
A
nkara’da y=llar-
ca tart=şma ko-
nusu olan Ma-
mak Çöplüğü
ileri teknoloji-

nin kullan=ld=ğ= bir merkez
haline dönüşmüş durumda.

Yabanc= ortakl= ITC fir-
mas=n=n kurduğu kat=

at=k yönetim sis-
temleriyle eski

çöplükte An-

kara’n=n elektriğinin yüzde 3’ü üretiliyor, yüz-
de 8’e ç=kar=lmas= hedefleniyor. Yönetim Ku-
rulu Başkan= Ali Kantur, yap=lan çal=şmalar=n
dünya çap=nda örnek al=nd=ğ=n=, büyük çap-
l= =s=tma sistemleri kurabileceklerini dile ge-
tiriyor.

Bir zamanlar Ankara’da tart=şmal= ko-
nular=n baş=nda geliyordu Mamak Çöplüğü...
Sonra kapat=ld= ve gelinen noktada ITC fir-
mas= oluşturduğu tesislerinde görüştüğümüz
Yönetim Kurulu Başkan= Kantur, şu bilgi ve-
riyor:

‘Sıfırdan fabrika kuruyoruz’
“Burayı ağaçlandırıyoruz. Bir bağ

oluşturuyoruz yakında burada üzüm de
üreteceğiz. Artık teknoloji üretiyoruz, pa-
tentlerimiz var. Burada çalışmaya karar
verdiğimizde geniş kapsamlı düşündük.
Düşündüğümüz gibi oldu, yapılaşma hız-
la sürüyor ve büyük alışveriş merkezleri
kuruluyor. Türkiye’nin ilk üç boyutlu se-
rasında domates üretiyoruz. ODTÜ’lü
araştırmacılara yer verdik, altyapı sağla-
dık onlar çilek üretiyor. Artık bu tür bir
fabrikayı sıfırdan
tasarlıyoruz, kendi
ürettiğimiz maki-
nalarla kurabili-
yoruz.”

Çöpten gelen bereket

- Yaptıklarınız yurtdı-
şından da ilgi görüyor mu?

- Dünya Bankas=’n=n baş-
kan yard=mc=lar=ndan 4’ü bu-
raya geldi. Bizi örnek göste-
riyorlar, hatta kolluyorlar.
Hindistan ve Çin’deki çöple-
ri çözmek için de örnek ola-
rak inceliyorlar. Filmler çe-
kildi, dünyaya yay=ld=. Dün-
ya bizi çok iyi tan=yor.

- Bir teşvik alıyor musunuz?
Hay=r, bu bir eksiklik. Şimdi bu

Yenilenebilir Enerji Kanunu üret-
tiğmiz enerjiye bir teşvik getirecek.
O zaman biz yeni şehirleri almada
rahatlayacağ=z. Yeni teknolojileri
kullanmada rahatlayacağ=z. Bizim
işimize çok özel krediler laz=m,
normal kredilerle çal=şal=myoruz.
Dünya Bankas= kredileriyle çal=şa-
biliriz. Tahmin ediyorum Türkiye
olarak önümüzdeki 5-10 y=l içinde
Türkiye’nin çöp sorununu çözmüş
oluruz.

- Çöpün işlenmesinde sıkıntı-
lar var mı?

- En önemli s=k=nt= şu. Çöp so-

kakta kar=şt=r=l=yor. Bu korkunç bir
şey, kabul edilebilir değil. Mücadele
edelim dedik, ettik de ama gördük
ki bu mücadelenin başka türlü ol-
mas= laz=m. Çöpün muhakka doku-
nulmadan buraya gelmesi laz=m.
Ayr=şt=r=lmas=ndan daha önemli.
Mesela Ankara’da 30-40 tane giz-
li çöplük var. Onu biriktirenler var.
Çöpü toplayan çocuklarla görüşü-
yoruz hepsinde bin tane hastal=k var.
Çevre Bakanl=ğ= ile de ilişkilerimiz
iyi ve gittikçe kökleşiyor. Türki-
ye’ye özgü çözümler bulmam=z la-
z=m. Ama bu bilinçte olmak da
bunlar= konuşuyor olmak da bir
aşama ve keyif.

Kantur’un tesislerde yap=lan işlemlere ve gelecek planlamalar=na

ilişkin sorular=m=za verdiği yan=tlar da şöyle:

- Yaptığınız işi birazcık anlatabilir misiniz?

- Kat= at=ğ= fabrikaya sokuyoruz. Üçe ay=ryoruz çöpü. Önce geri dö-

nüşümü olacak malzemeleri çekiyoruz. Kağ=tlar, plastikler, metaller,

aliminyumlar, camlar bunlar= ay=r=yoruz. Kalan= ikiye ay=r=yoruz. Or-

ganikler dediğimiz yiyecek ve bitki art=klar=. En son kalana diğerleri

diyoruz. Onlar=n içinde kullan=lmayan plastikler, tekstiller, tahtalar...

Kağ=d= kağ=t, metali metal fabrikas=n= gönderiyoruz. Organikleri ise ha-

vas=z ortamda bakteriler vas=tas=yla fermantasyon teknolojisini uygu-

layarak bu organikleri metan gaz=na ve komposta çevririyoruz. Kom-

post gübre haline geliyor. Metan gaz= da elektrik üretimi için yak=t ha-

line geliyor.
- Başka arayışlarınız var mı?

- İkinci yöntemde denemeler sürüyor. Çimento fabrikalar=na yak=t

haz=rlayacağ=z. Toplam çöpün yüzde 15’ini böyle kullanacağ=z. Çimento

fabrikas=yla anlaşt=k makinalar= monte ediyoruz.

Toplam çöpün yüzde 35’inde kendi patentimizle geliştirdiğmiz ter-

mal teknolojisi kullan=l=yor. Reaktörün içinde 600 derce =s=da çöpten

karbonmonoksit, hidrojen, metandan yan=c= olduklar= için yine elektrik

üretiyoruz. Bir ad=m daha ileriye gittik, domates ve yosunlar gibi pro-

jelere başlad=k. At=k =s=y= veriyoruz seralara buradaki bitkiler bildiğimz

yöntemle ç=kan karbondioksiti al=p oksijen üretiyor. Yan ürün olarak

domates, yosun ç=k=yor. Yosundan biodizel üretiliyor.
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