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AÇIKLAMALAR 
 

 

KOD 850CK0102 

ALAN  Aile ve Tüketici Hizmetleri 

DAL/MESLEK Çevre Hizmetleri 

MODÜLÜN ADI  Atık Lastikler 

MODÜLÜN TANIMI  
Atık lastiklerin uygun koşullarda toplanması ve bertaraf 

sürecinin anlatıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL Katı Atıklar modülünü başarmış olmak 

YETERLİK Atık lastiklerin bertaraf sürecini yürütmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun ortam ve koşullar sağlandığında atık lastiklerin 

bertaraf süreci işlemlerini mevzuata uygun 

yürütebileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Atık lastikleri mevzuata uygun toplayabileceksiniz. 

2. Atık lastiklerin geri dönüşümünü mevzuata uygun 

sağlayabileceksiniz.  

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, belediyelerin çevre ile ilgili birimleri, kamu 

kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, atölye 

Donanım: Kaynak kitaplar, bilgisayar,  projeksiyon,  

dergiler, afiş, broşür, fotoğraflar, uyarıcı pano,  

 DVD, CD, VCD, TV 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma vb.) kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Gelişen bilim ve teknoloji, her geçen gün insan hayatını kolaylaştıran yeni araçlarla 

tanışmayı sağlamaktadır. 

 

Teknolojik gelişmelerin en belirgin olduğu alanlardan biri de ulaşım araçlarıdır. Her 

geçen gün artan araç üretimi ve satışı, daha fazla lastik üretilmesi ve satılmasına yol 

açmaktadır. 

 

Kullanım ömrünü tamamladıktan sonra “atık” hâline gelen bu lastiklerin kontrolsüz 

biçimde çevreye bırakılması; hava, su, toprak kirliliği başta olmak üzere pek çok çevre 

sorununa neden olmaktadır. 

 

Atık hâlindeyken çevreye zarar veren bu lastikler, uygun şartlar sağlandığında % 95 

oranında geri kazanılabilmektedir. 

 

Bu modül ile araç lastiğinin yapısını ve özelliklerini tanıyacak, atık lastiklerin çevreye 

verebileceği zararları öğrenecek, atık lastikleri uygun koşullarda toplayabilecek ve geri 

dönüşümünü sağlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
. 

 

 

 

 

Uygun ortam ve koşullar sağlandığında atık lastikleri mevzuata uygun 

toplayabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Atık lastiklerin neden olduğu çevre sorunları hakkında bir araştırma yapınız.  

 Araştırma sonuçlarını bir rapor hazırlayarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. ATIK LASTİKLER 
 

Faydalı ömrünü tamamladığı belirlenerek araçtan sökülen, orijinal veya kaplanmış, bir 

daha araç üzerinde lastik olarak kullanılamayacak durumda olan veya üretim esnasında 

ortaya çıkan ıskarta lastiklere “atık lastik” denir. Atık lastiklere “ömrünü tamamlamış lastik”, 

kısaca “ÖTL” de denir. 

 

Büyük bir kısmını karayollarında kullanılan araçların oluşturduğu atık lastiklerle ilgili 

problemler önemli bir çevre sorunu yaratmaktadır. Günümüzde ömrünü tamamlamış taşıt 

lastikleri, değersiz bir atık konumundadır. Ayrıca; çevre kirliliğine neden olmakta ve insan 

sağlığı ile doğal dengeyi olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bu sorunları ortadan 

kaldırmanın en etkin yollarından biri, atık lastiklerin yeniden işlenerek farklı biçimlerde 

değerlendirilmesidir. Farklı boyut ve şekillere dönüştürülerek kullanımı, birçok gelişmiş 

ülkede atık lastiklerin yönetimi ile ilgili sorunları büyük ölçüde azaltmıştır. 

 

1.1. Araba Lastiği 
1.1.1. Tanımı 

 

Lastik; yolcu ve yük nakil araçları altında bazı bağlayıcı ve güçlendirici bileşenlerle 

kauçuktan üretilen, kullanılan takviye malzemesine göre sınıflandırılan, araç lastikleri olarak 

adlandırılan değişik tip ve ebattaki ürünlerdir. 

 

Araba lastiği; kauçuk, kord bezi ve çelik teller ile çeşitli kimyasal maddelerin 

birleşiminden oluşan ve aracın yer ile temasını sağlayan tek ve en önemli parçadır (Kord 

bezi, yüksek dayanıklılığa sahip özel ipler veya çelik tellerin örülmesiyle elde edilen bir 

malzemedir.). 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 
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Bir araç lastiğinden;  

 
 Hareketsiz arabayı taşımak, 

 Kalkış ve fren anında ortaya çıkan büyük yük transferlerine direnç göstermek, 

 Fren yapıldığında ve viraj alırken motorun gücünü yola aktarmak, 

 Zevkli bir sürüş için güven içinde ve uzun müddet dayanmak, 

 Yolun durumu ve iklim şartları ne olursa olsun aracı emniyetle yönlendirmek, 

 Şoförün ve yolcuların konforunu sağlamak, 

 Aracın uzun ömürlü olması için yoldaki pürüzlerin etkisini azaltmak, 

 Milyonlarca lastik devri boyunca performansını en üst düzeyde tutmak için 

uzun ömürlü olmak gibi görevleri yerine getirmeleri beklenmektedir. 

 

1.1.2. Özellikleri 
 

Tekerlek lastiklerinin yapılarında gerek yüksek mukavemeti karşılamak üzere naylon, 

rayon, polyester gibi elyaf esaslı kordlarla çelik kordlar bulunmaktadır. Birbirinden farklı 

karakterdeki bu elemanların bir arada tutulması ve hizmet anında zeminle temasın güvenle 

sağlanmasıyla yanaklardaki esneme kabiliyetinin verilmesi görevini lastik karışımı üstlenir. 

Lastik karışımını doğal ve sentetik kauçuklarla ana dolgu olarak karbon karaları oluşturur. 

Karışımın işlenmesi ve homojenliği için kimyasal bileşenler kullanılır.  

 

Lastikler genel olarak altı bölgeden oluşur. Bunlar; 

 

 Gövde (kat bezleri), 

 Sırt (taban), 

 Yanak, 

 Topuk, 

 Omuz, 

 Lastik yapısına göre kuşak ve darbe katlarıdır. 

 

Gövde, bir lastiğin ana bileşenidir. Hava basıncını lastik içerisinde tutan, yükü taşıyan 

ve sarsıntıları karşılayan kısımdır. Kuşak altında yer alan ve topuk telleri etrafında dönüp 

yanak bölgesinde biten çelik, naylon, rayon vb. kordlardan oluşan lastik bileşenidir. 

 

Sırt (taban), lastiğin yere temas kısmını oluşturur. Üzerinde yola yapışmayı, çekişi, su 

atmayı ve lastiğin soğumasını sağlayan kanal ve bloklardan oluşmuş desenler bulunan 

kauçuk kısımdır. 
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Şekil 1.1: Pek çok farklı malzemenin birleşmesiyle oluşan lastikler 

 

Yanak, lastiğin çevresi boyunca sırt ve topuk bölgesi arasında kalan, yola temas 

etmeyen kauçuk kısımdır. Görevi, gövdeyi yandan gelecek sürtünmelere karşı korumak ve 

lastiğe esneklik sağlamaktır. Tüm markalama ve ebat yazıları yanak üzerinde bulunur. 

 

Topuk, lastiğin janta temas eden bölgesinde bulunan lastik bileşenlerinin tümüne 

denir. Topuk telleri, topuk dolgusu, jant yastığı başlıca topuk bileşenleridir. Görevi, şişmiş 

lastiğin janta sıkıca bağlanmasını sağlayarak janttaki dönme, fren ve direksiyon hareketlerini 

lastiğe iletmektir. 

 

Omuz, lastiğin sırt kısmından yanak kısmına geçiş yaptığı kalın kauçuktan yapılmış 

üst yanak bölgesidir. Sırt ısısını dışarı atabilmek için pencereli yapıdadır. Görevi karkası 

korumaktır. 

 

Kuşaklar, gövde ile sırt arasında lastiği çevresel olarak sararak yapıyı kuvvetlendiren 

çelik, naylon, rayon vb. maddelerden yapılmış kord katlarından oluşan lastik bileşendir. 

Radyal lastiklerde bulunur. 

 

Darbe (takviye) katları,  çapraz katlı lastiklerde kullanılan ve karkası çevresel olarak 

sararak yapıyı kuvvetlendiren ve sırtın karkastan ayrılmasını engelleyen bileşendir. 

 

Lastikler kauçuk, çelik, lif ve diğer atıklardan oluşur. Bunların lastik içindeki yüzdesel 

payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Atık lastiğin ortalama % 95’i geri dönüştürülebilen 

ürünlerden oluşmaktadır. 
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Ürün Cinsi Kamyon Lastikleri Araba Lastikleri 

Kauçuk 70 % 70 % 

Çelik 27 % 15 % 

Lif ve Diğer Atıklar 3 % 15 % 

Tablo 1.1: Atık lastiği oluşturan ürünler ve yüzdesel payları  

 

Araçlarda yüke karşılık gelen tepki kuvvetini karşılayan, lastiklerde jant arasına 

sıkıştırılan hava basıncıdır. Lastikler, sadece hava basıncının sıkıştırıldığı kılıflardır. 

Sıkıştırılmış hava basıncının tutulması, iç lastiklere veya dış lastiklerin iç kısmına tatbik 

edilen ve sızdırmazlık sağlayan astar, kaplama maddesi (liner tabaka) yardımıyla sağlanır. 

 

 

Şekil 1.2: İçine sıkıştırılan hava yoluyla şişirilerek kullanılan lastikler 

 

İç lastikli (şambrel) kullanılan dış lastiklere tube-type, iç lastiksiz kullanılan dış 

lastiklere tubeless (duble) lastik denir.  

 

1.2. Atık Lastiklerin İnsan Sağlığı ve Çevre Kirliliği Açısından 

Yarattığı Sorunlar 
 

Türkiye, sanayileşmenin ve doğal kaynakların bilinçsiz kullanımının yarattığı çevre 

kirliliğinin etkisini son yıllarda daha fazla hissetmeye başlamıştır. Ülkemizde motorlu araç 

sayısındaki artışa paralel olarak kullanılmış araç lastiğinden kaynaklanan çevre kirliliği de 

artmaktadır.  

 

Bu sorun Türkiye’de olduğu gibi dünyada da çözüm beklemektedir. Bir tek kamyon 

lastiği üretmek için yarım varil ham petrole ihtiyaç vardır. Lastiklerin bakımı doğru 
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yapılarak yeni lastik yapımı için gerekli olan ham madde ve enerjiden tasarruf edilebileceği 

gibi lastik üretimi sonucu oluşan hava kirliliği de önlenebilir.  

 

Atık lastiklerin oluşturduğu en büyük tehlike kontrolsüz yangınlara sebep olmasıdır.  

Yangınlar başladıktan sonra açığa çıkan yüksek ısı ve yoğun dumandan dolayı kontrol altına 

almak ve söndürmek son derece güç olmaktadır. Ortalama bir lastiğin petrokimyasal içerik 

eşdeğeri 9,5 litre yağdır. Yüksek yağ içeriği nedeniyle lastik yangınları aylarca sürmekte, 

zehirli gazlar açığa çıkmaktadır. Lastiklerin yanması sonucu atmosfere yüksek miktarda 

zararlı bileşikler yayılmaktadır. Lastik yangınları, köpük veya su ile söndürülmeye 

çalışıldığında hava, toprak ve su kirliliği yaratmaktadır. 

 

 

Resim 1.1: Atık lastiklerin oluşturduğu en büyük tehlike, kontrolsüz yangınlar 

 

Bir diğer tehlike, atık lastiklerin sivrisineklerin yaşamasına ve çoğalmasına uygun bir 

ortam yaratması ve dolayısıyla sivrisineklerden bulaşan salgın hastalıkların yayılmasına 

neden olmasıdır. Yağmurdan sonra yığınaklarda üreyen zararlı böceklerin larvaları ve 

salgıları ile çevreye yayılarak şiddetli çocuk hastalıklarına neden olmaktadır.  
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Resim 1.2: Gelişigüzel biçimde çevreye atılan lastikler 

 

1.3. Türkiye’de Atık Lastiklerin Geri Kazanımı 
 

Kullanılan lastiklerin kullanım ömrünü tamamlayıp tamamlamadığının tespiti, trafik 

zabıtası tarafından rutin veya şok denetimlerinde lastiklerin diş derinliğinin ölçülmesi ve 

hasar durumunun belirlenmesi ile yapılır. Buna ilişkin uygulama ve yaptırımlarda 

Karayolları Trafik Kanunu ve bağlı düzenlemeleri esas alınır. 

 

Araç muayene istasyonlarında lastik diş derinliği ve hasar durumu tespiti yapılır. 

Kullanılan lastiğin ömrünü tamamlamış lastik olduğunun tespiti hâlinde can ve mal 

güvenliğinin sağlanması amacıyla bu lastiğin sürücü tarafından değiştirilmesi sağlanır. 

 

Ülkemizde atık lastikler genel olarak dört farklı şekilde değerlendirilmektedir: 

 Doğrudan değerlendirme: Lastiklerin hiçbir işleme tabi tutulmadan oldukları 

gibi inşaatlarda güçlendirme malzemesi olarak, yarış pistlerinin kenarlarında 

güvenlik bariyeri olarak, iskelelerde tekne ve gemilerin gövdelerinde ise tampon 

olarak kullanılır.  

 Malzeme olarak değerlendirme: Bu yöntemde iki farklı uygulama 

yapılmaktadır. Lastik kaplanarak yeniden kullanıma geçirilir. Lastiklerin tekrar 

kaplanmasının ekonomiye yaptığı katkının yanında atık lastik depolama 

alanlarındaki aşırı yığılmayı azaltması yönünden de faydası vardır. Diğer bir 

uygulamada toplanan hurda lastikleri oluşturan kauçuk, çelik ve lifler geri 

kazanım tesislerinde ayrıştırılır. Bu malzemelerin her biri yeniden kullanılır. 

 Termik değerlendirme: Kauçuğun kaliteli bir kömüre eşdeğer enerji değeri 

vardır. Bu nedenle çimento fabrikaları, termik santral gibi tesislerde yakıt olarak 

da kullanılmaktadır. 
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 Ham madde olarak değerlendirme: Bir lastikten ortalama 4 litre yağ, 3 

kg karbon siyahı, 1,5 kg gaz, 1 kg çelik ve kül elde edilir. Elde edilen yağ 

ve gaz, düşük kaliteli yakıt olarak yeniden kullanılır. Ayrıştırılan çelik 

teller de yeniden kullanılmaktadır. 

 

LASDER (Lastik Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesi), 30 Aralık 2009 tarihinden 

itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca üyeleri adına, Türkiye’de ömrünü tamamlamış 

lastiklerin (ÖTL) yönetiminden “yetkili kuruluş” olarak kabul edilmiştir. 

 

1.4. Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği 
 

“Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” 25 Kasım 2006 tarih ve 

26357 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 
 Yönetmeliğin amacı ömrünü tamamlamış lastiklerin; 

 

 Çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama 

verilmesinin önlenmesine, 

 Geri kazanım veya bertarafı için toplama ve taşıma sisteminin kurulması, 

yönetim planının oluşturulması ve ömrünü tamamlamış lastiklerin 

yönetiminde gerekli düzenlemelerin ve standartların sağlanmasına, 

 İthalatı, ihracatı ile transit geçişine ilişkin sınırlama ve yükümlülüklere 

yönelik idari ve teknik esasları belirlemektir. 

 

 Yönetmeliğin kapsamı  

 

 Bisiklet ve dolgu lastikleri hariç ömrünü tamamlamış diğer tüm 

lastiklerin atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, geçici 

depolanması, geri kazanılması, bertarafı, ithalatı, ihracatı ile transit 

geçişine ilişkin yasal sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri, 

yapılacak denetimleri, tabi olunacak hukuki ve cezai sorumlulukları 

kapsamaktadır.  

 

 Yönetmeliğe göre ömrünü tamamlamış lastiklerin (ÖTL) yönetimine ilişkin 

genel ilkeler 

 

 Geri kazanım ve bertaraf işlemlerinin hava, su, toprak, bitki ve hayvanlar 

üzerinde tehlike yaratmadan ses ve koku yoluyla çevreye herhangi bir 

olumsuz etkide bulunmadan ve doğal çevre ile koruma alanlarına zarar 

vermeden yapılması zorunludur. 

 ÖTL’lerin geri kazanımı esastır.  
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 Lastik üreticileri lastik ömrünü uzatacak tedbirleri tasarım aşamasında 

alır.  

 ÖTL’lerin ithalatı yasaktır. 

 Transit ve ihracat işlemlerinde “Bazel Sözleşmesi” esasları uygulanır. 

 ÖTL’lerin hangi sebeple olursa olsun vadi veya çukurlarda dolgu 

malzemesi olarak kullanılması, katı atık depolama tesislerine kabulü ve 

depolanması, ısınmada kullanılması, gösteri ve benzeri fiilleri kapsayacak 

şekilde her ne amaçla olursa olsun yakılması yasaktır. Aksi hâllerde 

Yönetmeliğin 25’inci maddesi hükümleri uygulanır. 

 Yarış pistleri, çocuk oyun alanları, karting pistleri ve benzeri alanlarda 

çarpma bariyeri olarak kullanılan ÖTL’lerin bertarafı, bu yerleri işletenler 

tarafından sağlanır. 

 ÖTL’lerin yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan 

dolayı lastik üreticileri, ÖTL üreticileri, taşıyıcılar, geçici depolama alanı 

işletmecileri, geri kazanım ve bertarafçılar kusur şartı aranmaksızın 

müteselsilen sorumludur. 

 Ömrünü tamamlamış taşıt söküm tesislerini işletenler, ortaya çıkan 

ÖTL’lerin Yönetmelik kapsamında geri kazanımını veya bertarafını 

sağlar veya sağlatır. 

 ÖTL’lerden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi için 

yapılan harcamalar, “kirleten öder” prensibine göre karşılanır. Ortaya 

çıkan ÖTL’lerin bertarafından sorumlu gerçek ve tüzel kişilerin çevresel 

zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almaması 

veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle 

kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekli harcamalar 21/7/1953 

tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ÖTL’lerin yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil 

edilir. Ancak kirletenlerin ödeme yükümlülüğünden kurtulabilmesi için 

kirlenmenin önlenmesi ve sınırlanması konusunda her türlü tedbiri 

aldıklarını ispat etmeleri gerekir. 

 Lastik tamirhaneleri, kaplamacılar, perakende satış noktaları, oto sanayi 

ve benzeri yerlerde ömrünü tamamlamış lastikler açık alanda 

biriktirilemez. Biriktirme yerlerinde yangın ve sivrisinek, fare gibi 

zararlıların üremesine karşı önlem alınır. ÖTL’ler yetkili taşıyıcılara 

teslim edilinceye kadar en fazla altmış gün bu yerlerde muhafaza 

edilebilir. 

 ÖTL üreticisi, aracının lastiklerini değiştirdiğinde eski lastiklerini, lastik 

dağıtımını ve satışını yapan işletmelere veya yetkili taşıyıcılara teslim 

eder. 
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Şekil 1.3: ÖTL üreticisinin eski lastiklerini, lastik dağıtımını ve satışını yapan işletmelere veya 

yetkili taşıyıcılara teslim etmesi 

 

 ÖTL’ler yetkili taşıyıcılara bedelsiz olarak teslim edilir. Yetkisiz kuruluş 

ve kişilerin taşıma yapması yasaktır.  

 ÖTL’lerin taşınması esnasında “Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF)” 

kullanılması zorunludur. Bu form, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı 

il müdürlüklerinden temin edilebilir.  
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EK 9-FORM-

9 A C 

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ULUSAL ATIK 

TAŞIMA FORMU Form Seri Numarası  

(A)  Kopyası taşıyıcı tarafından muhafaza edilir. Bir nüshası taşıyıcı tarafından üreticiye gönderilecektir. Form, Ulusak Atık Taşıma 

Kılavuzu’ndaki bilgilere uygun olarak doldurulacaktır.  
1) ÜRETİCİ  
1) Firmanın Unvanı: 12) Atık Kodu

1 
                
2) Firmanın Sahip / Sahiplerinin Adı, 
Soyadı: 

13) Atık Adı
2 

  14) 20 
0
C’de Fiziksel Özellikleri

4 
Firmanın Adresi:       
3) İlin Adı ve Kodu:       15) Renk

5   
5) Mahalle/Semt:       
  16) Ağırlık

6 
6) Cadde/Sokak:       ton       kg   
  17) Ambalaj ve Konteyner Türü

7 
7) Kapı Nu:       
8) İş Yerinin Vergi Numarası: 18) Ambalaj ve Konteyner Sayısı

8 
                                
9) Telefon Numarası: 19) Atık Çıkış Tarihi 
                                  

              

10) Fax Numarası: 20) Sorumlu Kişinin Adı ve Soyadı 
                            
11) H Numarası

3           21)  Sorumlu Kişinin İmzası   
2) TAŞIYICI  
1) Firmanın Unvanı: . 
2) Firmanın Sahip veya Sahiplerinin Adı, 

Soyadı: 
11) Lisans Nu 

            
  12) Taşıt Plaka Nu 
Firmanın Adresi:                   
3) İlin Adı ve Kodu:       13) Taşıma Şekli

9 
4) İlçenin Adı:     
5) Mahalle/Semt 14) Teslim Tarihi 
6) Cadde/Sokak:                     
7) Kapı Nu: 15) Sorumlu Kişinin Adı ve Soyadı  
8) İşyerinin Vergi Numarası:   
                      16) Sorumlu Kişinin İmzası 
9) Telefon Numarası:   
                          
10) Fax Numarası:   
                          
3) ALICI 
1) Firmanın Unvanı:   
2) Firmanın Sahip / Sahiplerinin Adı, 

Soyadı: 
11)Lisans Nu 

  12) Atığın Ağırlığı 
Firmanın Adresi:       ton       kg   
3) İlin Adı ve Kodu:       13) Atık Bertaraf Yöntemi/Geri Kazanım Yöntemi 
4) İlçenin Adı:         
5) Mahalle/Semt: 14) Lisanslı Ara Depolama Tesisinden Atık Transferi  (Kutuya X işareti koyunuz.)  
6) Cadde/Sokak: a) Arıtılmadan bertaraf/ Geri Kazanım Tesisine Gönderilen Atıklar   
7) Kapı Nu: b) Arıtılarak Bertaraf/ Geri Kazanım Tesisine Gönderilen Atıklar (başka atık 

üreterek) 
  

8) İşyerinin Vergi Numarası: c) Arıtılarak Bertaraf/ Geri Kazanım Tesisine Gönderilen Atıklar (başka atık 

üretmeden) 
  

                      d) Diğer (Belirtiniz.)   
9) Telefon Numarası: 14. soru işaretlendiğinde (a, b, c, d) işlemleri için ara depolama tesisi tarafından yeni bir 

EK-9-A formu düzenlenmesi zorunludur. 
                        15) Atık Kabul Tarihi 
10) Fax Numarası:                       
                        16)Sorumlu Kişinin Adı, Soyadı ve İmzası 

Çizelge 1.1: Ulusal Atık Taşıma formu  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Çevrenizde bulunan çevre ve orman müdürlükleri, belediyelerin çevre koruma 

müdürlükleri ve lisanslı ÖTL toplayıcı firmaları ziyaret ederek görüşmeler yapınız. Elde 

ettiğiniz bilgilerle bir rapor hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yaşadığınız çevrede bulunan lisanslı 

ÖTL toplayıcı firmaları öğreniniz. 

 Çevre ve orman müdürlüğü, 

belediyelerin çevre koruma müdürlükleri, 

lastik satıcı ve tamircilerini ziyaret 

edebilirsiniz. 

 Görüşme zamanınızı belirleyiniz. 

 Gideceğiniz iş yerlerindeki çalışma 

ortamını aksatmamak için arkadaşlarınızla 

çalışma grupları oluşturabilirsiniz. 

 Görüşeceğiniz kişilere soracağınız 

soruları belirleyip görüşmenizi yapınız. 

 Atık lastiklerin nasıl tespit edildiğini, 

nerelerden ve hangi sıklıkta toplandığını, 

toplanırken ve taşınırken nelere dikkat 

edildiğini sorabilirsiniz. 

 Lisanslı ÖTL toplayıcı firmaların görev 

ve sorumluluklarının neler olduğunu 

öğreniniz.  

 Ellerinde bulunan ÖTL’leri nasıl 

muhafaza ettiklerini öğreniniz. 

 Görüşme sırasında ulaştığınız bilgileri 

unutmamak için not edebilirsiniz. 

 Toplanan ÖTL’lerin hangi aralıklarla 

hangi kuruluşlara iletildiğini öğreniniz. 

 Varsa bulunduğunuz yere en yakın ÖTL 

depolama alanının nerede olduğunu 

öğrenebilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz tüm verileri dosyalayınız. 
  Dosyaladığınız bilgilerle bir sunu 

hazırlayabilirsiniz. 

 Bilgilerinizi yakın çevrenizle paylaşınız. 
 Bilgileri paylaştığınız kişilerin fikir ve 

önerilerini dikkate alınız. 

 
 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1 Aşağıdakilerden hangisi araç lastiğinden beklenen özelliklerden biri değildir? 

A) Hareketsiz arabayı taşımak 

B) Kalkış ve fren anında ortaya çıkan büyük yük transferlerine direnç göstermek 

C) Araç motorunun gücünü azaltmak 

D) Zevkli bir sürüş için güven içinde ve uzun müddet dayanmak 

 

2 “Hava basıncını lastik içerisinde tutan kısımdır.” cümlesi bir lastiğin hangi bölümü 

için söylenebilir? 

A) Sırt 

B) Gövde 

C) Yanak 

D) Topuz 

 

3 Bir araç lastiğinin bileşiminde aşağıdaki maddelerden hangisi en yüksek oranda 

bulunur? 

A) Kauçuk 

B) Çelik 

C) Lif ve diğer atıklar 

D) Demir 

 

4 Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Türkiye’de atık lastiklerin değerlendirilme 

seçeneklerinden biri değildir? 

A) Doğrudan değerlendirme 

B) Malzeme olarak değerlendirme 

C) Ham madde olarak değerlendirme 

D) İhraç ederek değerlendirme 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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5 Aşağıdaki seçeneklerden hangisi atık lastikleri “doğrudan değerlendirme”  

yöntemlerinden biridir? 

A) Çimento fabrikalarında yakma 

B) Bariyer olarak kullanma 

C) İçindeki kauçuk, çelik ve lifleri ayrıştırma  

D) Kaplama 

 

6 Aşağıdakilerden hangisi, bir ÖTL üreticisinin aracının lastiklerini değiştirdiğinde 

yapması gerekenlerden biri değildir? 

A) Lastik satış ve dağıtım noktalarına teslim etmek 

B) Lastik tamirhanelerine teslim etmek 

C) Hurdacılara satarak kazanç sağlamak 

D) Yetkili taşıyıcılara teslim etmek 

 

7 Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) nereden temin edilmektedir? 

A) Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı il müdürlüklerinden  

B) Yetkilendirilmiş firmalardan 

C) Atık lastik toplayıcılarından 

D)  Lastik satış ve dağıtım noktalarından 

 

8 Aşağıdakilerden hangisi, Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği’nin 

genel ilkelerinden biri değildir? 

A) Transit ve ihracat işlemlerinde Paris Sözleşmesi esasları uygulanır. 

B) ÖTL’lerin geri kazanımı esastır. 

C) ÖTL’lerin ithalatı yasaktır. 

D) ÖTL’ler yetkili taşıyıcılara bedelsiz olarak teslim edilir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

 



 

 15 

UYGULAMALI TEST 
 

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği’ni inceleyerek uyarıcı ve 

bilgilendirici bir pano hazırlayınız. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

 
Uygulamalı test sonunda aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ülkemizde ÖTL’lere ilişkin çıkarılmış olan Ömrünü 

Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği’ne çeşitli 

kaynaklardan ulaşarak bir kopyasını edindiniz mi? 

  

2. Çalışmanızda vurgulamak istediğiniz hususları 

belirlediniz mi? 
  

3. Verilerinizi destekleyecek resim, afiş, broşür vb. 

görseller buldunuz mu? 
  

4. Kullanacağınız araç gereçleri temin etiniz mi?   

5. Dokümanlarınızı kısa ve anlaşılır bir dille yazdınız mı?   

6. Çalışmalarınıza uygun bir slogan geliştirdiniz mi?   

7. Öncelikle vurgulamak istediğiniz ögeyi tablonun en 

dikkat çekici yerine yerleştirdiniz mi? 
  

8. Diğer ögeleri sizin öncelik sıranıza göre vurgulamak 

istediğiniz şekilde yerleştirdiniz mi? 
  

9. Panonuza uygun ve dikkat çekici bir başlık yazdınız mı?   

10. Panonuzu kolayca görülebilecek ve dikkat çekebilecek 

bir yere astınız mı? 
  

 

 
DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 
 

Uygun ortam ve koşullar sağlandığında atık lastiklerin geri dönüşümünü mevzuata 

uygun sağlayabileceksiniz. 

 

 

 
 

 

 Atık lastiklerin geri dönüşümü  hakkında bir araştırma yapınız.  

 Araştırma sonuçlarını bir rapor hazırlayarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. GERİ KAZANIM YÖNTEMLERİ 
 

Atık lastiklerin geri kazanımı, ekonomik getirisi çevre ve insan sağlığı yönünden 

önemli bir süreçtir. Bu amaçla lastik kullanımının yaygın olduğu her ülke için lastik geri 

kazanımı büyük önem taşımaktadır. 

 

2.1. Geri Değerlendirme Yöntemleri 
 

Lastiklerin diş derinliği belirli bir milimetreye (binek araç lastikleri için 1,6 mm) 

düştüğü zaman araç altında kullanımı tehlike arz etmektedir. Yasalar, bu tür lastiklerle 

trafiğe çıkılmasına izin vermemektedir. Ancak bazı lastikler araç altından söküldükten sonra 

teknik olarak uygunluğu konusunda uzmanlar tarafından onay verildiği takdirde kaplanarak 

veya yeniden araç altına takılarak kullanımına devam edilebilir (Özellikle otobüs-kamyon 

lastikleri kaplanabilmektedir.). 
 

Kaplamaya ya da yeniden kullanmaya uygun olmayan ve ömrünü tamamlamış 

lastikler ise malzeme geri kazanımı veya enerji geri dönüşümü amacıyla değerlendirilir. Bu 

tür lastikler her ne sebeple olur ise olsun kesinlikle vadi toprağın altına gömülmemelidir. 

 

Her yıl Türkiye'de yaklaşık olarak 180.000–200.000 ton civarında ömrünü 

tamamlamış lastik oluştuğu hesaplanmakta olup bu lastiklerin geri kazanım/geri 

dönüşümünün sağlanması ekonomi ve çevre açısından çok önemlidir. 
 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 2.1: Atık lastiklerin geri kazanım süreci şeması 

 

Yakma, çöplüklere bırakma, bariyer ya da koruyucu set olarak kullanma, granül 

şeklinde, taban malzemesi olarak kullanma ÖTL’ler için uygulanan geri değerlendirme 

yöntemleridir.  

 

2.1.1. Yakma 
 

Lastiğin kaliteli bir kömür kadar enerji değeri vardır. Yüksek kalorifik değere sahip 

olan kullanılmış lastikler, yüksek sıcaklıklardaki fırınlarda yakılarak enerji elde edilebilir 

(Çimento üretimi için 1450°C sıcaklık gereklidir.). 

 

Atık lastikler çimento fabrikaları, kireç-alçı fabrikaları gibi tesislerde ilave yakıt 

olarak kullanılmaktadır. Bu yüzden atık lastiklerin termik değerlendirilmesi, depolamaya 

oranla daha fazla tercih edilir. Aynı zamanda çimento fabrikalarının merkezi yerleşimden 

uzakta olmasından dolayı da kullanım için uygundur. Bunun için Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığından lisans alınması gerekmektedir.  

 

ÖTL’nin yakılması elektrik üretiminde de kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, eski 

lastiklerin değerlendirilmesi için diğer bir olasılıktır. Lastiklerin yüksek ısıda yakılması 

sonucu açığa çıkan enerjiden üretilen elektrik, konutlarda ve sanayide kullanılabilmektedir.  
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Yakma metodunun yararları yanında bir takım dezavantajları da vardır. Yakma işlemi 

sırasında atmosfere tonlarca zararlı bileşikler yayılmaktadır. Siyah bir bulut gibi atmosfere 

yayılan bu maddeler içinde; karbon siyahı, uçucu organikler, yarı-uçucu organikler, çok 

halkalı hidrokarbonlar, yağlar, kükürt oksitleri, azot oksitleri, nitrosaminler, karbon oksitleri, 

uçucu partiküller ve As, Cd, Cr, Pb, Zn, Fe vb. metaller bulunabilmektedir. Yangınlar ile 

atmosfere yayılan bu kirleticiler, yakın çevredeki toprak ve suların kirlenmesine sebep olarak 

insan sağlığını tehdit etmektedir. 

 

  

Resim 2.1: Atık lastiklerin çimento fabrikaları, kireç-alçı fabrikaları gibi tesislerde ilave yakıt 

olarak kullanılması 

 

2.1.2. Çöplüklere Bırakma 
 

Bazı belediyeler tarafından şehir dışında oluşturulan büyük çöp alanlarına atık araç 

lastikleri bırakılmaktadır. Bu yöntem, henüz atık lastik geri kazanım tesisi bulunmayan veya 

tesis sayısının yetersiz olduğu yerlerde zorunlu olarak başvurulan bir yoldur. Atık lastiklerin 

tek merkezde toplanarak ilgili kurumlara teslim edilmesi sağlanmaktadır. 

 

Ancak mutlaka bertaraf edilmesi gereken bu lastiklerin uzun yıllar biriktirildiği 

yerlerde çürümeye terk edilmesi, sivrisinek ve kemirgen hayvanlar için barınak oluşturmakta 

ve salgın hastalık tehdidi içermektedir.  
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Resim 2.2: Sivrisinekler ve kemirgen hayvanlar için barınak oluşturan lastik çöplükleri 

 

2.1.3. Bariyer ya da Koruyucu Set Olarak Kullanma 
 

Bertaraf edilmemiş bütün hâldeki atık lastikler, dayanıklı ve esnek yapıları sayesinde 

değişik amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır.  

 
 Bütün hâldeki hurda lastiklerin kullanım alanları; 

 

 Oyun parklarında,  

 Motorlu spor alanlarında güvenlik duvarı olarak,  

 Deniz kıyısında gemi yanaşma noktalarında,  

 Toprak erozyonunu önlemede,  

 Zeminin su oymasına karşı köprü ayaklarının kaplanmasında,  

 Araç park alanlarında,  

 Deniz kıyısında dalga kırıcı olarak,  

 Su ortamlarında canlı yaşamının gelişmesi için uygun alan 

oluşturulmasında, 
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 Yamaç güvenliği oluşturulmasında (şev stabilizasyonu),  

 Yol stabilizasyonunda kullanılır. 

 

 
Resim 2.3: Atık lastiklerin yarış pistlerinin kenarında güvenlik bariyeri olarak kullanılması 

 

2.1.4. Granül Şeklinde Kullanma 
 

Lastiklerin yeni iken sahip olduğu özelliklerin ve malzemelerin ÖTL olması 

durumunda da devam etmesi ve bundan ötürü sağlam, esnek, yeniden kullanılabilir olması 

nedeniyle sanayinin çeşitli alanlarında ve bazı tüketim ürünlerinin üretilmesinde ikinci ham 

madde olarak kullanılabilmesi mümkündür. ÖTL’ler bu amaçla bütün, parçalanmış, granül 

ya da toz olarak kullanılabilir.  

 

Granül lastik üretimi, granül makinesi veya öğütme değirmeni makineleriyle 

yapılmaktadır. Granül makinesinin amacı, düzgün şekilli ve küçük yüzey alanına sahip küp 

şeklinde parçacıklar üretmektedir. Manyetik ayırıcılar kullanılarak çelik teller granül lastik 

içerisinden toplanmaktadır. Ayrıca granül lastik parçaların içerisindeki cam fiberler veya 

normal fiberler hava püskürten ayırıcılar yardımıyla çıkarılmaktadır. Granül lastik parçaları, 

çift çevrimli manyetik ayırmaya maruz bırakıldıktan sonra çeşitli boyutlarda sınıflandırılmış 

olarak torbalar içerisinde belirli ağırlıklarda piyasaya sunulmaktadır. 
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Resim 2.4: Kırıntı lastik ve granül lastik öğütme makineleri 

 

Kırma sonucu elde edilen malzemeler parça, granül ve toz (pudra) olarak bilinir. Bu 

işlemlerin gerçek başarısı ise elde edilen malzemelerin bir başka yeni ürünün ham maddesi 

olmasıdır. Bu ürünlerin kullanım alanlarından bazıları: 

 
 El arabası tekerlekleri, çöp kutuları, bazı yük taşıma araçları tekerlekleri vb. 

 Çim halı sahalarda döşeme malzemesi 

 Kent mobilyaları ve trafik sinyal işaretleri 

 Kaplama malzemesi olarak yer karosu üretimi 

 Ahır taban döşemeleri 

 Okul ve oyun sahalarında güvenlik amaçlı döşeme 

 Spor ve rekreasyon alan kaplamaları vb.  
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Resim 2.5: Atık lastiklerin öğütme makinelerinde özel tasarlanmış bıçaklarla parçalanması 

 

Parçalanmış granül lastik tozu, otomotiv sektöründe çok geniş bir kullanım alanına 

sahiptir. Bunlardan bazıları: 

 

 Fren pedalları ve astarları 

 Kayışlar 

 Oto fren balatasında bağlayıcı  

 Oto tamponları 

 Araba kaportasında sızdırmazlık contaları 

 Araç içi paspaslar, contalar  

 Darbe önleyiciler  

 Teker arkasında çamur/su sıçramasını önleyen lastik perdeler  

 Araç lastikleri ve iç lastikler  

 Esnek boru  

 Araç ön konsolları üretiminde  

 Akü kaplamaları  

 Kapı yüzleri  

 Emniyet kemeri muhafazaları  

 İçecek ya da madeni para tutacakları  

 Kapı dayanakları 

 Depolama bölmeleri  
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Resim 2.6: Fren pedalları, araç içi paspaslar vb. imalatında kullanılan granül lastik tozu 

 

2.1.5. Taban Malzemesi 
 

Çok çeşitli esnek polimer (elastomer) ve polimer ile granül kauçuk karıştırılarak hava 

koşullarına dayanıklı spor yüzeyleri üretilmektedir. Ahşap jimnastik alanı döşemeleri, geri 

dönüşümlü lastiklerden yapılan materyal ile değiştirilmektedir. Bu yüzeylerin etki 

absorbsiyonu ve esnekliklerine bağlı olarak sakatlanmaların sertliğini azaltmada büyük 

katkısı vardır. Bu yüzeyler kolayca yerleştirilir ve bakımı masraflı değildir. Bir başka yararı 

ise iç mekân müsabakalarını seyirciler için zor hâle getirebilen sesin azaltılmasıdır. Değişik 

tipteki spor sahalarında sentetik çim, atletizm parkuru, golf ilk vuruş alanları, kreş oyun 

alanları, çim bowling alanları, tekne içinde kaymayı önleyici yüzey, okul spor alanları, 

yüzme havuzu çevresi ve bahçe içi yollar, tenis ve basketbol sahaları, yürüyüş parkurları vb. 

kullanılır.  

 

 

Resim 2.7: Granül lastiklerin atletizm pistlerinde taban malzemesi olarak kullanılması 
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Yer karoları, halı altlıklarını üretmek için geri dönüşümlü kauçuk kullanılmaktadır. 

Esnek, su geçirmez, ses işlemesini sınırlandırdığı ve solvent, asit, yağ vb. dayanıklı oldukları 

için birçok ticari ve endüstriyel alan, sağlık ve araştırma tesisleri, spor ve kongre merkezleri 

bu döşemelerden kullanmaktadır. Düşük bakım maliyeti ve uzun ömre sahiptir.  

 

Yeni kullanım alanları, hava alanları ve tren istasyonları olduğu kadar yaya ve oturma 

alanlarını da içerir. Taşınması kolay, biyolojik bozulmaya uğramaz, nem ve küfe dayanıklı 

olan bu karolar yeniden değişmeye gerek olmadan yıllarca yerinde kalabilir. Yeni kaplama 

materyalleri lastik granüllerinden geliştirilmektedir. Yerleştirilmesi kolay, patinaja dayanıklı, 

esnek ve kolayca bakım yapılabilen bu materyaller patikalar, havuz alanları ve bahçe 

yollarında kullanılır. Birçok renk, yumuşaklık/sertlik derecesi ve beton, renkli taş ya da 

kalıplı taban kaplama malzemelerine ucuz bir alternatiftir. Birçoğu ön yerleştirme olmadan 

doğrudan toprağa serilir.  

 

  

Resim 2.8: Atık lastiklerden elde edilen ürünlerin yürüyüş parkuru, çocuk parkı vb. alanların 

zemin kaplamalarında sıklıkla kullanılması 

 

2.2. Piroliz Yöntemi 
 

Piroliz işlemi oksijensiz ortamda ısıl işlem uygulanarak hidrokarbonlar arasındaki 

bağların kopartılarak yerine yeni daha küçük molekül ağırlığına sahip yeni bileşiklerin 

oluşması işlemi olarak özetlenebilir. Isıl işlem ile katı ve gaz ürün elde edilmekte, gaz 

ürünün yoğunlaştırılması ile sıvı ve yoğunlaştırılamayan gaz ürün elde edilmektedir. 

 

Piroliz işlemi sonucunda ısıl işlemle bozundurulamayan katı ürün, oluşan gaz ürünün 

yoğunlaştırılmasından elde edilen sıvı ürün ve yoğunlaştırılamayan gaz ürün olarak üç ürün 

elde edilmektedir. 
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Şekil 2.2: Piroliz işlemi sonucunda katı, sıvı ve gaz ürünlerin oluşması 

 

Piroliz yönteminin diğer lastik geri değerlendirme yöntemlerine göre avantajlı yönleri 

şunlardır: 

 

 100 % lastik geri dönüşümü sağlar (Geride hiçbir atık bırakmaz.). 

 Üretim sürecinde hiçbir kimyasal katkı maddesi kullanılmaz (Dolayısıyla çevre 

dostudur.). 

 Üretim süreci ve sonucunda toprak, hava ve su kirliliği kesinlikle 

oluşmamaktadır. 

 Ekonomiye katma değer yaratır (Elde edilen ürünlerin tamamı piyasa değeri 

olan sanayi ham maddeleridir.). 

 

2.3. Piroliz Lastik Geri Dönüşüm Tesisinin Özellikleri 
 

ÖTL’lerin malzeme olarak geri kazanımında önemli bir yöntem olan “Piroliz-

Pyrolysıs” kimyasal bir işlemdir. Bu yöntem diğer geri kazanım yöntemlerine göre tesis 

kurulumu olarak daha pahalı ve daha zahmetli ve yüksek enerji maliyetlidir. Ancak sürekli 

üretim yapılabilir uygun bir tesis kurulabildiği takdirde geri kazanım tekniği ve ekonomisi 

itibariyle en verimli yöntemdir. Bu yöntemle ÖTL içindeki “gazlar”, “yağlar”, “çelik tel” ve 

“is karası” ayrıştırılmakta ve ekonomik değeri çok yüksek maddeler elde edilmektedir. Bu 

yöntemle elde edilen yüksek kalorifik değeri olan yağlar, olduğu gibi kullanılmakla beraber 

bir rafinaj işlemi sonrasında mazot ve benzeri akaryakıt olarak da kullanılabilmektedir. 

 

Ayrıca yağlar, hiçbir değişikliğe gerek kalmadan “elektrik” üretiminde yakıt veya 

çimento fabrikalarında alternatif enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. 
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Resim 2.9: Uygun bir tesis kurulabildiği takdirde geri kazanım tekniği ve ekonomisi itibariyle 

en verimli yöntem olan piroliz 

 

Piroliz yönteminin diğer çıktısı olan gazlar ise yanıcı olma özelliği nedeniyle istenirse 

kendi tesisinin enerji ihtiyacını karşılamada istenirse gaz olarak kullanım sağlanarak 

alternatif enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. 
 

Diğer ürün olan “is/karbon karası” ise kauçuk bazlı birçok ürün için ham madde 

olarak kullanılabilmektedir. 
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Şekil 2.3: Piroliz tesisi akış şeması 

 

Bu yöntemin en zorlayıcı yanı kurulan tesislerde kullanılan enerjinin çok yüksek 

miktarda olmasıdır ancak bazı tesislerin kendi enerjilerini üretebilmesi de mümkün 

olabilmektedir. 

 

Piroliz tesisine gelen atık lastikler, bir dizi işlemden geçer. Bu işlem basamakları 

şöyledir: 

 

 Piroliz işleminde önce atık lastikler parçalanarak küçük parçalara ayrılır. 

 Küçültülmüş ve biriktirilmiş lastik parçalar ısıl işleme tabi tutularak buhar 

eldesi için reaktöre taşınır. 
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 Lastik parçalar, reaktör içerisinde oksijensiz ortamda ısıl işleme tabi tutularak 

buharlaştırma işlemi gördükten sonra oluşan buhar, borular vasıtasıyla soğutma 

ünitesine taşınarak sıvılaştırma kolonlarında sıvılaştırılır. 

 Buhar soğutularak pirolitik yağa dönüştürülür ve depolama tanklarında 

stoklanır.  

 Soğutma işlemi sonrası yoğunlaşmayan gaz ise reaktördeki ısıyı muhafaza 

etmek için yakıt olarak kullanılır. Bu da enerji maliyetlerini minimuma indirir. 

 Atık lastiklerden geriye kalan ve uçucu olmayan kısmı reaktörden çıkarıldıktan 

sonra manyetik ayırıcı yardımıyla çelik tel ve karbon siyahı olmak üzere ikiye 

ayrılır. 

 

Piroliz işlemi sonrasında elde edilecek ürünler ve değerlendirilme alanları 

şunlardır: 

 

 Karbon siyahı: Piroliz işlemi sonucu % 20 oranında ortaya çıkan karbon siyahı 

(CBp) piyasadaki karbon siyahına kıyasla çok daha ekonomik olduğu için belli 

üretim dallarında dolgu ve katkı malzemesi olarak kullanılmaya çok uygundur. 

Karbon siyahının kullanıldığı yerler: 

 Kauçuk hamurla karışım (lastik üretimi) 

 Kablo, hortum, paspas vb. 

 Konveyor bant (taşıma bandı) 

 Araba yedek parçaları 

 Isı yalıtım ve taban malzemesi üretimi  

 Kauçuk malzemelerde boya maddesi  

 Siyah poşet, plastik üretimi 

 

 

Resim 2.10: Piroliz yöntemiyle elde edilen karbon siyahının konveyör (taşıyıcı) bant üretiminde 

kullanılması 
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 Pirolitik yağlar: Piroliz işlemi sonucunda geri dönüştürülen lastiğin cinsine 

göre lastik miktarının % 35′i oranında pirolitik yağ elde edilir. Bu yağlar hiçbir 

değişikliğe gerek kalmadan sanayi yakıtı veya elektrik üretimi yakıtı olarak 

alternatif bir enerji kaynağı şeklinde kullanılmaktadır. 

 Hurda çelik tel: Ömrünü tamamlamış lastiklerin cinsine bağlı olarak piroliz 

işlemi sonucu lastik ağırlığının % 30′u kadar hurda çelik tel elde edilmektedir. 

Preslenerek satışa hazır hâle getirilen hurda çelik tel, genel kullanım amacına 

uygun olarak hurdacılara ve haddehanelere satılır. 

 

 

Resim 2.11: Piroliz sonucunda lastik ağırlığının %30′u kadar hurda çelik tel elde edilmesi 

 
 Yanıcı gaz: Piroliz işlemi sonrasında yoğunlaştırılamayan gazdır. Sistemde 

gerçekleştirilen piroliz işlemi ile % 15 oranında yanıcı gaz elde edilmesi 

beklenmektedir. Yanıcı gazın kullanıldığı yerler: 

 

 Kalorifik değer olarak doğal gazdan daha üstündür.  

 Uygun şartlarda depolanabilmesi hâlinde doğal gaz ve LPG yerine 

kullanılabilir.  

 Elektrik ve ısı üretmek amacıyla brülörlerde yakılabilir. 

Piroliz sisteminin yüksek sıcaklıklarda çalışması nedeniyle üretimde süreklilik 

sağlanması, sistemin sızdırmazlığının sağlanması, karbon siyahı kalitesinin artırılması, 

pirolitik yağın kullanımı için standartların oluşturulması, pirolitik gaz içinde yer alan kirletici 

parametrelerden arındırılması için sistem oluşturulması gerekmektedir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Atık lastiklerin geri değerlendirilme yöntemlerini araştırınız.  Elde ettiğiniz bilgilerle 

dikkat çekici bir duvar panosu hazırlayınız. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Atık lastiklerin geri değerlendirilme 

yöntemlerini araştırınız. 

 İnternetten araştırma yapabilirsiniz. 

 Bu alanda yazılmış kitap, dergi vb.nden 

faydalanabilirsiniz. 

 Belediyelerin çevre hizmet birimlerini 

ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz. 

 Çalışmanızda vurgulamak istediğiniz 

hususları belirleyiniz. 

 Yaptığınız araştırmaların bilgilerinden 

yararlanabilirsiniz. 

 Verilerinizi destekleyecek resim, afiş, 

broşür vb. görseller bulunuz. 

 Resimleri İnternetten araştırabilirsiniz. 

 İlgili kitap, dergi, gazete, broşür vb. 

yayınlardan yararlanabilirsiniz. 

 Vurgulamak istediğiniz öge ile ilgili zıt 

konulu resimler kullanarak öge üzerine 

dikkat çekebilirsiniz. 

 Kullanacağınız araç gereçleri temin 

ediniz. 

 Elinizdeki artık materyallerden 

yararlanabilirsiniz 

 Okunmuş dergi, gazete vb.nden 

yararlanabilirsiniz. 

 Öncelikle vurgulamak istediğiniz ögeyi 

tablonun en dikkat çekici yerine 

yerleştiriniz. 

 Ögenin sizin için neden öncelik ifade 

ettiğini düşünebilirsiniz. 

 Diğer ögeleri sizin öncelik sıranıza göre 

vurgulamak istediğiniz şekilde 

yerleştiriniz. 

 Önceliklerinizi dikkate alarak bir 

kompozisyon oluşturabilirsiniz. 

 Her öge ile ilgili destekleyicileri yanına 

yerleştiriniz. 

 Resim, yazı vb. materyallerden 

yararlanabilirsiniz. 

 Panonuza uygun bir başlık yazınız. 
 Dikkat çekici olmasına özen göstere 

bilirsiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Yaptığınız çalışmayı arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 Arkadaşlarınızın pano ile ilgili 

düşüncelerini öğrenebilirsiniz. 

 Panoyu asınız. 
 Herkes tarafından rahatlıkla fark 

edilecek bir yer seçebilirsiniz. 

 

 

 

. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. …………… işlemi sırasında atmosfere tonlarca zararlı bileşikler 

yayılmaktadır. 

2. Manyetik ayırıcılar kullanılarak ………. ………… granül lastik içerisinden 

toplanmaktadır. 

3. Fren pedalları ve astarları yapımında parçalanmış ………….. lastik tozu kullanılır. 

4. Oksijensiz ortamda ısıl işlem uygulanarak hidrokarbonlar arasındaki bağların 

kopartılarak yerine yeni daha küçük molekül ağırlığına sahip yeni bileşiklerin 

oluşmasına ………..  işlemi denir. 

5. Piroliz işlemi sonucu elde edilen ………..   ………….  kablo, konveyor bant 

(taşıma bandı) ve hortum üretiminde kullanılır. 

6. Ömrünü tamamlamış lastiklerin cinsine bağlı olarak piroliz işlemi sonucu lastik 

ağırlığının % .........  kadar hurda çelik tel elde edilmektedir. 

7. Piroliz işlemi sonrasında elde edilen yanıcı gaz, ………… ve …………. yerine 

kullanılabilir.  

8. Atık lastiklerin hiçbir işlem uygulanmadan doğaya bırakılması, sivrisinek ve 

kemirgen hayvanlar için barınak oluşturmakta ve …………….      ……………. 

tehdidi içermektedir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdaki maddelerden hangisi lastiğin bileşiminde bulunmaz? 

A) Kauçuk 

B) Jant 

C) Kord bezi 

D) Çelik tel 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi lastiğin yere temas noktasını oluşturan, yola 

yapışmasını sağlayan bölümüdür? 

A) Sırt 

B) Yanak 

C) Omuz 

D) Topuk 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi piroliz işlemi sonucunda elde edilen ürünlerden değildir? 

A) Pirolitik yağ 

B) Yanıcı gaz 

C) Granül lastik 

D) Çelik tel 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi piroliz işleminin sonuçlarından biri değildir? 

A) Geride hiçbir atık bırakmaz. 

B) Üretim sürecinde hiçbir kimyasal katkı maddesi kullanılmaz. 

C) Ekonomiye katma değer yaratır. 

D) Üretim süreci ve sonucunda toprak, hava ve su kirliliği yaratabilir. 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

5. Lastiğin kaliteli bir …………….. kadar enerji değeri vardır. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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6. Araba lastiği; ……………, kord bezi ve çelik teller ile çeşitli kimyasal 

maddelerin birleşiminden oluşan ve aracın yer ile temasını sağlayan tek ve en 

önemli parçadır. 

7. Türkiye’de atık lastikleri toplama yetkisi …………….’e verilmiştir. 

8. Atık lastiklere “…………   ………..     ………….”, kısaca ÖTL de denir. 

9. Yüksek kalorifik değere sahip olan kullanılmış lastikler, yüksek sıcaklıklardaki 

fırınlarda ………….. enerji elde edilebilir. 

10. Piroliz işlemi sonucunda …………, ………… ve ………….. olarak üç farklı 

tipte ürün elde edilir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 B 

3 A 

4 D 

5 B 

6 C 

7 A 

8 A 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI 
 

1 yakma 

2 çelik teller 

3 granül 

4 piroliz 

5 
karbon 

siyahı 

6 30′u 

7 
doğal gaz 

ve LPG 

8 
salgın 

hastalık 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 A 

3 C 

4 D 

5 kömür 

6 kauçuk 

7 LASDER 

8 

ömrünü 

tamamlamış 

lastik 

9 yakılarak 

10 katı, sıvı, gaz 

CEVAP ANAHTARLARI 
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