Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3 (2015) 258-271

Düzce Üniversitesi
Bilim ve Teknoloji Dergisi
Derleme

Katı Atık Düzenli Depolama Sahalarının ve Vahşi Depolama
Alanlarının Islahı ve Bitkilendirilmesi
Gümüş Funda GÖKÇEa,* , K.Pınar KIRKIK AYDEMİRb , Pınar HASANOĞLUa ,Mustafa ÖZBAYc
c

Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü, Kaynaşlı MYO, Düzce Üniversitesi, Düzce, TÜRKİYE
b
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Doktora öğrencisi, Düzce Üniversitesi, Düzce, TÜRKİYE
c
İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans öğrencisi, Düzce Üniversitesi, Düzce, TÜRKİYE
* Sorumlu yazarın e-posta adresi: gumusfundagokce@duzce.edu.tr

ÖZET
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde katı atıklar genellikle yerleşim bölgelerinden uzak, açık alanlara
gelişigüzel yığılarak uzaklaştırılmaktadır. Türkiye’de de uzun yıllardır katı atıkların uzaklaştırılmasında bu yol
kullanılagelmiştir. Kırsaldan kente göçün artmasıyla bir yandan göç edilen şehirlerdeki katı atık miktarı artarken,
diğer yandan plansız kentleşmeyle çöp döküm sahaları yerleşim bölgelerinin içinde kalmıştır.
Çevreye olumsuz etkilerinin maksimum olduğu düzensiz olan açıkta depolama yönteminden en kısa zamanda
vazgeçilerek, bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması için bu alanlarda peyzaj onarımı yapılmalıdır.
Bu alanlarda oluşan çevresel faktörler, zehirli gazlar, atık sular vb. alandaki bitkilerin yetişmesini direkt olarak
etkileyebilir. Bitkilendirme esnasında karşılaşılabilecek bu tür sorunlar, alan için uygun bitki türlerinin dikkatli
seçimiyle önlenebilir. Çöp alanı bitkilendirme planı ağırlıklı olarak ekolojik ve maddi olanaklara göre
hazırlanmaktadır. Bu nedenle bu tür sahalar için zorluklara karsı koyabilen, kuraklığa dayanıklı ve sorunu
olmayan odunsu ve otsu türlerin seçilmesi öncelikle düşünülmelidir.
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Plantation and Rehabilitation of
Solid Waste Storage Areas and Open Dump Areas
ABSTRACT
Less developed and developing countries generally dispose of solid waste in a haphazard way at open areas
which are usually far from residential zones. In Turkey also this method has been used for many years to dispose
solid waste. Due to increasing migration from rural to urban areas, the amount of solid waste in the cities has
been rising in addition unplanned urbanization caused these open dump areas to remain in the middle of
residential zones.
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The open dumping implementations, which are considered as the most primitive and environmentally damaging
method of solid waste management, however, should be given up as soon as achievable, for mitigating the
negative effects of open dumping implementations to the environment.
But some unwanted situations and environmental effect such as formation of toxic gases and damp waters can
directly effect on developing of plants in this area. Those problems ought to be solved with choosing suitable
plants during plantation period. Plantation projects of waste storage areas are very expensive and should be
considered as ecological situations on ultimate benefits. For that reason, naturally strong species especially
woody and non-woody plant materials could be choosen in order to ensure for plantation’s success.
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