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(Kaðýt sektöründe çalýþan bir yorumcumuza ait yorumu yararlanýlmasý düþüncesiyle aþaðýda aynen veriyoruz. Lütfen dikkatle o

Hurda kaðýdýn büyük kýsmý sanýldýðý gibi evler veya ofislerden saðlanmaz. Bu konuda asýl kaynak sanayi kuruluþlarý, marketl
evleri ve belediye çöplükleridir. Ayrýca hurda kaðýt ithali de yapýlmaktadýr. Sanayi kuruluþlarýnda bol miktarda ambalaj artýklarý
ortaya çýkar. Marketlerde de oldukça fazla ambalaj artýðý çýkar. Hatta bazý büyük marketlerde bunun için toplama konteynerleri
bulunur ve doðrudan toplama firmalarýnca toplanýr. Matbaalarda ise kenar artýklarý ortaya çýkar. Belediye çöplükleri, atýk kaðýd
ayrýlmasý üzerine çalýþýrlar. Belediye çöplüðüne gelmiþ bir kaðýt parçasýnýn temiz olmamasý kalitesini düþürür ve fabrikalarda
yaratýr.

Dönüþümlü kaðýt için:

Kaðýt fabrikalarý kaðýt hammaddesi olarak iki kaynaktan selüloz elyafý temin eder. Birinci kaynak, çam, kavak, meþe, okaliptus g
aðaçlardan elde edilen selülozlardýr. Türkiye maalesef aðaç fakiri olduðu için bu yöntemle selüloz üretmez. Fakat bu tür selülozla
ederek kullanan kaðýt fabrikalarýmýz bulunmaktadýr.

Bu tür fabrikalar daha çok temizlik kaðýtlarý, çimento torba kaðýtlarý ile yazý amaçlý kullanýlan fotokopi tür kaðýtlarý üretirler. Ýs
Çaycuma&rsquo;da bulunan OYKA kaðýt fabrikasý, çimento torbasý kaðýtlarýný doðrudan aðaç gövdelerini iþleyerek üretmekted

Kaðýt hammaddesi olarak ikinci kaynak hurda kaðýttýr. Türkiye&rsquo;deki fabrikalarýn çoðu hurda kaðýdý ham madde olarak k
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Hurda kaðýdýn büyük kýsmý sanýldýðý gibi evler veya ofislerden saðlanmaz. Bu konuda asýl kaynak sanayi kuruluþlarý, marketl
evleri ve belediye çöplükleridir. Ayrýca hurda kaðýt ithali de yapýlmaktadýr. Sanayi kuruluþlarýnda bol miktarda ambalaj artýklarý
ortaya çýkar. Marketlerde de oldukça fazla ambalaj artýðý çýkar. Hatta bazý büyük marketlerde bunun için toplama konteynerleri
bulunur ve doðrudan toplama firmalarýnca toplanýr. Matbaalarda ise kenar artýklarý ortaya çýkar. Belediye çöplükleri, atýk kaðýd
ayrýlmasý üzerine çalýþýrlar. Belediye çöplüðüne gelmiþ bir kaðýt parçasýnýn temiz olmamasý kalitesini düþürür ve fabrikalarda
yaratýr.

Atýk kaðýdýn türleri

Kaðýt görüldüðü gibi cinsine ve kalitesine bakmadan toplanýr. Bunlar toplama merkezlerine getirilerek gene insanlar tarafýndan e
cinslerine göre ayrýlýrlar. Kahverengi renkli ambalaj artýklarý ve çimento torba atýklarý oluklu mukavva atýklarý olarak özel bir gr
oluþturur. Kutu fabrikalarýnýn kenar ýskartalarý da kaynaklardan biridir. Gazete kaðýtlarý, gri karton ve yumurta viyolü yapýmýnd
kullanýlýr. Matbua artýklarý beyaz kaðýt üzerine çalýþan fabrikalarca istenir. Temizlik kaðýtlarýndan pek geriye dönüþüm olmaz,
klozetlerde ve çöplüklerde yok olur.

Toplama merkezlerini kimler yönetir?

Toplama merkezleri özel þirketlerdir. Hemen hemen her vilayette ve kasabada atýk toplama iþi yapan birileri vardýr. Bunlarýn çoð
at arabalý toplayýcýlarý kullanýr. Toplayýcý o gün topladýðý kaðýtlarý toplama merkezine getirerek kilo ile satar ve günlük kazan
olur.

Evlerde ofislerde ve okullarda ne yapmalý?

Evler, ofisler ve okullar atýk kaðýdý az da olsa üstelik temiz olarak saðlayabilecek kaynaklardýr. Buralarda kaðýdýn toplanmasý
gerçekten sorun oluþturmaktadýr. Kaðýt yoðunluðu az olduðundan ve atýk kaðýtlar kilo ile satýldýðýndan bir kamyon dolusu dökm
kaðýdýn bazen bir tonu geçmediði görülür. Bu nedenle öncelikle toplamada ve naklinde ciddi bir maliyet oluþur. Toplama
merkezlerinin bunu daðýnýk olan ev, okul ve ofislerden toplamasý ekonomik olmamaktadýr. Buna raðmen dönüþümlü kaðýt kulla
fabrikalarýn zaman zaman özel kutular daðýtarak kaðýdýn çöplüðe gitmemesini özendirmeye çalýþtýðý görülür.

Genellikle belediyelerin atýk kaðýtlar için benzer kutulardan daðýttýklarý da görülmektedir. Bu konuda öncelikle belediyelerden bu
kutulardan talep edilmesi daha uygundur. Çünkü zaten belediyelerin araçlarý toplama amacýyla þehri dolaþmaktadýr. Fakat
belediyeler veya kaðýt kutusunu daðýtan fabrikalar bu kutularýn dolu olup olmadýðýna bakmazlar. Mutlaka telefonla toplayýcý
kuruma kutularýn dolduðunu bildirmek gerekir. Apartmanlarda yöneticilerin veya bir gönüllünün bu konuyla ilgilenmesi en doðru
yoldur. Okul ve ofislerde mutlaka bir kiþi bu iþle ilgilenmelidir. Her evin bu iþle ilgilenmesi yerine toplum adýna gönüllü bir yaklaþý
daha verimli olacaktýr. Bu kiþiler çevrelerinde mutlaka bir toplayýcý kuruluþ bulacaklardýr.

Kaðýt toplama kutularýna neler konulmalýdýr?

Kaðýt toplama kutularý ne çöp tenekesi, ne de her tür dönüþümlü cismin içine konacaðý kaplar deðildir. Bu kutulara sadece kaðý
konulmalýdýr. Kaðýdýn cinsi önemli deðildir. Bu kutulara naylon poþetler, camlar ve metal atýklar konmamalýdýr. Çünkü son ayý
yapýlmakla birlikte bu ayýrým kaba olarak yapýlmaktadýr. Kaçan bir cam þiþenin parçalanmasý binlerce küçük katý parçacýða dö
fabrikada eleme sorunu yaratýr.
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