlığının minimum %65‟i geri kazanılmalı 

 2000 senesinin sonunda enerji geri kazanımı olmadan atık lastik yakmaya ve düzenli depolamaya 

götürmeye son verilmeli (European Commission (EC), 1993). 

Şekil 3: Lisanslı ÖTL Geri Kazanım Tesisleri ve Geçici Depolama Alanları Kaynak: Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı (ÇŞB), 2012-1 

Granül kauçuğun dane boyutları 0.85 mm ile 9.5 mm arasında olmaktadır. Bunun yanında, uygulanacağı yere 

göre boyut küçültme yapılabilir. Granül lastik üretimi, granül makinesi yada öğütme değirmeni makineleriyle 

yapılmaktadır. Granül makinesi, öğütme değirmenine göre daha düzgün şekilli ve küçük yüzey alanına sahip 

parçacıklar üretmektedir ve manyetik ayırıcılar yardımıyla, çelik teller granül lastik içerisinden ayrıştırılmaktadır. 

Ayrıca granül lastik parçaları içerisindeki cam fiberler hava püskürten ayırıcılar yardımıyla toplanmaktadır. Granül 

lastik parçaları, çift çevrimli manyetik ayırmaya maruz bırakıldıktan sonra, çeşitli boyutlarda sınıflandırılmış 

şekilde belirli ağırlıklarda hizmet için piyasaya sürülmektedir (Yeşilata vd, 2007). 

 4  Atık Lastiklerin Yol Üstyapısına ve Ekonomiye Olan Katkısı 

Karayolu üstyapı kaplamaları yolun diğer tabakalarına oranla maliyetin çok büyük bir kısmını oluşturmaktadır. 

Ayrıca üstyapı kaplamalarının performansı tabakada uygun bitüm sınıfının kullanılmasına bağlıdır. Daha önce de 

tanımından bahsedildiği üzere ham petrolün damıtılması sonucu arta kalan yüksek kaynama noktalı 

hidrokarbonlardan oluşan bitüm, kalitesiyle yol kalitesi arasında doğru orantılı bir ilişki mevcuttur. Nitekim 

kaplama tabakalarında yüksek sıcaklık ve ağır trafik yükü etkisi altında tekerlek izinde oturma ve kusma, ortalama 

sıcaklıkta yorulma çatlağı, düşük sıcaklıklarda ise termal bir çatlama şeklinde, üstyapıların performansını en fazla 

etkileyen ve oldukça sık görülen bozulmaların oluşmasında bitümlü bağlayıcıların özellikleri en temel olarak 

belirlenen sebeplerdendir. Bitümün özelliklerinin tekerlek izinde oturma üzerindeki etkisi %40, yorulma çatlağı 

oluşumu üzerindeki etkisi %60, termal çatlak oluşumu üzerindeki etkisi ise %90 gibi yüksek bir oranda 

görülmektedir (Dinç ve Yazıcı, 2000). Netice olarak karayolu üstyapılarının mevcut iklim ve trafik koşullarına 

göre performansı, yani en az bakım ve onarım maliyetleri ile en uzun vadede ve konforlu bir şekilde hizmet 

verebilme kabiliyetleri, önemli derecede bu koşullara uygun sınıfta bitümün kullanılmasına bağlı olmaktadır. 

Yol kaplamasında görülen bozulmalar yorulmayla açıklanmıştır. Kaplama tabakası farklı şiddet ve frekanslarla 

tekrarlanan tekerlek yükleri etkisi altında kalmaktadırlar. Yorulma, bir malzemenin tekrarlı yükler altında, statik 

dayanımının altındaki zorlamalarda süregelen hasara uğraması olarak açıklanmaktadır. Kırılma çoğunlukla çekme 
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gerilmesinin en yüksek olduğu kaplama tabakasının tabanından başlayarak yukarıya doğru ilerler. Tekrarlı yüklerin 

etkisiyle oluşan yorulma, yükleme özellikleri, iklim şartları, çevre etkileri, karışım özellikleri vb birçok faktöre 

bağlıdır. Hveem (1955), kaplamadaki bozulmanın yorulma ile olabileceği hipotezini sunan ilk bilim adamlarından 

birisi olmuştur. Dünyada bitümlü karışımların yorulma davranışına etkisi üzerine fazlasıyla yapılmış çalışma 

bulunmaktadır (Çelik, 2001). Fakat öğütülmüş atık lastiklerle modifiye edilmiş bitümlerin yorulma davranışıyla 

olan ilişkisi üzerine ilk çalışma Esch (1982) tarafından yapılmıştır ve bitümlü karışım içerine öğütülmüş lastik 

parçacıkların ilavesi yapılmış olan çalışmasında, kaplamaların yorulma davranışının normal bitümlü karışımlara 

oranla on kat daha iyi olabileceğini belirtmiştir. 

Bitüm cinsi yorulma süresinde fazlasıyla etki göstermektedir. Çelik (2000) tarafından yapılmış olan çalışmada 

kiriş numunelerinin yorulma sürelerinin tespiti için sabit basınç deneyi yöntemi kullanılmıştır ve asfalt betonunun 

yorulma davranışına öğütülmüş lastik parçacıklarıyla modifiye edilmiş bitümüm ile farklı bağlayıcı oranlarının 

(optimum bağlayıcı oranının % 0,5 üstü ve % 0,5 altı) etkisi incelenmiştir. Bitümün otomobil lastiği ile 

modifikasyonu, asfalt betonunun yorulma süresini ciddi oranlarda artırmış olduğu gözlemlenmiştir. % 5 oranında 

az bir öğütülmüş lastik katkısı, 50 penetrasyon bitüm için yorulma süresini iki kat artırırken 100 penetrasyon 

bitümle yapılan modifikasyon sonucu yorulma süresini yirmi üç kat artırdığı sonucuna ulaşılmıştır (Çelik, 2001). 

Atık lastiklerden öğütülmüş kauçuk, bitümlü bağlayıcıyı modifiye etmek için kullanılarak bağlayıcının 

viskositesini artırmış olur. Bu işlem asfalt çimentosuyla %18-25oranlarında karıştırılarak gerçekleştirilir. Bu 

proses ıslak yöntem olarak adlandırılır ve 0,6 mm-0,15 mm arasındaki büyüklüklerdeki öğütülmüş kauçuk 

tanecikleri kullanılır (Epps,1994).Lastikle modifiye bitümlü bağlayıcılar olarak isimlendirilir. Asfalt kauçuk 

bağlayıcıları, sıcak asfalt karışımlı (HMA) kaplamalarda kullanılır. Yüzeysel kaplamalarda basınç yutucu 

membran (SAM), basınç yutucu membran ara tabakası (SAMI) olarak kullanılabilir. Araştırmalara göre öğütülmüş 

lastik parka katkılı kaplamaların normal asphalt beton kaplamalarına göre elastik özelliğinin daha fazla olduğu 

gözlenmiştir. Bu eklenen lastik parçalarının don kabarması sonucu oluşan çatlama riskini minimize ettiği sıcaklığın 

etkisiyle kaplamanın yumuşamasını ve genleşmeyi azaltarak kaplamaların bozulmasını engellediği görülmüştür 

(Çağlar, 2007). 

 5  Sonuç 

Hükümet ve ilgili tüm kesimlerin geri dönüşüm politikasını içselleştirerek ulusal ve bölgesel inovasyon 

sistemlerine işlerlik kazandırarak doğru yaklaşımların belirlenip geri dönüşüm konusunda hızlı bir şekilde 

inovasyon çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Geri dönüşümü etkin kullanan bir kalkınma ve büyümeyi 

hedeflemesi gereken Türkiye'nin kendi geri dönüşüm sistemini belirlemesi bu konuda tüm aktörlerinin bulunduğu 

bir yapı oluşturması ve geliştirilmesi gerekmektedir.  

Bu çalışmada özel olarak ele alınan atık lastiklerin geri dönüşümünden elde edilen kauçuk granüllerin birçok 

kullanım alanı olduğu gibi çalışmamızda bahsettiğimiz yol üstyapı kaplamasında parçalanarak belirli bir 

granülometriye getirilip bitüm içerisine eklenerek oluşturulan yol asfaltında kullanımı, yolun dayanım 

performansına olan katkısından dolayı bozulmaları azaltarak bakım onarım maliyetini düşürür ve ayrıca normal 

asfalt kaplamalarından daha az kalınlık ve maliyette yapılmasını sağlar. Bu da ülke ekonomisine ve dünya 

ekonomisine yüksek oranlarda katkı anlamına gelmektedir. Ayrıca ömrünü tamamlamış lastiğin geri 

dönüşümünden sonra kauçuk granülden başka çelik, pirolotik yağ, karbon siyahı ve pirolotik gaz maddeleri elde 

edilmektedir ki buda ekonomiye belirli bir oranda katkı sağlar.  

Sonuç olarak atık lastikler geri dönüşümünde mutlaka değerlendirilmesi gereken malzemelerin başında 

gelmektedir. Atık lastiklerin geri dönüşümde kullanılması, hem bu lastiklerin gelişigüzel bir şekilde çevreye 

bırakılması yada yakılmasıyla oluşan çevresel sorunların önlenmesini hem de ülke kaynaklarının korunması ve 

ülke ekonomisine olan katkısının artmasını sağlamaktadır 
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