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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de katı atıklar hem insan ve çevre 

sağlığı hem de ekonomik açıdan önemli 
bir yere sahiptir. Kentsel alanlarda çevre 
sağlığının korunması noktasında dü-
zenli bir şekilde toplanması, taşınması, 
depolanması ve bertaraf edilmesi ge-
reken katı atıkların, büyük sorunlara yol 
açmadan ortadan kaldırılması için planlı 
olarak yürütülen bir katı atık yönetimine 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

Türkiye açısından orta ve uzun vadede 
sosyo-ekonomik, teknik, demografik ve 
coğrafik şartlara uygun olarak gerçek-
leştirilmesi gereken katı atık yönetimin-
de, önleyici-engelleyici çevre koruma 
politikaları ile sorunun çözümünde yetki 
ve sorumluluğa sahip olan bakanlık ve 
diğer merkezi yönetim kurum ve kuru-
luşları, yerel yönetimler-belediyeler, iş 
çevreleri, gönüllü kuruluşlar-dernekler 
ve bireylerin etkin katılımına ihtiyaç du-
yulmaktadır. 

Katı atıkların insan ve çevre sağlığını 
tehdit etmeyecek şekilde değerlendi-
rilmesi ya da bertaraf edilmesi gerek-
mektedir. Bu bağlamda katı atıkların 
kaynağında azaltma, önleme, geri ka-
zanım, yeniden kullanım, kompostlaştır-
ma, enerji elde edilmesi ve depolamayı 
kapsayan bütüncül bir sistem ile yöne-
tilmesi şarttır. 

Etkili bir katı atık yönetim sistemi için 
atığın oluşumu, biriktirilmesi, toplan-
ması, taşınması, ayrılması, işlenmesi, 
dönüştürülmesi ve nihai bertarafı gibi 
konuların bir bütün halinde düşünülme-

si gerekmektedir. Katı atıkların madde 
grubu analizi ya da diğer bir deyişle 
karakterizasyonunun yapılması etkin 
bir entegre katı atık yönetim sisteminin 
oluşturulması için önem arz etmekte-
dir. Örneğin; düzenli depolamadan elde 
edilecek depo gazının tahmin edilme-
sinde, atığın organik içeriğinin bilinmesi 
önemlidir. Ayrıca maddesel geri dönü-
şüm planlandığında atık kütlesindeki 
geri dönüşebilir materyallerin miktarı-
nın bilinmesi gerekir. Bu nedenle belirli 
periyotlarla katı atık karakterizasyonla-
rının yapılması atık yönetiminin etkinliği 
ve geliştirilecek stratejiler için önemli 
olmaktadır.  

İnsanların evsel kullanımları sonucu 
açığa çıkardıkları atıkların miktarı gibi 
kompozisyonu da farklılıklar göster-
mektedir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyle-
rine göre değerlendirme yapıldığında; 
düşük gelirli ülkelerde gıda atıkları ve 
kül gibi inorganik atıklar fazla olup geri 
dönüşebilir nitelikteki atıklar azdır. Gelir 
seviyesi yükseldikçe yiyecek atığı mik-
tarı azalmakta; ambalaj atıklarının mik-
tarı artmaktadır. Buna sebep olarak gelir 
seviyesi yüksek ülkelerde paketlenmiş 
ürünlerin tüketiminin daha yüksek ol-
masını gösterebiliriz. Şehir düzenleme-
leri, park ve bahçelerin fazla olması da 
gelişmişlik göstergesi olduğundan gelir 
seviyesi yüksek olan ülkelerde bahçe 
atığı miktarı fazladır.

Kentsel katı atıklarımızın içerdiği madde 
bileşenlerinin bilinmesi bu maddelerin 
yönetimi açısından çok elzemdir. Doğru 

Geri dönüşüm sistemimizde en zayıf noktalardan biri, geri dönüştürülebilecek 
maddelerin evsel atıklarla karıştırılarak verimli geri dönüşümün adeta imkânsız hale 
getirilmesidir. Toplumun yeterli düzeyde bilinçli olmamasının yanı sıra, hedeflere 
ulaşılmasında anahtar role sahip olan gerekli denetim ve yaptırımların arzu edilir 
düzeyde uygulanmaması bu olumsuzluğun ana nedenlerindendir.

KATI ATIK KARAKTERİZASYONU 
NEDEN ÖNEMLİ?

Kentsel Katı 
atıKlarımızın içerdiği 
madde bileşenlerinin 

bilinmesi bu 
maddelerin yönetimi 

açısından çoK 
elzemdir. 
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ve güvenilir atık karakterizasyon çalış-
maları, sürdürülebilir atık yönetiminin 
temel bileşenidir. Zira yerel yönetimlerin 
atık bertaraf altyapılarının uygun şekil-
de yapılandırılmasına ve atık bertaraf ve 
değerlendirme teknolojilerinin seçimine 
ancak atık miktarının ve bileşenlerinin 
yani karakterizasyonunun belirlenmesi-
ni takiben karar verilebilir. 

AGED’DEN AKADEMİK ÇALIŞMA

Bu kapsamda, Katı Atık Kirlenmesi Araş-
tırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi 
(KAKAD) ile Atık Kâğıt Geridönüşüm 
Sanayicileri Derneği (AGED) arasında 
yapılan işbirliği ile Ankara, Diyarbakır, 
Gaziantep ve İzmir kentlerinde kentsel 
katı atıkların karakterizasyon çalışmala-
rı gerçekleştirildi. Nisan ve Mayıs 2018 
aylarında yapılan bu çalışmalarda söz 
konusu kentlerin çarşı ile gelir düzey-
lerine göre belirlenmiş bölgelerinden 
toplanan kentsel katı atıklar karakterize 
edildi.   

Araştırma, depolama alanlarına gön-
derilen karışık atık içerisinde bulunan 
kâğıt, karton, plastik, metal ve cam gibi 
en önemli geri dönüşebilir malzemele-
rin toplam oranlarının Ankara'da %21,7; 
Diyarbakır'da %23,7; Gaziantep'te %21,4 
ve İzmir'de %23,0 mertebesinde oldu-
ğunu ortaya çıkardı. Söz konusu geri 
dönüşebilir malzemelerin 2018 yılındaki 
ekonomik değeri Ankara için 622 milyon 
TL, Diyarbakır için 187 milyon TL, Gazi-

antep için 171 milyon TL ve İzmir için ise 
551 milyon TL civarındaydı. Geri dönü-
şebilir değerli malzemelerin kaynağında 
ayrı toplanması sonucunda elde edilebi-
lecek getiri, madde gelirlerinin yanı sıra 
yapılacak depolama tesisi tasarrufları 
ve üretilecek enerji ve kompost gelir-
lerinden oluşmakta. Bu getirinin 2023-
2033 döneminde yıllık 13 milyar TL’yi 
aşacağı hesaplandı.

AGED için hazırlanmış olan bu rapor 
kapsamında dört ilde gerçekleştirilmiş 
olan atık karakterizasyonu çalışmala-
rı depolanarak kaybedilen ekonomik 
değer hakkında somut bilgiler vermiştir. 
Bu çalışmalar Çevre ve Orman Bakan-
lığı tarafından hazırlanmış olan “Katı 
Atık Karakterizasyonu Analiz Metodu 
(Madde Grupları Analizi)” kitapçığı uya-
rınca yapılmıştır. Kentlerin gelir grubuna 
göre, yüksek, orta ve düşük olmak üzere 
üç yerleşim bölgesine ek olarak çarşı 
bölgesinden alınan atıklar toplam 16 
bileşene ayrılarak karakterize edilmiş-
lerdir. Karakterizasyon sonuçlarından 
görüleceği gibi atıkların %60’ı organik, 
%22’si geri kazanılabilir maddelerden ve 
yaklaşık %10’u yakıt olarak kullanılabile-
cek maddelerden oluşmaktadır. Kayna-
ğında ayrı toplama işleminin etkinliği-
nin artırılması durumunda depolamaya 
gönderilen değerlendirilebilir atıkların 
çok büyük oranda azaltılması ve çevre-
sel olumsuzluklardan tasarruf edilmesi 
mümkün olabilecektir.

Karakterizasyon 
sonuçlarında görüleceği 

gibi atıkların  

%60’ı organik, 

%22’si geri 
kazanılabilir maddelerden 

oluşmaktadır.
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Ankara’da örnekleme bölgelerinden 
alınan atıkların kompozisyonu arit-

metik ortalamaya göre incelendiğinde, 
hafta içi günlerde kompozisyonda en 
yüksek payı %62,7 ile mutfak atıklarının 
aldığı ve toplam geri dönüşebilir mal-
zemelerin (kâğıt-karton türleri, plastik, 
cam ve metal türleri) %19,0'lık bir payla 
önemli bir oran oluşturduğu görülmek-
tedir. Tatil günlerinde ise, yine aritmetik 
ortalamaya göre mutfak atıkları %63,7, 

toplam geri dönüşebilir atıklar ise %26,2 
ile önemli bir pay oluşturmaktadır. Hafta 
içi günlerde kâğıt-karton türü atıkların 
oranı toplamda %7,1 olarak belirlenmiş 
olup bu değer tatil gününde hafta içine 
göre önemli bir artış göstererek %11,0 
olarak tespit edilmiştir. Kâğıt-karton 
türü geri dönüşebilir malzemeleri hafta 
içinde %8,3 ve hafta sonunda %8,6 ora-
nında olmak üzere plastik türleri takip 
etmektedir.

Ankara'da kaynakta biriktirme ve ayrı 
toplama çalışması, yüksek gelir seviye-
sine sahip bölgelerde daha yüksek ve-
rimle sonuçlanabilir durumdadır. Ayrıca 
kâğıt, karton, hacimli karton ve plastik 
atıklar bir arada toplanabilir. Ancak cam 
atıklar ayrı toplanmalıdır. Toplama ko-
nusunda tatil günlerini izleyen günlerde 
mutlak surette toplama yapılmasında 
yarar görülmektedir.

Ankara'da kaynakta biriktirme ve ayrı toplama çalışması, yüksek gelir seviyesine sahip 
bölgelerde daha yüksek verimle sonuçlanabilir durumdadır.

ANKARA KATI ATIK 
KOMPOZİSYONU 

ÇALIŞILAN İLLERİN TAMAMINDA ATIK BİLEŞENLERİNİN GENEL AĞIRLIKLI ORTALAMAYA GÖRE DAĞILIMI



ANKARA İLİ KATI ATIK KOMPOZİSYONU (%) - HAFTA İÇİ VE TATİL GÜNÜ
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Diyarbakır ilinde örnekleme böl-
gelerinden alınan atıkların kom-

pozisyonu aritmetik ortalamaya göre 
incelendiğinde, hafta içi günlerde kom-
pozisyonda en yüksek payı %60,8 ile 
mutfak atıklarının aldığı ve toplam geri 
dönüşebilir malzemelerin (kâğıt-karton 
türleri, plastik, cam ve metal türleri) ise 
%23,8'lik bir payla önemli bir oran oluş-
turduğu görülmektedir. Tatil günlerin-
de ise, yine aritmetik ortalamaya göre 
mutfak atıkları toplam atığın %63,8'lik 
bir kısmını oluştururken, toplam geri 
dönüşebilir atıklar ise %23,6 ile önemli 
bir pay oluşturmaktadır. 

Hafta içi günlerde kâğıt-karton türü 

atıkların oranı toplamda %9,5 olarak 
belirlenmiş olup bu değer tatil günün-
de hafta içine göre önemli bir artış 
göstererek %11,3 olarak tespit edilmiş-
tir. Kâğıt-karton türü geri dönüşebilir 
malzemeleri, hafta içinde %8,0 ve hafta 
sonunda %7,4 oranında olmak üzere 
plastik türleri takip etmektedir.  

Diyarbakır’da kâğıt ve karton atıklarının 
yüksek gelir seviyesine sahip bölgelerde 
daha yüksek oranda olduğu ve bu atık-
ları tatil günlerini takip eden tarihlerde 
ve hatta aynı günde toplamakta yarar 
bulunduğu anlaşılmaktadır. Plastiklerin 
kâğıt karton türü malzemenin toplandı-
ğı kapta toplanmamasında yarar vardır.

Diyarbakır’da kâğıt ve karton atıklarının yüksek gelir seviyesine sahip bölgelerde 
daha yüksek oranda olduğu ve bu atıkları tatil günlerini takip eden tarihlerde ve 
hatta aynı günde toplamakta yarar bulunduğu anlaşılmaktadır. 

DİYARBAKIR KATI ATIK 
KOMPOZİSYONU  



DİYARBAKIR İLİ KATI ATIK KOMPOZİSYONU (%) - HAFTA İÇİ VE TATİL GÜNÜ



OCAK-ŞUBAT 2020 SAYI 68

/  K A R A K T E R i Z A S Y O N

Gaziantep ilinde örnekleme 
bölgelerinden alınan atık-

ların kompozisyonu aritmetik 
ortalamaya göre incelendiğin-
de, hafta içi günlerde kompo-
zisyonda en yüksek payı %61,9 
ile mutfak atıklarının aldığı ve 
toplam geri dönüşebilir mal-
zemelerin (kâğıt-karton türleri, 
plastik, cam ve metal türleri) 
%20,7'lik bir payla önemli bir 
oran oluşturduğu görülmek-
tedir. Tatil günlerinde ise, yine 
aritmetik ortalamaya göre 
mutfak atıkları toplam atığın 
%56,4'lük bir kısmını oluştu-
rurken, toplam geri dönüşebi-
lir atıklar %23.9'luk önemli bir 
pay oluşturmaktadır. 

Hafta içi günlerde kâğıt-karton 
türü atıkların oranı toplamda 
%7,4 olarak belirlenmiş olup 
bu değer tatil gününde hafta 
içine göre artış göstererek 
%9,7 olarak tespit edilmiştir. 
Kâğıt-karton türü geri dönüşe-
bilir malzemeleri, hafta içinde 
%8,7 ve tatil günlerinde %9,8 
oranında olmak üzere plastik 
türleri takip etmektedir.

Gaziantep’te metal atıkları 
tatil günlerinde veya hemen 
takip eden günlerde mutlaka 
toplanmalıdır. Düşük gelir sevi-
yesine sahip bölgelerde kâğıt 
atığı, yüksek gelir seviyesin-
deki bölgelerde ise karton ve cam oranları nispeten daha yüksek görülmektedir. 
Kentte tüm geri dönüşebilir atıkların birlikte toplanmasının önerilebileceği bir yak-
laşımı geliştirmek zordur. Bu bakımdan evlerden ziyade sokak kumbaralarında ayrı 
biriktirme yoluna gidilmesinde yarar görülmektedir. 

Düşük gelir seviyesine sahip bölgelerde kâğıt atığı, yüksek gelir seviyesindeki 
bölgelerde ise karton ve cam oranları nispeten daha yüksek görülmektedir.

GAZİANTEP KATI ATIK 
KOMPOZİSYONU 

GAZİANTEP İLİ KATI ATIK KOMPOZİSYONU (%) - HAFTA İÇİ VE TATİL GÜNÜ
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İzmir ilinde örnekleme bölgelerinden 
alınan atıkların kompozisyonu arit-

metik ortalamaya göre incelendiğinde, 
hafta içi günlerde kompozisyonda en 
yüksek payı %62,7 ile mutfak atıklarının 
aldığı ve toplam geri dönüşebilir mal-
zemelerin (kâğıt-karton türleri, plastik, 
cam ve metal türleri) %21,2'lik bir payla 
önemli bir oran oluşturduğu görülmek-
tedir. Tatil günlerinde ise, yine aritmetik 
ortalamaya göre mutfak atıkları toplam 
atığın %59,2'lik bir kısmını oluşturur-
ken, toplam geri dönüşebilir atıklar ise 
%22,7'lik önemli bir pay oluşturmaktadır. 

Hafta içi günlerde kâğıt-karton türü 
atıkların oranı toplamda %5,5 olarak 

belirlenmiş olup bu değer tatil gününde 
hafta içine göre artış göstermemiş ve 
%5,3 olarak tespit edilmiştir. Kâğıt-kar-
ton türü geri dönüşebilir malzemeleri, 
hafta içinde %7,6 ve tatil günlerinde 
%11,4 oranında olmak üzere plastik tür-
leri takip etmektedir. 

Kentte kâğıt-karton türü bileşenler bir 
arada toplanabilirler. Bu malzemelerin 
toplanacağı bölgelerin öncelikli olarak 
yüksek gelir seviyesinden seçilmesinde 
yarar görülmektedir. Ancak diğer geri 
dönüşebilir malzemeler olan plastik, 
metal ve cam için sokakta biriktirme 
kapları kullanılması başlangıç aşaması 
için yeterli görülmektedir. 

Kâğıt-karton türü malzemelerin toplanacağı bölgelerin, öncelikli olarak yüksek 
gelir seviyesinden seçilmesinde yarar görülmektedir.

İZMİR KATI ATIK 
KOMPOZİSYONU

İzmir'de atıkların 
kompozisyonu 

incelendiğinde atıkların 

%62,7'si  
mutfak atığı olduğu 

görüldü. 

GAZİANTEP İLİ KATI ATIK KOMPOZİSYONU (%) - HAFTA İÇİ VE TATİL GÜNÜ
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İZMİR İLİ KATI ATIK KOMPOZİSYONU (%) - HAFTA İÇİ VE TATİL GÜNÜ
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Karakterizasyon çalışmaları sonucunda yapılan ekonomik değerlendirmeler, 
dört ilde depolama tesisine gönderilen geri kazanılabilir materyallerin 2018 ve 
2023 yılları için önemli meblağlara ulaştığını göstermektedir.

GERİ DÖNÜŞÜMÜN EKONOMİK 
VE ÇEVRESEL GETİRİLERİ 

DEPOLANARAK SİSTEMDEN UZAKLAŞTIRILAN MADDELERİN EKONOMİK DEĞERİ (2018-2023)
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EKONOMİK GETİRİLER

Depolama Hacmi Tasarrufu

Evsel atıkların kaynağında ayrılarak, de-
polama tesislerine götürülmeden, sana-
yiye geri döndürülmesi işlemi sonucun-
da aşamalı olarak depolanan atık miktarı 
azalacaktır. Çalışma alanındaki illerde 
2023 yılı verileri dikkate alındığında, 
depolama alanına gönderilmeyen geri 
dönüşümlü ve biyobozunur atıkların 10 
yıl süre ile (2023-2033) geri kazanılması 
yoluyla elde edilen depolama hacmi ve 
alanı tasarrufu belirlenmiştir. Hesapla-
malarda illerin atık üretimlerindeki ve 
nüfuslarındaki artış hızları dikkate alın-
mıştır. 10 yıllık hizmet süresi için 2023-
2033 döneminde toplam 99 milyon m3 
depolama hacmi tasarruf edilmiş ola-
caktır. Tasarruf edilen atık depolama ha-
cimleri, Ankara kentinde depolanması 
gereken atıklar için 57 yıl, Diyarbakır’da 
depolanması gereken atıklar için 54 yıl, 
Gaziantep’te 43 yıl ve İzmir’de 33 yıl bo-
yunca hizmet verebilecek bir kapasiteye 
sahiptir. Ayrıca, bu illerde 300 hektara 
yakın bir alandan da tasarruf edilmiş 
olacaktır. İnşa edilmeyecek olan depola-
ma tesislerinin ekonomik getirisi 10 yıllık 
süreçte 4 milyar TL olacaktır. 

Depolama Bedeli Tasarrufu

Depolama hacmi tasarrufu aynı zaman-
da ayrı toplanan ve işlenen geri dönü-
şebilir ve biyobozunur maddeler için 
herhangi bir depolama bedelinin de 
ödenmemesi sonucunu doğuracaktır. 
Bu bedel çalışma kapsamında ele alınan 
iller dikkate alındığında 2023-2033 dö-
neminde toplamda 30,4 milyar TL ta-
sarrufa karşılık gelmektedir. 

Sızıntı Suyu Sorunlarında Azalma 

Depolanacak atık miktarında ve dolayı-
sıyla depolama alanı hacmi ve alanında-
ki azalma aynı zamanda yönetilmesi ge-
reken sızıntı suyu hacminde de azalma 
ile neticelenecektir. Sızıntı suyu yöne-

timi suyun toplanması ve arıtılmasına 
yönelik ilk yatırım ve işletme maliyetleri 
kalemlerini içermektedir. Günlük olarak 
arıtılması gereken sızıntı suyu hacmin-
de iller toplamında 2839 m3 seviyesinde 
bir azalma oluşması, sızıntı suyu arıtma 
maliyetlerindeki tasarrufun 240 milyon 
TL olması beklenmektedir. 

Geri Dönüştürülebilir  
Madde Geliri

İnceleme yapılan kentlerde, kaynağında 
ayrı toplanarak depolama tesislerinde 
gömülerek depolanmak yerine sana-
yiye geri döndürülmüş olacak madde-
lerin ekonomik değeri hesaplanmıştır. 
Geri dönüştürülecek maddelerden elde 
edilecek gelir 10 yıllık süreç içerisinde 
18,8 milyar TL ile 22,8 milyar TL arasın-
da olacaktır. Gelirlerin alt ve üst limitleri 
geri dönüşebilir metal türü atıkların tü-
münün alüminyum türü veya demir türü 
metal olduğu kabulü ile yapılmış gelir 
hesaplamalarına istinaden verilmiş olup, 
ortalama olarak 20 milyar TL gelir elde 
edilebileceği değerlendirilebilir.

Biyobozunur Atık  
(Mutfak Atıkları) Kazanımından  
Elde Edilebilecek Gelirler 

Biyobozunur atıkların yönetiminde 
atığın %50’lik bir kısmının kompostla-
nabileceği ve diğer yarısının anaerobik 
çürütücülerde önce metana ve akabin-
de elektrik enerjisine dönüştürülebile-
ceği yaklaşımı kullanılmıştır. Buna göre 
biyobozunur atıkların kompostlanması 
ile elde edilebilecek gelir 5,2 milyar TL, 
anaerobik çürütücüde yapılacak çürüt-
me işlemi sonunda elde edilebilecek 
elektrik enerjisinin bedeli ise 811 milyon 
TL olarak hesaplanmıştır. Evsel atıkların 
kaynağında ayrılması ve değerlendirile-
bilir maddelerin sanayiye kazandırılması 
ile elde edilecek tasarruf ve gelirlerin 
toplamının yılda 6 milyar TL, 10 yıllık sü-
reçte ise 60 milyar TL civarında olacağı 
belirlenmiştir.

Geri dönüştürülecek 
maddelerden elde 

edilecek gelir 10 yıllık 
süreç içerisinde  

18,8 milyar TL ile 

22,8 milyar TL 
arasında olacaktır.
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Ekonomik Getirilerin Türkiye  
Ölçeğinde Değerlendirilmesi 

Atıkların kaynağında ayrılması, ayrı top-
lanması ve değerlendirilmesi aşamala-
rının, %100 düzeyinde gerçekleşmesi 
teorik varsayımından hareketle, ülke 
genelinde depolama tesislerinde gö-
mülerek kaybedilen ekonomik getiri he-
saplanmıştır. Buna göre 2023 yılında 47 
milyon ton, 2033 yılında ise 83 milyon 
ton evsel atık üretilmiş olacak.

2023-2033 yılları arasında Türkiye’de 
üretilmesi beklenen atık miktarı top-
lamda 650 milyon ton seviyesindedir 
(2023 ve 2033 atık üretim değerlerinin 
ortalaması). Bu miktar, depolama alan-
larında bertaraf edilmesi halinde 928 
milyon m3’lük bir hacmin temin edilmesi 
ihtiyacını doğurmaktadır.  Depolanması 
gerekli atık miktarı aynı 10 yıllık dönem 
için 130 milyon ton ve gerekli depola-
ma hacmi ise 186 milyon m3 olmaktadır. 
Yani depolama hacminden %80 oranın-
da bir tasarruf söz konusudur.

2023-2033 yılları arasında ayrı toplama 
yoluyla depolama alanlarına yönlendi-

rilmeyecek ve değerlendirilebilecek geri 
dönüşebilir malzeme potansiyeli ise 175 
milyon ton olacaktır. Benzer biçimde 
kompost üretiminde ve/veya enerji üre-
timinde kullanıma yönlendirilebilecek 
biyo-bozunur malzeme miktarı ise 344 
milyon ton olacaktır.

Elde edilecek depolama hacmi tasarrufu 
gerek depolama alanı inşa maliyeti ge-
rekse depolama bedeli yönlerinden ta-
sarruf sağlayacaktır. Uygulamanın tüm 
Türkiye’ye yayılması ve eksiksiz katılım-
la bu inşa ve depolama maliyetlerinden 
tasarruf 258 milyar TL olurken, tasarruf 
edilen depolama alanlarından oluşacak 
sızıntı suyu arıtma maliyetlerinden 1.8 
milyar TL tasarruf edilmesi mümkün 
olacaktır. Ülke çapında katılımın %50 se-
viyesinde olması halinde ise 2023-2033 
periyodunda inşaat, depolama ve arıtım 
maliyetlerinin azalmasından kaynaklı ta-
sarruflar toplamı 130 milyar TL seviye-
sinde olacaktır.

Geri dönüşebilir maddelerin ham 
madde olarak pazarlanması ile 2023-
2033 periyodunda elde edilmesi öngö-
rülen gelirler (atıktaki metallerin cinsine 

PROJE KAPSAMINDA ÇALIŞILAN İLLERDE ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRILARAK TOPLANMASI 
HALİNDE 2023-2033 DÖNEMİNDE ELDE EDİLEBİLECEK TASARRUF VE GELİR DURUMU

2023-2033 yılları 
arasında Türkiye’de 

üretilmesi beklenen  
atık miktarı toplamda  

650  
milyon ton
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bağlı olarak) katılımın tüm Türkiye’de 
eksiksiz uygulanması durumunda 141 ila 
172 milyar TL, %50 katılım veya gerçek-
lenme seviyesinde ise 71 ila 86 milyar TL 
arasında olacaktır. Biyo-bozunur atık-
ların %50’lik kısmının kompost ve geri 
kalan kısmının metan üretimi sonrası 
elektrik enerjisine dönüştürülmesi yolu 
ile ülke çapında katılımla 46 milyar TL, 
%50 oranında katılımla ise 23 milyar TL 
gelir elde edilmesi mümkündür. Ancak 
burada belirtilmelidir ki biyobozunur 
atıkların işlenmesi ve dönüştürülmesine 
ilişkin gelir getirici prosesler kompost-
lama ve anaerobik çürütme ile sınırlı 
değildir ve RDF (ATY), SRF üretimi ve/
veya yakma prosesleri de biyobozunur 
atıkların ürün veya enerjiye dönüştürü-
lebilmesi için olası diğer teknolojik al-
ternatiflerdir. Ayrıca birçok teknolojinin 
ihtiyaç, atık özellikleri, bütçe ve yasal 
yükümlülükler gözetilerek entegre bir 
şekilde uygulanması da mümkündür. 

Ayrı toplama ve geri dönüşüme ağır-
lık verilmesi durumunda elde edilecek 
tasarruf ve gelirler uygulamanın Türki-
ye çapında yaygınlaşması ile toplam-
da 446 ila 477 milyar TL ekonomik 
bir kazanç sağlamakta, uygulamanın 

%50 oranında yayılması ise toplamda 
223 ila 238 milyar TL’ye karşılık gelen 
ekonomik bir büyüklük oluşturmakta-
dır. Bu ekonomik büyüklük yıllık bazda 
ülkemize 45 milyar TL düzeyinde bu-
lunan bir katkı sağlama potansiyeli-
ne sahiptir. Bu sebeple başta Avrupa 
Birliği ülkeleri olmak üzere birçok ülke 
atık yönetimi konusunda teknoloji ge-
liştirme ve yasal yaptırımlar koyma 
yoluna gitmiş, atık yönetimi ilkelerinin 
ve geliştirilen teknolojinin uygulama 
alanları sebebi ile büyük bir istihdam 
alanı da yaratmıştı.

Kentlerde uygulanacak atık yönetim 
stratejilerinin kentlerin kendine özgü 
atık yapısının karakterizasyon ve ana-
lizler ile ortaya konulması ve bu verile-
rin doğru şekilde değerlendirilmesi ile 
belirlenmesinin gerekliliği de burada 
belirtilmelidir. Araştırma kapsamında 
ele alınan kentlerde elde edilen ve-
rilerin istatistiksel değerlendirmeleri 
yoluyla varılan farklı sonuçlar kent-
lerin sosyoekonomik yapılarının atık 
özellikleri üzerinde güçlü bir etkisi ol-
duğunu göstermekte ve bir kent için 
doğru olan atık yönetim şeklinin başka 
bir kent için uygulanmasının doğru ol-
mayacağı gerçeğini işaret etmektedir. 

Mutfak Atıkları
Hafta içi: %62,7

Tatil Günleri: %63,7

Geri dönüştürülebilir atıklar
Hafta içi: %19,0

Tatil Günleri: %26,2

Kâğıt-karton
Hafta içi: %7,1

Tatil Günleri: %11,0

Plastik
Hafta içi: %8,3

Tatil Günleri: %8,6

Mutfak Atıkları
Hafta içi: %60,8

Tatil Günleri: %63,8

Geri dönüştürülebilir atıklar
Hafta içi: %23,8

Tatil Günleri: %23,6

Kâğıt-karton
Hafta içi: %9,5

Tatil Günleri: %11,3

Plastik
Hafta içi: %8,0

Tatil Günleri: %7,4

Mutfak Atıkları
Hafta içi: %61,9

Tatil Günleri: %56,4

Geri dönüştürülebilir atıklar
Hafta içi: %20,7

Tatil Günleri: %23.9

Kâğıt-karton
Hafta içi: %7,4

Tatil Günleri: %9,7

Plastik
Hafta içi: %8,7

Tatil Günleri: %9,8

Mutfak Atıkları
Hafta içi: %62,7

Tatil Günleri: %59,2

Geri dönüştürülebilir atıklar
Hafta içi: %21,2

Tatil Günleri: %22,7

Kâğıt-karton
Hafta içi: %5,5

Tatil Günleri: %5,3

Plastik
Hafta içi: %7,6

Tatil Günleri: %11,4

ANKARA KATI ATIK 
KOMPOZİSYONU

DİYARBAKIR KATI ATIK
KOMPOZİSYONU 

GAZİANTEP KATI ATIK
KOMPOZİSYONU

İZMİR KATI ATIK
KOMPOZİSYONU

%21,7-622
MİLYON TL

ANKARA DİYARBAKIR GAZİANTEP İZMİR
%23,7-187
MİLYON TL

%21,4-171
MİLYON TL

%23,0-551
MİLYON TL 

4 BÜYÜK İLİN GERİ 
DÖNÜŞEBİLİR AMBALAJ 

ATIĞI MİKTARI VE 
EKONOMİK DEĞERLERİ

Ayrı toplama ve geri 
dönüşüm yaygınlaşırsa,  

446-477 
 milyar TL  

ekonomik kazanç 
sağlanacak.

TÜRKİYE GENELİ İÇİN GERİ DÖNÜŞEBİLİR ATIKLARIN AYRI TOPLANMASI HALİNDE 2023-2033 DÖNEMİNDE 
ELDE EDİLEBİLECEK TASARRUF VE GELİR DURUMU
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Mutfak Atıkları
Hafta içi: %62,7

Tatil Günleri: %63,7

Geri dönüştürülebilir atıklar
Hafta içi: %19,0

Tatil Günleri: %26,2

Kâğıt-karton
Hafta içi: %7,1

Tatil Günleri: %11,0

Plastik
Hafta içi: %8,3

Tatil Günleri: %8,6

Mutfak Atıkları
Hafta içi: %60,8

Tatil Günleri: %63,8

Geri dönüştürülebilir atıklar
Hafta içi: %23,8

Tatil Günleri: %23,6

Kâğıt-karton
Hafta içi: %9,5

Tatil Günleri: %11,3

Plastik
Hafta içi: %8,0

Tatil Günleri: %7,4

Mutfak Atıkları
Hafta içi: %61,9

Tatil Günleri: %56,4

Geri dönüştürülebilir atıklar
Hafta içi: %20,7

Tatil Günleri: %23.9

Kâğıt-karton
Hafta içi: %7,4

Tatil Günleri: %9,7

Plastik
Hafta içi: %8,7

Tatil Günleri: %9,8

Mutfak Atıkları
Hafta içi: %62,7

Tatil Günleri: %59,2

Geri dönüştürülebilir atıklar
Hafta içi: %21,2

Tatil Günleri: %22,7

Kâğıt-karton
Hafta içi: %5,5

Tatil Günleri: %5,3

Plastik
Hafta içi: %7,6

Tatil Günleri: %11,4

ANKARA KATI ATIK 
KOMPOZİSYONU

DİYARBAKIR KATI ATIK
KOMPOZİSYONU 

GAZİANTEP KATI ATIK
KOMPOZİSYONU

İZMİR KATI ATIK
KOMPOZİSYONU

%21,7-622
MİLYON TL

ANKARA DİYARBAKIR GAZİANTEP İZMİR
%23,7-187
MİLYON TL

%21,4-171
MİLYON TL

%23,0-551
MİLYON TL 

4 BÜYÜK İLİN GERİ 
DÖNÜŞEBİLİR AMBALAJ 

ATIĞI MİKTARI VE 
EKONOMİK DEĞERLERİ
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1. Kâğıt geri dönüşümü depolama te-
sislerinde gerçekleşen metan emis-

yonlarını azaltır: Kâğıt geri dönüştü-
rülmediğinde, ülkemizde olduğu gibi, 
çöplüklerde gömülürler. Kâğıdın çöp-
lüklere ayrışması sonucu oluşan metan, 
karbondioksitten 21 defa daha etkili bir 
sera gazıdır. ABD’de EPA tarafından 
depolama tesisleri en büyük noktasal 
metan kaynağı olarak belirlenmişler-
dir. Havasız ortamda ayrışan kâğıt bu 
metan emisyonlarının en büyük kayna-
ğıdır. Kâğıdın geri dönüştürülmesi ile 
atık akımı ile doğrudan depolamaya 
gitmesi engellenmiş olacaktır. Liflerin 
kullanılamayacak kadar kısalana kadar 
6-8 defa geri kazanılabileceği düşünül-
düğünde atık kağıtların nihai olarak de-
polanacağı depolama tesislerinde daha 
az metan gazı üretilmiş olacaktır.  

2.Kâğıt geri dönüşümü daha fazla 
ağacın kesilmesini önler ve CO2 tu-

tulumunu artırır: %100 geri dönüştürül-
müş kâğıt üretmek için ağaç kesilmesi 
gerekmez. Korunmuş olan bu ağaçlar, 
havadaki karbonu tutarak, endüstriyel 
CO2 emisyonlarının etkisini azaltmaya 
katkıda bulunur. 

3. Kâğıt geri dönüşümü daha az ener-
jiye ihtiyaç gösterir: Geri dönüştürül-

müş kâğıttan yeni kâğıt üretmek, odun-

dan kâğıt üretmekten daha az enerji 
gerektirir. %100 geri dönüşümlü karton 
üretimi, ağaç ham maddesinden üreti-
len kağıtlara göre %50 daha az enerji 
tüketir ve böylece atmosfere salınan 
sera gazlarını önemli ölçüde azaltır.

Yaşam Döngüsü Analizi çalışmasının 
sonuçlarına göre olumsuz çevresel etki-
ler, halkın kaynakta ayırma faaliyetleri-
ne katılımı arttıkça azalmakta, getiriler 
ise artmaktadır. Çok daha az depolama 
hacmi gerekeceğinden ham madde ge-
rekliliklerinden kaynaklanan abiyotik 
tüketim ile fosil yakıt tüketimlerinden 
kaynaklanan küresel ısınmanın etkileri 
de en aza inecektir. Organik maddenin 
kompostlaştırılması ile depo gazları-
nın oluşması engellenecek ve küresel 
ısınma minimize edilecektir. Ayrıca, 
bütün kategorilerde geri dönüştürü-
lebilen maddelerin tekrar ham madde 
olarak kullanımı, bu ham maddelerin 
doğadan elde edilmesi sürecinde oluşan 
olumsuz çevresel etkileri yok edeceğin-
den, bütüncül anlamda emisyon salınımı 
eksiye dönüşebilmektedir.  

KARBON AYAK İZİNİN AZALTILMASI

Ülkemizde kişi başına yıllık CO2 emis-
yonu yaklaşık 5 ton olarak hesaplandı-
ğından, 2018 yılı içerisinde depolama 

Ülkemizin büyük kısmı küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile karşı 
karşıyadır. Bu değişikliğin ciddi çevresel ve ekonomik olumsuzlukları bulunmaktadır. 
Geri dönüştürülerek ambalaj ve diğer nihai kullanımlar için üretilen her bir ton atık 
kâğıt-karton için, 3,6 milyon ton CO2 emisyonu tasarruf edildiği belirtilmektedir. 
Geri dönüştürülen kâğıt küresel ısınmaya neden olan sera gazları emisyonlarını 
azaltmaya aşağıda özetlendiği gibi katkıda bulunur.

GERİ DÖNÜŞÜMÜN  
ÇEVRESEL GETİRİLERİ 

Geri dönüştürülen  
her bir atık  

kâğıt-karton için  

3,6 milyon 
ton CO2'den 

tasarruf edilir.
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sahasına gönderilen ambalaj atıklarının 
geri dönüşümü ile Ankara, Diyarbakır, 
Gaziantep ve İzmir illerinde sırasıyla 
124.248 – 43.117 – 32.960 ve 133.379 ki-
şinin ürettiği CO2 emisyonuna eşdeğer 
bir tasarruf sağlanacaktır.

2023 yılı içerisinde depolama sahasına 
gönderilen ambalaj atıklarının geri dö-
nüşümü ile Ankara, Diyarbakır, Gazian-
tep ve İzmir illerinde sırasıyla 150.275 
– 55.194 – 44.343 ve 158.915 kişinin 
ürettiği CO2 emisyonuna eşdeğer bir ta-
sarruf sağlanacaktır. 

Diğer bir ifadeyle dört büyükşehirde 
depolama sahasına gönderilen amba-

laj atıklarının geri dönüşümü ile 1,7 ila 
2 milyon ton CO2 emisyonu atmosfere 
verilmeyecek ve ülkemizin 430 milyon 
tona ulaşan CO2 emisyonundan düşüle-
cektir.

Kentlerin farklı sosyoekonomik bölge-
lerinden gelen atıkların bu çalışmada 
olduğu gibi kompozisyon ve miktar 
yönünden belirlenmesi ve özellikle bi-
yobozunur kısmın fiziksel ve kimya-
sal analizleri atığın Sıfır Atık hedefine 
uygun olarak nasıl yönetilmesi gerektiği 
konusunda temel bilgi kaynağı olmalıdır.  

Bu temel bilgiyi nihai atık yönetim stra-
tejisini belirlemeye yönlendiren diğer 

ikinci önemli unsur ise kent ve yakın 
çevresinin ihtiyaçları ile yasa ve yönet-
meliklerdir. Örneğin, yakın çevresinde 
tarımsal alanların az bulunduğu sanayi 
ağırlıklı bir kentte biyobozunur atığın 
tamamının kompostlanması uygun bir 
yaklaşım olmayacaktır.  

Biyobozunur atıkların tek başına veya 
besicilik atıkları ile beraber anaerobik 
çürütücülerde metan ve elektrik üre-
timinde kullanılmasının kent için eko-
nomik yönden uygun bir enerji üretim 
yatırımı olup olmayacağı da yine bu 
atıkların analiz sonuçlarının değerlen-
dirilmesi ile karar verilmesi gereken bir 
durumdur. 

4 İLDE YAPILAN ARAŞTIRMA SONUCUNDA, AŞAĞIDAKİ TABLODA GÖSTERİLEN ORANLAR ORTAYA ÇIKMIŞTIR. 
BU ORANLARIN ORTALAMASI ALINARAK TÜRKİYE GENELİ İÇİN DEĞERLENDİRME YAPILACAKTIR.
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2018 YILINDA KATI ATIK MİKTARININ YAKLAŞIK 34 MİLYON TON OLDUĞU TAHMİN EDİLMEKTEDİR. 
YUKARIDAKİ ARAŞTIRMA SONUÇLARININ ORTALAMALARININ TÜRKİYE GENELİ İÇİN DİKKATE 
ALINMASI SONUCUNDA 2018 YILINDA DEPOLAMA SAHALARINA GİDEN DÖNÜŞEBİLİR ATIKLARIN 
MİKTARLARI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE GÖRÜLMEKTEDİR.

aşağıdaKi tabloya 
göre yapılan 
hesaplamalarda, 
ülKemizde 2018 
yılında çöp deponi 
alanlarına gömülen 
geri Kazanılabilir 
atıKların  
toplam değeri 
yaKlaşıK  
6,5 milyar tl  
olaraK ortaya 
çıKmaKtadır.
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Her kentin kendine özgü bir atık yapısı ve farklı bölgelerden gelen farklı atık akışları 
olduğu dikkate alınmalı ve entegre atık yönetim sistemleri mutlaka karakterizasyon 
ve analiz sonuçlarına göre şekillendirilmelidir. 

EKONOMİYE  
MİLYARLARCA TL’LİK KATKI

İncelenen kentlerde elde edilen sonuç-
ların Türkiye geneline projeksiyonları-

nın yapılması sonucunda ayrı biriktirme 
ve toplama uygulanması ile elde edile-
bilecek ekonomik getirinin çok önemli 
boyutlara ulaşacağı anlaşılmaktadır. 
Hızla artan nüfusun yanında kişisel atık 
üretimindeki artışın da yüksek olmasının 
bir sonucu olarak 2018 yılı itibarı ile yılda 
üretilen yaklaşık 35 milyon ton atık 2023 
yılında 47 milyon tona, 2033 yılında ise 
83 milyon tona ulaşacaktır. Proje illerin-
de 2018 yılında üretilen geri kazanılabilir 
atık miktarı 520 bin ton düzeyinde iken 
bu miktar atık kompozisyonundaki geri 
dönüşebilir malzeme oranında bir artış 
olmaması durumunda bile 2023 yılın-
da 625 bin ton olacaktır. Proje illerinde 
oluşan ve halen karışık biriktirme ve 
toplama sebebi ile geri kazanılamaya-
rak atık depolama alanlarına yönlendiri-
len geri dönüşümlü malzemelerin 2018 
yılı birim fiyatları dikkate alındığında 
belirlenmiş ekonomik karşılığı 2018 yı-

lında 1,7 milyar TL, 2023 yılında ise 2,1 
milyar TL’dir. Halen depolama alanlarına 
yönlendirilen geri dönüşebilir atık bile-
şenlerin Türkiye genelinde ayrı biriktiril-
mesi ve toplanması ile 10 yıllık bir peri-
yotta (2023-2033 döneminde) oldukça 
yüksek bir ekonomik büyüklük elde edil-
mektedir: Ayrı biriktirme ve toplama uy-
gulamasının nüfusun sadece %30’luk bir 
kısmını temsil eden bölgelerde uygulan-
ması ile yaklaşık 47 milyar TL değerinde, 
ayrı biriktirme ve toplama uygulaması-
nın nüfusun %70’lik bir kısmını temsil 
eden bölgelerde uygulanması halinde 
ise yaklaşık 110 milyar TL değerindeki 
ham madde ekonomiye kazandırılmış 
olacaktır. Ayrı biriktirme ve toplama ile 
geri kazanımı mümkün hale gelecek 
biyobozunur atıkların kompostlama ve 
anaerobik çürütme proseslerinde gübre 
ve enerjiye dönüştürülmesi halinde ise 
(2023-2033 döneminde uygulamanın 
ülke genelinde %70’e varan bir oranda 
tatbik edilmesi sonucunda) 32 milyar 

TL düzeyinde bir ekonomik katkı sağla-
nabilecektir. Atığın ayrı biriktirilmesi ve 
toplanması sonucu depolama alanı ih-
tiyacında görülecek azalma ile, depola-
ma bedeli hariç tutularak tüm inşaat ve 
işletme maliyetleri dikkate alındığında 
2023-2033 döneminde 33 milyar TL’lik 
bir tasarruf da sağlanmaktadır. Uygula-
manın Türkiye çapına yayılarak %70 ora-
nında bir katılım sağlanması halinde ise 
elde edilecek toplam gelir ve tasarruflar 
toplamı yılda ortalama 31 milyar TL, 10 
yıllık bir periyotta ise 313 milyar TL’ye 
karşılık gelen bir kazanım oluşturacaktır. 

Bu bakımdan kentlerin atık yönetim 
stratejileri Sıfır Atık hedefine doğru 
gelişirken, çalışmamızın sonuçlarının 
da gösterdiği gibi, her kentin kendine 
özgü bir atık yapısı ve farklı bölgelerden 
gelen farklı atık akışları olduğu dikkate 
alınmalı ve entegre atık yönetim sistem-
leri mutlaka karakterizasyon ve analiz 
sonuçlarına göre şekillendirilmelidir. 
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