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     GİRİŞ 

 

Kentte yaĢayan insan sayısının artması ve yeme-içme alıĢkanlıklarındaki 

birtakım değiĢiklikler yönetimi gerekli olan katı atıkların miktarında hızlı bir artıĢa yol 

açmaktadır. Katı atık yönetiminin harcamaları, kentsel alanlarda artan trafik 

yoğunluğuna ek olarak, kentlerin büyümesi ve katı atık biriktirme alanlarına olan 

uzaklıkları gibi sebeplere bağlı olarak artmaktadır. Üretimde, pazarlama ve tüketim 

aĢamalarında katı atık malzemelerinin ortaya çıktığı ve aynı zamanda üretim ve 

pazarlama faaliyetlerinin devam eden artıĢı, dünya üzerinde baĢkentlerde kurduğu 

yoğun baskı ile kentlerdeki baskıyı da arttırmaktadır. Teknik geliĢmeler ve bazı kentler 

için endüstrileĢmeye neden olan hızlı kentleĢme ve kentlerdeki nüfus artıĢı insan 

faaliyetleri aracılığı ile çevre üzerine yüklenen yükü hızlı bir Ģekilde arttırmaktadır. Katı 

atıkların yönetimi dünya çapında baĢkentlerde özellikle de dünyanın hızlı büyümekte 

olan kentlerinde esaslı bir zorluk olmaya devam etmektedir (Foo, 1997).  

Sınırsız insan isteklerini karĢılama doğrultusunda ileri teknolojiye 

baĢvurulmaktadır ve bunu yaparken çevre ve insan hayatı birtakım tehditlerle karĢı 

karĢıya gelmektedir. Doğal kaynaklar gün geçtikçe daha fazla yok olmaya baĢlamıĢ, 

üretilen ya da kullanılan her bir ürün sonunda kalıntı atıkların oluĢmasına sebep 

olmaktadır bu da çevre ve insanların refah durumunu daha güç bir hale getirmektedir. 

Bundan dolayı, kentler geliĢtikçe eskilerden miras kalan katı atık yönetimi sorunu 

ortaya çıkmaktadır. Kentlerdeki teknik ve ekonomik geniĢleme katı atıkların cins ve 

Ģekillerini farklılaĢtırmakta ve yönetimlerini daha karmaĢık bir hale getirmektedir. 

Hastalık salgınlarının karmaĢık doğası, Sahra Altı Afrika ülkeleri kentlerinde ishal ve 

kolera gibi çeĢitli hastalıkların yakın zamanlarda ortaya çıkması bu kanıyı doğrular 

niteliktedir.  
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Dahası, çeĢitli ekonomik eğilimler ve hızlı kentleĢme, geliĢmekte olan ve 

geliĢmiĢ ülkelerde katı atık yönetimini karmaĢıklaĢtırmaktadır. Akabinde ise, katı atık 

yalnızca mahallelerde artmakla kalmayıp, yakın zamanlarda birkaç kg‘dan tonlara 

çıkarak miktar olarak ciddi bir değiĢiklik göstermiĢtir (Bartone, 1993). Yüksek orandaki 

nüfus artıĢı ve kiĢi baĢına düĢen gelirdeki artıĢ, çevre ve insan sağlığının kalitesi 

üzerinde ciddi bir tehdit oluĢturan devasa miktardaki katı atığın ortaya çıkmasına sebep 

olmuĢtur. (Snigdha, 2003). Bu yüzden halk sağlığını koruma tedbirlerine ve yeterli 

miktardaki temiz suya eriĢim insanların sağlık ve refahı için hayati öneme haiz olarak 

kabul edilmektedir. 

BaĢkentlerdeki katı atık depolama sahaları hem çevre kirliliği sebebiyle hem de 

kent içlerinde kapladıkları geniĢ alanlar yüzünden ciddi sorun oluĢturmaktadırlar. 

Günümüzde, kentlerin geliĢimi için bazı önemli atık projeleri yürütülmektedir. Gana‘da, 

Zoomlion ġirketi Akra metropolü atık yönetimi hususunda öncülük etmektedir. 

Örnekleri çeĢitlendirmek isteyecek olursak; Türkiye‘de Ankara BüyükĢehir Belediyesi 

adına bu tür çalıĢmaları yapan ilk Ģirketlerden birisi ITC Invest Trading & Consulting 

AG‘dir. Paris‘te SITA Ģirketi 1990‘lı yılların baĢlarında atık yönetiminin öncülüğünü 

yapmıĢ daha sonra bu iĢi Suez Environnement ġirketine devretmiĢtir. Dünyadaki kentler 

çevrelerindeki kasabalara ve küçük topluluklara kıyasla hızlı kentleĢme oranı daha 

yüksek olmakta ve kentte yaĢayanların sayısının 1987 ile 2015 yılları arasında ikiye 

katlandığı tahmin edilmektedir (Medina, 2007) ve bunun sonucunda artan nüfus 

yoğunluğu birçok kentte kentsel atık yönetimi üzerindeki baskıları arttırmakta ve 

hâlihazırda kentsel hizmetlerin sağlanması üzerine de oldukça yük bindirmektedir. 

Kentlerdeki katı atık yönetimi sorunsalı son zamanlarda ciddi düzeyde artıĢ 

göstermiĢtir. Ayrım yapılmaksızın tüm katı atıkların çoğalması aslında dünya 

üzerindeki büyük kentler için bir tehdit ve utanç kaynağıdır.  
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1992 yılında Dünya Sağlık Örgütü ve BirleĢmiĢ Milletler arasında uluslararası 

bir zirve yapılmıĢtır. Ortak olarak hazırladıkları Çocuk Eğitim Fonu raporunda (United 

Nations International Children Education Fund) ―kötü halk sağlığı tedbirleri sebebiyle 

yaklaĢık olarak 2,4 milyar insanın 2004 yılında gereksiz yere hastalık riski, 2015 yılında 

da ölüm riski ile karĢılaĢacağını‖ belirtmiĢlerdir (Jonathan, 2004). Ardından, 2013‘te 

BBC‘nin yaptığı bir haberde Ģunu yazmıĢtır: ―Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası ile 

birlikte, geliĢmekte olan ülkelerde ölümlerin %23'ünün kirlilik gibi çevresel etkenlere 

atfedilebileceğini tahmin ediyor‖ (BBC, 2013). Bunun nedeni, katı atıkların kentsel 

ortamlarımızda tekrar eden bir unsur haline gelmesidir. Kentlerimizin katı atık 

sorunlarına boğulduğu artık Ģüphe edilmez bir husustur. Bu yüzden, kentsel alanlarda 

yaĢayan insanlar toplum sağlığı ve güvenliğini tehlikeye düĢüren etkenlerle sıklıkla yüz 

yüze gelmektedirler. (Agwu, 2012).  

Katı atıklar insanların toplu halde yaĢamaya karar vermesinden bu yana bir 

sorun haline gelmiĢtir ve dünya üzerindeki kentler katı atıklardan nasıl kurtulacaklarına 

dair ciddi sorunlarla karĢılaĢmaktadırlar. Dünya üzerindeki kentsel alanlardaki temel 

sorun katı atıkların yönetimidir. Ġnsanlar tarafından üretilen etkin ve verimli katı atık 

yönetimi programı hem endüstriyel hem de evsel katı atıklar sağlık sorunlarına yol 

açabilir ve çevre üzerinde olumsuz bir etkiye sebep olabilir. 

Dünya kentsel bir geleceğe doğru hızla ilerlerken, kent hayatının en önemli yan 

ürünlerinden birisi olan kentlerden kaynaklanan katı atıkların miktarı kentlerin büyüme 

oranından daha hızlı bir Ģekilde büyümektedir. 10 yıl önce, kentlerde günlük kiĢi baĢına 

0,64 kg. (yıllık 0,68 milyar ton) katı atık üreten 2,9 milyar kentsel nüfus vardı ve 

günümüzde bu veri yaklaĢık olarak kiĢi baĢına günlük 1,2 kg. (yıllık 1,3 milyar ton) katı 

atık üreten 3 milyar kentsel nüfusun olduğunu ve 2025 yılı itibariyle, bu rakamın kiĢi 

baĢına günlük 1,42 kg. (yıllık 2,2 milyar ton) katı atık üreten 4,3 milyar kentsel nüfusa 

ulaĢacağını göstermektedir. (Hoornweg ve Bhada-Tata, 2012: 8).  
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Katı atık yönetimi, düĢük gelirli ülkeler kadar birçok orta gelirli ülkelerde de bir 

Ģehrin sağladığı en önemli hizmetlerden birisidir ve katı atıkları yönetmenin maliyeti 

kentler için önemli bir bütçe kalemidir. 

Nüfus sayısının artması, kentleĢme ve hayat standartlarının iyileĢmesinin yanı 

sıra sosyal ekonominin geliĢmesi dünya üzerindeki kentlerde katı atıkların üretimini 

arttırmıĢtır.  Ortalama, geliĢmiĢ ülkeler tipik olarak yıllık kiĢi baĢına 521.95 – 759,2 kg. 

arasında katı atık üretir,  geliĢmekte olan ülkeler ise 109.5 – 525.6 kg. arasında katı atık 

üretir; yakın zamanda yapılan tahminler kentlerde üretilen küresel katı atık miktarının 

yıllık 2 milyar tonu aĢtığını göstermekte olup bu durum çevrenin muhtemel olarak 

tahrip olması açısından bir tehdittir. (Karak ve ark. 2011). Bundan dolayıdır ki, 

kentlerdeki katı atık yönetimi günümüzde ve gelecekte çevrenin korunması için mühim 

konulardan biri olarak görünmektedir.  

Türkiye‘de atık yönetimi 1930‘lu yıllardan bu yana yasal düzenlemelere tabi 

tutulmuĢ ve belediyeler ana uygulayıcı makam olarak görevlendirilmiĢlerdir. Ulusal 

düzeyde politika üretme ve yönetme iĢleri, ilk zamanlarda Sağlık Bakanlığı‘nın görev 

konusu dâhilinde iken, günümüzde Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından 

yürütülmektedir. 

2004 yılına ait TURKSTAT verilerine göre, belediyeler tarafından toplanan katı 

atığın miktarı yıllık olarak 34 milyon tondur. Ortalama kiĢi baĢına düĢen günlük katı 

atık miktarı 1,34 kg‘dır ve toplamda kiĢi baĢına düĢen günlük miktar ortalama 2 kg‘a 

ulaĢmaktadır. BaĢka bir ifadeyle, ortalama yıllık her bir kiĢi kendi ağırlığının yaklaĢık 

on katı atık üretmektedir (Kose, vd. 2007). 

2007 yılında, 4 milyonluk nüfusa sahip olan Ankara‘da yıllık olarak üretilen atık 

miktarı (üretim sanayiinin atıkları haricinde) 2,2 milyon tondur ve bu atıklar Ankara‘nın 

kronik bir çevre sorunu haline gelmiĢ olan Mamak atık depolama sahasına dökülüyordu. 
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Her ne kadar Ankara Türkiye‘nin baĢkenti olsa da düzenli bir atık depolama sistemi 

baĢlatılamamıĢtı ve eski olduğu kadar sağlıksız bir depolama metodu uygulanıyordu. 

(Kose, vd. 2007). Bunun yanı sıra, Ģimdiye kadar sıhhatli bir atık yönetimi sistemi tahsis 

edilmediği için, Ankara ciddi çevre sorunları olan kentlerin baĢında geliyordu. 

BaĢkent Ankara yoğun nüfus ve yaygın endüstriyel ticari faaliyetlerine bağlı 

olarak yoğun atık üretimi ile nitelendirilmiĢ ve bu Ģartlar altında BüyükĢehir 

Belediyesinin kurumsal kapasitesi ve faaliyetleri birikmiĢ sorunlar karĢısında yetersiz 

hale gelmiĢti. Ankara‘nın merkezinde bulunan Mamak bölgesi potansiyel risklere bağlı 

olarak ITC‘nin atık depolama sahası projesinin faaliyete geçtiği 2005 yılına kadar kötü 

bir üne ve görünüme sahipti. Atık depolama sahası hâlihazırda 20 milyon tonluk 

belediyenin topladığı katı atıklara ev sahipliği yapmaktadır. Katı atıkların yaklaĢık 

%60‘ı organik materyallerden oluĢmaktadır. Günlük olarak sahaya depolanan atık 

miktarı ortalama 3500 ton olarak tahmin edilmiĢtir (ITC, 2017). 

GeliĢmiĢ ve geliĢmekte olan dünyanın kentlerinin fiziki özelliklerinin 

farklılıkları dikkat çekmektedir. Bu bakımından az geliĢmiĢ dünyanın örneğin Gana‘nın 

kentleri dar, tepelik ve asfaltsız sokaklara sahip gecekondularla dolu standartların 

altındaki sahalara sahiptir. Birçok göçmen boĢ arazileri iĢgal etmekte ve evlerini inĢa 

edecek araziler için paraları olmadığından gecekondu yaĢamanı sürdürmektedir. Bu 

kentlerde söz konusu gecekondu yerleĢkelerinin birçoğu atık toplama hizmetlerinden 

mahrumdur ve bu durum da Ģehrin ortamı için bir tehdit teĢkil etmektedir. 

Gana sağlık sektörüne göre (Ghana Health Service, 2015), baĢkent Gana‘daki 

kolera ve sıtma gibi hastalıklar sıklıkla ölümlere sebep olmaktadır. Sokaklarda bulunan 

pislik ve çöp yığınlarından, Akra‘daki pazar tezgâhları ve evlere kadar sızan atıklardan 

kaynaklanan alıĢılagelmiĢ kötü koku kent halkı için bir sorun teĢkil etmektedir. Diğer 

ülkelerle kıyaslandığında, Gana‘nın yıllar içinde atıkların ortaya çıkıĢıyla ilgili kesin 

olarak tutulmuĢ kayıtları yoktur ve atık yönetimi ile ilgili çok az Ģey kayda geçirilmiĢtir. 
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Bu yüzden Gana‘da ortaya çıkan atığın miktarını kesin olarak belirlemek mümkün 

değildir ve bu da ülke olarak planlama açısından endiĢe verici bir durumdur. 

Fransa‘da nominal açıdan, çevrenin korunması için yapılan en büyük harcama 

atık yönetimidir, bu da 2008 yılında toplamda 14 milyar Avro miktarına ulaĢmıĢtır. Bu 

toplam miktar belediyenin ve endüstriyel sahada yapılan atık yönetimini ve sokakların 

temizlenmesini kapsamaktadır. Hesaplar ve Çevre Ekonomi Komitesine (Commission 

des Comptes et de l'Économie de l'Environnement: CCEE) göre çevreyi koruma 

harcamaları 2008 yılında %4,1 artarak 44 milyar Avro miktarına ulaĢmıĢtır. Bu giderler 

2000 yılında %2‘nin çok az üzerinde iken artıĢ göstererek, GSYĠH‘nın %2,25‘ini 

oluĢturmuĢtur (SPPI, 2011). Avrupa Birliği‘nin (AB) atık depolama sahalarının 

kullanımından vazgeçilmesiyle ilgili talimatına rağmen Fransa, belediyenin topladığı 

katı atıkların %40‘ını atık depolama sahalarına göndermektedir. Bununla beraber, 

Fransa‘nın atık depolama sahalarıyla ilgili sıkı düzenlemeleri vardır. 

2001 yılında, Fransa raporlarına göre 32.198.000 ton kentsel katı atık üretirken, 

2010 yılında 34.535.000 ton atık üretmiĢtir. Bu söz konusu dönemde %7‘lik bir artıĢa 

tekabül eder. KiĢi baĢı kentsel katı atık üretimi 506 kg. ile (2003) en fazla 543 kg. 

(2007) arasında değiĢmektedir (EEA, 2013).  

Oysa üretilen atığın yarısı yeniden kullanılabilir ve geri dönüĢtürülebilir. 

Böylelikle sorun olmaktan çıkar. Bu sayede, üretim için istihdam gibi sahalarda zengin 

bir kaynak olan atığın sebep olduğu ilave kapasite düĢünüldüğünde, milli refahın 

arttırılması için geri dönüĢümün büyük bir potansiyele sahip olduğu ortaya çıkmatadır. 

Ġnsanların çöp üretme hususunda etkisi büyüktür. Hemen hemen her Ģeyi 

tükettiğimiz için çöp yığını oluĢturmaktayız. Genellikle organik çöpleri gübre haline 

getirme veya geri dönüĢüm hakkında pek fazla bilgi sahibi değiliz. Çok az insan 
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attığımız çöplere ne olduğunu düĢünmekteyken çoğumuz bunu düĢünmemekteyiz 

(Rowe, 2013).  

Bu çalıĢmanın amacı, Türkiye (Ankara), Gana (Akra) ve Fransa (Paris) katı atık 

yönetiminin mevcut durumunu değerlendirip bu Ģehirlerde gelecekteki geliĢmelere 

iliĢkin önerilerde bulunmaktır. Ayrıca belirtilen üç kentteki katı atık sorunlarını ve 

bunların yönetim politikalarını değerlendirip tartıĢmak ve ardından kentlerdeki atık 

yöneticilerin bu sorunlarıyla mücadele ederken birbirlerinden alabilecekleri olası 

dersleri amaç gösterilmektedir. Bu doğrutuda söz konusu çalıĢmaya yön veren araĢtırma 

soruları Ģunlardır: 

 Bu üç kentteki katı atık yönetimiyle ilgili sorunlar nelerdir? 

 Bu üç kentteki atık yönetimi politikaları nelerdir? 

 Katı atık sorunuyla mücadele etmek için gerçekleĢtirdikleri teĢebbüslerde bu üç 

kent birbirinden hangi çıkarımlarda bulunabilir? 

Bu çalıĢma aynı zamanda, Gana, Türkiye ve Fransa‘daki katı atıkların 

durumuyla ilgili genel bir çerçeve sunmaktadır. Üç ülkenin kentlerindeki katı atıkların 

maliyeti, karĢılaĢılan zorluklar ve sorunları çözmek için hâlihazırda gösterilen çabalar 

bu çalıĢmada ortaya konmaktadır. Katı atıkların çevre üzerindeki olumsuz etkileri bu 

sorunu kontrol altına almak için kabul edilebilir yönetim uygulamalarının 

kurumsallaĢması gerektiği düĢünülmektedir. 

Farklı bölgeler ve gelir seviyesine sahip bu ülkelerde bulunan kentleri katı atık 

yönetimi ile ilgili olarak karĢılaĢtırmak, atık endüstrisinin ülkelerin sosyo-ekonomik 

geliĢmesinde oynadığı belirgin role rağmen, üzerinde fazla durulan bir husus 

olmamıĢtır. Bu bakımından söz konusu çalıĢmayla katı atık yönetimi literatürüne, 

özellikle çevre alanındaki literatüre yeni bilgiler kazandırması da hedeflenmektedir. 

https://prezi.com/user/fu9k90y85-t2/
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Uygulamada, bu çalıĢma üç ülkenin baĢkentlerinde bulunan katı atık yönetimi 

programlarına katkıda bulunabileceği ve bu farklı kentlerdeki toplum sağlığını 

iyileĢtirme yönündeki beklentilerde çevrenin yönetilmesine yardımcı olacağı 

beklenebilir. 

Bu çalıĢmanın atık yönetimine iliĢkin farklı ülkelerin sorunları ve bu sorunlara 

iliĢkin politikaları hakkında bilgi sunması açısından önemli olduğu düĢünülmektedir. 

ÇalıĢmadan elde edilen bulguların kent yönetiminde hanelerin karĢılaĢtığı zorluklarla 

baĢ etme stratejilerini anlamak için yardımcı bir kaynak oluğu söylenebilir. Dahası, atık 

yönetimiyle ilgili ortaya koyulan bulgulardan hareketle üç Ģehrin, katı atık sorunuyla 

mücadele etme konusunda bilgi alıĢveriĢinde bulunabileceği beklenmektedir.  

Genel olarak, bu çalıĢmadan elde edilecek sonuçlar, düĢük, orta ve yüksek gelirli 

ülkelerde katı atıkların bertaraf edilmesine yönelik yeni sosyal politikaların 

geliĢtirilmesi için bir farkındalık oluĢturmaktadır.  Ayrıca bu çalıĢmanın, katı atık 

yönetimine iliĢkin literatüre katkıda bulunduğu ve atık yönetimi ile ilgili çalıĢmalar için 

bir bilgi kaynağı olduğu düĢünülmektedir.  

Bu çalıĢma ―Türkiye‘den Ankara, Gana‘dan Akra ve Fransa‘dan Paris kentlerin 

katı atık yönetiminin sorunlarını incelemek amacıyla, kentsel katı atık yönetimini elde 

etmek için kavramsal çerçeve oluĢturmak için katı atık yönetimi modellerini 

incelemektedir. Ek olarak, çevre ve sağlık ile ilgili bakanlıklar ve onların aĢağıdakilerle 

kentsel alanlardaki katı atıkların yönetimi ile ilgili talimatları vem ölçütleri bu 

çalıĢmanın kapsamı içindedir: 

 Bu ülkelerin: 

 Ulusal Çevre Kalite mevzuatı, 

 Katı Atık Depolama Alanlarıyla Ġlgili mevzuatı, 

 Kentsel Atık Yönetimi Planlarının hazırlanmasıyla ilgili mevzuatı, 
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 Katı Atık Yönetimiyle ilgili diğer politikalar.  

ÇalıĢmanın sonucu raporların analizine ve üç ülke tarafından ilgili kentlerindeki katı 

atıkların yönetiminde benimsedikleri politikaların ve yaklaĢımların incelenmesine 

dayanmaktadır. Atık yönetimi personeli (atık Ģirketleri, kentsel halk sağlığı dairesi ve 

sair) tarafından uygulanan strateji ile bilimsel makaleler, dergiler ve diğer yayınlardan 

elde edilen ikincil veri kaynaklarından alınan malzemeler bu çalıĢmada kullanılmiĢtır. 

ÇalıĢma belirlenen hedefleri karĢılamak için, nitel yöntemi kullanarak farklı ülkelerin 

kentlerinden elde edilen bilgiler toplanmaktadır. Bu çalıĢma coğrafi olarak Türkiye‘de 

Ankara‘yı, Gana‘da Akra‘yı ve Fransa‘da Paris‘i kapsamaktadır. Ayrıca çalıĢma 

kapsamında, bu kentlerdeki belediyelerin sadece katı atıkları incelenmektedir. 

ÇalıĢma iki ana bölüme ayrılmıĢtır. Birinci Bölüm katı atık ile katı atık yönetimi 

kavramlarını içermekte, yani katı atık yönetimi ile ilgili literatürün incelenmesi üzerine 

yoğunlaĢmaktadır. Ġkinci Bölüm, çalıĢılan sahanın profilini, geçmiĢini, sorunların ortaya 

konmasını, sonuçları tartıĢmaları ve çalıĢmanın genel değerlendirmesini ayrıntılarıyla 

vererek, Türkiye‘de (Ankara), Gana‘da (Akra) ve Fransa‘daki (Paris) katı atık 

yönetimini anlatmaktadır. Son olarak, bulguların bir özeti, sonucu ve çalıĢmadan elde 

edilen önerileri içermektedir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

  KATI ATIK VE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 

 

1.1. Katı Atık Çeşitleri ve Kaynakları 

 

Atık kavramının, birçok farklı tanımı bulunmaktadır ve bu yüzden kesin bir yargıya 

varmak mümkün değildir. BaĢka bir ifadeyle, tüm dünyada ortak olarak kabul edilen bir 

tanımı bulunmamaktadır. ―Atık kavramı denilince herkese birtakım çağrıĢımlar 

yapmaktadır, ancak gerçek atık kavramının ne olduğunu belirlemek için kesin bir yasal 

tanım yapmak mümkün değildir‖ (IPTS, 1997: 8). Diğer bir kaynağa göre, atık 

kelimesinin tanımları ancak sözlüklerde ve hükümet yayınlarda bulunmaktadır 

(Baabereyir, 2009: 12). Örneğin, ÇağdaĢ Ġngilizce Longman Sözlüğünde,‖ ―Bir Ģey 

kullandıktan sonra kalan istenmeyen malzeme veya madde‖ olarak, yani ―bir Ģey 

kullandıktan sonra geri istenmeyen malzeme ya da madde‖ diye tanımlamaktadır.  

Evrensel tanımı olmadığından dolayı hangi madde atık olup olmadığı konusunda bir 

sorun meydana getirir, çünkü kimisi için atık denen nesne onlar için ―mirastır‖. Bir 

malzemenin kullanım-değeri kazanıp kaynak haline geldiği gibi, kullanım-değerini 

kaybettiğinde, atık haline gelebilir. ‗Atığın göreceli niteliği ‗kaynak‘ kavramı ile 

mukayese edilebilir; yani ―insan değerlendirmenin bir sonucu olarak bir malzeme 

kullanım-değeri kazanabilir ya da kaybedebilir‖ (Jones ve Hollier, 1977: 20). Genel 

olarak, atığın tanımı net yapılamadığı gibi katı atığın tanımının evrensel olmadığını 

kolaylıkla söyleyebiliriz. Basit bir anlatımla evsel, ticari ve endüstriyel iĢlevler sonucu 

oluĢan ve tüketicisi tarafından artık iĢe yaramadığı gerekçesiyle atılan ancak çevre ve 

insan sağlığının yanı sıra, diğer toplumsal faydalar nedeniyle düzenli biçimde 
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uzaklaĢtırılması gereken maddelere katı atık denir (Clayton ve Huie, 1973: 1; Erdin, 

1996; Palabıyık vd. 2004:3). BaĢka bir tanımda, ‗‗tüm istenmeyen ve ekonomik açıdan 

kullanılmaz hale gelen yan ürün veya herhangi bir yerde ve zamanda artıkların çevreye 

kazara veya baĢka yönle çevreye ulaĢan Ģeye denir‘‘(Gilpin, 1996:228) olarak ifade 

etmektedir. Özet olarak, katı atık; akıcı olabilecek kadar sıvı içermeyen, insan ve çevre 

sağlığına zarar vermeyecek Ģekilde bertaraf edilmesi gereken ve iĢe yaramayan 

maddelere denir. Yani katı atık insan faaliyetlerinden kaynaklanan evsel, ticari ve 

endüstriyel kaynaklardan gelen herhangi bir malzemedir; sahiplerine faydaları olmayan 

ve bu malzemeler bir boru vasıtasıyla deĢarj olması amaçlanmaktadır. Katı atık evsel, 

ticari, inĢaat ve yıkım, tarım, kurumsal ve çeĢitli Ģekillerde sınıflandırılır (Haggerty et 

al, 1973).  

Genel olarak atık tiplerini sınıflandırırken çok sayıda ölçüt kullanılmaktadır. 

Kullanılan kriterlerden bazıları Ģunlardır: Kaynaklar, fiziksel durum, malzeme bileĢimi 

ve atıkların risk düzeyi. Yukarıdaki Haggerty‘nin yaptığı tanım ile diğer tanımlardan Ģu 

kanıya varılabilir; katı atıklar çeĢitli kaynaklardan, yani oluĢtukları yerlere göre 

adlandırılır ya da sınıflandırılırlar. Uygun katı atık yönetim sistemlerinin geliĢtirilmesi 

ve çalıĢtırılması amacıyla, en azından bir alandaki katı atık türlerini bilmemizde fayda 

vardır.  1999 yılında, Asya‘da, Dünya Bankası tarafından yapılan bir çalıĢmada katı atık 

sınıflarındırmasında, kaynak kriterin mükemmel bir örneği sunulmaktadır. Katı atık 

üretim kaynaklarında sekiz büyük sınıflandırma ortaya çıkmıĢtır. Bunlar; yerleĢim, 

sanayi, ticari, kurumsal, belediye hizmetleri, inĢaat ve yıkım, endüstriyel süreç (imalat 

vb.) ve tarım/zirai katı atık olarak sıralanabilir. 

 

1.1.2.  Yerleşim Kaynaklı Atıklar 

 

Bu türde, gıda atıkları, kâğıt, karton, plastik, tekstil, deri, bahçe atıkları, ahĢap, 

cam, metal, küller, özel atıklar (hacimli ürünler, tüketici elektroniği, beyaz eĢya, piller, 
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yağ, lastik), ve evsel tehlikeli atıklardan oluĢmaktadır. Bunlar tek ve çok aileli 

konutlardan oluĢmaktadır. 

1.1.3.  Sanayi Kaynaklı Atıklar 

 

Temizlik atıkları, ambalaj, gıda atıkları, inĢaat ve yıkım malzemeleri, tehlikeli 

atıklar, küller ve özel atıklardan oluĢur. Hafif ve ağır üretim, imalat, inĢaat siteleri, akım 

ve kimya tesislerinden kaynaklanmaktadır. 

1.1.4.  Ticari Kaynaklı Atıklar 

  

Kâğıt, karton, plastik, ahĢap, gıda atıkları, cam, metal, özel atıklar ve tehlikeli 

atıklardan oluĢur. Mağazalar, oteller, restoranlar, marketler, ofis binaları ve benzeri 

yerlerden üretilir.  

1.1.5.  Kurumsal Kaynaklı 

  

Bu türün bileĢenleri, ticari atık ile aynıdır. Okullar, oteller, restoranlar, 

marketler, ofis binası gibi yerlerden üretilir. 

1.1.6.  İnşaat ve Yıkım Kaynaklı 

 

Bu türde, ahĢap, çelik, beton, toz ve kir gibi bileĢenlerle oluĢur. Bunlar 

Ģantiyelerde, yolların onarımı, kentsel dönüĢüm ve yıkım siteleri vb. yerlerden üretilir. 

 

1.1.7.  İşleme Kaynaklı Atıklar 

 

Bu türler endüstriyel süreç atıkları, hurda malzemeleri, Ģartname-dıĢı ürünler ve 

madencilik atıklarıyla oluĢur. Bunlar, ağır ve hafif imalat, rafineriler, kimyasal tesisler, 

enerji santralleri, maden çıkarma ve iĢleme yerlerinden üretilmektedir. 
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1.1.8.  Tarım Kaynaklı Atıklar 

 

 BozulmuĢ gıda atıkları, tarımsal atıklar, tehlikeli atıklar (örneğin, böcek ilaçları) 

ve benzerinden oluĢur. Bitkiler, meyve bahçeleri, üzüm bağları, mandıralar, besi 

çiftliklerinden üretilmektedir (Tchobanoglous vd. 1993: 58). 
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Tablo 1: Katı Atıkların Kaynaklarına ve Faaliyet Alanlına Göre Sınıflandırılması 

Kaynak: Tchobanoglous vd. 1993: 58   

Kaynak Tipik Atık Üreteçler Katı Atık Türleri 

Yerleşim/Evsel 

 

Tek ve çok aileli konutlar 

 

Gıda atıkları, kâğıt, karton, 

plastik, tekstil, cam, metal, kül, 

özel atıklar (hacimli ürünler, 

tüketici elektroniği, pil, yağ, 

lastik) ve Evsel tehlikeli atıklar 

 

Sanayi Hafif ve ağır imalat, fabrikasyon, 

Ģantiyeler, akım ve kimyasal tesisleri. 

Kâğıt, karton, plastik, ahĢap, 

gıda atıkları, cam, metal, özel 

atıklar, tehlikeli atıklar. 

Ticari Mağazalar,oteller,restoranlar, 

marketler, ofis binaları 

Kâğıt, karton, plastik, ahĢap, 

gıda atıkları, cam, metal, özel 

atıklar, tehlikeli atıklar 

 

Kurumsal 

 

Okullar, hükümet merkezi, 

hastaneler, hapishaneler 

 

Kağıt, karton, plastik, ahĢap, 

gıda atıkları, cam, metal, özel 

atıklar, tehlikeli atıklar 

 

Belediye 

hizmetleri 

 

Sokak temizliği, peyzaj, parklar, 

plajlar, eğlence alanları 

 

Sokak süprüntüsü, peyzaj ve 

ağaç Süslemeler, parklar, 

plajlar, eğlendinlen alanlarından 

üretilen diğer genel atıklar 

 

İnşaat ve 

yıkım 

Yeni inĢaat siteleri, yol onarımlar, 

yenileme siteleri, binaların yıkımı 

 

AhĢap, çelik, beton, toz ve 

toprak, tuğla, yapıĢtırıcı, kiremit 

ve tesisat, iĢi ve elektrik 

parçaları 

 

 

Endüstriyel 

proses katı 

atıkları 

Ağır ve hafif imalat, rafineriler, 

kimya tesisleri, enerji santralleri, 

maden çıkarma ve iĢleme 

 

Endüstriyel süreç atık, 

sularındaki döküntü ve kırıntı 

maddeleri; endüstriyel olmayan 

yiyecek, çöp, kül, yıkım, inĢa 

atıkları, özel atıklar ve zararlı 

atıklar 

 

Zirai katı 

atıklar 

Bitkiler, meyve bahçeleri, üzüm 

bağları, mandıralar, besi yeri, 

çiftlikler 

 

BozulmuĢ gıda atıkları, tarımsal 

atıklar, tehlikeli atıklar (örneğin 

pesti sitler).  
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Tablo 1‘deki sınıflandırmaya göre, denilenebilir ki tarımsal atık hariç tüm 

kategoriler kentsel katı atık altında toplanır (Hoornweg vd. 1999). Kentsel katı atık basit 

bir ifadeyle, özellikle zararlı ve tehlikeli katı atık kapsamına girmeyen atıklar 

tanımlanabilir. BaĢta evsel nitelikli atıklar olmak üzere bu nitelikteki endüstriyel, ticari, 

kurumsal ve kentsel iĢlevler sonucu ortaya çıkan atıkları kapsamaktadır (EPA, 1989: 9 

Palabıyık vd., 2004:3). Kentsel katı atık kavramı, literatürde, yerel yönetimlerce ya da 

onlar adına yürütülen hizmetlerle toplanıp uzaklaĢtırılan atıklar için kullanılmaktadır 

(Palabıyık vd. 2004:3). BaĢka bir ifade ile, kentsel atık genelde çöp olarak bilinir; yani 

günlük kullandığımız ve daha sonra iĢimize yaramayacağı için attığımız nesnelerdir. 

Ġçerik olarak ambalaj ürünleri, çim kupürleri, mobilya, giyim, ĢiĢe, yiyecek artığı, 

gazeteler, beyaz eĢya, boya, piller ve benzerini (Hoornweg vd. 1999) kapsamaktadır. 

Katı atıklar aynı zamanda, sık sık malzeme biliĢimiyle sınıflandırılmaktadır. 

Bunda ortaya çıkan türler organik atıklar, kâğıt ve karton, plastik, cam, seramik, tekstil, 

metal ve atıl atık gibi türleridir. Malzeme bileĢimine göre atık sınıflandırmasının bir 

örneği olarak, Surrey County (Ġngilitere‘de, 2002/2003), tarafından bir çalıĢma 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Ayrıntılı olarak Tablo 2‘de gösterilmektedir. 
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Tablo 2: Atıkların Maddelerin Fiziksel Durumuna Göre Sınıflandırılması 

Atık Çeşitleri Örnekler 

Kâğıt Gazeteler, mukavva, ofis kağıt atıkları, dergi 

Plastik ġiĢeler, geniĢletilmiĢ polistiren, film plastik, diğer sert plastik 

Cam ġeffaf cam, yeĢil cam, amber cam, geri dönüĢümsüz cam 

Metaller Çelik kapları, alüminyum kutular, diğer demir ve alüminyum 

Organik Bahçe atık-çim, bahçe atık-diğer, ahĢap, tekstil, çocuk bezi, diğer 

organikler 

İnorganik Elektronik, halı, alçıpen, diğer inĢaat ve yıkım, diğer inorganik 

Kaynak: (Baabereyir: 2009:16)   

Atık, aynı zamanda biyo-bozunur veya biyo-bozunmaz atık olarak 

sınıflandırılabilir. Biyo-bozunur atık genelde bitki ve hayvan kaynaklarından oluĢur ve 

onlar bakteri etkisi ya da baĢka canlı organizmalar tarafından kolayca parçalanabilir ve 

böylece ortamlarda nispeten ömürleri kısadır. Bu tip atıklar genellikle gıda atıkları, 

bahçe atıkları ve kâğıt gibi belediyesel katı atıkta bulunur. Diğer biyo-bozunur atık 

maddeler insan dıĢkısı, hayvan pisliği, kanalizasyon ve mezbaha atıkları içermektedir 

(Lapidos, 2007, Baabereyir, 2009: 17). Biyo-bozunur atıkların aksine, biyo-bozunur 

olmayan atıklar; içerik olarak, en çok plastik, metal ve seramik maddelerdir ve bunlar 

canlı organizmalar ya da doğal süreçler tarafından parçalanamayan atıklardır (Lapidos, 

2007, Baabereyir, 2009: 17). 

Sonuç olarak atıkların farklı kompozisyonu farklı atık yönetimi süreçlerini 

belirler ve dolayısıyla katı atık bileĢenlerinin ne olduğunu bilmemiz kuĢkusuz 

önemlidir. Atık bileĢimi, kültür, ekonomik kalkınma, iklim ve enerji kaynakları gibi 

unsurlardan etkilenir ve bu kompozisyona atıkların ne sıklıkla toplandığı ve nasıl 

bertaraf edilebilirliği konusunda etkileri vardır. Bu nedenle, atık bileĢimi, bu unsurların 

bir sonucu olarak bölgeden bölgeye farklıdır. Yani, atık miktarlarının yanı sıra 
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kompozisyonu, ekonomik faaliyet ve atık üreten toplumun kaynak tüketimi canlılığına 

bağlıdır. 

1.2. Katı Atık Yönetimi 

Bir ülkenin kaynaklarını daha etkin kullanabilmesinin unsuru, atık yönetimini 

geliĢtirmektir. Katı atık yönetimi kavramı, katı atıkların insan ve çevre sağlığı, ekonomi, 

mühendislik, kaynakların korunması, estetik ve diğer çevresel konularla ilgili biçimde 

toplumun üretim ve tüketim alıĢkanlıklarını da dikkate alarak atık miktarının kontrolü, 

toplama, biriktirme, taĢıma-aktarma, iĢleme ve son uzaklaĢtırma aĢamalarını kapsayan 

disiplin olarak tanımlanabilir (Tchobanoglous vd. 1977: 15). BaĢka bir ifade ile katı atık 

yönetimi, atık kaynağından uzaklaĢtırma ya da bertarafa kadar denetleyici bir idare 

uygulamasını ifade eder. Katı atık yönetimin bir takım süreçleri vardır ve bunlar 

Tchobanoglous‘un ve diğerlerin tanımlarından anlaĢılmaktadır. Süreçler, atıkların 

üretimi, depolama, toplama, aktarma ve taĢıma, iĢleme ve bertaraftır. Vurgulanabilir ki 

bu söz edilen süreçler, eğer kentsel alanlarda gerekli düzenlemeler yapılırsa, alınacak 

sanitasyon faydasıyla kalmayıp, kent merkezlerindeki sosyal, ekonomik ve sağlık 

standartlarında bir dalgalanma etkisi olacaktır. 

1.2.1. Katı Atık Yönetimi Süreçleri 

Üretim, depolama, toplama, aktarma ve taĢıma, iĢleme ve nihai bertaraf katı atık 

yönetim sürecinin temel bileĢenleridir ve yukarıda Tchobanoglous vd. (1977:15)‘in 

tarafından verilen katı atık yönetimi tanımını doğrular niteliktedir. 

Katı atık üretim oranları konut veya iĢletmeler tarafından oluĢturulan atık 

miktarını belirli bir zaman üzerinde (gün, yıl vs.) tahmin eder. Atık üretme, geri 

dönüĢümlü ya da bir depolama tarafından bertaraf edilecek olsun veya olmasın, atılan 

ya da atılacak tüm malzemeleri içerir. Konut ve ticari faaliyetler için atık üretim 

oranları, yeni geliĢmelerin yerel atık akıĢına etkisini tahmin etmek için kullanılabili. 
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Katı atık miktarı ve türlerindeki ölçme ve niteleme, katı atık yönetimindeki bilinmesi 

gereken en temel adımdır. 

Katı atık üretim oranları ya da miktarı, ekonomik geliĢme, sanayileĢme derecesi, 

kamu alıĢkanlıkları ve yerel iklimden etkilenir. KentleĢme hızı ve ekonomik kalkınma 

yüksekse üretilen katı atık miktarı da büyük ihtimalle yüksektir. Gelir düzeyi ve 

kentleĢme birbirleriyle bağlantılıdır; harcanabilir gelir ve yaĢam standartları artarsa, mal 

ve hizmetlerin tüketimi, üretilen atık miktarı oranında artar. Kentsel sakinler kırsal 

sakinlerden yaklaĢık iki kat fazla atık üretirler. Atık üretme ya da üretme miktarı refah 

oranını kent içinde ve bölgesel ülke varyasyonlarını değiĢtirir;  

Katı atıkların ana bileĢenleri (örneğin cam, kâğıt, vs.) benzerdir. Ancak, her bir 

bileĢenin oranları kentten kentte, ilçeden ilçeye ve ülkeden ülkeye büyük farlılıklar 

gösterir. 

Küresel atık üretim rakamlarının tahmin edilmesi güçtür; özellikle düĢük ve orta 

gelirli ülkelerde belirtilen verilere tam anlamıyla güvenilemez. UNEP tarafından 2007 

ile 2011 yılları arasında, dünya çapında katı atık üretimi %8 oranında artıĢ göstereceği, 

yani %37,3 civarında artacağı tahmin edilmiĢtir (Puopiel, 2010: 12). 

 

1.2.1.1.  Elleçleme  

 

Atık elleçleme, atıkların toplanmadan önce, kendi depolaması için kullanılan 

kaplara yerleĢtirildiği veya geri dönüĢüm merkezlerine dönene kadar atıkların 

yönetilmesi ile ilgili faaliyetleri içermektedir. Kaynağında, atık elleçleme eylemleri, 

yeniden kullanım için ayrılan malzeme türlerine ve hangi ölçüde ayrıldığına göre 

değiĢir. Elleçleme, nihai bertaraf sitelerine toplama merkezlerinden yüklenen atıkları 
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taĢımak için gerekli olabilir; bu ancak mevcut toplama hizmetlerinin türüne bağlıdır 

(Tchobanoglous vd. 1993). 

 

1.2.1.2. Depolama  

 

Atık ürettikten sonra toplama ve bertaraf öncesinde, katı atıkları çevreleme ya da 

idare etmeye depolama denir. Tchobanoglous ve diğerlerine göre, atık bileĢenleri, 

konteynırın tipi, konumu ve atık bileĢenlerinin kirlenmesi, depolamayı etkileyen 

unsurlardandır. Bu unsrlar çürüyebilen malzemelerin depolanması üzerindeki etkisi 

büyüktür ve malzemeler hızla çürüdüğü için hızlı bir Ģekilde toplanması gerekmektedir 

(Tchobanoglous vd. 1993). 

1.2.1.3. Toplama 

 

Katı atıkların toplanması baĢta atık maddelerin toplanmasını, toplandıktan sonra 

araçlarla boĢaltılan yere ulaĢması ile ilgili benzer aktiviteleri içermektedir 

(Tchobanoglous vd, 1993:58). Toplama, çeĢitli yönetim düzenlemeleri kapsamında 

sağlanır; belediye hizmetlerinden özel hizmetlere kadar yapılan çeĢitli sözleĢmeler. Katı 

atıkların toplanması, genelde bir topluluğun toplam katı atık bütçesinin %60-%80 

oranında kullanılır. Bu nedenle, toplama sistemindeki herhangi önemli bir geliĢme 

büyük ölçüde genel maliyeti düĢürebilir (Singh, et al, 2014: 347-349). 

 

1.2.1.4. Ayrılık, işleme ve dönüşüm   

 

Kaynağından ayrılmıĢ olan atık maddelerin geri kazanımı için kullanılan 

yöntemler kaldırımlardan toplama, bırakma ve geri almaktır. Bu atıkların ayrıĢtırılması 
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ve iĢlenmesi genellikle geri kazanma merkezleri, aktarma istasyonu, yakma 

tesislerinden ve bertaraf sahalarından meydana gelir. Tchobanoglous vd.'ye göre bu katı 

atık yönetimi sürecinin fonksiyonel unsurları, ayrılmıĢ maddelerin geri kazanımı, katı 

atık bileĢenlerinin ayrılması ve iĢlenmesi, katı atık üretim kaynağından uzak yerlerde 

dönüĢümü, mıknatıslar, sıkıĢtırma ve yanma ile manuel yöntemler kullanarak atık 

bileĢenlerin (metal içerikli) ayırma ve hacim azaltma iĢlemini içermektedir 

(Tchobanoglous vd.1993:59). Kentsel katı atıkların organik kısımlar, çeĢitli kimyasal ve 

biyolojik süreçlerle geri dönüĢtürülebilir. En sık kullanılan kimyasal dönüĢüm süreci 

yanmadır ve bu enerjinin kullanıp geri kazanılmasıyla ısı üretilir. Kompostlama ise, katı 

atık dönüĢümü için en sık kullanılan biyolojik bir süreçtir. Süreçlerin belirli bir dizi 

seçimi ancak atık yönetiminde ulaĢılmak istenilen hedeflere bağlıdır (Tchobanoglous 

vd.1993:59). 

1.2.1.5. Aktarma ve Ulaşım 

 

Tchobanoglous vd. (1993) tarafından katı atıkları aktarma ve taĢımada iki ana 

adım tespit edilmiĢtir. Bunlar, küçük toplama araçlarından daha büyük taĢıma 

ekipmanlarına atıkların aktarılması ve genellikle sonradan iĢleme veya bertaraf 

sitelerine yani, uzun mesafelere taĢınması. Aktarma genellikle aktarma istasyonlarında 

gerçekleĢir. Motorlu araçlarda nakil en yaygın olmakla birlikte, demiryolu ve mavna ile 

ulaĢım da mevcuttur. Örneğin, San Francisco‘da, toplama araçları nispeten küçüktür 

çünkü kentin sokakları dar ve güney sınırında bir transfer istasyonuna kendi yüklerini 

kolayca dolaĢıp çekebilmek için küçük olmaları lazımdır. Aktarma istasyonunda, atıklar 

toplama araçlarından büyük traktörlü römork kamyonlara boĢaltılır (Tchobanoglous vd. 

1993: 58). Gana‘da da benzer bir sistem bulunmaktadır. Burada, üç bertaraf sitelerinin 

taĢınır tekerlikli araçlardan depolama konteynırlarına aktarma yapıp daha sonra bertaraf 

yerlerine gönderilir. 
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1.2.1.6. Bertaraf 

 

Bertaraf, katı atık yönetim sürecinde son unsurdur. Karada katı atıkların bertaraf 

edilmesi ülkelerin çoğunda kullanılan en yaygın yöntemdir ve dünyada belediyeye ait 

çöplerin muhtemelen %90'ından fazlası bu yöntemle bertaraf edilmektedir. Geri kalanın 

çoğu yakma (incinration) yoluyla bertaraf edilmektedir, kompostlama ise, az miktarda 

kullanılmaktadır. Bertaraf yöntemi seçiminin büyük bir çoğunluğu maliyetlere bağlıdır 

ve bu durum muhtemelen yerel koĢulları yansıtır (Tchobanoglous vd. 1993).  

Arazi doldurma, tüm katı atıkların nihai varıĢ yeridir; ister, toplanan ve doğru 

olarak atık sahasına nakil edilen atıklar olsun, ister dönüĢüm tesislerinden kalıntılar 

olsun, ister katı atıkların kompost ya da diğer malzemelerin yanmasından gelen artık 

madde olsun, sonuçta arazıya doldurulacatır. Khan vd. (1990) bu fikri destekler ve ona 

göre depolama, atıklardan kalanların bir nihai varıĢ yeri olarak gerekli olacaktır. Ancak, 

bahsedilen depolamanın, dağınık olmaması düzenli olması gerekmektedir. Kamu sağlığı 

veya güvenlik sorunları yaratmadan karada veya yeryüzünde katı atıkların bertaraf 

edilmesi için kullanılan tesisler uzman ve profesyonel bir yapımın izlemesiyle 

uygulanması gerekir. 

Katı atık yönetimi, halk sağlığı ve kentsel alanın estetik ile ilgili bazı amaçlarını 

gerçekleĢtirmek için bir araçtır. Katı atık yönetiminin temel hedefi atığın toplanması, 

çevreye dost ve sosyal açıdan kabul edilebilir bir Ģekilde onu imha etmektir. (Schubeller 

vd., 1996; Baabereyir, 2009). Kentsel katı atık yönetiminin hedefi, çevre sağlığını 

korumak, çevre kalitesini korumak, ekonomik verimliliği sağlamak ve istihdamın 

oluĢturulma ve insanlar için gelir elde edilebilmesi için gerekmektedir. Ülkeler veya 

kent merkezleri, yukarıda verilen katı atık yönetiminin temel hedefi bakımından, hemen 

hemen aynıdır. Yani, herhangi bir ülke ya da kent, atıkların yönetilmesini istediğinde, 

hemen hemen bahsedilen hedefe ulaĢmayı ister. Örneğin, AB'nin atık yönetim 

politikaları, atıkların çevre ve sağlık üzerindeki olunsuz etkilerini azaltmayı ve 
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Avrupa'nın kaynak verimliliğini arttırmayı amaçlamaktadır. Uzun vadede,  atık önleme 

ve mümkün olan her yerde en az miktarda atık kullanarak, Avrupa'yı bir geri dönüĢüm 

toplumuna dönüĢtürmeyi hedeflemektedir. Amaç, geri dönüĢümde daha yüksek 

seviyelere ulaĢabilmek ve doğal kaynakların çıkarılmasını en aza indirmektir. Uygun 

atık yönetimi, kaynak verimliliğini ve Avrupa ekonomilerinin sürdürülebilir büyüme 

sağlamasında önemli bir unsurdur (AB, 2010). Baabereyir (2009) 1976 yılında, 

Amerika BirleĢik Devletleri Kongre, Kaynak Koruma ve Kurtarma Yasasını (Resource 

Conservation and Recovery Act (RCRA) yürürlüğe koymuĢ, atık yönetimi ve bertaraf 

uygulamaları düzenlemesinde Çevre Koruma Ajansına (Environmetal Protection 

Agency EPA) yetki vermiĢtir. Kaynak Koruma ve Kurtarma Yasası (RCRA) tarafından 

düzenlenen atık yönetimi hedefleri Ģunlardır: 

 Atık bertarafının potansiyel tehlikelerine karĢı insan ve çevre sağlığının 

korunması, 

 Enerji kaynaklarının ve doğal kaynakların korunması, 

 Üretilen atıkların miktarının azaltılması, 

 Atıkların çevreye duyarlı Ģekilde yönetiminin sağlanmasıdır. 

Özet olarak, katı atı yönetimi için hedefler ülkeden ülkeye veya kentten Ģehre 

değiĢiklik göstermesine rağmen, doğrudan veya dolaylı olarak tümünün hedefindeki 

nokta; atıkla ilgili tehlike ve risklere karĢı, halk sağlığını korumak, ekosistem, toprak, su 

ve çevrenin estetik kalitesi gibi doğal çevrenin kirlenmesini önleyerek hizmet sağlamak, 

verimlilik ve etkililiği sağlamak, gelir ve istihdam oluĢturmaktır.  

 

1.2.2.  Eski Katı Atık Yönetim Yöntemleri 

 

Phillips‘e (1998) göre, tarih boyunca, insanların çoğu, sokaklarda, yere veya 

çukurlara katı atıklarını geliĢi güzel bir Ģekilde atmaktaydı. Yakma ve geri dönüĢüm de 
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tarih öncesi çağlardan beri katı atıkla mücadelede kullanılan yöntemlerdir. Ona göre, 

atık her zaman insan toplumları için bir sorun olmamıĢtır. Göçebe yaĢamda kırsal ve 

tarımsal ekonomilerde atıkları baĢarıyla yönetmek için doğal güçlerden yararlanmıĢtır. 

Ġnsan nüfusu çoğalmadığı zamanlarda güneĢ ıĢığı, su ve topraktaki mikroplar çöp ve 

insan atıklarını kolaylıkla parçalayabilmekteydi. Ġnsanlar sadece avcı ve toplayıcı 

oldukları zamanlarda çöp nereye düĢtüyse orada kalabilirdi. Ġnsanlar kalıcı yerleĢim yeri 

kurduğu zaman (yaklaĢık 10.000 yıl önce) durum değiĢmeye baĢladı. YerleĢmeler 

büyürken, dünyanın ilk kent ve medeniyetlerine eĢlik eden sorun olan katı atığa, zemin 

hazırlamaktaydı. Tchobanoglous vd. (1993), atık yönetiminin çözüm yolları hakkında 

bilgiler elde edilmeden önce katı atık yönetimi için muhtemelen uygulanmıĢ 

uygulamaları belirlemiĢtir. Bu uygulamalar Ģunlardır: 

 Araziye, kanyonlara ve maden çukurlarına atılma, 

 Suda boĢaltma veya atma, 

 Toprağa gömülme, 

 Domuzları besleme, 

 Yakma. 

Ġçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda ne yazık ki eskilerde kullanılan katı atık 

uygulamaları hala kullanılagelmektedir. Bazı kent merkezlerinde, özellikle geliĢmekte 

olan ülkelerin kentlerinde bu durum gözlenmekte olup, bu eski yöntemler 

kullanılmaktadır. Kentsel aıklar, bu yaĢam alanlarında geliĢigüzel atılmakta ve bu ise 

insanların yaĢamlarını tehlikeye atmaktadır. Örneğin, büyük kentlerin çoğu atık 

nedeniyle sokak olukları tıkanmakta ve çok az yağmur yağdığında bile sel sorunu 

yaĢanmaktadır. 
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1.3. Çağdaş Katı Atık Yönetimi Uygulamaları 

 

Nüfus artıĢı, ekonomik büyüme, hızlı kentleĢme ve yükselen yaĢam 

standartlarının bir araya gelmesi ile birlikte özellikle geliĢmekte olan ülkelerde kentsel 

katı atıklar büyük bir sorun haline gelmiĢtir. GeçmiĢte bütün kentsel katı atıkları 

uzaklaĢtırmak ve kütlesel olarak depolamak için sadece uygun hacimli bir araziye 

ihtiyaç duyan yerel yönetimler, günümüzde artık katı atıklar için geri dönüĢüm, 

kompostlama, enerjinin geri kazanımı ve depolamadan oluĢan kombine ve komplike bir 

sistemi kullanır hale gelmiĢlerdir (Minghua, 2009: 1227; Yılmaz vd.2010:15). BaĢka bir 

deyimle, artıĢı ve getirdiği sayısız çevre sorunları nedeniyle katı atık yönetimi de 

geleneksel ve eski uygulamalardan çıkıp daha iyi, çevre dostu ve sosyal açıdan kabul 

edilebilir yöntemler bulma ihtiyacını doğurmuĢtur.  

 

1.3.1. Kaynakta Katı Atığın Azaltılması 

 

Atıkların kaynağında azaltılması, ya da atık azaltımı kavramı, atık oluĢmasını 

önlemek ve üretilen atık toksisitesini en aza indirmek için, ürünlerini yeniden tasarlama 

ve toplumsal tüketim Ģekillerini değiĢtirmek anlamına gelmektedir (USEPA, 1995, 

Davison, 2011). Atık en düĢük seviyeye indirme veya kaynakta atık azaltma, insanlar, 

çöpleri atık toplayıcılarına teslim etmeden önce meydana gelmelidir. Atık yönetimi 

uzmanları müdahele etmeden önce atık minimizasyonu iĢlemi yapılmalıdır. Katı atık 

hacminin azaltılması için mevcut potansiyele sahip olunduğundan, kaynakta azaltma, 

katı atık yönetiminin bir parçası olmalıdır. Neden kaynak azaltımı kesinlikle 

mantıklıdır? Kentsel katı atık yönetim maliyetinin üçte ikisi atık toplamada 

harcanmaktadır. Geri dönüĢüm ya da yakıt olarak kullanmak için, kesinlikle atık 
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oluĢturmanın hiçbir anlamı yoktur; yani atığın hiç oluĢmamasında fayda vardır. Benzer 

bir fikre sahip Srinivas (2006) Ģöyle vurgulamaktadır; ―Önemli olan atık 

minimizasyonunu, eğitim ve geliĢmiĢ üretim süreçleri yoluyla atık üretimini azaltmayı 

hedeflemektir; atık üretildikten sonra teknoloji odaklı yönetimi geliĢtirmek önemli 

değildir‖. Üretilen atık miktarını en aza indirerek maliyetlerinin azaltılması veya 

kaynakların kullanımını en yüksek seviyeye çıkararak bertaraf edilecek atık miktarını 

azaltıp kar arttırma potansiyeline ulaĢmaktır. Kaynakta katı atık azaltma konusuna 

gelince, en baĢta olan veya dikkate değer stratejilerden biri, tüketicileri ürünlerini 

atmamaya teĢvik ederek bir alternatif olarak ürünlerini yeniden kullanmalarıdır. 

Yeniden kullanım, evsel amaçlar ve diğer amaçlar için ĢiĢeler, plastik torbalar, 

karton ve teneke gibi malzemelerin ayrıĢtırılması ile ilgilidir. Yeniden kullanım çok 

önemli bir kaynak tasarrufu rolü oynamaktadır. Aynı zamanda yerinde ayırma ve iĢleme 

ile bir bağlantısı vardır; burada, hala ekonomik değeri olan malzemelere ayrılmaktadır. 

Geri dönüĢtürülebilir diğer malzemeler de geri dönüĢüm için ayrılır. Tsiboe ve Marbell 

(2004), Avusturya, Hollanda ve Danimarka‘nın atık bertaraf sorununu çözmek için 

gerekli yönetim süreçlerinin geliĢtiğini belirterek; cam, kâğıt, plastik kategorilerinde 

kentsel katı atıkları kaynakta ayrılmaları için vatandaĢlarını ikna yoluna gider ve 

böylece toplama ve geri kullanımı kolaylaĢtırır. 

 

1.3.2.  Kompostlama 

 

Kompostlama iĢlemi uygun yöntem ve ekipmanlar kullanarak, katı atık içinde 

bulunan organik maddelerin kontrollü bir Ģekilde mikroorganizmalar tarafından 

dekompoze (çürütülerek) edilerek, toprak için çok önemli olan humus ayarında bir 

maddeye dönüĢtürülmesidir (Yeniçerioğlu, 2006: 25). Karbondioksit ve su atmosfere 

salınırken, mineraller ve organik maddeler kompost adı verilen bir potansiyel, yeniden 
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kullanılabilir toprak gibi malzeme haline dönüĢtürülmektedir. Su ve karbon dioksit 

kaybı malzemenin kalan hacmini tipik olarak %25-60 azaltır. Uygun önlemler alınarak 

örneğin; bitmiĢ ürünler gibi kirletici maddeleri ve kirleri ortadan kaldırmak Ģartıyla, 

kompost, ormancılık, peyzaj ve çeĢitli tarım uygulamalarında, toprak ıslahı olarak 

kullanılabilir (Renkow, et al, 1998:341). 

Dünya çapında, özellikle Avrupa‘da evsel atıkların kompostlaĢtırılması yakın 

zamanlarda tekrar gündeme gelen bir konudur. Bu ilginin nedeni bazı ülkelerde organik 

atıkların düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilmesine sınırlama getirilmesinden 

kaynaklandığı gibi, kompost kalitesinde ve kompostlama tekniklerinde sağlanan 

geliĢmeler de bu teknolojinin tekrar gündeme gelmesine neden olmuĢtur. Kompostlama 

iĢleminden verim alabilmek için organik atıkların kaynağından ayrılmıĢ olmaları, 

özellikle de tarım sektöründen, gıda endüstrilerinden, pazarlardan, otel ve restoranların 

mutfaklarından, park ve bahçelerden gelen atıkların kullanılması gerekir.  

Kompostlama temel olarak bir bertaraf yönteminden öte geri kazanım 

yöntemidir. Bu sebeple eğer atık kompozisyonu uygun ise atık yönetiminde yer alması 

gereken bir sistemdir. Yatırım maliyetlerinin yüksek olmasına karĢın, atıkların 

değerlendirilmesi, tekrar ekonomiye katılması ve çevre açısından önem arz eden bir 

sistemdir. Kompostlama yönteminin düzenli depolamaya bir alternatif değil, 

destekleyici bir sistem olarak görülmesi uygun olacaktır. Ayıca evsel atıklar içindeki 

organik atıkların kompostlanması sonucu, mevcut depo alanlarının kullanım ömürleri 

artar, hem de bu atıkların parçalanması sonucu ortaya çıkan zararlı gazlar en aza 

indirgenmiĢ olur. 

Üretilen kompostun birçok kullanım alanı mevcuttur. Bu yüzden pazarlamada 

pek fazla sorun yaĢanmaz. Özellikle tarla tarımında, bağlarda, arazi ıslahından, civcivler 

için yataklık olarak ve belediyelerin park ve bahçelerinde kullanılmasının yanı sıra yakıt 

veya gözenekli tuğla yapımında hammadde olarak da kullanılmaktadır (Yeniçerioğlu, 
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2006: 25). Birkaç istisna dıĢında, geliĢmekte olan ülkelerde, mevcut sınırlı kaynaklar 

için, kompostlama en uygun seçenektir (UNEP, 2009, Puopiel, 2010). Bu açıklamaya ek 

olarak, çoğu geliĢmekte olan ülkelerin, kendi ekonomilerindeki mecbur dayanağın tarım 

olduğu söylenebilir ve bu yüzden kompostlamaya gerekli önem verilmelidir; çünkü 

tarımda geliĢme görülürse, büyük ihtimalle ekonomi ve diğer yaĢam Ģartlarında da 

geliĢme izlenecektir. 

 

1.3.3. Yakma  

 

Çevre ve Kalkınma Merkezi (Centre for Environment and Development) 

tarafından yakma kavramı; ―kontrollü yanma süreciyle yanıcı atıkların yanmaları, gazlar 

haline ve kalıntıları yanıcı olmayan malzemeler haline dönüĢmek‖ biçiminde 

tanımlanmıĢtır. (2003: 9). Merkezine göre, yakma sırasında, katı atıkların içinde 

bulunan, nem buharlanır ve yanıcı kısmı de oksitlenip buharlanmaktadır. Karbondioksit, 

su buharı, kül ve yanmaz kalıntı, yakmanın son ürünlerindendir. Yakma iĢleminin en 

çekici özelliklerinden biri %80 ile %95 yanıcıların orijinal hacminin azalmasıdır (World 

Bank, 1999:7).
 
 Yakma, çok sayıda ülkede nihai olarak düzenli depolama sahalarında 

bertaraf edilmesi gereken atık miktarlarını azaltmak, atıktan ısı ve elektrik enerjisi elde 

etmek için yaygın Ģekilde kullanılan bir yöntemdir. Örneğin yakmadan elde edilen ısı 

miktarından havuzların ısıtmalarında faydalanabilmektedir (World Bank, 1999:7). 

Yakma iĢleminin yaygın Ģekilde kullanıldığı ülkeler arasında Almanya, Fransa, 

Hollanda, Danimarka ve Japonya sayılabilir. Bu ülkelerin çoğunda atıklar; kâğıt, plastik 

ve yanabilir diğer madde oranları yüksek olduğu için genelde yüksek kalori değerine 

sahiptir (6300-9400 KJ/kg arasında), nem oranları düĢük (%35), kalıcı (inert) 

maddelerin ve yanmaz nitelikteki diğer maddelerin oranı düĢüktür. Bu ülkelerde yakma 

teknolojisi oldukça geliĢmiĢtir ve hala önemli bir sorun teĢkil eden baca emisyonları bir 
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kontrol teknolojisiyle denetlenmektedir (Yeniçerioğlu, 2006: 25). Depolama sahası için 

uygun alan elde edilmeyince, ya da maliyeti karĢılamayan uzun taĢımacılık 

mesafelerinin söz konusu olduğu koĢullarda, atık yakmanın avantajlı olduğu ileri 

sürülmektedir (World Bank, 1999: 7). Ancak, Rainer‘e (1990) göre, yakma iĢleminden 

sonra hep kalıntı olacağından depolanma ile desteklenmesi gerekmektedir. Yani, atık 

yönetiminde söz edilen, yakma iĢlemi, tek baĢına yeterli olmadığı anlamına gelir. 

Avrupa Komisyonu (2006), ―yakmamayı genel olarak, sadece karmaĢık atık arıtma 

sisteminin bir parçası‖ olarak nitelendirmektedir.  

Rainer (1990) ise, yakmanın, toprak kirliliği sorununu çözerken yanlıĢlıkla hava kirliliği 

yarattığını ileri sürmektedir.  Aynı fikri paylaĢan Puopiel (2010), ―Yakma karbondioksit 

emisyonu ile çevreyi kirletecek eğilimi vardır‖ görüĢünü savunmaktadır. 

 

1.3.4.  Geri Dönüşüm 

 

Yeniden değerlendirilme imkanı olan atıkların çeĢitli fiziksel ve/veya kimyasal 

iĢlemlerden geçirilerek ikincil hammaddeye dönüĢtürülüp, tekrar üretim sürecine dahil 

edilmesine geri dönüĢüm denir. Geri dönüĢüm sanayi için gerekli hammadde sağlarken, 

aynı zamanda bertaraf sitelerine gidecek atıkların miktarının azaltılmasında çok önemli 

bir yöntemdir (Momoh, vd. 2010: 1). Onlara göre, geri dönüĢüm, katı atık yönetiminin 

en iyi, etkili ve verimli yöntemidir. Geri dönüĢüm, iĢe yaramayan, atılacak olan 

malzemeleri, değerli kaynaklar haline dönüĢtürür ve bunu yapılırken, istihdam 

yaratarak, ekonomik gelir getirme yeteneğine sahiptir. BaĢka bir ifadeyle, doğal 

kaynakların korunması, enerji tasarrufu, kirliliği önleme, ekonomik büyüme ve rekabet, 

çevre, mali ve sosyal getiriler sunar. Daha da önemlisi, atılan malzemelerin büyük bir 

kısmı tekrar kullanılabilir değerli kaynaklar içermektedir (metal, cam, kâğıt, ahĢap ve 

plastik gibi). Ve bunlar yeniden iĢlenebilir ve hammadde olarak tekrar kullanabilir. 
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Srinivas‘a göre, katı atık dönüĢümü sadece atıkların atımını engellemekle kalmayıp; 

daha önemlisi, yeni ürünlerin üretimi için hasat edilen kaynakların miktarının 

azaltılmasıdır (Srinivas, 2006). Doğal kaynakların sonsuz olmadığını, dikkatlice 

kullanılmadığı takdirde bir gün tükenecekleri akıldan çıkarılmamalıdır. Bu durumun 

farkına varan ülke ve üreticiler kaynak israfını önlemek ve ortaya çıkabilecek enerji 

krizleri ile baĢedebilmek için atıkların geri dönüĢtürülmesi ve tekrar kullanılması için 

çeĢitli yöntemler aramıĢ ve geliĢtirmiĢlerdir. Kalkınma çabasında olan ve ekonomik 

zorluklarla karĢı karĢıya bulunan geliĢmekte olan ülkelerin de tabii kaynaklarından uzun 

vadede ve maksimum bir Ģekilde faydalanabilmeleri için atık israfına son vermeleri, 

ekonomik değeri olan maddeleri geri dönüĢüme ve tekrar kullanma yöntemlerini 

uygulamaları gerekmektedir. 

 

1.3.5. Düzenli Depolama  

 

Düzenli depolama; atıkların kontrollü olarak kabul edildiği, depolama 

yapıldıktan sonra atıkta meydana gelen reaksiyonlar sonucu oluĢan atıkların da kontrol 

edildiği alanlar olarak tanımlanabilir. Düzenli depolama ile bertaraf ilin kendine özgü 

yapısıyla da ilintili olarak diğer bertaraf yöntemlerine göre daha az maliyetli 

yöntemlerden biridir. Bunun yanında hangi bertaraf yöntemi uygulanırsa uygulansın son 

ürün olarak oluĢan atıkların da düzenli depolanarak bertaraf edilmesi gerekebilir. 

Düzenli depolama alanlarını açık çöp sahalarından ayıran fark, düzenli depolama 

sahalarında sızıntı sularının ve depo gazı emisyonlarının kontrol edilmesini sağlayacak 

bir tasarım kullanılması, iĢletme çalıĢmalarının rasyonel hale getirilmesi suretiyle 

bertaraf iĢlemlerinin veriminin arttırılması ve aynı zamanda çevre sağlığı üzerindeki 

etkilerin en aza indirilmesidir. Düzenli depolama tesislerinin tasarımı ve çalıĢtırılması, 
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mühendislik ve ekonomik ilkelerin uygulanması ile mümkündür (Çevre Bakanlığı, 

2002: 12). Depolama sahası tasarım amaçları ve ilgili hususlar aĢağıda açıklanmaktadır. 

 

 

1.3.5.1. Tasarım Hedefleri 

 

Depolama sahası tasarımının temel amacı; etkili kontrol önlemleri sağlamak, 

çevre ortamdaki olası olumsuz etkileri olabildiğince azalttırmaktır. Depolamadan 

kaynaklı insan sağlığına risk olabilen yüzey suyu kirlilikleri, yeraltı suyu kirliliği ile 

toprak ve hava kirliliğine önlem almak gerekmektedir (Çevre Bakanlığı, 2002: 12). 

Depolama sahasının tasarımı zemin Ģartlarına; örneğin sitenin jeolojisi ve 

hidrojeolojisi ve potansiyel çevresel etkilerine dayanmaktadır. Bir depolama için 

yapılan araĢtırmalar, sahaya özel bir tasarımın formasyonunu sağlamak için yeterli 

bilgiyi sağlamalıdır (Çevre Bakanlığı, 2002: 12). 

Depolama uygulaması dinamiktir yani hem teknolojideki geliĢmeyle hem de 

mevzuat değiĢmeleriyle değiĢir. Bu tür ilerlemeleri ve değiĢmeleri dâhil edebilmek için 

sahaların tasarımlarının periyodik olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir çünkü 

depolama sahasının ömrü diğer inĢaat projelerine göre uzundur. Genellikle depolama 

alanları aĢamalı olarak inĢa edilmiĢtir (Çevre Bakanlığı, 2002: 12). 

 

1.3.5.2. Tasarım hususları 

 

Tasarımcı, depolama sahasının ömrü boyunca önemli ölçüde etkilenebilecek tüm 

çevresel ortamları dikkate almalıdır. Seçilen tasarım, tesisin restorasyonu ve bakım 

sonrası bakımı üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır. Tasarımda dikkate alınması 

gereken yönler aĢağıda kısaca bahsedilmiĢtir (Çevre Bakanlığı, 2002: 12). 
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 Atık türü ve miktarları  

Depolama sahasında kabul edilen atık türleri, gerekli kontrol tedbirlerini belirleyecektir. 

Ġnert atığı kabul eden bir depolama sahasındaki gereklilikler, tehlikeli atık kabul eden 

bir tesisden farklı olacak Ģekilde tehlikeli olmayan biyolojik olarak bozunabilir atıkları 

kabul edenlerden farklı olacaktır (Çevre Bakanlığı, 2002: 12). 

 Su kontrolü 

Sızıntı oluĢumunu azaltmak için, çökeltilen atıklara giren yağıĢ miktarını, yüzey suyunu 

ve yer altı suyunu en aza indirgemek için kontrol tedbirleri gerekebilir. KirlenmiĢ suyun 

tahliyeden önce toplanması ve arıtılması gerekecektir. 

 Toprak ve suların korunması 

Toprak, yeraltı suyu ve yüzey suyunun korunması için bir astar sağlanmalıdır. Astar 

sistemi, önceden belirlenmiĢ geçirgenlik ve kalınlık gereksinimlerini karĢılaması 

gereken bir jeosentetik astar ile birleĢtirilmiĢ doğal veya yapay olarak oluĢturulmuĢ bir 

mineral tabakasından oluĢabilir. 

 Sızıntı yönetimi 

Depolama sahasının tabanındaki sızıntı birikiminin asgaride tutulmasını sağlamak için 

verimli bir sızıntı suyu toplama sistemi sağlanmalıdır. Sızıntı suyu sistemi, sızıntıyı bir 

depolama veya iĢleme tesisine taĢımak için bir boru ağı ile bir sızıntı suyu toplama 

tabakasından oluĢabilir. 

 Gaz kontrolü 

Depolama gazı birikimi ve göçü kontrol edilmelidir. Depolama gazı, sonraki arıtma ve 

kullanım ile veya parlama veya havalandırma yoluyla güvenli bir Ģekilde bertaraf 

edilmek üzere toplanabilir. 

 Stabilite 
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Alt katmanın, bazal astar sisteminin, atık kütlesinin ve kapatma sisteminin stabilitesine 

dikkat edilmelidir. Alt tabaka ve temel astar aĢırı yerleĢim veya kaymaları önlemek için 

yeterince sağlam olmalıdır. Yeraltı suyu nedeniyle kaplama sistemi üzerindeki hidrolik 

yükselme basıncı dikkate alınmalıdır. Atık yerleĢtirme yöntemi, atık kütlenin kayma ve 

dönme hatasına karĢı stabilitesini sağlamalıdır. Kapatma sistemi, kaymaya karĢı stabilite 

sağlamak için tasarlanmalıdır. 

 Görsel görünüm ve manzara 

ĠĢleyiĢ halindeki arazinin görsel görünümüne ve arazi dolgusunun sona ermesine, 

çevredeki alan Ģekilleri üzerindeki etkisine dikkat edilmelidir. 

 Operasyonel ve restorasyon gereksinimleri 

Tasarımcı, depolama sahası iĢletimi ve restorasyon sırasında saha geliĢtirme ve gerekli 

altyapı gereksinimlerini dikkate almalıdır. Depolama sahaları aĢamalı olarak 

geliĢtirilmelidir. Site altyapısı; Site konaklama, kantar, atık inceleme alanı, tekerlekli 

yıkama, site hizmetleri ve güvenlik eskrim (Çevre Bakanlığı, 2002: 12). 

 Ġzleme gereksinimleri 

Tasarımcı, tasarım aĢamasında tasarım gereksinimlerini göz önünde bulundurmalıdır. 

Bunlar, Çevre koruma ajansının "Çöp Ġzleme" hakkındaki kılavuzunda belirtilen Ģartlara 

uygun olmalıdır (Çevre Bakanlığı, 2002: 12). 

 Tesisin tahmini maliyeti 

Tasarımcı, projenin tamamlanmasına kadar toplam projenin maliyetini (inĢaat, iĢletme, 

kapanma ve bakım sonrası) tahmin etmelidir. Bu, planlama, saha hazırlama ve 

geliĢtirme çalıĢmaları, operasyonel iĢler, restorasyon / kapama iĢleri, depolama sonrası 

bakım maliyetleri ve izleme. Süregelen ve potansiyel yükümlülüklerin karĢılanması için 

yeterli fonların elde edilmesini sağlamak amacıyla, tasarım aĢamasında tesisin 

finansmanına dikkat edilmelidir (Çevre Bakanlığı, 2002: 12). 
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 Kullanım sonrası 

          Tasarımcı, tesisin amaçlanan kullanım süresini dikkate almalıdır. Ġlgili geliĢtirme 

planında belirtildiği Ģekilde, malzeme bileĢenlerine ve kapaklama sisteminin fiziksel 

düzenine, çevredeki araziye ve mevcut arazi alanı imarına uygun olmalıdır (Çevre 

Bakanlığı, 2002: 12). 

 ĠnĢaat 

         ĠnĢaat sırasında çevresel etkiler dikkate alınmalıdır. Bunlar, makinelerden 

kaynaklanan gürültü, toprak kazılarından kaynaklanan toz ve toprak yerleĢtirme, 

rahatsızlık, trafik sapması ve inĢaatla ilgili faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin 

önlenmesini içerebilir (Çevre Bakanlığı, 2002: 12). 

 

 Risk değerlendirmesi 

           Bir depolama sahasının tasarımı ve mühendisliği, önerilen geliĢmeden 

kaynaklanan olumsuz çevresel etkiler veya insan sağlığına zarar verme riskinin 

kapsamlı bir değerlendirmesiyle desteklenmelidir (Çevre Bakanlığı, 2002: 12). 

 

1.3.5.3. Tasarım standartları 

 

         Deponi tasarımında tutarlı bir yaklaĢım sağlamak için tasarım standartları 

gereklidir. Standartların uygulamaya konması, düzenli depolama alanlarının 

iyileĢtirilmesine ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin önlenmesine veya azaltılmasına 

yardımcı olmalıdır. 

Kullanılan standartlar ve prosedürler Ģunlardır: 

 Mutlak standartlar 
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           Tasarımcılar, mümkünse, tanınmıĢ kuruluĢlarca yayınlanan ilgili veya 

Uluslararası kabul görmüĢ standartları kullanmalıdır. Tasarımcı, kullanılan standartların 

güncel olmasını sağlamalıdır. 

 Performans özellikleri 

          Performans özellikleri belirli konular için oluĢturulabilir ve kullanılabilir. 

Performans spesifikasyonları, örneğin sızıntı kontrol ekipmanı ve gaz kullanım 

ekipmanlarında kullanılır. 

 Kalite Güvence ve Kalite Kontrol Prosedürleri 

           Kalite güvence ve kalite kontrol, bir depolama tasarım Ģemasının ayrılmaz 

parçalarıdır. Tesisin tasarımının ve yapımının tatmin edici bir standartta 

gerçekleĢtirilmesini sağlamak için kalite güvence / kalite kontrol planları kullanılmalıdır 

(Çevre Bakanlığı, 2012: 12). 

 

1.3. Bütünleşik Katı Atık Yönetimi ve Atık Hiyerarşisi 

 

BütünleĢik atık yönetimi, belli bir atık yönetimi hedefine yönelik olarak gerekli 

uygun yöntem, teknoloji ve yönetim programlarının seçilmesi ve uygulanması olarak 

tanımlanabilir. Bu yönetim aynı zamanda ilgili yasal mevzuatta öngörülen hususların 

sağlanmasını da kapsar. BütünleĢik katı atık yönetimi kavramı, kentsel katı atık 

yönetiminde etkinlik ve güvenliğin sağlanması amacıyla, insan ve çevre sağlığı üzerinde 

en az etkili olabilecek katı atıkların azaltımı, kaynağında azaltım, geri kazanım, tekrar 

kullanım, kompostlama, enerji kazanımı için yakma ve depolama gibi katı atık yönetimi 

uygulamalarının birlikte kullanılmasını anlatmaktadır. BütünleĢik katı atık yönetimi 

planlaması ise katı atıkların miktar ve içeriği, yerel-bölgesel hatta ulusal ekonomik 

sosyal ve çevresel özellikler dikkate alınarak mevcut olanaklarla atıkların üretildiği 
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kaynakta biriktirilmesinden baĢlayarak toplama, taĢıma, iĢleme ve son uzaklaĢtırma 

süreçlerini kapsayan bütünleĢik planlama biçimidir (EPA, 1989: 16; Dajani ve Warner, 

1980: 435-436). 

BütünleĢik katı atık yönetiminin temel amacı, birden fazla program ve 

teknolojinin rasyonel ve eĢgüdüm içerisinde kullanımının katı atık yönetiminde çevresel 

ve ekonomik anlamda baĢarıyı sağlayacağıdır. Her topluluk/toplum, kendi koĢullarında 

üretilen atık özelliklerini, teknik ve mali olanakları da göz önünde tutarak bütünleĢik 

katı atık yönetimi kavramı içinde belli uygulamalara önem vermelidir. BütünleĢik katı 

atık yönetiminde örgütsel ve bireysel sorumluluk kentsel katı atık yönetim sistemi 

aktörlerinindir. BaĢta yerel yönetimler olmak üzere, merkezi yönetim kurum ve 

kuruluĢları, özel sektör, gönüllü kuruluĢlar ve bireyler birlikte sorumluluk sahibidir 

(Palabıyık, 2001: 374, Palabıyık vd. 2004: 10). 

Sürdürülebilir katı atık yönetimin bir stratejik yaklaĢımı olarak bütünleĢik katı 

atık yönetimi; kaynak kullanımını ve verimliliğinin maksimize etmeni üzerinde 

durularak, BütünleĢik bir Ģekilde üretimi, ayrılma, transferi, sınıflandırılma, iĢlenmesi, 

geri kazanımı ve bertarafı kapsamaktadır. Baabereyir'e göre, katı atık yönetiminin 

karmaĢık sorununu gidermek için sadece teknik çözümlerin yeterli olmadığı 

bilinmektedir ve bu nedenle, atık yönetimine daha bütünsel bir yaklaĢım kullanılması 

ihtiyacı duyulmaktadır (Baabereyir, 2009). BütünleĢik katı atık yönetim, net hedefler 

konulmalı ve bunu atık yönetimi hiyerarĢisine dayadırmalıdır: azaltmak, tekrar kullanım 

ve geri dönüĢüm. 

Bu atık yönetim seçeneklerinden sonra gelen diğer bertaraf seçenekleri yakma, 

depolama ve diğerleri ile kapsamaktadır (Hoornweg, vd. 2012). UNEP Uluslararası 

Çevre Teknolojileri Merkezi'nden (2005) örnek alırsak, 'bütünleĢik yaklaĢımı, sağlam 

uygulamaların önemli bir unsurudur. Çünkü; 
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 Bazı sorunlar, kendinden ziyade atık sisteminin diğer yönleri ile birlikte kolayca 

çözülebilir. Ayrıca, koordineli bir Ģekilde yapılmadan, bir alanda yeni veya 

geliĢtirilmiĢ atık iĢleme uygulanırken, baĢka bir alanda mevcut faaliyetleri 

bozabilir. 

 Entegrasyon, kapasite veya kaynakların optimize edilmesine, yani, tam olarak 

iyi seviyeye getirmesine izin verir; eğer, bir bölgedeki atık tek bir sistemin bir 

parçası olarak yönetilirse, ekipman veya yönetim altyapısı için ölçek 

ekonomileri sık sık kullanılmaktadır. 

 BütünleĢik yaklaĢım, her biri için uygun rollerde, kamu, özel ve resmi olmayan 

sektör katılımcılarını sağlar. 

 Bazı atık yönetimi uygulamaları diğerlerinden daha pahalıdır ve bütünleĢik 

yaklaĢımlar düĢük maliyetli çözümlerin belirlenmesini ve seçimini kolaylaĢtırır. 

Bazı atık yönetimi faaliyetleri herhangi bir ücrete dayanamaz, bazı net giderler 

hep olacaktır ve bir kısmı gelir sağlar. BütünleĢik bir sistem, bu konuda birbirini 

tamamlayan bir dizi uygulamaları kapsar. 

 BütünleĢik bir sistem elde edilmeden, gelir üreten faaliyetler "kendini 

gösteremez" ve karlı olarak kabul edilemez anlamına gelebilir; halk sağlığını ve 

güvenliğini korumak için ilgili faaliyetler ise, yeterli fon sağlamak için baĢarısız, 

düĢük veya yetersiz seviyelerde çalıĢtırılır. 

 Daha önce kısaca bahsedildiği gibi, bütünleĢik katı atık yönetimi aĢağıdaki 

fonksiyonel elemanları içermektedir; atık azaltma, yeniden kullanım, geri 

dönüĢüm, fiziksel, biyolojik veya kimyasal iĢlemler (örneğin, kompost, yakma) 

ve arazi doldurma yoluyla geri kazanım. BütünleĢik katı atık yönetimi 

hiyerarĢisi 3R'yi ('reduce'-azaltmak, 'reuse'-yeniden kullanma ve 'recycle'- geri 

dönüĢüm), yakma ve arazi doldurma içerir. AĢağıdaki Ģemada bütünleĢik katı 

atık yönetimi yaklaĢımının hiyerarĢisi gösterilmektedir. 
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Kaynak:http://eedbacklocal.co.uk/wpcontent/uploads/2015/10/eedback-Local-Waste-

Hierachy.png (15.04.2017). 

Özetlemek gerekirse, bütünleĢik katı yönetiminin sistemindeki temel amaç veya 

sebebin sürdürülebilirlik olduğu açıktır. Bir atık yönetimi programının sürdürülebilir 

olabilmesi için bahsi geçen süreçlerin entegrasyonuna önem verilmek zorundadır. 

UNDP‘ye göre, atık hiyerarĢisi Ģimdi dünya çapında atık üreten ve yönetenlerin kaynak 

ve hammaddelerinin verimli kullanımı yoluyla israfı önleyecek en iyi seçenek olduğunu 

hatırlatmak için bir iletiĢim aracı olarak kullanılmaktadır (UNDP, 2013). Atılır 

maddelerin yeniden iĢlenmeksizin doğrudan baĢka yönde tekrar tüketildiğinde daha 

tasarruf sağlamaktadır ve buna, geri dönüĢümünden daha öncelik verilmektedir.
 
 BaĢka 

Şekil 1: Katı Atık Yönetim Hiyerarşi 

Önleme veya kaynakta azaltma tasarım ve 

üretiminde daha az malzeme ve az zararlı 

maddeler kullanılarak atık miktarını 

azaltmak amacını taşımaktadır. 

Farklı amaçlarda atıkların kullanımı 

amaçlamaktadır. 

Yeni ürünlerin imalatında kullanılan 

malzemelerin kullanılmasını amaçlar. 

Enerji geri kazanımı 

olmaksızın düzenli depolama 

ve yakma. 

Atıklardan enerji kkazanması 

Önleme / Azaltmak 

Tekrar Kullanım 

Ger Dönüşüm 

Depolama 

Bertaraf 

http://eedbacklocal.co.uk/wpcontent/uploads/2015/10/eedback-Local-Waste-Hierachy.png
http://eedbacklocal.co.uk/wpcontent/uploads/2015/10/eedback-Local-Waste-Hierachy.png
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bir ifade ile, sürdürülebilir atık yönetimine ulaĢabilmek için en iyi yol, üretilen atık 

miktarını azaltmaktır (Girling, 2005; Baabereyir, 2009). Atığın kaçınılmaz olduğu 

durumlarda sürdürülebilir bir yaklaĢımın atık akımına girmesini engellemek için 

yeniden kullanım ve ürünlerin geri dönüĢümü teĢvik edilir. En sonunda, atık önleme / 

azaltma, yeniden kullanım ve geri dönüĢüm ekonomik açıdan imkansız olduğunda, 

enerji gibi atıkların kendi içsel değerlerini kurtarmak için atık iĢlenir. Bu sürdürülebilir 

yönetim süreçleri, çekici ve ekonomik açıdan avantajlı olmasına rağmen, bazı geliĢmiĢ 

ülkeler dahil çoğu ülkede uygulanamamaktadır. Bu katı atık yönetiminin geliĢtirilmesi 

için son tekliflerden anlaĢılmaktadır ki birçok zengin ülkede bile geri dönüĢüm yerine 

yakma çağrısında bulunulmaktadır ve bu yakma katı atık yönetim hiyerarĢisinde 

depolamadan sadece bir kat ileridir. Buna göre, birçok geliĢmekte olan ülkelerde 

sürdürülebilir katı atık yönetimi uygulamaları amacına ulaĢmakta güçlük çekmektedir 

(Chazan, 2002; Girling, 2005; Baabereyir, 2009). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

AKRA, ANKARA VE PARİS’TE KENTSEL KATI ATIK YÖNETİMİ 

 

2.1. Katı Atık Yönetiminin Tarihsel Geçmişi 

 

Tarih boyunca insanların ilerlemesi doğası itibariyle, kamu ve çevre sağlığı 

üzerindeki etkilerine bağlı olarak katı atıkların yönetimi ile bağlantılı olmuĢtur. Katı 

atık yönetiminin uzun ve karmaĢık bir tarihi vardır (Nathanson, 2015). Atıkların küresel 

olarak ortaya çıkması pratik olarak son on yılda ikiye katlanmıĢtır ve kentsel geliĢme ve 

tüketim kalıplarındaki değiĢikliklerin her ikisinin sonucu olarak 2025 yılında bu 

miktarın yıllık 2,5 milyar tona ulaĢması beklenmektedir (Périou,2012). 

Dünyanın bazı büyük kentlerinde belediyelerin çöp toplamaya baĢlaması 18. 

yüzyıldan sonra meydana gelmiĢ, fakat kullanılan metotlar oldukça basit kalmıĢtır 

(Metzger, 2009). Katı atık yönetim sistemlerinin kökenleri antik çağlara kadar 

götürülebilir. Atık yönetiminin ilk örneklerinden bir tanesi Antik Yunanistan‘da M.S. 4. 

yüzyılda görülmektedir. Yunanlıların atık yönetimi sistemlerini artan nüfus, yer darlığı 

ve halk sağlığı sorunları ile bir arada yürütmeyle ilgilenmek zorunda kalmıĢlardır. Atık 

yönetimi uygulamaları çöplerin toplanıp kent dıĢındaki çukurlara nakledilmesi Ģeklinde 

çok basit seviyede kalmıĢtır. Kentsel nüfusun patlama yapmasından sonra çöpler insan 

ve çevre sağlığı için bir tehdit olarak görülmeye baĢlanmıĢtır. Kentler, gittikçe artan 

nüfusu karĢılayabilmek için büyümeye baĢlamıĢ ve yerleĢimin sıkıĢık olduğu yerlerde 

Ģartlar kötüleĢmeye baĢlamıĢtır (Nathanson, 2015). Endüstriyel devrim esnasında 

Avrupa ve ABD büyük miktarlarda atık meydana getiren hızlı büyüme ile karĢı karĢıya 

kalmıĢtır. Atıklar bir endiĢe haline gelmiĢtir ve ―Halk Sağlığı Çağı‖ baĢlamıĢtır. Halk 

sağlığını sağlamaya yardımcı olmak için, topluluklar atık toplama ve atık depolama 

iĢlerini organize etmeye baĢlamıĢlardır. 19. yüzyılın ikinci yarısında ve 20. yüzyılın 
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baĢlarında teknolojik geliĢmeler çöp kutularının kullanımını, çöp yakma tesislerini ve 

sağlıklı atık depolama sahalarını içeriyordu; atık depolama rasgele çöplerin etrafa 

atılması uygulamasının yerine geçti ve geliĢmiĢ ülkelerde genel olarak uygulanır hale 

geldi (Hoornweg ve Giannelli, 2007). Atık sistemleri atık yönetimine daha organize bir 

yaklaĢım sergilemiĢtir. Teknoloji, endüstri ve atıklarla ilgili uygulanan yeni politikalar 

ve mevzuat atık yönetimi endüstrisinin geliĢmesine dramatik bir Ģekilde yardımcı oldu. 

1970 yılında, ABD‘de Temiz Hava Yasasının kabul edilmesiyle hava kirliliği kontrol 

mekanizmalarına sahip olmayan birçok dönemde çöp yakma tesisleri kapatılmıĢtır ve 

yerlerine modern atıktan enerji üreten tesisler kurulmuĢtur (Tangri, 2003).  

 

2.2.  Üç Kentteki Kentsel Katı Atıkların Durumu 

 

Belediyelere ait katı atıklar olarak bilinen kentsel katı atıklar birçok kentleĢmiĢ 

ülkede gittikçe artan bir endiĢe kaynağıdır. Konunun ağırlığı bu alanlarda artan nüfusa 

bağlı olarak artmaya baĢlamıĢtır. Örneğin, Gana‘da eldeki literatüre göre Akra Ģehrinin 

günlük olarak çoğunluğu organik ve gübreye dönüĢtürülebilir (mutfak, bahçe ve ahĢap 

atıklar) maddeler, kâğıt, plastik, cam ve hurda metalden oluĢan 15 ton katı atık ürettiğini 

ortaya koymaktadır. Diğer atıklar, tekstil ürünleri, deri, Hindistan cevizi kabukları ve 

elektronik malzeme atıklarını içerir. KentleĢmenin artması, 2009 yılında 15 ton olan 

atıkların miktarını 2014 yılında 23 tona çıkarmıĢtır. Belediyenin alanının hızlı Ģekilde 

büyümesinin büyük ölçüde üretilen katı atıkların miktarını da arttırdığı söylenebilir 

(Addaney ve Oppong, 2015). 2001 yılında, 32.198.000 ton kentsel katı atık üretmiĢken 

bu rakam 2010 yılında 34.535.000 ton olmuĢtur. Bu durum, bu dönemde %7lik bir 

artıĢa tekabül etmektedir (EEA, 2013). Afrika Kalkınma Bankasının atık yönetimi ile 

ilgili 2002 tarihli raporu Gana‘nın yıllık yaklaĢık olarak çoğunluğu yiyecek maddeleri, 

bahçe ve ahĢap atıkları gibi organik olarak gübre yapılabilir olan maddelerden, kâğıt, 
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plastik, cam ve metalden oluĢan 3,6 milyon ton katı atık ürettiğini bildirmiĢtir (Addaney 

ve Oppong, 2015). 

 

2.2.1.   Gana’nın Belediyelere Ait Katı Atık Yönetimi Performansı 

 

Gana‘da mevcut literatürün bildirgesine göre Akra Ģehri yaklaĢık olarak günlük 

15 tonluk esas olarak organik ve gübreye dönüĢtürülebilir (yani mutfak, bahçe ve ahĢap 

atıkları) atıklar, kâğıt, plastik, cam ve hurda metalden oluĢan katı atık üretmektedir. 

Diğer atıklar tekstil, deri, Hindistan cevizi kabukları ve elektronik atıkları içermektedir. 

KentleĢmenin hızının artması üretilen atık miktarını da arttırmıĢ ve 2009 yılında 15 

tondan 2014 yılında 23 tona yükselmiĢtir. Belediyenin hızlı bir Ģekilde geniĢlemesinin 

üretilen katı atık miktarını da arttırdığı çıkarımı yapılabilir (Addaney ve Oppong, 2015).  

Akra‘daki katı atık toplama iĢi çoğunlukla özelleĢtirilmiĢtir. Kent, kendi toplama 

alanlarında üretilen bütün evsel, ticari ve endüstriyel atıklardan sorumlu olan 10 adet 

atık toplama firmasıyla sözleĢme yapmıĢtır. Firmalar atıkların ürettikleri gelirden kent 

yönetimlerinin elde ettiği ücretleri alarak maliyetlerini karĢılarlar. Kent yetkililerinin 

tahminlerine göre toplama hizmetlerinin sağlandığı yerlerdeki atıkların %88‘i 

toplanmaktadır. Bununla beraber, atık toplama hizmetleri yalnızca sınırlı bölgelerde 

yapılmaktadır, yani Ģehrin hane halklarının %40‘ının yaĢadığı bölgelerde. 

Atık toplama hizmetlerinin olmadığı yerlerde, Akra‘da gayrı resmi atık depolama 

iĢlemleri gerçekleĢtirilir. Gayrı resmi katı atık toplama sahaları boĢ taĢ ocakları, 

zemindeki doğal oyuk ve çukurlar, eski maden sahaları veya insanların açtığı çukurları 

içerir. Özellikle kuru mevsimlerde, açık çöp boĢaltım alanlarının bazılarında atıkların 

açıkça yakıldığı görülür. Akra‘nın bütün atık depolama sahaları hâlihazırda kapalıdır, 

Ģehrin kendine ait hiçbir atık depolama sahası yoktur. Toplanan atıklar hâlihazırda 
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Akra‘dan alınıp, Akra‘nın yaklaĢık olarak 37 kilometre dıĢında bulunan Tema‘daki bir 

atık depolama sahasına götürülür. Atık depolama sahası günlük 700 tonluk atığı 

alabilecek Ģekilde inĢa edilmiĢtir, fakat hâlihazırda bu miktarın iki katından daha fazla 

atığı kabul etmektedir (bu atıkların üçte ikiden fazlası Akra‘dan gelmektedir). Kent 

yakın zamanda yeni bir atık depolama sahasının inĢası için bir sözleĢme yapmıĢtır fakat 

bunun için bir saha belirlenmemiĢtir ve finansman iĢi de kesin değildir. Yeni atık 

depolama sahasının sızıntı suyu ve LFG (depolama gazı)  toplama sistemlerini içerip 

içermeyeceği bilinmemektedir. 

Yukarıda bahsedildiği üzere Akra çok miktarda nem oranı yüksek organik atık 

üretmektedir. Kent tarafından sağlanan hiçbir resmi organik madde toplama hizmeti 

yoktur, fakat Akra‘da hâlihazırda kullanılan iki tane yenilikçi model vardır: toplum 

temelli küçük ölçekli gübreye dönüĢtürme projesi ve büyük ölçekli malzeme kurtarma 

birimi olan açık yığın tesisi.  Küçük ölçekli gübre projesi, esas olarak Osu turizm 

bölgesinde bulunan otellerden ve restoranlardan ibaret olan 60 Ģirketten günlük olarak 

yaklaĢık 2 tonluk organik atık toplamayı içermektedir. Bu Ģirketler hacme bağlı olarak 

%5 ila 10 arasında toplama iskontosu almaktadırlar. Gönderilen organik atıklar gübreye 

dönüĢtürülecekleri mahallelerdeki gübre merkezlerine yönlendirilirler. Büyük ölçekli 

Akra Gübre ve Geri DönüĢüm Tesisi günlük olarak yaklaĢık 500 tonluk (organik ve 

organik olmayan) belediyelere ait katı atık almaktadır. Tesisin mülkiyeti kent 

yönetiminin ortak olduğu kamu-özel sektör ortaklığı tarafından iĢletilen bir özel Ģirket 

üzerindedir ve bu özel Ģirket tesisi iĢletir. 2012 yılında faaliyete geçmesinden bu yana, 

tesis toplamda 16.000 ton atığı iĢlemiĢtir. 

Boadi ve Kuitunen‘in (2004) Gana‘daki katı atık yönetimini etkileyen bazı 

sorunlara iĢaret etmiĢlerdir. Bunlar, hem insani açıdan, hem de parasal açıdan zayıf 

kurumsal kapasite ve kaynak eksikliği olarak özetlenebilir. Boadi ve Kuitunen aynı 

zamanda evlerden çöplerin toplanma iĢleminin yüksek ve bazı orta gelirli bölgeler ile 
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sınırlı kaldığını ve fakir mahallelerin ise sorunu kendi kendilerine çözmeye terk 

edildiğini belirtmiĢlerdir. Bu da atıkların yağmur giderlerinde, kanallarda ve derelerde 

birikmesine yol açmıĢ, Ģehrin birçok yerinde temiz olmayan ve çirkin ortamların 

meydana gelmesine sebep olmuĢtur. Dahası, Yerel Yönetim ve Kırsal Kalkınma 

Bakanlığı, Gana‘daki katı atık yönetiminin sorunlarını; ―atık yönetimi programlarının 

kötü planlanması, atık yönetimi faaliyetlerini desteklemek için yetersiz ekipman ve 

iĢlevsel fonlar, atık yönetimi faaliyetleri için yetersiz sahalar ve tesisler, yetenekli 

personelin yetersiz olması ve atık yönetimi personelinin kapasitesinin az olması ve 

genel olarak halkın çevreyle ilgili olarak olumsuz tutumları‖ olarak özetlemektedir 

(MLGRD; 2004, 23). 

Bu yüzden, geliĢmekte olan ülkelerde ve bu hususla ilgili olarak Gana‘da katı 

atık yönetiminin karĢılaĢtığı ana zorlukların aĢağıdaki hususları içerdiği söylenebilir: 

atık yönetimini desteklemek için yetersiz fonlar, atık depolama, toplama ve elden 

çıkarma iĢlemlerini desteklemek için yetersiz ekipman, toplama alanının düĢük olması 

ve düzensiz toplama hizmetleri, hava ve su kirliliği kontrolü olmaksızın kabaca ve açık 

olarak çöplerin atılması ve yakılması. 

 

2.2.2.  Gana’da Katı Atık Yönetimiyle İlgili Politika, Mevzuat ve Kurumsal Yapı 

Gana‘da atık yönetimi hizmetleri genel olarak, baĢta Büyükġehir Belediyeleri, 

Belediyeler ve Ġl Kurulları olmak üzere kamu sektörü tarafından sağlanır. Atık yönetimi 

hizmetlerinin öncülleri kasaba ve kentlerin yerel yönetimlerinin zaman içinde nasıl 

evrime uğradığıyla ilgilidir (Salifu, 2011). 1859 tarihli Belediye Talimatnamesi (The 

Municipal Ordinance of 1859), Ģu an Gana‘da Altın Sahil olarak isimlendirilen sahil 

kasabalarındaki belediyeleri tesis etmiĢtir.1943 yılında, yeni bir Talimatname Akra, 

Kumasi, Sekondi-Takoradi ve Cape Coast kentlerinin belediye meclislerini seçimle iĢ 

baĢına getirmiĢtir. 1953 tarihinde, Belediye Meclisleri Talimatnamesi (Municipal 
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Councils Ordinance) kabul edildi ve birçok belediye ilki Cape Coast‘ta ve sonra Akra 

ve Kumasi‘de olmak üzere Halk Sağlığı Kurullarını faaliyete geçirilmiĢtir. Bu Sağlık 

Kurullarının görevleri esas olarak kentlerdeki rahat hayat Ģartlarını temin etmekti. Esas 

iĢlevsel araçları ise ayrıntılı saha denetimleri ve yaptırımlarla uygulamaların yönetilmesi 

olmak belirlenmiĢtir. Halk Sağlığı Kurulları (The public Healthboards) bütün hizmetleri 

sağlamıĢ, harcamaları vergilerden ve merkezi hükümetin tahsislerinden karĢılanmıĢtır. 

Bağımsızlıktan sonra, 1961 tarihinde 54 Sayılı Yerel Yönetim Kanunu kabul 

edilmiĢtir. Bütün bu kanunlarda merkezi ve yerel hükümet kurumuĢları arasındaki ayrım 

korunmuĢtur. Yerel hükümet kuruluĢları hizmet sağlamak için kaynaklarının var olup 

olmadığına bakılmaksızın kendi hizmet sahalarında belediye hizmetlerini sağlamak ve 

tesislerini kurmak için gerekli kılınmıĢtır. 

Bu kurullar aynı zamanda gereken yeteneklere ve mesleki tecrübeye sahip 

personel eksikliği yaĢamaktaydı. Bağımsızlık sonrası dönemde hükümetin herkesin 

faydasına olacak Ģekilde ister kamu hizmeti olsun, isterse özel hizmetler olsun 

sağlamaya çalıĢtığını belirtmeliyiz. Bu hizmetler, tek bir kuruluĢ tarafından yani 

Bayındırlık ĠĢleri Müdürlüğü tarafından yönetilen eğitim, sağlık, su, çevre temizliği, 

enerji, iletiĢim, yol, nakliye, demiryolları, pazarlar, kamyon parkları, umumi tuvaletler 

ve hamamlar, stadyumlar ve diğer dinlenme mekânlarını içermektedir. Bu durum Kent 

Meclislerinin oluĢturulmasıyla 1960lı yıllar boyunca ve 1970li yılların baĢlarına ve 

sonra da 1988 yılında Yerel Yönetim Kanunu tarafından Ġl Kurullarının kurulmasına 

kadar devam etmiĢtir (PNDCL 207). Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları daha sonra durumu 

sabitlemek için umut veren yardımcılar olarak ortaya çıktılar fakat kendilerinin görev 

sahalarında atıkları toplama ve depolama ile görevlendirilen özel firmalara karĢı 

hükümetin finansal yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle baĢarı seviyeleri 

düĢük olmuĢtur (Addaney ve Oppong, 2015). Belirgin sebeplerden ötürü yıllar içinde 
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üretilen atıkları etkin olarak yönetemeyen Belediye Kurullarının olması özel firmaların 

bu iĢi yapmaları için davet edilmesine sebep olmuĢtur (Mensah, 2010). 

Gana‘da katı atık yönetimi ıĢığında tesis edilen politikalar ve yasal çerçeve Yerel 

Yönetim Kanunu (1994), 462 Sayılı Kanun ve 1999 Tarihli Çevre Temizliği Politikası 

dâhilindedir. Fakat daha sonra 2010 yılında, daha önceki politikalarda ve kanunlarda 

bazı aksaklıkların ve değiĢen Ģartlara uyum sağlama ihtiyacının belirlenmesinden sonra 

değiĢikliğe uğramıĢtır (ISSER, 2012). Gana Çevre Koruma Ajansı, parlamentonun 

çıkardığı kanun olan 490 Sayılı Çevre Koruma Ajansı Kanunu ve 1652 Sayılı Çevre 

Değerlendirme Mevzuatı altında çevreyle ilgili bazı kanunları geliĢtirmek için 1994 

yılında kurulmuĢtur. Ana kontrol aracı çevresel değerlendirme prosedürüdür. Politika, 

diğerlerine ilaveten katı atıkların Çevre Koruma Ajansının ve diğer düzenleyici 

kurumların belirlediği standart ve Ģüreçler uyarınca yapılması gerektiğini hükme 

bağlamıĢtır. Düzenleyici yetki Çevre Koruma Ajansına verilirken, Gana‘daki genel 

(evsel) katı atık yönetimi, merkezi olmayan Büyük ġehir Belediyeleri, Belediyeler ve Ġl 

Kurullarını denetleyen Yerel Yönetimler ve Kırsal Kalkınma Bakanlığının sorumluluğu 

altındadır. Büyük ġehir Belediyeleri, Belediyeler ve Ġl Kurulları, kendilerinin Atık 

Yönetimi Müdürlükleri, Çevre Sağlığı ve Halk Sağlığı Müdürlükleri aracılığı ile katı 

atıkların toplanması ve nihai olarak depolanmasından sorumludur. 490 Sayılı Çevre 

Koruma Ajansı Kanunu katı atık yönetimi ile ilgili olarak bunları mümkün kılan yasadır 

(Owusu-Sekyere ve ark., 2015). Owusu-Sekyere çalıĢmasında günümüze kadar bu 

konuyla ilgili üç rehber belgenin geliĢtirildiği ortaya koymuĢtur: Gana Katı Atık 

Depolama Sahası Talimatları, Gana‘daki Sağlık ve Veterinerlik Atıklarının Yönetim 

Talimatları ve Gana‘da Ġl Atık Yönetimi Planlarını Hazırlama Kılavuzu. Bununla 

beraber, katı atık yönetimini yönlendiren politikalar yetersizdir ve her yıl daha da 

eskiyen zamanı geçmiĢ kalıplaĢmıĢ planlardır. EskimiĢ katı atık yönetimi planlarının 
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insanları koruduğuna inandırırken aslında onları tehlikelere maruz bırakılması sebebiyle 

tehlikeli olduğunu hatırlamamız gerekmektedir (Owusu-Sekyere ve ark., 2015). 

Ulusal politika, sağlığa zararlı ve tehlikeli atıkların denetlemeye tabi tutulması 

ve elden çıkarılması için küçük ölçekli atık yakma tesislerini tavsiye etmektedir. 

Bundan dolayı içinde sağlık tesisi olan birçok kasabada sağlık hizmetlerini sunmayla 

ilgili altyapının bir parçası olarak küçük atık yakma tesisleri inĢa edilmiĢtir. Atık yakma 

tesisleri basit tasarıma sahiptir, odunun enerji kaynağı olarak kullanılmasıyla kırmızı kil 

tuğlalardan, çimento bloklardan ve metalden yapılmıĢ olup, kolay bir Ģekilde iĢletilip 

bakımları yapılmaktadır (Addaney ve Oppong, 2015). Mensah ve Larbi (2005) bu 

tesislerin çoğunun çevresel kontrollerinin olmadığını ve sıklıkla tıbbi ve kimyasal 

atıkları bir fırında veya açık bir çukurda yakmanın dıĢında bir iĢ yapmadıklarını öne 

sürmüĢlerdir. 

Gana Ulusal Çevre Politikasının 2010 yılında yeniden gözden geçirilmiĢ 

taslağına bakıldığında, çevreyi korumak için daha bilinçli bir gayretle hazırlanmıĢ 

hedeflerin ve stratejik amaçların var olduğu görülür. Politikalar, akılcı sonuçları elde 

etmek için karar verme sürecini bir rehber Ģeklinde yaparlar. Bu politika çevre ve 

sürdürülebilir kalkınmanın bütün ilgili prensipleri ve temaları üzerine inĢa edilmiĢ ve 

onlar tarafından yönetilen geniĢ bir vizyon üzerine kurulmuĢtur. 1995 tarihli politika, 

çevreye en az zararı verirken, sürdürülebilir kalkınma hedefine doğru süreci 

yönlendirmek için yeniden yapılandırılmıĢ öncü bir kuruluĢ belirlemiĢtir (Çevre 

Koruma Ajansı). Çevre temizliği ile ilgili Kurullar tarafından yerine getirilecek olan 

dört ayrı görevi özetleyen çevre temizliği politikası belirli politikaların ve bu konuda 

verilecek talimatların / kararların ayrıntılarını vermektedir. Bu görevler atık yönetimi 

hizmetlerinin, kamu sağlığı yönetimi hizmetlerinin, çevre izleme hizmetlerinin ve de 

planlama, izleme ve halkla iliĢkilerin sağlanmasıdır. Politikalar hâlihazırdaki katı atık 
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yönetimi düĢüncesini yansıtma eğiliminde olup ülkede geçerli olan durumu ve 

stratejilerin genel bir değerlendirmesini sunmaktadır (MLGRD, 2010).  

 

Tablo 3: Gana‘da Çevre Temizliği Politikasının Katı Atıklarla Ġlgili Yönleri (2010) 

Kaynak: MLGRD, 2010: 39  

Belirli Politika Alanları Politika Talimatları ve Karar Verme 

Atık Yönetimi Müdürlüğü 

tarafından katı atık 

yönetiminin yapılması  

Kentsel alanlardaki üretilen bütün katı atıklar 

düzenli olarak toplanır ve yeterince kontrolü yapılan 

atık sahalarına boĢaltılır veya diğer çevresel olarak 

kabul edilebilir yollarla Atık Yönetimi Müdürlüğü 

tarafından elden çıkarılır.  

Katı atık toplama hizmetlerinin en azından %20si 

bireysel Kurullar tarafından yapılır ve %80i özel 

sektör tarafından sağlanır. 

Katı atıkların 

toplanmasında özel 

sektörün katılımı  

Özel sektörün atık toplama hizmetlerinin 

sağlanmasına dahil edilmesi ve özel sektörün 

denetlenmesinin Atık Yönetimi Müdürlüğü 

tarafından yapılması. 

Kent hizmet alanlarına bölünecek, özel Ģirketlere 

nüfusu 15.000‘den az olan yerlerde tekel olma hakkı 

verilecektir. 

Özel sektör, kamu sektörü tarafından belirlenen 

politikalar, mevzuat, denetim ve lisanslama 

gereksinimleri çerçevesinde faaliyet gösterecektir. 

Mümkün olduğunda maliyetlerin hepsi tahsil 

edilecektir. 

Çevre izleme ve halk 

sağlığı eğitimi 

Çevre sağlığı standartlarını ve temizlik mevzuatının 

izlenmesi 

Ġnsanların halk sağlığı, çevre sağlığı ve temizlik 

konularında eğitilmesi 

Kanun çıkarma, 

kararnamelerin 

uygulanması ve 

düzenlenmesi 

Ulusal kanunlarla beraber kararnamelerin 

yayınlanması ve uygulanması. 

Çevre sağlığı standartlarının ve temizlik mevzuatının 

sıkı sıkıya takip edilmesi ve uygulanması 

 Kararnameler, Kurulun Çevre Sağlığı ve Yönetimi 

Müdürlüğü tarafından uygulanacaktır. 

Belirli Politika Alanları Politika Talimatları ve Karar Verme 
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Gana‘da atık yönetimi hizmetlerinin sağlanması her zaman merkezi hükümetin 

bir sorumluluğu olarak görülmüĢtür. Bunun sebebi katı atık yönetimi hizmetlerini 

yönlendiren yasal ve kanuni çerçevelerin merkezi hükümetten kaynaklanmasıdır. Büyük 

ġehir Belediyeleri, Belediyeler ve Ġl Kurulları üzerinde denetim yetkisi olan Yerel 

Yönetim ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı atık yönetimi için genel politika çerçevesini 

sağlamaktadır. Bu, sektördeki ana paydaĢları belirlemeyi, onların rollerini tanımlamayı, 

sözleĢmelerin verilmesi ile ilgili ayrıntıların tesis edilmesini ve atık yönetiminin 

organizasyonunun standartlarını belirlemeyi içerir. Yerel Yönetimler Bakanlığı 

tarafından temin edilen çerçeve dahilinde,  Büyük ġehir Belediyeleri, Belediyeler ve Ġl 

Kurulları atık toplama sözleĢmelerini verir, hizmetlerin ve ücretlerin seviyelerini 

belirler, nerede hizmet verileceğine ve kimin hangi seviyede hizmet alacağına karar 

verir, ekipmanı satın  alır ve atıkların depolanması için arazi bulur (Owusu-Sekyere ve 

ark., 2013). UN-HABITAT (2010) atık yönetimine özel sektörün, bireysel atık 

toplayıcılarının ve yabancı özel iĢletmelerin katılımının farklı ölçülerde var olduğunu 

ortaya koymuĢtur. 300 adet umumi tuvaleti yönetmek için, Toplumsal Temelli Tuvalet 

Yönetim Ekipleri ve bireylerle 120 adet yönetim sözleĢmeleri yapılmıĢtır. AĢağıda, 

Gana‘daki atık yönetiminin denetlenmesi amacıyla Yerel Yönetim ve Kırsal Kalkınma 

Bakanlığında bulunan kurumsal düzenlemeler bulunmaktadır. 
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Şekil 2: Yerel Yönetim ve Kırsal Kalkınma Bakanlığında Bulunan Kurumsal Düzenlemeler   

 

Kaynak: Owusu-Sekyere, vd. 2015: 55  

 

2.2.3.  Gana’da Özel Şirketlerin Belediyelere Ait Katı Atık Yönetimine 

Katılmaları 

 

Katı atık yönetimi faaliyetlerinin resmi olarak özelleĢtirilmesi sıklıkla ülkeler 

tarafından karĢılaĢılan katı atık yönetiminin zorluklarının bazıları için uygun bir 

müdahale olarak kabul edilmiĢtir.  Atık toplama gibi faaliyetlerin yönetiminin özel 

sektöre aktarılmasına taraf olanlar kamu sektörünün aksine özel sektörün hizmet 

sağlamada daha verimli ve etkin olduğunu öne sürmüĢlerdir. Bu açıdan bakıldığında, 
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ülkelerin çoğu ya özel Ģirketlerle ortaklıklara girmiĢ, ya da belediyeye ait katı atık 

yönetimini tamamen özelleĢtirmiĢlerdir. 

Gana‘da ve bu hususla ilgili Akra‘da Zoomlion atık yönetiminde önde gelen özel 

Ģirkettir. Akra‘daki atık toplama iĢleri iki kısma ayrılmıĢtır: Ģehrin atık toplama iĢlerinin 

% 80‘i özel Ģirketler tarafından gerçekleĢtirilirken geri kalan %20‘si AMA‘nın WMD 

Ģirketi tarafından gerçekleĢtirilir (Obiri-Opare, 2002: 95-112. 1992 yılında, Gana‘da 

ekonomik serbestliğin baĢlamasından hemen sonra Dünya Bankası tarafından baĢlatılan 

bir pilot proje Akra‘daki atık yönetimini özelleĢtirmeye baĢlamıĢtır. Zoomlion Ghana 

Ģirketi daha sonra 2006 yılında kurulan özel atık yönetimi Ģirketlerinden bir tanesidir ve 

bu Ģirket hızlı bir Ģekilde Gana‘daki en büyük atık yönetimi Ģirketi haline gelmiĢ ve 

hızla Afrika kıtasındaki en büyük atık yönetimi Ģirketi haline gelmek üzeredir (Awenso, 

vd. 2013: 15).  

Zoomlion tarafından Gana hükümeti ve BirleĢmiĢ Milletler Ġklim DeğiĢikliği 

Çerçeve SözleĢmesi (UNFCCC) ile ortaklık Ģeklinde kurulmuĢ olan The Accra 

Composting and Recycling Plant günlük olarak 600 tonluk karma atığı elden geçirmek 

için tasarlanmıĢ olup bu iĢlem Ģirketin en göze çarpan özelliklerinden birisidir. ġirket 

kentten 38 kilometre uzaklıkta kurulmuĢ olup Akra‘da faaliyette olan tek atık iĢleme 

tesisidir. 9 Ocak 2013 tarihi itibariyle tesis günlük 300 tonluk karma atık almaktaydı. 

Tesis Zoomlion‘un bir projesi olup 2012 yılının Eylül ayında faaliyete baĢlamıĢtır. Bu 

zamandan itibaren tesis faaliyetlerini optimize etmek için küçük miktarlarda atık kabul 

etmektedir. Zoomlion‘un bir diğer insiyatifi, çalıĢanlarına eğitim sağlayacak ve ülkede 

ve Afrika‘da temizlik ve atık yönetimi hakkında uygulamalı araĢtırmaları teĢvik edecek 

olan Temizlik ve Atık Yönetimi Enstitüsü isimli bir birimin kurulmasıdır (ACARP 

Compost, 2017). 
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2.3. Akra’nın Genel Bilgileri ve Katı Atık Yönetimi 

 

Gana‘nın baĢkenti Akra, dörtte birinden fazlası yoksulluk sınırının altında 

yaĢayan 2 milyonun üzerinde bir nüfusa sahiptir. Akra Ģehrinin belirli bölümlerinde tam 

atık toplama hizmeti sunuluyor olsa da kentteki meskenlerin yarıdan fazlasının atığı 

toplanmamaktadır. Atıklar, belediyenin düzenlemelerine tabi özel Ģirketler tarafından 

toplanmaktadır. Kent resmi bir organik atık ayırma programına sahip bulunmamakla 

birlikte, hâlihazırda iki özel Ģirket kompostlama ve geri dönüĢüm tesisleri iĢletmektedir. 

Akra çöp toplama alanlarının tamamı kapatılmıĢ durumdadır ve Ģehrin kendisine ait bir 

katı atık bertarafı sahası mevcut değildir. Toplanan atıklar, yaklaĢık 37 kilometre 

mesfaede yer alan bir belediyedeki bir depolama sahasına kamyonla taĢınmaktadır. Bu 

depolama sahasının maruz kaldığı fazla yağmur, beklenen ömrünü yarı yarıya 

kısaltmıĢtır. Akra belediyesi yakın zamanlarda, kendisine ait yeni tasarlanmıĢ bir 

depolama sahasının yapımına yönelik bir sözleĢmeyi imzalamıĢtır; ancak sahanın 

konumu belirlenmemiĢ ve finansmanı henüz sağlanmamıĢtır. Yeni depolama sahasının 

sızıntı suyu ve çöp gazı (LFG) toplama sistemlerine yer verip vermeyeceği de belirsizdir 

(AMA/CCAC, 2014).  

Akra yılda neredeyse 900,000 ton katı atık üretmekte olup bunun yaklaĢık 

%67‘lik kısmı organik maddelerden oluĢmaktadır. Atık üretim oranı, kiĢi baĢına günde 

yaklaĢık 0.5kg‘dır (AMA/CCAC, 2014). 

 

2.3.1. Atık Toplama 

 

Akra‘daki katı atık toplama iĢi genelde özelleĢtirilmiĢtir. Belediye, her biri kendi 

toplama bölgelerinde üretilen bütün evsel, ticari ve endüstriyel atıklardan sorumlu 10 

atık toplama Ģirketini sözleĢmeli olarak çalıĢtırmaktadır. ġirketler, belediyenin 
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belirlediği ücretleri atık üreticilerinden tahsil etme yoluyla maliyetlerini 

karĢılamaktadır. Belediyenin tahminlerine göre, toplama hizmeti sunduğu bölgelerde 

üretilen atıkların %88‘i toplanmaktadır. Öte yandan atık toplama hizmeti yalnızca sınırlı 

bir bölgede verilmektedir; kentteki meskenlerin yalnızca %40‘ının atık toplama kutusu 

vardır. Akra belediyesi, özellikle Ģehrin düĢük gelirli bölgelerindeki atık toplama 

hizmetinin kapsamını artırma yönünde çalıĢmalar yapmaktadır (AMA/CCAC, 2014). 

 

2.3.2. Atık Bertarafı 

 

Akra‘nın atık toplama hizmetinin mevcut olmadığı bölgelerinde gayri resmi atık 

bertarafı gerçekleĢmektedir. Gayri resmi atık bertarafı sahaları arasında terk edilmiĢ taĢ 

ocağı sahaları, zemindeki doğal oyuk yerleri, eski maden alanları veya zeminde insan 

eliyle yapılmıĢ delikler yer almaktadır. Bazı açık atık alanlarında özellikle kurak 

mevsim sırasında açıkta yakma iĢlemi yapılmaktadır. 

Akra atık bertarafı sahalarının tamamı hâlihazırda kapalıdır ve Ģehrin kendisine 

ait bir atık bertarafı sahası bulunmamaktadır. Mevcut durumda toplanan atıklar 

Akra‘dan, Akra‘nın yaklaĢık 37 kilometre dıĢındaki Tema‘da bulunan bir depolama 

sahasına nakledilmektedir. Depolama sahası günde 700 ton atığı kabul edecek biçimde 

inĢa edilmiĢ olmakla birlikte, hâlihazırda bu miktarın iki katından fazlasını almaktadır 

(bunun üçte ikisinden fazlası Akra Ģehrinden gelmektedir) (AMA/CCAC, 2014).   

 

2.3.3. Atık-Enerji Dönüşümü 

 

Belediye yakın zamanlarda yeni bir depolama sahasının inĢasına yönelik bir 

sözleĢme yapmıĢtır; ancak bu sahanın konumu belirlenmemiĢtir ve finansmanı 
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konusunda belirsizlik vardır. Yeni depolama sahasının sızıntı suyu ve LFG toplama 

sistemlerine yer verip vermeyeceği bilinmemektedir. Akra‘da elektriğin %67,6‘sı hidro 

güçten temin edilmekte, geri kalan %32,4‘lük kısım yakıtla sağlanmakta ve %6‘sında 

termal sistem kullanılmaktadır. Bu teknolojilerin Akra‘da atık yönetimi bağlamında 

uygulanması, sürdürülebilir kalkınmaya giden yoldan bir dönüm noktası olabilecektir 

(Anaglate ve diğerleri, 2012:1-7). 

 

2.3.4. Organik Atıkların Ayrılması ve Geri Dönüşümü 

 

Akra Ģehri, yüksek bir nem içeriğine sahip bulunan yüksek miktarda organik 

atığı üretmektedir. Belediyenin sağladığı resmi olarak tahsis edilmiĢ bir organik atık 

toplama hizmeti bulunmamakla birlikte, Akra‘da bugün iki yenilikçi model mevcuttur: 

Kamu temelinde küçük ölçekli bir kompostlama projesi ve malzeme geri kazanım 

ünitesine sahip olan büyük ölçekli bir açık yığma tesisi. Küçük ölçekli kompostlama 

projesi, baĢta Osu turistik bölgesindeki otel ve restoranlar olmak üzere günde yaklaĢık 2 

ton organik atığın 60 Ģirketten toplanmasını içermektedir. Bu Ģirketler, hacme bağlı 

olarak %5-10 oranında bir toplama indiriminden yararlanmaktadır. Ayrılan organik 

atıklar, komposta dönüĢtürüldüğü yakındaki kompostlama merkezilerine 

gönderilmektedir. Büyük ölçekli Akra Kompostlama ve Geri DönüĢüm Tesisi, günde 

yaklaĢık 500 ton kentsel katı atığı (organik ve organik olmayan) kabul etmektedir. 

Tesis, belediyeyle gerçekleĢtirilen bir kamu-özel ortaklığı çerçevesinde özel bir Ģirket 

tarafından idare edilmekte ve iĢletilmektedir. 2012 yılında iĢletmeye alınmasından bu 

yana, tesis toplam 16,000 ton atığı iĢlemiĢtir AMA/CCAC, 2014). 

Kompostlama iĢleminin karĢılaĢtığı temel bir sorun özellikle sıhhi tesisattan 

yoksun düĢük gelirli bölgelerde atığın plastik, metal ve iĢlenmemiĢ dıĢkıya yer veren 

karıĢık yapısıdır. Ayrıca düzenleyici çerçeve ve yaptırım sisteminin zayıf olmasından 
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ötürü, kentsel katı atıklar sıklıkla kanlı sargı bezleri ve pamuk uçlu çubuklar gibi 

tehlikeli atıklarla karıĢtırılmaktadır (Cointreau-Levine, 2000). Kompost tesisi biyolojik 

olarak bozunabilir olmayan maddeleri organik içerikten ayırmaktadır. Ne var ki bu üst 

düzeyli teknoloji iĢletme ve mamul ürün maliyetini artırma eğilimi göstermektedir. 

Büyük ölçüde yetersiz kompostlama kapasitesi nedeniyle, tesis üretilen atığın yalnızca 

küçük bir bölümünü iĢlemektedir. Özel sektör tarafından gerçekleĢtirilen kompostlama, 

finansman ve teknik bilgi yokluğuyla kısıtlanmaktadır. Bu durum da, depolanması 

gereken daha büyük bir katı atık oranının söz konusu olmasına yol açmakta ve 

dolayısıyla yetersiz bertaraf tesislerine çok fazla yük bindirmektedir. 

 

2.4.  Türkiye’de Belediyelerin Katı Atık Yönetimi 

 

Berkun ve diğerlerine göre (2005) Türkiye‘de yasal olarak belediyelere ait katı 

atıkların tanımı bütün insan faaliyetlerinden kaynaklanmıĢ, normal olarak katı olan, 

kullanılmayarak veya istenmeyerek atılmıĢ bütün atıkları içermektedir. Yazarlar 

belediyelere ait katı atıkların genellikle konutlardan, ticaret bölgelerinden, endüstriyel 

tesislerden, parklardan ve sokaklardan kaynaklanan atıklardan ibaret olduğunun 

üzerinde durmuĢlardır. 

Bu çalıĢma gereğince Türkiye‘nin performansını bilme açısından incelenecek 

alanlar Ģunları içerir: belediyelere ait katı atıkların üretilmesi, geri dönüĢüm ve atıkların 

depolanması. 2010 tarihinde üretilen yaklaĢık olarak 30 milyon tonluk belediyelere ait 

atıktan 25 milyon tonu veya %84‘ü toplanmıĢtır ve toplanan bu atıkların yaklaĢık olarak 

%94‘ü ya sağlığa uygun atık sahalarında (%54), ya da normal atık sahalarında (%44) 

depolanmıĢken yaklaĢık olarak 0,2 milyon tonu biyolojik olarak muameleye tabi 

tutulmuĢtur (Eurostat, 2012:14).  
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Türkiye Ġstatistik Kurumu tarafından yapılan 2012 yılına ait Belediye Katı Atık 

Ġstatistiksel Anketinin sonuçlarına göre, toplanan katı atık miktarı 2012 yılının yaz 

mevsiminde 14,6 milyon ton ve 2012 yılının kıĢ mevsiminde de 11,2 milyon ton ve 

yıllık toplam miktar ise 25,8 milyon ton olmuĢtur (Eurostat, 2012:4). Bu sonuçlara göre, 

kiĢi baĢına düĢen ortalama günlük katı atık miktarı 1,12 kg‘dır. Bu günlerde katı atık 

toplama hizmeti veren belediyelerden toplanan toplam katı atık miktarı içinde %70lik 

miktar belediyelere ait atık depolama sahalarına boĢaltılmıĢtır. Türkiye‘de belediyelere 

ait katı atık yönetimiyle ilgili 80 atık depolama tesisi, 3 biyo-metan üretim tesisi ve 21 

gaz üretim tesisi vardır. AĢağıdaki Ģekil 2001 yılından 2010 yılına kadar Türkiye‘de kiĢi 

baĢına düĢen belediyelere ait katı atık üretiminin geliĢimini göstermektedir. Veriler, az 

da olsa düĢmekte olan istikrarlı atık üretimini göstermektedir yani 2001 yılında atık 

miktarı kiĢi baĢına 454 kg. iken 2010 yılında kiĢi baĢı 407 kg‘a düĢmüĢtür. 
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Şekil 3: 2001 ile 2010 Yılları Arasında Türkiye‘de Belediyelere Ait Katı Atık Üretimi 

 

Kaynak: Eurostat, 2012:7 ET: 13/09/2018 

 

2.4.1. Geri Dönüşüm 

 

Eurostat verilerine göre Türkiye‘de hiçbir belediye katı atık maddesi geri 

dönüĢtürülmemektedir. Bununla beraber, Türk Çevre ve ġehirleĢme Bakanlığı 2009 

yılında toplamda geri dönüĢümü yapılan paketleme malzemelerinin miktarının 2,5 

milyon ton olduğunu ve bu geri dönüĢtürülmüĢ paketleme atıklarının bir kısmının da 

belediyelere ait katı atık kaynaklarından geldiğini bildirmiĢtir fakat ne kadar miktarın 

geldiği bilinmemektedir.  

Bununla beraber 2015 yılı itibariyle, Türkiye‘de geri dönüĢüm tesislerinin 

sayısını 2110 adede çıkararak 2,5 milyar Türk Lirasından fazla katma değer üretmiĢtir. 

Paketleme atıklarını geri dönüĢtüren tesislerin sayısı 642‘ye, ayrıĢtırma tesislerinin 

sayısı ise 497‘ye çıkmıĢtır, böylelikle paketleme atıklarının geri kazanımı sağlanmıĢtır. 

Paketleme atıklarından Türk ekonomisine kazandırılabilecek toplam ekonomik değer 
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yaklaĢık olarak yıllık 7 ile 9 milyar Türk Lirası arasındadır(Öztürk, 2015). Atıkların 

Atık Depolama Alanlarında Depolanması Hakkındaki Yönetmelik (RG Sayı: 27533, 

2012/03) planlanan dönemde atık sahalarına gönderilen biyolojik olarak çözünebilir 

belediyelere ait atıkların miktarını azaltmayı hedeflemektedir. Biyolojik olarak 

çözünebilir atıkların miktarını azaltmak için bir stratejinin hazırlanması Çevre ve 

ġehircilik Bakanlığına göre devam etmektedir. Atık depolama sahalarına gönderilen 

biyolojik olarak çözünebilir atıkların miktarını azaltmak için yeni tesisler yapım 

aĢamasındadır. 8 adet gübre üretim tesisi ve 6 adet metan gazından elektrik üreten tesis 

çalıĢmaktadır (Loanis ve Leonidas (2013:5).  

SayıĢtay‘a göre, Türkiye‘de katı atık yönetiminin zorluklarıyla ilgili olarak, atık 

yönetiminin sorunlarının yasal düzenlemeler değil, onları uygulamadaki eksiklikler 

olduğunu ifade etmiĢtir (Kose, vd. 2007). Türkiye, atıklarını yönetmek için dağınık bir 

yaklaĢım kullanırken, uygulama sürecinin etkinliği, farklı kurumlar arasındaki rollerin 

ve sorumlulukların paylaĢımındaki tekrarlar ve boĢluklardan ötürü olumsuz bir Ģekilde 

etkilenmektedir. Basitçe söyleyecek olursak, kuruluĢlar yalnızca bir veya birkaç kuruluĢ 

tarafından yapılabilecek olan kesiĢen rolleri gerçekleĢtirirler. Atık yönetiminde ana 

uygulayıcılar olarak, belediyelerin bu sahada yeterli kurumsal kapasitesi yoktur. 

Belediyeler yalnızca atık toplama ve nakliyesiyle uğraĢtıkları için ve bu hizmetler de 

özel Ģirketlere yaptırıldığı için belediyelerin idari yapısında atık yönetimi için hiçbir 

düzenleme yoktur. Bundan ötürü, modern standartlara uygun var olan altyapının 

denetlenmesinin, izlenmesinin, geliĢtirilmesinin ve iyileĢtirilmesinin etkin bir Ģekilde 

uygulanması temin edilememektedir.  

Belediyelerin altında atık yönetimi birimlerinin kurulmasının kalkınma 

planlarında ve diğer ulusal planlarda ve Ulusal Program‘da öngörülmesine rağmen, 

baĢkent olan ve Türkiye‘nin ikinci büyük kenti olan Ankara‘da bile Ankara BüyükĢehir 

Belediyesi altında ayrı bir atık yönetimi birimi kurulmamıĢtır (Kose, vd. 2007). 
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AraĢtırma ve geliĢtirme faaliyetleri atık yönetimi ve eğitim alanında gerekli olan sosyal 

ve kültürel altyapıyı güçlendirmeye yöneltilmiĢ olup, toplumsal farkındalığı oluĢturma 

amaçlı çalıĢmalar çok alt seviyelerde kalmıĢtır. Bundan dolayı toplum ve atıkları 

üretenler arasındaki sınırlı seviyedeki bilinç ve sınırlı sayıdaki gönüllü katılımın etkin 

bir atık yönetiminin uygulanmasına neden olan engeller arasındadır. 2016‘da kiĢi baĢı 

yıllık 425 kg belediye atığı üretilen Türkiye‘de, 523 kg olan OECD ortalamasının 

altında kalınmıĢtır (OECD: 2019). 

 Ayrıca, 2005-16 döneminde %8 ile ortalaması %5 olan OECD‘den daha hızlı 

bir azalma yaĢanmıĢtır. Belediye atık hizmetinden yararlanan nüfus oranı, 2006-16 

döneminde %81‘den %93‘e çıkmıĢtır (TURKSAT, 2018). Aynı dönemde toplam 

üretilen belediye atıkları içerisinde toplanan atık oranı, %84‘ten %94‘e çıkmıĢtır. 

Ancak kaydedilen bu ilerlemeye rağmen belediye atıklarının yaklaĢık olarak 

%90‘ı, atık depolama sahalarına gitmektedir ve bu metan emisyonlarının ana 

kaynaklarından biridir. Geri kalan atıklar ise açık alanlarda yakılmakta, gömülmekte 

veya çevreye atılmaktadır. Atıkların çok küçük bir kısmı, kompost tesislerine veya diğer 

geri kazanım tesislerine gönderilmektedir (OECD, 2019) 

Türk yetkililer, atık depolama sahalarına giden baĢta biyo-bozunur atıklar olmak 

üzere kentsel katı atık miktarını azaltmak ve geri dönüĢümlerini sağlamak üzere 

çözümler aramaktadır Ġklim DeğiĢikliği Eylem Planı‘nda; 

 Atık depolama sahalarına giden biyo-bozunur atık miktarının 2015‘e kadar 

%75‘e, 

2018‘e kadar %50‘ye ve 2025‘e kadar %35‘e düĢürülmesi, 

 2023‘e kadar tüm belediye atıklarının entegre bertaraf tesislerinde bertaraf 

edilmesi, 
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 2023‘e kadar denetimsiz tüm atık bertaraf uygulamalarına son verilmesi için 

hedefler konulmuĢtur (OECD). 

 

2.4.2.  Türkiye’de Katı Atık Yönetimiyle İlgili Politika, Mevzuat ve Kurumsal 

Yapı 

 

Atık üretimi ve yönetimi Türkiye için bir öncelik tanınmıĢ ve atıklarla ile ilgili 

mevcut sorunları aĢabilmek için politikalar geliĢtirilmektedir. Dahası, katı atık yönetimi 

Türkiye‘nin AB‘ye katılım için bir aday ülke olmuĢken, ülke açısından bir baskı noktası 

teĢkil etmiĢtir (TCA, 2007). Türkiye‘de atık yönetimi 1930lu yıllardan bu yana yasal 

düzenlemelerin konusu olmuĢtur ve belediyeler ana uygulayıcı makam olarak 

görevlendirilmiĢtir. BaĢlangıçta Sağlık Bakanlığının görevi dahilinde olan ulusal 

seviyede politika üretilmesi ve uygulama yönetimi günümüzde Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı tarafından yerine getirilmektedir. Atık yönetimi alanında ulusal seviyede 

politika üretilmesi, strateji geliĢtirilmesi, planlama, standartların belirlenmesi, 

lisansların verilmesi, denetim, izleme, tedbir alma, koordinasyon ve eğitim Çevre ve 

ġehircilik Bakanlığının görev sahası içindedir. Bakanlık aynı zamanda, uygulamaları 

yönetme, proje geliĢtirme ve izleme, denetim, raporlama ve Ġl Müdürlükleri aracılığı ile 

yerel seviyede yaptırımların uygulanması faaliyetlerini de yerine getirmektedir. Bununla 

beraber, bu alanda birkaç kurulun ve kurumun yetki ve sorumlulukları paylaĢtığı ve 

bunun da çevre ile ilgili standartların, prensiplerin ve politikaların belirlenmesi, yasa 

dıĢı eylemlerin izlenmesi ve onların cezalandırılması gibi sahalarda kesiĢen yetkilerin ve 

görevlerin ortaya çıkmasına sebep olduğu bilinen bir gerçektir. 

Türkiye‘deki çevre mevzuatı Anayasanın 56. Maddesine, yani dayanmaktadır. 

2872 Sayılı Çevre Kanunu Türkiye‘deki atık yönetimi uygulamaları için yasal bir 
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çerçeve teĢkil etmektedir. Her türlü atığı ve kalıntıyı doğrudan veya dolaylı olarak 

çevreye atmak, depolamak veya benzer bir faaliyet içine girmek yasaklanmıĢtır.  Çevre 

ve ġehircilik Bakanlığı bu görevin yerine getirilebilmesi için tarafından belediyelere 

görevlendirilmiĢtir.  

Türkiye Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından, doğal kaynakların ve 

ekosistemlerin korunup geliĢtirilmesi ile mevcut ve gelecek nesiller için sağlıklı ve 

yaĢanabilir bir çevre oluĢturulmasını sağlamak üzere; sürdürülebilirlik ilkesi 

çerçevesinde, uluslararası normlar ve ulusal öncelikler gözetilerek, strateji ve mevzuat 

geliĢtirme, atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, 

taĢınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, yeniden kullanılması, 

arıtılması, enerjiye dönüĢtürülmesi ve nihai depolanması konularında politika ve strateji 

belirleme sorumluluğu çerçevesinde 2016-2023 yıllarını kapsayan Ulusal Atık Yönetimi 

ve Eylem Planı hazırlanmıĢtır (ÇSB, 2017). 

BaĢka bir ifadeyle, Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı çerçevesinde ortaya 

konulduğu politika ve uygulamalar ile Türkiye‘nin daha iyi organize edilmiĢ, 

bütünleĢmiĢ ve kurumsal yapısı güçlü bir atık yönetim sistemine sahip olması, hem de 

vatandaĢlara daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaĢama imkânı sağlamak amacıyla 

hazırlanmıĢtır (ÇSB, 2017).  Bu planı gerek Türkiye‘nin ulusal mevzuatın uygulanması 

gerekse de AB müktesebatına uyum çalıĢmaları doğrultusunda hazırlanmıĢ bir belgedir; 

çünkü aĢağıda belirtilen maddeler dikkate alınarak planı oluĢturulmuĢtur: 

 Kaynakta ayırma veriminin artırılması ve yaygınlaĢtırılması, 

 Belediye atıkları ve ambalaj atıklarının geri kazanım oranlarının artırılması,  

 Belediye ve ambalaj atıkları yönetimi için bölgesel bazda geri kazanım ve 

bertaraf yöntemlerinin belirlenmesi ve ilgili tesis kapasitelerinin ortaya konması,  

 Düzensiz döküme devam eden illerin düzensiz döküm sahalarının kapatılması ve 

düzenli depolamaya geçiĢinin sağlanması  
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Planı oluĢtururken, önemli orta ve uzun vadeli hedefleri belirleyerek hayata 

getirilmiĢtir. 2023 yılında oluĢan atığın; %35‘inin geri kazanım, %65 inin düzenli 

depolama yönetimi ile bertaraf edilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda;  

 2014 yılında %5,3 olan kaynağında ayrı toplanan ambalaj atığı oranını 2023 

yılında %12‘ye yükseltmek, 

 2014 yılında %0,2 olan belediye atıklarının biyolojik yöntemler ile geri kazanım 

oranını 2023 yılında %4‘e yükseltmek, 

  2014 yılında %5,4 olan belediye atıklarının mekanik biyolojik prosesler ile geri 

kazanım oranını 2023 yılında %11‘e yükseltmek, 

 2014 yılında %0,3 olan belediye atıklarının termal yöntemler ile geri kazanım 

oranını 2023 yılında %8‘e yükseltmek, 

 2014 yılında %88,7 olan belediye atıklarının depolama yöntemi ile bertaraf 

oranını 2023 yılında %65‘e düĢürmek,  

 VahĢi Döküm sahalarının rehabilite edilmesi, 

 ĠnĢaat yıkıntı atıkları ve hafriyat toprağı yönetiminin ülke genelinde 

yaygınlaĢmasını sağlamak, 

  Özel atıkların yönetiminde toplama ve geri kazanım verimini arttırmak,  

 Tehlikeli atıkların geri kazanım ve bertarafı için ilave tesis yatırımlarının 

arttırılmasını sağlamaktır. 

Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planına gözetlediğinde, katı atık ile müsaadesinde, 

Türkiye‘nin en önemli projesinden biri olan Sıfır Atık Projesi ile önemli bir bağlantı 

vardır ve birbirini tamamlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde 

oluĢan atıkları kontrol altına almak ve gelecek nesillere daha temiz ve yaĢanabilir bir 

dünya bırakmak adına Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından 2017 yılında baĢlatılan 

bu proje ile atıkların ve israfın önlenmesi, atık oluĢumunun azaltılması, oluĢan atıkların 

kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüĢümü ile hammadde ve enerji tasarrufu 



62 
 

sağlanması hedeflenmektedir. BaĢlangıç olarak bakanlığın ana hizmet binasında aĢamalı 

olarak baĢlatılan proje hem bireysel hem kurumsal hem de belediye genelinde 

yaygınlaĢmaktadır. (ÇSB, 2019) 

Ülke genelinde uygulanacak ―Sıfır Atık Yönetim Sistemi‖ Yönetmeliği 

12.07.2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıĢtır yürürlüğe girmiĢtir. 

Bu Yönetmelik uyarınca, kamu kurum ve kuruluĢları 1 Haziran 2020'de sıfır atık 

yönetim sistemine taĢınırken, büyükĢehir ilçe belediyelerinin nüfusu 250.000'den fazlası 

olanlar ise 31 Aralık 2020'de geçecektir. Yönetmeliğiyle beraber gelen EK-1‘de Sıfır 

Atık sistemin oluĢturulmasına yönelik Uygulama takvimi belirlenmektedir (ÇSB,  

2019). 

ġekil 4‘te bu yönetmeliğin EK- 2‘de bulunan atıkların önlemesi ve azaltılmasına 

iliĢkin esasların uygulamasını özetlenip gösterilmektedir. 

 

Şekil 4: EK-1‘deki Atıkların Önlemesi Ve Azaltılmasına ĠliĢkin Esasların Uygulaması. 

 

Kaynak: ÇS, 2019 
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Tablo 4: Turkiye‘de Atık Hizmeti Verilen Belediye Nüfusunun Toplam Nüfusa 

Oranları (2001-2016) 

Yıl Nüfus Oranı % Oranı 

2001 50875794 75 

2002 
51763134 76 

2003 51862924 76 

2004 52329045 77 

2006 57451562 81 

2008 57800347 82 

2010 60946131 83 

2012 63105474 83 

2014 70843913 91 

2016 73854880 93 

Kaynak: TÜĠK, 2017, ET: 23/02/2019 

Tablo 4‘e göre, Türkiye‘de atık hizmeti verilen belediye nüfusunun toplam 

nüfusa oranları 2001‘deki oranı olan %75‘ten 2016‘da %93‘a ulaĢmıĢtır. 

Belediyelerin atık yönetimi görevlerinin için atık yönetiminin yasal dayanakları 

aĢağıda özetlenmektedir:  

 2872 Sayılı Çevre Kanunu 

 11. maddeye göre; büyükĢehir belediyeleri ve belediyeler; evsel katı atık bertaraf 

tesislerini kurmak, kurdurmak, iĢletmek veya iĢlettirmekle yükümlüdürler. 

 5393 Sayılı Belediye Kanunu 
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14. maddenin 1. fıkrasına göre; bir belediye, mahalli müĢterek nitelikte olmak Ģartıyla; 

su ve kanalizasyon, ulaĢım gibi kentsel alt yapı ile çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve 

katı atık hizmetlerini yapar veya yaptırır. 

 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 

Türkiye‘de BüyükĢehirlerin görevleri; belediyesi katı atık yönetim plânını yapmak, 

yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taĢınması 

hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf 

edilmesine iliĢkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, 

iĢletmek veya iĢlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara iliĢkin hizmetleri yürütmek, bunun 

için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iĢletmek veya iĢlettirmek; deniz araçlarının 

atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri 

yapmaktır.  

Bu doğrutusunda Atık Yönetimi Yönetmeliği 02.04.2015 tarih ve 29314 sayı ile 

Resmi Gazetede yayınlanmıĢ ve yürürlüğe girmiĢtir. 2015 yılın öncesinde, düzenli 

depolama tesislerine iliĢkin teknik esaslar ile atıkların düzenli depolama tesislerine 

kabulü ve atıkların düzenli depolanmasına iliĢkin usul ve esaslar ile alınacak önlemleri, 

yapılacak denetimleri ve tabi olunacak sorumlulukları kapsayan olan 26.03.2010 tarihli 

ve 27533 sayılı Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik varmıĢtır. Ayrıca, 

bundan önce de, 24.08.2011 tarihli ve 28035 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü 

Yönetmeliği varmıĢtır. Bu yönetmelik ambalaj atıklarının oluĢumunun önlenmesi, 

önlenemeyenlerin geri dönüĢümü/kazanımı, bertaraf, kaynağında ayrı toplanması, 

taĢınması ve ilgili standartların oluĢturulmasına yönelik hukuki, idari ve teknik esasların 

belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Yönetmeliğe göre YetkilendirilmiĢ kuruluĢ ile 

yetkilendirilmiĢ kuruluĢa üye olmayan piyasaya sürenler, ambalaj atıklarını (kâğıt-

karton, plastik, metal, cam) 2020 yılına kadar %60 oranında geri kazanmakla 

yükümlüdürler (ÇSB, 2017). 
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Çevre mevzuatı kapsamında yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği, AB 

mevzuatlarını uyarınca 19.11.2008 tarihli ve 2008/98/AT sayılı atık hakkında Avrupa 

Parlamentosu ve Konsey Direktifi, 3/5/2000 tarihli ve 2000/532/AT sayılı atık listesi 

yapılması ile ilgili Komisyon Kararı örnek alınarak hazırlanmıĢtır. Genel esasları 

itibarıyla Atık Yönetimi Yönetmeliği‘nin amacı; 

1-Atıkların üretilmesinden bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına tahribat 

vermeden yönetiminin sağlanması, 

2-Atık üretilmesinin azaltılması, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüĢümü, 

geri kazanımı ve benzer yollar ile doğal kaynak kullanımının azaltılması ve atık 

yönetiminin sağlanması, 

3-Çevre ve insan sağlığı açısından belirli ölçütlere, temel Ģart ve özelliklere 

sahip, bu Yönetmeliğin kapsamındaki ürünlerin üretimi ile piyasa gözetimi ve denetimi 

hakkında genel usul ve esasların ortaya konulmasıdır. 

Yönetmelik kapsamında bulunan ürünlerin çevreye ve insan sağlığına tahribat 

vermeyecek biçimde piyasaya arz edilmesi gerekmektedir. Atık Yönetimi 

Yönetmeliği‘nde geniĢletilmiĢ üretici görevi, yan ürün, yeniden kullanım zorunluluğunu 

getirilmiĢtir. Çevre mevzuatı kapsamında ilk kez Atık Yönetimi Yönetmeliği‘nde yer 

alan bir konsept olarak ―GeniĢletilmiĢ Üretici Sorumluluğu‖ ürünlerin piyasada serbest 

dolaĢımından ödün vermeden kaynakların etkin kullanımı amacıyla onarım, yeniden 

kullanım, parçalama ve geri dönüĢtürme iĢlemleriyle beraber olmak üzere hayat süreleri 

süresince verimli kullanılmasını dikkate alan ve bu kullanımı kolaylaĢtıran tasarımı, 

üretimi ve satıĢı desteklemede kullanılacak metotlerinden birinin kullanıldığı 

sorumluluğu, olarak tanımlanmıĢtır. 

Atık Yönetimi Yönetmeliği gereğince miktarına bakılmaksızın tehlikeli atıkların 

toplanması, taĢınması, ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması, bertarafı 
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ve prosesten kaynaklanan tehlikeli atıkların geçici depolanması faaliyetlerinde 

bulunanlar için faaliyetleri nedeniyle oluĢacak bir kaza dolayısıyla üçüncü Ģahıslara 

verebilecekleri zararlara karĢı ―Tehlikeli Atık Malî Sorumluluk Sigortası‖ yaptırmak 

mecburiyeti getirilmiĢtir. 

Yönetmeliğin Ek-4‘ünde (M) iĢareti ile tanımlanan ve Ek-3/B‘de belirtilen 

özellikleri içermediği iddia edilen atıkların Çevre ve ġehircilik Bakanlığınca 

yetkilendirilmiĢ laboratuvarlarca yapılan analizlerle güvenli olduğunu belgelemekle 

zorunluluğu getirilmiĢtir. Atıkların tehlikelilik özelliklerinin kesinleĢtirmesi için yapılan 

analiz çalıĢmalarının sonuçları üretim prosesi, hammadde veya katkı maddelerinde bir 

değiĢiklik olmaması durumunda 5 yıl süre ile geçerlidir. Ancak, Bakanlığın gerekli 

gördüğü hallerde analiz çalıĢması yenilenir. Üretim prosesi, hammadde veya katkı 

maddelerinde bir değiĢiklik olması halinde ise analiz, değiĢiklikten itibaren üç ay 

içerisinde yenilenme yükümlülüğü getirilmiĢtir. 

Türkiye‘deki kamusal politikaların temeli kalkınma planları ile belirlenir ve 

bunlar katı atıkla ilgili politika belgelerinin temelini oluĢtururlar (UN, 2010).  2009 ile 

2013 yılları arasındaki dönemi kapsayan bir dizi Ulusal Atık Yönetimi Planı olmuĢtur. 

Toplama iĢlemiyle ilgili detayları içeren atık yönetim planları, 2008'den belediyeler 

tarafından (EEA, 2013) hazırlanmıĢtır. 2011 yılı sonunda 283 ambalaj atık yönetim 

planı Çevre ve ġehirçilik Bakanlık tarafından onaylanmıĢtır.  Planın ana amacı, ayrı atık 

kanalları için ayrıntılı atık yönetimi planlarının hazırlanmasını, ulusal politikaları ve 

karar verme yapılarını belirlemektir. En son yapılan plan AB uyum sürecine göre 

kriterlerin yerine getirilmesi amacıyla yapılmıĢtır (ETC/SCP, 2009). 2008 yılında, Atık 

Yönetiminin Genel Prensipleri hakkındaki kararnamede (yayılanan tarihi: 05.07.2008 – 

RG Sayı: 2697) atık üretiminden, atıkların elden çıkarılmasına kadar iĢlemlerin çevre ile 

uyumlu bir Ģekilde izlenmesi Türkiye‘deki atık yönetiminin çerçevesini belirlemiĢtir 
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(ETC/SCP, 2009). AĢağıdaki Ģekil Türkiye‘deki katı atık yönetimi ile ilgili 

sorumlulukların ve yönetimin çerçevesini tanımlamaktadır. 

 

Şekil 5: Türkiye‘deki Katı Atık Yönetiminin Sorumluluk ve Yönetim Çerçevesi 

 

Kaynak: Hasine, vd. (2016) 

Tarihsel özellikleri itibariyle, Sağlık Bakanlığının ve idari yapısının ĠçiĢleri 

Bakanlığının atık yönetimi sahasında yetkisi vardır. Bununla beraber, ulusal seviyede 

atık yönetimi ile ilgili politika üretme ve uygulamaları yönetme yetki ve sorumluluğu 

daha sonra Çevre ve ġehircilik Bakanlığına devredilmiĢtir. Var olan yapı üzerine yeni 

kurumlarla birlikte yeni düzenlemeler inĢa edildiği için, var olanlar kendi görev ve 

yetkilerini korumuĢlardır. Bu da uygulamada zaman zaman karĢıklıklara neden 

olmaktadır. 
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2.4.3.  Türkiye’de Özel Şirketlerin Belediyelere Ait Katı Atık Yönetimine 

Katılmaları 

 

Türkiye‘de, özellikle Ankara‘da belediyeye ait katı atık yönetiminde önemli 

geliĢmeler kaydeden ana özel Ģirket Investment Trading & Consulting (ITC) ġirketidir. 

2006 yıllında, Ankara‘da Ģehrin katı atık yönetimi için Ankara BüyükĢehir Belediyesi 

tarafından 49 yıllık münhasır imtiyaz sözleĢmesi vardır (T.C. Ankara Valiliği Çevre Ve 

ġehircilik Ġl Müdürlüğü, 2016: 59). ġirket bütünleĢik katı atık yönetimi alanında 

uzmanlaĢmıĢtır ve sistemi kentsel atığın muameleye tabi tutulmasıyla ilgili toplama, 

elden çıkarma, geri dönüĢüm ve aynı zamanda da enerji üretimi ve atık sahalarının 

iyileĢtirilmesi gib tüm boyutlar, kapsayan bir çalıĢma alanı vardır. 

Teknolojilerinin en iyi görülebildiği yer Ankara ilinde belediyenin bir semti olan 

Mamak‘ta yerel yönetim adına ITC tarafından yönetilen atık sahasıdır. Atık sahası, 

Ankara BüyükĢehir Belediyesinin 6 ilçe belediyesinde yaĢayan yaklaĢık 3,6 milyon 

insanın atıklarını kabul eder. YaklaĢık derinliği 30 metre olup yaklaĢık olarak 1 milyon 

metrekare alanı kapsar. Atık sahası hâlihazırda belediyeye ait 20 milyon ton katı atığı 

barındırmaktadır. Atıkların yaklaĢık olarak %60‘ı organik maddelerden oluĢur. Sahaya 

bırakılan ortalama günlük atık miktarı 3.500 ton olarak tahmin edilmektedir. Mamak 

atık sahasını ticari olarak iĢletme hakkı 2005 yılında alınmıĢtır (ITC, 2017). ġirketin 

vizyonu,  atık sahasını hâlihazırda sahada olan ve gelecekte sahada bulunacak olan 

atıkların çevresel etkilerinin sınırlı hatta nötrlenmiĢ olduğu ―sıfır atıklı‖ saha olarak 

geliĢtirmektir. Bir atık sahasından ziyade, Mamak atık sahası usulüne uygun bir 

endüstriyel parktır. Her yıl 13.000 ziyaretçiyi kabul eder ve yalnızca bölgenin her türlü 

kentsel atıklarını toplamak ve elden çıkarmak için kullanılmaz aynı zamanda biyo-

kütleden metan gazı ve elektrik üretimi için de kullanılır (ITC, 2017). Dahası, ısı 

kazanımı ile üretilen enerji seralarda meyve sebze ve yosun üretimi için kullanılır. 
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Yosunlar daha sonra biyo-dizele dönüĢtürülür. ITC yerel otoritelerle ortaklığa girmeden 

önce, Mamak açık çöplük olarak kullanılmıĢtır ve kötü yönetildiğinden dolayı çevresini 

pis koku ile yaĢanmaz kılmıĢtır (ITC, 2017). 

 

2.5. Ankara’nın Genel Bilgileri 

 

Ankara Ģehri Anadolu‘nun ortasında, 850 m‘lik bir rakımda geniĢ ve yüksek 

Anadolu Platosunun doğu sınırında yer almaktadır. Plato sarı buğday tarlaları, genç 

volkanları ve hudutsuz bozkırlarıyla sert bir arazi yapısını sergilese de, tarihi 

incelendiğinde birçok duygusal olaya sahne etmiĢ bin yıllık dönemler ortaya 

çıkmaktadır. Ankara doğudan batıya ve kuzeyden güneye doğru uzanan güzergâhların 

kesiĢme noktasında yer almaktadır – dolayısıyla, ticaret yolları üzerindeki etkisi ve 

önemi Asur Ticaret Kolonileri Dönemi kadar eski zamanlara uzanmaktadır.  

Ankara, Türkiye Cumhuriyeti‘nin baĢkentidir. Bir zamanlar Angora ve Ankira 

adlarıyla da bilinen kent, nüfus bakımından Türkiye‘nin ikinci büyük Ģehridir ve bu 

bakımdan yalnızca Ġstanbul‘un gerisinde kalmaktadır. Kent merkezi 4.587.558‘lik bir 

nüfusa sahip iken, ilin geneldeki nüfusu 5,4 milyonun üzerindedir. Kent, 24,522 

kilometre karelik bir toplam alanı kaplamaktadır. Nüfus yoğunluğu, mil kare baĢına 

yaklaĢık 531 kiĢi veya kilometre kare baĢına 205 kiĢidir. BaĢlangıçta, yalnızca yaklaĢık 

500,000 kiĢilik bir nüfusa sahip olması öngörülen planlı bir kent olarak tasarlanmıĢtır. 

Bu durum, kent 1920‘li yıllarda baĢkent yapıldığı zaman belirlenmiĢtir. Sonraki birkaç 

on yıl içinde nüfus düĢük ve sabit bir oranda artıĢ göstermiĢ, çok büyük çaplı nüfus 

artıĢı ise 1950‘li yıllarda gerçekleĢmiĢtir. Bunun nedeni, insanların iĢ fırsatları ve daha 

yüksek bir yaĢam kalitesi için Ģehre göç etmesidir. Kent yüksek bir nüfus artıĢ hızına 

tanıklık etmeyi sürdürmekte olup 2014 ile 2015 yılları arasında yaklaĢık %6,7‘lik bir 
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nüfus artıĢ oranı söz konusu olmuĢtur. Nüfus artıĢı bazı hizmetlere duyulan ihtiyacı 

beraberinde getirmekte ve bu tür hizmetler arasında atık yönetimi de yer almaktadır.  

 

2.5.1. Ankara’nın Kentsel Atıklarla İlgili Durumu 

 

Atık yönetimiyle ilgili olarak, Ankara‘da atıkların saha depolaması ve 

bertarafından büyükĢehir belediyesi sorumlu iken, evsel katı atıkların toplanması ve 

nakliyesi ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır. Tıbbi ve endüstriyel atıkların 

toplanması, nakliyesi ve bertarafı, yasalara göre büyükĢehir belediyesinin sorumluluğu 

kapsamına girmektedir. Ankara‘da atık hizmeti verilen belediye nüfusunun toplam 

nüfusa oranları (2001-2016) Tablo 5‘de sunmaktadır.  
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Tablo 5: Ankara‘da Atık Hizmeti Verilen Belediye Nüfusunun Toplam Nüfusa Oranları 

(2001-2016) 

Yıl Nüfus Oranı % oranı 

                  2001 3667605 92 

2002 3705130 92 

2003 3705047 92 

2004 3837980 96 

2006 4329303 97 

2008 4345694 97 

2010 4665140 98 

2012 4867951 98 

2014 5119190 99 

2016 5325818 100 

Kaynak: https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=119&locale=tr (ET: 23/02/2019) 

Yukarıdaki tablodan görülebileceği üzere, atık yönetimi hizmetlerinin sağlandığı 

insan sayısı yüzdesi, 15 yıllık süre içinde %92‘den %100‘e yükselmiĢtir. Dolayısıyla 

bu, 2016 yılı itibarıyla Ģehrin bütün sakinlerine atık yönetimi hizmetlerinin temin 

edildiği anlamını taĢımaktadır.  

 

2.5.1.1. Kompostlama 

 

Ankara BüyükĢehir Belediyesinde, ITC tarafından iĢletilen tesiste ayrıĢtırılan 

biyo-atıklar, anaerobik fermentasyon tanklarında biyogaz üretimine yönelik olarak 

iĢlemden geçirilmektedir. BütünleĢik Katı Atık Tesisindeki bu ön arıtma iĢlemi inert 

(reaksiyona girmeyen) maddelerin biyo-atıktan ayrılması konusunda %95‘e kadar bir 

verime ulaĢabilmesine karĢın (Ankara bütünleĢik Katı Atık Tesisi ITC), ağır metaller 

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=119&locale=tr
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gibi toksik malzemeleri barındırmayı sürdüren kompostlanmıĢ veya anaerobik olarak 

fermente edilmiĢ organik maddeler (biyogaz üretimi amacıyla), bu ürünün uygun 

Ģekilde kullanılmasını önlemektedir (CSDP, 2017: 27). 

Dolayısıyla atık yönetimi yetkili makamları ve paydaĢlarının baĢlıca amacı, kaynakta 

ayrıĢtırmayı geliĢtirecek ve teĢvik edecek faaliyetlerin artırılması olmalıdır. 

 

2.5.1.2. Atık-Enerji Dönüşümü 

 

Genel olarak Türkiye‘nin enerji kullanımının 2030 yılına kadar %4,5‘lik bir 

oranda artacağı tahmin edilmekte olup bu bakımdan yüksek verimlilik, yakıt 

maliyetlerinin düĢürülmesinin anahtarı durumdadır. Öte yandan mevcut durumda katı 

biyo-kütle, jeotermal, biyogaz ve endüstriyel atık kullanılarak gerçekleĢtirilen üretim 

kapasitesi, 200 MW‘ın altındadır. Dolayısıyla, ülkenin yenilenebilir kaynaklardan enerji 

üretiminin artırılması konusundaki yüksek potansiyelinden yararlanılması büyük önem 

taĢımaktadır. 

Ankara‘da (Türkiye), geri dönüĢtürülebilir malzemeler üretilen toplam katı atık 

miktarının yaklaĢık %18‘ini oluĢturmaktadır; TÜĠK, çöp toplayıcıların bu malzemelerin 

%50‘ye kadar bir oranını toplamakta olduğunu tahmin etmektedir. Geri dönüĢtürülebilir 

malzemelerden sağlanan ortalama gelirin günde ortalama 25.000 - 50.000 ABD Doları 

aralığında olduğu düĢünülmekteyse de, çöp toplayıcı baĢına düĢen gelir ayda 80 ile 100 

ABD Doları arasında ve geri dönüĢüm sisteminin sahipleri açısından her gün sağlanan 

gelir 20,000 ABD Doları civarındadır (Ali, A. 2002). 
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2.5.1.3. Belediye Atıkları (Katı Atık Bertaraf Tesisleri) 

 

Ankara‘da bir günde toplanan katı atık miktarı ortalama 4.775 ton‘dur ve toplam 

olarak 9 adet transfer istasyonu bulunmaktadır. Ankara Ġli mücavir alan sınırları 

içerisinde iki adet katı atık depolama alanı bulunmaktadır. Bunlar faaliyet gösteren 

Mamak Katı Atık Depolama Alanı ve Sincan-Çadırtepe Katı Atık Depolama Alanıdır. 

Her iki sahada da sızıntı suyu toplama sistemleri kullanılmaktadır.  

Önceden Ankara‘da bir toplama kamyonu dolunca taĢıdığı atıkları boĢaltmak 

için doğrudan Mamak depolama sahasına gidiyor ve ardından geri kalan çöpleri 

toplamak için yine aynı ilçeye dönüyordu. Bu sefer ortalama olarak bir saatten biraz 

fazla bir zaman alıyordu. Belediyenin temizlik dairelerindeki memurlar, toplama 

kamyonlarına iliĢkin nakliye maliyetlerinin bütçelerinin yaklaĢık %90‘ını 

oluĢturduğundan yakınıyor ve transfer istasyonları yapılmasının maliyetleri kesin olarak 

düĢüreceğini ve kamyonların yetersiz kullanılma durumunu azaltacağını ve atık toplama 

verimliliğini artıracağını ilave ediyordu (Beğen, 2002: 94). 
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Tablo 6: Ankara‘da Katı Atık Kompozisyonu 

Atık Türü  Miktar (%) 

Mutfak Atıkları %44,2 

Kül, Seramik, Taş, vb. Atıklar %39,6 

Park, Bahçe Atıkları 10,3% 

Tekstil, Giysi, vb. Atıklar %2,7 

Kağıt %1,6 

Plastik (PET, Naylon, vb.) %1,3 

Metal %0,2 

Cam %0,1 

Kaynak: https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=119&locale=tr (ET: 23/02/2019) 

 

Ankara ilinde toplanan katı atığın dağılımı yukarıdaki tabloda verilmektedir. Ġlde 

üretilen katı atıkların yüzde 44,2'si mutfak atıklarından oluĢturmaktadır.   Katı atığının, 

kül, Seramik, taĢ, vb. atıklar ile birlikte yaklaĢık yüzde 40‘sini, park ve bahçe atıkları ile 

birlikte yüzde 10‘unu oluĢturmaktadır. Tekstil, giysi vb. atıklar, 2,3, kâğıt, 1,7, plastik, 

1,3, metal, 0,2 ve cam, 0,1 civarındadır. Yüzdelere bakıldığında, biyo-bozunurların, 

yani mutfak atıkları, kâğıt, karton, park ve bahçe atıkları gibi atıkları Ankara ilinde 

üretilen katı atıkların büyük bir kısmını oluĢturduğu anlaĢılabilmektedir. 

 

 

 

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=119&locale=tr
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Tablo 7: Ankara‘da Atık Yönetimine Göre Atık Miktar (Ton/Yıl/ 2001-2016) 

Kaynak: https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=119&locale=tr (ET: 23/02/2019) 

Yukarıdaki tabloda, Ankara‘da üretilen atıkların çoğunun çöp boĢaltma alanlarına 

gönderildiği ve bu boĢaltma alanlarının BüyükĢehir Belediyesi, Belediyeler ve kent 

merkezi dıĢındaki belediyelere ait olduğu açıkça görülmektedir. Bunu, düzenli 

depolama sahalarına gönderilen atıklar izlemektedir. 

 

 

 

Yıl Açıkta 

Yakma 

BaĢka 

Belediye 

Çöplünde 

Depolama 

Belediye 

Çöplüğünde 

Depolama 

BüyükĢehir 

Belediye 

Çöplüğünde 

Depolama 

Diğer 

Bertaraf 

ĠĢlemleri 

Düzenli 

Depolama 
Gönme Nehir, 

Dere 

Ve 

Göle 

Dökme 

 

2001 
 

135303 530830 1656617 3226  1370 843 

 

2002 206 5703 684830 1661195 3375   5990 

 

2003 883 171910 532985 1637460 2913   13411 

 

2004 885 73794 490319 1621935 1614   579 

 

2006 7335 3617 283268  4780 1977498  1295 

 

2008 1363 2256 213918   1945229  3221 

 

2010 
 

 239902  351 1761337   

2012 62 229248    1650240   

2014  233542  7300  1818464   

 

2016 

  

217871   819417 

 

 

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=119&locale=tr
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2.5.2. Ankara’daki Atık Yönetimi Düzenlemeleri 

 

Ankara‘da katı atıkların toplanması, taĢınması ve bertarafı Ģeklindeki yönetim 

faaliyetleri belediyelerin yetki alanına girmektedir (Belediye Kanunu). Ġlgili 

yönetmeliklerde ambalaj atıkları, tehlikeli atıklar ve tıbbi atıkların belediyelerin yetki 

alanına dahil olduğunu açıkça belirten özel hükümler mevcuttur. Öte yandan  

belediyeler, yürürlükteki ihale mevzuatına uygun olarak düzenlenen bir kamu ihalesi 

vasıtasıyla bu yetkiyi gerçek veya tüzel kiĢilere devredebilmektedir. Bu gibi atık 

yönetimi faaliyetleri, Çevre Ġzin ve Ruhsatlarına Dair Yönetmelik uyarınca Çevre ve 

ġehircilik Bakanlığından çevre izin ve ruhsatının alınması halinde 

gerçekleĢtirilebilmektedir. Yasayla öngörüldüğü üzere, tıpkı diğer belediyeler gibi 

Ankara Belediyesi de atık yönetimi planlarını belirleme, atık bertarafı tesisleri ve 

düzenli depolama sahalarının yapımıyla ilgili imar izinlerini verme ve ruhsat verilmiĢ 

Ģirketlerin atık yönetimi faaliyetlerini yürürlükteki mevzuata uygun bir biçimde 

gerçekleĢtirmesini temin etme konularında yetki sahibidir.  

 

2.6. Fransa’da Belediyelerin Katı Atık Yönetimi 

 

Fransa‘da belediyelere ait katı atıklar aĢağıdaki atık türleriyle tanımlanır: 

sokakların süpürülmesiyle ortaya çıkan atıklar, su giderlerindeki ve bahçelerdeki çamur 

ve parkların atıkları (belediyelere ait parklar), evsel atıklar (geri dönüĢüm merkezi ve 

ebatı büyük atıklar, evsel tehlikeli ve karıĢık atıklar ve ayrı olarak toplanan evsel 

atıklar). Son olarak, belediyelere ait atıklar, evsel atıklara benzeyen ticari faaliyetlerden 

kaynaklanan atıkları içerir. Bu iĢle ilgili Fransa‘nın performansını anlamak için 

bakılması gereken alanlar aĢağıdakileri içerir: belediyelere ait atıkların üretilmesi, geri 
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dönüĢümü ve atık sahalarında depolanması; bütün bu faaliyetler 2001 ile 2010 yılları 

arasındaki döneme dayandırılacaktır. 

2.6.1.   Atık Üretimi 

 

2001 yılında, bildirilenlere göre Fransa 32.198.000 tonluk belediyelere ait katı 

atık üretmiĢtir, bu rakam 2010 yılında 34.535.000 ton olmuĢtur. Bu durum, bu dönemde 

%7‘lik bir artıĢa tekabül eder. KiĢi baĢına düĢen miktar temelinde, belediyelere ait katı 

atık üretimi kiĢi baĢına 506 kg. ile (2003) maksimum 543 kg. (2007) arasında 

değiĢmektedir. 2007 yılından 2010 yılına kadar bu miktar 543 kg‘dan 532 kg‘a düĢmüĢ 

ve kiĢi baĢına üretilen belediyelere ait katı atıklarda bir düĢüĢ gözlemlenmiĢtir ve bu da 

3 yıllık dönem içinde %2‘lik bir azalmaya eĢittir. AĢağıdaki Ģekil 2001 ile 2010 yılları 

arasındaki dönemde Fransa‘daki belediyelere ait katı atık üretimini göstermektedir. 

 

Şekil 6: 2001 Ġle 2010 Yılları Arasındaki Dönemde Fransa‘daki Belediyelere Ait Katı Atık 

Üretimi 

 

 

Kaynak: Eurostat 2010:5 ET: 13/09/2018 
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2.6.2.  Geri dönüşüm 

 

Fransa‘da belediyelere ait atıklarla ilgili toplam geri dönüĢüm miktarı 2001 

yılında %26‘dan 2010 yılında %35‘e yükselmiĢtir ve bu da yıllık yaklaĢık yüzde birlik 

bir artıĢa eĢittir. Bu sayılara ilaveten 2000 ile 2010 yılı arasında katı ve organik atık geri 

dönüĢüm oranlarına indirgenirse, katı maddelerin geri dönüĢüm oranı organik 

maddelerin geri dönüĢüm oranından biraz daha fazla olmuĢtur ve bu da aynı dönemde 

hemen hemen aynı oranda belediyelere ait iki tür katı atığın ortaya çıkmakta olduğunu 

göstermektedir. Geri dönüĢüm oranlarındaki artıĢın kuvvetli bir Ģekilde konteynır 

parklarının sayısının 2000 yılında 3000 adet iken 2009 yılında 4500 adede hızlı bir 

Ģekilde artmasına bağlı olduğunu da belirtmek gerekir (ADEME, 2012). 2009 yılında 

11,8 milyon ton atık toplanmıĢken, 2001 yılında 6,8 milyon ton toplanmıĢtır. 2010 

yılında 34,5 milyon tonluk belediyelere ait katı atıkların üretildiği bildirilmiĢtir, katı 

madde olarak 6 milyon tonluk geri dönüĢüm yapılmıĢ ve 5,9 milyon tonluk da organik 

madde geri dönüĢümü sağlanmıĢtır. 
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Şekil 7: Belediyelere Ait Katı Atıkların Fransa‘da Geri DönüĢümü 

 

 

Kaynak: Eurostat, 2012:8 ET: 13/09/2018 

Fransa‘nın planları arasında 2020 yılı itibariyle geri dönüĢüm hedeflerinin 

%50‘sini karĢılama amacı vardır. Bu hedef 2020 yılında yerine getirilecek olan evsel 

atıkların %50‘sinin geri dönüĢüm hedefini içeren AB‘nin 2008 yılında güncellediği Atık 

Çerçevesi Yönetmeliği tarafından baĢlatılmıĢtır (EC, 2008). 2011 yılında, Avrupa 

Komisyonu ülkelerin bu hedeflere uyumu bildirmek için dört farklı hesaplama metodu 

arasından birini seçebileceğine karar vermiĢtir. Bu metotlardan bir tanesi, belediyelere 

ait katı atıkların geri dönüĢüm oranını Eurostat‘a bildirilen Ģekilde ölçmektir (EC, 

2011). Fransa‘da geri dönüĢüm oranı 2001 ile 2010 yılları arasında hemen hemen 

doğrusal bir Ģekilde artmıĢtır. Fransız mevzuatı çerçevesinde hükme bağlandığı Ģekilde, 

hem atık üretimindeki mutlak düĢüĢ, hem de belediyelere ait atıklarla ilgili geri 

dönüĢümün artması 2020 yılı hedeflerini karĢılamak için ilaveten geri dönüĢüm 

oranlarını arttırabilir. 
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2.6.3. Biyolojik Olarak Çözünebilir Belediyelere Ait Atıkların Atık Sahalarında 

Depolanması 

 

AB‘nin Atık Sahaları Yönetmeliğine göre, Fransa‘nın 1995 yılından itibaren üretilen 

biyolojik olarak çözünebilir belediyelere ait atıkların toplamının maksimum %75‘ini 

2006 yılı itibariyle, %50‘sini 2009 yılı itibariyle ve %35‘ini 2016 yılı itibariyle atık 

sahalarına göndermesi gerekmektedir. Belediyelere ait biyolojik olarak çözünebilir katı 

atıkların üretilen miktarı 1995 yılında 18.615.000 tondu. Fransa zaten 2006 yılında ilk 

iki hedefini karĢılamıĢtır. Fransa henüz 2016 yılının hedefini karĢılayamamıĢtır ve 2013 

yılında ETC / SCP tarafından 2006‘dan 2010 yılına kadar gözlenen eğilimler devam 

ederse, Fransa‘nın 2016 yılı hedefini o yıl içinde tamamlayacağı öngörülmüĢtür.  Fakat 

son üç yılın bu trendi (2013 yılından önce) sürdürülürse Fransa 2018 yılından önce 2016 

yılına ait hedefini gerçekleĢtiremeyecektir. Son hedefini gerçekleĢtirmek için, 

Fransa‘nın 2016 yılı itibariyle 6,5 milyon tondan daha fazla belediyelere ait biyolojik 

olarak çözünebilir katı atığı atık sahalarına göndermemesi gerekmektedir (2010 yılında 

tahminen 7 milyon tonluk belediyelere ait biyolojik olarak çözünebilir katı atıklar atık 

depolama sahalarına gönderilmiĢtir). 
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Şekil 8: Fransa'da 1995 Yılında Üretilen Biyo-bozunur Belediye Atıklarını (Bmw) 

Depolamak Ġçin Gereken Hedefler 

 

 

Kaynak: Eurostat, 2012: 11 ET: 13/09/2018 

 

Fransa‘yla ilgili olarak, konu atık yönetiminin zorluklarına geldiğinde her Ģeyin 

yolunda olduğu görülebilir fakat 2016 yılında yayınlanan bir OECD raporuna göre, 

bölgeler, müdürlükler ve belediyeler çevre politikalarını yerel seviyede 

uygulamaktadırlar. Bununla beraber, sistem devlet, devletin merkezi olmayan hizmetleri 

ve yerel yetkililer arasındaki üst üste gelen ihmallerden muzdariptir. Ülkenin karĢılaĢtığı 

bir diğer zorluk ise, hükümetin planlarının ve politikalarının usulüne uygun olarak 

denetlenmesini imkânsız kılan belirlenen çok sayıdaki hedeflere bağlı olarak usulüne 

uygun denetimleri yapabilmesi ve sağlayabilmesiyle ilgilidir (OECD, 2016). Rapora 

ilaveten bilinç ve uygun fiyat sinyallerinin eksikliğinin de büyük bir zorluk olduğunu ve 

bunun sonucunda da geri kazanım oranlarının (geri dönüĢüm ve gübre haline getirme) 

artmasına rağmen bu oranların Almanya ve Belçika‘nın oranlarının çok altında 
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olduğuna dikkat çekmektedir. 2014 yılında, atık depolama metodu hala belediyelere ait 

atıkların dörtte biri için kullanılmaktaydı (OECD, 2016). 

Yukarıda belirtildiği üzere, BüyükĢehir Belediyeleri Kanununa (10.7.2004- 

5216) ve Belediyeler Kanununa (3.7.2005 - 5393) göre belediyelere ait atıkların yegane 

sorumluluğu belediyelere aittir. Belediyeler, katı atıkların toplama, nakliye, ayrıĢtırma, 

geri dönüĢüm, elden çıkarma ve depolama iĢlemlerinin temin edilmesinden veya 

diğerlerine yaptırılmasından sorumludurlar (ETC/SCP, 2009). 

2000 yılından bu yana toplanan miktarlarda hafif bir düĢüĢ gözlenmiĢtir (kiĢi 

baĢına -43 kg ). Bu, esas olarak artık atık miktarının düĢmesinden kaynaklanmaktadır: 

2000 ve 2014 yılları arasında kiĢi baĢına -104 kg ton iken, atık miktarları artmaktadır. 

Kaldırım kenarlarındaki atık konteynırlarında toplanan kaynak atık miktarları 2005'ten 

bu yana az da olsa geliĢmiĢtir, ancak son zamanlarda Sivil Tesis Sitelerinde (STS) 

toplananlar az da olsa artmıĢtır. Toplanan belediye atıklarının genel olarak azaltılması, 

kısmen belediyeler tarafından ev kompostlaĢtırma, reklam veya gıda atıklarını azaltma 

eylemleri ve kısmen de küresel mali krize bağlı tüketimin azaltılması gibi tüm önleme 

eylemleriyle açıklanabilir. 2014 yılında, belediye atıklarının%60'ı yakma tesislerine 

giderken, %28'i geri dönüĢüm süreçlerine geçmiĢtir (ORDIF, 2016). 

2014 yılında, Paris Bölgesi 174 kalıcı Sivil Tesis Sitelerini kapsamakta ve 

2019'a kadar 300'e ulaĢmayı planlamaktadır. Bölge'de her 69.000 kiĢi için Ģu anda 1 

STS, ulusal ortalamada kiĢi baĢı 1 / 14.000 bulunmaktadır. Mevcut arazi eksikliği 

nedeniyle, bazı belediyeler, hanelere basit bir eriĢim sağlamak için bir mobil servis 

geliĢtirdi. STS'ta toplanan miktarlar, 2007 yılında 624.000 tondan 2014 yılında 829.000 

tona yükselmiĢtir.  21 saha, 2014 yılında yeniden kullanılmak üzere 206 tonluk bir 

koleksiyona sahip olan özel bir konteynere sahipti. Toplanan ürünler daha sonra yerel 

sosyal ekonomi yapılarında yeniden kullanılmak üzere hazırlanmıĢtır (ORDIF, 2016) 
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2.7.  Fransa’da Katı Atık Yönetimiyle İlgili Politika, Mevzuat ve Kurumsal Yapı 

 

AB‘nin önde gelen üyelerinden biri olarak, baĢlangıçtan itibaren Fransız 

politikalarının Avrupa düzeyindeki çevre politikalarının geliĢtirilmesiyle Ģekillendiğini 

ve Fransız politikalarının da AB‘nin politikalarını Ģekillendirdiğini belirtmek yerinde 

olacaktır. 

Fransa‘nın atık politikası, genelde çevre politikasına benzer bir Ģekilde, büyük 

ölçüde AB‘nin politikaları tarafından etkilenmiĢtir. Fransızlar kademeli olarak 

hedeflerini çeĢitlendirmiĢlerdir: kamu sağlığı, güvenlik, farklı yöntemlerin çevresel 

etkilerinin azaltılması ve yakın zamanlarda da önleme ve geri dönüĢüm. 

OECD raporuna (2011)  göre, Fransa‘nın atık yönetimi politikası 1970li yılların 

ortalarında getirilen atıkların bertaraf edilmesi, malzemelerin geri kazanımı ve gizli 

endüstriyel tesislerdeki bütünleĢik kirlilik kontrolleriyle ilgili yasalara dayandırılmıĢtır. 

1975 tarihli Atık Bertarafı ve Geri Kazanımı Kanununun yerine, 2002 tarihi itibariyle 

kaynakta atıkların yönetimi politikasının temellerini oluĢturan ve atık alanlarının 

dolmasını ve (nihai atık haricinde) ham atıkların depolanmasını sonlandırmayı, (yeniden 

kullanma, geri dönüĢüm ve enerji elde etmeyi içeren) atıkların değerlendirilmesi ve 

değerlendirilmeyen atıkların iĢlenmesini amaçlayan 1992 tarihli Atıkların Bertaraf 

Edilmesi ve Atık Tesisleri Kanunu kabul edilmiĢtir (EEA, 2013). 

Bu politikayı desteklemek için, evsel atıkların ve benzerlerinin özel endüstriyel 

atıkların atık alanlarına gönderilmesinden alınan ücretler ile paketleme esnasında alınan 

ücretler konulmuĢtur. 

2007 yılından bu yana, Fransa‘da atık yönetimi dâhil olmak üzere geniĢ çaplı 

çevresel konuları tartıĢan Grenelle de l‘Environnement süreci olarak bilinen ayrıntılı 
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olarak paydaĢları iĢin içine dâhil etme süreci ile birlikte yeni bir atık yönetimi politikası 

ve atık yönetimi stratejisi geliĢtirilmiĢtir.  

Fransız mevzuatında, hükümeti, sendikaları, iĢverenleri, STK‘ları ve yerel 

yetkililerin temsilcilerini içeren bu karar verme süreci nev‘i Ģahsına münhasır bir 

süreçti. Doğrudan Fransız CumhurbaĢkanı tarafından desteklenen bu çok ayrıntılı 

danıĢma sürecinin sonuçları Fransa‘da ulusal düzeyde atık yönetiminin belirli 

hedeflerini içeren yeni yasal çerçeveyi Ģekillendirmektedir (EEA, 2013). 

2009 yılında, ilk Grenelle Kanunu uygulanmıĢtır. Bu kanunun ana noktaları 

aĢağıdakileri içermektedir: 

 Evsel atıkların ve benzerlerinin üretiminin 2009 ile 2014 yılları arasında %7 

oranında azaltılması,  

 2009 ile 2012 yılları arasında, atık sahalarına veya yakmaya gönderilen atıkların 

%15 oranında azaltılması, 

 2009 ile 2014 yılları arasında ekonomik araçların uygulanması (üretilen atık 

kadar ödeme yapılması gibi toplama için değiĢken ödeme sistemi), 

 Belediyeler seviyesinde atık önleme planlarının uygulanması 2012 yılında 

%35‘lik (katı madde ve organik geri dönüĢüm) geri dönüĢüm oranının 

yakalanması (2004 yılında bu oran %24 idi) (EEA, 2013). 

Dünya üzerindeki birçok ülkede olduğu gibi Fransız belediyeleri evsel katı atıkların 

toplanması ve yönetiminden sorumludur. Bununla beraber, ―Établissement Public de 

Coopération Intercommunale (EPCI) olarak adlandırılan topluluk içindeki dernekler 

veya yapılar da bu sorumluluğu alabilir ve yönetim maliyetlerinin finansmanını yapmak 

için yerel teĢvik vergisi (REOM) ile sabit ücret veya genel gelirler arasında seçim 

yapmakta serbesttirler. Yasal olarak kaldırımlardan geri dönüĢüm materyallerini alma 

iĢini yapmak mecburiyetinde değildirler, fakat GeniĢletilmiĢ Üretici Sorumluluğu 



85 
 

programları ve BKA yönetim teknolojileri hakkındaki ulusal ücretlendirme olarak 

adlandırılan ulusal teĢvik vergisi tarafından desteklenirler. 1990 yılından itibaren, 

GeniĢletilmiĢ Üretici Sorumluluğu prensibine bağlı olan birkaç KKP akıĢı Fransız 

politikalarıyla ilgili olmuĢtur (ADEME, 2014). Bundan dolayı, belediyeler veya 

toplumsal yapılar (bundan böyle yerel yönetimler olarak anılacaktır) cam, paketleme 

malzemeleri, kâğıt ve gazeteler, yiyecek atıkları, tehlikeli atıklar ve büyük hacimli 

atıklar için kaldırımlarda geri dönüĢüm programları uygulamaktadırlar. Yerel 

yönetimler yakılacak, arazide depolanacak ve araziye dökülecek belediyelerle ilgili katı 

atıkların miktarı için TGAP vergisini öder. Bundan farklı olarak, REOM vergisi ise 

Fransız kullanıcıların ödediği vergidir. Yerel yönetimin, hane halklarının attığı 

belediyelerle ilgili atıkların miktarına veya hacmine göre ücretlendirme yapmasına izin 

verir. 

GeniĢletilmiĢ üretici sorumluluğu ile ilgili politika aracı 1975 yılında baĢlatılmıĢ 

olup yakın zamanda Fransız mevzuatında yeni olan bir dizi atık cinsi hakkında da 

uygulanmıĢtır. Çoğunlukla 2001 ile 2010 yılları arasında uygulanmıĢ olan geniĢletilmiĢ 

üretici sorumluluğunun artan kapsamı Ģunları içerir: kullanımıĢ lastikler, boyanmıĢ 

/baskılı kâğıt, tekstiller ve ayakkabılar, mobilya, hane halkı sağlık ürünleri, ev 

kimyasalları ve evsel doğal gaz tüpleri. Genel amaç üreticilerden daha sonra 

belediyelere atık yönetiminin cinsine bağlı olarak ton baĢına değiĢken bir oranda geri 

dağıtılacak olan finansal katkı alarak (ve bunları tüketicilere devrederek) bu 

malzemelerin atık yönetimi performansını attırmaktır (örneğin, geri dönüĢüm için daha 

yüksek bir katkı vardır). 
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2.8. Fransa’da Özel Şirketlerin Belediyelere Ait Katı Atık Yönetimine 

Katılmaları 

 

Fransa‘da iki çevresel hizmet Ģirketi, yani Veolia Environnement SA ve SUEZ 

Environnement atık yönetimi ile uğraĢan önde gelen Ģirketlerdir. Veolia and SUEZ 

Environnement olarak isim almıĢ olan Veolia Environnement S.A., merkezleri Paris‘te 

olan, daha önceden tarihsel olarak devlet kurumları tarafından yönetilen su yönetimi, 

atık yönetimi ve enerji hizmetleri gibi dört ana hizmet alanında faaliyet gösteren Fransız 

sınır ötesi Ģirketlerdir (Financial Times, 2013). Belediyelere ait katı atıklarla ilgili 

olarak, her iki Ģirket de aĢağıdakiler dâhil olmak üzere bütün atık dallarında hizmet 

sunmaktadır: atık toplama, ayrıĢtırma, muamele ve yerel belediyeler, tüketiciler ve 

üreticiler için geri dönüĢüm, kentsel temizlik ve sağlık ile endüstriyel atık hizmetleri. 

 

2.9.   Paris’in Genel Bilgileri ve Kentsel Atıklarla İlgili Durumu 

 

Paris Ģehri, Paris-Ġl de France bölgesinin Paris kısmında bulunmaktadır. 

Fransa‘nın yalnızca 2,5 milyon nüfusa sahip bu tarihi, politik ve ekonomik baĢkenti, 

Fransa‘nın kuzey bölümünde yer almaktadır. Paris Ģehrinin nüfus yoğunluğu, kilometre 

kare baĢına 21,000 kiĢidir. 20. yüzyılla birlikte Paris‘in nüfusu bir ölçüde azalmaya 

baĢlamıĢ ve 1960‘lı yıllarda çarpıcı bir biçimde 2,2 milyon kiĢiye düĢmüĢtür. Paris Ģehri 

nüfus değiĢimine göre %0.52‘lik bir yıllık değiĢime yer vermekte ve bu rakamın 

artacağı düĢünülmektedir. Kent, 1 ila 20 aralığında numaralandırılan 20 ilçeye 

ayrılmıĢtır. 

Paris belediyesi atıkları günlük olarak toplamakta ve ilçeye göre farklılık arz 

eden bir programa göre haftada iki kez de geri dönüĢüm gerçekleĢtirmektedir. Apartman 
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binalarında tipik olarak kapıcı, çöp kutularını belediye ekibince toplanmak üzere sokağa 

çıkarmaktan sorumludur. Apartman sakinleri, geri dönüĢüme tabi tutulacak atıkları 

ayırma ve evsel atıklarının tamamını uygun Ģekilde atma sorumluluğunu taĢımaktadır. 

Her biri farklı bir atık türü için olmak üzere üç tane farklı çöp kutusu tipi vardır: Düz 

yeĢil renkli kutular, tehlikeli maddeler (toksik kimyasallar, iğneler ve piller) hariç olmak 

üzere geri dönüĢtürülemez atıkların toplanması içindir.  

Beyaz kapaklı yeĢil kutular, geri dönüĢtürülebilir cam malzemeler içindir. Ayna, 

porselen, pireks ve toprak tabak ve saksı, pencere camı ve elektrik ampulü gibi geri 

dönüĢtürülemez atıkların düz yeĢil renkli kutulara yerleĢtirilmesi gereklidir. Tıpa ve 

kapaklar çıkarılmakta ve sırasıyla düz yeĢil renkli ve sarı kapaklı kutulara 

konulmaktadır. Diğer bütün geri dönüĢtürülebilir malzemeler, sarı kapaklı yeĢil kutulara 

konulmaktadır: Kâğıt, plastik ve metal. 

Bu tür bir ayrıĢtırma programı, kent çapında 2002 yılına kadar, yani çoğu ABD 

belediyesinin çöplerin ayrıĢtırılmasını bir yaĢam gerçeği olarak kabul etmesinin yıllarca 

sonrasına kadar benimsenmemiĢtir. Bunun öncesinde, Paris‘te çöp sadece çöp olarak 

değerlendiriliyor ve tamamı aynı yere gidiyordu (Paris Update, 2010). 

Paris belediyesi/belediye baĢkanı, 20 ilçe dahilinde kentsel atıklara yönelik atık 

yönetiminden sorumludur.  Atık toplama sorumluluğu belediye hizmetleri (Temizlik ve 

Su ĠĢleri Ġdaresi) ile özel yükleniciler arasında eĢit olarak paylaĢtırılmakta olup bunların 

her biri 10 ilçeden sorumludur. Belediye hizmetleri, Paris‘in tamamındaki yığma 

atıkların toplanmasından ve 2, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 17 ve 20 numaralı ilçelerdeki 

market, sokak, ambalaj ve ev atıklarının toplanmasından sorumludur. 

Katı atık yönetim sisteminin Paris'te ne kadar etkili olduğunu anlamak için; özellikle toplama ile 

ilgili olan veriler aĢağıdaki tablolarda özetlenmiĢtir. 
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Tablo 8: Paris‘in Atık Verileri 

                                Atık Verileri  

Toplam (belediye) atık üretimi 

(2013 ton) 

113 438 (toplam toplanan) 

882 870 (evsel atıklar ve benzer nitelikteki atıklar ve 

kompozisyon  

Toplam (belediye) atık üretimi 

(kg / kişi başına) 

 489.4 (hacimli, yol ve pazar atıkları dahil) 

419.8 (evsel atıklar ve benzer nitelikteki atıklar ve 

kompozisyon) 

 Toplam ayrı toplama (kg / kişi 

başı) ve (üretimin%'si) 

Toplam kağıt, plastik, metal, kompozit  

malzemeler ve camları ayrı toplama  (hacimli atıklar 

hariç): 139 620 ton  

61.4 kg/kiĢi baĢı 

& %12.5  

kesirle ayrı toplama için toplam 

tahsilatın yüzdelik 

dağılımıToplam tahsilatın yüzde 

dağılımını 

kesirle ayrı toplama 

 

 %48 oranında ayrı toplanan cam 

 %52 geri dönüĢtürülebilir diğer malzemeler: 

Karma toplamaların %82,7'sinin geri dönüĢtürülebilir 

miktarları 

 

 %47,2 kağıt 

 %27,8 karton 

 %4.5 plastik 

 %1.4 metal 

 %0.8 kompozit malzemeler 

 %1 küçük elektronik cihaz 

Kaynak: Mairie de Paris (2014) 
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 Tablo 9: Paris‘teki Toplama Sisteminin Unsurları: 

Kaynağında ayrılmış atıkların kapıdan 

kapıya toplanması 

(Bac à couvercle blanc) 

 

Toplanan kesirler   Cam 

Toplama frekansı Haftalık (otel, restoran vb. büyük atık 

üreticileri için ek toplama) 

Toplama kapsamı Hanehalkı ve iĢletmelerin %65'i 

Yıllık toplanan miktarlar Toplam (hane halkı ve iĢ yerleri ): 56 177 

ton 

Kapıdan kapıya: 23.6 kg / kiĢi baĢı 

ĠĢ yerleri: 11,6 kg / kiĢi BaĢı 

Kurulum maliyetleri Mevcut değil 

İşletme maliyetleri 8 763 612 Avro, 156 Avro / ton ve 3.8 

Avro / bölge sakinlerinden kiĢi baĢı 

finansman kaynağı Belediye hizmet vergisi (Taxe d 'enverde 

des ordures ménagères - TEOM), Ticari 

faaliyetlerden alınan ücretler 

Tüketici Maliyeti (yıllık) Belediye atık vergisine dahil edilen 

maliyetler (TEOM) çıkarılamamaktadır  
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Birlikte karıştırılan geri dönüştürülebilenlerin  kapıdan kapıya toplanması 

 (Bac à couvercle jaune) 

Bir kutuda toplanan kesirler Plastik, metal, kompozit malzemeler, kağıt ve 

karton.  

Toplamaların %5'i sadece büyük iĢ yerleri 

üreticilerinden ve idarelerden gelen kağıtlar içindir 

(sadece kağıtlar için ayrı çöp kutusu). 

Toplama frekansı Haftada iki kez, ama 2, 3, 8 ve 11 bazı bölgelerinde 

(arrondissement) çok iĢ yeri olduğundan haftada üç 

kez. 

Toplama kapsamı %100 Hane 

%100 ĠĢ yerleri 

Yıllık toplanan miktarlar Plastik: 3 272 t ve 1,4 kg / kiĢi baĢı 

 Kompozit malzemeler: 582 ton ve 0,3 kg / kiĢi baĢı 

 Kağıt: 34 329 ton ve 15,1 kg / kiĢi baĢı 

 Karton: 20 219 t ve 8,9 kg / kiĢi baĢı 

 Metal: 10 018 ton ve 0,45 kg / kiĢi 

Kurulum maliyetleri Mevcut değil  

İşletme maliyetleri  

17 516 576 Avro, 311 Avro/ton ve 7.7 Avro/kiĢi 

baĢı 

finansman kaynağı Belediye atık vergisi (Taxe d 'yé lédédédé 

ménagères - TEOM), Ticari faaliyetlerinden ödenen 

ücretler, EPR planları (Eco-Emballages), geri 

dönüĢtürülebilir satıĢlardan elde edilen gelir 

 

Tüketici Maliyeti (yıllık) 

Belediye atık vergisine dahil edilen maliyetler 

(TEOM) 

TEOM, Paris'te atık yönetimi için tüketicilere tek 

maliyettir, belirli bir toplama yöntemine tahsis 

etmek mümkün değildir. 

TEOM tarafından toplam maliyetlerin otomatik (ve 

zorunlu) bir kapsamı yoktur, ayrıca verilen hizmetle 

bağlantılı değildir (mülk değerine dayanır ve mal 

vergisi ile ödenir). Bu nedenle, her bir atık kesimi 

ve her hizmet için belirli bir maliyet tahsis etmek 

mümkün değildir. 
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Getirme ve toplama noktaları (Colonnes à 

verre, sites de compostage) 

 

Toplanan kesirler 

 

Cam ve biyo-atık 

Toplama noktalarının sayısı Cam: 

946 (toplam) 

41.6 (100.000 kiĢi baĢına) 

Biyo-atık (kompostlama): 

187 (toplam) 

8,2 (100 000 kiĢi baĢına) (Mairie de Paris, 

2013) 

Toplanan miktarlar  

 Cam: 10 712 ton ve 29,4 kg / kiĢi 

 Biyo-atık: 280 ton & 28 kg / kiĢi baĢı 

(sisteme katılan yalnızca 10.000 kiĢi)  

Bahçe atığı: 15 000 ton 

Kurulum maliyetleri Mevcut değil 

 İşletme maliyetleri  

Cam: 1 992 432 Avro, 186 Avro / ton, 

220.3 Avro / toplama noktası, 0.9 Avro / 

kiĢi baĢı 

 

finansman kaynağı 

 

Atık bütçesi 

 

Tüketici Maliyeti 

 

Ücretsizdir (kısmen TEOM tarafından 

ödenir) 

Kaynak: Marie de Paris (2014, ET:25/08/2018) 

Tablo 8 ve tablo 9‘a göre özetlenecek olursa, Paris‘teki ayrı toplama sisteminin, 

belediye hizmetleri ile özel yükleniciler arasında paylaĢtırılan farklı Ģemaları temel 

aldığının fark edilmesi mümkündür. Toplama kapsamı bakımından, meskenlerin 

%65‘inde evden eve ayrı cam toplama faaliyeti ve meskenlerin %100‘ünde evden eve 

plastik, metal ve kâğıt/karton karıĢtırılmıĢ toplama faaliyeti söz konusudur. Ayrı 
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toplama sistemi verimli olup cam geri dönüĢtürme oranı neredeyse %100 ve geri 

dönüĢtürülebilir kuru malzemelerin geri dönüĢtürme oranı %71‘dir. Öte yandan atık 

üretimi oranları, geri kalan atıklarda yüksek miktarda geri dönüĢtürülebilir maddenin, 

yani plastik ve kâğıdın yine mevcut olduğunu göstermektedir. Ayrı toplama maliyetleri 

karıĢık kutularda 311Avro/t, cam toplamada (getirme noktası) 186 Avro/t ve cam 

toplamada (evden eve) 156 Avro/t Ģeklindedir (Marie de Paris, 2014) 

Fransa baĢkentine, Paris Merkezi Isıtma ġirketinin (CPCU) iĢlettiği bir merkezi 

ısıtma Ģebekesiyle hizmet verilmekte olup bu Ģirket, 470 kilometre uzunluğundaki bir 

boru sistemi vasıtasıyla yılda toplam 5,1 TWh ısı dağıtmaktadır. CPCU, sekiz tane 

elektrik üretim santralinden ve üç tane de Atık-Enerji dönüĢtürme tesisinden 

yararlanmaktadır. Üretilen elektriğin bir bölümü tesislerin iĢletilmesinde kullanılmakla 

birlikte, büyük kısmı ulusal Ģebeke için Fransa Elektrik Ġdaresine (EDF) satılmakta, ısı 

ise merkezi ısıtmada kullanılmak üzere CPCU‘ya satılmaktadır (Smith, 2017). 

 Paris Metro sistemi kentsel atıkların yakılması yoluyla ısıtılmaktadır. Bu 

söylentinin doğruluk derecesi ne olursa olsun, CPCU‘nun Paris‘teki yirmi bir 

hastanenin tamamını ve 1947 yılından beri müĢterisi olan Louvre dahil olmak üzere anıt 

ve müzelerin de çoğunu ısıttığı kesindir. Louvre müzesi, hem ısıtma amacıyla hem de 

dünyaca ünlü sanat eserleri koleksiyonu için uygun nem ve sıcaklık düzeylerini 

muhafaza etmek amacıyla buhardan yararlanmaktadır (Smith, 2017) 

Ġlginç bir durum olmak üzere, Paris sakinlerince üretilen atığın çoğu aslında, 

yine kent sakinlerinin sıcak tutulması amacıyla üç Atık-Enerji dönüĢtürme tesisi 

tarafından yakılmaktadır. Üç tesis bir arada, Paris metropol bölgesindeki 5.7 milyon 

kadar kiĢiden kaynaklanan ve geri dönüĢüme uygun olmayan toplam 1,760,000 ton 

evsel atığı iĢleme tabi tutmaktadır. Bu tesisler Ģunlardır: 2007‘de iĢletmeye alınan en 

modern tesis olan Issy-les Moulineaux‘daki tesis (yılda 460,000 ton); 1990‘da faal hale 

getirilen Saint Ouen‘deki tesis (600,000 ton) ve 1969 yılında, yani uzun bir süre önce 
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yapılmakla birlikte yıllar içinde düzenli olarak modernize edilen Ivry-Paris‘teki tesis 

(700,000) (Smith, 2017). 

Bu üç tesisin 200,000 MWh elektrik ürettiği, CPCU tarafından kullanılan ısının 

yarısını temin ettiği ve yılda 300,000 ton petrol eĢdeğeri tasarruf sağladığı tahmin 

edilmektedir. Bunlar aynı zamanda, atmosfere salınan CO2 miktarını yılda 900,000 ton 

kadar bir miktarda azaltmaktadır (Smith, 2017). 

2.10. Üç Çalışma Sahasında, Belediyelere Ait Katı Atık Yönetimi 

Stratejilerindeki Farklılıklar ve Benzerlikler 

2.10.1. AB Standartları 

 

BaĢlangıç olarak, incelemeden anlaĢılacağı üzere geliĢmiĢ ve sanayileĢmiĢ bir 

ülke olan Fransa, Avrupa çevresel yönetim stratejilerinin standartları tarafından bağlı 

bulunan bir ülkedir. Hemen hemen aynı Ģekilde, büyümekte olan bir ekonomisi olan ve 

AB‘nin bir üyesi olmak isteyen Türkiye‘nin AB‘nin çevresel yönetim standartlarını 

karĢılamayı taahhüt etmiĢtir. AB‘nin beklentilerinin bir sonucu olarak, her iki ülke de 

kapasitelerinin el verdiği kadarıyla belediyelere ait katı atıklarını yönetmekle ilgili 

olarak gayret göstermektedirler. 

Bununla beraber, yukarıda bahsi geçen hususlar her iki ülke arasında katı atık 

yönetimi ile ilgili olarak hiçbir farkın olmadığı anlamına gelmez. Her ne kadar, her iki 

ülkenin AB ile ortak hedefleri olsa bile, Türkiye, Fransa‘nın bir parçası olduğu AB‘nin 

birçok üye ülkesinin gerisinde kalmaktadır. Fransa, belediyelere ait katı atıkların 

yönetiminde bazı AB üye ülkelerini yakalamak için stratejilerini geliĢtirmelidir. 

Diğer taraftan, Gana AB‘nin bir üyesi değildir ve üye olmak da istememektedir 

bu yüzden Fransa ve Türkiye‘ye uygulanan AB politikaları Gana‘ya uygulanmaz. Her 

ne kadar Gana, ülkeye giriĢ yapan tehlikeli atıkları sınırlayan Bamako SözleĢmesi gibi 

uluslararası anlaĢmaları kabul etmiĢ olsa da, yukarıda bahsedilen ülkelere kıyasla, Gana 
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kendi üzerinde bağlayıcı olan herhangi bir ciddi tedbire sahip değildir. Örneğin, 

Bamako SözleĢmesi yalnızca ülkeye giren tehlikeli atıkları kapsamaktadır ve daha da 

kötüsü anlaĢmaya taraf olan ülkeler tam olarak anlaĢmaya uymamaktadır. Fakat AB‘nin 

üye ülkesi olmamak ülkenin atık içinde yüzmesi anlamına da gelmez. Her halükarda, 

dünya artık küreselleĢmiĢ durumdadır ve hemen hemen bütün ülkeler diğer ülkelerin 

kendisini saygın olarak görmesi için gayret gösterecektir fakat maalesef Gana‘nın bu 

konudaki gayreti yeterli değildir. 

 

2.10.2.  Ekonomik Unsur 

 

Konunun incelenmesinden Fransa‘nın geliĢmiĢ bir ülke olduğu ve güçlü bir 

ekonomi istediği aĢikardır, bu yüzden belediyelere ait katı atıkların yönetimini 

amaçlayan büyük miktarlardaki parayı yönlendirme yeteneği vardır ve incelemeden 

anlaĢılacağı üzere nominal açıdan çevreyi korumayla ilgili en büyük harcama toplamda 

14 milyar Avro miktarında olan atık yönetimidir (2008 rakamlarıyla) (IPPS, 2011:2). 

Türkiye Fransa kadar harcama yapmasa da, 2014 yılında ülkenin toplam çevre 

harcamasının 20,7 milyar Türk Lirası olarak gerçekleĢtiğine bakılınca büyük yatırım 

yapıldığını ortaya çıkmaktadır. Toplam çevre harcaması içinde, kamu sektörü %76,9‘u 

teĢkil eder ve özel sektör %23,1‘i teĢkil eder. Toplam çevre harcamalarının GSYĠH 

içindeki payı 2014 yılında %1,2 olmuĢtur (Ülkücü Haber: 2015) . Aynı yıl, lisans veya 

geçici lisansı olan ya da lisansa bakılmaksızın belediyeler tarafından veya adına iĢletilen 

toplam 985 adet atık imha ve geri kazanma tesisleri faaliyet göstermektedir. Bu 

tesislerin 117 tanesi, atık imha tesisi iken 868 tanesi atık geri kazanım tesisidir. 41 

milyon ton atığın arazilerde depolandığı ve 41 bin ton atığın yakıldığı ve 20 milyon ton 

atığın da geri kazanım tesislerinde geri kazanıldığı belirlenmiĢtir (Ülkücü Haber, 2018). 

Ankara‘da Mamak‘ta bulunan ITC projesi tek baĢına, iĢ belediyeye ait katı atıkları 
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yönetmeye geldiğinde ülkenin ve Ankara‘nın yöneticilerinin konuya eğilim 

gösterdikleri ve Ankara‘yı katı atıklarla ilgili zorluklardan kurtarmak için ellerinden 

geleni yaptıkları ve bütün bunların da kısmen Ģehrin finansal kapasitesinin bir sonucu 

olduğu mesajını vermek için yeterli bir örnektir. 

Gana ile ilgili olarak, hükümet tarafından yetersiz ve zamansız fon tahsisi, Akra 

metropolitinde ve Gana‘nın genelinde atık yönetiminin ana zorluğu olarak 

görülmektedir. Ekonomik krizlere bağlı olarak, hükümet atık yönetiminin kendilerinin 

eylem planlarının ana bir unsuru olan yıllık faaliyetleri ile uğraĢmaları için MMDAS‘ye 

zamanında finansman sağlamamaktadır (Osei-Mensah et al., 2014: 2). Hükümetin atık 

yönetimine tahsis ettiği para acı bir Ģekilde yetersiz olup yolsuzluk ve denetim eksikliği 

sebebiyle fonlar çoğunlukla baĢka alanlara kaymakta ve bu da bir bütün olarak ülke 

çapında katı atıkları yönetmeyle ilgili sıkıntıları pekiĢtirmektedir. 

 

2.10.3.  Atıkların Ayrıştırılması 

 

Paris‘teki ayrı toplama sistemi belediye hizmetleri ile özel Ģirketler arasında 

paylaĢılan farklı planlara dayanmaktadır. Toplama hizmetlerinin kapsama sahası 

açısından, hanelerin %65‘inin kapıdan kapıya ayrı cam toplama hizmeti ve hanelerin 

%100‘ünün kapıdan kapıya bir arada yapılan plastik, metal ve kâğıt / karton toplama 

hizmeti vardır. Ayrı toplama sistemi etkindir, camların geri dönüĢüm oranı hemen 

hemen %100‘dür ve kuru maddelerin geri dönüĢüm oranı %71‘dir (Avrupa Komisyonu, 

2015:1). Bununla beraber, atık üretim oranları, kalan atıklarda ciddi miktarlarda geri 

dönüĢtürülebilen maddelerin örneğin plastiğin ve kâğıdın olduğunu göstermektedir. 

Türkiye açısından, kaynakta atık ayrıĢtırma hanelerde bile alıĢılmıĢ bir uygulama 

değildir. Yalnızca birkaç yerde sadece kâğıt ve kartonlar için hazırlanmıĢ atık kutuları 
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bulmak mümkündür ve bu uygulama esas olarak okullar ve hastaneler gibi kurumlara 

bırakılmıĢtır. Katı atıklar genellikle bir araya getirilirler ve belediyeler tarafından özel 

konteynırlar temin edilmez ve bazı durumlarda uygun yerlerde konteynırların 

bulunmadığı yerlerde atıklar plastik torbalar içine konulur ve uygun yerlerde belediye 

tarafından gece toplanması için bırakılır. Önceden atık kamyonları bu genel toplama 

iĢleri için gelmekteyken, Ģu an karton ve plastik malzemeler gibi değerli buldukları 

Ģeyleri ayrıĢtırıp toplayan atık toplayıcıları vardır. Fakat bu iĢlem etkin bir Ģekilde 

yapılmaz. Kalan çöpler ilaveten iĢleme tabi tutulmaları için Mamak atık sahasına 

gönderilir. 

Fransa‘da ve Paris‘te hane halklarının evlerinde kendi geri dönüĢüm iĢlemlerini 

yapabildiklerinden bahsedilebilir. Bu Türkiye ve Ankara için Paris‘teki kadar baĢarlı 

değildir. 

Hane halkı seviyesinde düĢük gelirli bölgelerde atıkların geri dönüĢümü evsel 

plastik maddelerin, ĢiĢelerin, kâğıdın, kartonun ve tenekelerin kullanımı ile baĢlar. Bu 

maddeler artık sahipleri tarafından kullanılmadıklarında elden çıkarılırlar. Gelir düzeyi 

yüksek olan yerlerde geri kazanım esas olarak, malzemeleri gelirlerine katkı olsun diye 

aracılara satan evlerde çalıĢan hizmetçiler tarafından yapılır. Metaller, özellikle 

alüminyum geri kazanılır ve daha sonra bu malzemeleri lambalar, tencereler ve leğenler 

gibi değerli kalemleri üretmek için kullanan küçük ölçekli geri dönüĢümcülere satılır. 

Toplayıcılık kamuya açık atık konteynırları ve atık sahalarında gerçekleĢir. Atık 

toplayanlar kamuya açık konteynır alanlarında ve atık sahalarına gelen kamyonlar 

içindeki atıkları elden geçirirler ve bu da onların iĢlerini riskli hale getirir (Johannessen 

ve Boyer, 1999).  DüĢük gelirli balıkçı mahallelerinde, Ģeker kamıĢı, kuru mısır 

koçanları ve Hindistan cevizi kabuğu atıkları gibi katı atıklar açık fırınlarda balıkları 

tütsülemek için kullanılmaktadır. Bu atıkların toplanması, onları toplayıp balık 

tütsüleyenlere satanlar için bir istihdam oluĢturur. Organik atıklar da kentlerin 
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etrafındaki çiftliklerde hayvanları beslemek için kullanılmaktadır. Çiftlik sahipleri 

evlerden organik atıkları toplarmaktadır. 

 

2.10.4. Kamusal Farkındalık Unsur 

 

Kamusal farkındalık katı atıkların yönetimiyle ilgili sorunlarla baĢ etmede hayati 

öneme sahiptir. Halk ne kadar etkin katı atık yönetimi ile ilgili bilgili olursa atık 

yönetiminde o kadar olumlu sonuçlar alınabılır. 

Yine de belediyelere ait katı atıklarla ilgili bir diğer esas farklılık kamusal farkındalıktır. 

Her ne kadar hükümet atıkların muameleye tabi tutulmasıyla ilgili daha fazla farkındalık 

oluĢturmaya devam etse de, Fransa‘yla ilgili olarak, belediyelere ait katı atıkların 

yönetiminin hane halklarının hayatlarının bütünleĢmiĢ bir parçası haline geldiği 

söylenebilir. Bununla beraber, Türkiye‘de insanların hala katı atıkların yönetiminin kent 

yetkilileri tarafından daha kolay yapılmasıyla ilgili faydalar hakkında eğitilmesi ve bu 

konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Aynı farkındalığın kent yetkililerinin 

istemesiyle kaynakta ayrıĢtırma ile ilgili olarak oluĢturulması gerekir.  

Diğer taraftan, Gana geliĢmekte olan bir ülkedir ve geliĢmekte olan birçok ülke gibi 

birçok zorluklarla karĢılaĢmaktadır ve bunlar arasında da belediyelere ait katı atıkları 

ilgilendiren zorluklar baĢta gelmektedir. GeliĢmekte olan bir ülkedeki tipik örneklerden 

biri olan Akra kenti atıkların yönetimiyle ilgili en fazla zorluğu yaĢayan kentlerden 

biridir. 

Kentlerin arasındaki geliĢmiĢlik farklarına bağlı olarak, Gana‘nın belediyelere 

ait katı atık yönetimini Fransa ve Türkiye‘nin yönetimleri ile karĢılaĢtırmak mümkün 

olmayabilir. Her ne kadar Gana‘ya düĢük gelir seviyesinde bir kent dense de, katı atık 

yönetiminin finansmanını yapmaya gelince ülke halen yeterli miktarda finansman 
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sağlama hususunda gayret göstermektedir. Bununla beraber, Gana birçok turisti 

kendisine çeken Afrika kıtasındaki en güçlü ve en iyi ekonomilerden birisi olmakla 

gurur duymaktadır ve böylelikle katı atık yönetiminin bir öncelik olduğu düĢünülebilir. 

Öncelik hususu tartıĢmaya açılmıĢtır çünkü birbirini takip eden hükümetlerin hepsi bu 

hususla ilgili olarak görüĢmektedir fakat bu hükümetler finansal istikrarsızlığı 

suçlamaya  devam etmektedir. Ortak noktalara yoğunlaĢarak, Gana ve Akra kenti, 

Fransa ve Türkiye‘yle kıyaslandığında üç ülkenin de katı atıkların yönetiminde bir 

Ģekilde özel Ģirketlerin hizmetlerinden faydalandığı söylenebilir ve bunun sebebi de her 

ne kadar üç ülkede belediyelere ait katı atıkların özelleĢtirilmesi hükümetle iĢbirliği 

içinde yapılsa da, özel Ģirketlerin, iktidara gelen siyasi partilere oranla siyasi vaatleri 

yerine getirmede daha fazla sonuç odaklı olmalarıdır.  Üç ülke ile ilgili ortak yönlerden 

biri de Türkiye ve Fransa için seviyesi ne kadar düĢük olsa da her üç ülkenin de belirli 

ölçülerde farkındalıkla ilgili sıkıntılar yaĢadığıdır. 

Hane halkları en iyi Ģekilde atıklara nasıl muamele edecekleriyle ilgili olarak 

daha fazla bilgilendirilmeye muhtaçtırlar. Ġnsanlara, atık yönetiminin tek baĢına 

yalnızca hükümetin veya yetkililerin sorumluluğu olmadığı ve bunun ortak bir 

sorumluluk olarak görülmesi gerektiği öğretilmelidir.   

Akra‘daki atık üretimi kentleĢmenin hızlı bir Ģekilde büyümesinin sonucunda 

artmaktadır. Bununla beraber, var olan atık yönetimi uygulamaları sürdürebilirliği ele 

alınmaktadır. Yeni ortaya çıkmaya baĢlayan politika araçlarının katı atık sorununu 

çözmek için farklı insiyatifleri öne çıkardığını görmek mutluluk verici bir Ģeydir. Fakat 

bu araçların önemli eksiklikleri de vardır. Bunun örneği ise bazı hayati araçların 

özellikle de ekonomik araçların sahip olduğu eksikliklerdir. Daha çok, verilen talimatlar 

aracılığı ile yönetim ve kontrolün sağlanması üzerinde durulmuĢtur. Ġlaveten bu 

talimatlardaki bazı hükümler ya tartıĢılmalıdır, ya da sürdürebilirlik açısından 

etkinliklerini belirlemek zordur. Dahası, özel sektör, özellikle tedarik sürecinde olmak 
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üzere etkin yönetim eksikliğine bağlı olarak atıklarla ilgili olarak tam olarak 

kullanılmamaktadır. Bu yüzden, etkin ekonomik araçları, gayrı resmi olduğu kadar 

mevzuat sistemini içeren bir harmanlama mekanizmasının kurulmasının sürdürülebilir 

bir katı atık yönetimini sağlamada önemli bir adım olacağı önerilmiĢtir. Dahası, atık 

yönetimi sektöründe saygın özel sektör firmalarının desteklenmesi de bir farklılık 

oluĢturabilir. 

Environnement Grenelle ile Fransız devleti kendi sürdürülebilir kalkınma 

politikasını geliĢtirmek ve bütünleĢik etmek için bütün unsurları iĢe müdahil etmiĢtir. 

Atıklarla ilgili olarak, Fransa hem AB‘nin yasalarını hem de Environnement 

Grenelle‘nin taleplerini izlemektedir. Bu ikili baskı yenilikçi politikaların ve yüksek 

performanslı mevzuatla ilgili, finansal ve kurumsal araçların uygulanmasına yol 

açmaktadır. 

Fransa ve Paris genel olarak çevre yönetimiyle ilgili sürdürülebilir politikaları 

tesis etmiĢtir ve bu sebeple ülkenin katı atıkları iyi yönetilir. Bu politikaların çoğu 

ülkenin AB‘ye üyeliğinin bir sonucudur. AB‘de atıkların yönetiminde üye ülkeler için 

standartlar belirlenmiĢtir. Ülkeler atık yönetiminin geliĢtirilmesiyle ilgili hedefleri 

karĢılamak zorundadır ve bunun bir örneği bütün AB üye ülkelerinin atık sahalarına 

gönderilecek atık miktarlarını azaltma hedefidir. Belediyelere ait katı atık yönetiminin 

kalitesine bakıldığında, Fransa, Gana ve Türkiye‘ye kıyasla önde görünmekte ise de katı 

atık yönetiminin bazı yönleriyle ilgili olarak birçok Avrupa ülkesinin gerisinde 

kalmaktadır. Bu çalıĢmada daha önce de belirtildiği üzere, diğer ülkeler daha az atığı 

atık sahalarına gönderirken Fransa hala belediyelere ait katı atıklarının % 40‘tan 

fazlasını atık sahalarına göndermektedir. Atıkların atık sahasına gönderilmesi atık 

yönetiminin % 40‘ını temsil etse de, enerji kazanımının %59‘lar seviyesinde olduğunu 

da belirtmek gerekir. Enerji kazanımı olmaksızın yalnızca % 0,73 oranında yakma ile 

ülke ena bir iĢ yapmamaktadır (Joanic, 2013: 5).   
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Ġncelemeden, çevrenin korunmasıyla ilgili olan çoğu kuruluĢun mesele belediyelere ait 

katı atıkların yönetimiyle ilgili politikaların uygulanmasına gelince birbirleri ile çatıĢtığı 

görülmektedir ve bunun sebebi de rollerin ayrıntılarının açık Ģekilde belirlenmemesidir. 

Yine de, Fransa‘ya atıkların ayrıĢtırılması hususunda düĢük puan vermek adil 

olmayacaktır çünkü ülkenin belediyelere ait katı atıkların kaynakta ayrıĢtırılmasına dair 

uygulamaları vardır, fakat bazı vatandaĢların bu konuda gevĢek davranması sebebiyle 

farkındalık oluĢturmanın kaynakta atıkları ayrıĢtırma ihtiyacı yüzünden 

yoğunlaĢtırılması gerektiğine iĢaret etmek mantıksız bir Ģey olmaz.  

Paris üzerine yoğunlaĢacak olursak, Ģehrin bulunduğu Ile de France bölgesinin 

sürdürülebilir atık yönetimi ile ilgili geride kaldığı söylenebilir. Sürdürülebilir atık 

yönetimi ölçümlerinde, Paris bölgesi Alsace, Bretagne ve Francehe Comte 

bölgelerinden sonra dördüncü sırada gelmektedir (Joannic, 2013:11). 

Türkiye‘deki belediyelere ait katı atıkların kompozisyonu incelendiğinde bu 

kompozisyonun atıkların kaynakları açısından farklı olduğu görülmektedir fakat bütün 

durumlarda organik atıklar belediyelere ait katı atıkların %50‘den fazlasını oluĢturur 

(IRMA, 2018). 

Katı atıkların geri kazanım ve geri dönüĢümü Türkiye‘de geçmiĢi eskiye giden 

bir ticari faaliyet değildir. Cam ve kağıtların geri dönüĢümü 1950‘li yıllardan bu yana 

endüstriyel ölçüde yapılır (Banar ve ark., 2001; Neyim ve ark., 2003). Geri dönüĢüm 

endüstrisinde yakın zamanda yapılan yatırımlarla hemen hemen her türdeki plastik 

malzemeler, cam, kâğıt ve metaller Türkiye‘de endüstriyel seviyede geri 

dönüĢtürülebilmektedir. 

Bütün atık yönetimi programlarında, atıkların özelliklerinin güvenilir bir veri 

tabanı yönetim seçeneklerinin ayrıntılı ve bilgi sağlayıcı Ģekilde değerlendirilmesi için 

bir kaynak oluĢturabilir. TURKSTAT‘ın sonuçlarına bağlı olarak, belediyelere ait katı 
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atıkların yönetiminin belediyelerin karĢılaĢtığı önemli bir sorun olduğu sonucuna 

varılabilir. Yıllık atık üretimi nüfusun ve kentleĢmenin artıĢı ile orantılı bir Ģekilde 

artmaktadır ve katı atıkların nihai olarak elden çıkarılması için daha fazla araziye ihtiyaç 

duyulduğundan atıkların elden çıkarılmasıyla ilgili hususlar zorlaĢmaktadır. Açık atık 

döküm sahaları kentsel çevre için ölümcül etkilere sahip olabilir. Açık atık döküm 

sahalarını sağlıklı atık sahalarına dönüĢtürme ve modern geri dönüĢüm ve gübre 

tesislerini inĢa etme gayretlerine rağmen Türkiye‘de hala 2000‘den fazla açık atık 

döküm sahası vardır (Turan N.G. vd. 2009). Katı atık kontrol mevzuatı, toplama ve 

nakliye aĢamalarında usulüne uygun olarak uygulanır, fakat yetersiz finansman 

yüzünden esas sıkıntı sağlıklı atık sahalarının hazırlanması ve açık döküm sahalarının 

iyileĢtirilmesiyle ilgilidir. Biyolojik olarak çözünebilir atıkların geri dönüĢümü için 

gübreye dönüĢtürme mükemmel bir metottur. Bununla beraber, birçok gübre tesisi 

baĢarısız olmuĢtur çünkü ürünlerin kalitesine ve pazarlama faaliyetlerine fazla dikkat 

edilmemiĢtir. 

Atık yönetimi için farklı yakma teknikleri geniĢ çaplı olarak kullanılsa da, son 

yıllarda yakma sürecinin beklenilen faydaları ve bu sürecin oluĢturduğu kirletici 

gazların yayılmasından kaynaklanan insan sağlığı üzerindeki potansiyel risklerle ilgili 

olarak artan Ģekilde kamuoyunda tartıĢmalar olmaktadır (Chang ve Davila, 2008). 

Hâlihazırda, Türkiye‘de atıkların yakılmasından elektrik üretilmesi düĢük 

seviyelerdedir. Bunun sebebi de atık yakma tesislerinin elektrik üretme kapasitesinin 

bulunmamasıdır. 

Atıkların nihai olarak imha edilme metotlarının belirlenmesi belediyelere ait katı 

atıkların izlediği yolun özelliklerini anlamayı gerektirmektedir. BütünleĢik Katı Atık 

Yönetimine dayalı belediyelere ait atıklarla ilgili karar ve destek sistemi Türkiye‘deki 

kentler için geliĢtirilmelidir. 
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Türkiye‘de birçok geliĢmekte olan ülkede olduğu gibi, mevzuatla ilgili yetersiz bilgi ve 

finansal kısıtlamalar sebebiyle belediyelere ait atıkların yönetimiyle ilgili kurumsal ve 

planlamaya dair eksiklikler vardır. Kısa vadede, en iyi politika herhangi bir kontrolü 

olmayan atık bertaraf yöntemlerini terk etmek ve onları çevresel koruma sistemleri ile 

güncellemek için elde olan kaynakları kullanmak olacaktır. Uzun vadede, sağlıklı yeni 

atık depolama alanlarının inĢası, gübreye dönüĢtürme ve yakma tesislerinin kurulması 

planlanabilir. Önerilen yönetim sisteminin hedeflerini elde etmede halkın katılımı ve 

bilinçlenmesi de önemli hususlardır fakat bunları sağlamak zordur ve insanların 

katılımını sağlamak için önerilen yönetim sisteminin önemi ve prensiplerinden insanları 

haberdar etmek uzun bir zaman alacaktır. 

Türkiye‘deki katı atık yönetiminin sorunlarını atık toplama aĢamasının baĢında 

ortaya çıkmaktadır. BirleĢtirilmiĢ atık toplama sistemi yüzünden, geri dönüĢtürülebilir 

maddeler arasında karĢılıklı kirlenme olduğu görülmektedir ve bu da geri dönüĢtürülen 

maddelerin kalitesini azaltmaktadır. 

GeliĢmiĢ ülkelerde atık yönetimi, düzenli olarak sistemin performansının 

değerlendirilmesini sağlayan yıllık hedeflerin tesis edilmesine bağlı olan sürekli geliĢim 

gösteren politikalarla nitelenir. Gana‘da ana politika çerçevesi, 2010‘nun Ulusal Çevre 

Temizlik Stratejisi ve Eylem Planıdır (National Environmental Sanitation Strategy and 

Action Plan-NESSAP) ve böyle bir özelliğinin olmadığı görülmektedir. Yakın zamanda 

yalnızca halk sağlığı sektöründen sorumlu olan bir bakanlığın tahsis edilmesi atık 

yönetimi sektöründeki kötüleĢmeyi düzeltmek için gereken enerjiyi oluĢturacağını 

beklenmektedir. 

      

ÖNERİLER 
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4.1. Katılımcı Karar Verme Süreci 

 

Farklı kentlerin birbirlerinden öğrenebileceklerini geldiğinde, kategorik olarak 

öğrenmeyi istemesi Ģartıyla Gana ve Akra‘nın öğrenme noktasında en avantajlı konuma 

sahip olduğu söylenebilir. Bu derslerden biri yetkililerin halkı politika üretmeye dahil 

etmesiyle ilgilidir. Büyük çoğunlukla kararlar var olan sorunlarından daha fazla 

etkilenen insanlar için alınır ve bu olduğunda da uygulama zorlaĢır çünkü insanlar 

yetkililerin kentte hayatı iyileĢtirmek için her Ģeyden, her zaman için sorumlu olduğunu 

düĢünme eğilimindedirler. Mahallelerdeki haneler çevresel sorunlarının çözümünün bir 

parçası haline gelmelidirler. Atıkla mücadele ederken bütün karmaĢık teknolojiler 

kullanılabilir. Bununla beraber, bireylerin ve hane halklarının tutumları yanlıĢ ise ve 

kendilerinin bireysel eylemlerinin sorunun veya çözümün bir parçası olduğunu 

görmüyorlarsa toplum açısından katı atık hususu çözülmesi zor bir sorun olacaktır. 

Afrikalıların mahallelerde veya sokak köĢelerinde atıp bıraktıkları çöp için birilerinin 

bir yerlerde sorumlu olduğunu düĢünmeleri çok yanlıĢ bir Ģeydir. Akra‘da katı atık 

yönetimini herkes tarafından daha iyi hale getirmek için kent yöneticilerinin özellikle 

Fransa‘da gerçekleĢtirilen iyi uygulamalardan örnek almaları faydası var diye 

düĢünebilir. 

 

4.2. Kamusal Farkındalığın Oluşturulması 

 

Halkın karar verme sürecine dâhil edilmesinden sonra Gana‘nın örnek alması 

gerekli olan bir diğer alan da katı atık sorunları ile mücadele etmede halkın iĢbirliği 

yapması hususunda eğitilmesidir. Ġnsanlar, atıklara nasıl muamele edecekleri hususunda 

yaptıkları veya yapmadıkları iĢler açısından iyi eğitilmiĢ değildir. Bu tür bir eğitim 

eksikliğinin örneği yağmur yağarken insanların çöpleri akan sulara atması ve bunu 
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atıklardan kurtulmanın en iyi yolu olarak görmesidir. Atıkların kaynağında muameleye 

tabi tutulması gibi önemli bir husus hakkında yetkililerin halkı aydınlatmak için daha 

fazla kaynak ayırma zamanı gelmiĢtir. Eğer Fransa ve bir ölçüde Türkiye farkındalık 

oluĢturmayla ilgili gönülsüz değilse, Gana da halkı aydınlatma iĢi için kolları 

sıvamalıdır. Market kasalarında verilen market poĢetlerinin sayısının azaltılması gibi 

hususlara yoğunlaĢan, 2004 yılında ADEME tarafından getirilen önleme planı 

bilgilendirme ve eğitim kampanyaları olmadan herhangi bir etkiye sahip olamazdı. Üç 

yılık bir iletiĢim kampanyasını (televizyon, reklamlar, kamuya açık posterler) içeren bu 

önleme planı ve de Avrupalı bir boyut kazanmıĢ olan önleme haftası 2009 yılında 

yeniden baĢlatılmıĢtır. Bu, hem Türkiye‘nin hem de Gana‘nın ders alabileceği müthiĢ 

bir örnektir. 

 

4.3. Bütünleşik Atık Yönetimi Metotlarının Benimsenmesi 

 

Bu çalıĢmada daha önce de tartıĢıldığı üzere, katı atıkları yönetmenin veya 

onlarla mücadele etmenin modern usulleri arasında bütünleĢik atık yönetimi metodunun 

kullanılması vardır. Sektörün yükü altında ezilen Gana‘lı kent yönetimi artan atık 

miktarına karĢı biriken sorunlara kalıcı çözümler bulmak amacıyla, yenilikçi, sosyal 

yeniden yapılandırma ile birleĢtirilmiĢ bütünleĢik Katı Atık Yönetimi modelinin gelecek 

stratejisi olarak tamamıyla benimsenmesi gerekmektedir. Normal koĢullar altında 

geliĢmiĢ ülkelerin kentleri tarafından elde edilen standartlara, kısa vadede geliĢmekte 

olan ülkelerin kentleri sahip olamaz.. Fakat Gana‘nın gelecek yıllarda iyi uygulama 

örneklerinden örnek alması gerekmektedir. Bu doğrultuda, Gana geliĢmiĢ ülkelerin atık 

sektörünü baĢarılı bir Ģekilde nasıl dönüĢtürdüğü hususunda benzer bir Ģekilde katı atık 

yönetimini dönüĢtürebileceği beklenilmektedir. .  



105 
 

4.4. Zorluk Çıkaran Kuruluşların veya Sendikaların İşe Müdahil Olması 

 

Environnement Grenelle ile Fransa sürdürülebilir kalkınma politikasını 

geliĢtirmek ve bütünleĢtirmek için bütün unsurları iĢe müdahil etmiĢtir. Atıkla ilgili 

olarak, Fransa hem Avrupa yasalarını hem de Environnement Grenelle‘nin taleplerini 

takip etmektedir. Bu ikili baskı yenilikçi politikaların uygulanmasına ve mevzuatla 

ilgili, finansal ve kurumsal araçların yüksek performans göstermesine yol açmaktadır. 

AB‘ye üye olmaya çalıĢan Türkiye de katı atık yönetimi ile ilgili çabalarını arttırması 

için benzer bir baskı altındadır ve bunun bir sonucu olarak da, daha önceden kent 

yöneticilerinin geliĢigüzel atıkları boĢaltması sebebiyle ciddi Ģekilde kötü kokusuyla 

tanınan Ankara‘daki bir bölgenin yeniden doğmasına sebep olan Mamak projesi örnek 

olarak gösterilebilir. Bununla beraber, Türkiye‘nin daha fazla gayret etmesi ve özellikle 

göreceli olarak kötü performans gösterdiği atık üretiminin kaynağında ayrıĢtırma 

hususunda Avrupalı ülkelerden ders alması gereklidir. 

Burada, ortak sorunlara çözüm bulmak veya onlarla mücadele etmek için zorluk 

çıkaran grupların veya sendikaların bir araya getirilmesinin, ortak amaç ve hedefler 

belirlenmesinin büyük ölçüde yardımcı olduğu sonucu çıkartılabilir.  Gana Batı Afrika 

Ülkeleri Ekonomik Birliği‘nin bir üyesidir, fakat bu ülkelerin politikalarını geliĢtirmeye 

ve bütün üyeler için bağlayıcı olacak AB‘nin kaliteli çevresel hedefleri gibi hedef tesis 

etmeye ihtiyaçları vardır. Bunu yaparken, kent yöneticilerinin bu tür zorlu hususları ele 

alırken teyakkuzda olup faaliyete geçmeleri gerekmektedir. 

Gana için sürdürülebilir atık yönetimine doğru giden yol uzun bir yol olabilir 

fakat ülkenin hâlihazırda ihtiyacı olan Ģey küçük adımlar değil devasa sıçrayıĢlardır. 

Geleceğe dönük tahminler 2025 yılı itibariyle yalnızca Akra‘da günlük katı atık 

üretiminin 4,000 tona ulaĢacağını göstermiĢtir. 
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4.5. Buluşlar ve Yaratıcılık 

 

Özellikle Fransa‘nın bu çalıĢmada incelenen diğer iki ülkeye kıyasla daha iyi 

atık yönetimi uygulamalarının olduğuna Ģüphe yoktur ve bununla ilgili olarak mantıksal 

açıdan her iki ülkenin de Fransa‘dan ders alması gerekir fakat belediyelere ait atık 

yönetiminin sorunlarından kurtulmak için tek bir çıkıĢ yolu yoktur ve bu ülkelerin 

yapması gereken Ģey de daha yaratıcı olup kendi sosyo-ekonomik ve kültürel 

durumlarına en iyi uyum sağlayan stratejileri geliĢtirmeleridir. Tavsiye edilen eylemler 

arasında, teknik bilgi birikiminin elde edilmesi için insanları eğitmeye odaklanmıĢ 

çevreyle ilgili bir kuruluĢun tesis edilmesi vardır ve Gana‘da bu alan üzerine eğilim 

göstermek gerekmektedir çünkü atık yönetimi sektörünün personel eksikliği mevuttur.  
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SONUÇ 

 

Bir ülkenin kalkınmıĢlık düzeyi, belediye katı atık yönetimini büyük ölçüde 

etkilemektedir. Atık yönetimi, bir ülkenin kalkınmasının ayrılmaz bir parçasıdır. Farklı 

sosyo-ekonomik ve politik değerlere sahip olan bölgeler aralarındaki çalıĢma, seçilen 

çalıĢma alanlarında etkin ve etkili atık yönetimi uygulamasının çeĢitli unsurlardan 

etkilendiğini ortaya koymaktadır. En alakalı olanları yasal ve politik çerçeve, ekonomik 

sürdürülebilirlik ve politik isteklilik ile temsil edilmektedir. Bu önemli unsurlar, Paris 

(Fransa), Ankara (Türkiye) ve Akra‘da (Gana) tespit edilen atık yönetim 

programlarındaki ve performanslarındaki farklılıkların ana nedenlerini temsil 

etmektedir. 

Ekonomik açıdan, çalıĢmalarından çıkarılabilir ki Fransa geliĢmiĢ ve güçlü 

sanayileĢmiĢ bir ülke olduğundan kaliteli belediye katı atık yönetimini finanse etme 

yeteneğine sahiptir. Bu durum, 2008 yılında Fransa'nın çevre korumaya yönelik en 

büyük harcama kaleminin nominal değer olarak 14 milyar Avro 'lık atık yönetimi 

olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye, hala tam geliĢmekte olan bir ülke olarak 

sınılandırılsa da güçlü bir yükselen ekonominin niteliklerine sahiptir ve bu nedenle katı 

atıkların uygunsuz yönetimi nedeniyle ―HekimbaĢı Açık Depo kazası‖ gibi felaketlerin 

meydana geldiği önceki duruma kıyasla atık yönetimi sektörünün iyileĢtirilmesine 

büyük miktarda para yatırmıĢtır. Bu durum, ülke genelinde iyi iĢlenmiĢ çöplüklerin 

kurulmasına yol açmıĢ ve bunlardan biri, Ankara'da Mamak olarak bilinen ve eskiden 

çöplük alanından kaynaklandığı koku nedeniyle yaĢanması imkânsız hale geldiği ve 

Ģimdi de ―yeĢil kent‖ olarak adlandırılabilecek bir mekâna dönüĢendir. Ayrıca, 

bugünlerde ülke, atık üzerine çok önemli projeler yürürtülmektedir ve bundan biri ―Sıfır 

Atık‖ projesidir. Bu programa bakılınca ülkenin geleceği için katı atık yönetimi açısında 

çok önemli adımlar attıldığını söylenebilr. Ancak bu, ülkenin belediye katı atık yönetimi 
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sektöründeki mali yatırımında rahatlaması gerektiği anlamına gelmemektedir ve tabii ki 

kent yöneticileri de bu konunun çok iyi farkındalardır. 

Öte yandan, Gana da geliĢmekte olan bir ülke olup, daha düĢük bir gelir 

statüsüne sahip olmasına rağmen, mali olarak zayıftır ve bu nedenle belediye katı 

atıkların yönetimini en iyi sonuçlara kadar finanse edememiĢtir. Bu elbette belediye katı 

atık sorununa çözüm bulmak hususunda katkıda bulunmuĢtur, ama yetersizdir.  

 Bu çalıĢmada tespit edilen katı atı yönetim sorunlarını aĢabilmek için Ģu 

önerilerde bulunmaktadir:  

 Katılımcı karar verme süreci; Kentsel katı atık sorurnu, bütün kentteki 

yaĢanların sorunudur ve bu nedenle  herkesin kararıyla politikaları yapıldığında 

daha verimli sonuçlara elde edinebilmektedir. 

 BütünleĢik atık yönetimi stratejilerinin benimsenmesi; Bu strateji, bütün atık 

yönetim aĢamalarını önem verilmesini önerilmektedir. Her ülkenin özel 

durumları vardır ve bu nedenle kendi için nasıl bir bütünleĢik katı atık sistemi 

kullanacğı konusunda kendi belirlemete daha iyi sonuca alabileceğini 

düĢünülebilir.  

 AraĢtırıcılık ve yaratıcılık; Bu konuda, özellkle, Gana daha çok çalıĢması 

gerekmetdir. AraĢtırma ve yaratıcılık ihtiyacini duymayan her toplum 

geliĢmekte geri kalacağını tahmin edilebilir.  

  Zorluk Çıkaran KuruluĢların veya Sendikaların ĠĢe Müdahil Olması; Bunun 

sonucu olarak, katı atık yönetiminden sorumlu otoriteler iyi politikalar ortaya 

koymak ve bunların uygulanmasını sağlamak zorunda kalacaklarını söylenebilir 

 Farkındalık yaratma; Katı atık yönetim ile mucdelesinde herkesin katkısı neden 

önemli olduğunu bilmesi gerekmektedir. Bu nedenle kent yetkileri tarafından bu 

konuda uygun eğitimler verilmektedir. 
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KENTSEL KATI ATIK PROBLEMLERİ- GANA (AKRA), TÜRKİYE 

(ANKARA) VE FRANSA (PARİS) ÖRNEKLERİ 

ÖZET 

Bu çalıĢmada, atık standart sistemlerinden yoksun kentlere yönelik iyileĢtirme 

yollarının ortaya konulması ve bunlarla ilgili bilgi verilmesi amacıyla Gana (Akra), 

Türkiye (Ankara) ve Fransa (Paris) arasında kentsel katı atık yönetimi karĢılaĢtırması 

yapılmıĢtır. ÇeĢitli kaynaklardan elde edilen ikincil verilerin analiz edilmesi için 

betimsel analizden yararlanılmıĢtır. Kentsel atık yönetim sistemleri katı atıklarla ilgili 

politika, mevzuat, toplama, taĢıma ve arıtma performansı bakımından kıyaslanmıĢtır. 

Hem Fransa hem de Türkiye ise tam ortaklık için AB mevzuatlarına uymasyı taahhüt 

etmiĢtir. Fransa ve dolayısıyla Paris, kendisinden beklenilenleri yerine getirmeye 

çalıĢmaktadır. Kentsel katı atıklarının %40‘ını bugün de düzenli depolama sahalarında 

depoluyor olmasına ve bunun da AB standartları anlamında kabul edilebilir bir durum 

olmamasına rağmen, diğerleri arasında özellikle kaynakta ayrıĢtırma, geri dönüĢüm ve 

atık-enerji dönüĢümü gibi iyi yönetim sistemlerine sahip bulunmaktadır. Öte yandan 

Türkiye‘deki kentsel katı atık yönetim sistemi AB standartlarının gerisinde kalmaktadır. 

Ankara‘nın tüm sakinlerine kentsel katı atık yönetimi hizmetleri sunuluyor olsa da 

kaynakta ayrıĢtırma ve ayrıca atık-enerji dönüĢümü uygulaması ne yazık ki yetersizdir. 

Bunun temel nedenleri yetersiz mevzuat, yetersiz finansman, kötü yönetim ve bilinç 

eksikliğidir. Fransa ve Türkiye‘nin aksine Gana, AB üyesi bir ülke veya AB üyeliğine 

aday bir ülke değildir. Bu ülke atık yönetimi politika ve düzenlemelerine sahip olsa bile 

bunların fiili uygulaması mevcut değildir. Dolayısıyla, Paris ve Ankara ile 

kıyaslandığında, Akra daha iyi kentsel katı atık yönetimi standartlarından 

yararlanmamaktadır. Bunun nedenleri arasında Türkiye için geçerli olanlarla aynı 

nedenler ve bunlara ilaveten politik irade yokluğu ve yetkili makamlardaki yolsuzluk 

yer almaktadır. Bu çalıĢma aĢağıdaki olası çözümleri sunmaktadır: Katılımcı karar 
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verme süreci, bütünleĢik atık yönetimi stratejilerinin benimsenmesi, araĢtırıcılık ve 

yaratıcılık, hantal kuruluĢ veya birliklerin birleĢtirilmesi ve farkındalık yaratma. 

Anahtar Kelimeler: Belediye Katı atık, Atık Yönetimi, Atık Politikası, Atık Yönetimi 

Sorunları, Kentsel Alanlar, BütünleĢik Katı Atık Yönetimi. 
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URBAN SOLID WASTE MANAGEMENT PROBLEMS; GHANA (ACCRA), 

TURKEY (ANKARA) AND FRANCE (PARIS) 

ABSTRACT 

This study compared municipal solid waste management among Ghana (Accra), 

Turkey (Ankara) and France (Paris) in order to offer pathways to cities lacking standard 

systems to improve and to provide information on them. Descriptive analysis was 

employed to analyse secondary data gathered from various sources. Municipal Waste 

Management systems were compared based on policy, legislation, collection, transport 

and treatment of solid waste performance. France is binned by EU Standards and for 

that matter tries to fulfil what is expected of it.  Though, it still landfills 40% of its 

MSW which is not acceptable by EU standards, it has in place IWMS that include; 

source separation, recycling and waste to energy among others. However, Turkish 

MSW management system is trailing behind the EU standards; though, it‘s trying to 

meet some standards an EU member aspirant.  Even though, in Ankara, all inhabitants 

are provided with MSW management services; source separation is woefully inadequate 

and so is waste to Energy and the main causes of this is poor legislation, inadequate 

finance, mismanagement and lack of awareness.  Ghana, unlike France and Turkey, is 

not a member of the EU and neither is it an aspirant. It has got waste management 

policies and regulations but implementation is lacking.   Accra does not therefore enjoy 

better standards of MSW management compared to Paris and Ankara. The causes of 

such include same as that of Turkey in addition to lack of political will and corruption 

on the part of authorities. The study provides possible solutions as follows; participatory 

decision making, adoption of integrated waste management strategies, exploration and 

creativity, joining of formidable organisations or unions and awareness creation.  

Keywords: Municipal Solid Waste, Waste Management, Policy, Waste Management 

Problems, Urban, Integrated Waste Management. 


