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ÇEKAP Projesi B BileĢeni kapsamında, Belediyeler için Çevre Yönetimi 

Eğitimleri; yerel yönetimlere Avrupa Birliği Direktifleri temelinde 

Türkiye‟deki mevcut çevre düzenlemelerine göre ortaya çıkmıĢ olan yetki 

ve sorumluluklarıyla ilgili bilgi sağlamak amacıyla düzenlenmiĢtir. 

Ankara‟da gerçekleĢtirilen bir ön çalıĢtay sonucunda, eğitim içeriği ve 

yerleri belirlenmiĢtir. Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Ġzmir, Samsun, 

ġanlıurfa ve Tekirdağ illeri eğitim merkezleri olmak üzere Nisan 2015 – Mart 

2016 tarihleri arasında düzenlenen eğitimlerin 81 ili kapsaması 

planlanmıĢtır. 

Ġnteraktif yöntemler ve saha ziyaretleriyle gerçekleĢtirilen eğitimler; katı 

atık yönetimi ve kentsel atıksu arıtımı uygulama konuları ile yerel 

çevresel eylem planlaması (YEÇEP) ve çevresel yatırımların finansmanı 

konularını kapsamaktadır. 

Bursa ve Tekirdağ‟daki eğitimler Marmara Belediyeler Birliği (MBB)  

desteğiyle gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Belediye çalıĢanlarının katıldığı eğitimler ile Avrupa Birliği Çevre 

Müktesebatının yerel düzeyde uyumlaĢtırılması ve uygulanması 

konusunda belediyelerin teknik kapasitesinin güçlendirilmesi 

amaçlanmıĢtır. Ayrıca, yerel düzeyde çevresel politikalar ve 

sürdürülebilirlik konularıyla ilgili yönetmeliklerin uygulanmasına pozitif katkı 

sağlanması hedeflenmiĢtir. 
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SKKY Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 

SUKĠ Su ve Kanalizasyon Ġdaresi 

TAT Toplama Ayırma Tesisi 

TKN Toplam Kjeldahl Azotu 

TOKĠ Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı 

TUBĠTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu 

TÜĠK Türkiye Ġstatistik Kurumu 

UAKM Uçucu Askıda Katı Madde (VSM) 

UÇEP Ulusal Çevre Stratejisi Eylem Planı 

WACC Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (Weighted Average Cost of Capital) 

YEÇEP Yerel Çevre Eylem Planı 

YK YetkilendirilmiĢ KuruluĢ 
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ÖNSÖZ 

Dünyada ekonomik ve sosyal anlamdaki geliĢmelerin yanında çevre konusu göz ardı 

edilmemelidir. Çevre konusuna etik açıdan yaklaĢıldığında insanın çevresindeki hiçbir 

Ģeyin doğasını bozmaya hakkı olmadığı anlayıĢı benimsenmelidir. Diğer yandan, bu 

anlayıĢın tam aksine insanın çevre üzerindeki ağır baskısı gün geçtikçe artmaktadır. 

Doğal kaynaklar tükenmekte, canlılar zarar görmekte; sel, kuraklık gibi doğal afetler 

sonucu yıkımlar artmakta ve doğanın dengesi olumsuz tarafa kaymaktadır. Ġnsan, yaĢam 

kalitesini arttırmaya çalıĢırken kendisinin çevre üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik 

anlayıĢlar geliĢtirmek ve planlamalar yapmak durumundadır. Ayrıca çevrenin; tarım, 

enerji ve turizm gibi sektörleri kaynak bakımından bağlayıcı oluĢu nedeniyle ülke ve 

dünya ekonomisi üzerinde etkili bir faktör olması da göz önünde bulundurulmalıdır. 

YaĢam koĢullarının iyileĢtirilmesi ve kalitesinin yükseltilmesi amaçları, büyüyen çevre 

sorunlarının birçok sektör üzerinde ekonomik etkilere sahip olması gibi nedenler Avrupa 

Birliği‟ni çevre konusunda politikalar geliĢtirmeye yöneltmiĢtir. Avrupa Birliği‟nin çevre 

politikasının temel ilkeleri, “kirleten öder”, “bütünleyicilik”, “yüksek seviyede koruma”, 

“kaynakta önleme”, “önleyicilik” ve “ihtiyat”tır. 

Avrupa Birliği (AB) politikaları içerisinde önemli bir yer tutan çevre konusu, Türkiye‟nin 

AB‟ye uyum süreci çerçevesinde bu konunun daha çok önem kazanmasına neden 

olmuĢtur. Uyum sürecinin bütüncül ve koordine bir Ģekilde yönetilmesi için kamu, yerel 

yönetimler ve özel sektörün üzerine sorumluluklar düĢmektedir. AB müktesebatı, çevre 

konusunda 300‟den fazla düzenleme içermektedir. Çevre konulu mevzuattaki 

düzenlemelerin yanında uygulamaya aktarılması önemli bir yer tutmaktadır. Uygulama 

noktasında teknik kapasitenin geliĢtirilmesi gibi kararların ve yatırımların belirlenmesi 

gerekmektedir. VatandaĢa en yakın hizmeti sunan ve kararların yerelde ilk elden 

uygulaması görevi sebebiyle yerel yönetimlere önemli sorumluluklar düĢmektedir. 

Türkiye‟de nüfus artıĢı, sanayileĢme, kentlerde nüfusun yoğun ve hızlı artıĢı gibi etkenlerin 

yanında sürdürülebilir Ģehirlerin inĢası amacıyla kentsel atıksu, katı atık yönetimi ve 

ulaĢımda enerji verimliliği gibi konular göz önünde bulundurulmalıdır. Sürdürülebilirlik 

araçları olarak yönetiĢim ve planlama söylenebilir. Bu kapsamda yerel düzeyde altyapı 

eksikliklerinin giderilmesi, gereken yatırımların belli planlar çerçevesinde yapılması ve 

ayrılan bütçenin gerekli yerlere ulaĢması gerekmektedir. Atıksu yönetimi konusunda 

suyun korunması konusunun bütün su kaynaklarını kapsaması gerekliliği göz önünde 

bulundurulmalıdır. Katı atık konusunda kaynağında ayrıĢtırma, geri dönüĢüm ve kazanım 

yöntemleri ile sürdürülebilir bir yönetim anlayıĢı benimsenmelidir. UlaĢım konusunda ise 

artan Ģehir nüfusu ile enerji verimliliği anlayıĢının benimsenmesi ve uygulanması bir 

zorunluluk haline gelmiĢtir. 

Bu bağlamda belediyelere farklı baĢlıklarda çevre yönetimi eğitimleri düzenlenmiĢtir. 

Eğitim konuları “Kentsel Atıksu Arıtımı”, “Katı Atık ve Atık Kolları”, “Sürdürülebilir ġehirler ve 

Yerel Çevre Eylem Planlanması (YEÇEP)” ve “Yerel Çevresel Yatırımların Finansmanı” 
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üzerinedir. Eğitim merkezleri Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Ġzmir, Samsun, ġanlıurfa ve 

Tekirdağ olarak belirlenmiĢtir. Çevre illerin de katılımıyla eğitimler 81 ili kapsamıĢtır. Bu 

etkinlikler sonucunda yerel yönetimlere kurumsal ve teknik kapasiteyi geliĢtirmeye yönelik 

güncel bilgiye ulaĢım imkânı verilmiĢ, bilgi ve donanım ihtiyacının giderilmesine katkı 

sağlanmıĢtır. Bu rehberde yer alan bilgiler belediyelere yönelik düzenlenen çevre 

yönetimi eğitimlerinin sunumlarını, tartıĢma notlarını ve saha ziyaretlerini içermekte; 

katılımcı belediye yetkililerinin görüĢ ve önerilerine yer vermektedir. 

REC Türkiye olarak bu rehber ile tüm paydaĢlara ulaĢmayı ve düzenlemelerle sağlanan 

uyum sürecinin yerel düzeyde uygulanma kapasitesinin geliĢeceğini umuyoruz. Bu nitelikli 

yayının oluĢmasına katkı sağlayan tüm kıdemli danıĢmanlarımıza ve uzman 

eğitmenlerimize; baĢta Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, belediye baĢkanları, Su ve 

Kanalizasyon Genel Müdürlükleri olmak üzere etkinliklere katılan tüm belediye yetkilileri 

ve uzmanlarına teĢekkürlerimizi sunuyoruz. 

Engin bilgi ve tecrübeler içeren, kapsamlı içeriği ile eĢsiz olan bu yayını sizlerle 

paylaĢmaktan mutluluk duyuyoruz. 

Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye 
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EĞĠTĠMLERDEN ÜST DÜZEY KONUġMALAR 
 

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı 

Çevre, özellikle bugün karĢımıza çıkan 

konuların baĢında yer almaktadır. Atıksu 

arıtma tesisleri, kanalizasyon sistemleri ve 

toplama sistemi gibi çeĢitli yatırımlar ve 

geniĢletme yolları karĢımıza çıkmaktadır.  

Katı atık bertaraf tesisinde sadece katı atıkların 

değil ambalaj atıklarının ve lastiklerin –kısaca 

değerlendirilebilir atıkların– geri kazanılması, 

özellikle de küresel ısınmanın bu kadar yüksek 

boyuta çıktığı dünyamızda sera gazı salımını 

azaltmak için bunların hammadde haline 

dönüĢtürülmesi konusunda Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı bir dizi çalıĢmalar yürütmektedir. Bu 

çalıĢmalar; belediyeler, yerel yönetimler ve paydaĢlar ile uygulamaya konulmaktadır. 

Özellikle Türkiye‟de düzenli depolama alanlarında biyogaz, yani elektrik enerjisiyle ve 

yenilenebilir enerji üretimiyle ilgili ciddi çalıĢmalar yapılmaktadır. GeçmiĢte çöp 

depolama alanları, depolama alanları olarak kabul edilmekteydi ancak günümüzde 

çöp depolama alanları biyoreaktörler olarak tanımlanmaktadır. Çöp depolama alanları 

tekniğine, teknolojisine ve kurallarına uygun olarak iĢletilirse önemli üretim kaynakları 

haline dönüĢebilir. Bu alanları elektrik enerjisi üreteceğimiz alanlar haline dönüĢtürmenin 

kolay ve pratik yöntemlerinden biridir. Çöp depolama alanlarını kurmak yeterli 

olmamaktadır. Çöp depolama alanlarının; tekniğine, teknolojisine ve standartlarına 

uygun bir Ģekilde iĢletilmesi gerekmektedir. Bu iĢlemin, iĢletme maliyeti konusunda da 

yetiĢmiĢ insan gücüne ve finansal kaynağa ihtiyaç vardır. Çevre ve ġehircilik Bakanlığının 

çöp depolama alanlarının iĢletilmesi konusunda belediyeler ile birlikte yaptığı uygulama 

ve tecrübeleri vardır. Bu konuda çöp depolama alanlarında çalıĢan kiĢilere, Bakanlık 

tarafından belge verilmektedir. Belli bir eğitimden geçtikten sonra orada çalıĢan kiĢiler 

her türlü bilgi birikimine ve donanıma sahip olmaktadır. Bundan sonraki süreçte de bu 

eğitimlere hızlı bir Ģekilde devam edilecektir.  

Türkiye‟nin önümüzdeki süreçte 2023 yılına kadar katı atık bertaraf tesisleri ve atıksu 

arıtma tesisleri ile ilgili yapacağı yatırımların yol haritası da yakın zamanda ortaya 

konacaktır. 2023 yılına kadar Türkiye‟deki önemli katı atık bertaraf tesislerinde veya atıksu 

arıtma tesislerinde nerede ve ne kadar yatırıma ihtiyaç olduğu belirlenmektedir. 

Yatırımlar belirledikten sonra bu yatırımların kaynakları ve finans modelleri de ortaya 

konacaktır.  
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Hayvan gübresi çok önemli bir biyogaz üretim kaynağıdır ve stabilize olması gereken bir 

hammaddedir. Tarım arazilerinde kullanılacak bir gübredir. Hayvan gübrelerinin doğru 

yönetilemediği durumlarda koku kirliliği oluĢur. Buna bağlı olarak, bu tip hayvan 

gübreleriyle ilgili yönetmelik yayınlanmıĢtır.  Hayvan gübresiyle ilgili biyoreaktör denilen 

biyogaz tesislerinin ne kadar kapasiteyle nerede kurulmaları gerektiği ile ilgili çalıĢmaların 

yapılması gerekmektedir. Hayvan gübrelerinden iki önemli hammadde üretilmektedir. 

Biyogaz, elektrik enerjisine dönüĢtürülebilmektedir ve Türkiye‟de hayvan gübrelerinin 

elektrik enerjisine dönüĢtürülmesi halinde Türkiye‟nin elektrik ihtiyacının %5‟i 

sağlanmaktadır. Böylece Türkiye‟de yılda 50 milyon tona yakın sera gazı salımı azaltılmıĢ 

olur. Biyogazı çıkarttıktan sonra geriye kalan sıvı gübresi ile ilgili de mevzuat 

oluĢturulmuĢtur. Sıvı gübresinin tarım arazisinde biyogübre olarak kullanılması 

önerilmektedir. Mikroorganizmaları bertaraf edilmemiĢ ve stabilize edilmemiĢ hayvan 

gübresi tarım arazisinde kullanıldığı zaman toprağı hasta etmektedir. GeliĢmiĢ ülkelerde, 

hayvan gübresi stabilize edilmeden kullanılmamaktadır.  

Çöpün içerisinde organik madde oranı yüksekse kompost tesisi kurmak gerekmektedir. 

Bu tesisin kurulmasıyla ilgili Çevre ve ġehircilik Bakanlığı yeterli bilgi ve tecrübeye sahiptir. 

VahĢi depolama alanları doğru iĢletim, doğru iĢletme sistemleri, doğru teknik elemanın 

çalıĢtırılması ve doğru iĢ makinelerinin kullanılmasına bağlı olarak düzenli depolama 

alanlarına dönüĢtürülebilir. Doğru iĢletmenin yanında biyoenerji ile ilgili durumlar da çok 

önemlidir. Düzenli depolama sahalarında biyoenerji potansiyeli yüksektir. Demir çelik gibi 

sanayilerde yaklaĢık 7 milyon ton atık çıkmaktadır. Türkiye‟de bu atığın 3,5 milyon tonuna 

çözüm üretilmiĢtir; biyoenerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bu elde edilen 

biyoenerji, çimento sanayisine hammadde de sağlamaktadır. Avrupa ülkelerinde 

özellikle de Almanya‟da %40‟lara yakın atık, çimento sanayisinde hem enerji amaçlı 

hem de alternatif hammadde amaçlı kullanılmaktadır.  

Bir diğer önemli konu ise tehlikeli atıkların depolanmasıdır. Tehlikeli atıklar ile ilgili dünyada 

yeni teknolojiler geliĢtirilmektedir ve bu teknoloji, tehlikeli atıkların değerlendirilebilir atığa 

dönüĢtürülmesi için önemlidir.   

Bunun yanında baĢka bir önemli konu da atıksu ile ilgilidir. Atıksu tesislerinde en önemli 

giderlerden biri elektrik enerjisidir. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, elektrik enerjisine katkı 

vermektedir. Belediyelere ve sanayicilere yaklaĢık 150 milyon TL‟nin üzerinde katkı 

verilmiĢtir ve önümüzdeki süreçte de katkı verilmeye devam edilecektir. Atıksu arıtma 

tesisleri özellikle biyolojik nitelikli olduğu için önce kanalizasyon sisteminden takip 

edilmelidir. Atıksu arıtma tesislerinin yeterli verimliliğe ulaĢmasının sağlanması ve doğru 

iĢletilebilmesi için tesis kanalizasyon sistemlerinde sanayi tesisinin nerede kurulduğu ve bu 

tesislerin özellikleri bilinmeli ve arıtma iĢlemi mutlaka belediyeler tarafından izlenmelidir. 

Belediyeler, Ģehir içerisindeki kanalizasyon sistemini sağlıklı bir Ģekilde takip etmelidir. 

Laboratuvar atıkları da önemli konuların arasında yer alıyor. Hem hastanelerden 

kaynaklanan hem de üniversitelerden kaynaklanan benzer hastane ve laboratuvar 
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atıklarının doğru yönetilmesi ve doğru iĢletilmesi gereklidir. Aksi durumda atıksu arıtma 

tesisi için sağlıklı koĢullar oluĢamamakta ve tesisinin verimliliği düĢük olmaktadır.  

Çevre ve ġehircilik Bakanlığının önem verdiği diğer çalıĢmalardan biri de arıtma 

çamurlarının nasıl yönetileceği ve bu kapsamda yürütülen programlardır. Atıksuyu 

arıttıktan sonra ortaya çıkan arıtma çamurlarının stabilize edilmesi ve bertaraf edilmesi 

gerekmektedir. 

“Sürdürülebilir ġehirler”, yeni bir konsept ve bu konu ile ilgili birçok çalıĢma yapılmaktadır. 

Sürdürülebilir Ģehirlerde; atıksu, hava, katı atık, ulaĢım ve elektriğin doğru yönetilmesi; 

insanların konforlu, kaliteli ve sağlıklı yaĢayacağı alanların oluĢturulması durumu vardır. 

Enerji minimum tüketilmelidir. Sürdürülebilir Ģehirler ile ilgili çalıĢmalar Ġngilizce 

yayınlanmaktadır ve bu çalıĢmaların Türkçe yayınlanması çok önemlidir. ġehirlerin daha 

yaĢanabilir mekânlara dönüĢmesi için binaların dönüĢtürülmesi ve yolların daha 

ulaĢılabilir hale gelmesi gerekmektedir. 

Ġklim ile ilgili olarak ise her belediye kendi politikasını oluĢturmalı. Sera gazı salımının 

ulaĢımda, atıklarda, ısınmada ve binaların yalıtımında nasıl azaltılabileceği çalıĢmalarının 

yapılması ve sera gazı salımına yönelik politikaların oluĢturulması gerekmektedir. 
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Muhammet ECEL 

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Sayın misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 

herkesi Ģahsım ve Bakanlığım adına saygıyla 

selamlıyorum. 

Ġçinde bulunduğumuz yüzyılda endüstri ve 

teknoloji alanında meydana gelen hızlı 

geliĢmeler bir yandan yaĢam kalitesini 

arttırırken, bir yandan da insanlığın ortak 

değeri olan çevreden geri getirmesi zor, hatta 

imkânsız olan varlıkları alıp götürmektedir. 

Çevre sorunlarının toplum yaĢamını olumsuz 

yönde etkilemeye baĢlaması sebebiyle, 

sorunları çözecek strateji ve politikalar 

geliĢtirilmesine ve uygulanmasına ihtiyaç 

duyulmuĢtur. 

Ülkemizde çevreyi korumak ve kirlenmesini önlemek amacıyla, anayasa ve yasalarda 

çevre kavramı yer almıĢ olup kamu teĢkilatı içinde çevre yönetimi oluĢturulmuĢtur. Çevre 

yönetimi; atık, su, toprak, hava kirliliğinin önlenmesi, kimyasalların yönetimi, deniz ve kıyı 

yönetimi ve iklim değiĢiklinin önlenmesi gibi bileĢenleri kapsamaktadır.  

Bakanlığımızın en önemli hedeflerinden birisi tüm halkımıza sürdürülebilir bir çevre ve 

kaliteli bir yaĢam sunmaktır.   

Değerli misafirler,  

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programı‟nın I. BileĢeni “GeçiĢ 

Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma” kapsamında, Türkiye‟de Çevre Yönetimi Ġçin 

Kurumsal Kapasitenin GeliĢtirilmesi Projesi Ağustos 2014 tarihi itibariyle baĢlamıĢtır. Yapılan 

doğrudan hibe anlaĢması çerçevesinde, projenin nihai faydalanıcısı Bakanlığımız, 

yürütücüsü Merkezi ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi (REC) adına REC Türkiye 

Ofisidir. 

Proje kapsamında Bakanlığımızın ve çevre konusu ile ilgili paydaĢların kapasitelerinin 

geliĢtirilmesi amacıyla pek çok faaliyet tasarlanmıĢ olup projenin açılıĢ toplantısı 24 Ekim 

2014 tarihinde gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Proje kapsamında baĢlatılan öncelikli çalıĢmalardan bir tanesi Düzenleyici Etki Analizi 

(DEA) çalıĢmalarıdır. Ambalaj Atıkları, Kentsel Atıksu ve Düzenli Depolama Direktifleri 

konularında Bakanlığımız uzmanları ve REC proje ekibi ile AB Direktifi ile Ulusal 
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Yönetmeliklerimiz karĢılaĢtırılarak uygulamadaki sorunlar tespit edilmiĢ ve bunlara yönelik 

çözüm önerileri üzerinde çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. 

Bununla birlikte; AB Çevre Müktesebatının etkin bir Ģekilde uygulanması için Bakanlığımız 

ve çevre alanındaki diğer ana paydaĢların kurumsal kapasitesini geliĢtirmek amacıyla; 

takvimle uyumlu olarak 81 ili kapsayacak Ģekilde sekiz farklı ilde “Yerel Yönetimler için 

Çevre Uygulamaları, Yerel Çevre Eylem Planlaması ve Çevresel Yatırımların Finansmanı 

Eğitimleri” düzenlenecektir. Eğitimlerden ilki 21-22 Nisan 2015 tarihlerinde Samsun‟da 

düzenlenmiĢ, ikincisi ise bugün Erzurum‟da gerçekleĢtirilmektedir. 

Ayrıca entegre bir çevresel planlama için kapasite geliĢtirme faaliyetleri ve strateji 

dokümanları yoluyla yerel yönetimlerin çevresel sorumlulukları sahiplenmesinin arttırılması 

amacıyla; Entegre Çevresel Planlama ve Yerel Çevre Eylem Planlaması konusunda 

kılavuz politika dokümanı hazırlanması hedeflenmiĢ olup, bu konuda çalıĢmalar 

baĢlatılmıĢtır. 

Proje kapsamında ele alınan konular çerçevesinde mevcut durumu değerlendirmek 

gerekirse; 

2003 yılından itibaren çevre mevzuatı ile alakalı büyük bir geliĢme sağlanmıĢtır. Bu 

çerçevede; atık yönetimi konusunda mevzuat ve uygulamalar konusunda kalıcı 

düzenlemeler gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Atık yönetim stratejisinin en önemli ilkelerinden birisi “atık oluĢumunun azaltılması ve 

atıkların geri kazanılması”dır. BaĢta Çevre Kanunu olmak üzere çevre mevzuatını 

oluĢturan bütün hukukî düzenlemelerde atıkların tekrar kullanılması, materyal ve enerji 

olarak geri kazanılması öncelikli yönetim prensiplerinden birisi olarak ele alınmıĢ; geri 

kazanım faaliyetleri teĢvik edilmiĢ; geri kazanım tesislerinin teknik ve idari yeterliliklerinin 

arttırılması amacıyla kriterler oluĢturulmuĢ ve bu kriterleri sağlayan tesisler lisanslandırılarak 

hem ekonomiye hem de çevreye katkıda bulunmaları sağlanmıĢtır. 

Hedeflerimize ulaĢmak için atık yönetimi alanında ülkemizin yaĢam kalitesini arttırıcı 

birçok çalıĢmayı gerçekleĢtiriyoruz.  

Bugün 80 olan düzenli depolama tesisi sayısını 2017‟de 103‟e çıkararak 2023 yılında 

hizmet verilen belediye nüfusunu %100‟e çıkarmayı ve böylece düzensiz depolama 

sahalarının tamamının rehabilite edilmesini hedeflemekteyiz. 

Düzenli depolama tesislerine ek olarak ülkemizde sekiz adet kompost tesisi, on altı adet 

metan gazından enerji üreten tesis ve belediye atıklarının hammadde olarak kullanıldığı 

Pamukova-Sakarya, Ankara ve Adana illerinde toplam üç adet biyometanizasyon tesisi 

bulunmaktadır.  

Ülkemizde katı atıklar içinde önemli bir yer tutan ambalaj atıklarının yarattığı çevre 

kirliliğinin azaltılması ve bunların yeniden ekonomik değer haline getirilebilmeleri için, 

Bakanlığımızca gerekli hukukî ve teknik düzenlemeler yapılmıĢ ve 2004 yılına geldiğimizde 
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ilk defa ambalaj atığı yönetimi ile ilgili esasları belirleyen bir yönetmelik yayımlanmıĢtır. 

Yönetmelik 2007 ve 2011 yıllarında revize edilerek Ambalaj Atıklarının Kontrolü 

Yönetmeliği olarak yürürlüğe girmiĢtir. 

Bu Yönetmelik ile ambalaj atıklarının diğer atıklarla karıĢmadan kaynağında ayrı 

toplanması ve organize bir yapı içerisinde geri kazanım sürecinin gerçekleĢtirilmesi esas 

alınmıĢ ve ambalaj üreticisinden, ürünlerini ambalajlı olarak piyasaya sürenlere, ambalaj 

atıklarını toplayan ve geri dönüĢtüren iĢletmelerden, belediyelere kadar ilgili tüm 

taraflara sorumluluk ve yükümlülük verilerek bir sistem kurulmuĢtur. 

Bugüne kadar uygulamalarda gördük ki belediyeler ambalaj atıklarının toplanması 

konusunda ne kadar iĢin içinde ise o kadar baĢarılı ve sürdürülebilir bir sistem sağlanıyor. 

Belediyelerin artık daha büyük kapasiteli entegre modern tesislere bu iĢi ihale etmesi ve 

entegre planlar çerçevesinde çalıĢmalarını yürütmesi gerekmektedir. Evsel atıkların 

toplanmasında sağlanan baĢarıyı ambalaj atıklarında da sağlamalıyız. Belediyeler kendi 

sınırları içerisinde oluĢacak ambalaj atığı miktarını bilmeli ve planını ona göre yapmalıdır. 

Belediye sınırlarında toplama ekipmanları arttırılmalı, doluluk oranları takip edilmeli, 

yürütülecek bu çalıĢmalara iliĢkin atık üreticilerine eğitimler verilmelidir. 

Bakanlık olarak ambalaj atıkları yönetim sisteminde uygulamada yaĢanan sıkıntıları en 

aza indirmek, daha uygulanabilir, daha sade ama kontrol mekanizmaları olan yeni bir 

model önerisi üzerine çalıĢıyoruz. 

Değerli misafirler, 

Bakanlığımız atıksu yönetiminde; politika ve prensipleri belirleme, mevzuat geliĢtirme, 

planlama ve proje onayı, izin, izleme, denetim, yaptırım, uygun teknolojiyi belirleme, iĢ 

birliği ve koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür.  

Atıksu yönetimi, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan Su Kirliliği 

Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmekte olup, Yönetmelik ile su kalitesinin 

korunmasına iliĢkin planlama esasları ve yasakları, atıksuların boĢaltım ilkeleri ve boĢaltım 

izni esasları, atıksu altyapı tesisleri ile ilgili esasları ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla 

yapılacak izleme ve denetime iliĢkin hususlar düzenlenmiĢtir.  

Ayrıca, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalıĢmaları kapsamında Kentsel Atıksu Arıtımı 

Yönetmeliği ülkemiz mevzuatına kazandırılmıĢtır. Direktif ile birebir uyumlu olan bu 

Yönetmeliğin amacı; kentsel atıksuların toplanması, arıtılması, deĢarjı ile belirli endüstriyel 

sektörlerden kaynaklanan atıksu deĢarjının olumsuz etkilerine karĢı çevreyi korumaktır.  

Diğer taraftan söz konusu yönetmeliğin gereklilikleri de dikkate alınarak, 2008 yılında 

hazırlanmıĢ olan Atıksu Arıtımı Eylem Planı ile 25 nehir havzasında kirlilik durumu, baskı ve 

etkiler, içme suyu ve korunan alanlar da dikkate alınıp, havza önceliklendirilmesi yapılmıĢ 

ve kısa, orta ve uzun vadede hedeflerimiz belirlenmiĢtir. Söz konusu Eylem Planının 2015-
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2023 yıllarını kapsayacak Ģekilde güncellenmesi çalıĢmaları devam etmekte olup, 2014 

yılı sonu itibariyle tamamlanması planlanmaktadır.  

Değerli katılımcılar, 

Bakanlığımızca belediyelere atıksu arıtma tesisi inĢa etmeleri için teknik ve malî destekler 

verilmektedir. Çevreyi koruma amaçlı yapılan çalıĢmalar sonucunda son yıllarda 

kanalizasyon Ģebekesi ve atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye sayısında ve 

nüfusta önemli artıĢ olmuĢtur.  

Bakanlığımızca yapılan bu çalıĢmalar neticesinde; Ülkemizde 2002 yılında 145 atıksu 

arıtma tesisi bulunmakta iken, 2014 yılı itibariyle bu sayı 563‟e yükselmiĢtir. Yine aynı 

Ģekilde 2002 yılında belediye nüfusunun %35‟i atıksu arıtma tesisine bağlı iken, 2014 

yılında bu oran %77‟ye ulaĢmıĢ olup 2017 yılında %85‟e, 2023 yılında ise %100‟e ulaĢması 

hedeflenmektedir. 

Ayrıca, Bakanlığımız tarafından atıksu arıtma tesisi yönetimlerini teĢvik etmek amacıyla, 

mevzuata uygun olarak çalıĢtırılan iĢletmelere ait atıksu arıtma tesislerinin enerji 

giderlerinin %50‟si karĢılanmaktadır.  

Bu kapsamda, 2011 yılında 172 tesise 23 Milyon TL, 2012 yılında, 212 tesise 27 Milyon TL, 

2013 yılında ise 207 tesise 30,2 Milyon TL ödeme yapılmıĢtır. 

Çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, 

Bütün bu çabalar, Bakanlığımızın olduğu kadar tüm kurumlarımızın da mesuliyetindedir.  

Çünkü çevre, bir kurum ya da kuruluĢun değil, tüm insanlığın ortak hayat alanıdır. Bu 

nedenledir ki; çevreye yapılan yatırım aslında insana yapılan bir yatırımdır. 

KonuĢmama son verirken bugüne kadar çok kapsamlı bir Ģekilde yürütülen çevre 

yönetimi konusundaki çalıĢmaların hız kesmeden devam edeceğini ve Bakanlığımızın 

tüm imkânları ile özverili bir Ģekilde çalıĢmalarını sürdüreceğini bildirir, “Türkiye‟de Çevre 

Yönetimi Ġçin Kurumsal Kapasitenin GeliĢtirilmesi” projesinin çalıĢmalarımıza önemli 

katkılar sağlamasını temenni eder, hepinize saygılarımı sunarım. 
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Rifat Ünal SAYMAN 

Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye Direktörü 

Değerli katılımcılar, 

Yirminci yüzyıl çok önemli geliĢmelere sahne 

oldu. Hem küresel ölçekte hem de Türkiye‟de 

nüfusumuz katlandı. Sadece baktığımız zaman, 

1991 ile 2015 yılı arasında Türkiye‟de nüfus %40 

arttı. Dünya nüfusu 7 milyara ulaĢtı. Aynı Ģekilde 

bu artan nüfusla ve gayrisafi millî hasıla ile 

birlikte birtakım yeni çevre sorunları da ortaya 

çıkmaya baĢladı. Çok basit bir örnek verecek 

olursak Türkiye‟de hâlihazırda binek araç sayısı 1000 kiĢide 100-150 arasında seyrediyor. 

BüyükĢehirlerimize baktığımız zaman; Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa‟da ise 1000 

kiĢide 300 Ģeklinde. Avrupa‟ya ve Amerika‟ya baktığımız zaman; bu rakam 600 ile 800 

arasında değiĢiyor. Yani neredeyse kiĢi baĢına 1 binek araç düĢüyor. Bu binek araç 

sayıları arttıkça, çok klasik bir örnekten giderek, daha fazla yakıt tüketiyoruz. Bu da daha 

fazla karbon salımı demek. Bu araçların sürekli lastiklerini değiĢtiriyoruz. Buradan araç 

lastik atığı da çıkıyor. Bunların tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. 

Dolayısıyla nüfus arttıkça ve ekonomi büyüdükçe yeni çevresel sorunlar ortaya çıkıyor. Bu 

çevresel sorunların çözümünde tabii ki en öncelikli yol, Bakanlıkların ulusal düzeyde 

mevzuatlar çıkarmasıydı. Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı çok sayıda mevzuatı uyumlaĢtırdı ve uyumlaĢtırmaya devam ediyor.  

Öte yandan, uygulamadaki anahtar hedeflerimizde ve birçok çevre mevzuatında 

uygulayıcı kuruluĢ olarak belediyelerimiz yer alıyor. Bu yüzden siz belediye yetkililerinin 

burada olmasından ve bu etkinliği sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz.  

ġu ana kadar yaptığımız sekiz eğitimle, sizinle birlikte 450 belediye çalıĢanına ulaĢmıĢ 

olacağız. Eğitimlerimizle ilgili çok olumlu geribildirimler almıĢ bulunuyoruz. Ama bütün 

eğitimlerde de bunu söyledim, bu eğitimlerin en önemli noktalarından bir tanesi farklı 

belediyelerde çalıĢan temsilcilerin, aynı iĢi yapan uzmanların bir araya gelmesi ve kendi 

deneyimini paylaĢması oluyor. Bu etkinlikte de umarım yine yakınınızda çalıĢan 

belediyelerdeki meslektaĢlarınızla tanıĢma, görüĢ alıĢveriĢinde bulunma, sorunlarınızı 

paylaĢma fırsatınız ve ileriye dönük iĢ birlikleri geliĢtirmeniz ve irtibatta kalmanız mümkün 

olur. Birbirinize destek vermeniz bu etkinliklerin önemli bir çıktısı olacak diye düĢünüyorum. 

Sözümü daha fazla uzatmadan teĢekkürlerimi Sayın MüsteĢarımızın Ģahsında Çevre ve 

ġehircilik Bakanlığımıza, Avrupa Birliği Bakanlığımıza, finansmanı sağlayan Avrupa Birliği 

Türkiye Delegasyonuna ve tabii ki eğitmenlerimize –her eğitimde ortalama 15 tane 

eğitmenimiz bizlere eşlik ediyor– sunuyorum.  

Son olarak siz kıymetli katılımcılarımıza bugün burada olduğunuz ve eğitimimize 

katıldığınız için çok teĢekkür ediyorum. Umarım faydalı olur ve sizlerle iletiĢimimiz devam 
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eder. Buna bir vesile olarak da 10 Mart tarihinde Ġstanbul‟da “Sürdürülebilir ġehirleri Nasıl 

Kuracağız?” konulu düzenleyeceğimiz Sürdürülebilir Şehirler Konferansı‟nda sizleri misafir 

etmekten memnuniyet duyarız. 

TeĢekkür ederim. 
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ÇEKAP PROJESĠ HAKKINDA 
 

Proje Adı: Türkiye‟de Çevre Yönetimi Ġçin Kurumsal Kapasitenin GeliĢtirilmesi (ÇEKAP)  

BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi: 20 Ağustos 2014 – 19 Ağustos 2016 

Temel Yararlanıcısı: T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 

Proje Yararlanıcısı: Bölgesel Çevre Merkezi 

Proje Yeri: Türkiye 

Proje Hakkında: Türkiye‟de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin GeliĢtirilmesi Projesi 

–kısaca ÇEKAP– Ağustos 2014'te baĢladı.  

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programı 

Doğrudan Hibe AnlaĢması çerçevesinde, Bölgesel Çevre 

Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı 

T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı olan proje, 24 aylık bir süreci 

kapsıyor. ÇEKAP Projesi kapsamında, Türkiye genelinde 

yapılacak çalıĢmalar ile AB Çevre Müktesebatının 

uyumlaĢtırılması ve uygulanmasının desteklenmesi hedefleniyor. 

Temel hedefler arasında; yerel düzeyde kurumsal kapasitenin 

güçlendirilmesi yoluyla AB mevzuatının uygulanmasının 

hızlandırılması yer alıyor. 

ÇEKAP Projesi süresince gerçekleĢtirilen danıĢma süreçleri, eğitimler, çalıĢtaylar, saha 

ziyaretleri, konferans ve diğer toplantılar ile toplamda 1500‟ün üzerinde uzmana 

ulaĢılması ve etki edilmesi planlanmıĢtır. En önemli hedef grubu yerel yönetimler olan 

ÇEKAP Projesi ile ülke genelinde konuyla ilgili stratejik öneme sahip geniĢ bir paydaĢ 

grubuna eriĢim hedeflenmiĢtir. 24 aylık bu projenin ana hedefi, AB çevre müktesebatının 

uyumlaĢtırılması, uygulanması ve yaptırımını özellikle yerel düzeyde sağlayarak  

Türkiye‟de yaĢam ve çevre kalitesini iyileĢtirmektir.  

Projenin özel hedefi, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‟nı çevre faslı altında özellikle yerel 

düzeyde kurumsal kapasiteyi güçlendirme yoluyla AB mevzuatının uygulanmasını 

hızlandırmak için desteklemektir. Projenin, çevre yönetiminin çeĢitli yönleriyle kesiĢen 

birbiriyle iliĢkili üç bileĢeni vardır.  

Projenin A Bileşeni: AB Çevre Müktesebatının etkin bir Ģekilde uygulanması için Çevre ve 

ġehircilik Bakanlığının kurumsal ve teknik kapasitesinin teknik destek yoluyla 

güçlendirilmesidir.  
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Projenin B Bileşeni: AB Çevre Müktesebatının etkin bir Ģekilde uygulanması ve yerelde 

çevresel yatırımların katılımcı süreçlerle baĢarıyla planlanması için yerel yönetimlerin 

kurumsal ve teknik kapasitesinin eğitimler ve rehberler ile güçlendirilmesidir.  

Projenin C Bileşeni: Entegre bir çevresel planlama için, kapasite geliĢtirme etkinlikleri ve 

strateji dokümanları yoluyla yerel yönetimlerin çevresel sorumlulukları sahiplenmesinin 

arttırılmasıdır. 

 

Proje Faaliyetleri: 

 

Şekil 1 - ÇEKAP Proje Bileşenleri 
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B BileĢeni - Belediye Eğitimleri Hakkında: 

ÇEKAP Projesi kapsamında, Belediyeler için Çevre Yönetimi Eğitimleri yerel yönetimlere 

Avrupa Birliği direktifleri temelinde, Türkiye‟deki mevcut çevre düzenlemelerine göre 

ortaya çıkmıĢ olan yetki ve sorumluluklarıyla ilgili bilgi sağlamak amacıyla düzenlenmiĢtir.  

Ankara‟da gerçekleĢtirilen ve farklı paydaĢların katılımları ile bir ön çalıĢtay sonucunda, 

eğitim içeriği ve yerleri belirlenmiĢtir. Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Ġzmir, Samsun, 

ġanlıurfa ve Tekirdağ illeri eğitim merkezleri olmak üzere düzenlenecek eğitimlerin 81 ili 

kapsamasına önem verilmiĢtir.  

Ġnteraktif yöntemlerle gerçekleĢtirilen eğitimler; katı atık yönetimi ve kentsel atıksu arıtımı 

uygulama konuları ile yerel çevresel eylem planları (YEÇEP) ve çevresel yatırımların 

finansmanı konularını kapsamaktadır.  

Belediye çalıĢanlarının katıldığı eğitimler ile AB Çevre Müktesebatının yerel düzeyde 

uyumlaĢtırılması ve uygulanması konusunda belediyelerin teknik kapasitesinin 

güçlendirilmesi amaçlanmıĢtır. Ayrıca, yerel düzeyde çevresel politikalar ve 

sürdürülebilirlik konularıyla ilgili yönetmeliklerin uygulanmasına pozitif katkı sağlanması da 

hedeflenmiĢtir.  

 

Katılımcı Ġller: 

 

Şekil 2 - Eğitim Yerleri ve Katılımcı İller Haritası 
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Tablo 1 - Katılımcı İller ve Belediyeler Listesi 
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Eğitimlerin Gündemi: 

Belediyeler için Çevre Yönetimi Eğitimleri; iki tam gün olarak planlanmıĢtır.  

Birinci gün; açılıĢ ve bilgilendirme yapılan ortak oturumu takiben katılımcılar Kentsel Atıksu 

Arıtımı Yönetimi ile Katı Atık ve Atık Kolları Yönetimi oturumlarına dâhil olmuĢlardır. 

Eğitimin, ortak oturum Ģeklinde gerçekleĢen ikinci gününde ise Planlama ve Finansman 

konuları ele alınmıĢtır. 

Tablo 2 - Eğitim Programı 

BELEDĠYELER ĠÇĠN ÇEVRE YÖNETĠMĠ 

EĞĠTĠM PROGRAMI 

(İki Tam Gün) 

 
I. Gün II. Gün 

Paralel Oturumlar Ortak Oturumlar 

Sabah 

Eğitim I: 

Kentsel Atıksu 

Arıtımı 

Eğitim I: 

Katı Atık ve  

Atık Kolları 

 

Eğitim II:  

Sürdürülebilir ġehirler ve  

YEÇEP 

 

Öğleden 

Sonra 

Eğitim III:  

Yerel Çevresel Yatırımların 

Finansmanı 
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1. KATI ATIK ve ATIK KOLLARI YÖNETĠMĠ OTURUMU 

Avrupa Birliği, atık yönetim politikalarını belirlerken 

temel ilke ve önceliklere ek olarak çeĢitli 

hedeflere ulaĢmayı amaçlamaktadır. Bu 

hedefler; ortak bir atık tanımının yapılması, temiz 

ürünlerin ve ekonomik araçların kullanımının teĢvik 

edilmesi, atıkların taĢınmasına iliĢkin konuların 

düzenlenmesi, çevrenin korunması ve iç pazarın 

canlandırılması olarak özetlenebilir. 

Bu oturumun amacı; entegre katı atık yönetimi ile 

ilgili AB ve ulusal atık yönetimi mevzuatı, mevcut 

durumu ve sorunları konularıyla ilgili ayrıntılı bilgiler 

vermektir. Düzenli depolama sahaları, tıbbî atıklar 

ve ambalaj atıklarının yönetimi de bu oturumun konuları arasında yer almaktadır. Ayrıca 

atık getirme merkezleri, AEEE, atık piller, ÖTL, atık yağlar, hafriyat toprağı, inĢaat ve yıkıntı 

atıkları gibi özel atıkların yönetimi ile bölgesel atık ihtiyaçlarına dair bilgilerin verilmesi 

hedeflenmiĢtir. Her eğitim merkezinden uygulama örnekleri de ayrıca sunulmuĢtur. 

Bu oturumda, katılımcı belediyelerin ve konunun uzman kurumlarından üst düzey 

yöneticiler bilgi ve tecrübe paylaĢımı amacıyla sunumlar yapmıĢtır. Belediyelerin çeĢitli 

birimlerinden ve farklı kademelerinden katı atık ve atık kolları yönetiminde çalıĢan 

uzmanlar ve yetkililer ile katı atık birliklerinden temsilciler ise katılımcı olarak yer almıĢtır.  
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1.1 Atık Yönetimi Kavramı 

Mahmut Özgür ġAKI 

REC Türkiye Kıdemli Danışman 

Kaynaklar ve buna bağlı olarak üretilen hammaddeler sürekli olarak tüketiliyor ve 

geliĢmiĢ ülke olabilmek için kaynakların düzenli ve kesintisiz olarak akıĢına bağlı bir 

ekonomi kurulması gerekiyor. Her ülkenin bu sistemi baĢarıyla kurabilmesi çok kolay değil. 

Günümüzde, dünyamız belirli bir sürede üretebildiğinden daha fazla kaynak kullanımı 

tehdidiyle karĢı karĢıya. Nüfus artıyor, 1900 yılına göre nüfus yaklaĢık beĢ kat arttı. Dünya 

nüfusu; 1,5 milyardan yaklaĢık 7,5 milyara çıkarken kullanılan hammadde 2 katına, enerji 

tüketimi ise 3 katına çıktı. Sınırlı kaynakların kullanılması için daha akılcı çözümler 

bulunması gerekiyor. Tam bu noktada da atık konusu bir tür kaynak olarak önem 

kazanıyor.  

Daha önce Avrupa Çevre Ajansında proje yöneticiliği yaptım. Oradan aldığım bir grafiği 

paylaĢmak istiyorum (Bkz. ġekil 3). 

 

Şekil 3 - Küresel Kaynak Çıkarımı, 1980-2030 

Dünyada rezervlerden kullanılan kaynakların artıĢını görüyoruz. 1980 yılında 40 milyar ton 

civarında kaynak çıkartılırken günümüzde bu 65-70 milyar ton seviyesine ulaĢtı ve 

2030‟da da 100 milyar tona çıkması bekleniyor. Bu çok ciddi bir kaynak problemi. 

Buradaki kaynaklardan kasıt; biyokütle, mineraller, metaller ve fosil yakıtlar. 

Peki, biz doğadaki bütün kaynaklardan ve ürünlerden vazgeçmek durumunda mıyız? 

Yoksa bunları yaĢatmak mı istiyoruz? Aslında bu soruların cevabı çok basit. Tek tek 

sormaya gerek yok, herkes bunları yaĢatmak istiyor. Teknolojiyi yaĢatmalı mıyız diye 

sorunca, bazen istemiyorum diyenler oluyor ama çok hayatımıza girmiĢ durumda; 

örneğin cep telefonu numaranız olmadan pek çok yere kayıt yapamıyorsunuz. Teknoloji, 
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sosyal hayatın içinde yer almıĢ durumda ve hızla geliĢiyor. Dolayısıyla bunu da yaĢatmak 

durumundayız ve sağlıklı olarak insan hayatını temin etmek birinci görevimiz. Dolayısıyla 

bunu da yaĢatmak durumundayız.  

Bütün bunlardan vazgeçemiyorsak ne yapabiliriz? “YeĢil Ekonomi” kısaca bu üç özelliğin 

birlikte yaĢatıldığı, insan refahının artırıldığı, karbon salımının azaltıldığı, doğal ekosistemin 

korunduğu ve kaynakların verimli bir Ģekilde kullanıldığı ekonomik modeldir. Bir de 

sürdürülebilir kalkınmayla ilgili Dünya ĠĢ Konseyinin “Vizyon 2050” raporu var. Raporda, 

geliĢmiĢ ülkelerin gelecekte nereye varmak istedikleri, ne yapmak istedikleri ve nasıl bir 

strateji hazırladıklarıyla ilgili birçok bulguya rastlıyoruz. Bunlardan bir tanesi de atığın 

kaynak olarak algılanması konusu. Hammadde döngüsü üzerine bir yaklaĢım, atık 

tanımını anlamsızlaĢtırıyor deniyor. Eskiden çöp dediğimiz madde zamanla atık oldu, 

ancak artık atık tanımı da kullanılmayacak ve kaynak diye tanımlanacak. Bir sektörde 

oluĢan atık, diğeri için hammadde olabilir. Dolayısıyla atık eĢittir kaynak –yani önemli bir 

hammadde– olarak değerlendirilmeye baĢlıyor. YeĢil ekonominin baĢka bir alt baĢlığı 

olarak “Döngüsel Ekonomi” ortaya çıkıyor. Bu da aslında atığın en az oluĢtuğu üretim. 

Mümkün olduğunca az kaybı olan bir üretim ve tüketim sistemini öngören bir ekonomi 

modelinden ve idealize edilmiĢ bir tanımdan bahsediyoruz. ġekil 4‟teki görselde olduğu 

gibi, bir makasla alt kısmı kestiğiniz zaman, tükettiklerimiz atık oluyor sonra atıklar yeniden 

hammadde oluyor ve yeniden tüketime dönüyor. Her Ģey yeniden kullanılıyor. 

 

Şekil 4 - Döngüsel Ekonomi 

Bu tabi idealize edilmiĢ bir sistem. Böyle bir sisteme 100% ulaĢmak mümkün değil çünkü 

insanların ihtiyaçları, istekleri değiĢiyor ve nüfus artıyor. Ayrıca bazı maddeler sistemde 

birikiyor ve hemen geri dönüĢüme katılamayabiliyor. Ancak neden sunuma bu konularla 

baĢladık çünkü bu yakın gelecek vizyonunu ifade ediyor. Dünyada en baĢta çöp 
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tanımlandı ve kötü bir Ģey olduğu algısı yaratıldı, bertaraf edilmesi gerekiyordu ve daha 

sonra büyük problemler oldu; tüketim arttı, nüfus arttı ve bizim bunları yönetmemiz lazım 

anlayıĢı ortaya çıktı. Çöp, terminolojiye ve mevzuata atık olarak girdi. Atık tanımı da 

bundan 20-30 yıl sonra tümüyle ortadan kalkıp aslında bir kaynak gibi, mesela nasıl fosil 

bir kaynak ve rezervi varsa, artık atık rezervi de var. O atıktan da kullanabiliriz diye bir 

süreç baĢlıyor. DüĢünce olarak bir çöplük alanının yeniden açılmasındansa geri 

dönüĢüm, yeniden kullanma ve atık azaltma konularının önümüzdeki günlerde daha da 

ön plana çıkacağı görülüyor. 

Biraz daha günümüze geldiğimiz zaman, bu sürecin baĢlangıcındaki en önemli 

olaylardan biri atık hiyerarĢisi (bkz. ġekil 5). Atık hiyerarĢisi ilk olarak AB Atık Çerçeve 

Direktifinde, 2008 yılında resmî olarak tanımlandı. Atık hiyerarĢisinde, önce önleme 

geliyor. Önleme üzerine yatırım yapın ve bunun üzerine kafa yorun diyor. Daha sonra 

yeniden kullanın, onu da yapamıyorsanız geri dönüĢüm yapın. O da uygun değilse diğer 

kazanım, mesela enerji geri kazanımı konusuna odaklanın. Eğer bunların hiçbirini 

yapamıyorsak bertaraf etmek için yakmak ve düzenli depolamak Ģeklinde bir sistem 

öngörülüyor. Ancak bu üçgen gerçekte maliyet ve ülke Ģartlarına göre ters de 

dönebiliyor.  

 

 

Şekil 5 - Atık Çerçeve Direktifi Atık Hiyerarşisi 
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1.2 AB ve Ulusal Atık Yönetimi Mevzuatı ve Mevcut Durum 

Mahmut Özgür ġAKI 

REC Türkiye Kıdemli Danışman 

Avrupa Birliği ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Ülkelerdeki atık yönetimi neredeydi, nereye 

gidiyor ve nasıl bir Ģekil almaya baĢladı? ġekil 6‟da hem Avrupa Birliği‟nin 28 ülkesi hem 

de Ġsviçre, Ġzlanda, Norveç ve Türkiye‟nin verileri sunulmaktadır. Kentsel belediye 

atıklarının senelik oluĢan miktarı 300 milyon ton seviyesinde. Bir sabitlenme olmuĢ 

durumda, artık belediye atıkları çok artmıyor, uygulanan bazı politikalar iĢe yaramıĢ. 

Ancak diğer atıklarda bu söz konusu değil, onlar sürekli artıyor. BaĢka bir baĢarı konusu 

olarak, geri dönüĢüm oranı artıyor. Peki, 300 milyon ton atık ne yapılıyor ve ne Ģekilde 

iĢleniyor? Burada en aĢağıda geri dönüĢümü görüyoruz, ortadaki renkte yakmayı ve 

onun üzerinde de depolamayı görüyoruz. En üstteki küçük kısım da bilgi olmayan kısım. 

Bu tabloda, belediye atıklarıyla ilgili geri dönüĢümün artıĢta olduğunu, yakmanın hemen 

hemen sabit olduğunu ama en önemli kısım olarak depolamaya gönderimin Avrupa 

Birliği‟nde giderek azaldığını söyleyebiliriz. 

 

Şekil 6 - Belediye Atıkları Miktarı ve Yönetimi 

Daha açık gösterecek olursak, belediye atığının düzenli depolama alanına gönderilmesi 

1995 yılında AB genelinde %62 seviyesindeyken 2010‟da %38‟e düĢmüĢ durumda (bkz. 

ġekil 7). Avrupa Birliği bununla övünmeye baĢladı. Aynı zamanda uyum fonları 

kullandırırken de “ben depolama alanı açacağım” denildiği zaman da bu duruma bir 

fon sağlanmıyor. 
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Şekil 7 - Belediye Atığının Düzenli Depolama Alanına Gönderilmesi 

Türkiye‟de belediye atıkları yönetimine baktığımız zaman, TÜĠK‟in verileriyle hazırlanmıĢ 

ġekil 8‟de göre düzensiz depolama alanına gönderilen miktarlarda bir azalma, düzenli 

depolama alanlarında da bir artıĢ görüyoruz. 1994 yılından sonra düzenli depolamada 

çok hızlı bir Ģekilde artıĢ olduğunu görebiliyoruz. 

 

Şekil 8 - Türkiye’de Belediye Atıklarının Yönetimi (1994-2010) 
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Geri dönüĢümün faydaları nelerdir? 

Yine Avrupa Çevre Ajansında çalıĢtığım zaman, hazırladığım bir raporda geri dönüĢümün 

çevresel faydalarının yanı sıra ekonomik faydaları nelerdir diye bir soruyu yanıtlamaya 

çalıĢmıĢtım. Bu raporda, Avrupa Birliği genelinde geri dönüĢüm ve atık yönetimi 

sektörünün 137 milyar Avroluk bir pazar payı var. Birçok ülkenin gayri safi millî hasılasıyla 

karĢılaĢtırınca geri dönüĢümün %1-2‟ye denk gelen bir payı olduğunu görüyoruz. Aynı 

Ģekilde atık yönetimi sektöründe 2 milyon civarı iĢ sağlanıyor ve geri dönüĢümün payının 

hızla arttığını biliyoruz. 

BaĢtan beri bahsettiğim üzere atık bir kaynak ve hammadde, dolayısıyla geri 

dönüĢümün bunların karĢılanmasında önemli bir rolü var. Kaynaklar içinde en kritik olanı 

da değerli ve nadir metaller. Eğer teknoloji üreteceksek, bu önümüzdeki yıllarda çok 

karĢımıza çıkacak. Teknoloji üreten ülkelerin olmazsa olmazı bu metaller ve bunları geri 

dönüĢümden sağlamak zorundayız çünkü bu kaynaklar artık çok az ve rezervleri 

tükenmek üzere.  

 

Şekil 9 - Belediye Atıklarından Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonları 

Tabi geri dönüĢümün, çevrenin korunmasına da faydası var. Doğadan yeniden bir 

madeni veya hammaddeyi elde etmek için yaptığınız çalıĢmalar yerine geri 

dönüĢümden bir malzeme elde ettiğiniz zaman çevresel etkisi daha az oluyor. YaĢam 

döngüsü çalıĢmaları bu durumu kanıtlıyor. Sera gazı emisyonlarına yönelik bir çalıĢma 

sonucu hazırlanmıĢ ġekil 9‟da bunu görebiliyoruz. Atıkları, vahĢi depolamaya 

gönderirseniz metan gazı oluĢacaktır. Siz atıkları geri dönüĢüme sevk ederseniz burada 

oluĢacak metan gazını engellemiĢ oluyorsunuz. Bir de üretimden dolayı bir kârınız var tüm 

bunlar üst üste binince net sera gazı salımınız sıfıra doğru yaklaĢıyor. Gerçekten sıfır olması 
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imkânsız tabi ama normalde olacakla karĢılaĢtırdığınız zaman iĢte sakınılan emisyonlar 

dediğimizde düĢüĢü gözlemliyoruz. 

Peki, geri dönüĢümde baĢarılı sonuçlara nasıl ulaĢılıyor?  

BaĢından beri dediğimiz gibi, atık hiyerarĢisinde yükseklere tırmanılan ve geri dönüĢümü 

dâhil eden atık yönetimi baĢarılıdır. Özellikle Avrupa Birliği‟nden alınan verilerde, geri 

dönüĢüm oranları yüksek olan ülkeler neler yapmıĢ? En baĢta yer alan uygulama, plan 

yapmak. Takdir ederseniz ki bir plan olmadan herhangi bir projeye baĢlanılamadığı gibi 

atık yönetimi projelerine de baĢlamak doğru değil. Hem ulusal hem yerel olarak tüm atık 

türlerinin yönetimi ile ilgili tüm atık yönetimi iliĢkilerinin belirtilmesi, entegre atık yönetim 

planlarının hazırlanması, zaman çizelgesinin belirtilmesi, hedeflerin belirlenmesi ve 

hedeflere zaman içinde ulaĢılıp ulaĢılamadığının izlenmesi çok önemli. Daha sonra 

ekonomik araçlar var. Bu araçlar depolama vergisi, yakma vergisi, üretici sorumluluğu ve 

attığın kadar öde uygulamaları olarak sayılabilir. Depolama vergisiyle, depolamaya 

gönderdiğiniz atık artık pahalı duruma gelirse depolamaya göndermemeye 

baĢlıyorsunuz ve baĢka yöntemler arıyorsunuz. Bunlar Türkiye‟de uygulanmıyor ve 

uygulanması zaman alabilir çünkü atık yönetimi Türkiye‟de ucuz bir uygulama ve bunun 

pahalı hale gelmesi birçok problemi yanında getirebilir ancak böyle bir uygulama 

kesinlikle geri dönüĢüm oranın artmasına katkı sağlar. Kaynakta ayırma ve kaynakta ayrı 

toplama sisteminin yerleĢmesi de önemli. Neden önemli? Türkiye‟de çöplük alanına 

gittikten sonra da bunu yapıyorlar, orada da ayrıĢma yapılabiliyor ancak geri 

dönüĢtürülen malzemenin kalitesi o kadar iyi olmuyor. Dediğim gibi bu bir hammadde, 

kaliteli ürün üretimi için kullandığınız hammaddenin kalitesi önemli. Kalitenin artması için 

kaynağında ayırma ve kaynağında ayrı toplama sistemlerinin geliĢtirilmesi 

gerekmektedir.  

Buna ek olarak üretici sorumluluğu sistemleri mevcut. Bu artık Türkiye‟de de 

uygulanmaya baĢlandı. Ambalaj, pil ve elektronik atıklar konusunda bu sistemler var. 

Eğitim tabii ki önemli. Bilincin yerleĢtirilmesi için yerelde eğitimlerin yapılması ve bütün 

paydaĢlara ulaĢılması önemli. Burada adil ve baĢarılı bir sistem var. “Attığın kadar öde”- 

PAYT sistemi diye geçiyor. Yani adı üstünde ne kadar atarsan o kadar ödersin sistemi. 

Yaptırımlar da önemli. Birçok kez göz yumuluyor sektör geliĢsin diye ama daha sonra bu 

göz yummalar, altından kalkılamayacak duruma geliyor. Bazı projeler yaptırım olmadan 

hayata geçmiyor ve özellikle ucuz, ekonomik olarak dönmeyen sistemlerde ancak 

yaptırımla döndürme Ģansı var. Belediye birliklerinin kurulması önemli ki bununla ilgili 

Türkiye‟de baĢarılı belediye birliği örnekleri var. VahĢi çöp dökme uygulamalarının 

cezalandırılması. Bu da önemli, artık vahĢi çöp sahalarının açılmasının yerine daha sağlıklı 

bir uygulama olarak, atıkların düzenli depolama alanlarına gönderilmesi gerekiyor ve 

tabii iĢ birliği önemli bir durum. Tüm paydaĢların dâhil olması gerekiyor. 

AB atık politikalarının genel amaçları nelerdir?  

Dört baĢlıkta toplarsak:  
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i. Atık miktarını ve zararlılığını azaltmak. Bizdeki yönetmeliklerin de bir bölümü, 

özellikle AB uyum sürecinde, bu maddeye uygun olarak hazırlandı. Ama nasıl 

azaltılacağına yönelik çok fazla bilgi yok. Aslında özgür bir alan orası, pek çok 

farklı Ģekilde çalıĢılabilir.  

ii. Yeniden kullanım ve geri dönüşümün payını olabildiğince arttırmak.  

iii. Yine atık hiyerarĢisinin devamı olarak, yakma ve depolamayı sadece geri 

dönüştürülemez ve geri kazanılamaz atıklarla sınırlamak. 

iv. Son olarak da bu hedeflerin uygulanmasını sağlamak. 

ġekil 10‟da verilen AB atık mevzuatını inceleyecek olursak, genel bir çerçeve olarak “Atık 

Önleme ve Geri DönüĢüm Tematik Stratejisi” karĢımıza çıkar. Bir de bir anayasa gibi 

görülen, Atık Çerçeve Direktifi var. Atıkların taĢınmasıyla ilgili olan ve tüm atıkları içeren 

Atıkların TaĢınması Yönetmeliği de var. Daha sonra da atık yönetimi Ģekline göre yakma 

ve depolama direktifleri mevcut. Geri dönüĢümün kalitesiyle ilgili bir direktif ise 

hazırlanıyor. Kaliteli geri dönüĢüme yönelik bir sistem oluĢturulmak isteniyor. Ayrıca atık 

türlerine göre de direktifler var; ambalaj, pil ve elektronik atıklar gibi. 

 

Şekil 10 - Avrupa Birliği Atık Mevzuatı 

Rapor hazırlarken kullanabileceğiniz detaylı bir geri dönüĢüm hedef listesi Tablo 3‟te 

sunulmaktadır. Yeni hedefler diye ek bir tablo ise Tablo 4‟te verilmektedir. Aralık ayının ilk 

haftasında “Avrupa Birliği Döngüsel Ekonomi Aksiyon Planı” yayımlandı. Artık atığa her 

konuda bakalım diyor. Üretim konusunda örneğin daha dayanıklı ürünler yapalım, buna 

teĢvik verelim, sökülmesi zor olan bir mobilyanın satıĢına izin vermeyelim. Sökülebilmesi 

daha kolay, sonrasında parçaları yeniden kullanılacak bir mobilyaya teĢvik verelim veya 

geri dönüĢtürülmüĢ malzemeden üretilmiĢ ürüne vergi indirimi yapalım gibi yeni sistemler 

öngörülüyor. Üretim süreçlerinin yenilenmesi de söz konusu. Üretim sürecini; atığı en aza 

indirecek Ģekilde yenileyecek ve fabrikaya uygun koĢullu kredi verilmesi gündemde. 
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Tüketim konusunda ise, bu süreçlerle üretilmiĢ ürünlerin etiketlenmesi ve kamu satın 

almalarında bu tip ürünlere öncelik verilmesi gibi önlemler var. 

Tablo 3 - Avrupa Birliği Atık Mevzuatı Hedefler 

  Yıl Geri Kazanım Hedefi Geri DönüĢüm Hedefi Toplama Hedefi 

Ambalaj Atıkları 2008 60% 55%   

Ömrünü 

TamamlamıĢ 

Araçlar 

2006 
%85 

Yeniden kullanım dâhil 

%80 

Yeniden kullanım dâhil 
100% 

2015 
%95 

Yeniden kullanım dâhil 

%85 

Yeniden kullanım dâhil 
100% 

Atık elektrikli ve 

Elektronik 

Ekipmanlar 

2006 

%70-80 

(atık kategorisine göre) 

2018'de artıyor 

%50-80 

Yeniden kullanım dâhil 

(atık kategorisine göre) 

2018'de artıyor 

2015 sonuna: min. 4 kg/kiĢi*yıl 

2016-2019: %45 

2019'dan sonra: %65 ya da 

kendi bölgesinde oluĢanın %85'i 

Piller 2012     25% 

  2016     45% 

Pil ve Akümülatör 2011   
%50-75 (pil çeĢidine 

göre) 
  

Ömrünü 

tamamlamıĢ 

Araç Lastikleri 

2006 Sıfır depolama 

Biyoçözünür 

belediye atığının 

düzenli 

depolanması 

2006 1995 miktarının %75'ine düĢürme 

2009 1995 miktarının %50'sine düĢürme 

2016 1995 miktarının %35'ine düĢürme 
 

Tablo 4 - Yeni Hedefler 

AB Döngüsel Ekonomi 

Aksiyon Planı 

(Aralık 2015) 

Üretim 

 Dayanıklı, kolay sökülebilir, geri dönüĢtürülebilir 

ürünlerin tasarımı 

 Üretim süreçlerinin yenilenmesi 

Tüketim 

 Eko-etiket ve tüketim konusunda bilgilendirme 

Kamu satın alımlarında dayanıklı ve onarılabilir 

ürünlerin tercih edilmesi 

Atık Yönetimi 

 Atık hiyerarĢisine uygun finansman 

 Ġkincil hammadde pazarının geliĢtirilmesi için vergi 

teĢvikleri ve kalite standartları 

      

Atık Direktifleri 

Revizyon Taslağı 

(Aralık 2015) 

2030 Asgari %65 belediye-kentsel atıkları geri dönüĢümü 

2030 Asgari %75 ambalaj atıkları geri dönüĢümü 

2030 Depolama en fazla %10 
 

Atık yönetiminde ise atık hiyerarĢisine uygun finansman konusu önemli. Örneğin, atığı 

azaltma konusunda proje yaparsanız Avrupa Birliği fon verecek ama çöplük alanı 

yapacağım derseniz para vermeyecek. Dahası ikincil hammadde pazarının geliĢtirilmesi 

de önem kazanıyor. Bunlar tabi çok yeni, oluĢması zaman alacak Ģeyler. Tekrar 

söylüyorum buraya doğru gidilecek, gidilmek zorunda da çünkü bir süre sonra üretim için 

hammadde bulunamayacak. 
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Bununla beraber, atık direktiflerinin de revizyonu ile ilgili bir taslak açıklandı (bkz. Tablo 4). 

Taslaklarda da çok yüksek oranlarda geri dönüĢüm hedefleri konuldu. 2030 yılına kadar 

belediye kentsel atıklarının %65‟inin geri dönüĢümü hedefi konuldu. Ambalaj atıklarının 

ise %75 oranında geri dönüĢümü hedefleniyor. Depolama alanına gönderilen atığın da 

en fazla %10 olabileceği ile ilgili bir hedef konuldu. 

Biraz önce bahsettiğim baĢarılı uygulamalardaki birinci madde olan ekonomik araçları 

detaylı olarak burada anlatayım. Depolama vergisi birçok ülkede kullanılıyor. Ülkelere 

göre çok farklar var. Bulgaristan‟da depolama vergisi ton baĢına 3 Avro iken 

Hollanda‟da ton baĢına 108 Avro. Birçok ülkede bu baĢlamıĢ durumda. 

Depolama maliyetini hesaplarken ne yapıyoruz?  

AB‟de de depolama alanına giriĢteki tesise ödenen para olan “gate fee” var ve bunun 

üzerine bir de vergi konuluyor. Maliyet bu durumda ton baĢına 17,5 Avro ile 155 Avro 

arasında değiĢiyor. Bu miktarda bir maliyet oluĢtuğu zaman da depolama artık pahalı bir 

çözüm olmaya baĢlıyor. Bazı yerlerde de belli iĢlemlerden geçmemiĢ belediye atıklarının 

depolama alanına kabulü yasaklanmıĢ durumda. 

BaĢta bahsettiğim “attığın kadar öde” dediğimiz sistem, 17 ülkede kısmen yani tümünde 

değil, %20-40‟ında uygulanıyor. Sadece üç ülkede tüm belediyelerde uygulanıyor. Diğer 

ülkelerde genelde konutlarda alan (m2) ya da emlak vergisi üzerinden bir vergi alınıyor. 

Bu da yaklaĢık olarak konut baĢına 50 ile 200 Avro arasında oluyor. Türkiye‟de çevre 

temizlik vergisi var ve burada konutların su tüketim miktarı esas alınıyor. En son aldığım 

verilerde metreküp baĢına büyükĢehir belediyelerinde 26 KuruĢ, diğer belediyelerde 20 

KuruĢ idi. Buradan baktığımız zaman Avroya çevirince çok düĢük kalıyor, konut baĢına 

15-20 Avro.  

 “Attığın kadar öde” sisteminde ne yapılıyor? 

Hacim olabilir, ağırlık olabilir, toplama araçlarının sefer sayıları veya dağıtılan poĢet sayısı 

olabilir, bu parametrelerden birisi esas alınarak uygulanıyor. Mesela Ġspanya‟da zorunlu 

poĢet uygulaması var. Belediye, 17 litrelik bir poĢet dağıtıyor ve bundan 0,65 Avro ücret 

talep ediliyor. Bu poĢetlerden ne kadar kullanırsan sisteme o kadar ödüyorsun. Bu 

poĢetler dıĢında atık bırakırsan toplanmıyor. Bazı yerlerde geri dönüĢümlü atık verdiğiniz 

zaman ödediğiniz miktardan düĢmeler olabiliyor. Dolayısıyla geri dönüĢüme daha çok 

teĢvik yapılmıĢ oluyor. Önce yüksek ücretli yapıp sonra indirim yapıyorsunuz gibi, sistem 

biraz böyle kurulmuĢ ve herkes sisteme katılımcı oluyor, daha gönüllü katılıyor.  

Ambalaj atıklarında üretici sorumluluğu konusuna gelirsek; üretici dediğimiz ambalaj 

atığını piyasaya sürenler. Bununla ilgili biliyorsunuz, yetkilendirilmiĢ kuruluĢlar var. Bu 

kuruluĢlar belli miktarlarda kendi üyelerinden para topluyorlar ve bu paraları belediyeler 

üzerinden ambalaj atıklarını toplayan firmalara veriyorlar. ġu an Avrupa Birliği‟ndeki bir 

rapordan aldığım rakamlara göre, yetkilendirilmiĢ kuruluĢların üyelerinden aldıkları 

miktarlar bu civarda. 
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Tablo 5 - Yetkilendirilmiş Kuruluş Ambalaj Atıkları Ücretleri 

 
Kâğıt/Karton 

(€/ton) 

Cam 

(€/ton) 

AhĢap 

(€/ton) 

Alüminyum 

(€/ton) 

Çelik 

(€/ton) 

Plastik 

(€/ton) 

Romanya 8,37   7,26  20,54 

Almanya 175     1,3 

Fransa  4,8     

Litvanya  260,93     

Finlandiya   0,4  3  

Polonya   80    

Hollanda    573,1   

Ġsveç     282,18  
 

Birebir karĢılaĢtırmak da çok doğru değil; bazısında yetkilendirilmiĢ kuruluĢ, toplanan 

malzemenin de sahibi oluyor.  Genel olarak oradaki üreticiler sisteme maddî olarak biraz 

daha fazla katkıda bulunuyor, bunu söyleyebilirim. Üretici sorumlulukları elektronik atık, 

pillerde ve ömrünü tamamlamıĢ araçlarda da yapılıyor.  

Burada belediye için hangi atık yönetim sistemini seçmeliyiz diye düĢünebiliriz. Atık 

önlemeyle ilgili bir Ģeyler yapılabilir. Belediye bununla ilgili çeĢitli kampanyalar düzenler, 

otellerdeki açık büfelerdeki yemeklerin yeniden kullanımı sağlanabilir. Tamir atölyeleri 

kurulabilir. Atık yönetiminde ne yapmak gerekiyor? Tabi ki geri dönüĢüme ağırlık vermek. 

Belediye atığının yanması ile ilgili Ģu an Türkiye‟de çalıĢan bir yer yok, yakında faaliyet 

gösterecek tesis ya da tesisler olabilir. Belediye atığının yakılmasında da belli bir atık –kül– 

oluĢuyor. Bu da yeniden çöplüğe gönderilecek. Mekanik biyolojik iĢleme tesisleri var ama 

orada da geri dönüĢtürülebilir malzemeyi çok kaliteli olarak alamıyorsunuz çünkü diğer 

atıklarla kontamine olmuĢ bir kere. Mesela bir karton kutuyu bir organik atıkla 

karıĢtırdığınız zaman artık onun çok bir değeri kalmıyor. Dolayısıyla, en doğrusu 

kaynağında ayrı toplamak üzerine bir sistem kurmak/kurdurmak. Maliyeti yüksek 

biliyorum ama bir Ģekilde projeler destelenerek bunları geliĢtirmek gerekiyor. Bir örnek 

vereyim; Kuzey Ġspanya‟da bir çalıĢma yapmıĢlar. Bu çalıĢmada hangi toplama 

yönteminin kentsel atıklarda baĢarılı olduğunu görmek için altı ayrı toplama sistemi 

kurmuĢlar (bkz. ġekil 11). En iyisinin ev sistemi olduğu görülmüĢ. Kapıdan kapıya toplama 

ve poĢetle toplama olduğu görülmüĢ. PoĢet tabi basit bir poĢet değil, yeni atık yönetimi 

yönetmeliğine de uygun 0,65 Avroya verilen sızdırmaz kaliteli bir poĢet. Ġnsanlar 

kendilerine böyle bir Ģey teslim edildiği zaman daha çok sahiplenip daha baĢarılı 

sonuçlara ulaĢılabiliyor. Sokaktaki toplama konteynerleri ise sahipsiz kalabiliyor. Bu sistem 

Türkiye‟ye de uygulanabilir diye düĢünüyorum. Organik atıklar haftada iki kez, dönüĢümlü 

atıklar ise bir kez toplanmıĢ; yani çok düĢük bir periyotta toplanıyor. Ġllerimizde nüfus 

yüksek olduğu için bizim daha fazla toplamamız gerekecektir. Ama ben bu sistemin 

baĢarılı olacağını düĢünüyorum. Ayrıca mevzuatımıza yeni giren ikili toplama sistemiyle 

de uyumlu olacaktır. 
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Sistem 
Kapıdan 

Toplama 
Konteyner Atık Kumbaraları 

Doğruluk 

(%) 

Toplanma 

(%) 

A  

    

68,51 71,51 

B  

      

83,82 24,50 

C 

       

93,12 12,92 

D  

    

90,80 33,44 

E 

 

 

 

97,67 76,22 

F  

 

 92,96 37,85 

Kaynak: INTECH 

Şekil 11 - İspanya’da Ayrı Toplama Sistemleri 

Türkiye mevzuatında atık konusuna 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı 

Belediye Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu‟nda değinilmiĢtir. Genel hatlarıyla 

büyükĢehir belediyelerinin evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, iĢletmek 

veya iĢlettirmekle yükümlü oldukları belirtilmiĢtir. BüyükĢehirlerde, ilçe belediyelerine ise 

atıkların toplanması ve taĢınması görevi verilmiĢtir. Bunun dıĢında, Türkiye‟nin bazı atık 

konusunun geçtiği uluslararası dokümanları mevcuttur. Bir tanesi AB çevre 

müktesebatına uyum ile ilgili hazırlanan ve Ģimdi revize edilen “Avrupa Birliği Entegre 

Uyum Çevre Stratejisi”. Bir diğeri de “Ulusal Atık Yönetim Planı”. DeğiĢik atık türleri ve atık 

yönetim Ģekilleriyle ilgili de yönetmeliklerimiz var (bkz. Tablo 6). En son Atık Yönetimi 

Yönetmeliği çıktı; o da bizim için anayasa benzeri bir atık yönetmeliği oldu. Onun 

çıkmasıyla birlikte yürürlükten kaldırılan yönetmelikler oldu. Tehlikeli Atıkları Kontrol Etme 

2016‟da yürürlükten kalkıyor, Katı Atıkları Kontrol yönetmeliği yürürlükten kalktı. Atık 

yönetiminin genel esaslarına iliĢkin yönetmelik yürürlükten kalktı. Bu arada 2015‟te Maden 

Atıkları Yönetmeliği çıktı, 2016‟da yürürlüğe girecek. Bir de Bitkisel Atık Yağların Kontrolü 

Yönetmeliği yenilendi. 
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Tablo 6 - Türkiye’de Atık Mevzuatı 

Yıl Yönetmelik 

1991 Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Yürürlükten kalktı.) 

1993-(2005) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

1995-(2005) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (2016'da yürürlükten kalkacak.) 

2004 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 

2004 Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 

2004-2007-(2011) Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 

2004-(2008) Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 

2005-(2015) Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (2015'te yenilendi.) 

2006 Ömrünü TamamlamıĢ Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği 

2007 Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik 

2008 EEE'de Tehlikeli Maddelerin Azaltımı Yönetmeliği 

2008 Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik (Yürürlükten kalktı.) 

2009 Ömrünü TamamlamıĢ Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 

2010 

Madencilik Faaliyetleri Ġle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması 

Yönetmeliği 

2010 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik 

2010 Atıkların Yakılmasına ĠliĢkin Yönetmelik 

2012 Atık Elektrikli ve Elektronik EĢyaların Kontrolü Yönetmeliği 

2015 Maden Atıkları Yönetmeliği (2016'da yürürlüğe girdi.) 
 

“Yeni Atık Yönetimi Yönetmeliği”, 2 Nisan 2015‟te yürürlüğe girdi ve Resmî Gazete‟de 

yayımlandı. Burada belediye atıkları ile ilgili tanım yapılıyor. Yani belediye atıkları 

dediğimiz zaman konutlardan kaynaklı atıkların yanında; benzer nitelikteki ofis, ticari ve 

kurumsal atıklar da dâhil ediliyor. Yönetmelikte, 20 numaralı kodla baĢlayanlar belediye 

atığı olarak belirtilmiĢ. Bunları dört gruba ayırdım: 

i. Geri dönüĢebilir atıklar,  

ii. Biyobozunur atıklar,  

iii. Tehlikeli evsel atıklar ve  

iv. Diğer atıklar 
 

Bu yönetmelikle birlikte ikili toplama sistemi çıktı. Biyobozunur atıklar bir yerde, geri 

kazanılabilir atıklar da ona karıĢmadan baĢka bir yerde toplanacak denildi. Burada 

belediye yükümlülükleri de tanımlandı. Belediye yükümlülüklerinin bir bölümü zaten eski 

yönetmeliklerde olan Ģeyler ama farklı olarak belediyelere; biraz daha iĢin içinde olun, 

personeli eğitin, mesleki riskleri önleyin ve ciddi bir iĢ planı yapın gibi mesajlar veriliyor. 

Ayrıca atık yönetim planı hazırlanması konusu var. Burada farklı olarak atık önlenme 

tedbirleri de plana dâhil edildi. Atık getirme merkezleri kurulmasından büyükĢehirlerdeki 

ilçe belediyeleri sorumlu tutuldu. Ġl belediyelerine de atık getirme merkezi sorumluluğu 

verildi. Bu oturumu kapatmadan Ģunu hatırlatmam gerekiyor; yapılan tüm iĢlerin mümkün 

olduğunca verilerini tutmak ve bu verilerden analiz çalıĢmaları yapmak önemli. Ġyi bir 

yönetimin güvenilir bir veri ile planlanacağını belirtmek istiyorum. 

 

Dinlediğiniz için teĢekkür ederim.  
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1.3 Katı Atık Yönetimi – Sorunlar ve Öneriler   

Mahmut Özgür ġAKI 

REC Türkiye Kıdemli Danışman 

Sırasıyla Samsun, Erzurum, Bursa, Tekirdağ, Ġzmir, Adana, ġanlıurfa ve Ankara‟da 

düzenlenen eğitimlerin “Katı Atık ve Atık kolları Yönetimi” oturumlarında toplam 232 

belediye temsilcisine ulaĢılmıĢtır. Katı atık yönetimi eğitimi sırasında katılımcılardan katı 

atık konusuyla ilgili görüĢlerini, özellikle karĢılaĢtıkları sorunlar çerçevesinde kısaca ifade 

ederek dağıtılan kâğıtlara yazmaları istenmiĢtir. Katılımcıların geri bildirimlerinin yer aldığı 

bu notların derlenmesiyle aĢağıdaki sonuçlara varılmıĢtır:  

 Belediyeler, toplanmasından ve yönetiminden sorumlu oldukları kentsel atıkların 

yanı sıra özellikle ambalaj atıkları, atık elektrikli ve elektronik eĢyalar, bitkisel atık 

yağlar, tehlikeli atıklar, hafriyat toprağı, inĢaat ve yıkıntı atıkları konularına dikkat 

çekmiĢ ve bu alanlardaki sorunlarını dile getirmiĢlerdir. 

 Atık önleme ve yönetiminde bilincin yeterli olmaması en önemli sorun olarak 

belirlenmiĢtir. Tüm bölgelerde bu durum farklı paydaĢlarda (halk, belediye 

personeli ve yöneticileri) bilinç ve katı atık konusunda eğitim eksikliği olarak 

vurgulanmıĢtır. Çevre koruma ve tüketim konusunda kiĢisel farkındalık ve 

sorumluluğun çok düĢük olması, bazı kiĢilerin ise çevreyi özellikle kirletmek için 

çaba sarf etmesi durumuna dikkat çekilmiĢtir. Bu konuyla ilgili katılımcılardan Ģu 

öneriler gelmiĢtir: 

o Atık yönetimi konusunda halkın bilinçlenmesinin, eğitim kurumları vasıtasıyla 

çocukluktan itibaren bir refleks olarak geliĢtirilmesi, atık yönetimiyle ilgilenen 

yöneticilerin ve personelin düzenli olarak eğitimlere tabi tutulması ve 

o Gerek yerel TV-radyo kanalları ve yazılı basın yoluyla, gerekse de evden eve 

eğitimler verilerek halkın bilinçlendirilmesi. 

 Belediyelerin atık yönetimi konusunda finansman sorunu çekmeleri, bütçelerinin 

yeni yatırımlar için yetersiz olduğu konusu eğitim ve bilinç eksikliğinden sonra en 

önemli sorun olarak ortaya çıkmıĢtır. Bazı belediyelerin maddi sıkıntılardan dolayı 

atık yönetimi konusunu ikinci plana itmeleri söz konusudur. Ayrıca çevre 

konusunda belediyelere verilen teĢvik ve hibelerin düĢük olması ya da Avrupa 

Birliği IPA fonları gibi uzun ve detaylı süreçlerden geçmesi durumu da sorun olarak 

belirtilmiĢtir. Bütçe ve finansman konularında katılımcılardan aĢağıdaki öneriler 

gelmiĢtir:  

o Atık yönetimi konusunda gerekli ekip ve ekipmanların oluĢturulması ve teknik 

kapasitenin arttırılması için Bakanlıktan proje destekleri oluĢturulması,  

o Belediyelerde katı atık yönetimi için ayrı bir bedel oluĢturulması ve tahsil 

edilmesi, 

o Bakanlık ve Avrupa Birliği fonlu proje desteklerinin belediyelere anlatılması ve 

bu konularda eğitimler verilmesi ve 

o Atık önlenmesi projelerine teĢvik ve hibe verilmesi.  
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 Bir baĢka önemli sorun da ilgili atık yönetimi mevzuatının anlaĢılması, 

uygulanabilirliği ve izlenmesi konusudur. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı yönetmelikler 

yürürlüğe girmeden önce taslak olarak internet sitesinden yayınlamakta ve 

görüĢleri toplamaktadır. Ancak bu görüĢlerin ne ölçüde dikkate alındığı 

bilinmemektedir. Mevzuatın uygulanmasının izlenmesi konusunda yeterli alt yapı 

olmadığı da belirtilmiĢtir. Bu alanda getirilen öneriler Ģu Ģekildedir: 

o Atık konusunda yasal düzenlemeler yapılırken ya da politikalar hazırlanırken 

uygulayıcılardan ve bölgesel aktörlerden görüĢ alınması, 

o Hayal ürünü değil, ülke gerçekleriyle örtüĢen yönetmeliklerin hazırlanması, 

o Cezai yaptırımların arttırılması ve uygulanması (Özellikle hafriyat toprağı, 

inĢaat ve yıkıntı atıklarının kaçak dökümleriyle ilgili), 

o Atık yönetiminin tek merkezden yönetilmesi ve standartların belirlenmesi, 

o Atıkların depolanması iĢinin yerel düzeyden çıkarılıp ulusal ölçekte veya 

Bakanlık eliyle (adına) yapılması, 

o Her ile entegre bir atık yönetim tesisi kurumasının mevzuatla zorunlu hale 

getirilmesi. 

 Özellikle doğu illerinden birçok belediye tarafından belirtilen baĢka bir sorun da 

ambalaj atıklarının toplanması konusunda destek ya da çalıĢacak TAT lisanslı firma 

bulmaktaki zorluktur. Ambalaj atıkları konusunda yetkilendirilmiĢ kuruluĢların bazı 

belediyeleri nüfusun ve toplanacak atık miktarının düĢük olmasından dolayı tercih 

etmemesi zaten maliyetli olan ambalaj atıkları toplanması iĢlemini maddi desteksiz 

bırakmakta ve lisanslı firmaların da iĢlerini verimsiz olarak yapmalarına sebep 

olmaktadır. Lisanslı firmalar destek alamadıkları için gerekli toplama ekipmanı ve 

kamyonu sağlayamamakta ve bu firmalar da ekonomik yönden kârlı olan atıklara 

ve bölgelere yönelmektedirler. TAT lisanslı firmalar bu durumda ağırlığı sanayi 

bölgelerine vermekte ve yerleĢim yerlerine yeterli özeni göstermemektedir. Bu 

konuda aĢağıdaki görüĢ gelmiĢtir:  

o Lisanslı firmalar ile imzalanan sözleĢmelerin yaptırımı olmayıĢından dolayı 

lisanslı firmaların daha kârlı olan atık kaynağına yönlenmesinin önüne geçmek 

için bu sözleĢmelerde bağlayıcı unsurların bulunması, gerekmektedir. Ancak; 

yetkilendirilmiĢ kuruluĢ, belediye ve lisanslı firma arasında yapılan sözleĢmelerin 

geçerliliği konusu da bir baĢka sorundur. SayıĢtay, belediyeler ihalesiz gelir 

getirici bir faaliyeti devredemez hükmüyle bu sözleĢmelerin yetersiz olduğu 

konusunda yargıya varmıĢtır. Belediyeler için bu durum önemlidir ve 

netleĢtirilmesi gerekmektedir.  

 Sokak toplayıcıları, özellikle ambalaj atıkları yönetimi konusunda kurulacak sistem 

için birçok belediyenin ortak sorunu olarak gösterilmiĢtir.  Bu konudaki çözüm 

önerileri aĢağıdaki gibidir: 

o Geri dönüĢtürülebilir atık konusunda Türkiye‟de faaliyet gösteren hurdacı ve 

sokak toplayıcıları gerçeğinin tüm boyutlarıyla değerlendirilmesinin gerekliliği,  

o Sokak toplayıcılarının sisteme entegrasyon çalıĢmalarında kalıcı çözümlerin 

bulunması ve 
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o Atıkların kaynağında ayrı toplanmasının önünde engel olan düzensiz kent 

planlaması ve kentleĢmenin önüne geçilmesi ve toplama güzergâhları için 

optimizasyon projelerinin uygulanması.  

 6360 sayılı yeni kanunla mücavir alan sınırlarının il sınırları olmasıyla ilçe 

belediyelerinin atıklarının bertarafından büyükĢehir belediyeleri sorumlu olmuĢtur. 

BüyükĢehir yasası sonrası ilçe belediyelerinin koordinasyonu ve ilçe 

belediyelerinden katı atık ile ambalaj atıklarına yönelik verilerin toplanmasında 

yaĢanan zorluklar nedeniyle projelendirmelerde belirsizlikler sorun olarak 

belirtilmiĢtir. Yine aynı kanunla büyükĢehir belediyelerinin aktarma istasyonları 

kurması gerekmekte olup, aktarma istasyonlarıyla ilgili net standartların 

belirlenmesi gerekliliği oluĢmuĢtur. Tüm bu sorunlar için aĢağıdaki öneriler gelmiĢtir: 

o Yeni yasayla oluĢan belirsizliklerin giderilmesi için kılavuz hazırlanması ve 

o Entegre atık yönetimi planı formatları belirlenmesi, 

 Birçok belediyede atık yönetimi konusunun sadece Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü 

tarafından yürütülmesi ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün bulunmaması 

yeterli özenin gösterilmemesine neden olmaktadır. Ayrıca belediyelerde atık 

yönetiminde uzmanlaĢmıĢ personelin olmaması ya da yetersiz olmasıyla ilgili sıkıntı 

çekilmektedir. Belediye teknik personeli yeterli olsa bile bazı durumlarda da üst 

düzey yönetimin katı atık yönetimi konusuna yeterli desteği vermediği durumlar 

gözlenmektedir. Bu sorun da belediyelerin katı atık konusunda yapacakları 

projeleri yavaĢlatmakta ve verimini düĢürmektedir.  

 Önemli baĢka bir sorun da halk sağlığını tehdit eden vahĢi depolama alanlarının 

halen yaygın olmasıdır. Ayrıca mevcut atık depolama alanlarında; koku, çöp 

sızıntı suyu, uçuĢan poĢetler ve yoğunlaĢan kuĢ popülasyonu sorunları dile 

getirilmiĢtir. Geri dönüĢtürülebilir atıkların düzenli depolama alanlarına yasak 

olmasına rağmen kabul edilmesi de sorun olarak eklenmiĢtir. Düzenli depolama 

alanı seçimiyle ilgili problemler de yaĢanmaktadır. Politik nedenlerden dolayı 

belediye birliklerindeki hiçbir belediye, kendi sınırında depolama alanı yapılmasını 

istememektedir. 

Yukarıda bahsedilen sorunlar, eğitimlerin düzenlendiği bölgelerin birçoğunda ortak sorun 

olarak belirlenmiĢtir. Bunlar dıĢında daha az katılımcı tarafından dile getirilen sorunlar da 

aĢağıda listelenmiĢtir: 

 Karadeniz Bölgesi‟nde hafriyat toprağı, inĢaat ve yıkıntı atıkları ile evsel atıklar için 

depolama alanı bulma sıkıntısı. Ayrıca tehlikeli atık yönetimiyle ilgili de faaliyetlerin 

sınırlı olması,  

 Elektrikli ve elektronik atık ile atık pil üreticilerinin toplamada aktif rol üstlenmemesi, 

 Teknoloji transferi konusundaki çekimserlikler (bilinmezlik, yerel Ģartların ülkemizde 

farklı oluĢu, her modelin ülkemize uymaması ve yatırımcıların bölgeleri yeterince 

tanımamaları gibi), 
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 Merkezden uzak, düĢük nüfuslu ilçe ve köylerde geri dönüĢtürülebilir atıkların, 

hayvancılık ve tarımdan oluĢan atıkların toplanamaması (Özellikle Trakya 

Bölgesi‟nde), 

 Mezbaha atıklarının gömülerek bertaraf edilmesine karĢı Ģikâyetlerin yoğun 

yaĢanması ve yeni çözüm arayıĢlarına gidilmesi,  

 Tehlikeli atık üreten sanayilerin atık kodlarından habersiz oluĢu, 

 Hafriyat toprağı, inĢaat ve yıkıntı atıklarının geri dönüĢümü ve bertarafı için faaliyet 

gösteren sahaların yetersiz olması,  

 Kömür kullanımında ortaya çıkan, kül ve cürufun belediye atığına karıĢması, 

 Geri dönüĢtürülebilir atıklara özgü kumbaralara diğer çöplerin atılması, 

 Atık getirme merkezinin kurulması ve iĢletilmesi ile ilgili somut bir adım atılmaması 

ve elektrikli ve elektronik atıkların toplanmasıyla ilgili sorunlar yaĢanması.  
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1.4 Avrupa Birliği’nde Entegre Atık Yönetimi Uygulamaları 

Oğuz CAN 

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü (Önceki: TAYÇED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Öncelikle bu güzel etkinlik için REC Türkiye‟ye teĢekkür ediyorum. ÇEKAP Projesi 

kapsamında belediyelerin atık yönetiminde kapasite geliĢiminin sağlanması öncelikli bir 

baĢlıktır. Bu nedenle sunumumda Türkiye‟nin hem konumu hem de aday ülke olması 

nedeniyle neredeyse birebir müktesebatını ve uygulama safahatını uyumlaĢtırdığı 

Avrupa Birliği’nde atık yönetiminde mevcut durum ve yeni yönelimlere dair detaylı bilgi 

vermek istiyorum. 

KentleĢme oranının %50‟lerden %80‟lere tırmandığı, ürün döngüsünün hızlandığı ve 

tüketim alıĢkanlıklarının çok hızlı değiĢtiği günümüzde, Avrupa Birliği‟nde ve dünyada 

“atık önleme” ve “azaltım”ı destekleyen strateji ve planlama çalıĢmaları 2010 dönemi ve 

sonrasında ileri bir aĢamaya taĢınmaktadır. Hedefli (KPI), Yenilikçi, Tekrarlanabilir, örnek 

teşkil edebilen, net tanımlı ve ölçülebilir bir atık yönetimi için Avrupa Birliği atık 

yönetiminde döngüsel ekonomi paketi ile vites yükseltmektedir. 

 

Şekil 12 - Atık Yönetimi Gelişim Süreci 

Atık yönetiminin hiyerarĢik geliĢimine baktığımızda öncelikle toplama ve depolama 

sonrasında aĢama aĢama azami geri kazanım ve geri dönüĢüm faaliyetlerine 

yoğunlaĢıldığını görüyoruz (bkz. ġekil 12). Avrupa Birliği de atık yönetimini zaman 

içerisinde geliĢtirmiĢ. 
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Atık yönetimi sektöründen bahsettiğimizde, iĢin bir boyutu da Ģu; otomotiv sektöründen 

bahsettiğimiz zaman 1907 Henry Ford‟un X modeli yalın üretim örneğindeki gibi, 100 yıl 

öncesine gidebiliyoruz. Çimento sektöründen bahsettiğimiz zaman, 150 yıl öncesinden 

örnek verebiliyoruz. Atık yönetimi sektörü; özellikle geri dönüĢüm, maddesel dönüĢüm ve 

mekanik biyolojik iĢlemler serisi olarak baktığımızda fermantasyonla (anaerobik digestion) 

hepsini koyduğumuz zaman 15 yıl öncesine gidebiliriz. Belki de en fazla 20 yıl geriye 

gidebilirsiniz. Hatta atık yakmayı da dâhil edelim; atıkların yakılması 1980‟lerde Schmidt 

KardeĢler ile baĢlamıĢ. Batı Avrupa ülkeleri, atıklarını Doğu Almanya‟ya, vesaireye 

gönderirken; birleĢme durumu olunca arka bahçeler ortaya çıkarak, atıklarını 

göndermeyince yakmaya baĢlamıĢlar. Havayı kirletince bakmıĢlar, tamam atığı bertaraf 

ettik ama havayı kirlettik. Bu sefer de gaz tutucu (scrubber) üzerinde uzmanlaĢmıĢlar. Atık 

ısıyı ne yapacağız derken atık ısıdan buhar ve enerji elde etmiĢler, atıktan enerji (waste 

to energy) demiĢler. Bu bile 1980‟lerden 1995‟lere kadar gelmiĢ, topu topu 20-25 yıl 

geçmiĢi olan bir sektörden bahsediyoruz. Dolayısıyla sadece yerel yönetimler 

öğrenmiyor, sadece merkezi hükümet veya özel sektör öğrenmiyor, atık sektörünün 

teknolojisini geliĢtirenler de dinamik öğrenme aĢamasında. Öğrenme eğrisinin 

ivmelendiği noktadayız. Dolayısıyla atık yönetiminde her geçen gün yeni bilgiler 

öğreniyoruz. Ama kamu adına, yerel yönetim adına bizim bu öğrenmeyi en düĢük 

maliyetle yapabilmemiz lazım. ġehirleĢme artıyor, atık önleme ve atık azaltımıyla ilgili 

ilerlemeler var. En iyi uygulamaların, planlara dâhil edildiği bir dönemdeyiz.  

Güçlü önleme ve azaltma ile etkin bir geri dönüĢüm… Dolayısıyla bugünlerde geri 

dönüĢümü çok daha sık duyuyor olacağız. Daha önceleri 4R kuralı demiĢtik. Atık 

hiyerarĢisinde; Reduce (azalt), Re-use (yeniden kullan), Recycle (geri dönüĢtür), Recover 

(geri kazan). Aslında geri dönüĢüm ile geri kazanım (recycling ile recovery) yeni 

tanımlarda 3R‟ye düĢürüldü, daha geniĢ kapsamlı olan geri kazanım (recovery) altında 

birleĢtirildi ve maddesel geri kazanım (material recovery) ile enerji geri kazanımı (energy 

recovery) olarak tanımlandı. Sizi terminolojilerle çok yormak istemiyorum ama 

terminolojileri ve geliĢimini adım adım resmetmek istiyorum ki biraz daha pekiĢsin. Önceki 

sunumda Özgür Bey‟in söyledikleriyle de harmanlanmıĢ olsun.  

Tarihsel ve terminolojik geliĢimine yakından baktığımız atık yönetiminde, küresel liderlik 

Avrupa Birliği bölgesinde. Yeni yönelimleri belirleyen Avrupa Birliği, kısa bir süre önce 2015 

– 2020 ve 2035 planlamalarını oluĢturdu. Her üye ülke bu planlarla 2015‟te ne 

yapacağını, atık miktarının ne olacağını, 2020 ve 2035‟te nerede olacağını belirliyor.  

Her iĢin baĢı planlama ve bu planlarla AB 2010 yılına kadar gerçekleĢenler ve 

öğrenmelerle beraber, biraz daha agresif, biraz daha değiĢtirerek ve biraz daha 

farklılaĢtırarak; hedefli, yenilikçi, inovatif, tekrarlanabilir (yani sadece tek bir yerde 

uygulanabilir değil baĢka yerlerde de tekrar uygulanabilir), örnek teĢkil eden, net tanımlı 

ve ölçülebilir olma kriterleri belirledi.  

Genel çerçevede, atık yönetimi süreci dünyada atığın toplanması ve uygun Ģekilde 

depolanmasıyla baĢlıyor. Bu birinci basamak. Amerika bile 1980‟lere kadar, Teksas‟taki 
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çöllere gömmüĢ; Doğu Almanya‟daki çöplerin ortaya çıkması (atıklar toplanmıĢ ve vahĢi 

depolanmıĢ) vb. problemler 1989‟daki Uluslararası Basel Konvansiyonu, yani atığın sınırlar 

arası dolaĢımının tanımlanması ile sonuçlanmıĢtır.  

Ġkinci aĢamada da düzenli depolama yani alıcı ortamların (hava, su, toprak) korunduğu 

yönteme geçmiĢ. Türkiye ikinci basamağa geçmiĢ durumdadır. 2003‟lerde 2-3 tane olan 

düzenli depolama sahası bugün 90 adede ulaĢmıĢ, nüfusun %60‟ından fazlasına hizmet 

vermektedir.  

Gitmemiz gereken yer neresi? 

Aslında: sıfır atık. Sıfır atık ile örnekler daha çok Japonya‟dan geliyor. Fakat maliyetler çok 

yüksek. Sıfır atık hedefinde yapılması gereken öncelikli ve çok daha uygun maliyetli 

adımlar var. Kaynağında ayrıĢtırma ve geri dönüĢümde bazı ilçe belediyelerimiz, 

Ġstanbul‟da, Ġzmir‟de, Bursa‟da TAT ve GDT‟ler var. Oldukça yavaĢ ilerliyoruz, ama bizim 

ulaĢmamız gereken nokta; önümüzdeki üç beĢ yıl içerisinde entegre tesisler ve entegre 

bir yönetim planıyla etkin toplama sistemlerinin oluĢturulması. Sormamız gereken bir diğer 

soru: Bizim sistemlerimiz niye çalıĢmıyor? Avrupa Birliği önceliklerini belirlemiĢ, teknik, 

ekonomik modellerini ve toplama sistemini ona göre kurmuĢ, toplama maliyetini 100 

Avro veya 160 Avro olarak yansıtmıĢ, gelir seviyesi de bunu kaldırıyor. Sistem, akıĢı ile 

A‟dan Z‟ye tanımlanmıĢ. Ama bizde kısmî tanımlamalar ile sonuca gidilmeye çalıĢıyor. Bu 

da sistemin tam olarak çalıĢmaması ve istenilen verimliliğe eriĢmemesi için önemli 

nedenlerden biri. Bugün Türkiye açısından baktığımızda, geri dönüĢüm sektörü, hâlâ 

hurdacılık sektöründen atık yönetimi sektörüne dönüĢümünü tamamlayabilmiĢ değil. 

Bunu kendimizi küçümsemek için değil alınacak mesafeyi betimlemek açısından 

vurgulamak istiyorum. 

Ambalaj atıkları yönetmeliği 2005‟te yayınlandı, 2008 ve 2011 yılında revize edildi. Ancak 

her defasında istenilen ivmeyi yakalayamadı, belki geriye gitti. Bugünlerde ambalaj 

atıklarının kontrolü yönetmeliği revizyonu yeniden gündemde ve önümüzdeki 3-4 ay 

içerisinde görüĢe açılabilir diye düĢünüyorum.  

Avrupa Birliği; 2 Haziran 2014 tarihinde Aralık 2015‟te döngüsel ekonomi paketi (CEP-

Circular Economy Package) ile sonuçlanacak yeni bir strateji çalıĢmasını tartıĢmaya açtı. 

Bir yandan çevresel faydası bir yandan da ekonomik faydası önceliklendirildi. Ġklim 

değiĢikliği müzakerelerinde de her çevresel hedefin, bir Ģirkete milyon Avro, bir ülkeye 

milyar Avro bir katkısı var. Her kararın kendi içerisinde bir dinamizmi var. “There is no 

romance without finance” (Finansman/para olmadan romantizm olmaz). Dolayısıyla bir 

sektör oluĢturuluyor ve ekonomik kalkınma ön planda tutuluyor. 2014‟teki 

düzenlemelerinde de Avrupa Birliği‟nin birlik olarak dıĢarıya olan bağımlılığını azaltacak 

bir döngüsel ekonomiye girmek; bunun için de hammaddeye eriĢimi kolaylaĢtırmak, geri 

dönüĢümü artırmak ve tabi ki de istihdam oluĢturmak istiyor. Burada belediye atıklarının 

geri dönüĢümü ve tekrar kullanıma hazırlanması oranını 2030 yılı itibariyle %70‟e çıkarmak 

istiyor. Ambalaj atıklarında bu oranlar kâğıt için %90, plastik için %60, ahĢap için %80, 
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cam, metal ve alüminyum için 2030 sonu itibariyle %90 olarak belirlenmiĢ. Buradan 

çıkacak mesaj Ģu, Avrupa Birliği vites arttırıyor. Biz de Avrupa‟nın %60 geri kazanım 

hedefine nasıl yaklaĢırız çabasındayız. Avrupa Birliği üyelerinin bir kısmı hedeflerine 

eriĢmiĢ, bazı üye ülkeler ise geri kalmıĢ ve eriĢememiĢ durumda olsa da Ģu an AB‟nin 

hedefleri yükselttiğini görüyoruz. 

Gıda atıklarına yönelik de ciddi bir odaklanma var. Bunu ayrı bir baĢlık olarak 

değerlendiriyor. Gıda atıklarının üretimini %30 azaltmayı hedefliyor. Hem ekonomik 

sürdürülebilirlik açısından hem de atık önleme açısından önemli. AB, 2025 yılında düzenli 

depolama miktarını azami %25 olarak belirledi. Bununla ilgili de birtakım erken uyarı 

sistemleri istiyor; yani Polonya hedefine ulaĢamadığında bunu ben 2025‟te 

görmemeliyim, mümkünse hedefe eriĢemediğini erken uyarı sistemiyle 2023‟te 

görmeliyim diyor. 

Atık yönetim hedeflerini artırırken, finansmanı üzerine de çalıĢıyor. “Kirleten öder” 

prensibini hayata geçirmiĢ. Depolama vergisi (landfill tax), yakma vergisi (incineration 

tax), toplama ve bertaraf bedeli (gate fee) bunun uygulanan örneklerinden. 

“Kirleten öder” bizim de ana prensibimiz. Ama bizde kirleten öder değil, “Yakalanan 

öder(!)” Ģeklinde, 30 Eylül‟de yine Dilovası‟nda variller çıktı! 

Belediyeler için destekler; aylık toplama, ikili toplama, diğer finansman ve yönetim 

modelleri. Birazdan daha detaylı bakacağız. Diğer yeni yaklaĢım da KOBĠ‟lerde atık ve 

çevre raporlama zorunluluğunun basitleĢtirilmesi. Yani Avrupa Birliği bile diyor ki sofistike 

değil de basit bir raporlama olsun, KOBĠ‟ler de kendi kendini raporlamada cesaretlensin. 

Bir baĢka çalıĢma alanı temel istatistiklerin güvenilirliği; azaltımlarda verilen baz yıl için 

veriniz yok ise (biyobozunur atıklar için verilen azaltım hedefinde ve sera gazı 

envanterlerinde buzdolabı vb. beyaz eĢya kaynaklı endüstriyel gaz istatistiklerinde 

olduğu gibi) doğru karĢılaĢtırma yapamazsınız. Verileri, veri kaynaklarını net tanımlamalı 

ve güvenilir bir Ģekilde toplamalıyız ve hedefleri de birbiriyle uyumlaĢtırmalıyız. Aslında 

biyobozunur atıkları ve ambalaj atıklarını ayrı toplamak aynı Ģey, dolayısıyla 

biyometanizasyon, kompost veya biyolojik atıklarla, organik çözünür atıklarla ilgili 

teknolojilerle maddesel geri dönüĢüm iĢlemleri aynı hedefe bakıyor. Aynı yap-bozun 

parçaları Ģeklinde. AB‟nin yeni düzenlemelerinde ayrıca deniyor ki “Atık 

yönetmeliklerinde kullanılmayan-eskimiş yasal tanımların kaldırılarak tanımların 

uyumlaştırılması ve uçtan uca tutarlılığının sağlanması.”. Biz de yönetmeliklerimizi 

değiĢtirdik, ne kadar gerekiyorsa o kadar değiĢtiriyoruz. Fakat bu sefer bir yönetmelikteki 

değiĢim diğer yönetmeliği etkiliyor. Biz bundan iki sene önce TÜRKTAY‟da, Çevre ve 

ġehircilik Bakanlığının kıymetli yöneticileriyle, bir bahar temizliği lazım artık dedik çünkü 

zamanla oluĢan çeliĢkilerden yönetmelikleri hazırlayan uzmanlar bile okuduğunda yorum 

yapmak zorunda kalabiliyor ve uygulamaya geçiĢte sıkıntı olabiliyor. Mevzuatlarda 

uçtan uca tutarlılığın sağlanması, 2014 itibariyle Avrupa Birliği‟nin de hedefi. Dolayısıyla 

Ģunu demek istiyorum, çok gerilerde değiliz, sistematik çalıĢmalar yaparsak biz bu treni 

yakalayabiliriz.  
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Belediye atıklarının kütle akıĢı olarak Ģemaya döküldüğü çalıĢmada (bkz. ġekil 13); atık 

önleme modülü, toplama modülü ve finansal maliyet modülü yer almaktadır. Finansal 

maliyet modülü için söylenmesi gereken önemli bir tespit olarak; atık yönetimi toplamda 

içerisinde ekonomik bir değer olan ve toplam atık yönetim maliyetinin bedelini aĢağı 

çeken fakat üzerine ilave gelir getirmeyen bir faaliyettir. Atık yönetimi açısından bana 

evsel karıĢık atığınızı verin, ben buradan biyodizel vesaire üreteceğim, üzerine de size on 

lira vereceğim, böyle bir Ģey maalesef yok, olsaydı bunun örneklerini hem Avrupa‟da 

hem Türkiye‟de görürdük. Bir diğer modül ise çevresel etki modülü. Bununla ilgili REC 

Türkiye‟nin, Çevre ve ġehircilik Bakanlığının çalıĢmaları var. Son modül ise istihdam 

modülü. Atık yönetimi öyle bir sektör ki aslında, otomotiv sektöründe istihdam olabilmek 

için en az Endüstri Meslek Lisesi mezunu olmalısınız veya IT sektöründe çalıĢacaksanız en 

az üniversite mezunu olmalısınız. Atık sektöründe mühendisten vasıfsız personele kadar 

her alandan, her mavi yaka seviyesinden ve beyaz yaka seviyesinden, “process 

reliability engineer”da, Ġngilizcesini kullanıyorum -çok sofistike olsun diye- yani proses 

güvenilirlik artıĢından sorumlu bir dizi insanın son derece net çalıĢabileceği, kendi 

içerisinde önemli modülleri olan ve bu yönden de sürdürülebilirliğe katkısı olan bir 

sektördür. 

 

Şekil 13 - Belediye Atıklarının Kütle Akışı (Mass Flow Module) 

Tabi ki burada evsel atıktan konuĢuyoruz (bkz. ġekil 14). Burada bir atık üretimi var. 

Öncelikle ne kadar atığınız var ve bunun yıllık trendi ne? Avrupa‟daki atık üretimi miktarı 

trendi eksiye doğru. Türkiye‟de atık miktarı büyükĢehirlerde, yeni kurulanlarla birlikte 30 

büyükĢehirde, daha hızlı artıyor. Nüfus ve gelir seviyesi artıyor, tüketim alıĢkanlıkları 

değiĢiyor. Özellikle yeni büyükĢehir belediyelerinde sınırlar geniĢledi ve daha önce 
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adreslenmemiĢ bir sürü atık gelmeye baĢlayacak. Dolayısıyla birkaç yıl içerisinde 

buralarda atık miktarı 2-3 katına çıkabilir.  Modelleme, atık miktarıyla baĢlıyor ve önleme 

modülüyle devam ediyor. Sonrasında kaynağında ayrıĢtırılmıĢ atık ve karıĢık toplanmıĢ 

atık olarak ikiye ayırmaktadır. AB, modelinde toplanamayan atıkları dahi göstermekten 

hicap duymamaktadır. 

 

Şekil 14 - Belediye Atıkları Kütle Akış Şeması 

Kaynağında ayrı toplanmıĢ atıklar; iĢlemesi, teknoloji seçimi, iĢ planı oluĢturmak ve 

maliyetleri öngörmek kolay. KarıĢık toplanan atıklar ise; mekanik biyolojik iĢlemlere, 

yakmaya veya doğrudan düzenli atık depolamaya gönderilmektedir. 

Almanya’ya bir bakalım; genel resmi vermeye çalıĢıyorum. Almanya, Avrupa‟nın hem 

ekonomide hem çevre ve atık teknolojilerinde öncü ülkelerden. Avrupa Birliği 

örneklerinin de birçoğu Almanya‟dan geldiği için, Almanya‟yı net görmekte fayda var. 

Almanya nüfusunun %85‟i Ģehirlerde yaĢıyor ve kapıdan kapıya toplama sistemi kurulmuĢ 

durumda. 120, 80 ve 60 litrelik farklı kapasitelerde konteynerlerini koymuĢ, kartlı izleme-

ödeme sistemlerini oluĢturmuĢ ve ne kadar atık hangi evden çıkıyor rahatlıkla görebiliyor. 

Bizde miktara dayalı bir sistem henüz yok. Bizim yerleĢimlerimiz çok yoğun ve Ģehirlerimiz 

çok kalabalık ancak kentsel dönüĢüm diye de bir fırsatımız var. Kentsel dönüĢümü biz 

binaları yıkıp yerine üç beĢ kat daha yüksek binalar koyarak daireleri de biraz daha 

küçültüp yapmayı öngörüyoruz. Kentsel dönüĢüm yerine yık-yap yapıyoruz. 

Almanya‟da evlerden kaynaklı belediye atıklarında bedel tamamen vatandaĢ 

tarafından karĢılanıyor. Bizde bu bedel tanımlanmamış durumda ama bundan kaçabilir 
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miyiz? Buna yavaĢ yavaĢ geçmemiz lazım. Ne kadar çevrecisiniz kiĢi olarak, organizasyon 

olarak? Ne kadar bedel ödeyebilecekseniz, o kadar çevrecisiniz. Paranız yetmiyorsa 

düzenli depolamada kalırsınız. Eğer bunun üzerine daha iyi bir Ģey yapabiliyorsanız yine 

geri dönüĢüm ve geri kazanım maliyetleriyle aĢağıya çekerek sıfır atığa kadar 

gidebilirsiniz. Yakarsınız külünüzü asfaltta kullanırsınız, vitrifiye edersiniz, gazlaĢtırırsınız ama 

her iĢlem ilave yatırımdır. Ġlave yatırımın kendi geri ödemesi ile ilgili amortizasyonu ve 

iĢletme maliyetleri vardır. Dolayısıyla ne kadar maliyete katlanabilecekseniz o kadar 

çevrecisiniz.  

Almanya‟da getirme merkezlerine sadece ayrıĢtırılmıĢ ambalaj atıkları kabul ediliyor ve 

kabul edilen ayrıĢtırılmıĢ atıkların maliyetini kısmen belediye kısmen de merkezi hükümet 

veya eyalet sistemi karĢılıyor. Türkiye‟de kaynağında ayrıĢtırmayı nasıl empoze edebiliriz? 

VatandaĢın cebine bir Ģey girmezse veya cebinde bir Ģeyin miktarı azalmadığı sürece bu 

sistemi Ģu anki bulunduğu sistemden bir tık öteye götüremeyiz. Atık yönetiminin içine 

finansman kültürünü iyi koymak lazım. Almanya‟da ev kaynaklı organik atıkların bedeli, 

karıĢık evsel atıklarda olduğu gibi vatandaĢtan tahsil ediliyor.  

Almanya‟nın Ģu an 2700‟ün üzerinde biyometanizasyon tesisi var ve Almanya bunun 

teknolojisini kendi geliĢtiriyor. Dolayısıyla diyor ki, “Ben AB ülkesi olarak mekanik biyolojik 

iĢlemler tesisleri içerisinde anaerobik çürütmeye önem vereceğim çünkü ben enerji 

açısından bakıyorum, iki tane nükleer santralimi kapattım bunun için güneĢ enerjisi benim 

için önemlidir. Rüzgârla ilgili zaten bütün verimli alanları rüzgâr türbiniyle donattım. Hatta 

Ģimdi 800 kW, 1 MW‟lık RES‟leri söküp, yerine 2,5 - 3 MW‟lık koyuyorum. Ama yine de ben 

enerjide food ve organic waste kaynağında ayrı toplarım ve olabildiğince 

biyometanizasyona götürürüm.”. Ekonomik değeri olan ambalaj atıklarının geri dönüĢüm 

ve bertaraf maliyetleri yetkilendirilmiĢ kuruluĢlar tarafından karĢılanmaktadır. 

Tablo 7 - Almanya'da Aylık Atık Bertaraf Bedelleri (Gate Fee) 

ġehir 
120 litre konteyner 

(€/ay) 
Ġlave bedel 

 

Frankfurt (2012) 24,63 5,68 €/toplama 

Berlin (2013) 27,29 10,10 €/ay 

Hamburg (2011) 15,18 6,56 €/ay 
 

Tablo 7‟de görülebileceği gibi, Almanya‟da atık bertaraf bedeli (gate fee) olarak, 

Frankfurt‟ta 120 litrelik konteyner için aylık 25 Avro toplanmakta ve ilave kapasite artıĢı 

olursa ayrıca bedellendirilmektedir. Toplama bedeli olarak da ayrıca aylık 6 Avro alınıyor. 

Türkiye için Avro olarak verilen bedelleri TL olarak düĢünmek yanlıĢ olmaz. Berlin ve 

Hamburg biraz daha farklı. Demografik/coğrafik koĢullar, yöntemler ve alt yapı Ģartlarına 

göre toplama ve bertaraf bedelleri değiĢiklik göstermektedir.  
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Türkiye‟de bir ton atığın toplama, aktarma ve depolama maliyeti kaç liradır? 1 ton atığın 

net yakma bedeli ne kadar olur? Bu soruların cevaplanabileceği altlıkların Ģeffaf ve 

doğrulanabilir oluĢturulması lazım. Belediyeler maliyetlerine tam hakim olmalıdır. Sadece 

kendi departmanına bakan maliyet kalemini toplam maliyetmiĢ gibi algılamak doğru 

değildir. Örneğin bir depolama maliyeti açısından konuyu aldığımızda depolama 

maliyetini sadece sahadaki personel ve iĢ makinesinin yakıtı olarak gören belediyelerimiz 

var. Hâlbuki sahanın kamulaĢtırılması veya orman izni, depolama sahasının hazırlanması, 

rampaların yapılması, iĢletilmesi, koku yönetimi, sızdırmazlık, içindeki gözlem kuyuları, 

yardımcı tesisler, sızıntı suyunun toplanması ve arıtılması, yönetim ve denetim sistemleri, 

çevre görevlisi, üst kapaması, çevre düzenlemesi ve ağaçlandırılması gibi maliyetlerin 

eklenerek; varsa çöp gazından enerji potansiyelinin net gelirini de düĢerek net bir maliyet 

hesabı yapmaları daha doğru olacaktır. 

Toplam maliyet olarak YaĢam Döngüsü Analizine (Life Cycle Assessment-LCA) baktığınız 

zaman Avrupa‟da düzenli depolama maliyetinin 20 Avro ile 100 Avro arasında, bizde ise 

20 liradan 60 liraya kadar değiĢtiğini göreceğiz. Almanya‟da kompost üretimi ortalama 

maliyeti 75 Avro/ton, yakma Almanya‟da yaygın; 72 tane. 7 tane de alternatif yakıt 

hazırlayan atıktan üretilmiĢ yakıt var. Almanya‟da %90-98‟ini alternatif yakıttan karĢılayan 

çimento tesisleri de var. Yakma net maliyeti, 75 ila 210 Avro civarında değiĢiyor. Mekanik 

biyolojik tesislerinden 49‟u evsel atıklardan olmak üzere 61 tane bulunmaktadır. Sonuçta 

2010 yılındaki toplam atık miktarı, ne kadarı geri dönüĢüm için kaynağında ayrı 

toplanmıĢ, 2015‟te ne oldu, 2020‟de ne olacak, 2035‟e kadar beĢ yıllık projeksiyonlarla 

MBT tesislerindeki atık miktarındaki değiĢimle beraber, doğrudan depolanacak miktar 

gibi çok net ölçülebilir ve takip edilebilir bir tablo var. 

Ġngiltere; kendi içerisinde Kuzey Ġrlanda, Ġskoçya ve Galler olmak üzere farklı bölgelerden 

oluĢuyor. Her birinin de atık karakteristiği farklı. Ġngiltere aslında kaynağında ayrıĢtırma 

açısından Avrupa Birliği‟nin geriden gelen ülkesi. Bu açığı kapatmak için MBT tesislerinde 

artıĢa gitme kararı almıĢ. Ayrıca yeni teknolojiler, gazlaĢtırma, piroliz ve MBT‟lere 

yöneldiğini görüyoruz. Atık getirme merkezleri özellikle kaynağında ayrıĢtırılmıĢ kâğıt, 

alüminyum, cam ve bazen tekstil kabul ediyor. Atık toplama sistemi kapıdan kapıya olup 

%40‟ı karıĢık, %26‟sı ikili toplama sistemi olarak yürütülmekte. 28 tane MBT tesisi var; bu 

tesislerde bertaraf edilen atık için ton baĢına 89 Avro atık bertaraf bedeli (gate fee) 

ödeniyor. Depolama sahasına gelen atık için 80 pound (yaklaĢık 94 Avro) depolama 

vergisi artı iĢletme bedeli var. Atığımı depolamaya gönderdiğim zaman, depolama 

sahası iĢletme bedeli 25 Avro olan depolama maliyetini iĢletmeci alıyor, eğer 

depolamaya giden atığı azaltılırsa (yakma, MBT, piroliz vb.), azaltılan kadar miktarın 

depolama vergisi iĢletmecinin cebinde kalıyor. Depolanan atık miktarı için olan vergi, 

KDV uygulamasında olduğu gibi, DEFRA Çevre Ajansı‟na döndürülmektedir. Yani 

ayrıĢtırırsam, biyometanizasyon ve/veya biyokurutma yaparsam azalttığım miktar 

cebimde kalıyor. Böylece projeleri hızlandıran ciddi bir ölçek ekonomisi oluĢuyor. 

Türkiye‟nin en büyük sorunu atık sektöründe finansal, kaldıraçlama dediğimiz 

mekanizmanın tanımlanmamıĢ olması. 
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Avusturya‟ya geçiyorum. Orada da rakamlar itibariyle ne kadar biyolojik kurutma ne 

kadar anaerobik çürütme yapacağıyla ilgili planlamalarını vermiĢ durumda.  

Biyokütle; bizde tanımı hâlâ eksik. Biyokütle açısından baktığınızda AB hedefi 2020‟de, 

1994 yılına göre %65 azaltmak ve azami %35‟ini depolamaya göndermek. Bazı Avrupa 

Birliği ülkelerinin hedeflere göre yaklaĢık 4 yıllık bir gecikmesi var. Organik mineral ve 

toprağı iyileĢtirici malzemeler için fermantasyon kalıntısı hususunda BSI-PAS 110 

standardıyla beraber girdi malzeme kontrolü sağlanmaktadır çünkü atığı kaynağında 

ayrıĢtırmıyorsanız, karıĢık atıklarla yapacağınız ürünlerde farklı bir kirlilik ve bu kirliliği bir 

yerden bir yere taĢıma riski olabilir. 

ĠnĢaat ve yıkıntı atıklarında; Ġngiltere‟den baĢarılı bir örnek. Ġngiltere inĢaat ve yıkıntı 

atıklarını %50 azaltabilmiĢ ama bunu bir plan çerçevesinde yapmıĢ. YeĢil tedarik 

kılavuzunu hazırlayarak geri kazanılan atıkları ve kullanılacağı yerleri tanımlamıĢtır. 

Plastik atıklarla ilgili olarak;  2020 yılında AB‟de trend olarak 66,5 milyon tona ulaĢan 

plastik kullanımı söz konusu. 2008‟de üretilen plastiğin %48,7‟si depolama sahalarına 

gitmiĢ. Plastik; selle, baskınla, yer altı sularıyla depolama sahasına da eriĢse baĢka yere 

de konsa, derelere, denizlere eriĢiyor ve denizlerdeki plastik artıyor. Plastikler inert olarak 

değerlendirilmemektedir. Plastik geri dönüĢüm sektöründe; 42 milyar Avro‟luk, 400.000 

kiĢinin çalıĢtığı bir sektör oluĢturulmak isteniyor. 2014 yılı itibariyle 162.000 kiĢi çalıĢmakta. 

“Avrupa‟nın yeni komĢu ülkeler politikası - New Neighborhood Policy” uyarınca 

Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinden dolayı bizi de etkileme ihtimali olan plastik atıklarla 

ilgili düzenlemelerde bu atıkların düzenli depolamaya alınmasının yasaklanması 

gündemde. 

Firma olarak Recydia ne yapıyor? 

Ġstanbul‟daki tesisimiz, karıĢık evsel atık iĢliyor. Günlük 2000 ton kapasitede bir MBT tesisi. 

Tam otomatik ayrıĢtırmayla maddesel geri kazanım yapıyoruz. Geri kalanı da 

biyokurutmayla, karıĢık atık olduğu için, atıktan türetilmiĢ yakıta dönüĢtürüp alternatif 

yakıt olarak ikincil yakıt yakma tesislerinde kullanıyoruz. AĢağı yukarı 60.000 m2‟nin 

üzerinde kurulum ve kapasite olarak Avrupa‟nın en büyük tesisi. ġile - Kömürcüoda‟da 

kurmuĢ olduğumuz bu tesis hem maddesel geri dönüĢüm hem alternatif yakıt üretimi 

hem de depolama miktarını %50‟ye kadar azaltabilmek açısından önemli. Avrupa Birliği 

için de bir kazanım. 250 civarında bölgesel istihdamı var, 3 vardiya çalıĢıyor. Ulusal Geri 

DönüĢüm Stratejisi Belgesi‟nde de önem verilen tesis yatırımı. Ġklim değiĢikliğinde yıllık 

170.000 ton CO2e emisyon azaltımı sağlıyoruz ve ikili toplama sistemine geçildiğinde de 

hizmet verebilecek bir tesis. 

Manisa Kula‟da entegre endüstriyel atık geri kazanım ve bertaraf tesisimizde ATY - 

atıktan türetilmiĢ yakıt da üretiyoruz. Doğrudan elektrik üretecek piroliz çalıĢmamız var.  

BaĢta Ege Bölgesi olmak üzere endüstriyel ve tehlikeli atık yönetimini yapıyoruz. 

 



 

 

 57 

Türkiye’nin 2023 hedefleri noktasında: Nasıl bir atık yönetimi olması lazım? 

Doğal kaynaklarını etkili bir Ģekilde kullanan, sıfır atık yaklaĢımının benimsendiği, 

maddesel ve enerji geri kazanımının azami derecede sağlandığı, çevre ve insan sağlığını 

sürdürülebilirlik ilkesinde garanti altına alan; teknik, ekonomik, yasal ve sosyal zemini 

güçlü bir atık yönetimi gerekiyor. Bunun için alınması gereken önemli bir mesafe var.  
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1.5 Belediye Atıklarının Yönetimi: Ġstanbul Uygulaması ve  

Alternatif Yöntemler 

Kadir SEZER 

Ar-Ge Çevre Mühendisi 

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret (İSTAÇ) A.Ş. 

Avrupa‟daki sürdürülebilir ekonomik hedeflere baktığımızda, 2030 yılında belediye 

atığının %60‟ını, ambalaj atığının %80‟ini geri kazanalım gibi söylemler uçuk gelirken 

aslında atık üretiminin geliĢimine baktığımızda bu rakamların ne kadar gerçekçi 

olduğunu fark edebileceğiz. Dünya Bankasına 2013 yılında sunulan bir raporda, 1900‟lü 

yıllardan 2100‟lü yıllara kadar atık yönetiminin, 2005‟li yıllardaki miktarı ve projeksiyonuyla 

ilgili birkaç farklı yöntemle yapılan çalıĢmada çılgınca bir atık üretimi safhasından 

geçmekte olduğumuz ortaya konmuĢtur. Bununla ilgili çok ciddi ve radikal tedbirlerin 

alınması gerekiyor. Tabi devamında bir yönetim maliyeti de geliyor. Dünya Bankası 

rakamlarına göre, 2012 yılında yıllık atık yönetim maliyeti 205 milyar dolar iken bu rakamın 

2025 yılında 375 milyar dolar olması beklenmektedir.  

Dikkat edilmesi gereken en büyük kavram sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirliğe Ģöyle örnek 

verebiliriz. ġu an topraklarımızda olması gereken organik miktar ortalama %4-5 

oranındayken geldiğimiz noktada %1‟lerin altına indiği bölgeler var. Sürekli topraktan 

alıp toprağa kimyasal gübre haricinde hiçbir Ģey vermemiĢiz. Toprağın organiğini sürekli 

kullanmıĢız. Marmara Denizi‟nin bazı bölgelerinde 1950 yılında dip seviyede çözünmüĢ 

oksijen miktarı 4 mg/l iken günümüzde 1 mg/l‟ye düĢmüĢ. Bu, çevreden sürekli alıp, 

gerektiği kadarını vermemiĢiz anlamına geliyor.  

Yerel yönetim temsilcileri karar verme mekanizmalarında etkililer. Ortaya koyacağınız bir 

sistemin 100 yıl sonra da ayakta kalabiliyor olması gerekmektedir. Topraktaki organik 

miktarı azaldığında, topraklarımız kimyasala bağımlı hale gelmiĢ oluyor. Tarım Bakanlığına 

burada çok büyük görev düĢüyor. “Topraktan gelenin toprağa geri dönmesi lazım; 

hâlbuki siz bu organik atıkları götürüp depoluyorsunuz.” demesi lazım. Tabi ülkemizin 

gerçekleri de var. Biz, sürdürülebilirlik kavramı üzerinde çokça durup planlarımıza iĢlemek 

durumundayız. Bazı durumlarda çevreyi korumanın maliyeti 1 lirayken, temizlemenin 

maliyeti 4-5 lirayı buluyor. Belki bize yansımayacak ama bizden sonraki nesiller bir Ģekilde 

bunu yaĢayacak. Ġleride bu parayı karĢılayamadığımız durumlara da geleceğiz.  

Mevcut durumda Türkiye‟de atık yönetim hizmetleri %83‟lük nüfusu kapsamaktadır. 17 

kiĢinin çöpüne hizmet veremiyoruz belediye olarak. 83 kiĢinin çöpünü topluyoruz. Bu 

çöpün de %60‟ını düzenli depoluyor veya geri kazanıyoruz, %40‟ını vahĢi döküm Ģeklinde 

uzaklaĢtırıyoruz. Bu bizim gerçeğimiz. Bununla yüzleĢmek zorundayız. Bakanlığın bununla 

ilgili yaptığı çalıĢmalar var. AB ile uyumlu hale getirilen yönetmeliklerimize, bölgesel 

açıdan bakıldığında ulaĢılabilir olmayan hedefler var. Türkiye‟nin her bölgesi eĢit geliĢmiĢ 

değil. Bu hedefleri tekrar gözden geçirmeli, ülke hedeflerini de dikkate alarak bölgesel 

planlara önem vermeliyiz.  
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Kısaca ĠSTAÇ A.ġ. olarak Ġstanbul‟da neler yaptığımızı aktaracağım. Bizim iĢimiz atığın 

toplanması hariç, Ģehirden uzaklaĢtırılması ve onu kaynak niteliğindeyse değerlendirmek, 

değilse düzenli bir Ģekilde bertaraf etmek. Ġki tane düzenli depolama tesisi de baĢlamıĢ. 

Tabi bu da maliyet getirdiği için bunu en ekonomik hangi yöntemlerle yapabiliriz, hangi 

araçlar kullanabiliriz, aktarma tesisi mi kullanalım, geri kazanma oranını nasıl yapalım gibi 

sorularımız var. 

2013 - 2015 yılına geldiğimizde de bir yakma tesisi projesiyle karĢımıza çıkıyor. Niye? 

Çünkü alanlar daraldı, atık miktarı sürekli artıĢ gösterdi. Mevcut durumda yaklaĢık 17.500 

ton/gün kentsel atık oluĢumu görülüyor (bkz. ġekil 15). Geri dönüĢüm çalıĢmaları 1.000 ton 

tahmini değer. Niye tahmini değer? Çünkü sokak toplayıcıları kayıt altında değil.  

 

Şekil 15 - Atık Yönetiminde Neredeyiz? (2015) 

BüyükĢehirler için atık yönetimi entegre değil çünkü toplayan baĢkası iĢleyen baĢkası. Bir 

türlü entegre atık yönetimi kavramı oluĢturamıyoruz çünkü büyükĢehir belediyelerinin bir 

anlamda enkaz devraldığı durumlar olabiliyor. Örneğin, ömrünü tamamlamıĢ araç 

lastiğinin kompost tesisinde ne iĢi var? 

Ambalaj konusu da ayrı, toplama hususunda kanun maddesinden dolayı büyükĢehirlerin 

müdahale etme durumu yok. Tahmini olarak günlük 1.000 ton civarı ambalaj atığı geri 

kazanımı var. Devamında da iki adet düzenli depolama sahasında oluĢan atığın %83‟ü 

düzenli depolanıyor. Türkiye‟deki ortalamaya bakarsak düzenli depolama oranı 

%50-60‟larda.  

2025 yılıyla ilgili yatırım kararları var. Bununla ilgili bir de yakma tesisi planı var. Devamında 

da MBT ve Kompost Tesisi ile ilgili ilave yatırımlar mevcut. Tabi bunun esas amacı atık 

yönetimini parçalara bölmek. Avrupa ortalamasına baktığımızda, depolama ortalaması 

%34 olarak görünüyor. Geri dönüĢüm %27 ortalamasında, kompost %15 civarında (bkz. 

ġekil 16). Tabi hedefimiz bu yüzdelere ulaĢmak. ġu an Avrupa yakasında 155 hektarlık 
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çöp sahası doldu. Sürdürülebilir hale gelmesi gerekiyor. Süreçte 1 milyonu aĢkın 

öğrenciye eğitim verildi. Yine toplama ilçe belediyeleri tarafından yapılıyor, sekiz adet 

aktarma tesisiyle tesislerimize ulaĢtırılıyor.  

 

Şekil 16 - 2024 Katı Atık Yönetimi Hedefleri 

Bir geri kazanım ve kompost tesisimiz var, 1.000 ton kapasiteli belediye atığı iĢleme 

kapasitesine sahip. Mevcut durumda karıĢık atıklardan kompost üretiliyor, organik içeriği 

yüksek atıklar tercih edilerek kompost haline getiriliyor. Tesisle entegre çalıĢan 96 ton/gün 

kapasiteli bir ATY tesisimiz var. Yine 2.000 ton kapasiteli biyokurutma tesisimiz var, bir alt 

yüklenici tarafından iĢletiliyor.  

Enerji üretim tesislerine baktığımız zaman, mevcut durumda 42 MWh elektrik üretimi söz 

konusu. Yeni planlanan depolama sahasında kapasite artırımı öngörülüyor. Ayrıca bir 

sera yapımı var, Ġstanbul‟daki park bahçelerde kullanılan mevsimlik çileklerin %8‟i bu 

serada üretiliyor. 

Endüstriyel atıklar ile ilgili de faaliyetlerimiz var. ġu anki faaliyetlerimiz atıkların toplanması, 

ayrı depolanması ve bertarafından ibaret. Bununla ilgili termal bertaraf tesisi planı var. 

40.000 adet gemiden, yaklaĢık 1 milyon m3‟lük atık toplanması da gerçekleĢtiriliyor. 

Gemilerden toplanan atıkların geri kazanımı söz konusu. Mevcut durumda 180.000 m3/yıl 

atık iĢleniyor bu tesiste. Daha büyük kapasiteli bir tesis planı da var. 515 km‟lik sahil 

Ģeridinde temizlik faaliyetleri devam ediyor. ĠnĢaat ve yıkım atıkları ile ilgili geri kazanım 

tesisleri var. Bu faaliyetlerde laboratuvarların desteklenmesi gerekiyor. Laboratuvarda su 

ve katı atık konusunda çok yüksek sayıda –219– parametrede analiz yapılabiliyor. 

MüĢavirlik çalıĢmaları da ulusal ve uluslararası ortaklı devam ediyor. Bu, Ġstanbul‟daki 

mevcut durum. 

Bir planlama yaparken sadece kâr getiren kısma odaklanırsak öteki tarafı görmezden 

gelirsek bu bizim yönetimdeki zaafımızı oluĢturur ve sürdürülebilir yönetimden uzak kalırız. 

Atık yönetiminin tüm elemanlarını dikkatle ele almamız gerekiyor. Planlama aĢamasında 

da mevzuattan aykırı hareket etmek söz konusu değil. Hepimizin aĢina olduğu “Düzenli 
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Depolama Yönetmeliği” var. Bu yönetmelik bize; 2015, 2018 ve 2025 yılları için 2005‟te 

depolanan biyobozunur atığın azaltımıyla ilgili hedef koydu (bkz. ġekil 17). 

 
Kaynak: ĠSTAÇ 

Şekil 17 - Biyobozunur Atık Azaltımı Uyumu 
 

Türkiye gerçeklerini dikkate aldığımızda halen daha vahĢi döküm yapan bölgeler 

açısından ne kadar ulaĢılabilir bir hedef bu, tekrar gözden geçirilmeli. 2025 yılında 

Ġstanbul‟da 9 bin ton depolama haricinde bertaraf edilmesi gereken organik atık miktarı 

var. Buradaki maksat biyolojik olarak bozunabilir malzemeyi buraya karıĢtırmamak. 2025 

yılına kadar 9 bin ton malzemeyi kaynağında ayrı toplayamazsak karıĢık atık olarak 

toplamda 18 bin ton/gün kapasiteli birçok tesis yatırımı yapmanız gerekiyor. Burada bir 

hedef, bir de ulaĢılabilir miktar var. Ne kadar yatırım yapmamız ve hangi yöntemleri 

tercih etmemiz gerekiyor, yönetmelikler ıĢığında belirleniyor. Bu süreçte artık belediyelerin 

güçlendirilmesi gereken yönler var. ĠyileĢtirilmesi gereken yönlerden birisi kurumsal 

entegrasyonun gerçekleĢtirilmesi. Yetki devrini bir miktar gerçekleĢtirebilmemiz gerekiyor. 

Planlama yaparken de tüm tarafları planın içine çekmemiz lazım. 

Atık yönetiminin %60‟lık kısmını sosyal politikalar oluĢturuyor. Toplum bilimcilerin iĢin içinde 

olması gerekiyor çünkü sistemde ne kadar eleman varsa sistemin hata verme olasılığı o 

kadar yüksek. Atık yönetiminde her zaman az tüketim, geri kazanım ve tekrar kullanım 

vurgulanıyor. Mevcut çalıĢmalarda ise çok cüzi miktarda faaliyetler gerçekleĢiyor. 

Toplumu nasıl yönlendirebileceğimizi bilmemiz lazım. PaydaĢlara baktığımızda; devlet, 

ajanslar ve politika yapıcılar bu iĢin bir parçası. Mesela Ġngiltere çok ciddi oranda 

depolama sahası vergisi getirdi, depolama maliyetleri de var. Atığı biyogaz tesisine 

verirsen 10 TL vergi vereceksin, depolama sahasına yönlendirirsen 100 TL vergi 

vereceksin, dediği zaman ilçe belediyesinin vatandaĢla birebir irtibata geçmesi 
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gerekiyor ki sen atığını ayrı toplamazsan ben 100 TL‟yi senden alırım gibi bir durum söz 

konusu oluyor. Maalesef Türkiye‟de Ģu ana kadar vatandaĢ çöp için herhangi bir para 

vermedi, oradaki 26 kuruĢları ben para olarak görmüyorum. Ben yılda 30 TL çevre vergisi 

veriyorum, bu rakamda su, atıksuyu ve çevre temizliği var. Su faturası kesiyoruz, elektrik 

faturası kesiyoruz, doğalgaz faturası kesiyoruz ama sıra çöp faturasına geldiği zaman bir 

boĢluk var. Atık yöneticilerinin sihirli değnekle bu iĢi çözmeleri bekleniyor. Politika 

yapıcıların bu durumu dikkate alması gerekiyor. Politika yapıcıları, bu iĢin içine çekip 

vergilendirmeyle yönlendiremezsek, 1 lirayla 5 liralık iĢ yapmak gibi bir Ģey doğuruyor. Bu 

da mümkün olmuyor. Bunun anlamı ise biz çevreyi 4 liralık kirleteceğiz demek. Bizim, 

vatandaĢı da bu iĢin içine çekemeden baĢarılı olma Ģansımız yok. 

Mevcut durumda ambalaj atıkları açısından bakarsak vatandaĢ ne kadar çok ayrı 

toplarsa oradaki toplama firmasının cirosu artıyor. VatandaĢa, ne kadar çok ayrı 

toplayabilirsen vergin o kadar düĢecek dememiz lazım. VatandaĢ kendini bu iĢin içinde 

hissetmezse eğer bu iĢe yanaĢmıyor. Lokomotifi iyi bulmamız lazım. Eğer lokomotif 

vergiyse o vergiyi ya da cezaysa cezayı yakalamamız lazım. 

Tablo 8 - AB ve Türkiye'de Ortalama Çevresel Maliyetler 

 
Yatırım Maliyeti ĠĢletme Maliyeti 

 Milyon TL  Milyon €  TL/ton €/ton 

EU 70 30 173-244 73-103 

Türkiye 30 13 45-63 19-27 

     Biyokurutma ~15  ~28  

     Ayırma ~15  16-35  
 

Tablo 8‟de, 28 AB ülkesi ve Türkiye‟deki çevre yatırımlarının ortalamasını görüyorsunuz. 

Elimizde bu para yoksa bizim bu iĢi yapma ihtimalimiz de yok, bu açık. Atık iĢleme 

yöntemine göre toplama ve lojistik modelleri oluĢturmamız gerekiyor. Modelleri nasıl 

oluĢturacağız? Atık yönetimini entegre hale getirmemiz lazım. BüyükĢehir belediyesi bir 

yatırım yaptı ama oraya ilçe belediyesinin topladığı atık geliyor. Sen benim tesisime 

uygun atık getirmedin, senden almıyorum dediği zaman, iyi tamam depolamaya 

götürürüm derse, bu sefer depolamaya gittiği zaman ilçe belediyesine ton baĢına 100 

lira vergi gelirse bu bir anlamda dengeye ulaĢır. Ona uygun modeller oluĢturmamız lazım 

ki oradaki %60-70 geri kazanım seviyelerine ulaĢalım. Tabi yerele özgü çözüm bulmak 

gerekiyor. Ġstanbul gibi tarım atığının az olduğu bir yerde kompost tesisi yapmanın bir 

anlamı olmuyor. Bölgede hangi öncelik var onu dikkate almak gerekiyor. ĠĢin özeti 

aslında bu. Bizim burada yapacağımız; önleme faaliyetleri, ara kademe iĢleme 

faaliyetleri ve nihai depolama veya bertaraf iĢlemleri. Aslında çevre mühendisleri olarak 

hem varız hem yokuz ve bu alanda olmamamız gerekiyor bence.  

Atığa döndükten sonra biyolojik olarak, enerji olarak geri kazanılabilir. Tabi geri kazanım 

da sonsuz değil. Bir plastik malzemesi altıncı kez geri kazanıldıktan sonra bir iĢe yaramıyor. 

Almanya‟daki yönetmelikte hiçbir atık, bir tesise girmeden depolamaya giremez 
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maddesi var. Almanya‟nın yönetmelikleri yaklaĢık 5-10 sene sonra Avrupa Birliği 

yönetmeliği haline geliyor. Atığı stabilize edip ondan sonra depoluyor. Tabi bize mantıklı 

gelmiyor, stabilize olmuĢ atığı niye depolamaya getireyim ki, gazını alamayacağım 

durumu oluyor. Atık yönetim vergisinin istenilen seviyeye gelmediği ülkemizde en azından 

enerji potansiyelini uygun Ģartlarda maksimum seviyede almalıyız.  

Biyokurutma tesisleri ürün çıktısı çimento fabrikalarında değerlendirebilir bir yöntem. Ama 

etrafımızda bir çimento fabrikası yoksa oraya bir biyokurutma tesisi kurmanın da anlamı 

yok çünkü malzeme ürettiğinde satamıyorsun. 

Fonlara baktığımız zaman, ilk yatırım maliyetine yönelikler. %75 hibe ile depolama sahası 

yapılıyor ama iĢletmeye yönelik bir mekanizma yok. Bir kompost tesisi, biyogaz tesisi ya 

da termal tesis kurduğunuz zaman hangi parayla ben bunu iĢleteceğim bunun adı 

konmalıdır. Eğer biz kompost tesisi kuracaksak kaynağında kirlenmemiĢ saf malzeme 

toplayabilirsek bu ekonomik sürdürülebilirliği sağlar. Çok kompleks bir tesis kurmaya da 

gerek yok. Avusturya‟daki bir tesis, Viyana‟nın merkezinde ve havalimanına yaklaĢık 7-8 

km mesafede. Kaynağında saf park bahçe atığı toplamıĢ ve koku potansiyeli daha 

düĢük olan atıklar kullanmıĢ. Böyle tesisler kurulabilir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

kimyasal gübreleri hibe olarak dağıtmak yerine, kompost tesisleri kurup tarımsal 

biyokütleyi kompostlaĢtırıp alın bunu kullanın diyor olması gerekir. ġimdi bir sürü tavuk 

üretim çiftlikleri var. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı diyor ki, bu çiftlikler atığını kendi 

arazisine dökerse dökebilir ama kendi arazisine dökmezse bunu iĢlemesi ve arıtması 

gerekir. Herhangi bir giriĢimci ben bu atığı alayım satayım dediği zaman çiftlik sahibi için 

bu altın değerinde oluyor. Araziye dökünce toprağı ve yeraltı suyunu kirletmeye devam 

ediyor. Eğer biyogaz düĢünüyorsak münferit olarak, sadece bu atıkları değerlendirmemiz 

gerekiyor. Hayvan gübresinin biyogaz potansiyeli ton baĢına 40 - 50 m3 civarında. Ama 

ömrünü tamamlamıĢ yemek atıklarına baktığımızda 250, eskimiĢ yağları kullandığımız 

zaman üretim miktarı ton baĢına 500 - 600 m3‟ü buluyor. Ekmeğin de ton baĢına 

ortalama biyogaz verimi 500 - 600 m3 civarında (bkz. ġekil 18). Biz bunu bırakıp da ton 

baĢına 40-50 m3 veren gübreye yönelirsek tesislerin kendini döndürebilme ihtimalleri 

azalır. Tarım atıklarını biyogaz yapalım gibi çok popüler söylemler var. Buradan hayvan 

gübresi kullanmayın anlamı çıkmaz ama planlamayı iyi yapmamız gerekir. 

Biz karıĢık belediye atığını toplayıp mekanik olarak ayırdığımız zaman ulaĢabileceğimiz en 

iyi verim, biyogaz için 110 m3/ton ki; bu rakam ilk yatırım maliyetini dikkate almazsak tesisi 

ancak kafa kafaya döndürür. Tabi ki buna toplama maliyeti dâhil değil. Gelen ve giden 

bir olur. Ama biz kaynağında ayrılmıĢ gıda atığı, market atığı, lokanta atığı ve otel atığı 

toplayabilirsek ton baĢına alacağımız biyogaz miktarı 180 m3‟e çıkıyor; getirisi iki kat 

oluyor. Bir miktar da kirleten öder prensibi kapsamında üretenden para alabilmeliyiz. 
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Şekil 18 - Hammadde Türüne Göre Biyogaz Üretimi (m3/ton atık) 

Bu prensip genelde ambalajlarda uygulanıyor. ġu anki yönetmelik hedefi, ambalaj 

üreten kiĢi piyasaya sürdüğü ambalajın %48‟ini geri kazanmak ve belgelendirmek 

zorunda. Geri kalan %52‟sini ödemiyor. O zaman kirleten %48‟ini öder prensibi anlamına 

geliyor. Bunu da dikkate almak gerekir.  

Düzenli depolama sahaları her sistemin vazgeçilmezi. Siz isterseniz yakma tesisi kurun, 

karĢınıza %20 oranında kül gelecek. 1.000 tonluk yakma tesisi kursanız 200 tonluk külünüz 

var anlamına geliyor. Bazen kulağımıza janjanlı laflar geliyor; “Siz bir tane tesis 

kuracaksınız hiç çöpünüz çıkmayacak.” gibi. Bizim tesiste beslediğimiz 100 tonluk yemek 

atığının %30‟u katı madde, %70‟inin su olduğunu varsayarsak çıkıĢta bu malzeme %58‟e 

kadar düĢürebiliyor. Çıkan malzeme kaliteli malzeme değilse ve kaynağında ayrı 

toplamadıysak bunu da kompost olarak piyasaya veremeyeceğiz anlamına geliyor. Bir 

tesisin girdisiyle çıktısının kütle dengesini iyi görmemiz gerekiyor. 

Depolama sahalarıyla ilgili Türkiye‟de bir tezat yaĢanıyor. Türkiye‟deki depolama 

sahalarındaki enerji, atık sektörünün lokomotifi durumunda. Ama AB hedefleri diyor ki sen 

organik atığı depolama sahasına gönderme.  

Ġhalelerin esası depolama sahalarındaki gazın alınıp iĢletilmesi ile ilgili görünüyor. Bu da 

bir risk oluĢturuyor. Biz IPA projesi bulup, düzenli depolama sahası yapıp modeli 

oluĢturamadığımız zaman firma oradaki gazdan ürettiği enerjiyle bu sistemi 

döndüremeyecek. Döndürmeye çalıĢtığı zaman, düzenli Ģekilde projelendirilip vahĢi 

olarak iĢletilen depolama sahaları görüyoruz. 60-70 tane depolama sahasını gezdik, 

görünen köy kılavuz istemiyor. 
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Termal sistemler var ve bu termal sistemlere geçmek isterseniz mevcut sisteme ton 

baĢına en az 50 lira artı yük geleceği anlamına geliyor. Tabi kaçınılmaz olan yerler var. 

Ġstanbul ve Karadeniz Bölgesi‟nde olduğu gibi. Çünkü depolama sahası dolmuĢ, yeni 

depolama yeri yok, yan tarafı deniz, yukarısı tepe ve atık da oluĢuyor. Ġnsanların bir yere 

gönderme Ģansı yok ve zorunlu hale geliyor. Atığın nem muhtevasını %50‟nin altına 

çekmeliyiz çünkü termal sistemlerin kendi kendine dıĢarıdan ilave yakıtsız devam 

edebilmesi için atığın kalorifik değerinin 1.600 kcal/kg‟ın aĢağısına düĢmemesi gerekiyor. 

 

Şekil 19 - Atıktan Enerji Üretimi ve Planlanan Tesis 

Ġstanbul‟da Ģu an 3.000 tonluk bir yakma tesisi projesi ihale aĢamasında (bkz. ġekil 19). 

Burada yaklaĢık olarak 1,2 milyon tonluk kömür karĢılığı enerji üretilmiĢ olacak. Bu da 

400.000 insanın ısı ihtiyacını karĢılayacak. Yakma sistemlerinin de biyobozunur atıklarda 

olduğu gibi yenilenebilir enerji kapsamında teĢvike alınması konusunda çalıĢmalar 

devam ediyor. Çünkü buraya sadece enerji üretimi olarak bakmamak lazım. Türkiye‟de 

yakıt sistemi kurulabilecek bölgeler zaten bellidir ki örneğin ġanlıurfa‟da bir yakma tesisi 

yapmanın hiç makul bir açıklaması yoktur. 

Atık yönetimi konusunda çok hızlı değiĢiklikler olmuyor, eğitmenler de sunumlarında 

büyük değiĢiklikler yapmak zorunda kalmıyor ama dilerim ki yenilikler olur, güçlü çevre 

politikaları benimsenir ve bizler de onlar üzerine konuĢabiliriz. 

TeĢekkür ediyorum.  
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1.6 Düzenli Depolama Sahalarının Yönetimi: Ġstanbul Uygulama Örneği  

Kemal DOĞAN 

Odayeri Düzenli Depolama Alanı Atık Bertaraf Şefi 

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret (İSTAÇ) A.Ş. 

Saha Ġçi Geçirimsizlik Tabakasının OluĢturulması ve Kullanılan Özel Malzemeler & Saha Ġçi 

Yol, Platform ve Seddelerin Yapımı, Sızıntı Suyu Toplama Sistemi ve Gaz Toplama 

Bacalarının YerleĢtirilmesi 

ġu anda benim de çalıĢmakta olduğum Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi adına katı atık 

yönetiminden sorumlu ĠSTAÇ A.ġ.‟nin kuruluĢu olan 1995 yılı öncesinde, Ġstanbul‟un çeĢitli 

bölgelerinde vahĢi döküm sahaları mevcuttu. Anadolu yakası ve Avrupa yakasında farklı 

sayılarda olmak üzere tüm ilçe belediyelerinin ya doğrudan ya da dolaylı olarak 

toplamıĢ oldukları katı atıkları vahĢi döküm sahalarına ulaĢtırıyorlardı. Pek çok ilde hâlâ 

görmeye alıĢık olduğumuz manzaralar gibi Ġstanbul‟da da 20 sene öncesinde farklı bir 

manzara yoktu (bkz. ġekil 20). 

     

    

Şekil 20 - 1994 Öncesi Gazete Haberleri 

Gördüğünüz gibi çöpleri toplamada da büyük sıkıntılar vardı. Saraçhane‟deki Ġstanbul 

BüyükĢehir Belediyesi merkez binasının önünde bile böyle çöp dağlarının oluĢtuğu bir 

dönemi yaĢıyorduk. En son gelinen noktadaki miladı Ģu olay belirlemiĢtir. 1993 senesi 

Anadolu yakasındaki bazı ilçe belediyelerinin katı atıklarının vahĢi depolama yöntemiyle 

bertaraf edildiği Ümraniye‟deki HekimbaĢı Depolama Sahasında patlama diye tabir 

edilen, aslında vahĢi döküm sahalarında mevcutta bulunmayan pasif gaz toplama ve 

tahliye sisteminin eksikliği sebebiyle dipte birikmiĢ gazın hemen üzerindeki çöp yığınını 

aĢağıda yer alan mahallenin üzerine yığması olayıdır. 33 vatandaĢımız bu çöp yığını 
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altında kalarak hayatını kaybetmiĢti. 1994 yılındaki çalıĢmaların hız kazanmasına yön 

veren, milat dediğimiz olay buydu. Hemen ardından ĠSTAÇ A.ġ. kuruldu. Avrupa ve Asya 

yakasında birer tane olmak üzere toplam iki tane düzenli depolama alanı tahsis edildi ve 

ilk saha yapım çalıĢmaları baĢladı. 1995 senesinin Mayıs ayında bu iki saha eĢgüdümlü 

olarak katı atık kabulüne baĢladı. 

VahĢi döküm alanları hâlihazırda Anadolu‟da pek çok yerde en basiti bu olduğundan 

halen tercih edilen bir yöntemdir. 

Neden düzenli depolama yapıyoruz?  

Yeraltı ve yüzey sularının kalitesinin korunması yönünden dünya çapında en yaygın ve 

etkili yöntemlerden biri düzenli depolamadır. Depo gazının uygun yöntemlerle bertaraf 

edilmesini sağlayarak hava kalitesi de korunmuĢ oluyor. Düzenli depolama yönteminin 

seçilmesinde; depo sahasının etkin ve uzun süreli kullanımı, sonrasında ise katı atık kabulü 

yapılmadığı anlarda da sahanın tekrar değerlendirilmeye müsait oluĢu gibi etkenler var. 

Bu kriterler göz önünde bulundurulabilir. ĠĢletmesi son derece basit, birim maliyeti de son 

derece düĢük olan bir yöntem. Aynı mevzuat hükümleri uyarınca düzenli depolama 

yöntemiyle katı atıkları bertaraf ediyoruz.  

Kısaca Ġstanbul‟daki durum hakkında bilgi verelim. 1995 senesinde iki tane düzenli 

depolama alanıyla baĢladık. Ġstanbul‟da hâlâ faaliyette olan Asya yakasında 

Kömürcüoda DDA, Avrupa yakasında ise Odayeri DDA ve yine Avrupa yakasında ihdas 

ettiğimiz yeni katı atık kabulüne baĢladığımız Seymen DDA olmak üzere üç tane düzenli 

depolama alanımız mevcuttur (bkz. ġekil 21). 

 

Şekil 21 - İstanbul II. Sınıf Düzenli Depolama Alanları ve Aktarma İstasyonlarının Konumları 
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ġekil 21‟de görüldüğü üzere dört tane Asya yakasında, dört tane Avrupa yakasında 

olmak üzere toplam sekiz adet aktarma istasyonumuz mevcut. Bu aktarma istasyonlarına 

Ġstanbul ölçeğinde ihtiyaç duyulmasının sebebi ise ilçe belediyelerinin kendi sınırları 

dahilinde toplamıĢ oldukları katı atıkları doğrudan düzenli depolamaya ulaĢtırması 

durumunda trafiğin çok daha iĢin içinden çıkılmaz ve yoğun hale gelecek olmasıdır. 

3000-4000‟in üzerinde araçtan bahsediyoruz. Bunun yerine ilçe belediyeleri katı atıkları 

kendisine en yakın aktarma istasyonuna iletiyor, buradan da aktarma istasyonlarından 

büyük sıkıĢtırmalı silolar ile düzenli depolama sahalarına ulaĢtırılıyor. 

Ġstanbul Avrupa yakasının tüm katı atıkları, Seymen‟e giden çok cüzi bir miktar harici, 

Odayeri DDA‟da düzenli depolama yöntemiyle bertaraf edilir. Ġstanbul Avrupa yakası 

için yalnızca aktarma istasyonlarından silolarla değil, ilçe belediyelerinin doğrudan 

getirmiĢ oldukları atıklarla beraber, günde 11.000 tonun üzerinde katı atığı düzenli 

depolama yöntemi ile bertaraf ediyoruz. Evsel atık olarak belediyeye kabul ettiğimiz 

atıklar var. 1995 senesinde ilk katı atık kabulü baĢlamıĢ. Bugüne kadar Odayeri DDA‟da 

toplamda yaklaĢık 58 milyon ton katı atık bertaraf edilmiĢtir. Toplam tahsisli alanımız 260 

hektardır. Bunun 140 hektarını bilfiil düzenli depolama sahaları oluĢturmaktadır. Ġçerisinde 

tüm tesislerin kapladığı alanlar da vardır. 260 hektarlık toplam alanın geri kalan kısmı boĢ 

halde durmaktadır. Bu da bizim düzenli depolama alanımızın ömrünü soranlar için bir 

cevap niteliği taĢır. Ġstanbul Avrupa yakası her yıl 10 hektar düzenli depolama sahasına 

ihtiyaç duyuyor. Ġstanbul Asya yakasında toplam 233 hektar alana sahip Kömürcüoda 

DDA‟ya günde 5.500-6.000 ton civarı katı atık gelmektedir. Bugüne kadar toplam olarak 

yaklaĢık 29 milyon ton atık bertaraf edilmiĢ durumdadır. 

Odayeri alanı, Avrupa‟nın en büyük düzenli depolama alanıdır. Gelen atık miktarı ile 

doğru orantılı olarak Avrupa‟nın en büyük tıbbi atık bertaraf tesisleri de buradadır. 

Avrupa‟nın en büyük depo gazından enerji üretim tesisi yine buradadır ve Avrupa‟nın en 

büyük çöp sızıntı suyu arıtma tesisini de barındırır. Üç vardiya çalıĢması halinde 108 ton 

kapasiteli Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisimiz ve 20 yıldır faaliyette olan Tıbbi Atık Yakma 

Tesisimiz mevcuttur. Yakma tesisimiz, ağırlıklı olarak patolojik atıklar olmak üzere saatte 1 

ton atık bertaraf edebilmektedir. Enerji üretim tesisimizde toplam 25 adet gaz motoru 

bulunuyor. Her biri 1,4 MW enerji üretme kapasitesine sahiptir. Güney Kore - Seul‟de 

daha büyük bir depo gazından enerji üretim tesisi var, dünyanın ikincisi. 

Kömürcüoda‟daki enerji üretim tesisimiz ile beraber toplam enerji üretimi, tek Ģehir için 

konuĢursak, dünyada depo gazından en fazla elektrik enerjisi üreten Ģehir Ġstanbul oluyor. 

Enerji üretim tesisimizdeki gaz balonlarının her birinin kapasitesi 14.000 m3‟tür. 650.000 

kiĢinin elektrik enerjisi ihtiyacı sadece Odayeri‟nde üretilen elektrik enerjisiyle 

karĢılanabiliyor. 25 metrelik bir derinliği olan ilk sahanın Ģu anda 85 metreye ulaĢtığını 

gözlemleyebiliyoruz. 

ġimdi kısaca düzenli depolama saha inĢası ile ilgili daha teknik konulara değineceğim. 

Zemin drenaj yapımı: Sahada yer altı suyu ya da zemin suyu bulunması durumunda bu 

sular toplanarak dıĢarı verilmelidir. Bu esas. Zeminden saha tabanına su giriĢini önlemek 

için önemlidir. Zemin suları uygun eğimli drenaj kanalları yapılmak suretiyle saha dıĢına 
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drene ediliyor. Bu tüm saha için geçerlidir. Tabi ki ölçeklerimiz farklı. Daha az atık gelen 

noktalarda tüm çalıĢmalarda atık miktarı uyarınca gerçekleĢeceğinden, sizler açısından 

iĢletimi daha kolay süreçler olarak ortaya çıkacaktır.  

Ġkinci olarak bitkisel toprağın sıyrılması iĢlemidir. Bizim için en çok vakit alan kısım budur. 

Aylar boyunca sürebiliyor. Havaların düzgün gitmesi durumunda altı ay boyunca bize 

tahsis edilen o alan dahilinde kendimize saha yapımına uygun bir çanak yapısı elde 

etmek gayretiyle uğraĢımızı sürdürüyoruz. Burada da önemli olan Ģudur; sızıntı suyu 

drenajına uygun olarak boyuna eğim en az %3 olacak Ģekilde tüm sahanın tesviye 

iĢleminin gerçekleĢtirilmesidir. Ölçek büyük olunca iĢ makinasını kullanmak elzem hale 

geliyor. Örneğin; scrayper iĢ makinası, bildiğim kadarıyla bu makinadan Türkiye‟de 11 

tane var, 3-4 tanesi bizdedir. Kısa mesafeli iĢi tek makinayla yapmamızı mümkün kılıyor. 

Bizim ölçeğimizde gerekli olabilir ama sizler için çok da gerekli olmayabilir. Tesviyenin 

tamamlanmasından sonra doğal geçirimsizlik kil tabakasının serilmesi süreci baĢlıyor. 

Hem Kömürcüoda hem Odayeri‟nde zemin doğal kil yapısına sahip. Buna rağmen 

yönetmelikteki kriterleri tutturabilmek için biz geçirimlilik katsayısı en fazla 10-9 m/s olan 

kilden 50 cm tüm sahanın tabanına seriyoruz. Öncelikle 25 cm‟sini sıkıĢtırıyoruz ardından 

bir 25 cm daha serip sıkıĢtırıyoruz. Bu iĢe azami dikkat gösteriyoruz ki düzenli depolamanın 

mantığı aslında çöp sızıntı suyu yönetimidir. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Sahada 

kullanılacak kil için yapılması gerekenleri Ģu Ģekilde listeleyebiliriz: 

i. Permeabilite(Hidrolik Ġletkenlik) Analizi,  

ii. Nem muhtevası,  

iii. Atterberg Limitleri (Likit Limit, Plastik Limit, Plastiklik Ġndeksi),  

iv. Özgül Ağırlık,  

v. Partikül Boyut Dağılımı,  

vi. Maksimum kuru yoğunluk / optimum nem içeriği oranı,  

vii. Organik Madde Ġçeriği,  

viii. SıkıĢma Testi 

SıkıĢtırma çok önemlidir. Ġlk tabaka, 30 cm‟lik bir ara örtü tabakası, onun üzerine bir kez 

daha katı atık, ara örtü. 1/3 eğim ile bu iĢlemi tekrarladığınız sürece hücreleme 

metodunu kendiliğinden uygulamıĢ oluyorsunuz. Ne zamana kadar? Önceden iĢletme 

planlarınızda belirleyip saha kotuna ulaĢıncaya kadar. ġekil 22‟de düzenli depolama 

sahasının kesitini, ġekil 23‟te ise aynı kesitin üç boyutlu halini görüyorsunuz. Geomembran 

2 mm diyor ama 3 mm de olabilir. Bu tamamen sizin çevresel hassasiyetiniz ile alakalı. 

Zaten kriterler mevzuatta belirtilmiĢtir. 
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Şekil 22 - Düzenli Depolama Kesiti 

 

 

Şekil 23 - Düzenli Depolama Üç Boyutlu Kesiti 
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Kilden geçirimsizlik tabakası oluĢtururken nelere dikkat etmemiz gerekiyor?  

Burada önemli olan kil sıkıĢtırma iĢlemi yapılırken uygun nem muhtevası için sahanın 

mutlaka sulanması. Taban zemini vibratörlü silindirler yardımı ile sıkıĢtırma yapılarak olası 

oturmalar minimize edilmelidir.  

Ġkinci tabaka yapay geçirimsizlik malzemesi olan geomembran seriminden bahsedecek 

olursak, kimyasal maddelere karĢı yüksek dirençli, çekme mukavemeti yüksek, 

geçirgenliği düĢük, delinme ve çatlamalara karĢı son derece dayanıklı, yüksek 

yoğunluklu polietilen malzeme olduğu için sızmalara karĢı üstün bir koruma 

oluĢturmaktadır. Bizim kullandığımız geomembran tipleri farklılık arz etmekle beraber 

normalde 9-9,5 metre eninde, 140-150 metre boyunda oluyor. Serim iĢleminin 

tamamlanmasının ardından seddelerde veya saha sınırlarında uyguladığımız ankraj 

hendekleri 130 cm derinliği, 60 cm geniĢliği olan bir yapıdır. Ankraj hendekleri 

geomembran serilmeden önce uygulama projelerinde gösterildiği biçimde kazılmalıdır. 

Hendek köĢeleri hafifçe yuvarlatılarak, geomembranın hendekle birleĢtiği yerlerde keskin 

kıvrılmalardan kaçınılmalıdır. Ankraj hendeği dolgu malzemesi ile sıkıĢtırılmalıdır. 

Kullanılacak dolgu malzemesinde keskin kenarlı taĢ ve çakıl bulunmamalıdır. Dediğim 

gibi buradaki seçimler sizin iĢletmedeki çevresel duyarlılığınızla doğru orantılı olarak 

Ģekillenir. 

Bir diğer malzeme geotekstildir. Özel yapısı gereği geomembranın üzerine serilerek zarar 

görmesini engeller. Yeni yeni geomembran ve geotekstili tek bir ürün olarak sunan 

teknolojiler de mevcut. Bu tamamen bir tercih. Geotekstili de serdikten sonra en son bir 

drenaj tabakamız var filtre çakılından oluĢan. Kalker oranı %20‟den küçük olmalıdır. 

Katı atık kabulü yapılmadan önceki son iĢlem ise çöp sızıntı suyu drenaj borularının 

yerleĢtirilmesi. Borular iç basınca değil dıĢ basınca dayanıklı olmalı. Biz 355 mm‟lik, ana 

borulara 200 mm‟lik kılçıklar atarak ağ misali tüm alanı kaplıyoruz (bkz. ġekil 24). Drenaj 

borularının yüzey alanının 2/3‟ü delikli olmalıdır. Bu boruları delikli olarak temin edebilirsiniz 

veya kendiniz delebilirsiniz. 

  

  
Şekil 24 - Sızıntı Suyu Drenaj Sistemi 
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Bundan sonra artık katı atık kabulü yapabiliyorsunuz. Atık kabulünden önce depolama 

sahası tabanına drenaj yapısından yani sahanın sıfır kotundan itibaren pasif gaz toplama 

bacaları inĢa edilir. Bizim uyguladığımız yöntem, çelik kasa diye tabir ettiğimiz 5‟e 15‟lik 

malzemeden bir silindirik yapı, ortasında 140 mm‟lik delikli boru, bunu kaplayan bir filtre 

tabakasıdır. Tabandan sürekli olarak yükseltilir. Doğrudan kendi iç basıncıyla atmosfere 

tahliye yerine, yakmak suretiyle çıkan depo gazının da atmosfere tahliyesinin önüne 

geçmek de çevreci bir yaklaĢımın ürünü olabilir.  

Değineceğim son konu saha içi yol ve platform yapımı ile sedde tasarımıdır. Normalde 

katı atık serim ve sıkıĢtırma iĢlemi hücreleme metodunun bir bertaraf yöntemi olarak 

baĢladığı ülkelerde alttan yukarıya doğru olacak Ģekilde tasarlanmıĢtır. Tabi ülkemizde 

bunun uygulama imkânı yok çünkü o ülkelerde katı atık içerisindeki nem muhtevası 

%3-5‟i geçmiyor. Fakat bizde katı atık için %20-25 oranında su muhtevası mevcut. Yani 

bize geldiğini söylediğimiz o 11.000 ton katı atığın aslında %25‟i sıvı kısım. O sebeple 

yukarıdan aĢağıya serme yöntemi benimsenmiĢtir. Süreç Ģöyledir: Bunun için de bir 

platform yapılması, katı atık taĢıma araçlarının bu platform üzerine yanaĢması daha 

sonra içerisindeki katı atığın platform üzerine uç bir noktaya boĢaltması, ardından 

devreye giren dozerler vasıtasıyla katı atığın serilmesi, kompaktörler vasıtasıyla serim 

iĢleminin devamı ve sıkıĢtırılmasıdır. Bizim platformlarımız epey büyüktür. YaklaĢık 

4000-5000 m2‟lik alanlara inĢa edilmektedir. 

Bir platformun yapımı için 100 - 150 cm bir toprak tabakadan bahsediliyor. OcaktaĢı diye 

tabir ettiğimiz, çapı 40 cm‟yi geçmeyen ve ucu asla sivri olmayan, en sonra da 100-150 

cm bir kırma taĢ tabakası bulunuyor (bkz. ġekil 25). 

 

Şekil 25 - Saha İçi Yol ve Platform Kesiti 

Son olarak sedde yapımından bahsedeceğim. Sedde çok önemli özellikle topuk 

seddeleri. Ara seddeler genellikle kil yapılı oluyor ve büyükçe sahalarda yağmur suyunun 

çok fazla saha içerisine alınmaması yönünde bir tedbir olarak kullanılıyor. Mümkünse taĢ, 

kil veya toprak malzemelerden inĢa edilmektedir.  

Sorularınız varsa alabilirim. 
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Katılımcı: Gaz bacalarının aralığı kaç metre olabilir? 

Kemal Doğan: Bizim pasif gaz bacaları için öngördüğümüz her 50 metrede bir tane teĢkil 

etmek. Bunun da etkili bir toplama için yeterli olduğunu düĢünüyoruz. Ama bahsettiğiniz 

Ģey bizim artık sahada atık kabulü yapmadığımız alana, hatta üzerini bir kil tabakasıyla 

örttüğümüz nebati toprakla sıvadığımız, nihai örtü tabakasının bir önceki aĢamasında 

bıraktığımız kısma fore kazık yöntemiyle açtığımız kuyularsa o farklı. Her 30 metrede bir 

aktif gaz bacası teĢkili söz konusu olabiliyor. Yatay toplamada ise her 26 metrede bir 

kanal kazılıp, oraya bir delikli ve deliksiz boru atılır. Söylemek istediğiniz pasif gaz 

bacasıysa eğer, 50 metrenin altına biz pek inmiyoruz.  

Katılımcı: O zaman 30 metre civarında seçmek daha sağlıklı? 

Kemal Doğan: Aktif gaz bacalarının dikey uzunluğu maksimum 30 metre kadar olabiliyor. 

Her 26 metrede bir aktif gaz bacası kurulacak Ģekilde yürütülüyor gaz toplama 

çalıĢmaları.
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1.7 Tıbbi Atıkların Yönetimi: İstanbul Örneği 

Atilla ÇAP 

Tıbbi Atık Yönetimi Teknisyeni 

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret (İSTAÇ) A.Ş. 

Sunumumda ĠSTAÇ A.ġ.‟nin Ġstanbul‟daki faaliyetleri baĢta olmak üzere tıbbi atıkların nasıl 

toplandığı ve bertarafı konusunda sizlere bazı bilgiler aktaracağım. 

Tıbbi atık nedir? 

Tıbbi atık, sağlık kuruluĢlarından kaynaklanan bulaĢıcıları taĢıyan ve karĢıdaki insanlara 

zarar verebilecek atıkların tamamıdır. Delici kesiciler baĢta olmak üzere, Ġstanbul‟da 

9.500 noktanın atığını düzenli olarak topluyoruz. Her biri 20‟den fazla yataklı 278 tane 

sağlık kuruluĢu. Yönetmelikte bu Ģekilde belirtiliyor. Atığın büyük kısmını 20 yatak üstü 

hastaneler veriyor. Dolayısıyla ülke genelinin 4‟te birlik atığı Ġstanbul‟dan çıkıyor. ĠĢ sağlığı 

ve güvenliğini biz en yüksek seviyede tutuyoruz. Delici, kesiciler ayrı toplanmadığı zaman 

büyük sıkıntı. ġu an 160 tane personelimiz var. 160 personelin 20 - 25 tanesinde iğne 

batma vakası yaĢıyoruz. Bu iĢe baĢlayacağınız zaman ilk karĢınıza çıkacak kısım burası.  

Tıbbi atıklar; enfekte atıklar, patolojik atıklar, farmasötik atıklar, delici kesiciler ve 

radyoaktif atıklar olmak üzere çeĢitli kategorileri var. 25883 sayılı son yönetmelikte her 

birine kodlar verilmiĢtir. Enfekte atıklar, 180103 koduyla toplanıyor. Farmasötik atıklar 

tehlikeli atıklar sınıfına giriyor.  

Hangi atıklar hastanelerde tıbbi atık olarak toplanıyor?   

Kesici ve delici aletler, kültür ve stoklar, patolojik atıklar, kan ve kan ürünleri, cam eĢyalar, 

hasta atıkları, primer hücre ve doku kültürleri. Radyoaktif atıkların yarı ömürleri 6 saattir ve 

tıbbi atık olarak verilebilir.  

Doktorlar ve hemĢireler risk altındaki grupların baĢındadır. Ayrıca sağlık kuruluĢunda 

tedavi gören hastalar, hasta ziyaretçileri ve destek hizmetleri çalıĢanları bertaraf 

sürecinde çalıĢan personeller de bu gruptadır. Bu listeyi ters çevirdiğimiz zaman risk 

grubunun en üstünde bulunan insanlar da bertaraf sürecindeki personellerdir. Sebebi de 

nasıl bir konsültasyon yapıldığını bilmeyen insanların bu atıkları toplamasıdır.  

Tıbbi atık kavramı 18. yy‟da Avrupa‟daki hızlı sanayileĢme ile birlikte baĢladı. Türkiye‟de 

ise 1983‟te Çevre Kanunu gereğince 21583 sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile 

baĢladı.  

Tıbbi atıkları diğer atıklardan ayrı toplama iĢini kim yapıyordu? Hastaneler. Depolardan 

taĢınmasını kim yapıyordu? Belediyelere bırakmıĢlar. Denetim mekanizmasını ise Çevre ve 

ġehircilik Bakanlığı yürütüyor. Tıbbi atıklar, ünite içinde ayrı toplanması gerektiği için, 

sağlık kuruluĢları bir atık yönetim planı hazırlamak zorunda. Bunu toplayan belediye de 

aynı Ģekilde yapmak zorunda.  
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Sağlık kuruluĢu ne yapıyor? 

Tıbbi atığın hangi alanda bulunduğunu, ayırma iĢleminin nerede yapıldığını, hangi 

güzergâhta hangi saatlerde kimler tarafından toplanacağını, nasıl götürüleceğini ve 

nelere dikkat edileceğini yazan bir atık yönetim planı hazırlamak zorundadır. Atıkların 

karakterizasyonuna baktığımız zaman çoğunlukla evsel atık. Miktar büyüyor ama atığın 

karakteri çok zayıf. Yönetmelikte mümkün mertebe önleyin diyor. En son kısım bertaraf 

edin diyor. Hastane, bu sistemi kurmak zorunda. Ġstanbul‟da CerrahpaĢa‟dan günlük 

2 - 2,5 ton tıbbi atık alıyoruz. Çapa keza öyle. Dahası, Ġstanbul sağlık turizminin baĢkenti 

oldu. 

Hastanelerde tıbbi atıklar kırmızı torbalarda toplanıyor. Kesiciler ise sarı enfekte kovası 

dediğimiz sert plastikten yapılmıĢ kovaların içine toplanıyor. Evsel atıklar siyahta, geri 

dönüĢtürülebilir ambalaj atıkları da mavide toplanıyor (bkz. ġekil 26). Orijinal tıbbi atık 

torbası, orta yoğunlukta polietilenden imal edilen ve çift kat kalınlığı 100 mikron olan, 

üzerinde tehlikeli amblem iĢareti, alt tarafı çift dikiĢli olan torbalardır. Yönetmelikte 

herhangi bir boyutu belirlenmemiĢtir. Biz Ġstanbul‟da 60x85 boyutlarında kullanıyoruz. 

 

Şekil 26 - Atık Toplama Araçları 

Hastanelerin atık toplama merkezleri var. Bu merkezler iki günlük atığı alacak kapasitede 

olmalı. Teknik olarak biz bu süreyi bir haftaya kadar uzatabiliyoruz. Bu benim çok iĢime 

geliyor. 20 yatak üstü sağlık kuruluĢları kesinlikle tıbbi atık deposu kurmak zorundadır. Tıbbi 

atıkların toplanması lisanslı araçlarla yapılıyor. Bu lisansı, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 

veriyor. Üzerinde “Dikkat Tıbbi Atık” ibaresi olması gerekiyor. Bu araçlar tamamen kapalı, 

içi paslanmaz malzemelerle kaplı, kolaylıkla temizlenebilir, düzgün yüzeyli, sızdırmazlık 

özelliğine sahip ve yalnızca bu görev için özel hazırlanmıĢtır. Ġstanbul‟da 43 tane tıbbi atık 

kamyonu var. Bu 43 tanenin 33 tanesi lisanslı, 15 tanesi ise ADL lisanslıdır. 15 tane ADL 

lisansı almak Türkiye için bir ilktir. 10 tane de kiralama yöntemiyle hizmete aldığımız yeni 

araçlarımız var. Onlar için Çevre ve ġehircilik Bakanlığına lisans baĢvurusu yapıldı. 

Ġstanbul‟daki sağlık kuruluĢları sayısı artıyor. Ġstanbul‟da 9.500 noktada nasıl atık alınıyor? 

Bu iĢ için hastanenin kapasitesi, güzergâhı, trafik yoğunluğu ve konumu göz önüne 

alınarak rota optimizasyonu yapıyorduk. Daha sonra 20 yatak altı olayı iĢin içine girdiği 
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zaman biz bunu tamamen bir program kullanarak otomatik yapmaya baĢladık (bkz. 

ġekil 27). Program bize hangi günler ve nereden, nasıl gidileceğini gösteriyor. Verdiği 

güzergâh üzerinden hareket ederek adreslerdeki atıklar toplanıyor. Bunun yanında 

hastanelerden sağlık kuruluĢlarına UATF formları verilerek, bir yüzünü tabletlere aktarıp 

çıktı alacak Ģekilde yapıyoruz. 

 

Şekil 27 - Rota Optimizasyonu Programı 

Ayrıca yakma tesisi ve sterilizasyon tesisimiz var. Yakma tesisi, 1994 yılında kuruldu. 

Sterilizasyon tesisi ise 2014‟ün ortalarına doğru kuruldu. Sterilizasyon tesisi tek terminalden 

kontrol ediliyor. ġu anda sterilizasyon tesisinde, 24 ton kapasiteli ve iki vardiyada yaklaĢık 

60 - 65 tona yakın atık bertaraf ediliyor (bkz. ġekil 28). Biz Ġstanbul‟da, patolojik atıkları ayrı 

toplattırıyoruz. Bu atıkların tamamını yakma tesisine yönlendiriyoruz ve bertarafını bu 

Ģekilde sağlıyoruz. Patolojik atıkların sterilizasyon tesisine girmemesi gerekiyor. 

 

Şekil 28 - Tıbbi Atık Bertaraf Tesisleri 

Yakma tesisi 24 ton kapasiteli ve atıklar boĢaltıldıktan sonra döner fırında 900 derecede 

yakılıyor, oradan birinci yanma odasına oradan ise ikinci yanma odasında 1.200 

derecede yakılıyor. Daha sonra bu gazlar buhar kazanına aktarılıyor, burada tekrar bir 

aktif karbondan geçirilerek doğaya salınıyor (bkz. ġekil 29). 
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Şekil 29 - Tıbbi Atık Yakma Tesisi Akış Şeması 

TaĢıma ve bertaraf sürecinde yaĢadığımız en büyük problemlerden bahsedeyim. Biz 

baĢından beri bu iĢin içinde olduğumuzdan dolayı biliyoruz, hastaneler geliĢigüzel 

yerlerde tıbbi atık deposu yapıyordu. En olmadık yerlere ve en ulaĢılamaz yollara 

yapılıyordu. AyrıĢtırma yapılıyordu ama farklı renklerde yapılıyordu. ġu anda Ġstanbul‟da 

bir farkındalık var, bu sıkıntılar giderildi. Yine de buna devam eden hastaneler var. 

Sterilizasyon tesislerine gelen değiĢik aletler var; makinalar, cep telefonları gibi ve bunlar 

büyük sıkıntı yaratıyor. Bazı kimyasallar geldiği zaman otoklavlardan biri yandı. Bunlar 

bize geldiği zaman bildiriliyor ve biz kabul etmiyoruz zaten yakma tesisine gönderiyoruz. 

Dinleyici: Normalde patolojik atıkları topladıktan sonra doğrudan düzenli depolama 

tesisinde mi bertaraf etmek gerekiyor? 

Atilla Çap: Biz patolojik atıkların gömülmesini tavsiye ediyoruz. Olması gereken o. Bunun 

bir yönetmeliği var aslında ama çok fazla uygulanmıyor. Kol ve bacak gibi organların 

gömülmesi gerekiyor. 

Ġstanbul‟da 2014 yılına kadar atık miktarı artmaya devam etti. 2025 yılındaki atık 

projeksiyonunda tıbbi atıkların 70 ton olacağı öngörülüyor (bkz. ġekil 30). 
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Şekil 30 - İstanbul’da Tıbbi Atık Miktar Projeksiyonu 

Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünü bu iĢin içine katmamız lazım. Birimdeki arkadaĢlar 

gidecek anlatacak, anlatamadıkları yerde belediyeler ya da kim yetkiliyse onlar destek 

olacak. Biz Ģu teklifi yaptık, eğitim normalde yönetmeliğe göre bizim iĢimiz değil, eğitimi 

sizin adınıza biz verelim dedik. ġu anda Ġstanbul‟un tamamında hastanelere eğitim 

vermiĢ durumdayız. Herhangi bir sıkıntı anında hemen müdahale ediliyor. 

Katılımcı: Bildiğim birkaç hastane, elemanlarına diyor ki bana fazla tıbbi atık üretmeyin 

bunların bir kısmını ortadan kaldırın. Bunun üzerine evsel atıkların içine karıĢtırıyorlar. Bunu 

tutanak ile ÇġB‟ye iletiyorum ama ne yaptırımı olduğunu bilmiyorum. Böyle olunca da biz 

iĢimizi gerçekten yapmak istemiyoruz, Ģevkimiz kırılıyor. 

Atilla Çap: Biz ÇġB ile devamlı dirsek temasındayız. Onlara yazı yazdığımız zaman 

büyükĢehir belediyesi üzerinden gönderiyoruz, ĠSTAÇ olarak değil. Bu Ģekilde kesin yanıt 

geliyor. Bu iĢe ÇġB‟den daha çok önem verdiğimiz için bir dönem hastaneler ÇġB‟den 

çok ĠSTAÇ‟ı sorumlu bildi. Sizin ÇġB ile güçlü diyaloglar kurmanız lazım. 
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1.8 Ambalaj Atıklarının Yönetimi 

Onur AKPULAT 

REC Türkiye Proje Yöneticisi 

Ambalaj atıklarının yönetimine iliĢkin mevcut bilgilerden ziyade Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığının faydalanıcısı olduğu güncel bir çalıĢmayı sizlere anlatacağım. REC Türkiye 

olarak Ambalaj Atıkları Yönetmeliği‟nin Düzenleyici Etki Analizi (DEA) çalıĢmasını 

yürütüyoruz. Öncelikle projenin bileĢenleri içerisinde ambalaj atıkları yönetiminin önemini 

vurgulamak isterim. A bileĢeni altında yer alan Ambalaj Atıkları Yönetmeliği Düzenleyici 

Etki Analizi çalıĢması, projenin baĢlıca çalıĢmalarından bir tanesi. Aynı bileĢen altında 

gerçekleĢtirilen üç AB iyi uygulama örneği eğitimlerinden bir tanesi yine ambalaj 

atıklarına yönelik olarak Antalya‟da yabancı uzmanların katılımı ile gerçekleĢtirildi. 

B bileĢeni kapsamında ise belediyelere yönelik hazırlanan üç uygulama rehberlerinden 

bir tanesi yine Ambalaj Atıkları Yönetmeliği‟ne iliĢkin. Bu rehber tamamlandı ve Ģu an 

tasarım aĢamasında. Son olarak ise içerisinde olduğumuz eğitimler kapsamında elbette 

ambalaj atıkları önemli bir konu.  

AB ve Türkiye‟de ambalaj atığı mevzuatının tarihçesine bakacak olursak, AB 1994 yılında 

ilk direktifi yayınlıyor (bkz. ġekil 31). Daha sonra 2004, 2005, 2009 ve 2013 tarihlerinde çeĢitli 

revizyonlar yapılıyor. Bunlar genelde tanım ve kapsamlara yönelik revizyonlar. 2015 yılına 

geldiğimizde, Döngüsel Ekonomi Paketi kapsamında direktifin yenilenmesi durumu söz 

konusu oluyor.  

 

Şekil 31 - AB ve Türkiye Ambalaj Atığı Mevzuatı Tarihçesi 

Türkiye‟de ise 1990‟lı yıllarda Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile ülke olarak zaten 

ambalaj atıklarını ayrı toplamaya baĢlamıĢtık. 2004 yılında ise ilk olarak AB Direktifine 

uyumlaĢtırılmıĢ Ambalaj Atıkları Yönetmeliği yayımlanıyor. Yönetmelik; 2007 ve 2011‟de 

revizyon geçiriyor. 2014 yılında ise DanıĢtay kararıyla bir madde değiĢikliği söz konusu; 

sanayiden kaynaklı ambalaj atıklarının ücretsiz olarak belediyelere teslim edilmesi odaklı 

bu madde Ģu an oldukça tartıĢmalı. 2015 yılında ise ÇġB‟nin Ģu an üzerinde çalıĢmakta 
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olduğu yeni yönetmelik hazırlıklarına baĢlanıyor. DEA çalıĢmasının amaçlarından birisi de 

bu yeni yönetmeliğe katkıda bulunmak. 

Mevcut durumdan bahsetmek gerekirse, 550 belediyemizde Ambalaj Atığı Yönetim Planı 

hazırlanmıĢ durumda. Bu, yönetmeliğin getirdiği bir zorunluluk. Söz konusu planların 380 

tanesi münferit belediyeler tarafından hazırlanmıĢ, kalanı ise belediye birlikleri tarafından 

hazırlanan planlar (bkz. ġekil 32). Yani 170 belediye için 9 ayrı belediye birliği tarafından 

hazırlanan 9 plan anlamına geliyor. Bu da 380+9 plan demektir aslında. Burada belediye 

birliklerinin önemi ortaya çıkmıĢ oluyor. Hem bir iĢ yükünden kurtulmuĢ oluyorsunuz hem 

de birçok belediyede aynı plan ilerliyor ve iĢi standardize etmiĢ oluyorsunuz.  

 

Şekil 32 - Ambalaj Atığı Yönetim Planı olan Belediye Dağılımı (ÇŞB, 2015) 

Mevcut durumda ÇġB verilerine göre lisanslı tesis sayısı toplam 836. Bunların 403 tanesi 

toplama ayırma tesisi, 433 tanesi ise geri dönüĢüm tesisi (bkz. ġekil 33). Biz bu veri tabanını 

tekrar taradığımızda bazı kayıtların mükerrer olduğunu fark ettik. Bunları elediğimiz 

zaman 361 toplama ayırma tesisi, 415 tane geri dönüĢüm tesisi var ki aslında 674 tane 

lisanslı tesis olduğunu gösteriyor.  

 

Şekil 33 - Lisanslı Tesis Sayısında Mevcut Durum (ÇŞB, 2015) 

Öte yandan bu tesislerin coğrafi dağılımına baktığımızda, tesislerin batıda daha yoğun 

olduğunu ġekil 34‟te görebilirsiniz. Birçok doğu ilimizde bu tesislerden maalesef mevcut 

değil. Bu illerde söz konusu tesislerden hiç yokken Bursa gibi illerimizde her ilçede 

bulunuyor. Bu noktada bu bölgelere yatırım yapılması gerekliliği ortaya çıkıyor. 
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Şekil 34 - TAT ve GDT Dağılımı (ÇŞB, 2015) 

 

Şekil 35 - Geri Kazanım Hedefleri (ÇŞB, 2015) 

Mevcut yönetmeliğimizde geri kazanım hedefleri ahĢap haricinde dört tane ambalaj 

atığı kolunda 2020 yılı için %60 olarak görünüyor (bkz. ġekil 35). Bu atık kolları için 2015 
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yılında ise %48‟lik bir geri kazanım hedefi var. Bu hedefler, AB direktifi ile karĢılaĢtırıldığında 

direktifin 2008 hedefi olduğunu görüyoruz. AB‟de döngüsel ekonomi stratejisi ile beraber 

bu hedeflerin 2030 yılında %75‟e çıkması öngörülüyor. 

ġekil 36‟daki grafik ise hedefleri ne ölçüde gerçekleĢtirdiğimizi gösteriyor. 2013 yılı için 

kâğıt/karton ve metal ambalaj atıklarına baktığımızda %60‟lık hedefin oldukça üzerinde 

olduğumuzu görüyoruz. Cam ve plastikte ise aynı hedefi sağlayamamıĢız. Bunun sebebi 

aslında çok açık. Kâğıt, karton ve metal ambalaj atıkları sanayiden toplu bir Ģekilde 

ortaya çıktığı için bunun toplanması çok daha kolay. Ancak cam ve plastik daha çok 

hanelerden çıkıyor ve dağınık toplandığı için bu atık kollarını toplayıp hedefleri tutturmak 

daha zor. 

 

Şekil 36 - Geri Kazanım Hedefleri Gerçekleşme Oranları (ÇŞB, 2015) 

Teorik bir yaĢam döngüsü iĢleyiĢine göre ambalaj, üretilmesinin hemen ardından, 

kullanım ömrüne, bir ürünü asli görevi olan korumayla devam ediyor. Ya evsel ya da 

evsel olmayan bir kaynakta atığa dönüĢüyor. Bu kaynaktan çeĢitli toplama yöntemleri ile 

lisanslı tesise ulaĢan atık ayrıĢtırılıp geri dönüĢtürüldükten sonra tekrar bir ambalaj 

üreticisine ya da sanayinin farklı kollarına veriliyor. Bu süreci idari ve finansal anlamda 

kontrol eden iki tane organ var: Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ve yetkilendirilmiĢ kuruluĢlar. 

Pratikte ise iĢleyiĢ bu Ģekilde gerçekleĢmeyebiliyor (bkz. ġekil 37). Lisanssız tesisler, sokak 

toplayıcıları ve düzenli depolama tesislerine giden ambalaj atıkları, sistemin iĢleyiĢini 

aksatabiliyor. Sokak toplayıcısı, yasal olmamasına rağmen atığı lisanslı veya lisanssız bir 

tesise satabiliyor. Öte yandan sanayi tesisleri lisanslı bir tesise vermesi gerekirken atıklarını 

lisanssız bir tesise satabiliyor.  
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Şekil 37 - Ambalaj Atıklarının Yönetmeliğe Göre (Yeşil) ve Pratikteki İşleyişi (Kırmızı) 

 

Belediyelerin yönetmelik kapsamında sorumlulukları nelerdir?  

BüyükĢehir belediyelerinin temel sorumluluğu, diğer belediyelerin koordinasyonunu 

sağlamakken diğer belediyeler bu iĢin fiziksel iĢletim kısmından sorumludur (bkz. Tablo 9). 

Tablo 9 - Türkiye’de Belediye Sorumlulukları 

Sorumluluklar 
BüyükĢehir 

Belediyesi 
Belediye 

Belediyeler tarafından yürütülen çalıĢmalarda koordinasyonu sağlamak ve desteklemek 


Ambalaj atıkları yönetim planını hazırlamak 
 



Yönetim planı kapsamında geliĢme raporlarını hazırlamak 
 



Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplamak veya toplattırmak 
 



Ambalaj atıklarının evsel atık toplama araçlarına alınmamasını sağlamak 
 



Ambalaj atıklarının düzenli depolama sahalarına kabul edilmemesini sağlamak*  

Toplama ayırma tesisi kurmak/kurdurmak, iĢletmek/iĢlettirmek ve tesislere lisans 

almak/aldırmak  


Sorumluluk verilen taraflarla birlikte eğitim faaliyetleri yapmak veya katkıda bulunmak  

Lisanslı tesislere çalıĢabilecekleri uygun alan temin etmek 
 



Kayıt dıĢı için gerekli tedbirleri almak 
 



* BüyükĢehir olmayan illerde belediye sorumluluğu 
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Piyasaya sürenin sorumlulukları ise üretim aĢamasında önleme ve ambalaj ağırlığını 

düĢürmekten tutun da geri dönüĢümü daha kolay olan ambalaj kullanma gibi 

sorumluluklardır. En önemlisi; toplama, taĢıma, ayırma, geri dönüĢüm ve geri kazanım 

maliyetlerinin karĢılanmasıdır. Piyasaya sürenler, bu sorumluluğu üç Ģekilde yerine 

getirebiliyor; depozito sistemini kullanabiliyor, belediyeyle anlaĢma yapabiliyor ya da bir 

yetkilendirilmiĢ kuruluĢa üye oluyorlar. Bir diğer önemli sorumluluk da halkı çeĢitli eğitim 

vb. faaliyetlerle bilgilendirmek.  

DEA kapsamında çalıĢma grubumuzla Ambalaj Atıkları Yönetmeliği‟ne iliĢkin bazı sorunlar 

tespit ettik. ġekil 38‟de kırmızı ile gösterilenler belediyeleri doğrudan ilgilendiren sorunlar. 

Ana sorun ise ilgili paydaĢların yönetmelikten doğan sorumluluklarını tam olarak yerine 

getirmemesi. ÇalıĢmada, bu sorunlar kapsamında da, yönetmelikte nelerin değiĢmesi ve 

iyileĢtirilmesi gerektiğiyle ilgili analizler yapılıyor ve farklı seçeneklerin etkilerini inceliyoruz. 

Farklı uygulamaların; ekonomik, çevresel ve sosyal etkisi üzerine çalıĢılıyor. 

 

Şekil 38 - Sorun Tespiti 

Bu söylediğim etkileri olabildiğince parasal ifade etmeye çalıĢıyoruz. Ülkeye, 

vatandaĢlara ve ilgili diğer paydaĢlara; düzenlemede yapılacak değiĢikliklerin fayda ve 

maliyetleri ne olacak bunu ortaya koymaya çalıĢıyoruz. ÇalıĢma kapsamında tespit 

ettiğimiz üzerinde tartıĢmaya gerek olmayan olmazsa olmaz çeĢitli varsayımlar var. 

Örneğin, ÇġB tarafından oluĢturulması ve yönetilmesi kaçınılmaz, etkin bir bildirim sistemi. 

ÇġB tarafından ilgili paydaĢlara yapılması kaçınılmaz, düzenli denetimler ve birden fazla 
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yetkilendirilmiĢ kuruluĢun rekabet edebildiği bir üretici sorumluluğu sistemi yapısının 

korunması. 

ÇalıĢma grubuyla tespit ettiğimiz sorunlar kapsamında çeĢitli çözümler geliĢtirdik. Bu 

çözümler çerçevesinde; yönetmelikte hangi konulara odaklanmalıyız, hangi konular 

daha önemli, ne gibi iyileĢtirmeler gerekiyor ve iyileĢtirmelerin etkisi ne olacak? gibi 

sorulara cevap arıyoruz. Bu kapsamda belirlediğimiz politika alanlarımız Ģöyledir: 

i. Politika Alanı 1: Üretici Sorumluluğu Sisteminin Yapısı 

ii. Politika Alanı 2: Belediyelerin Ambalaj Atıkları Yönetimindeki Rolü 

iii. Politika Alanı 3: Belediyelerin Ambalaj Atıkları Toplama Yöntemi 

iv. Politika Alanı 4: Yetkili Ġdarenin Rol ve Yetki PaylaĢımı 

v. Politika Alanı 5: Evsel/Evsel Olmayan Ambalaj Atığı Ayrımı 

Politika Alanı 2 ve 3‟e baktığımızda doğrudan belediyeleri ilgilendirdiğini görebiliriz. 

Politika alanlarının detayına girmeden önce Ģu konudan bahsetmekte fayda var. Her 

politika alanı altındaki ilk seçenek; değiĢiklik yok seçeneği yani mevcut durumun 

korunması. ÇalıĢma kapsamında yapılanların sonunda ilgili politika alanında bir değiĢiklik 

yapılmaması sonucu düĢük de olsa ihtimal dahilinde. Bu politika seçeneği, ilgili hususu 

temsil ederken aynı zamanda diğer politika seçeneklerinin farkını da ortaya koyma 

açısında bir referans noktası oluĢturmaktadır. 

Birinci politika alanı kapsamında üretici sorumluluğu sisteminin yapısını inceliyoruz. 

Bildiğiniz üzere ambalaj atıkları yönetiminde dört tane yetkilendirilmiĢ kuruluĢ var. 

YetkilendirilmiĢ kuruluĢların, kurulma ve iĢleyiĢ aĢamalarında AB üye ülkelerinde farklı 

kriterler olabiliyor. Bunları inceleyip, ülkemize en uygun olanını tespit etmeye çalıĢıyoruz. 

Öte yandan tüm bu yetkilendirilmiĢ kuruluĢların üzerinde oluĢturulabilecek bir 

koordinasyon merkezi ise diğer bir politika seçeneği. Bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir 

yapıda oluĢturulması gereken bu merkezin, temel görevi ambalaj atıklarının coğrafi ve 

finansal anlamda daha adil bir Ģekilde yönetilebilmesi. Almanya ve Avusturya bu 

merkezlerin örneklerini görebileceğimiz ülkeler. Koordinasyon merkezinin yönetim 

kurullarında Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kamu 

kurumları, TOBB, TÜSĠAD gibi büyük sektörel dernekler, ambalaj atığı geri dönüĢümcüleri 

ve ürün üreticileri gibi paydaĢlar yer alabilir. 

İkinci politika alanında ise ambalaj atıkları yönetimi için belediyelerin rollerini inceliyoruz. 

Bazı AB üye ülkelerini incelediğimiz zaman belediyenin toplama dâhil ambalaj atıkları 

yönetiminde hiçbir rolü olmadığını görüyoruz. Örneğin Almanya. Almanya‟da bu iĢ 

tamamen özel sektöre bırakılmıĢ. Lisanslı tesisler ve yetkilendirilmiĢ kuruluĢlar, ambalaj 

atıklarının yönetimini gerçekleĢtiriyorlar. Bir diğer politika seçeneği de belediyelerin 

rolünün arttırılması. Örneğin, denetim rolünün belediyelere verilmesi. Bu konuda 

Marmara Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliğinin, belediyelerin denetim rolünün 

arttırılmasına yönelik bazı talepleri var. 
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Üçüncü politika alanımız, belediyelerin ambalaj atıklarını toplama yöntemi. Bildiğiniz 

üzere ülkemizde ambalaj atıkları evsel atıklardan ayrı bir Ģekilde toplanıyor. Genellikle 

lisanslı tesis, yetkilendirilmiĢ kuruluĢ ve belediye arasında imzalanan üçlü bir sözleĢme 

çerçevesinde ambalaj atıkları toplanıyor. Ama bu sözleĢmenin pek bağlayıcılığı olmuyor, 

taraflardan biri sözleĢmeyi feshettiği zaman sistem anında sekteye uğruyor. Bu politika 

alanı kapsamında ilgili sistemi daha bağlayıcı hale getirebilmenin yollarının inceliyoruz. 

Belediyelerin evsel atık toplama sistemine ambalaj atıklarının dâhil edilmesi bu alandaki 

ilk seçenek. Biliyorsunuz evsel atıkların toplanması ihale ediliyor ve bu ihaleler birkaç 

senelik olduğu için daha bağlayıcı oluyor. Bu sisteme, ambalaj atıkları da dâhil edilerek 

ambalaj atıkları yönetiminin etkinliğinin arttırılmasının fayda ve maliyetlilerini ortaya 

koymak için çalıĢıyoruz. Böyle bir iĢleyiĢ için tabi ki özel araç ve ekipmanlar gerekecektir. 

Bu Ģekilde çalıĢan ülke örneklerini inceliyoruz. 

Dördüncü politika alanımız yetkili idarenin rol ve yetki paylaĢımı. Bildiğiniz gibi ambalaj 

atıkları yönetiminin yetkili idaresi Çevre ve ġehircilik Bakanlığı; denetim ve idare 

anlamında bütün yük bakanlık üzerinde. Farklı ülkelerde ise bu konuyla ilgili diğer 

bakanlıkların, kurumların ve çeĢitli organizasyonların da iĢin içine girdiğini gördük. 

Ülkemizde de bu konuyla doğrudan bağlantılı kurumlar var: Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim 

Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, ÇalıĢma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye Ġstatistik Kurumu ve 

Sosyal Güvenlik Kurumu bunlardan bazıları. Bu politika alanında, ülkemizdeki kamu 

kurumlarında yetki ve sorumluluk paylaĢımı olması halinde ne gibi etkiler getirebileceğini 

tartıĢıyoruz. 

Son politika alanımız da evsel/evsel olmayan ambalaj atığı ayrımı. Bu husus önemli 

çünkü bildiğiniz üzere sanayiden kaynaklı ambalaj atıkları Ģu an DanıĢtay kararına göre 

bedelsiz teslim edilmek durumunda. Bu, sanayiciyi zor durumda bırakan bir konu. Gelir 

elde edebilecekken sanayici kendi atığını ücretsiz teslim etmek istemiyor. Fransa ve 

Belçika gibi ülkelerde evsel ve sanayi kaynaklı ambalaj atıklarının ayrı yönetilmesinin 

daha farklı sonuçlar getirebileceğini gördük. Bu bir seçenek. Bir diğer seçenek ise kota 

uygulaması. Mevcut yönetmelikte 2015 yılı için ambalaj atıkları geri kazanım hedefi %48 

ama bu %48‟in ne kadarı evsel ne kadarı sanayi kaynaklı olmalı konusunda asgari 

kotalar belirlenebilir. 

Bahsettiğim beĢ konuda uygun görülmesi halinde yönetmelik kapsamında çeĢitli 

revizyonlar olması söz konusu. DanıĢma süreci kapsamında, bu politika alanlarındaki 

hangi seçenekler paydaĢlar tarafından tercih ediliyor, bunu öğrenmek için paydaĢ 

özelinde bazı anketler yaptık. Ġl müdürlükleri, belediyeler ve yetkilendirilmiĢ kuruluĢlara 

yönelik anketler gerçekleĢtirdik. 81 Ġl Müdürlüğü‟nün 72 tanesinden geri dönüĢ aldık. Ġl 

Müdürlüğü‟nden gelen sonuçlara göre birinci politika alanı için koordinasyon merkezine 

bir eğilim var diyebiliriz. Ġkinci politika alanında belediyenin sorumluluğunun artmasını 

istiyorlar, bu normal çünkü Ġl Müdürlükleri denetimler konusunda sıkıntı yaĢayabiliyor. 

Üçüncü politika alanında belediyelerin evsel atık toplama sistemine dâhil edilmesi 

seçeneği tercih edilmiĢ. Dördüncü politika alanında kamu kurumları sorumlulukları 
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paylaĢmalı gibi bir görüĢ ortaya çıkmıĢ. Son politika alanında ise evsel ve ticari kaynaklı 

ambalaj atıkları ayrı yönetilmeli gibi bir öneri getirilmiĢ. 

YetkilendirilmiĢ kuruluĢların verdiği yanıtlara gelirsek; birinci politika alanında 4 YK‟dan 3‟ü 

YK‟ların kuruluĢ ve iĢleyiĢ yapısında değiĢiklik seçeneğini seçmiĢler. Ġkinci politika alanında 

hepsi aynı fikirdeler: belediyelerin sorumluluğunun arttırılması. Üçüncü politika alanında 

değiĢiklik yok seçeneği ön plana çıkmıĢ, yani ambalaj atığının evsel atıkla beraber 

toplanmasına çok sıcak bakmıyorlar. Dördüncü politika alanında ikiye bölünmüĢler, yarısı 

tek sorumlu kurumun ÇġB olarak kalmasından yanayken, yarısı da yetki ve sorumluluk 

diğer kurumlarla paylaĢılsın görüĢünde. Son politika alanında ise seçenekler arasında 

dağılmıĢlar. YetkilendirilmiĢ kuruluĢlar tarafından üç seçenek de tercih edilmiĢ. 

Belediyelerden gelen sonuçlara bakacak olursak; birinci politika alanında %47‟si 

koordinasyon merkezi kurulsun seçeneğinde birleĢmiĢ. Ġkinci politika alanında %53 ile 

belediyelerin sorumluluğu arttırılsın seçeneği ön plana çıkmıĢ. Üçüncü politika alanında 

ikiye bölünmüĢler. %41‟i belediyelerin evsel atık toplama sistemine ambalaj atıklarının 

dâhil edilmesi, %50‟si değiĢiklik olmasın seçeneğini iĢaretlemiĢler. Dördüncü politika 

alanında diğer kamu kurumları ile yetki ve sorumluluk paylaĢımı öne çıkmıĢ. Son politika 

alanında ise evsel ve ticari kaynaklı ambalaj atığı için ayrı yönetim sistemi tercih edilmiĢ. 

Son olarak çalıĢma kapsamında ambalaj atığı miktarını inceledik. Birkaç senaryo 

oluĢturduk. Bunlardan birincisinde, AB ülkeleri arasında bir korelasyon yaparak Türkiye‟yi 

bir yere oturtmaya çalıĢtık. ġekil 39‟da, mavi olan veriler gerçek mevcut veriler, yeĢiller ise 

REC Türkiye olarak bizim oluĢturduğumuz projeksiyon. Eurostat verilerine göre yaptığımız 

korelasyon sonucu, 2013 yılında Türkiye‟nin 6,7 milyon tonluk ambalaj atığı olduğunu, 

2024 yılında bu rakamın 10,1 milyona çıkmasını öngörüyoruz. AB tanımlamasına göre 

piyasaya sürülen ambalajın tamamı ambalaj atığına dönüĢür. Bu nedenle ikinci 

senaryoda kullanılan ÇġB verilerindeki piyasaya sürülen ambalaj miktarını ambalaj atığı 

olarak kabul edebiliriz. ÇġB verilerine baktığımızda, bildirim esaslı olduğu için miktarın ilk 

senaryodaki tahminlerden az olduğunu görüyoruz. 2013 yılında piyasaya sürülen 

ambalaj miktarı 3,9 milyon ton. Bunun tamamının ambalaj atığına dönüĢtüğünü 

öngörmemiz lazım. Çok gerçekçi olmamakla birlikte bu eğilimle yapılan projeksiyonda 

2024 yılında 14,7 milyon ton ambalaj atığı ortaya çıkması söz konusu. Ama bu eksik bir 

veriye dayanarak oluĢturulan projeksiyon. Bütün piyasaya sürenlerden gelen veri değil, 

bu sebeple doğru kabul etmemekle beraber kıyaslanabilir olduğunu düĢünüyoruz. Son 

olarak da Ambalaj Sanayicileri Derneğinin üretilen ambalaj miktarı verisi üzerinden bir 

projeksiyon yaptık. ġunu belirtmek isterim Ambalaj Sanayicileri Derneği üyeleri tarafından 

üretilen bütün ambalajlar piyasaya sürülmüyor. Yine de karĢılaĢtırılabilir bir veri olduğunu 

düĢünerek 2013 yılında 6,7 milyon ton olan ambalaj miktarının 9,7‟ye ulaĢacağını 

hesapladık ki, AB verisini kullanarak yaptığımız çalıĢma ile tutarlı olduğunu söyleyebiliriz. 

Yani karĢı karĢıya olduğumuz rakam aĢağı yukarı 2013 yılı için 7 milyon ton, 2024 yılına 

geldiğimizde ise 10 milyon ton gibi bir ambalaj atığı önümüzde duruyor. 
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Şekil 39 - Ambalaj Atığı Miktarı Projeksiyonu 

Katılımcı: Özellikle Sokak toplayıcılarının engellenmesi konusunda yapabileceğimiz 

Ģeylerle ilgili önerileriniz var mı? Mesela büyük süpermarketlerin civarına kumbara ya da 

kafes bırakıyoruz ama sokak toplayıcıları geliyor bunların kilidini kırıyor, içindeki metal 

hazneyi olduğu gibi alıp götürüyor. Bu durumda, lisanslı firma kâr edemiyor. Lisanslı firma 

bunu bedelsiz olarak toplamakla yükümlü. Adam diyor ki, ben zaten bunu bedelsiz 

topluyorum ama hiçbir Ģey kazanamıyorum. Bunu önlemek için yapılabilecek ne var? 

Onur Akpulat: Sokak toplayıcısı problemi bu yönetmelikle çözülebilecek bir sorun değil. 

Dikkat ederseniz politika alanlarından bir tanesi farklı kurumların yönetime dâhil olması. 

ġimdi o politika alanından bir sonuç çıksa dahi bunu yönetmeliğe çok sirayet 

ettiremeyebiliriz. Bu konunun farklı mevzuatlarla düzenlenmesi gerekebilir. Brezilya‟da 

mesela sokak toplayıcılarını kooperatifler altında birleĢtirerek bölgesel odak noktaları 

oluĢturmaları sağlanmıĢ. Toplayıcılarının %30-40‟ının bu kooperatiflere üye olmasını 

sağlamıĢlar. Bu iyi bir çözüm örneği. Romanya, daha çok emniyet güçlerini ve ceza 

sistemini devreye sokarak sorunu çözmeye gitmiĢ. Bu da bir yöntem. Benim fikrim, bunun 

sosyal bir problem olduğu yönünde. Bu insanlara siz daha iyi Ģartlar sağlamadığınız 
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sürece bu iĢe devam edeceklerdir. Bir sokak toplayıcısının ayda ortalama 2000-3000 TL 

kazandığı söyleniyor ve Türkiye‟de 250 bin tane sokak toplayıcısının varlığından 

bahsediliyor. Bu çok kolaylıkla kontrol altına alınabilecek bir nüfus değil, diğer taraftan 

kazandıkları rakamlar onlara kolaylıkla baĢka iĢlerle verilecek meblağlar değil. O nedenle 

belediyelerin bölgesel çözümler üretmesi gerekiyor. Ġstanbul‟a baktığımızda Ġstanbul Geri 

DönüĢüm Sanayicileri Derneği var, ÇEVKO ile bir çalıĢma yürütüyorlar. Sokak 

toplayıcılarını bir Ģekilde standardize edip sisteme sokmaya çalıĢıyorlar ama verebildikleri 

ücret asgari ücret. Onlara belli konteynerler tahsis etmeye çalıĢıyorlar. Bu yönetmelik 

kapsamında ise söz konusu duruma çözüm üretmek biraz güç.  

Katılımcı: Biz konuyla ilgili Çukurova Belediyesinde bir çalıĢma yaptık. Sokak toplayıcılarını 

bir dernek çatısı altında topladık ve atığı sadece bizim çalıĢmıĢ olduğumuz kuruma 

getirmelerini söyledik. Ancak bu iĢ uzun sürmedi, dediğiniz gibi kazandıkları rakamlar 

yüksek. Gelin sizi sigortalı çalıĢtıralım dedik, istemiyorlar. Emniyeti devreye soktuğumuzda 

da bize valilikten Ģöyle bir dönüĢ geldi: Bunları biz böyle engellersek yarın hırsızlık ve 

yankesicilik artarsa ne yapacağız? Kaba kuvvetle tamamen bitirmek kolay ama böyle 

sorunları da barındırıyor. Bir de, temizlik hizmetleri yapan özel Ģirketler var. Bu kuruluĢlara 

mesela atığın ayrı ayrı toplanması için belli bir ücret ödendiğinde onların da konuda 

hassasiyet göstereceğini düĢünüyorum. Ayrıca apartman görevlilerinin sosyal güvenlik 

kurumu giderleri karĢılanarak sisteme dâhil edilmeleri sağlanabilir mesela. 
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1.9 Atık Getirme Merkezleri 

Atık Yönetimi Daire BaĢkanlığı Uzman ve Mühendisleri 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 

Atık Getirme Merkezi Tebliği1 31/12/2014 tarih ve 29222 sayılı Resmî Gazete‟de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Bu tebliğ ile amaçlanan, geri kazanılabilir atıkların diğer 

atıklarla karıĢtırılmadan kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması ve geri kazanım 

ve/veya bertarafa gönderilmek üzere bırakılması amacıyla oluĢturulan atık getirme 

merkezlerine iliĢkin usul ve esasları belirlemektir. Ayrıca tebliğ ile depo alanlarının 

verimliliğinin arttırılması, değerlendirilebilir atıkların ekonomik bir girdi oluĢturması ve geri 

kazanılabilir atıkların mümkün olduğunca en üst düzeyde geri kazanımı 

hedeflenmektedir. 

Tebliğ kapsamında yer alan farklı türdeki atıklar için o atığa iliĢkin ilgili mevzuat hükümleri 

geçerlidir. Atık getirme merkezlerinde biriktirilen farklı türdeki atıkların geri dönüĢüm, geri 

kazanım veya bertaraf tesislerine sevki sırasında ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanması 

gerekmektedir. Tebliğ kapsamında üretilen atık miktarının azaltılması, yeniden 

kullanılması, kaynakta ayrı toplanmasının, geri dönüĢüm ve geri kazanımının sağlanması 

ve bertarafı esastır.  

Kurulacak atık getirme merkezlerinde iĢletmeci çevre üzerindeki olası olumsuz etkileri ve 

insan sağlığı açısından doğrudan risk oluĢturan kirlilik kaynaklarını önlemek ve/veya 

azaltmak zorundadır. Bu amaçla, atığın tesise kabulü ile birlikte ilgili mevzuatta belirtilen 

tedbirleri alır. Ayrıca atıkların kaynağında ayrı toplanmasında, taĢınmasında ve atık 

getirme merkezlerinde biriktirilmesinde, çevre ve insan sağlığına zarar vermesini 

önleyecek ilgili mevzuatta belirtilen tedbirlerin alınması esastır. Öte yandan, atık getirme 

merkezlerine; mutfak atıkları, park ve bahçe atıkları, inĢaat ve yıkıntı atıkları, endüstriyel 

atıklar, tıbbi atıklar, patlayıcı ve radyoaktif atıklar kabul edilmez. T.C. Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı bu Tebliğin uygulanmasına yönelik iĢ birliği, koordinasyonu sağlamak ve gerekli 

idari tedbirleri almakla yükümlüdür. Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlükleri, Tebliğin 

uygulanmasına yönelik iĢ birliği ve koordinasyonu sağlamakla; Tebliğ kapsamındaki 

faaliyetlere iliĢkin olarak kontrol ve denetim yapmakla; uygunsuzluk halinde gerekli yasal 

iĢlemleri yapmakla; atık getirme merkezi onayını iptal etmek ve Bakanlığa bilgi vermekle; 

atık getirme merkezi onay yazısı için atık getirme merkezlerinde inceleme yapmakla; atık 

getirme merkezi onay yazısını vermekle ve ilgili belediyeyi bilgilendirmekle yükümlüdür.  

BüyükĢehirlerde ilçe belediyeleri, belediyeler ve mahallî idare birlikleri 1. sınıf atık getirme 

merkezini kurmak/kurdurmak, iĢletmek/iĢlettirmek ve sorumluluk verilen taraflarla birlikte 

bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapmak veya katkıda bulunmakla yükümlüdür. 

Seyyar getirme merkezleri kurulması halinde ise atığı ilgili mevzuatında belirtildiği Ģekilde 

                                                 

1 Bu bölümde, atık getirme merkezleriyle ilgili bilgiler bu Tebliğ baz alınarak katılımcılara 

anlatılmıĢtır. 
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kabul etmekle; toplanan atıkların, havanın, toprağın, yüzey ve yeraltı sularının kirlenmesi 

ile koku ve gürültü gibi çevre ve insan sağlığı açısından doğrudan risk oluĢturmayacak 

Ģekilde önlemleri alarak 1. sınıf atık getirme merkezlerine getirilmesini sağlamakla ve 

seyyar getirme merkezleri üzerinde ait olduğu belediye adı ve logosu ile “Seyyar Atık 

Getirme Merkezi” ifadesinin bulunmasını sağlamakla yükümlüdürler.  

Atık getirme iĢletmecileri ise atık getirme merkezleri için bulundukları ilin Ġl Müdürlüğünden 

onay yazısı almakla, acil durumlarda alınacak önlemlerle ilgili personelin eğitimini 

sağlamakla, acil durum ve güvenlik tedbirlerini almakla, yetkili kiĢiler dıĢında tesise giriĢleri 

önlemekle, atıkları tebliğ kapsamında gruplarına göre ayrı biriktirmekle, atıkları bedel 

talep etmeden teslim almakla, atıkları ilgili mevzuat hükümlerine uygun, sızdırma, 

dökülme veya saçılmalara neden olmayacak Ģekilde teslim almak ve geri dönüĢüm, geri 

kazanım veya bertaraf tesislerine aynı Ģekilde sevk etmekle yükümlüdür. Bu merkezlerde 

atıklar ile ilgili herhangi bir fiziksel, kimyasal veya biyolojik iĢlem yapmamalıdır. Biriktirilen 

atıkların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak geri dönüĢüm, geri kazanım ve 

bertarafını sağlamakla/sağlattırmakla, ilgili mevzuatı gereğince atıkların taĢınmasında, 

atık türüne göre ulusal atık taĢıma formu kullanmakla, atık getirme merkezlerine gelen ve 

geri dönüĢüm, geri kazanım ve/veya bertaraf tesislerine gönderilen atıkların miktarını 

kayıt altına almakla, yılsonu itibariyle Tebliğ eklerinde yer alan formata uygun olarak Ġl 

Müdürlüğüne raporlama yapmakla yükümlüdür. 

Atık Getirme Merkezleri üç sınıf altında toplanmaktadır ve Atık Getirme Merkezi 

Tebliğinde aĢağıdaki gibi tanımlanmaktadır: 

i. 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi: Belediyeler, mahallî idare birlikleri ve büyükĢehirlerde 

ilçe belediyeleri tarafından zorunlu olarak kurulan/kurdurulan ve iĢletilen/iĢlettirilen 

merkezlerdir. 

ii. 2. Sınıf Atık Getirme Merkezi: AlıĢveriĢ merkezleri tarafından kendi mülkiyet alanları 

içinde kurulan/kurdurulan ve iĢletilen/iĢlettirilen merkezlerdir. 

iii. 3. Sınıf Atık Getirme Merkezi: SatıĢ noktaları, iki yüz konut ve üzeri siteler, organize 

sanayi bölgeleri, havaalanları ve kampüsü olan üniversiteler tarafından kendi 

mülkiyet alanları içinde kurulan ve iĢletilen merkezlerdir. 

Tebliğ’de Atık Getirme Merkezlerinin sağlaması gereken teknik özellikler aĢağıdaki gibi 

belirtilmiĢtir: 

i. VatandaĢların kolay ulaĢabileceği konumda olmalıdır.  

ii. Zemin, sızdırmazlık sağlayacak Ģekilde betondan yapılmalı ancak kapalı 

konteyner kullanılması durumunda beton veya asfalt ile kaplı olmalıdır.  

iii. Atık getirme merkezini tanıtıcı ve atık üreticisini bilgilendirici, yönlendirici iĢaretler 

bulunmalıdır.  

iv. Aydınlatma sistemi bulunmalıdır.  

v. Yangın riskine iliĢkin gerekli tedbirler alınmalıdır.  
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vi. Temiz ve bakımlı olmalı; koku ve haĢere oluĢumuna engel olacak Ģekilde 

dezenfekte edilmelidir.  

vii. Atıklar, gruplarına göre ayrı olarak, türlerine uygun biriktirme ekipmanlarında 

biriktirilmeli, ilgili mevzuata uygun olarak çevresel kirliliğe yol açmayacak Ģekilde 

gerekli tedbirler alınmalıdır.  

viii. Ayrı biriktirme ekipmanları, biriktirilecek atığın ilgili mevzuatında tanımlanan 

kriterlerine uygun olarak tasarlanmalıdır.  

ix. Gelen ve giden atıklara ait bilgilerin kaydedildiği veri kayıt sistemine sahip 

olmalıdır.  

x. ĠĢ sağlığı ve güvenliği mevzuatında yer alan ilgili hükümlere uygun olmalıdır.  

xi. Kullanılacak biriktirme ekipmanlarının üzerinde veya ekipmanların bulunduğu 

bölmelerde biriktirilecek atık türlerine ve kodlarına iliĢkin yazı ve Ģekil bilgileri 

bulunmalıdır.  

xii. Yağ ile kontamine olmuĢ yüzeyleri temizlemek amacıyla absorban malzemeler ile 

yağ çözücüler bulunmalıdır.  

xiii. Kullanılacak biriktirme ekipmanları, atığın türüne uygun olarak kapalı ve tekerlekli 

olmalıdır.  

xiv. 1. sınıf atık getirme merkezlerinin ve seyyar getirme merkezlerinin toplama ve 

biriktirme aĢamalarında, evsel tehlikeli atıklar için ayrı etiketleme ve ayrı biriktirme 

ekipmanları kullanılmalıdır. 

Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezleri Tebliğ’de aĢağıdaki gibi yer almaktadır: 

Tebliğin Ek-2‟sinde yer alan atık gruplarından ilk 13 grubun biriktirilmesi zorunludur. 

14‟üncü grup tercihe bağlı olarak 1. sınıf atık getirme merkezinde yer alır. 

 Yönetim binası, kantar ve giriĢ kontrol noktası bulunmalı; asgari 1.000 m2 alana 

sahip olmalıdır. 

 Tesis etrafı en az 1,5 m yüksekliğinde beton, briket veya tuğla benzeri kalıcı yapı 

malzemesi ile çevrili olmalıdır. 

 Atıkların bekletildiği alanın üzeri kapalı olmalıdır. 

 Alanda kör toplama kanalı ile sonlanan kuĢaklama kanalı bulunmalıdır. 

 Sorumlu bir çevre görevlisi bulunmalıdır. 

 Yıkama sonrası oluĢacak atık sular için toplama kanalı ve ızgara sistemi 

bulunmalıdır. 

 Tebliğin Ek-2‟sinde belirtilen gruplardan 11 no‟lu gruptaki atıklar, paslanmaz metal 

veya yüksek yoğunluklu plastik malzemeden yapılmıĢ, kapaklı, kapakları kilitlenir, 

yükleme-boĢaltma esnasında torbaların hasar görmesine veya delinmesine yol 

açabilecek keskin kenarları olmayan, yüklenmesi kolay, içerisine atık atıldıktan 

sonra tekrar alınmasına imkân bulunmayan ve üzerinde “Atık Ġlaç” ibaresi bulunan 

biriktirme ekipmanlarında biriktirilir. 
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 Yıkama iĢlemi sonrasında oluĢan atık sular için toplama kanalları ile ızgara sistemi 

bulundurulmalıdır. Toplanan atık suların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak 

bertarafı sağlanmalıdır. 

Ġkinci Sınıf Atık Getirme Merkezleri Tebliğ’de aĢağıdaki gibi yer almaktadır: 

Tebliğin Ek-2‟sinde yer alan atık gruplarından 1., 2., 3., 4. ve 8. grupta yer alan atıkların 

bulunması Ģartıyla, diğer atık gruplarından iki grubun seçmeli olduğu toplamda en az 

yedi grup atığın biriktirilmesi zorunludur. 

 Biriktirme ekipmanlarının toplam hacmi asgari 8 - 20 m3 olmalıdır. 

 AlıĢveriĢ merkezlerinde atık getirme merkezi bulunması durumunda alıĢveriĢ 

merkezlerinde faaliyet gösteren satıĢ noktaları münferit atık getirme merkezi 

kuramazlar. 

 AlıĢveriĢ merkezlerinde atık getirme merkezi kurulması halinde, alıĢveriĢ 

merkezlerinde faaliyet gösteren satıĢ noktalarında atık getirme merkezi kurulmuĢ 

kabul edilir. AlıĢveriĢ merkezlerinde bulunan satıĢ noktaları ve dağıtıcılar kendi 

atıklarını bu getirme merkezine vermemesi durumunda atıkların yönetimini ilgili 

mevzuat hükümlerine göre sağlar. 

 2. sınıf atık getirme merkezi kuran alıĢveriĢ merkezlerinde faaliyet gösteren satıĢ 

noktaları, ambalaj atığı toplama noktası oluĢturmakla yükümlüdür. Ancak alıĢveriĢ 

merkezleri dıĢında faaliyet gösteren münferit satıĢ noktalarında oluĢturulan atık 

getirme merkezi, ambalaj atığı toplama noktası olarak da kabul edilir. 

 2. sınıf atık getirme merkezi kuran alıĢveriĢ merkezlerinde faaliyet gösteren 

dağıtıcılar, Atık Elektrikli ve Elektronik EĢyaların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde 

topladıkları atıkları bulundukları alıĢveriĢ merkezinin atık getirme merkezinde 

biriktirebilirler. 

 AlıĢveriĢ merkezlerinde kurulan 2. sınıf atık getirme merkezlerinde faaliyet gösteren 

satıĢ noktaları, biriktirilen atıkların geri dönüĢüm, geri kazanım ve/veya bertaraf 

maliyetlerine katılmakla yükümlüdür. 

 Yıkama iĢlemi sonrasında oluĢan atık sular için toplama kanalları ile ızgara sistemi 

bulundurulmalıdır. Toplanan atık suların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak 

bertarafı sağlanmalıdır. 

Üçüncü Sınıf Atık Getirme Merkezleri Tebliğ’de aĢağıdaki gibi yer almaktadır: 

Tebliğin Ek-2‟sinde yer alan atık gruplarından 1., 2., 3., 4. ve 8. grupta yer alan atıkların 

bulunması Ģartıyla, en az beĢ grup atığın biriktirilmesi zorunludur. 

 Biriktirme ekipmanlarının toplam hacmi asgari 2 m3 olmalıdır. 

 Tebliğ ekinde yer alan illerden 1. kademe illerin iki yıl içerisinde, 2. kademe illerin 3 

yıl içerisinde, 3. kademe illerin ise 4 yıl içerisinde bu tebliğ hükümlerine uygun 

Ģekilde atık getirme merkezi kurması gerekmektedir (bkz. Tablo 10). 
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Tablo 10 - Kademeli Olarak Atık Getirme Merkezi (AGM) Kuracak İller Listesi 

I. KADEME 

(Süre 2 yıl) 

II. KADEME 

(Süre 3 yıl) 

III. KADEME 

(Süre 4 yıl) 

Adana Afyon Malatya Adıyaman Niğde 

Ankara Amasya Manisa Ağrı Ordu 

Antalya Artvin Mersin Aksaray Siirt 

Aydın Bartın NevĢehir Ardahan ġanlıurfa 

Bursa Bilecik Rize Batman ġırnak 

Denizli Burdur Samsun Bayburt Tokat 

EskiĢehir Çorum Trabzon Bingöl Tunceli 

Ġstanbul Düzce Zonguldak Bitlis UĢak 

Ġzmir Elazığ Balıkesir Çankırı Van 

Kayseri Erzincan Bolu Erzurum Diyarbakır 

Kocaeli Gaziantep Çanakkale Giresun Osmaniye 

Konya Hatay Edirne GümüĢhane Sinop 

Muğla Karabük Isparta Hakkâri Yozgat 

Sakarya Karaman Kırklareli Iğdır Mardin 

Tekirdağ Kastamonu Sivas Kars MuĢ 

 Kırıkkale Yalova Kilis  
 

Yazılı/görsel bilgilendirme çalıĢmalarına iliĢkin, atık getirme merkezi iĢleticileri tarafından 

merkezin tanıtılması ve faaliyetleri konusunda broĢür, afiĢ ve benzeri materyaller 

hazırlanması gereklidir. Belediyeler tarafından ALO-ATIK hatları oluĢturularak gerekli 

bilgilendirme yapılır ve vatandaĢın atıklarını taĢıyamaması durumunda lojistik imkânlar 

sağlanır. Belediyenin tercih etmesi durumunda 1. sınıf atık getirme merkezine bağlı olarak 

seyyar getirme merkezi hizmeti verilmesi gerekmektedir. YetkilendirilmiĢ kuruluĢlar atık 

yönetim planları dahilinde, atık getirme merkezlerinin iĢletilebilmesi amacıyla biriktirme 

ekipmanı ile tanıtım materyalleri temin eder ve eğitim ile bilinçlendirme faaliyeti 

yürütmesi gerekir. 
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1.10 Özel Atıkların Yönetimi: AEEE, Atık Piller, ÖTA, ÖTL ve Atık Yağlar 

Mahmut Özgür ġAKI 

REC Türkiye Kıdemli Danışman 

Özel atıkların yönetimi konusunda ilk olarak özel atığın ne olduğundan bahsedelim. Özel 

atığın mevcut mevzuatta bir tanımı yok, ancak ÇġB‟de bir Ģube müdürlüğü var. Aslında 

tanımı vardı, 2013 yılında Atıkların Karayolunda TaĢınmasına ĠliĢkin Tebliğ değiĢtirildikten 

sonra yeni tebliğde tanım çıkarıldı. BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı tanımına göre özel 

atık; toplanması, nakliyesi, geri dönüĢümü/kazanımı ve bertarafı özel iĢlem gerektiren 

atıklardır. Bunların belediye atıklarıyla karıĢması sakıncalı, bu yüzden ayrı toplanması 

gereken, insan ve çevre sağlığı için tehdit oluĢturma riski barındıran atıklardır. Yönetimi 

için yeterli altyapı ve yetiĢmiĢ personel gerekmektedir. Finansal olarak da desteklenmesi 

Ģarttır. 

Özel atığın türlerinden bahsedeceğim. Ġlk olarak Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar (AEEE). 

Bunlar neden önemli? Bu atıklar, teknolojinin geliĢmesi ile hızla artıyor ve içinde tehlikeli 

maddeler barındırıyor. Bu da insan ve çevre sağlığını tehdit ediyor. Ġçerdiği metallerin 

-özellikle nadir, değerli metallerin- geri dönüĢümünde önemli bir ekonomik değer mevcut 

ve metallerin rezervlerinin tükenme riskine karĢı, AEEE geri dönüĢümü kritik bir kaynak vasfı 

kazanıyor. 

Elektrikli ve Elektronik EĢyalar, kategori olarak 10 grupta tanımlanıyor. Alman Çevre 

Ajansının araĢtırmasına göre toplam AEEE içindeki ağırlık olarak payları her türün yanında 

belirtilmiĢtir. Büyük ev eĢyaları yaklaĢık %50 paya sahiptir. BiliĢim ekipmanları ve tüketici 

ekipmanları da dâhil edildiğinde bu ilk üç grup neredeyse toplam AEEE‟nin %90‟lık 

kısmını oluĢturmaktadır (bkz. Tablo 11). 

Tablo 11 - Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Kategorileri ve Toplam AEEE İçindeki Payları 

Kategori % 

1 Büyük ev eĢyaları (Buzdolabı, fırın, çamaĢır makinesi vb.) 49,07 

2 Küçük ev aletleri (Elektrik süpürgesi, tost makinesi vb.) 7,01 

3 BiliĢim ve telekomünikasyon ekipmanları (Cep telefonu, dizüstü bilgisayar vb. ) 16,27 

4 Tüketici ekipmanları (Televizyon, DVD oynatıcı vb.) 21,10 

5 Aydınlatma ekipmanları (Lambalar) 2,4 

6 Elektrikli ve elektronik aletler (Büyük ve sabit sanayi aletleri hariç) (Matkap, testere vb.) 3,52 

7 Oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları (Oyun konsülleri) 0,11 

8 Tıbbi cihazlar (Diyaliz vb.) 0,12 

9 Ġzleme ve kontrol aletleri (Duman algılayıcı, termostat vb.) 0,21 

10 Otomatlar (Yiyecek, içecek otomatları) 0,18 
 

AEEE‟lerin yönetimi için 2002 yılında bir AB direktifi yayımlandı. Bu direktif 2012 yılında 

revize edildi ve hedefler yükseltildi. Toplama hedefleri, 2015 sonuna kadar 4 kg/kiĢi/yıl 

(önceki hedef), 2016 - 2019 arasında son 3 yıl piyasaya sürülenin ağırlıkça ortalamasının 
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%45„i, 2019 sonrası son 3 yıl piyasaya sürülenin ağırlıkça ortalamasının %65‟i ya da kendi 

bölgesinde oluĢan atığın %85„i olarak belirlendi. %70-80 geri kazanım, %50-80 geri 

dönüĢüm hedefi var ve 2018‟den sonra  %5‟er artıyor. 

Türkiye‟de de 2012 yılında yönetmelik çıktı. Toplama hedefleri çok düĢük. 0,3 kg ile 

baĢlanıp 2018 yılında 4 kg, yani AB‟nin ilk direktif hedefine ulaĢılması düĢünülüyor. ġu an 

yönetmeliğin revizyonu söz konusu, taslak durumda. Geri kazanım ve geri dönüĢüm 

hedefleri AB‟deki gibi yüksek. Burada belediyelere sorumluluk verilmiĢ; plan hazırlamak, 

bilgilendirme yapmak ve getirme merkezleri kurmak gibi. ġu anki yönetmelikte diyor ki, 

400 binden fazla nüfusu olan belediyeler 2013 Mayıs ayına kadar getirme merkezi 

kurmalı. Ama Atık Getirme Merkezi Tebliği çıkınca boĢ bir alan oluĢtu. Elektronik atıkta 

çok ciddi bir duraklama dönemi var. Süreç içinde kurulan birkaç AGM‟den en popüler 

olanı Kocaeli Belediyesi‟ndeki. Tebliğdeki Ģartlara bazı konularda uygun değil. E-atık 

konusunda toplama çok önemli. Toplamayı mesela %30 yaparsak bundan sonraki 

sökme, ön iĢleme ve geri dönüĢüm iĢlemlerinin verimi yüksek. Verimden kastım elektronik 

atıktaki geri dönüĢüm potansiyeli olan malzemenin gerçekte ne kadarının geri 

dönüĢtüğü. En sonda ulaĢabileceğimiz verim, toplamanın düĢük olmasından dolayı %15. 

Türkiye‟deki lisanslı tesislerce iĢlenen atık miktarı Tablo 12‟deki gibidir. 

Tablo 12 - Türkiye’de Lisanslı Tesislerce İşlenen AEEE (ton & türün toplam içindeki yüzdesi) 

Kategori/Yıl 
2009 2010 Toplam 

Ton Yüzde Ton Yüzde Ton Yüzde 

1 Büyük ev eĢyaları 72 %3 116 %4 188 %4 

2 Küçük ev aletleri 216 %9 265 %9 481 %9 

3 
BiliĢim ve telekomünikasyon 

ekipmanları 
1282 %56 2290 %75 3572 %67 

4 Tüketici ekipmanları 84 %4 121 %4 204 %4 

5 IĢıklandırma cihaz ve aletleri 1 %0 0 %0 1 %0 

6 Elektrikli ve elektronik aletler 649 %28 239 %8 889 %17 

7 Oyuncaklar, eğlence, spor aletleri 0 %0 0 %0 0 %0 

8 Tıbbi cihazlar 0 %0 3 %0 3 %0 

9 Ġzleme ve kontrol aletleri 0 %0 0 %0 0 %0 

10 Otomatlar 0 %0 0 %0 0 %0 

TOPLAM 2302 %100 3034 %100 5338 %100 
 

Elektronik atıkların neden önemli olduğuna dair bir örnek vermek istiyorum. Cep telefonu 

satıĢlarına baktığımızda sürekli artıĢ görüyoruz. Mesela 2010 yılında dünyada yaklaĢık 

1,6 milyar adet cep telefonu satılmıĢ. Ayrıca yine 2010 yılında 353 milyon adet bilgisayar 

ve 248 milyon televizyon satılmıĢ. Bunlar çok büyük miktarlar. Bir araĢtırmada plazma 

televizyonun içindeki geri dönüĢtürülebilir malzemeleri çıkartmıĢlar ve bütün malzemelerin 

geri dönüĢüm değeri 6 Dolar civarında çıkmıĢ. Dolayısıyla bir televizyon atık haline 

geldiyse değeri 6 Dolar. Toplanması için zaten maliyet harcandığından, bu ürünlerden 

binlerce olunca o iĢi yapan tesis kâra geçmeye baĢlayabilir. Mesela 1 milyon cep 
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telefonunda 34 kg altın var, ama 1 milyon cep telefonunu bir araya getirmek de çok 

kolay bir Ģey değil. Hangi eĢyada, hangi metallerin olduğunu Tablo 13‟te görebilirsiniz. Bu 

eĢyaların yeniden üretilmesi için de bunlara ihtiyaç var. Üstelik rezervleri ciddi miktarda 

azalmıĢ durumda. Bu yüzden, söz konusu eĢyaların geri dönüĢümü çok önemli ve 

kesinlikle teĢvik edilmesi gereken bir alan. 

Tablo 13 - Elektrikli ve Elektronik Eşyalardaki Metaller 

EEE Co In Li Ag Ta Be Ga Au Pd Ru 

Cep Telefonu x x x x x 
 

x x x x 

Bilgisayar 
          

Masaüstü 
 

x x 
 

x x x x 
 

x 

Dizüstü/Tablet 
 

x x 
 

x x x x 
  

Ekranlar 
          

LCD 
   

x 
   

x x 
 

LCD Monitor 
 

x 
 

x 
  

x x x 
 

Plazma 
   

x 
   

x x 
  

Özel atık ticareti ile ilgili bir harita göstermek istiyorum (bkz. ġekil 40). E-atıkların, 

tüketiminin yüksek olduğu ülkelerden üretim yapan ülkeye doğru gitmesi normal. 

 

Şekil 40 - Dünyada E-Atık Ticareti 

Dünyada üretim yapan bir numaralı ülke hangisi? Çin. Çoğu elektronik atıklar, Çin‟e 

gidiyor ancak haritada Afrika ve Pakistan‟a da gittiğini görüyoruz. Pakistan gibi ülkelerde 

maalesef elektronik atığın sağlıksız koĢullarda yakılarak geri kazanılması bir gelir kaynağı. 

Özet olarak, elektronik atığın hem maddi değeri var, hem de içinde tehlikeli atık 
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biriktirdiği için çevre ve insan sağlığına çok ciddi tehdit unsuru. Ayrıca toplanmasıyla ilgili 

ciddi sorunlar mevcut. 

Atık pil ve akümülatörlere geçersek eğer, içlerinde tehlikeli madde barındırmaları 

gerçeğiyle karĢılaĢıyoruz. Ġçerisinde cıva, kurĢun, kadmiyum, nikel gibi maddeler var. Bu 

maddelerin sızması sorun yaratıyor, bu yüzden diğer atıklardan ayrı toplanması gerekiyor. 

Bir direktif var. 2006 yılında AB‟de, içinde belli toplama hedefleri içeriyor. Bizde de 2004 

yılında Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği yayımlanmıĢ. Evsel atıklarla birlikte 

bertarafına izin verilmemesi maddesi bulunuyor. Belediyelere; atık depolama 

sahalarında ücretsiz olarak yer tahsis etmesi, halkı bilgilendirmesi ve üreticilerin toplama 

faaliyetlerine iĢ birliği ile destek vermesi gibi yükümlülükler veriliyor. Türkiye‟de özellikle atık 

akümülatörden kurĢun geri kazanımı ile ilgili son yıllarda bir artıĢ görüyoruz. 2014 yılında 

toplanan atık akümülatör miktarı 61.300 ton, buradan 36.780 ton kurĢun geri kazanımına 

ulaĢılmıĢ. Atık pillerin toplanmasında da bir artıĢ var. 2006 yılında 299 ton civarı 

toplanmıĢken 2014 yılına geldiğimizde 555 ton toplanmıĢ durumda. 

Ömrünü Tamamlamış Araçlarda (ÖTA’lar) %70 demir ve demir dıĢı metaller olduğunu 

söyleyebiliriz. %10‟unu plastik oluĢturuyor. Bir araçta 30 kg kadar lastik ve 25 kg kadar da 

cam var. Bunun dıĢında kauçuk, yağlar ve tekstil malzemeleri var. Bu konu da önemli 

çünkü araç sayıları da artıyor. 20 yaĢın üzerinde 2 milyon araç olduğu ve bunların 

potansiyel ÖTA olduğunu görüyoruz. ÖTA‟lar ile ilgili mevcut mevzuatta bir belediye 

sorumluluğu tanımlanmamıĢ.  

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerle (ÖTL’ler) ilgili AB‟de de ayrı bir direktif yok. Ömrünü 

TamamlamıĢ Araçlar Direktifinin içinde bir araç parçası olarak bahsediliyor. Fakat 

Türkiye‟de bununla ilgili bir yönetmelik var. Üretici sorumluluğu verilmiĢ, geri kazanımla 

ilgili hedef konulmuĢ. 2007 yılında ÖTL miktarı 200 bin ton civarında, 2013 yılında 255 bin 

tona ulaĢmıĢ. Belli bir oranının geri kazanılma zorunluluğu var. Yönetmelikte, belediyelerle 

ilgili bölüme baktığımızda ÖTL‟leri belediye katı atık depolama tesislerine kabul etmeme, 

gerektiğinde üretici ile iĢ birliği yaparak ayrı toplama yapma ve ÖTL üreticilerinin açık 

alanda ÖTL biriktirmesini önleme yükümlülükleri var.  

ÖTL geri kazanımından neler elde ediliyor?  

Mekanik kırma yöntemi var; granül kauçuk, çelik tel ve tekstilin ayrıĢtırılmasını sağlıyor. 

Piroliz yöntemiyle karbon siyahı elde ediliyor. Bu dolgu ve katkı malzemesi ya da halı 

saha tabanı olarak kullanılabiliyor. Çelik tel ve aromatik yağlar da elde ediliyor. Rejenere 

yöntemiyle kauçuk elde ediliyor. Bu yürüyüĢ yolları, kilitli parke ve asfalt katkı maddesi 

olarak kullanılıyor. Ayrıca çimento fabrikalarında da ek yakıt olarak kullanılabiliyor. 

Türkiye‟de ÖTL‟lerin geri dönüĢüm potansiyeli özellikle son yıllarda fark edildi. ÇġB 

verileriyle oluĢturulan grafik çok net biçimde geri kazanım tesislerine gönderilen miktarın 

arttığını gösteriyor (bkz. ġekil 41). 
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Şekil 41 - Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Geri Kazanımı 

Atık yağlara gelirsek,  öncelikle madeni atık yağlardan bahsetmek istiyorum. Bununla ilgili 

olarak AB‟de de ayrı bir direktif yok. Atık Çerçeve Direktifinde; ayrı toplanması ve diğer 

atıklara karıĢmaması gibi kısa bir madde var. Türkiye‟de 2008 yılında bu konudaki 

yönetmelik yayımlandı. Bu yönetmeliğe göre belediyeler atık yağları belediye evsel katı 

atık depolama sahasına kabul etmemekle, atık yağların su, toprak gibi alıcı ortamlara 

doğrudan verilmesini ve kanalizasyona boĢaltılmasını önlemekle yükümlü. 

Türkiye‟de 2011 yılında toplam piyasaya sürülen madeni yağ 437 bin ton, oluĢan atık 

madeni yağ 221 bin ton olarak hesaplanmıĢ, yani piyasaya sürülen yağın yaklaĢık yarısı 

atık yağ olmuĢ. Toplanan atık madeni yağ ise 43 bin ton seviyesinde kalmıĢ. BaĢka bir 

deyiĢle, oluĢan atık yağın %20‟si toplanmıĢ. AB‟de ise ortalama toplanma oranı %80. Bu 

durum, ülkemizde kayıt dıĢı toplanan ve değerlendirilen atık madeni yağların 

olabileceğinin sinyalini veriyor. Üçüncü kategori yağların mutlaka bertaraf edilmeleri 

gerekiyor. Bunları yeniden kullanmaya çalıĢmak ciddi sağlık ve çevre problemleri 

oluĢturabiliyor. 

Bitkisel atık yağlar için AB‟de de yine ayrı bir direktif yok. Bunlar biyodizel 

yapılabildiğinden yani enerji potansiyeli olduğu için AB Yenilenebilir Enerji Direktifine göre 

raporlanıyor. Türkiye‟de bitkisel atık yağlarla ilgili yönetmelik 2005 yılında yayımlandı ve 

2015 yılında revize edildi. Revize edilmesi önemli çünkü bitkisel atık yağlar 2005„te 

tanımlandığı zaman rafine sanayindeki çok büyük hacimli yağlar kastediliyordu. ġimdi 

bitkisel atık yağ hepimizin bildiği ve kullandığı; kullanılmıĢ kızartmalık yağları ve kullanım 

süresi geçmiĢ olan bitkisel yağları ifade ediyor. Yönetmelikte belediyelere bazı 

sorumluluklar tanımlanmıĢ. Kanalizasyona dökülmesini önlemek, toplama sistemi kurmak 

ve eğitim vermek bunların en önemlileri. 

Sunumumu birkaç tane veriyle bitirmek istiyorum. 2010 yılında bitkisel yağ tüketim miktarı 

1,5 milyon ton. Toplam toplanan bitkisel atık yağ ise 111 bin ton, onun 80 bin tonu rafine 

atığı bitkisel yağ. Kızartmalık atık yağa baktığımızda 2010 yılında 8 bin ton toplanmıĢ, 

2014 yılında toplanan atık yağ 20 bin ton seviyesine gelmiĢ. Tabi toplanan miktarların ne 

kadarının kayda girdiği de baĢka önemli bir konu.  

Beni dinlediğiniz için teĢekkür ederim. 
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1.11 Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıkları  

Mahmut Özgür ġAKI 

REC Türkiye Kıdemli Danışman 

Hafriyat toprağı, inĢaat ve yıkıntı atıkları belediyeler için önemli bir atık türüdür. Neden 

önemli? Bir kere büyük bir hacme sahip ve geri dönüĢüm, yeniden kullanım potansiyeli 

var. Bununla ilgili AB Atık Çerçeve Direktifinde 2020 yılına kadar oluĢan atığın %70‟inin 

yeniden kullanılması ve geri dönüĢtürülmesi hedefi belirlenmiĢ. AB ülkelerinde, inĢaat 

sektörüyle ilgili oluĢan atık miktarı senelik 850 milyon ton civarında. Türkiye‟de böyle bir 

veri yok ama benim tahminim genel olarak AB‟deki oluĢan atığın 10‟da 1‟i kadar 

Türkiye‟de oluĢtuğu. Son yıllarda iyice canlanan inĢaat sektörünün etkisiyle 100 milyon 

tonun üzerinde olabilir. 

Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği‟nde üç tane tanım var. 

Hafriyat toprağı, inĢaat öncesinde arazinin hazırlanması aĢamasında yapılan kazı ve 

benzeri faaliyetler sonucunda oluĢan toprak. İnşaat atıkları; konut, bina, köprü, yol ve 

benzeri alt ve üst yapıların yapımı esnasında ortaya çıkan atıklar. Yıkıntı atıkları da 

bunların tamiratı, tadilatı, yenilenmesi, yıkımı veya doğal bir afet sonucunda ortaya 

çıkan atıklar. Burada önemli bir nokta, hafriyat toprağı dıĢındaki inĢaat atıklarının 

%30-50‟sinin yıkıntı atıklarının içine saklanmıĢ olan yenileme faaliyetlerinden 

kaynaklandığı tahmin ediliyor. Yenileme sırasında oluĢan atıklar aslında kaçak döküm 

sahalarına daha çok gönderiliyor ve takibi daha zor. 

Hafriyat toprağı, inĢaat ve yıkıntı atıklarına örnek olarak; toprak, beton, inĢaat demiri, 

moloz, tuğla, karton, taĢ, kaya, asfalt, fayans, seramik, ahĢap, alçı, cam, kablo, yalıtım 

malzemeleri, sıhhi tesisat malzemeleri, ısıtma-soğutma ekipmanları, plastik ve metal 

borular, PVC pencere ve kapılar ile halılar sayılabilir. GeniĢ bir yelpazesi var. Bunların geri 

dönüĢüm potansiyeli var. Bu atıklar asbest ve kurĢun gibi tehlikeli atıklar da içerebiliyor. 

Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği‟nde il belediye mücavir 

alanı içerisinde il ve ilçe belediyeleri; büyük Ģehirlerde büyükĢehir belediyeleri; büyükĢehir 

belediyeleri dıĢında ise ilçe belediyelerine görev verilmiĢ. Yönetim planı hazırlamak, 

sahalarını belirlemek, kurmak/kurdurtmak ve iĢletmek/iĢlettirmek, toplama, taĢıma ve 

bertaraf bedelini belirlemek, halkın bilgileneceği Ģekilde ilan etmek, denetlemek, 

öncelikle altyapı çalıĢmalarında kullanmak/kullandırmak ve istatistiki bilgileri valilikler 

aracılığı ile yılsonunda ÇġB‟ye bildirmekle yükümlüler. 

Atığı üretenin sorumluluğuna baktığımız zaman ilgili belediyeye, büyükĢehirlerde ise ilgili 

ilçe belediyesine baĢvurarak izin almak, harcamaları karĢılamak, “Hafriyat Toprağı, Atık 

TaĢıma ve Kabul Belgesi” almak gibi maddeler var. Atıkların önlenmesine gelirsek, ilgili 

yönetmelikte “atıkların kaynağında en aza indirilmesi esastır” denilmiĢ. ĠnĢaat ve yıkıntı 

atıkları, sürdürülebilir tasarım, iĢçilerin eğitimi, lojistik saha planlaması, inĢaat sahasında 

alınacak tedbirler, dayanıklı malzeme seçimi, yönetim planı hazırlanması vb. yöntemlerle 

azaltılabiliyor.  
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Çevresel etkenleri var, daha az atık daha az depolama alanı, daha az taĢıma aracı ve 

daha az emisyon demek. Hukuksal etkenleri olarak daha iyi planlama ve daha çok 

mevzuata uyum. Ekonomik etkenler olarak, daha az atık bertaraf, atık taĢıma bedeli ve 

hammadde satın alma maliyeti. ĠĢ etkenleri için de daha çok tercih edilen sürdürülebilir 

ve çevre dostu projeler demek. Atık yönetim planı; daha iyi proje tasarımı yapılmasını, 

atık önlemeyi, kaynakta atık ayırmayı, yeniden kullanımı ve geri dönüĢümü teĢvik ediyor. 

Geri dönüĢüm olarak kullanılma potansiyeli var demiĢtim. Nebati toprak, park bahçe 

çalıĢmalarında rekreasyon amacıyla kullanılabilir. Diğer toprak türleri de dolgu amaçlı ve 

örtü malzemesi olarak kullanılabiliyor. Beton ve moloz; altyapı dolgu malzemesi, istinat 

duvarı ve kıyı Ģeridinin hazırlanması vb. iĢlerinde kullanılıyor. AhĢap yakma tesislerinde, 

çimento fabrikalarında enerji geri kazanımı, peyzaj tasarımı ve hayvan barınaklarının 

zemini vb. alanlarda kullanılıyor. Alçının geri dönüĢümünde çok iyi bir teknoloji oluĢmuĢ 

değil ama kâğıttan ayrılırsa eğer alçı pudrası yeniden kullanılıyor. Asfalt, trafik yoğunluğu 

az yollarda kullanılmak üzere yeniden asfalt yapımında değerlendiriliyor. Tuğla ve kiremit 

yürüyüĢ yollarında kullanılabiliyor. Plastik ve metal de ikincil hammadde olarak 

kullanılabiliyor. 

Türkiye‟de inĢaat atıkları geri dönüĢüm potansiyeli çok yüksek. TÜĠK verisine göre, 

Türkiye‟de 2000 yılında 7,8 milyon bina var. 2015 yılında ise 8,5 milyonu geçtiği tahmin 

ediliyor. ÇġB‟nin bir yazısında, Türkiye‟de 6 - 7 milyon konut (bağımsız bölüm) deprem riski 

altında ve kentsel dönüĢüm kapsamına alınacak denilmekteydi. Bu da yaklaĢık 1 milyon 

binaya karĢılık geliyor. 1 milyon binanın yıkılması demek çok ciddi oranda geri dönüĢebilir 

malzemenin ortaya çıkması anlamına gelir. Ġstanbul örneğinde, 2006-2011 yılları arasında 

yaklaĢık 50 milyon m3 hafriyat toprağı, inĢaat ve yıkıntı atığı ıslah, rekreasyon ve 

düzenleme amaçlı proje çalıĢmaları kapsamında değerlendirilmiĢ. Tuzla ġekerpınar‟a 

2008 yılında 7.500 ton/gün kapasiteli bir geri dönüĢüm tesisi kurulmuĢ, bu tesise 227.616 

ton atık gönderilmiĢ ve bu miktarın 116.952 tonluk kısmı geri kazanılmıĢ.  

Beni dinlediğiniz için teĢekkür ederim. 
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 2. KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETĠMĠ OTURUMU 

Kentsel atıksuların toplanması, arıtılması, deĢarjı ve 

belirli endüstriyel sektörlerden kaynaklanan atıksu 

deĢarjının olumsuz etkileri, biyoçözünebilir 

atıksuların arıtılması ve deĢarjına karĢı çevrenin 

korunması açısından kentsel atıksu arıtımı yönetimi 

önemlidir.  

Bu oturumun amacı, kentsel atıksu kavramı, 

planlaması ve riskleri ile su ve atıksu yönetimi 

konularında bilgiler vermektir. AB ve ulusal 

düzenleyici mevzuat, hassas alanlar ve kentsel atıksu iliĢkisi ile belediyelerin sorumlulukları 

da önemlidir. Kentsel atıksu arıtımı tesisleri ile ilgili; tesis iĢletme sorunları ve çözüm 

önerileri, bölgesel öncelikler, atıksu arıtma tesisi kimlik belgesi genelgesi, atıksu arıtma 

tesisi enerji teĢviki, arıtma çamuru yönetimi ve arıtma çamurlarının toprakta kullanımı gibi 

konu baĢlıkları da ele alınmıĢtır.  

Bu oturumda, Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü‟nden üst düzey yöneticiler 

sunumlar gerçekleĢtirmiĢ ve örnek uygulama tesislerine geziler düzenlenmiĢtir. Atıksu 

yönetimi konusunda belediye yetkilileri ve uzmanları oturumda katılımcı olarak yer 

almıĢtır.  
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2.1 Kentsel Atıksu Kavramı 

Orhan Cemal GÖKTAġ 

REC Türkiye Kıdemli Danışman 

Bu sunumda; su yönetimi ve finansmanı ile atıksu kavramından bahsedeceğim.  

Daha sonra su, atıksu ve yağmur suyu altyapı sistemleri planlamasındaki temel unsurlar 

ve riskleri anlatacağım. Ardından idarelerin sorumlulukları, yasal çerçeve ve mevzuat ile 

Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) deĢarjları ve hassas alanlar baĢlıkları üzerine konuĢacağım. 

Su yönetimi, insan faaliyetlerinin su kaynakları ve çevre üzerindeki etkileri konusunda 

bilgilendirilmelerini ve oluĢturdukları kirletici faaliyetlerin maliyetlerini ve ödedikleri 

paradan nasıl faydalar sağlandığını anlamalarını sağlamalıdır. Bu gerçekten çok uygun 

bir tanım çünkü biz su ve kanalizasyon idarelerinden geldiğimiz için toplumda ilgili 

konulardaki farkındalığın çok geliĢmiĢ olmadığını tecrübe ediyoruz.  

Öncelikle su yönetimi, sosyal ve ekonomik açıdan kendine has bazı özellikler taĢıyor. 

Doğal bir tekel, değerli kamusal mal ve evrensel bir hizmet yükümlülüğü var, ilk yatırım ve 

iĢletme maliyetleri çok yüksek olması gibi hususlar genellikle su yönetimini dünyadaki 

birçok örnekte olduğu üzere kamunun etkinlik sahası içinde tanımlamaktadır. 

Bunun devamında yerleĢik bir kavram olarak Entegre (BütünleĢik) Su Kaynakları Yönetimi 

var. Havzada olan tüm faaliyetler dikkate alınarak, yüzeysel, yeraltı ve kıyı suları olmak 

üzere bütün su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması 

amaçlanmaktadır.  

Sürdürebilir yönetim politikası tabi ki sosyal, ekonomik, teknik ve kurumsal olguların bir 

arada düĢünülmesini zorunlu kılmaktadır.  

Genel olarak, bütünleĢik yönetim ve sürdürülebilir politikalar izlenmesinin yanı sıra, Ģeffaf 

ve bilgilendirici yaklaĢım, „çevreyi kirleten öder‟, „suyu kullanan öder‟ ilkeleri ve özellikle 

sel ve su baskını riskinin azaltılması gerektiği ulusal su yönetimi tanımlarımızda geçmiĢten 

bu yana var olan temel kavramlardır. 

Yasa ve mevzuatımız bu politika ve ilkeler üzerinde ĢekillenmiĢtir. 2000 yılında Avrupa 

Birliği, Su Çerçeve Direktifini (SÇD) yayınlamıĢtır. Bu direktif, AB‟nin su yönetimi 

konusundaki anayasası olarak görülmektedir. Su kaynaklarının korunmasına yönelik tüm 

önemli kavramlar bu direktife iĢlenmiĢ durumdadır. Bu direktifin yayınlanmasıyla beraber, 

bizim bilip aĢina olduğumuz tanımlara bazı ilaveler ve vurgular yapılmıĢtır. Buradaki 

önemli konulardan bir tanesi, suyun korunması tanımının bütün su kaynakları anlamında 

geniĢletilmesi, yani kıyı sularından yer altı sularına, nehir sularından göl vb. bütün yüzeysel 

su kaynaklarının korunmasına yönelik tanımlar getirildi. Ġkinci önemli konu olarak, su 

yönetiminin "nehir havzaları yönetimi” bağlamında yapılması gerektiği net olarak tarif 

edildi. Tabi bu, ülkemizdeki yönetim anlayıĢına özellikle de 2000‟li yıllarda pek 
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uymuyordu. Ancak o günden bugüne merkezi yönetim, ilgili bakanlıklar düzeyinde ciddi 

yönetim yapılanması ve mevzuat geliĢtirme çalıĢmaları yaptı.  

SÇD, Avrupa Birliği‟ne üye ülkeler için 2015 yılını esas alarak iyi kalitenin sağlanması 

yönünde programı da ortaya koymuĢtu. SÇD‟nin çok önemli bir baĢka vurgusu, 

sürdürülebilir su kullanımının sağlanması için su fiyatının doğru belirlenmesi hususundadır. 

Sel ve su baskını etkilerinin azaltılması, deniz ve kıyı Ģeridinin korunması gibi zaten mevcut 

ve önemli olan konular detaylı mevzuatlar ile tarif edilmiĢtir. Bir baĢka önemli konu da, 

vatandaĢ ve ilgili tarafların su yönetimine dâhil edilmesidir. Yani mevcut geleneksel 

yönetim anlayıĢında dolaylı bir “yönetime dâhil olma” söz konusu ise de burada tarif 

ettikleri Nehir Havzaları Yönetimi kapsamında vatandaĢ ve diğer bütün ilgili taraf ile 

paydaĢların su yönetimine doğrudan katılması üzerine bir tanımlama yapılmıĢtır. SÇD‟nin 

tarif etmiĢ olduğu Nehir Havzaları Yönetimi; çevre ve su kaynaklarının etkin koruması 

yönünde devrim yapıcı bir yaklaĢım olarak görülebilir.  

ġimdi bahsettiğimiz bu tanımlar varken, ülkemizde su ve kanalizasyon idarelerinin bağlı 

olduğu yasal çerçeve ve mevzuatlara bakmamız uygun olacaktır. Su ve Kanalizasyon 

Ġdarelerinin (SUKĠ) görev ve sorumlulukları yasa ile tarif edildiğinden bağlı oldukları yasal 

mevzuat ile değerlendirilirler. SUKĠ‟ler, yeterli miktarda kaliteli içme suyu ve kullanma suyu 

sağlama konusunda önemli bir göreve sahiptir. KullanılmıĢ suların toplanması ve arıtılması 

konusunda görevlendirilmiĢlerdir. Yüzeysel ve/veya yer altı içme su kaynaklarının 

korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması konusunda görevleri vardır. Dolaylı 

olarak da deniz ve kıyı ekolojisini korumak görevleri arasındadır. Yağmur suyu drenajı ve 

sel-su baskınlarının etkilerinin azaltılması da yine görev tanımları arasındadır.  

Su ve Kanalizasyon Ġdarelerinin mevcut mevzuat, görev ve sorumlulukları bakımından, az 

önce bahsettiğimiz bütünsel, sürdürülebilir yönetim kavramları ve AB SÇD politikası 

çerçevesinden bakıldığında büyük resmin önemli olduğu, eksik birçok bölümünü de 

doldurduğu söylenebilir. 

Ülkemizdeki 30 büyükĢehirde 2560 sayılı ĠSKĠ Yasası ile görev ve sorumlulukları belirlenmiĢ 

olan SUKĠ‟ler görev yapmaktadır. SUKĠ‟lerin kuruluĢ kanununa bakıldığında; içme, 

kullanma ve endüstri suyu temini, kullanılan suyun toplanması, arıtılması ve 

uzaklaĢtırılması, su kaynaklarının korunması ve belediyelere su ve kanalizasyon hizmetleri 

konusunda verilen görevleri yürütmesi tanımlarını içerir. Yine yağmur suyu drenaj 

tesislerinin yapılması ve iĢletilmesi konularındaki görevleri de tarif edilmektedir. Ancak 

kanunda net olarak “Bu tesislerin yapılması veya iĢletilmesine iliĢkin harcamalar tarifelere 

dâhil edilemez.” denilmektedir. Bunun net anlamı, su ve kanalizasyon idarelerinin elde 

ettiği gelirler, su satıĢı veya merkezi hükümetin katkılarından elde edilen gelirler olabilir ve 

bu gelirler sadece içme suyu ve atıksu tesislerinin yapımı ile iĢletilmesi hizmetlerinde 

kullanılabilir. Su ve kanalizasyon idareleri, yağmur suyu drenajı ve taĢkın koruma 

faaliyetleri ile ilgili doğrudan bir yatırım yapamaz durumdadırlar. Görev ve sorumlulukları 

belirleyen yasal mevzuata göre, yağmur suyu drenajı ve bununla ilgili tesislerin yapımı ve 

finansmanı tamamen belediyelere ait bir sorumluluk olarak tanımlanmıĢtır. Yağmur suyu 
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drenajı tesislerinin yapımı ve iĢletilmesi ile ilgili bir finansman sisteminin ortaya 

konulamaması ise birçok zorluklara ve geliĢme anlamında birçok probleme sebep 

olmaktadır.  

SUKĠ‟ler, kuruluĢ yasasına uygun olarak gelirlerini büyük ölçüde su satıĢı üzerinden elde 

etmek durumundadırlar. BaĢarılı sayılabilecek SUKĠ‟ler, gelirlerinin yaklaĢık %80 - 90‟ı su 

satıĢı kalemi üzerinden elde edilmektedir. Bunun dıĢında gelirleri; katılma payları, yaklaĢık 

%10 kadar genel bütçe payı, pratikte sürekli olamayacak devlet yardımları, 

iĢletmelerden sağlanan gelirler, özel hizmet gelirleri, yardım, bağıĢ ve kredilerden 

oluĢmaktadır. Bu tabloya baktığımızda, SUKĠ‟lerin gelirlerini tartıĢmasız Ģekilde su 

satıĢından ve atıksu hizmetlerindeki bazı tarifelerden elde ettikleri açıktır. SUKĠ‟lerin 

merkezi genel bütçe payı %10‟lar gibi düĢük bir seviyededir. SUKĠ‟ler genel yatırım ve 

iĢletme finansmanını kuruluĢ yasasında tarif edilen bu model üzerinde oluĢturmak 

durumundadır. 

SUKĠ‟lerin gelirlerini büyük ölçüde su satıĢı üzerinden elde etmek mecburiyeti, 

uygulayacakları su satıĢı ve hizmet tarifesinin gerçekçi ve maliyetleri kapsayıcı olmasını 

zorunlu hale getirmektedir. Genel olarak SUKĠ‟ler uygulamada son bir iki yıl içerisindeki 

bütün harcamalarını -personel, enerji, iĢletme, müĢteri hizmetleri tanziminde- ve toplam 

giderlerini değerlendiriyorlar. ġehre verilen ve tahakkuk edilebilen su oranına ve buradan 

elde edilen gelir değerlendirilerek ortalama bir taban değer (base birim), m3 fiyatı 

belirleniyor. Daha sonra bu fiyatı, Tablo 14‟teki 2007 yılı ĠSKĠ fiyat tablosunda görüldüğü 

üzere hizmet verilen toplumun sosyal dengeleri gözetilecek Ģekilde bir su hizmetleri 

tarifesine dönüĢtürüyor. Daha önce bahsettiğimiz üzere bu su tarifesi üzerinden 

yapılacak hizmetler kapsamında elde edilecek gelirler, idarelerin bütçe yapısının %90‟lık 

esas kısmını oluĢturmaktadır. 

Tablo 14 - İSKİ Su Tarifesi, 2007 

Kademe Tarife (TL) 

Konut - 1 (tüketim: 0-10 m3/ay) 2 

Konut - 2 (tüketim: 10-20 m3/ay) 3 

Konut - 3 (tüketim: >20 m3/ay) 4 

ĠĢyeri (Tüm Kullanım) 4,3 

Sanayi ve ġantiye 4,5 

Okullar 2 

Hastaneler 3 

Köyler 1 

Ortalama Tarife: 2,57 TL/m3 
 

Su hizmetinin ekonomik analizinin yapılabilmesi için sorulacak temel soru, vatandaĢların 

hangi hizmetler için ne kadar ödeme yaptıkları ve çevreye verilen zararların nasıl 

karĢılanacağının belirlenmesidir. Bu temel olarak suyu “kullanan öder” ve “kirleten öder” 

ilkeleriyle ilgilidir. Bu finans modeli içerisinde, SUKĠ‟ler su satıĢından elde edilen gelirle su 
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kaynaklarının geliĢtirilmesi, planlaması, korunması, su iletim ve dağıtım Ģebekesinin 

yapılması, atıksuların toplanması, arıtılması ve uzaklaĢtırılması konularında bütün yatırım 

ve iĢletme maliyetlerini karĢılamak durumunda kalmaktadır. Genel olarak evrensel 

deneyimlere ve baĢarılı modellere baktığımızda, su hizmet ve maliyetlerin 

karĢılanmasında ekonomik analizlerin doğru yapılmasının; fiyat unsurunun, suyun temini 

ve dağıtımı, atıksuların toplanması arıtılması ve uzaklaĢtırması konularında gerçek 

maliyetleri yansıtmasını sağladığını görmekteyiz. Uygun fiyatlandırma, su kaynaklarının 

kullanımının sürdürülebilir olması ve çevre koruma konusundaki amaçlar için en önemli 

teĢvik edici unsurdur (bkz. ġekil 42). 

 

Şekil 42 - Su Hizmetleri Fiyatlandırma Sistemi 

Burada ülkemizdeki uygulama açısından Ģöyle bir sorun karĢımıza çıkıyor. SUKĠ‟ler, yatırım 

anlamında pek çok kentsel ve sosyal olguların sonucu olarak kurumsal kapasite ve teknik 

yeterlilik sıkıntısı çekiyor. Oldukça ciddi bir yatırım ve finans ihtiyacı var. Bu pahalı altyapı 

yatırımlarının gerçekleĢebilmesi için master plan düzeyinde 20-40 yıllık bir periyottaki tüm 

yatırımların belirlenmesi, maliyet analizlerinin yapılması ve bu maliyetlerin nasıl 

karĢılanabileceğine yönelik orta ve uzun dönemli finansman kaynaklarının planlaması 

gerekmektedir. Bu durumda, ülkemizde ve SUKĠ‟lerin mevcut pratiklerinde uyguladığı 

suyun fiyatını hesaplama mantığı -yani verilen suyun tahakkuk edilen miktarı üzerinden 

gelir - gider hesabı yapılarak hesaplama mantığı- orta ve uzun vadede gerekli fakat 

planlanan yatırımların baĢarılabilmesi için oldukça geçersiz ve eksik kalmaktadır. 

Orta ve uzun vade yatırım ile hizmet ihtiyacının karĢılanması için gerekli olan finansman 

ihtiyacının merkezi hükümet veya baĢka kaynaklardan gelmeyeceğini düĢünürsek, 

ülkemiz Ģehirlerinin gelecekte su ve çevre koruma hizmetleri bakımından ciddi altyapı 

eksikliği içinde olmaya devam edeceğini görmemiz gerekiyor. 

Buna ek olarak, SUKĠ‟lerde orta ve uzun dönemde yapılması planlanan yatırımların 

neresinde olduğumuzu ortaya koyan analizlerin çoğu zaman pek yapılmadığını 
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görüyoruz. Dolayısıyla suyun fiyatlandırılması çok temel bir konu olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Her ne kadar bazı argümanlarda suyun yaĢamın birinci desteği olduğu için 

insan hakkı olduğu yönündeki bakıĢ açıları gerçekten değerli olsa da toplumların ve 

SUKĠ‟lerin su hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayan bir finans yapısına ihtiyaçları vardır. 

Bir baĢka konu da, su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve çevre koruma maliyetlerinin aynı 

finans modeli içinde düĢünülmesinin uygulamada çok gerçekçi ve faydacı bir yaklaĢım 

olduğudur. 

Bu tanımlardan yola çıktığımızda, SUKĠ‟lerin orta ve uzun vadedeki yatırımlarını master 

planlar çerçevesinde ortaya koymaları, kararların ve yatırım ihtiyaçlarını belirlemeleri, 

yatırımlara yönelik maliyet analizlerini yapmaları ve bu maliyet analizine uygun bir Ģekilde 

finansman modeli oluĢturmaları gerekmektedir. Bu finansman modeli oluĢturulduğu 

zaman, suyun fiyatı konusunda olması gereken gerçekçi yaklaĢım ortaya konabilir. 

Su fiyatının doğru belirlenmesi, ihtiyaç olan yatırımların gerçekleĢmesi için en önemli 

teĢvik edici unsurdur. Ancak suyun fiyatlanması sadece yatırım ihtiyacıyla ilgili bir konu 

değildir. Su ve atıksu çevre koruma hizmetlerinin karĢılanmasında en önemli finansman 

kaynağı olan su fiyatının belirlenmesinde sosyal, ekonomik ve kültürel konuların da 

dikkate alınması gerekmektedir. Bununla birlikte, master plan orta ve uzun vade yatırım, 

ihtiyaç ve finansman analizleri dikkate alınarak suyun olması gereken gerçekçi fiyatının 

hesaplanması çok önemlidir. Daha sonra sosyal, ekonomik ve kültürel değerlendirme 

konularında neler yapılabileceği, ilave finansman çözümlerine ve ihtiyacın nasıl 

çözüleceğine yönelik yaklaĢımların ortaya konulması gerekmektedir. Bütün bu analizlerin 

master düzeyindeki planlamaların ve finansman analizlerin yapıldıktan sonra ortaya 

konabilecek bilgiler olduğunu görebiliyoruz. SUKĠ‟lerin, nihayetinde idari yönetim olarak 

belediye yönetimlerine ve siyasete bağlı kurumlar olarak, orta ve uzun vadeli planlama 

yapamadıklarını görüyoruz. Yapılabilen planlar genelde siyasetin hedefleriyle örtüĢmek 

durumunda kalmaktadır. Dolayısıyla bazen SUKĠ‟ler uzun zaman sayılabilecek 4-5 yıllık 

dönemlerde bile çok ciddi yatırımlar yapamayabiliyorlar. 

Tabi ülke ve toplum olarak, su hizmeti ve atıksu çevre koruma altyapısı konusunda 

geliĢmiĢ düzeye ulaĢmak için her bir SUKĠ ölçeğinde orta ve uzun vadede varılacak 

hedeflerin belirlenmesi, gerekli planlama ve proje çalıĢmalarının tamamlanması, bunlara 

ait maliyet analizleri ve finansman modelinin oluĢturulabilmesi gerekmektedir. Ancak 

ülkemizdeki birçok örnekte, orta ve uzun vadeli planlamanın yapılmadığı ve ülke 

geliĢmiĢliğimizi belirleyecek hedeflerin ortaya konulmadığı görülmektedir. Ayrıca bu 

konuda merkezi yönetimin de ortaya koyduğu bir denetleme mekanizmasının olmadığını 

da görmekteyiz.  

Ülkemizde bazı SUKĠ‟lerin master plan düzeyinde planlamalar yaptığı ve hedefler 

belirlediği uygulamalar da mevcuttur. Ancak bu idareler bile on yıllık periyotlarda master 

plan düzeyinde tarif edilen hedeflerin çok gerisine düĢebiliyorlar. Bunun bir nedeni finans 

kaynakları mevcut olsa da, bu kaynakların baĢka yerlerde kullanılma sorunudur. 

Maalesef toplumsal ve kültür olarak, çevre ve altyapı konuları genelde gündemin alt 
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sıralarına ötelenen konular olarak ele alınmaktadır. Yine de genel olarak, SUKĠ‟ler su 

hizmetleri ve atıksu çevre koruma konularında son yıllarda önemli iĢler yapmıĢ ve bazı 

mesafeler almıĢtır. Ancak çevre koruma yatırımlarının yavaĢ ilerlediği, çevresel anlamda 

hâlâ büyük kayıplar verilmeye ve sadece kayıplar oluĢtuktan sonra bir Ģeylerin 

düzeltilmeye çalıĢıldığı sistem devam etmektedir. Bu düzende çevre maliyetlerinin 

katlanarak karĢımıza çıktığı birçok çevre felaketi durumlarını fazlasıyla görmüĢ oluyoruz. 

Ġstanbul Haliç ve Ġzmir Körfezi örnekleri gibi... 

Burada SUKĠ‟ler ile alakalı birkaç önemli handikaptan söz etmek istiyorum. Ülke genelinde 

su kayıp-kaçakları %30-60 oranlarında, hatta ortalama %50‟lerde seyrettiği bilinmektedir. 

Su kayıp-kaçakları ciddi bir konudur çünkü %60 kayıp-kaçağı olan bir Ģebekede, 

faturalandırılabilir su miktarı da buna göre oldukça az olmaktadır. Sonuç olarak, su 

hizmetinden elde edilen gelir, ihtiyaç olan yatırımların gerçekleĢtirilmesi için çok yetersiz 

kalmaktadır. Eğer yukarıda bahsettiğimiz gibi, su hizmeti yatırım ve iĢletme maliyetlerinin 

su satıĢından elde edilecek gelirle karĢılandığı bir finansman modeli kurulmak isteniyorsa, 

%60‟a varan su kayıp-kaçağı gibi durumlarda oluĢacak gelir kaybıyla bunun baĢarılması 

imkânsızdır. Ayrıca sadece faturasını ödeyen insanlar üzerinden bir finansman sistemi 

kurulması tamamen adaletsiz olacağından sürdürülebilir değildir. Bu bakımdan su kayıp-

kaçak oranı idarelerin üzerinde önemle durması gereken bir konudur. 

Ġdarelerle alakalı ikinci bir handikap ise, yağmur suyu drenajı ve taĢkın koruma 

konusudur. Mevzuat kısmında da bahsettiğim gibi, yağmur suyu yatırımlarının, gelirlerin su 

satıĢından sağlanmıĢ olduğu bir finansman modelinde kaynak olarak karĢılığı yoktur. 

SUKĠ‟lerin kuruluĢ yasasında, hem yağmur suyu toplama Ģehir Ģebekesi anlamında hem 

ana arterlerin ve derelerin ıslah edilmesi konusundaki finansman ihtiyacı görev ve yetki 

dahilinde değildir. 

Bu durum, yağmur suyu drenajı altyapı hizmeti kapsamında yapılan yatırımlarda önemli 

maliyet ve risk oluĢturmaktadır. ġehirlerde insan yaĢam kalitesinin arttırılması için yağmur 

suyu drenajı konusunda önemli yatırım ve iĢletme hizmetlerine ihtiyaç vardır. Mevcut 

mevzuatta yağmur suyu yatırımlarının doğrudan karĢılanabileceği bir finansman modeli 

tarif edilmemiĢtir. Oysa yağmur suyu yatırımları yüksek maliyetli yatırımlardır. Mevzuata 

göre yağmur suyu altyapısı ile ilgili sorumluluklar belediyelere verilmiĢtir. 

Ülkemiz genelinde belediye hizmet alanlarında, taĢkınlar ve su baskını olayları çok sık 

olarak yaĢanmaktadır. Bunların sonucu olarak çok yüksek taĢkın kayıp ve zarar maliyetleri 

oluĢmaktadır. ġehirlerdeki yaĢam kalitesi ve taĢkın riski bakımından bu kadar önemli ve ilk 

yatırım maliyeti yüksek bir yağmur suyu altyapı sistemini, bu konuda hiçbir finans modeli, 

yapım ve iĢletme sistemi oluĢturmadan yapabiliriz gibi bir düĢünce ve mevzuat sistemimiz 

var. Sorumluluğun belediyelere teslim edildiği ancak devamında hiçbir tarifin 

yapılmadığı, belirsizliklere ve sonucunda Ģehir hayatını olumsuz etkileyen yağmur suyu 

drenaj problemi ve taĢkın kayıp zararlarına teslim edilmiĢ bir yağmur suyu yönetim 

sisteminden söz edebiliriz. 
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Oysa yakın tarihimize bakarsak belediyeler kurumsal altyapısı olan baĢarılı ve önemli 

büyük kurumlardır. Ancak pratikte belediyelerin yüzlerce, binlerce görevleri vardır. Her 

anlamda, sosyal ve fiziksel altyapının geliĢtirilmesinde birinci derecede görev ve 

sorumlulukları vardır. Bütün bu görevleriyle birlikte, yağmur suyu altyapısı ile ilgili ciddi 

kaynak ayırmaları veya bir finansman modeli geliĢtirmeleri mümkün olmamaktadır. Bu 

konudaki mevzuat eksikliği de göz önüne alınırsa, Ģehirlerde yağmur suyu sistemi 

altyapısının geliĢimi tamamen düzensiz ve günü kurtarıcı yaklaĢımların ötesine 

geçememektedir. Yapılan iĢler, günlük ve münferit sorunlara müdahale etme Ģeklinde 

gerçekleĢen, düzensiz ve çoğunlukla plan bütünlüğünden yoksun veya projelere 

dayandırılmadan gerçekleĢtirilen faaliyetler olarak kalmaktadır. Çoğu zaman sorunların 

çözülmesi için yapılan iĢlerin, ezber pratiklere dayandırılarak basit ve bilinçsizce olduğu 

görülmektedir. 

Mevzuatta yer aldığı Ģekliyle, büyükĢehirlerde SUKĠ‟lerin yağmur suyu altyapısı konusuyla 

ilgili görevi vardır, ancak bu hizmetlerin ifa edilmesinde finansman sağlayamaz. Bunun 

uygulama anlamı, finansmanı ilgili belediye karĢılayacak ve SUKĠ‟ler yağmur suyu 

altyapısı konusundaki yatırım görevlerini yerine getirecektir. Ama uygulamada 

belediyeden böyle bir finansman gelemediği için SUKĠ‟ler de yağmur suyu altyapısı ile 

ilgili konuları asli görev olarak ele almamaktadır. KuruluĢ kanununa göre dolaylı bir görevi 

olmasına rağmen bu görev yapılamıyor. Bu demek oluyor ki, Ģehirlerin yağmur suyu 

altyapı sistemlerinin oluĢturulması konusunda mevcut olan bu sistem gerçekten iĢlemiyor.  

BüyükĢehirlerde yağmur suyu ile ilgili sorun çözümü için binlerce kilometre yağıĢ suyu hattı 

ve açık kanallar, yol menfezleri yapılmaktadır. Ancak bu yapılan yatırımlar, genellikle 

hiçbir fenni planlama kapsamında olmayıp, tamamen münferit ve genellikle projelere 

dayandırılmadan yapılmaktadır. Genellikle yağmur suyu drenajı mantığı en yakın 

mansap hat neredeyse oraya bağlantı yapılması Ģeklindedir. Maalesef bu düzende 

yapılan iĢler ve sağlanan geliĢmeler fenni yağmur suyu altyapısı oluĢturulması konusunda 

bizi hiçbir yere götürmüyor. Çoğu zaman göz kararı yapılan imalatlar sonucu problemi 

çözmekte yetersiz kalan ya da kısa süreli çözüm getiren yatırımlar görüyoruz. Yağan her 

yoğun yağıĢta kentlerde altyapı eksikliği sonucu yaĢanan sıkıntıları görebiliyoruz.  

Sonuç olarak, etkili bir finansman modeli oluĢturmadan, sadece mevzuat üzerinden 

görev vermekle, Ģehirlerin yağmur suyu altyapılarının geliĢtirilmesi konusunda geliĢme 

sağlanması çok verimli bir yöntem değildir. Tipik bir geliĢmekte olan dünya ülkesi gibi, 

sadece yağmur yağdığında ve bir taĢkın olayı yaĢandığında bu konuyu ele alıyor, ancak 

arkasından hiçbir Ģey gelmeyince bir sonraki olaya kadar konuyu kapatıyoruz.  

Bu konuda ciddi bir politika değiĢikliğine ihtiyaç vardır çünkü iki yönü yapılan bir yanlıĢla 

ilerlemek zaman içinde riskleri daha da arttıracak ve kaynak israfına sebep olacaktır. Ġlk 

olarak, münferit ve plansız yapılan yatırımlar beklenen faydanın çok azını sağlamaktadır. 

Doğru ve bütüncül arazi kullanımına ve hidrolik hesaplamalara dayandırılmadan yapılan 

münferit ve projesiz yağmur suyu altyapı yatırımları hem taĢkın risklerini azaltma 

noktasında yetersiz kalmakta, hem de kısa vadede yenilenmeleri gerekeceğinden 
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kaynak israfına sebep olmaktadır. Ġkinci konu ise, kentlerde sürekli değiĢen yüzey 

örtüsünden dolayı, iklim değiĢikliği risklerinin de katkısıyla, muhtemel taĢkın olayları 

inanılmaz derecede büyük kayıp ve zarar riskleri oluĢturmaktadır.  

Meteoroloji kaynaklarından gelecek kötü hava Ģartları için erken uyarı tahminleri 

yapılıyor. Bir fırtınanın 24 saat içerisinde kente doğru geldiği ifade ediliyor. Ama 

ülkemizde yüzey modelleri meteorolojik sistemlere iĢlenmediği için gelen yağıĢ sisteminin 

10 kilometrelik bir hata payında hangi bölgeyi etkileyeceği söylenemiyor. Farz edelim ki 

Ġstanbul‟a doğru gelen yağıĢ sistemi sadece Beykoz bölgesini etkiliyor ve o bölgede yer 

alan pek çok dere sistemi bölgede ciddi taĢkınlar oluĢturarak yoğun yapılaĢma halinde 

olan vadi tabanını faciaya çeviriyor. Bunun dıĢında Ġstanbul‟un diğer bölgelerinde 

herhangi bir problem yok. Ancak bu bölgede yaĢanan taĢkın olayları neticesinde oluĢan 

kayıp ve zararlar çok büyük olabiliyor. Bu durumun Alibeyköy – Küçükköy Deresi, 

Aymama Deresi, Kurbağalıdere vb. pek çok örneklerini gördük, yaĢadık. 

ġehirlerde diğer önemli bir konu taĢkın risk haritalarının yapılmasıdır. Bu haritalar, mevcut 

veya yapılacak imar planı çalıĢmalarının ciddi altlıkları olarak görülmelidir. Biz ĠSKĠ‟deyken 

tek tek bütün dere sistemleri için taĢkın risk haritalarının yapımına baĢlamıĢtık. Bildiğim 

kadarıyla ÇġB‟de Su Yönetimi Genel Müdürlüğü uhdesi de havza düzeyinde bu 

çalıĢmaları yapmaya baĢlamıĢtır. Bunlar gerçekten gecikmiĢ ama çok önemli 

çalıĢmalardır. Teorik olarak baktığınızda; Ģehirlerde, yoğun yağıĢ zamanlarında mevcut 

olan dere sistemleri boyunca belli taĢkın risk bölgeleri oluĢmaktadır. Bu risk bölgeleri 

incelendiğinde, bütün bölgelerin taĢkın riski nedeniyle yapılaĢmaya kapatılması birçok 

sosyal ve ekonomik durum nedeniyle mümkün değildir. Ancak Ģehirlerde arazi kullanımını 

düzenleyen imar planlarında, risk bölgesi olarak belirlenen alanlardaki yapıların taĢkın 

önlemleri alınarak inĢa edilmesi ve düzenlemesi bile taĢkın etkilerinin önemli oranda 

azaltılmasını sağlayacaktır. Maalesef bugün bile derelerin kenarlarında hastaneler 

yapıldığını ve cerrahi katının 2. bodrum kat olarak düzenlendiği uygulama örneklerini 

görebiliyoruz. Dolayısıyla yağmur suyu yönetimi hakkında, belediyelerin ve SUKĠ‟lerin 

mevcut mevzuat nedeniyle hem finansman ve planlama, hem de iĢletme ve yatırımlar 

açısından çok ciddi bir boĢluk içerisinde olduğu söylenebilir. 

Belediyeler ve SUKĠ‟ler ile alakalı bir baĢka önemli konu da Endüstriyel Atıksu Kirliliği 

Kontrolüdür. Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstriyel Bölgeler ve Tesisler genelde yönetim 

sistemi olarak kendilerine özgü yasal çerçeveye sahiptirler. Yönetim Kurulları tamamen 

üst düzey bürokrasi -genellikle valilik- düzeyinde olduğu için, bu tesisler idarelerin yetki 

kapsamına girmiyorlar. Ancak bu bölgelerin su kirliliği kontrolü kapsamında takip edilmesi 

ve bulundukları bölgedeki Ģebeke sisteminin sürekli izlenmesi gerekmektedir. Bu 

bölgelerin ve tesislerin bulundukları alıcı ortam ve hassas bölgelere uygun olarak kirlilik 

önleme politikaları geliĢtirmek gerekmektedir. Mevzuatın bu konuda da kesinlikle 

geliĢmesi gerektiği ve ayrıca idarelerin de bu konuda ciddi kapasite geliĢtirmesi 

gerektiğini görüyoruz. Merkezi yönetim yani bakanlık düzeyinde, yasal çerçeve ve 

standartların belirlenmesi çalıĢmaları yapılıyor olsa dahi bu konuda belediyeler ve 

SUKĠ‟ler gibi uygulayıcılar düzeyinde de ciddi mevzuat ve yönetim reformları gerekiyor.  
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Su yatırımlarının ve özellikle atıksu çevre koruma yatırımlarının sürdürülebilir bir Ģekilde 

yapılması konusundaki temel teĢvik edici unsurun fiyatlandırma olduğunu söylemiĢtik. 

Elbette ki bu fiyatlandırma, idarelerin mevcut gelirleri çevresel geliĢme politikasına uygun 

yapacağı orta ve uzun dönemli yatırımlar için ihtiyaç duyacağı finansman ile sosyal 

politikaların değerlendirilerek yapılması gereken bir politikadır.  Ancak sürdürülebilir su ve 

çevre koruma konusundaki hedeflere varılması için master plan ve uygulama planları 

düzeyinde çalıĢmaların yapılıyor olması elzemdir çünkü sadece “kaynak varsa yatırım 

yapılır, yoksa çevresel konular sürekli ötelenebilir” mantığı bizi geç kalmaya, alınacak 

önlemleri zamanında yapmamaya ve en sonunda da ağırlaĢmıĢ ve çevre felaketi 

durumuna gelmiĢ sorunları çözmek için çok yüksek maliyetli iĢler yapmak durumunda 

bırakacaktır. Çevresel pek çok konu, farkındalık ve önleme planlaması yapılarak 

çözülebilir; bunu, yaĢanan pek çok kötü tecrübelerimizden görüyoruz. Sonuç olarak, 

planlama düzeyinde çevresel hedefleri tarif edebiliyorsak, orta ve uzun vadede bu 

hedeflerin baĢarılabilmesi için de temel unsurun su hizmetlerinin fiyatlandırılması 

olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. 

Katılımcı: Biz Ģu an yatırımları finanse edebilmek için hem Ġller Bankasından hem Dünya 

Bankasından kredi kullanıyoruz. Biraz araĢtırdığımızda kredi kullanmadan yatırım yapan 

idarelerden biri olarak ĠSKĠ‟yi biliyoruz. Yani ĠSKĠ sağlam su faturalarıyla mı bu kaynağa 

ulaĢtı? 

Orhan C. Göktaş: Bunları siyaseten söylediğimi düĢünmeyin ama ĠSKĠ‟de bile ancak 90‟lı 

yılların sonlarına doğru bütün içmesuyu yatırımları bitti. 2000 yılına kadar neredeyse 

sadece içme suyu yatırımları yapıldı. Böyle olunca da MüĢteri Bilgi Sistemi ve faturalama 

sistemi tümüyle elden geçti. MüĢteri hizmetlerini sürdüren Ģube müdürlüklerinin sayısı ve 

kapasitesi ciddi olarak geliĢtirildi. 2000‟li yıllara gelindiğinde ortada sadece su hizmeti 

gelirlerinden sağlanan çok ciddi bir finans söz konusuydu.  

Genel olarak, ĠSKĠ on yılda bütün ihtiyaçlarını çözebileceği, merkezinde su hizmetlerinden 

elde ettiği gelir olan bir finansman yapısını oluĢturdu diyebiliriz. 2005-2006‟ya gelindiğinde 

atıksu çevre koruma konusunda öz sermaye ile yatırım yapabileceğimiz bütçeler çok 

yüksekti ve bu tamamen sudan elde edilen gelirlerden sağlanmıĢtı.  

2000‟li yıllara gelindiğinde içmesuyu altyapısı ile alakalı yatırımların çoğu tamamlanmıĢ 

durumdaydı. Bu tarihten sonra içmesuyu altyapı yatırımları normal sayılabilecek ölçekte 

devam etti. Haliyle büyük çabalar ve yatırımlar atıksu ve çevre korumaya yönelmiĢ oldu. 

Ciddi sayıda büyük ve küçük atıksu arıtma tesisleri yapıldı. Ancak finans dıĢındaki 

sebeplere bağlı olarak geciken iĢler oldu. 2005-2006‟da yapmamız gereken atıksu arıtma 

tesislerini daha Ģimdi yapıyoruz. Buradaki gecikme, sizin sorunuza cevap olarak, mali 

sistemle alakalı değildi çünkü 2006-2007 yılında Ġstanbul Silivri taraflarında, orta ölçekli 

100.000 m3 kapasiteli üç tane atıksu arıtma tesisinin ihalesine çıktık. O dönemde ihale 

mevzuatı çok geliĢmiĢ değildi; Ģu veya bu sebeplerle ihaleler iptal edildi. Projelerin her 

Ģeyi hazır olmasına rağmen, idare bu iĢleri tekrar ihaleye ancak 2013 yılında çıkabildi. 

Eğer konu sadece finans problemi olsaydı, 2006‟da bu ihalelerin yapılması mümkün 
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olmazdı. Ancak daha sonra, 2009-2010 yıllarında iklim değiĢikliği, kuraklık, susuzluk 

durumu yaĢandı. Hatta kuraklığın iki yıl veya daha uzun süreceğine dair senaryolar 

idareyi oldukça korkuttu. Bu yatırım kararları orta ve uzun vadeli planlar kapsamına 

alınmıĢ olsa anlayacağız ama bakıyorsunuz pratikte öyle bir durum söz konusu değil. 

Yatırım kararları çok da orta-uzun vadeli plan ve kararlar Ģeklinde oluĢmuyor.  

Bir baĢka durum ise belediyenin görev sahasının çok geniĢ olması sebebiyle çevre 

koruma konularını bekletiyor ve ötelenmesine sebep oluyor. Mevcut yasal çerçeve ve 

yönetim sistemimizde SUKĠ‟ler ilgili belediyelere bağlı olarak çalıĢmaktadır. Belediye 

meclisleri aynı zamanda, SUKĠ‟lerin Genel Kurulu ve Belediye BaĢkanları Yönetim Kurulu 

BaĢkanı görevini ifa etmektedir. Su ve çevre koruma konuları doğası olarak çok farklı 

konular olduğu için bunlarla ilgili yönetimi belediyenin genel hizmetleri tanımından 

çıkarıp havza özelinde baĢka bir yönetim kavramı içinde düĢünebilirsek o zaman bu 

konular çok daha verimli bir planlamaya ve icra noktasına taĢınacaktır. 

Uzun vadeli planlama yapılması ve paydaĢların süreçlere katılımı sağlanan bir havza 

yönetimi, Avrupa Birliği Su Çerçeve Planı ile tarif edilen yapıdır. Bu sadece bir Avrupa 

Birliği mevzuatına uyum konusu değildir. Avrupa Birliği‟nin Su Çerçeve Direktifinde 

sunduğu bakıĢ açısı gerçekten akılcı ve değerlidir. Su ve çevre koruma ile ilgili konuları, 

tümüyle ayrı bir havza meclisi yapılanması ile yönetmeyi ve çözmeyi öneriyor. Böylece 

hem havza koruma hem de yatırım planlama ve icra konularıyla ilgili çok daha fazla yol 

alınabilir. Bu noktada toplumsal farkındalık ve kapasite geliĢtirmeye ihtiyaç duymaktayız. 

Bu uzun yıllar alabilir, çünkü her alanda geliĢmeye çalıĢan bir toplumuz. Bu yüzden 

çevreyle alakalı farkındalık, koruma ve yatırım konuları geri planda kalmakta ve 

gecikmektedir.  

ĠSKĠ sadece içmesuyu altyapı sistemini ve hizmetleri iyileĢtirerek baĢarı kazanmıĢtır. Su 

kayıp-kaçakları Ģu anda %27 seviyelerindedir. Ġyi bir faturalama ve müĢteri hizmetleri 

sistemi oluĢturulmuĢtur. Bu, gelirlerin giderek arttığı sağlam bir finansman yapısı oluĢmasını 

sağlamıĢtır. Bu finansman modeli, su ve atıksu çevre koruma konusunda bütün bu 

problemleri ve gerekli yatırımları karĢılayacak düzeydedir. 

Ancak SUKĠ‟ler için bahsedilen bu finansman modeli, su ve atıksu çevre koruma 

hizmetleriyle ilgili yatırımları karĢılayacak düzeyde olsa dahi diğer taraftan yağmur suyu 

altyapısı ile alakalı yeterli bir görev tanımı ve yatırımları karĢılayacak finansman modeli 

yoktur. Ülke genelinde hemen her yıl muhtelif Ģehirlerde meydana gelen taĢkın olayları 

çok yüksek maliyetleri karĢımıza çıkarmaktadır. Kayıp ve zararlar, sigorta maliyetleri ve 

tazminatlar çok yüksek miktarlara ulaĢıyor. Ama yağmur suyu altyapı sistemi yönetimi 

konusunda belediyeler veya SUKĠ‟ler düzeyinde hâlâ düzgün Ģekilde tarif edilmiĢ bir 

mevzuat sistemi veya yol haritası yoktur. Mesela katı atıkların yönetilmesi ile ilgili bir 

finansman sistemi tarif edilmiĢtir. Kolay ve etkili olduğu düĢüncesiyle katı atık (çöp) vergisi 

diye ifade edilen verginin, su faturalarına ilave edilerek tahakkuk edilmesi kararlaĢtırıldı. 

Burada birileri doğru olarak katı atıkların yönetilebilmesi için bir finansman modeli tarif 

ederek uygulanmasını sağlamıĢtır. Ancak hâlâ yağmur suyu altyapılarının geliĢtirilmesiyle 
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alakalı tarif edilmiĢ bir yaklaĢım, mevzuat ya da finansman modeli yoktur. Mesela 

Hollanda‟da vatandaĢlar dört ayrı su faturası ödüyorlar. Kaynak, su Ģebekesi, atıksu 

Ģebekesi ve yağmur suyu havza koruma hizmetleri için ayrı ödüyorlar. Bu anlamda 

Hollanda uç bir örnek. Ülkemizde düĢünüldüğünde her ne kadar insanlar dolaylı vergi 

yükünden bıkmıĢ durumda olsa dahi doğrudan yağmur suyu hizmetleri ile iliĢkilendirilecek 

bir verginin tanımının yapılması, yağmur suyu altyapısının oluĢturulması ve taĢkın 

olaylarından korunma yönünde ülkemizi doğru bir sistematiğin içerisine yerleĢtirmiĢ 

olacaktır. Bu bakımdan çevre vergisi adı altında bir vergi oluĢturulabilir ve tahakkukuna 

yönelik bir formül bulunabilir. Bu vergi içerisine katı atık (çöp) vergisi ve yağmur suyu ile 

taĢkın koruma altyapısına iliĢkin yatırımların yapılabildiği bir kaynak oluĢturulabilir. Burada 

çevre vergisi adı da insanlar arasında bilinç ve farkındalık oluĢturmaya baĢlayacaktır. 

Sonuç olarak, yağmursuyu ve taĢkın koruma altyapısıyla ilgili doğru tanımlama, yasal 

çerçeve ve finans modelini kapsayan politika geliĢtirilmesi gerekmektedir. 

Kentsel Atıksu: 

Kentsel Atıksular; evsel, endüstriyel ve kısmen tarımsal ve madencilik faaliyetlerinden 

oluĢan yüzey veya yüzey altı kirlenmiĢ sular olarak değerlendirilebilir. Ayrıca çatılar, yollar, 

otopark ve benzeri yağıĢ alanlarından atıksu kanalizasyon tesislerine karıĢan drenaj suları 

da bu kapsamdadır.  

Atıksu ile ilgili; evsel ve endüstriyel atıksu, eĢdeğer nüfus (E.N.) ve yağmur suyu giriĢimi gibi 

kavramları biliyoruz. ġehirlerde atıksu ve içmesuyu yatırımları bir Ģebeke mantığında, 

yolun geniĢliğine göre planlanır ve inĢa edilir. Tam donanımlı bir Ģehirde, bütün atıksuyun 

ayrı bir Ģebeke halinde toplanıp AAT‟ye getirilmesi, burada alıcı ortam hassasiyetine 

bağlı olarak belirlenen uygun arıtma seviyesinde arıtılması ve alıcı ortama 

-yani doğaya- deĢarj edilmesini bekleriz. Ancak Ģehirlerimizde daha çok geçerli olan 

sistem, kanalizasyon altyapısının bir Ģekilde birleĢik sistem olarak çalıĢmasıdır. Buna göre 

kanalizasyon sistemi, yoğun yağıĢlarda Ģebekelere yaptığınız bazı düzenlemelerle, artık 

debileri by-pass ederek doğrudan alıcı ortama yönlendirirken, kuru havalarda -yani 

yağıĢ olmadığı zaman- atıksuların tamamının atıksu arıtma tesislerine alınması Ģeklinde 

çalıĢmaktadır.  

Burada atıksu planlama ve riskler konusuna değinmek istiyorum. ġehirlerde atıksu 

planlaması çok fazla farklı bilgi tabakalarından gelecek bilgilerin doğru yorumlanmasını 

gerektiren bir konudur. BaĢlıca imar planları, diğer arazi kullanım planları, nüfus artıĢı ve 

yoğunlukları, zemin jeolojisi vb. birçok konunun doğru değerlendirilmesi gerekmektedir 

çünkü bu planlamaların neticesinde inĢa edilen verimsiz altyapılar nedeniyle geri dönüĢü 

çok zor ve maliyetli problemler yaĢayabiliyoruz. 

Burada atıksu havzalarının doğru belirlenmesi, merkezi arıtma tesisi sistemleri veya 

dağıtılmıĢ arıtma tesisi stratejileri gibi konular çok büyük önem arz ediyor. Projelerin nasıl 

yapılacağı konusundaki genel ve teorik tanımlamalar hem ulusal hem de uluslararası 

kaynaklarda mevcut. Ülkemizde genel olarak Ġller Bankası veya idarelerin kendi 
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geliĢtirdiği proje kriterleri kullanılmaktadır. Ancak pek çok yerel özellik arz eden 

durumlarda bu genel proje kriterlerinin kullanılması, çok pahalı olan altyapı 

yatırımlarından beklenilen verimlerin çok altında hizmet sağlamasına neden olmaktadır. 

Çoğu zaman bu genel proje kriterleri yerel Ģartlara ve özelliklere göre yeterince etüt 

edilmeden uygulanmaktadır. 

Atıksu altyapı sisteminin planlanmasında proje kriterlerini doğrudan etkileyen; arazi 

kullanımı, zemin yapısı, yeraltı su seviyesi, arazi eğimi, minimum eğim uygulaması, 

malzeme seçimi, doluluk oranı, sızma ve yağmur suyu giriĢimi, iklim değiĢimi etkileri ve 

afet olayları riski gibi yerel Ģartlara bağlı olarak özelde tanımlanması gereken birçok 

husus karĢımıza çıkmaktadır. Çoğu zaman plan ve projeler eldeki genel veya ulusal 

düzeyde oluĢturulmuĢ Ģartnamelere göre yapılmaktadır çünkü ortada yerel ve özel 

kriterleri değerlendiren bir mevzuat veya resmî doküman yoktur. Plan ve projeler belli bir 

mevzuata dayanmak zorunda olduğu için eldeki mevcut ve yerel Ģartları çoğu zaman 

dikkate almayan genel Ģartnamelere göre yapılmaktadır.  

Ulusal ve uluslararası düzeydeki tanımlar proje kriterlerini oldukça açık bir Ģekilde ortaya 

koyuyor ancak bu tanımların yerel Ģartlar özelinde de değerlendirilmesi ve projeleri 

yönlendirecek Ģekilde gerekli yorumların yapılması ve kararlar verilmesi önemlidir. 

Ġdarelerin; arazi, zemin ve malzeme temini gibi Ģartları dikkate alarak minimum hız, eğim, 

malzeme, doluluk oranı, sızma vb. gerekli proje kriterlerini master plan veya özel teknik 

Ģartnameleri olarak yerel ölçekte ve özelikte tarif etmeleri gerekir. 

Misal olarak, 2008-2010 yıllarında iklim değiĢikliği riskleri konusu tüm dünyada büyük yankı 

oluĢturmuĢtu. Bazı ülkeler, özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde, mevzuatlarda iklim 

değiĢikliğine yönelik önlemlerin alınması için değiĢiklikler yaptı ve bu mevzuatların 

yönlendirmesiyle altyapı planlamalarındaki proje kriterlerine riskleri talere edecek 

değiĢiklikler yapılmıĢtır. Ülkemizde ise tüm bu iklim değiĢikliği gündem konularına ve 

gelecekteki risk senaryolarına rağmen mevzuat ya da planlama ve proje kriterlerinde ne 

ulusal ne de yerel düzeyde bir ilave olmamıĢtır veya revizyon yapılmamıĢtır. Bu konu 

özelikle yağmur suyu yönetimi ve taĢkın koruma çalıĢmalarında da karĢımıza çıkıyor. 

Yağmur suyu tesislerinin planlamasının ve projelerinin yapılmasında daha da önemli bir 

hal alıyor. Yağmur suyu altyapı planlaması teoride yöntem olarak aynı ya da benzer olsa 

bile yağmur suyu tesisleri ve taĢkın koruma önlemleri tamamen yerel Ģartların ve risklerin 

belirlediği bir konudur.  

Ayrıca yerel ölçekte master planlarının yapılması; idarelerin yatırım ihtiyaçlarının 

belirlenmesi, finansman yapısı, suyun fiyatlandırılması ve planlanan sürecin neresinde 

durduklarını görmeleri bakımından çok önemlidir. Ancak ülkemizde kaç Ģehrin master 

planı var diye sorulduğunda cevaplar bir elin parmaklarını geçmiyor. Master planlarının 

yapılması konusunda daha çok çalıĢma ve vurgu gerekir. Ortaya bir master plan 

konulmadığı zaman, idarenin yatırım ihtiyacı ve varılması gereken nokta anlamında 

nerede durduğunu anlayamıyorsunuz. Nelerin yapılması gerekiyor, çözümün 
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neresindeyiz, baĢarılı mıyız değil miyiz noktasında bir tanımlama istediğinizde 

bulamıyorsunuz maalesef.  

Mesela Antalya‟da çok ilginç bir örnek vardı. Antalya Belediyesi, yeni büyükĢehir 

kanunuyla birlikte hizmet alanı sınırlarını il sınırı olacak Ģekilde geniĢletmiĢ oldu. Görev 

sınırları değiĢince, ilçe ve beldelerde diğer teĢkilat ve kurumlar tarafından geçmiĢte 

yapılmıĢ eski, iĢletilemeyen hatta birçoğu harabe olan birçok tesis devraldılar. Hali 

hazırda hepsi sorunlu tesisler. Bu tesislerin derhal iĢletmeye alınması konusunda 

değerlendirmeler ve çalıĢmalar yapıldı. Elbette bu tesislerin hemen iĢletilmeye baĢlaması 

gerekiyor değerlendirmesi yapıldı ve tesislerin iĢletmeye alınmasıyla ilgili sıkıntılı ve ciddi 

yatırım gerektiren bir süreç baĢlatıldı. Bu bizim aslında aĢağıdan yukarıya geliĢtirmeye 

çalıĢtığımız bir yönetim planlamasıdır. Burada bir havza yönetimi yaklaĢımında bu 

tesislerin hepsinin çalıĢtırılmasına ve geliĢtirilmesine gerek var mıdır sorusu sorulmalıdır. 

Yani planlama havzasına yukarıdan aĢağıya bir bütün olarak bakmanız, mevcut tesisleri 

de aĢağıdan yukarıya bir bakıĢ açısıyla değerlendirmeniz ve sonucunda havza 

bütünlüğünü sağlayacak atıksu sistemleri nasıl yapılmalı, kolektör ve tünel sistemleri nasıl 

geliĢtirilir konuları değerlendirilerek yeni bir planlama yapmanız gerekmektedir. Öncelikle 

bütünleĢik havza planlaması yapılması gerekiyor ki; biz dönüp bölgesel bir tesisin 

korunması, yenilenmesi ve kapasitesinin arttırılması gerektiği kararını doğru olarak 

verebilelim. Birçok durumda sadece aĢağıdan yukarıya bakıĢ ve planlama geçerli bir 

mantık olabilir ama tecrübeler gösteriyor ki bütünleĢik havza planlamasında her iki bakıĢ 

açısına da ihtiyaç vardır. Master plan çalıĢmaları,  bu noktada hem yukarıdan aĢağıya 

hem de aĢağıdan yukarıya bakıĢ açılarını ve planlamayı ortaya koyduğu için önem 

kazanmaktadır.  

BütünleĢik havza planlaması konularıyla ilgili bazı baĢka ihtiyaçlar da söz konusudur. Altlık 

harita eksiklerimizin tamamlanması gerekiyor. Kadastral haritaların ve imar planlarının 

bizim istediğimiz formatlarda sunulması için taleplerin yapılması gerekiyor. ĠĢ sonu projeleri 

gerçeği var. Kurumlar iĢ sonu projeleriyle ilgili bir sistematik geliĢtiremedikten sonra 

yapılan yatırımlar günlük sorunları çözse bile ileride bir sürü problem yaratabiliyor. Bu 

yüzden SUKĠ‟lerin bu haritaları, iĢ sonu projelerini ve diğer altlıkları etkin Ģekilde 

kullanabileceği ve yönetebileceği bir coğrafi bilgi sistemi platformuna ihtiyacı var.  

Bunun dıĢında, imar planları ve yapılaĢma faaliyetleri kapsamında dereleri ve vadi 

tabanları korunamadığı zaman kentsel yağmursuyu drenajına bağlı olarak taĢkın olayları 

yaĢanmaktadır. TaĢkınlar neticesinde ciddi hasarlar yaĢanması, problemleri çözmek için 

çok ciddi yatırımlar yapılmasını gerektiriyor. TaĢkın problemi tüm dünyada yaygın olarak 

cereyan eden bir sorundur. ġehirler öyle büyük kayıplar ve sıkıntılar yaĢamıĢlar ki; dere ve 

nehir yataklarında devasa akıĢ yatağı kesitleri geliĢtirmek ve taĢkın koruma alanları 

uygulamak zorunda kalmıĢlar. ġehirlerin taĢkın kayıp ve zararlarından korunması için 

taĢkın koruma tesis ve altyapılarının, arazi kullanımı, akıĢ katsayıları, nüfus artıĢı, iklim 

değiĢikliği gibi değiĢebilen tanım ve risklere göre güncel olarak etüt edilmesi ve bazı 

planlama toleranslarının ilave edilmesi gerekmektedir. 
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ġekil 43‟te, geçmiĢte doğal vadi tabanı ve dere kesiti olan Ģehir koridorunda birçok üst 

ve alt yollar ve kavĢaklar inĢa edilen bir bölgenin, yaĢanan taĢkın olayları ve kayıplar 

neticesinde tekrar bir vadi tabanı ve dere kesitine dönüĢtürüldüğü bir örnek görüyoruz. 

 

Şekil 43 - Güney Kore - Seul Şehrinde Taşkın Önleme Uygulaması 

Daha önce yollar altında inĢa edilen kapalı beton menfez kesitlerde akan dere 

güzergâhı tamamen açılmıĢ ve açık dere park alanı olarak yeniden düzenlenmiĢtir. Dere 

güzergâhında düzenlenen park alanları taĢkın riski olmayan zamanlarda insanlar için 

gezi ve dinlenme bölgesi olarak hizmet vermektedir. Ġnsanlar taĢkın riski beklenmeyen 

zamanlarda dere bandı kesitlerinin içine girebiliyor ve bu alanlar Ģehir parkı olarak 

kullanılıyor. Sonuç olarak, bütün dünyada taĢkın risk alanlarını doğru planlama ve 

projelerle Ģehirlerin yeĢil ve su cazibe alanlarına dönüĢtürmek için çabalar var. 

Bir diğer önemli konu ise arıtma tesisleri proses ve teknoloji seçimi konusundaki 

seçimlerdir. ġehirlerde tesis yerleĢimi için alan olduğu durumlarda konvansiyonel tesisler 

yapılması, yatırım ve iĢletme maliyetleri değerlendirildiğinde en uygun seçim olmaktadır. 

Küçük yerleĢimlerde ise birçok farklı yaklaĢım olabiliyor. 

BüyükĢehir kanunu ile beraber, büyükĢehir olarak tanımlanan yerel yönetimlerde il sınırı 

içinde kalan bütün çevre; ilçe, belde ve köy yerleĢimlerinin su ve atıksu yönetim ve 

hizmetleri büyükĢehir belediyesine bağlı SUKĠ görev ve hizmet alanına girmiĢtir. SUKĠ‟ler 

Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatların gerektirdiği Ģekilde bütün bu 

bağlı yerleĢim birimlerinde atıksu arıtma tesislerinin kurulması konusunda görevlidirler.  

Atıksuların alıcı ortamlara deĢarjına yönelik yükümlülükler Kentsel Atıksu Arıtımı 

Yönetmeliği‟nde tanımlanmıĢtır. Bu yönetmelik kapsamında, belediyeler ve belediyelere 

bağlı SUKĠ‟ler kentsel atıksuların arıtılması için atıksu arıtma tesislerinin yeterli performansla 

çalıĢabilecek Ģekilde tasarlanmasını, inĢa edilmesini, iĢletilmesini ve bakımının yapılmasını 

sağlamakla yükümlüdürler.  
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Bu yönetmeliğe göre ilgili idareler tarafından aĢağıdakilerin sağlanması gereklidir: 

 Az hassas su alanlarında, çevrenin olumsuz yönde etkilenmemesi durumunda 

birincil arıtma; hassas su alanlarında ise ileri arıtma yönteminin kullanılması esastır. 

 Çevrenin, atıksu deĢarjlarından kaynaklanan olumsuz etkilerden korunmasını 

sağlamak için arıtma tesislerinin, atıksuların ve alıcı ortamın izlemesi gereklidir. 

 Atıksuyun ve arıtma çamurunun bertarafı hakkındaki bilgilerin kamuoyuna 

periyodik raporlar ile duyurulması esastır. 

 Hassas ve az hassas alanlar, yönetmelik eklerinde yer alan kriterlere göre belirlenir. 

Az hassas su alanları belirlenirken deĢarj edilen kirlilik yüklerinin önemli çevresel 

etkilere neden olabilecek komĢu bölgelere taĢınabileceği riski de dikkate alınır. 

 E.N. 2000‟den fazla toplama alanlarının kanalizasyon sistemiyle donatılmıĢ olması 

sağlanır. Ancak kanalizasyon sistemi kurulmasının herhangi bir çevresel yarar 

sağlamaması ya da teknik ve ekonomik açıdan mümkün olmayan durumlarda, 

aynı düzeyde çevresel koruma sağlayan bireysel sistemler ya da diğer uygun 

sistemler kullanılabilir. 

 2000‟den az E.N.‟ye sahip toplama alanlarında tatlı sulara ve haliçlere yapılan 

deĢarjlar ile 10.000‟den az E.N.‟ye sahip toplama alanlarından kıyı sularına 

yapılacak deĢarjlar için kanalizasyon sistemine giren kentsel atıksuların uygun 

arıtmaya tabi olması sağlanır. 

 2000 – 10.000 E.N. arasındaki toplama alanlarından tatlı sulara ve haliçlere yapılan 

deĢarjlar ile 10.000 E.N.‟den fazla toplama alanlarından yapılan bütün deĢarjlar 

için ikincil arıtma ya da eĢdeğer bir arıtmaya tabi tutulması sağlanmalıdır. 

Nüfusu 10.000‟ den büyük ilçe belediyelerinde eğer yer konusunda çok büyük maliyetler 

söz konusu değilse atıksu arıtma tesisleri alıcı ortama da bağlı olarak konvansiyonel 

biyolojik veya ileri biyolojik yapılmaktadır. 

Nüfusu 10.000‟nin altında köy ve mahalle gibi yerler söz konusu olduğunda nasıl bir 

arıtma tesisi seçilebilir? Piyasada paket Ģeklinde endüstriyel üretim tipi arıtma tesisleri var 

(bkz. ġekil 44). Küçük yerleĢim bölgelerinde atıksu arıtma tesisi (AAT) yapmak durumunda 

olan belediyeler bu tip uygulamalar konusunda nasıl tercih yapılacağını düĢünüyorlar. 

Benzer Ģekilde 2008-2010 yılları arasında Ġstanbul‟da yaklaĢık 173 adet münferit köy 

yerleĢimi için yapılacak atıksu arıtma tesisleri için tesis tipinin seçilmesi önemli bir konu 

olmuĢtu. Bu köy-mahalle ölçeğindeki yerleĢimlerin hepsi Ġstanbul‟un kuzey tarafında ve 

birçoğu ayrık olarak yerleĢmiĢ, nüfusu 5.000‟in altındaydı. Bu köylerin birçoğunun 

içmesuyu havzası içinde olması nedeniyle AAT yapılması gerekiyordu. Hem ulusal 

mevzuat, hem de Avrupa Birliği çevre koruma mevzuatı gereği bu karar verilmiĢti. 

Ġstanbul‟da geçen 7-8 yıl içerisinde, 60‟dan fazla küçük AAT yapılmıĢtır. Bu tesisler 

oksidasyon hendeği dediğimiz kaba ve ince ızgara, kum tutucu, oksidasyon havuzu ve 

son çöktürme ünitelerinden oluĢan küçük tip konvansiyonel tesislerdi. 
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Şekil 44 - Endüstriyel Tip Paket Atıksu Arıtma Tesisi Örnekleri  

Bu tip tesisler yurt dıĢında da özellikle AB ülkelerinde Almanya, Fransa ve Hollanda gibi 

ülkelerde çok yaygındır. YerleĢimler, köy-mahalle statüsünde olduğu için arıtma tesisi yeri 

kamulaĢtırması önemli bir problem oluĢturmamaktadır. Endüstriyel tip AAT çözümlerine 

gitme noktasında iyi düĢünmek gerekir çünkü bu tip tesislerin iĢletilmesi hiç kolay olmadığı 

gibi belli bir tedarikçiye ve uygulayıcıya bağlı olarak yapılmak zorunda ve birçok konuda 

endüstriyel destek gerektiriyor. Bu iĢletme hususları zaman içinde idareleri baya müĢkül 

duruma sokabilecek bir konudur. Bundan dolayı eğer AAT için alan probleminiz yoksa 

basit kesikli reaktör Ģeklinde uygulanabilecek oksidasyon hendekleri yeterli bir çözümdür. 

ÇıkıĢ suyu kalitesinin arttırılması için bu reaktörlerin yanına son çöktürme havuzları da 

yapılabiliyor. Bunlara bağlı olarak giriĢ suyu tesis kapasitesi, kirlilik yükleri, sıcaklık vb. 

dizayn parametreleri doğru belirlenerek tasarım yapıldığı takdirde bu tesisleri iĢletmede 

çok büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Ayrıca bu tesislerin gelen atıksu debisinin 

salımlarında da büyük kolaylıklar sağlıyor. Yapılacak yatırımlarda bu tip konvansiyonel 

tesislerin tercih edilmesi ve yer belirleme gibi konuların önceden planlanması mümkünse 

kamulaĢtırmaya gerek kalmadan arazi tahsisi yoluna gidilmesi tercih edilmelidir.  

ġimdi yeni bir konudan bahsetmek istiyorum. Yeni kurulan SUKĠ‟lerin kurumsal olarak 

yapılanma ve geliĢme süreci devam etmektedir. Kurumsal kapasitenin zayıf olması, 

yapılan mühendislik faaliyetleri ve uygulamalar da özellikle iĢ güvenliği ve kalitesi 

alanlarında idareleri zor durumlarda bırakabiliyor.  

Ġdare olarak, hizmeti çoğunlukla ihaleler yoluyla dıĢarıdan satın alıyoruz. Yapılan inĢaat 

ve hizmetleri kontrol mühendisleri vasıtasıyla denetliyoruz. Burada uygulanan iĢ güvenliği 

ve kalite kontrol sistemlerinin, kurumsal bir stratejiye taĢınması gerekmektedir. Kurumlar 

gerek kendi imalatları gerekse hizmet alımı yoluyla yapılan iĢlerde, kurumsal iĢ güvenliğini 

ve kaliteyi denetleyecek bir sistem oluĢturmak zorundadır. Bu uygulama ile kurumlar 

kendi öz personeliyle veya müteahhitler yoluyla yaptıkları hizmetlerde, özellikle iĢ 

güvenliği ve kalitesi konusunda kurumsal denetleme mekanizması geliĢtirirler. Kurumlar 

tarafından iĢ güvenliği ve kalitesi gerçekten uzun yılların deneyimi ve yaĢanan sıkıntıların 

sonucunda ele alınması ve geliĢtirilmesi gereken önemli bir konudur. Bu konularda 

kurumsal kapasitenin geliĢtirilmesi hâlâ önemli bir ihtiyaç olarak görülmelidir. 
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2.2 AB ve Ulusal Mevzuat 

Orhan Cemal GÖKTAġ 

REC Türkiye Kıdemli Danışman 

Türkiye‟de AB etkisiyle çevreyle ilgili ulusal mevzuat yapılanması 1995-2000 yılları arasında 

oluĢturulan Ulusal Çevre Eylem Planı (UÇEP) ile baĢlamıĢtır. Sürdürülebilir kalkınma için 

ekonomik ve toplumsal politikaların yanı sıra çevresel stratejilerin geliĢtirilmesi, çevreye 

yönelik yatırım kararlarında önceliklerin belirlenmesi, ilgili kuruluĢlar arasında iĢ birliği ve 

paylaĢımın temellerinin oluĢturulması ve yatırım kararlarına çevresel değerlerin 

entegrasyonun sağlanması amacıyla rehber niteliğinde UÇEP hazırlanmıĢtır. 

Ġlk kez 1983 yılında yürürlüğe giren Çevre Kanunu, 26.04.2006 tarihinde AB uyum süreci 

gereklilikleri ve ulusal ihtiyaçlar dikkate alınarak su kaynaklarının daha etkin korunması 

yönünde yeniden düzenlenmiĢtir. Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan 

çevrenin; sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını 

sağlamaktır. Çevre Kanunu‟na göre, her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek 

Ģekilde ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak 

doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taĢımak, uzaklaĢtırmak 

ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır. Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda 

ilgililer kirlenmeyi önlemek, kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirlenmeyi durdurmak, 

etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Sorumlular, 

faaliyetleri sonucunda oluĢan ve alıcı ortamlara vermeleri uygun bulunmayan sanayilerin 

atıksularını yönetmeliklerde belirlenen standart ve yöntemlere uygun Ģekilde arıtmak ve 

bertaraf etmek veya ettirmek ve  öngörülen izinleri almakla yükümlüdürler. Bu kapsamda 

atıksu altyapı sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımı, ıslahı ve iĢletilmesinden belediye 

hizmet alanlarında büyükĢehir SUKĠ‟leri ve belediyeler; Organize Sanayi Bölgelerinde 

Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi; serbest ve/veya endüstri bölgelerinde Bölge 

Müdürlükleri; küçük sanayi sitelerinde kooperatif baĢkanlıkları; mevcut yerleĢim 

alanlarından kopuk olarak münferit tesis alanları vb. kullanım alanlarında ise tesis 

iĢletmecileri sorumlu tutulmuĢlardır. 

Geçen zaman zarfında Avrupa Birliği çevre konusundaki politikasını ve mevzuatını 

yeniden belirlemiĢtir. Avrupa Birliği su politikası, kapsamlı bir yapılanma sürecinden 

geçmiĢ ve 2000 yılında yayınlanan “Su Çerçeve Direktifi (SÇD)”, gelecekte su 

kaynaklarının korunması için politika olarak benimsenmiĢtir (bkz. ġekil 45). SÇD‟deki temel 

konular Ģöyledir: 

 Suyun korunması tanımının bütün su kaynakları anlamında geniĢletilmesi, 

 Bütün yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarının kalitesinin korunması ve geliĢtirilmesi, 

 Su yönetiminin, “Nehir Havzaları Yönetimi” olarak ele alınması, 

 Bütün su kaynakları için “iyi kalite”nin belli bir zamana kadar sağlanması (2015 yılı), 

 Sürdürülebilir su kullanımının sağlanması için su fiyatının doğru belirlenmesi, 

 Sel ve su baskını etkilerinin azaltılması, 



 

 

 120 

 Deniz ve kıyı Ģeridinin korunması, 

 VatandaĢ ve ilgili tarafların su yönetimine dâhil edilmesi. 

 

Şekil 45 - Su Çerçeve Direktifi (SÇD) ve İlişkili Olduğu Direktifler 

AB Su Çerçeve Direktifi ve ilgili mevzuatın yenilenmesi çalıĢmaları, Türkiye‟de AB çevre 

müktesebatına uyum süreci kapsamında baĢlatılmıĢtır. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ile 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı; Ulusal Program‟ın “çevre” baĢlığı ve AB çevre 

müktesebatının uyumlaĢtırılması çalıĢmalarından sorumlu temel kurumlardır. AB 

müktesebatına uyum süreci kapsamında; 60 adet direktifin, 8 adet tüzüğün ve 1 adet 

kararın mevzuat uyumu izlenmektedir. Su kalitesi baĢlığı altında bulunan 22 direktiften 

14‟ü ulusal mevzuata aktarılmıĢtır. Müktesebat uyum programına göre 2015‟e kadar 8 

sektörde; birincil düzenleme olarak 11, ikincil düzenleme olarak ise 52 adet mevzuatın 

çıkarılması öngörülmüĢtür. 

Çevre Kanunu‟yla uyum çalıĢması yapılan önemli yönetmelikler ve tebliğler aĢağıda 

sıralanmıĢtır:  

 Atıksu Tarifelerinin Belirlenmesi Yönetmeliği (2010) 

 TeĢvik Yönetmeliği (2010) 

 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (2008) 

o Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği 

o Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği 

o Ġdari Usuller Tebliği 

o ĠĢ Termin Planı Genelgesi 

o Proje Onay Genelgesi 

o Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği 

o Ergene Havzasındaki KOĠ DeĢarj Standartlarının Kısıtlanması Genelgesi 
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o Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) Havzalarda Özel Hüküm Belirleme 

Usul ve Esaslar Tebliği 

 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği (2006) 

o Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği 

 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü 

Yönetmeliği (2005) 

 Ġçme ve Kullanma Suyu Elde Edilen ve Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların 

Kalitesine Dair Yönetmelik (2005) 

 SUKĠ Ġçmesuyu Havzaları Yönetmelikleri 

 SUKĠ Atıksuların Kanalizasyona DeĢarj Yönetmelikleri 

 Stratejik Çevresel Değerlendirme ile ilgili 2001/42/EC sayılı Direktif 

 Çevresel Etki Değerlendirmesi ile ilgili 85/337/EEC sayılı Direktif 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY): SKKY, atıksuların alıcı ortama boĢaltım ilkelerini, 

deĢarj standartlarını ve boĢaltım izni esaslarını belirler. Ayrıca su kalitesi yönetiminde 

koruma ve geliĢtirmeye iliĢkin kapsamlı düzenlemeler getirmiĢtir. SKKY, içme ve kullanma 

suyu rezervuarlarının ve tarım arazilerinin korunmasına yönelik düzenlemeleri, yüzey ve 

yeraltı suları kalite sınıflandırılması ve kullanım maksatları izleme ile denetlemeyle ilgili usul 

ve esasları hükme bağlamıĢtır. 

Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği (KAAY): KAAY‟nin amacı, kentsel atıksuların 

toplanması, arıtılması ve deĢarjı ile belirli endüstriyel sektörlerden kaynaklanan atıksu 

deĢarjının olumsuz etkilerine karĢı çevreyi korumaktır. KAAY esas olarak; az hassas su 

alanlarında çevrenin olumsuz yönde etkilenmemesi durumunda birincil arıtma, hassas su 

alanlarında ileri arıtma, normal alanlarda ise ikincil arıtma yönteminin kullanılmasını 

düzenlemektedir. 

AAT yapılması ve uygulanmasına yönelik bir genelge yayınlanmıĢtır. AAT‟nin ĠĢletmeye 

Alınması Termin Planı kapsamında; AAT kurmamıĢ belediyeler ile hâlihazırda faaliyette 

olup AAT kurmamıĢ OSB‟ler, diğer sanayi kuruluĢları ile yerleĢim birimleri, kanunda 

belirtilen sürelerde bu tesisleri iĢletmeye almakla yükümlü kılınmıĢlardır (bkz. Tablo 15). 

Ayrıca 60. Hükümet Programı Eylem Planı‟nda nüfusu 50.000 üzerinde olan yerlerin 

AAT‟lerinin 2012 yılına kadar bitirilmesi öngörülmüĢtür. 

Tablo 15 - Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletmeye Alınma Süreleri 

Nüfus Zaman AAT ĠĢletmeye Alınma Tarihi 

>100.000 3 yıl Mayıs 2010 

100.000 - 50.000 5 yıl Mayıs 2012 

50.000 - 10.000 7 yıl Mayıs 2014 

10.000 - 2.000 10 yıl Mayıs 2017 
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2.3 Yönetmelik Kapsamında Belediye Sorumlulukları 

Orhan Cemal GÖKTAġ 

REC Türkiye Kıdemli Danışman 

Belediyelerin görev ve sorumluluklarına baktığımızda, içme suyu temini, atıksu 

kanalizasyon hizmetleri ve arıtma tesisi yapılmasıyla ilgili görevler yasa ve 

yönetmeliklerde tanımlanmıĢtır. 5216 ve 6360 sayılı BüyükĢehir Kanunlarına baktığımızda, 

su ve kanalizasyon hizmetlerini yönetmek, tesisleri iĢletmek ve derelerin ıslahını yapmak 

gibi ifadeler var. Daha önceki 5393 sayılı kanunda ise kentsel altyapı gibi hizmetler 

belediyelerin sorumluluğuna verilmiĢtir.  

BüyükĢehir belediyelerinin kurulması ile birlikte 2560 sayılı ĠSKĠ yasasına dayalı olarak, 

BüyükĢehir Su ve Kanalizasyon Ġdareleri de kurulmuĢtur. 2560 sayılı yasa çerçevesinde 

büyükĢehir belediyelerine bağlı SUKĠ‟ler; içme, kullanma ve endüstri suyu temini, 

kullanılmıĢ sular ile yağıĢ sularının toplanması, yerleĢim yerlerinden uzaklaĢtırılması ve 

zararsız bir biçimde boĢaltma yerine ulaĢtırılması ve su kaynaklarının korunması 

konularında belediyelere verilen görevleri yapmakla yükümlüdürler. Bu yasa, yağmur 

suları konusunda bir görev tanımı yapıyor ama bu sadece planlamayı kapsayan bir 

görev tanımı gibi duruyor çünkü yasa ayrıca “Yağmur sularının uzaklaĢtırılması ile ilgili 

tesislerin yapılması veya bu tip tesislerin iĢletilmesi, gerekli harcamalar ilgili belediyelerce 

karĢılanmak Ģartıyla idareler tarafından yerine getirilir.” diye belirtiyor. “Bu tesislerin 

yapılması veya iĢletilmesine iliĢkin harcamalar tarifelere dahil edilemez.” hükmünü de 

veriyor. Bu durumda yağmur suyu yatırımlarının ancak ilgili belediyenin kaynak aktarması 

halinde SUKĠ‟ler tarafından yapılabileceğini anlıyoruz. Ancak, gerek belediye kuruluĢ 

yasasında gerekse SUKĠ kuruluĢ yasasında yağmur suyu altyapı sisteminin sürdürülebilir 

yönetimini sağlayacak bir finansman yapısı tarif edilmemiĢtir. 

2560 Sayılı SUKĠ kuruluĢ yasasındaki “Su satıĢı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki 

kullanılmıĢ suların uzaklaĢtırılması, septik çukurların boĢaltılması giderleri için ayrı tarifeler 

yapılır.” açık hükmü gereğince SUKĠ‟ler, suyun ve ilgili hizmetlerin fiyatını oluĢturmak 

zorundadırlar. Bu tarifelerin tespitinde genel metodoloji; yönetim ve iĢletme giderleri ile 

amortismanları doğrudan gider yazılan (aktifleĢtirilmeyen) yenileme, ıslah ve tevsi 

masrafla bir kâr oranı esas alınmasıdır. Yasanın mahkeme kararıyla değiĢtirilen eski 

versiyonunda, bu kâr oranı %10‟dan az olamaz Ģeklinde bir ifade vardı ama mevcut 

durumda bu %10 ifadesi çıkartıldı. Yasa, tarifelerin tespiti ile tahsilatla ilgili usul ve esaslar 

bir yönetmelik ile belirlenir diyor. Yasa gereğince bütün SUKĠ‟ler yerel Ģartlar gereğince 

kendi tarifeler yönetmeliğini oluĢturmuĢ durumdadır. 

SUKĠ yasası gereğince, kanalizasyon Ģebekesi bulunan cadde ve sokaklardaki her 

taĢınmazın kanalizasyona bağlanması mecburidir. Aksi halde bu bağlantı, bedeli 

taĢınmazın sahibinden alınmak suretiyle SUKĠ‟ler tarafından yapılır veya projesine uygun 

olarak yaptırılır diyor. Gerçekten uygulamada çok gerekli bir mevzuat maddesidir. 
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Yasanın bir baĢka önemli hükmü, yapıların Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi almasını 

mecburiyet olarak tanımlamasıdır. Ġmar planlarının hazırlık safhasında, altyapı tesisleriyle 

uyum yönünden SUKĠ‟nin görüĢünü almak Ģarttır, ifadesi de yer alıyor. Yasa, “Yapıların 

durum belgesi alınmadan veya tesisatın durum belgesine aykırı olarak yapılması 

hallerinde imar mevzuatının ruhsatsız yapılar hakkındaki hükümleri uygulanır.” diyor. 

Yakın zamanda Çevre Kanunu‟nda da bazı önemli değiĢiklikler oldu. Atıksu altyapı 

sistemlerini kullananlar/kullanacaklar, bağlantı sistemlerinin olup olmadığına 

bakılmaksızın bölgede yapılacak bir merkezi arıtma tesisi maliyetlerine katılmak 

zorundadırlar gibi yeni bir tanımlama getirilmiĢtir. Bu değiĢiklik, AAT‟lerin finansmanı için 

fayda sağlayacak önemli bir konudur. Ayrıca ilgili idarelerce AAT yapımını teĢvik için 

yasada düzenleme yapılmıĢtır. TeĢvik düzenlemesi olarak “Arıtma tesisi kuran, iĢleten ve 

yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getiren kuruluĢların arıtma tesislerinde 

kullandıkları elektrik enerjisi tarifesinin, sanayi tesislerinde kullanılan enerji tarifesinin yüzde 

ellisine kadar indirim uygulamaya Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.” 

hükmü yasaya ilave edilmiĢtir. 

Kurumsal ve Yönetim Sorunları 

Organizasyonel yönetim sorunlarına pek çok konu sıralanabilir. Su ve atıksu ücretleri, su 

kayıp ve kaçakları, tam maliyet esaslı kirleten öder prensibinin uygulanamaması ve su 

fiyatının doğru belirlenememesi merkezi finansmandaki sorunların en baĢında gelir. Su ve 

atıksu ücretlerinin uygunluğunun kontrolü, kurumsal kapasite yetersizliği, katkı paylarının 

toplanamaması, su ve atıksu ücretlerinin bazı örneklerde maksada uygun 

kullanılmaması, endüstriyel tesislerin kontrolüyle ilgili olarak atıksu faaliyetlerinin tek elden 

yönetilmemesi gibi konular uygulamada önemli güçlükler yaratmaktadır. Yağmur suyu 

drenaj sistemlerinin sürdürülebilir yönetimi için finansman konusu baĢlı baĢına bir sorundur. 

Endüstriyel atıksu kirlilik kontrolü konusunda da uygulamada çok önemli sorunlar vardır. 

Teknik Kapasite Sorunları 

Teknik kapasite sorunları olarak, yetiĢmiĢ eleman ve planlama yetersizliği baĢlıca 

handikap olarak görülüyor. Mesela imar planları yapılırken özellikle yağmur suları ve 

atıksu sistemlerinde, bunları uzaklaĢtırma tesislerinin güzergâhı olan vadi tabanı 

güzergâhlarının imar planlarında, yapılaĢmaya izin verilmeyen yol veya yeĢil alanlar 

olarak ayrılması önemli bir konudur. Ġmar planlarının özellikle su ve kanalizasyon altyapı 

tesisleri konusunda doğru yönlendirilebilmesi için SUKĠ‟lerin bu çalıĢmalara destek olması 

kaçınılmaz bir durumdur. SUKĠ‟ler bu anlamda gerekli çalıĢmaları yapmadığı ve veri 

sağlamadığı sürece su ve kanalizasyon altyapı tesisleri bakımından imar planlarında 

önemli eksikler ve yanlıĢlıklar söz konusu olacaktır. 

Teknik kapasite eksikliğinin bir baĢka önemli sonucu, SUKĠ‟lerin, master plan düzeyindeki 

planlama ve analiz çalıĢmaları eksiği nedeniyle gelecekteki yatırım ihtiyacı, fayda-

maliyet ve karĢılanabilirlik analizlerinin yeterince yapılamaması, yatırım önceliklerinin 

belirlenememesi ve uzun vadeli bir planlama süreci oluĢturulamamasıdır. Ayrıca gelir ve 
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finansmanı doğrudan etkileyen su kayıp ve kaçakların fazla olması durumu önemli bir 

iĢletme teknik kapasite zayıflığını iĢaret eder. 

Endüstriyel atıksu kirlilik kontrolü planlaması yine güçlü kurumsal teknik kapasite gerektiren 

önemli ve stratejik bir konudur. 

Tarifelerin Belirlenmesi 

Tarifelerin belirlenmesinde, toplam sistem maliyetlerinin tarifelere yansıtılması gereklidir. 

Bunun için yapılacak yatırımların master plan ölçeğinde uzun vadeli bir planlamasına 

ihtiyaç vardır. OluĢturulacak tarifelerde çevreyi korumak ve çevrenin özenli kullanımını 

sağlamak bakımından “kirleten öder” ve “kullanan öder” ilkelerinin etkin uygulanması 

gerekmektedir. Ayrıca yeni kanun düzenlemesiyle, su hizmetlerinden elde edilen 

gelirlerin su hizmetleri dıĢında kullanılamayacağı hükmü yönetimsel katkılar sağlayacaktır. 

BoĢluk Analizi 

BoĢluk analizine geldiğimiz zaman, aslında bu kısmı bütün baĢlıklar altında değerlendirdik 

sayılır. Ancak özellikle izin, izleme, denetim ve yaptırımlarda aynı iĢin farklı kurumlar 

tarafından mükerrer yürütülmesi nedeniyle çevre konusunda ülke genelinde sağlıklı bir 

atıksu arıtma uygulanamamaktadır. Tarife düzeylerinin yeterli olmayıĢı, toplanan gelirlerin 

yine aynı hizmetlere yeterince yönlendirilememesi ve kurumsal kapasite yetersizliği, yerel 

idarelerin uygun yasal ve teknik araçlarla desteklenmesi ve güçlendirilmesi gereğini 

ortaya koymaktadır. Orta ve küçük ölçekli belediyelerin finansman ve kurumsal kapasite 

açısından yetersiz olmaları, özellikle atıksu ve çevre koruma açısından çözümü 

zorlaĢtırmaktadır. 

Kirlilik izleme ağının yetersizliği, standartların ve akreditasyonun sağlanamaması, verilerin 

çevresel göstergeleri elde edecek Ģekilde derlenememesi ve sayısal ortamın çevresel 

veriye ulaĢmada yetersiz olması sebebiyle hem çözüm önerilerinin oluĢturulmasında hem 

de uygulamada sorunların yaĢanmasına neden olmaktadır. Mevzuat ve uygulama 

döngüsünü güçlendirmek, kurumsal çerçeveyi geliĢtirmek, gerekli kapasiteyi oluĢturmak, 

nitelikli personel istihdamı ve ekipman tedarikini sağlamak atıksu yönetimini 

güçlendirecektir.  

Çevresel izinlerde sadece tesis çıktısına ait çözümlerin istenmesi temiz üretim yaklaĢımıyla 

örtüĢmemektedir. Gerek atıksu gerekse atık yönetimi konusunda, kirliliği kaynağında 

azaltma, geri kazanım, temiz üretim ve ölçek ekonomisinin kullanılarak sistem çözümü 

yaklaĢımları uygulanarak önemli neticeler alınmaya baĢlanmıĢtır. 
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2.4 Arıtma Teknolojileri: Birincil, Ġkincil, Ġleri 

Recep MERAL 

REC Türkiye Kıdemli Danışman 

Arıtma seviyelerinde; birincil arıtma genelde fiziksel arıtma olarak bahsedilir, ikincil arıtma 

karbon giderimi süreçleri ve üçüncül arıtma besi maddesi, azot ve fosfor giderimi üzerine 

yoğunlaĢmıĢ üç temel prosesten oluĢur. 

Birincil arıtma, genel atıksu arıtma literatürüne uygun olarak, biyolojik oksijen ihtiyacını 

(BOĠ5) en az %20 ve askıda katı maddeleri en az %50 oranında gideren fiziksel ve 

kimyasal iĢlemleri tarif eder. Ufak bir hatırlatma; mesela fiziksel veya mekanik arıtma 

olarak geçen ibareyi, EPA yani Amerika standardı, ikiye ayırır. Izgara ve kum tutucu 

sistemini ön arıtma (preliminary) olarak alır;  ön çöktürme iĢin içine girdiği zaman primary 

yani birincil arıtma olmuĢ olur. Ama Türkiye‟deki sistemlerde fiziksel/mekanik arıtma 

dediğimizde; ızgaralama ve kum-yağ tutucu sistemleri ifade edilir; ızgaralar, kum ve yağ 

tutucular ile ön çökeltme havuzlarından oluĢur. Izgaralar, atıksu ile beraber taĢınan 

sebze, meyve, plastik vb. (Ġstanbul gibi kentlerde çek-yat, kamyon lastiği gibi) 

malzemeleri tutmaya yarar (bkz. ġekil 46). Literatürde kaba ızgaraların çubuk aralığı 35-

50 mm‟dir. Amacı, pompaları korumaktır. Ġnce ızgaralar ise 5-15 mm arasında değiĢen 

ızgaralardır. Türkiye‟de yeni yeni ileri biyolojik AAT ve ileri çamur iĢleme tekniklerini 

geliĢtirdiğimiz için, mekanik arıtmanın önemi henüz ortaya çıkıyor. Özellikle çamur 

bertaraf yöntemlerinin iyi bir Ģekilde iĢletilebilmesi için mekanik arıtma çok önemli. 

Atıksuyla gelen her türlü inorganik maddelerin sistemden iyi bir Ģekilde uzaklaĢtırılması 

önemli, bunu da Avrupa ve Amerika çok iyi Ģekilde yapıyor. 

 

 
Şekil 46 - Izgaralar 
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Kum ve yağ tutucular, atıksuda bulunan kum, çakıl, metal ve cam gibi yoğunluğu 

organik maddelere göre daha yüksek ve genel olarak tane çapı iki yüz mikrondan 

büyük maddeleri ifade eder. Ġki yüz mikrondan aĢağısı mil silt diye tabir edebileceğimiz 

daha küçük maddeler için kullanılır. 

Kum ve yağ tutucuda (bkz. ġekil 47) yandan verdiğimiz hava kabarcıklı hava, yatayda 

hareket edecek kum taneciklerine helisilik dediğimiz hareketi yaptırarak kumun kum 

tutucu tabanına çökmesini sağlıyor ve aynı hava, yüzen cisimlerin de yağ tutucu 

kanalda, yüzeyde toplanmasını sağlıyor. Biz yağ diyoruz ama aslında bizim burada 

tuttuğumuz yağ değil. Yüzen bütün cisimler, özellikle sebze kabuğundan köpük diye tabir 

edebileceğimiz yüzücü katı maddelerin tamamıdır ve pompalaması da, bertarafı da 

sıkıntılıdır. Havalandırmalı kum ve yağ tutucuda dibe çöken kum ve yüzen köpük, 

hareketli köpüğe bağlı olarak gezen, kum-su karıĢımını pompalar; yağ da yüzeydeki 

köpük de hazneye atılır sonra kum-su karıĢımı, kum-su ayırıcılarında ayrılır. Yıllık kum miktarı 

ATV‟ye göre 4-5 l/EN. Verilecek hava miktarı da 0,5-1,3 m3/saat, yani her metreküpe 

verilecek saatlik hava miktarını ifade eder. Ama bu dizayn değerleridir, asıl olan 

iĢletmedir. 

Ne yapacağız peki? Mesela kum bankerinde, kum ayırıcıda çıkan kuma bakıyoruz ki 

organik madde yok ve kum çok iri. Bu ne demek? Bekletme süremiz çok az ya da havayı 

fazla veriyoruz çünkü bir kısım ince küçük dane çaplı kumu sistemden kaçırıyoruz ki, bu 

birazdan konuĢacağımız çamursuzlaĢtırma veya çamur iĢleme ünitelerinde özellikle 

çürütücü olan yerlerde büyük sıkıntılara neden olur. Peki, bu sefer ne yapılacak? Hava 

miktarını biraz azaltacağız. Yine aynı Ģekilde, kum ayırıcıdan çıkan kumda da, bakıyorum 

ki bir kısım organik maddeler var. Normalde kum tutucuda tutmam gereken maddeler 

bunlar. O zaman hava miktarım az olabilir veya hidrolik olarak bekletme sürem fazla 

olabilir. Fazla olduğu için organik maddelerin bir kısmı kum tutucuda çökelmektedir. 

Kumla beraber gelen organik maddeler koku vb. problemlere sebep olmaktadır. Eğer 

varsa baĢka hatların hidrolik olarak debinin yüksek olduğu zamanlarda devreye alınması; 

yoksa ortalama debide sağlıklı kumun temin edilebileceği hava ayarının yapılması 

gerekmektedir. 

Havalandırmalı kum ve yağ tutucunun uzunluğunun 50 metreden daha uzun olması 

istenmez çünkü organik maddelerin çökelmesine sebep olur. Ġkinci olarak, en/boy ve 

boy/en 10‟dan fazla olmaz. Bekletme süresi için ATV, 10-20 dk. der; tasarımda 10 dk. 

alınması iyidir. 

Ön çökeltme havuzu; organik askıdaki katı maddeler ve ön arıtma iĢlemlerinde, kum ve 

yağ tutucuda tutulamayan bir kısım mil ve silt diye nitelenen ve bir kısım köpük ile yağının 

atıksudan uzaklaĢtırıldığı sistemlerdir (bkz. ġekil 48). Bekletme süresine göre AKM‟de 

%50-70, BOĠ5‟te  %25-40 oranında, azot ve fosforda da  %0 mertebelerinde kabul edilir 

ATV‟de. 
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Şekil 47 - Kum Tutucu Havuzlar 

Ön çökeltme havuzlarının dizaynı, iĢleyeceğimiz prosesle alakalı. Eğer fazla karbonumuz 

varsa ön çöktürmeyi bu fazla karbonu sistemden uzaklaĢtıracak Ģekilde dizayn etmemiz 

lazım. Eğer karbonumuz yoksa sıkıntılı bir durum; denitrifikasyon için yeterli karbon 

olmayacak ve dıĢarıdan parayla karbon ilavesi yapmak durumunda kalacağız. 

 

Şekil 48 - Ön çökeltme Havuzu Dikey Kesiti 

Fiziksel arıtma neden önemli? 

Az önce söylediklerimizi özet halinde geçelim. Çöp ve yüzer maddeler arıtma tesisinde 

ve alıcı ortamda estetik kirliliğe ve kokuya neden olur. Yağlar ve yüzer maddeler, alıcı 

ortamın yüzeyinde faz oluĢturarak atmosferden oksijen transferinin azalmasına neden 

olur. Yüzeyde faz oluĢur ve suyun hareketi içerisinde atmosferden oksijen alamaz. 

Pompa, mikser, çevrimiçi ölçüm cihazları ve difüzör gibi ekipmanların verimli 
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çalıĢmamalarına ve ekonomik ömürlerinin azalmasına, çamur hatlarında tıkanmaya, 

kumların kanal ve havuzlarda birikerek verimli hacimlerin azalmasına ve borularda, 

pompalarda, özellikle de çamur susuzlaĢtırma ekipmanlarında beklenilenden daha 

önce aĢınmalara neden olur. 

  

Şekil 49 - Miksere Sarılmış Lifli Malzemeler Şekil 50 - Havalandırma Havuzunda Biriken Kum 

ġekil 49’da bir tesiste, mikserlerin periyodik bakımlarının bir haftalık sürelerde yapıldığı ön 

arıtma ünitelerinin verimli iĢletilemediği zamanlara ait mikserde bir kısım ipliksi maddelerin 

tam karıĢım Ģartlarında karıĢarak blok bir hal almasını görüyoruz. ġekil 50‟de yine bir tesiste 

denitrifikasyon hacminde yaklaĢık 2500 - 3000 m3‟lük bir hacmin kumla dolduğunu 

görüyoruz; bu kadar bir hacmin iĢgal edilmesine sebep olmuĢtur. 

Birincil arıtmada basitçe, atıksuyun içinde fiziksel olarak çökebilecek, arıtılabilecek bütün 

çöpleri ve kumu aldık. Geriye organik madde ve organik madde yoğunluğunda olan mil 

silt diye tabir ettiğimiz inorganik maddeler kalır. Bunlara, ikincil arıtmada –yani karbon 

gidermede- biyolojik reaktörde, aktif çamur sisteminde dıĢarıdan hava veriyoruz, atıksu 

içerisindeki biyokütlenin oksijenini kullanarak organik maddelerin oksitlenmesi iĢleminden 

bahsediyoruz. Burada, karbonun karbondioksite dönüĢerek sistemden uzaklaĢması gibi 

azot ve fosfor da sistemden çıkar; sadece hücre büyümesine harcanan kadar, yani 

%15-20 mertebelerinde azot ve fosfor azalmıĢ olur. Karbon gidermenin mantığı, atıksu 

içerisinde çözünmüĢ ve koloidal halde bulunan organik maddelerin bakteriler yardımıyla 

biyokimyasal olarak oksitlenmesi (organik maddelerin stabilleĢmesi) sonucu biyokütleye 

ve bir kısmının da nihai gaz ürünlere dönüĢtürülmesidir. Karbonun bir kısmı karbondioksit 

fazına; büyük kısmı ise yeni biyokütleye dönüĢür ve fazla çamur olarak sistemden 

uzaklaĢtırılacak hale gelir. Bu iĢlemi yapan bakteriler heterotrof bakterilerdir. Bunlar 

serbest oksijen varlığında serbest oksijeni kullanırlar, yokluğunda ise nitratın ve sülfatın 

oksijenini kullanırlar. Her durumda iĢ yaparlar.  

Bir baĢka proses karbon giderimi ve nitrifikasyon prosesidir. Burada biraz öncekinden farklı 

olarak, çamur yaĢı biyokütlenin nitrifikasyon yapabileceği gün olarak seçilir; sadece 



 

 

 129 

karbonun oksidasyonu ve azotun nitrata oksidasyonu temin edilmiĢ olur. Giren toplam 

azot yükü, hücre büyümesine harcanandan fazla. Toplam azot yükünde bir değiĢiklik 

olmuyor aslında ama sadece hücre sentezine harcanan kadar azalıyor (bkz. ġekil 51). 

 

Şekil 51 - Karbon Giderimi ve Nitrifikasyon 

Böyle bir prosesi niye seçiyoruz?  

Alıcı ortam yaklaĢımına göre, karbon gidermeden farklı olarak nitrifikasyon prosesi 

seçebiliriz çünkü buraya gelen giriĢ suyundaki TKN‟nin, %60‟ı organik amonyaktır, %40‟ı 

da organik azottur. Amonyak, literatürde balık zehri olarak geçer. Nitrat, amonyum 

azotun ve organik azotun stabil olmuĢ bir üst formudur. Alıcı ortama aynı azot yükünü 

bırakıyoruz ama nitrattan gelen nitratın yükü ve alıcı ortama verilecek zarar, amonyum 

azotu ya da amonyağın veya organik azotunki kadar değildir. Çünkü nitrat, azotun stabil 

olmuĢ formudur. Karbon giderim prosesi aynı Ģekilde dizayn edilir, çamur yaĢını beĢ 

günün üzerinde seçtiğimiz zaman nitrifikasyon bakterileri sistemde faaliyete geçer, o 

zaman sistem nitrifikasyon yapmıĢ olur. Bu alıcı ortamın durumuna göre seçilen bir proses. 

Türkiye‟nin deĢarj ortamlarının %95‟i hassas ortamlar olduğu için, atıksuyun arıtma 

seviyesinin üçüncül arıtma olması gerekiyor. Yani karbon, azot ve fosforun birlikte 

giderildiği proseslerin kullanılması gerekli. Üçüncül arıtma, organik maddelerle birlikte, 

fiziksel ve biyolojik olarak arıtılamayan inert maddelerin ve azot-fosforun giderilmesini 

ifade eden proseslerdir. Burada çamur yaĢını yüksek seçiyoruz. Atıksu içerisindeki 

biyokütle nitrosomonas ve nitrobakter olmak üzere ototrof hücrelerdir. Bunlara dıĢarıdan 

hava veriyoruz, organik azot zaten amonyum azotuna dönüĢüyor (bkz. ġekil 52). 

Amonyum azotunu ototrof bakteriler kullanır. Bunlar zorunlu aerob bakterilerdir. Serbest 

oksijen kullanırlar, serbest oksijen yokluğunda ise birkaç saatlik süreyle kısıtlanırlar. Bu süre 

biraz daha uzadığında bunların sistemdeki faaliyetleri tamamen durur. Amonyum 

azotuyla oksijeni alır ve nitrata dönüĢtürür. Bu nitratı da havasız bir ortama gönderiyoruz 

ki heterotrof bakteriler dıĢarıdan atıksuyla beraber gelen karbonu, nitratın bağlı oksijenini 

kullanarak karbondioksite ve azot gazına dönüĢtürür. Böylelikle hücre çoğalması olur. 

Bunlar fazla çamurun sistemden uzaklaĢtırıldığı proseslerdir. Peki, neden beĢ altı günden 

daha fazla bir çamur yaĢına ihtiyaç var? Çünkü az önce dediğimiz heterotrof bakteriler, 

yani hem serbest hem de bağlı oksijeni kullanan bakteriler, dıĢarıdan hazır besin alıyorlar. 

Yani atıksu içerisinde çözünmüĢ, koloidal ya da yarı koloidal haldeki organik maddeleri 
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oksitliyorlar. Bu basit bir karbondur, bunun oksitlenmesi kolaydır ve bu iĢlem kısa bir sürede 

yapıldığı için üreme hızları yüksektir. 

 

Şekil 52 - Karbon Oksidasyonu, Nitrifikasyon ve Denitrifikasyon Süreçleri 

Mesela bir bakterinin çoğalması, çevre Ģartları vs. ideal olsun; yarım saat sürer ve bir 

bakteri bir günde yaklaĢık 16 milyon bakteri olur. Bu heterotrof bakteriler dıĢarıdan 

besinini alıyor. Ama ototrof bakterileri ki bunlar nitrifikasyon bakterileridir; karbondioksit, 

bikarbonat gibi inorganik karbonu sentezlerler. Ġnorganik karbonların sentezlenmesi daha 

zor olduğu için bunların üreme hızları çok yavaĢtır. YaklaĢık olarak normal iĢleyen bir aktif 

çamur prosesinde, biyokütlenin en iyi Ģartlarda %5‟i nitrifikasyon bakterileridir. %95‟i 

heterotrof bakteriler ve daha üst canlı kültürüdür. 

 

Şekil 53 - Klasik Aktif Çamur Sistemi Elemanları 

Klasik aktif çamur sisteminin beĢ tane ünitesi vardır (bkz. ġekil 53). Birincisi, bütün 

biyokimyasal proseslerin gerçekleĢtiği reaktör. Ġkincisi bu reaktörde biyokütlenin ihtiyacı 

olan oksijeni temin eden hava vericiler ki bunlar blower‟lar ve mekanik yüzey 

havalandırıcılardan ibarettir. Üçüncüsü çöktürme havuzu. Burada biyokütle, 

biyokimyasal reaksiyonlarla sudaki organik maddeleri oksitler ve arıtılmıĢ su, aktif çamur 

karıĢımı buraya gelir. Aktif çamur biyokütlesi sudan biraz daha ağır olduğu için biyokütle 

dibe çöker ve arıtılmıĢ su alıcı ortama deĢarj olur. Dördüncüsü (biyokimyasal 

reaksiyonların sürekliliği için sabit bir biyokütleye ihtiyaç olduğundan) bu biyokütleyi 
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reaktöre geri devir ettiren geri devir üniteleridir. BeĢincisi ise günlük sistemde oluĢan 

biyokütleyi uzaklaĢtıran, fazla çamur uzaklaĢtırma sistemleridir. Ana aktif çamur prosesi bu 

beĢ üniteden oluĢur. Bu kesikli biyolojik reaktörlerde de böyledir. 

ġekil 54‟teki üniteler Ġstanbul ĠSKĠ PaĢaköy Ġleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine ait 

havalandırma havuzu. Bu sonsuz döngü için nitrifikasyon bölümüne difüzyonlar 

yerleĢtirilmiĢ ve suyun dönmesini ve tam karıĢım Ģartlarını temin eden mikserler, aktif 

çamur prosesinin iskeletini oluĢturur. Bazı sebeplerle yüzey karıĢtırıcı artık çok fazla 

kullanılmıyor. Tam karĢımı ve oksijen transferini sağlaması için 4 - 5 metreden daha derin 

olmuyor. Toplamda baktığımız zaman enerji tüketimi blower sistemlerine göre biraz daha 

fazla. Proses tankları iki Ģekilde dizayn edilebilir; ya tam karıĢımlı, köĢeli ya da oksidasyon 

hendeği tipi sonsuz döngülü reaktör olabilir. 

  

Şekil 54 - İstanbul İSKİ Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Havalandırma Havuzu (Reaktör) 

Dikdörtgen ya da köĢeli tanklarda (bkz. ġekil 55) hem hava veren hem de karıĢtıran 

sistem aynı sistemdir. Her metreküp baĢına 20 - 40 W enerji harcanır. Oysaki amaç 

karıĢtırmadır. Biyokütle yani bakteri, besin (organik madde) ve oksijenin birbiriyle %100 

teması çok önemli. Bunlardan birinde eksik olduğu zaman, tam karıĢım yapılamaz ve 

iĢletme problemi doğar. Ama sonsuz döngülü reaktörlerde yaptığımız iĢlem karıĢtırma 

değil, bir kanalda suyun itelenmesidir. Onun için de normalde 1 m3 hacme 1,5 W‟lık 

enerji verdiğimizde sonsuz döngülü reaktörlerde tam karıĢım Ģartlarını sağlarız. Mesela 

Ataköy‟de bu 0,75 W/m3 verilerek yapılmıĢtı ve tam karıĢım Ģartlarında sıkıntılar oldu. 

Sonradan bu 1,3 W‟a kadar çıkartıldı. Tecrübelerime dayanarak, sonsuz döngülü 

reaktörlerde enerji 1 W/m3‟ün aĢağısına düĢtüğü zaman tam karıĢım Ģartları sağlanamıyor 

diyebilirim. Difüzörler önemli bir mevzu. Bu iĢlemi ince kabarcık difüzör ile yapmak 

durumundayız. YurtdıĢındaki çalıĢmamda 1983 Sovyet zamanı Azerbaycan‟da olan bir 

sistemde 640.000 m3/günlük kaba difüzör kullanılıyordu. Biz bunları ince kabarcıklı 

difüzöre dönüĢtürdüğümüzde %45 enerji kazancımız oldu. 
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Şekil 55 - Solda: Tam Karışımlı Köşeli Proses Tankları; Sağda: Oksidasyon Hendeği Tipi Proses Tankları 

(Closed Loop – Race Track) (Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi) 

Amerika Çevre Koruma Ajansı (EPA), uzun yıllardır literatürde dünyanın en iyilerindendir 

ve ben de tecrübelerimle doğruladım; kaba kabarcıkta 1 kW enerji verilerek 0,8 - 1,2 kg 

oksijen elde ediyoruz. Aynı enerjiyi ince kabarcıkta verdiğimiz zaman 2 - 2,5 kg oksijen 

elde ediyoruz. Bunun mantığı Ģu: Birincisi, hava kabarcığının ince olması ve sistemde 

kalma süresiyle ilgili. Ġkincisi, hava kabarcığını sistemde ne kadar fazla tutarsam, 

mikroorganizmalar tarafından tüketilmesi ve kullanması o kadar iyi olur. Ama büyük hava 

kabarcıkları hızlı bir Ģekilde, mikroorganizma tarafından kullanılmadan sistemi terk eder 

(bkz. ġekil 56). 

  

Şekil 56 - Solda: İnce Kabarcık Difüzör; Sağda: Kaba Kabarcık Difüzör 

Havalandırma havuzunun en dipteki, yataydaki kısmın 0,3 m/s altında olmaması gerekir. 

Hız bu değerin altına düĢtüğü zaman biyokütlenin bazı yerlerde çökeldiği noktalar oluĢur 

ve tam karıĢım Ģartları gerçekleĢmez. Kaba kabarcıkları daha çok yüzdürmek ve organik 

ya da herhangi bir maddenin çökelmemesini istediğimiz yerlerde, yani küçük terfi 

istasyonlarının tabanlarında, çökelmenin önlenmesini ve kum tutucularda fazla çamur 

depolama haznelerinde karıĢtırmayı sağlamak için kullanılır. 
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ġekil 57‟de son çöktürme havuzuna ait görseller var. Bu ünitede havalandırma 

havuzunda stabil hale gelen katıların (MLSS) arıtılmıĢ sudan ayrılması sağlanır. Çökelen 

çamurun tekrar havalandırma havuzuna geri döndürülmesi için değiĢik ekipmanlar 

kullanılmaktadır. Dairesel havuzlarda döner köprüye bağlı çamur sıyıcılar veya dikey 

emiĢ kanalları, dikdörtgen planlı havuzlarda ise sonsuz bir zincire bağlı sıyırıcılar 

kullanılmaktadır. Çamurun geri devri hidrolik yük farkı prensibiyle ya da havuz 

tabanından çamur pompası ile gerçekleĢtirilir. 

  

Şekil 57 - Son Çöktürme Havuzları 

Hassas alanlar ve atıksu yaklaĢımında sadece tanımlar üzerinden geçeceğim: 

Az hassas su alanı, morfoloji, hidroloji ya da özel hidrolik Ģartlara göre atıksu deĢarjının 

çevreyi olumsuz yönde etkilemediği deniz, haliç ve lagün gibi doğal su ortamlarını ifade 

eder. 

Hassas su alanı da, ötrofik olduğu belirlenen veya gerekli önlemler alınmazsa yakın 

gelecekte ötrofik hale gelebilecek doğal tatlı su gölleri, diğer tatlı su kaynakları, haliçler 

ve kıyı suları; önlem alınmaması halinde yüksek nitrat konsantrasyonları içerebilecek içme 

suyu temini amaçlanan yüzeysel tatlı suları ve daha ileri arıtma gerektiren alanları ifade 

eder. 

Türkiye‟nin deĢarj ortamlarının %95‟i hassas su alanları, hem açık hem de kapalı 

havzalarda. Bunlar Avrupa Birliği‟nin hassas bölgelerdeki deĢarj standartları ki tesislerimizi 

buna göre dizayn ediyoruz. BOĠ5 deĢarj çıkıĢ standardı; 25 mg/l‟den, KOI 125 mg/l‟den, 

AKM 35‟ten, azot 10‟dan ve fosfor 1‟den küçük olmalı. Azot ve fosforda 100.000 kritik bir 

rakam. Nüfusu 100.000‟den küçük olan alanlarda azotta deĢarj limiti 15, fosforda da 2 

olabiliyor. 

Atıksu arıtma niye önemli? 

100.000 m3/gün kapasitede bir atıksu arıtma tesisi 1 gün süreyle çalıĢtırılmazsa, alıcı 

ortama (ki bu genelde denizlerdir) yaklaĢık 4 ton çöp gider, 8 ton kum gider, 35 ton da 

karbon, azot ve fosforla bağlı olarak organik madde alıcı ortama verilmiĢ olur. Bu 
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300 mg/l BOĠ, 60 mg/l azot ve 10 mg/l fosfor olarak kabul edilir ki, orta karakterde bir 

atıksu bileĢenlerini ifade eder. BüyükĢehirlerimiz kabul edilen bu rakamların üstündedir. 

Ġstanbul BOĠ‟de 475 miligramların üstünde gibi. Bu da 80.000 kilogram günlük oksijenin 

karĢılığıdır ve yaklaĢık 7,5 ton balığın 1 günlük oksijen ihtiyacına eĢittir. 

Arıtma yapmazsak ne olur? 

Karbon ve azottan kaynaklanan, bunların deĢarj edildiği ortamlarda organik maddeler 

baĢka canlılar için besin olur. Besin, oksitleme için ortamın oksijenini kullanır ve ortamın 

oksijeni azalır. Oksijen bittiği zaman, oksijen tüketen mikroorganizmalar ölür ve ortam 

yaĢanmaz duruma gelir. Ġzmit Körfezi‟nin ve Haliç‟in eski hali gibi. Fosforun giderilmesi 

ayrıca önemli çünkü eğer biz azotu giderip fosforu gidermezsek, alıcı ortama fosfor 

gittiğinde alıcı ortamda azot olmasa bile havanın %79‟u azot olduğu için suyun 

hareketiyle, su ya da sudaki canlı havadan lazım olan azotu alır ve içinde bulunan 

mevcut fosforla beraber mavi yeĢil alg oluĢumuna sebep olur. Bu algler sudaki organik 

maddeleri ve oksijeni tüketir, oksijen gittiği zaman da kendisi ölür dibe çöker. 

Arıtma tesisi dizayn ederken dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedelim. DeĢarj 

ortamımız bizim seçeceğimiz prosesi ve gidereceğimiz kirleticileri belirler. Hangi kirleticileri 

gidereceğiz? Hangi kalitede su elde edeceğiz? Sadece deĢarj standartlarını mı 

alacağız? 

Tarımsal kullanım, geri kullanım konuları vesaire bunlar bizim seçeceğimiz prosesi etkiler. 

Bir de tüm bu prosesler içerisinde ne tür bir proses seçeceğiz; iĢletme ve çevreye 

uygunluk açısından, suyun geri kullanımı ve deĢarjı gibi birçok bileĢenler bir araya getirilip 

düĢünülecek bir süreç. Önceden iyi hazırlanmak, maliyetlerin çıkartmak ve 15 - 20 yıllık 

iĢletme maliyetlerini içeren analizler yapmak gerekir. Proses seçerken iĢletmenin kolay ve 

masraflarının az olması önemli. Ataköy ĠBAAT, 400.000 m3/gün kapasitede çamur 

çürütme, çamur susuzlaĢtırma ve kurutmalarının olduğu bir tesis, 2011 itibariyle aylık enerji 

maliyeti 900.000 lira idi. Bu, çürütücülerden (digester) elde ettiği gazdan hariç olarak. 

Yani iĢletme masraflarını önceden analiz edebilmek bu noktada çok önemli. Yıllara göre 

kademelendirmeler hatta iĢletme kolaylığı açısından bir kısım ünitelerin birbiriyle 

bağlantılı olması, devreden çıkarılmalar, devreye alınmalar ve bunları sağlayabilecek 

proseslerin seçilmesi gerekiyor. Kolayca geniĢletilebilir olmalı, elektronik ve mekanik 

aletleri minimum düzeyde kullanacak prosesler seçilmeli. Özellikle su altındaki 

ekipmanların en az olması ve bir de lüzumundan fazla kapasite inĢa edilmemesi önemli 

çünkü bu hem ilk yatırım maliyetlerini yükseltir hem de teorik olarak büyük hacimler ve 

büyük kapasiteler iĢletme açısından daha kolay gözükse de pratikte öyle değildir. 

Peki, hangi kirleticileri gidereceğiz? Sadece karbon mu gidereceğiz? Yoksa karbonla 

azot giderimi mi yapacağız? Karbon, azot ve fosfor giderimi mi yapacağız? Avrupa 

standardı; 10.000 nüfustan büyük hassas alanlarda; azot, karbon ve fosfor gidermeden 

bahseder. Bu yüzden bizim tartıĢmamız da bu üçü üzerinden ilerleyecek. Avrupa 

standartlarını temin eden, bizim de %95 oranında tabi olduğumuz deĢarj standartları, 
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azotun ve fosforun biyolojik olarak giderilmesi veya kimyasal fosfor giderimi söz konusu. 

Plan ve dizaynda en çok bilmemiz gereken parametreler, en yüksek ve en düĢük atıksu 

sıcaklığı; normalde bu Türkiye‟de 15 - 25 0C olarak kabul ediliyor. Dizayn sıcaklığı hacim 

hesabında 15‟tir, hava hesabında 25‟tir. Ama bölgesel olarak düĢünülebilir, altı yedi 

aydan fazla atıksu sıcaklığının 15 derecenin üzerine çıkmadığı yerlerimiz var, bunlar 

ölçülüp ona göre değerlendirme yapılabilir.  Atıksu debileri ve nüfus projeksiyonunun 

doğru Ģekilde incelenmesi önemli. Mesela Ataköy ĠBAAT‟yi örnek verdik. Ataköy 

400.000 m3/gün kapasiteyle dizayn edildiğinden, normalde ikinci kademesinin, 

5-10 yıldan önce iĢletmeye alınmayacağı düĢünülüyordu. Ataköy devreye alındığında 

400.000 m3/günlük debi 400.000 m3/gün olarak geldi; hidrolik olarak kapasite doldu. ĠĢin 

daha vahim tarafı ise, tesise gelen yüklerin dizayn yüklerinden daha yüksek gelmesiydi. 

300 mg/l BOĠ, 400 mg/l KOI olarak dizayn edildi ve tesis devreye girdiğinde 400 mg/l BOĠ, 

hatta bu yılın ortalamasının 470 mg/l olduğunu öğrendim. KOĠ de 800‟lerde. Bu yüzden 

tesis kapasitesi üzerinde faaliyet gösteriyor, yedek ekipmanlarıyla çalıĢıyor. Atıksu 

debilerinin önceden dizaynı çok önemli. ATV 198 diyor ki en az bir yıllık atıksu debilerini, 

atıksu yüklerini analiz ve ölçümleriyle ilgilenin. Eğer mümkün değilse yıl içerisinde birkaç 

mevsime ait birer ikiĢer haftalık debi ve alan ölçümleriniz olsun diyor. AKM, süzülmüĢ ve 

toplam BOĠ5 ve KOĠ, ham su TKN ve amonyak değerleri, TKN ve amonyak değerleri, pH, 

alkalinite diğer önemli mevzular. Bir baĢka önemli mevzu ise infiltrasyon ve sızma 

miktarları. Bu, kolektör sistemlerinin uzunluğuyla; yeraltı su seviyesiyle; kolektör sistemlerinin 

keyfiyetiyle ve malzemesiyle doğrudan alakalı olduğu kadar bölge ve yağıĢlarla da 

alakalıdır. Nitrifikasyon için önemli olan azot ve karbon salım faktörlerinin bilinmesi de 

önemli. Sızma debisi derken, birçok yerde normal atıksu debisinin 

%80 - %100‟üne kadar alınabiliyor. 

Eğer atık suda karbon azot oranı 4‟ten küçükse denitrifikasyonda nitratın oksidasyonu 

için yeterli karbonu olmayacağı için denitrifikasyon zorlaĢır. Bu oranın normalde 

6-7‟lerde olması lazım. Bu rakamlarda ön çöktürme yapamayız. Rakam bundan küçükse 

denitrifikasyon yapıp yapamayacağımızı belirleyeceğiz çünkü para verip dıĢarıdan 

karbon alacağız. Bu oran kritik bir oran. Teorik olarak organik maddeden gaz ve enerji 

üretmek amaç. Oysa gaz üretip üretmemeyi, BOĠ ve TKN oranını belirler. Yani belediye 

baĢkanı belirlemez. Gaz üretip üretmemeyi atıksuyun kendisi belirler. Gaz üretme, teorik 

olarak çok önemli hem çamuru stabil ediyor hem de enerji elde ediliyor. Teorik olarak da 

tesislerin %40 – 50‟sine karĢılık gelen bir enerjiden bahsediyoruz. Ama Türkiye‟de %50‟lere 

ulaĢmakta zorluk yaĢıyoruz. Ataköy ve Ambarlı örneklerini verebilirim. Ġkisi de aynı 

çürütme kapasitesine sahip tesisler; 400.000‟lik kapasite. Normalde 45.000 m3/gün 

biyogaz elde edeceklerdi ama 20.000 m3/gün rakamlarında kalınmaktadır. 

Atıksu arıtma tesislerinde çürütücülerin iĢletmesi çok hassas bir konu. Biz biraz Türk iĢi 

yapıyoruz galiba. Bir de tesislerimizdeki ön arıtmalar çok kaliteli değil. Kumlar, çöpler 

çürütücülere yükleniyor. Çamur beslemelerde, çamur çekmelerde hesapla kitapla 

yapmıyoruz bu iĢleri. Özellikle çürütücülerde tam karıĢım Ģartları, sıcaklık, asit, metan gaz 

oranları, bunların analizleri vesaire iyi yapamıyoruz. Bundan dolayı çürütücüler Türkiye‟de 
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çok verimli iĢlemiyor. Eğer karbon ve toplam azot oranımız 4‟ten küçükse ve seçtiğimiz, 

seçmek zorunda olduğumuz proses denitrifikasyon prosesiyse dıĢarıdan karbon kaynağı 

ilave etmemiz lazım. Bunun da en yaygın olanı metanol. Tonu 700 - 800 Dolar civarında. 

Ġki tür azot giderme prosesi seçebiliriz. Aynı anda (simultane) denitrifikasyon prosesi ya da 

önde denitrifikasyon prosesi. Bu daha çok küçük yerleĢimlerde, yük salımları çok fazla 

olmayan sistemlerde tercih edilir. Önde denitrifikasyon en yaygın olanıdır. Simultane 

denitrifikasyon, tek bir havuzda su dönerken havuzun belirli bölgesinde nitrifikasyon, belirli 

bölgesinde denitrifikasyon yapar (bkz. ġekil 58). Bu prosesin Ģöyle bir sıkıntısı var, 

denitrifikasyon hacminin gelen TKN‟ye göre ayarlanması durumu mecburiyeti. Ama stabil 

atıksularda, iĢletme kolaylığı olan rahat bir prosestir. 

 

Şekil 58 - Aynı Anda (Simultane) De-Nitrifikasyon Prosesi 

Önde denitrifikasyon prosesi (bkz. ġekil 59), fosfor gidermeyi saymazsak ayrı bir proses. 

Sonsuz döngülü reaktörde aerobik bölümde amonyum azotunun nitrata dönüĢtürülmesi 

ve oluĢan bu nitratın içsel sirkülasyonla anoksik ortama devredilmesidir. Bu, ünitede bağlı 

oksijenin kullanılarak nitratın azot gazına dönüĢtürülmesi ve karbonun kütle sentezinde 

kullanılmasıdır. 

 

Şekil 59 - Önde Denitrifikasyon Prosesi 

Ne kadar azotu denitrifiye etmeliyim? 

Bu hem hacmimizi hem de sisteme vereceğimiz havayı belirler. Diyelim ki giren TKN 

60 mg/l. Denitrifiye edilmesi gereken azot miktarı, alıcı ortama deĢarj limitleri ve fazla 

çamurla uzaklaĢtırılacak azot miktarının giriĢi TKN‟den farkı kadardır (bkz. ġekil 60). Fazla 

çamurla atılan azot miktarı ise çamur yaĢına bağlı olarak giriĢi BOĠ‟nin 0,04 - 0,05 katı 

kadardır.   
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Şekil 60 - Giderilecek Azotun Hesaplanması 

Diğer bir konu da denitrifiye edilecek nitrat ve giriĢ BOĠ oranıdır. Bu oran, 0,15‟ten 

küçükse; denitrifikasyon için yeterli karbon kaynağım var demektir. Büyükse eğer; ön 

çöktürme yapılamaz ve denitrifikasyon tamamlanamaz, bu durumda alıcı ortama nitrat 

verilmiĢ olur. Ayrıca dıĢarıdan ek karbon kaynağı gerekir. Anoksik Hacim Oranı %50‟den 

fazla bırakılmaz. Demek ki ön çöktürme yapıp yapmayacağımızı TKN/BOĠ oranı belirler.  

 

Şekil 61 - Denitrifikasyon Kapasitesi ve Potansiyeli 

Diğer önemli bir konu da denitrifikasyon hacminin esnek olması meselesi (bkz. ġekil 61). 

Eğer TKN‟de salınan olursa nitratın bu hacimde esnetilebilir olması gerekir. Örneğin, 

DN Kapasitesi = DN Potansiyeli 

(Anoksik Hacim Gelen TKN’ye göre Değişebilir olmalı) 
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Malatya Ģehir arıtmasında denitrifikasyon hacmi esnek değil. TKN salımlarına cevap 

veremez. Bir de bütün bu iĢlemlerden sonra proses hesaplarımızda anoksik hacmin 

toplam hacme oranı eğer 0,50‟den fazla çıkarsa denitrifikasyon hacmi 0,50‟den daha 

büyük alınmaz ve 0,2‟den küçük çıkarsa 0,2 alınır. 

Karbon nerede kullanılır? Karbon, atıksu arıtma tesisinde iki yerde kullanılır. Birincisi, atıksu 

arıtma tesisinde denitrifikasyonda, ikincisi de varsa çürütücüde kullanılır (bkz. ġekil 62). Ön 

çöktürmede karbonu aldığımızda hem gaz elde etmek hem de çamurun stabil hale 

getirilmesi için bunu çürütücüye gönderiyoruz. Ne kadarını alabilirim? Ancak 

denitrifikasyonda ihtiyacım olan karbondan fazlasını alabilirim. Karbon bizim burada 

seçeceğimiz prosesimizi etkiliyor. 

 

Şekil 62 - Atıksu Arıtma Tesisinde Karbon Kullanım Prosesleri 

Normal bir evsel atıksu karakteristiği; zayıf atıksu mu, deriĢik atıksu mu? ġu an Türkiye‟deki 

büyükĢehirler deriĢik atıksuyun üstündedir. Ġstanbul, Ġzmir ve Ankara aĢağı yukarı Kuzey 

Amerika kıtasının yük ortalamalarında. Anadolu Ģehirlerindeki birçok yer daha orta 

karakterdeki atıksu karakteristiğini yakalayamayabiliyor (bkz. Tablo 16). 

Tablo 16 - Evsel Atıksu Karakteristiği 

Atıksu Seyreltik Orta DeriĢik 

BOI5 
110 220 400 

AKM 
100 220 350 

TN 
20 40 85 

TP 
4 8 15 
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2.5 Hassas Alanlar ve Kentsel Atıksu ĠliĢkileri 

Orhan Cemal GÖKTAġ 

REC Türkiye Kıdemli Danışman 

Ötrofikasyon; göl, akarsu ve deniz gibi alıcı ortam sularının, besi maddelerince -özellikle 

azot ve/veya fosfor bileĢiklerince- alg ve daha yüksek yapılı bitkilerin üremesini 

hızlandıracak böylece sudaki canlıların dengesini bozacak ve su kalitesinde istenmeyen 

bozulmalara yol açacak Ģekilde zenginleĢmesi durumudur. 

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği‟nde hassas su alanı, ötrofik olan/olabilecek doğal tatlı 

su gölleri, diğer tatlı su kaynakları, haliçler ve kıyı suları; önlem alınmadığı durumda 

yüksek nitrat konsantrasyonları içerebilecek içme suyu temini amaçlanan yüzeysel tatlı 

sular ile daha ileri arıtma gerektiren alanları ifade etmektedir. 

Yönetmelikte mahallin en büyük mülki amirinin, 10.000 E.N.‟den fazla toplama 

alanlarından hassas alanlara yapılacak tüm deĢarjların yönetmelikte EK-IV Tablo 2‟de 

belirtilen Ģartlara uyması için gerekli tedbirleri alması gerektiği belirtilmiĢtir. Bir hassas su 

alanı içinde yer alan tüm kentsel atıksu arıtma tesisleri toplamında kirlilik yükünün, ilgili 

idarelerce, toplam fosforda minimum %75 ve toplam azotta minimum %75 arıtma 

veriminin gösterilmesi durumunda alternatifli olarak, münferit arıtma tesisi için az önce 

bahsi geçen Ģartlar uygulanmaz. Bir hassas su alanının tamamının veya bir kısmının bir 

baĢka idarenin yetki sınırlarının içinde yer alması ve kentsel atıksu deĢarjından etkilenmesi 

durumunda suları etkilenen idare, diğer idare ve Bakanlığı bilgilendirir. Her iki idare de 

etkilenen alanı korumak için bu yönetmeliğe göre gerekli önlemlerin kaynağında 

alınmasını sağlayacak koordinasyonu yapar. 

Yönetmelikte az hassas su alanı, “mevcut morfoloji, hidroloji ya da spesifik hidrolik 

Ģartların sonucu olarak atıksu boĢaltımının çevreyi olumsuz yönde etkilemediği deniz 

alanı, açık koylar, haliçler ve iyi su değiĢimine sahip ve ötrofikasyon ya da oksijen 

tüketimine maruz olmayan ya da kentsel atıksu deĢarjına bağlı olarak ötrofik hale 

gelmesi ya da oksijen tüketimi artma olasılığı bulunmayan diğer kıyı sularını” ifade 

etmektedir. 

Az hassas su alanlarında kentsel atıksu deĢarjlarının yönetmelikte EK II‟de verilen kontrol 

prosedürlerine uygun olması ve kapsamlı araĢtırmalarla bu tür boĢaltımların çevreyi 

olumsuz yönde etkilemeyeceğinin kanıtlanması durumunda; E.N.‟si 10.000 - 150.000 olan 

toplama alanlarından az hassas kıyı sularına ve E.N.‟si 2.000 - 10.000 olan toplama 

alanlarından az hassas haliçlere yapılan kentsel atıksu deĢarjları birincil arıtmadan daha 

düĢük olmamak Ģartıyla yönetmeliğin sekizinci maddesi (a) bendinde verilenden daha 

esnek olabilir. Ġstisnai hallerde, daha ileri arıtmanın herhangi bir çevresel yarar 

sağlamayacağı kanıtlanırsa E.N.‟si 150.000‟den fazla olan toplama alanlarından az 

hassas bölgelere atıksu boĢaltımları (a) bendinde belirtilen 10.000 - 50.000 E.N.‟si olan 

yerleĢim yerlerinden atıksu boĢaltımı için öngörülen arıtmaya tabi tutulabilir. Böyle 
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durumlarda, idare ilgili belgeleri önceden Bakanlığa sunmalı ve Bakanlığın uygun 

görüĢünü almalıdır. 

Alıcı su ortamları üzerinde, kentsel, tarımsal ve endüstriyel kullanımdan etkilenerek, su 

kalitesinin bozulması noktasında bir kirlenme tehdidi var. ġekil 63‟te, 1995 - 1996 yılının 

Ġstanbul Haliç Bölgesi tamamen yanlıĢ Ģehir planlama ve kontrolsüz atıksu deĢarjları 

neticesinde çevresel bir faciaya dönüĢmüĢ bir bölge iken yapılan büyük çevre yatırımları 

neticesinde tekrar belli çevre kalitesine kavuĢturulmuĢ bir bölge olduğunu görebilirsiniz. 

  

Şekil 63 - İstanbul Haliç Bölgesi (öncesi ve sonrası) 

Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi Projesi 

Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği kapsamında, Bakanlığın talebiyle TÜBĠTAK tarafından 

bu proje kapsamında; 

i. Hassas su alanları, nitrata hassas su alanlarının ve hassas bölgelerin belirlenmesi 

ii. AB Direktiflerinin gerekliliklerini karĢılayan ve ulusal mevzuata uygun bir izleme 

stratejisi oluĢturulması, 

iii. Hassas su kütlelerinde su kalitesi hedeflerinin belirlenmesi, 

iv. Hassas su kütlelerinde su kalitesinin iyileĢtirilmesine yönelik noktasal ve yayılı 

kaynaklardan gelen kirliliklerin önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi, 

v. Hassas su kütleleri ve hassas bölgelerin yönetimi ile ilgili taslak mevzuat 

hazırlanması çalıĢmaları yapılmıĢtır. 

Ülkenin ekonomik durumu dikkate alındığında; arıtma sistemlerinin tipi, sayısı, 

iĢletme/bakım maliyetleri ve arıtma çamurlarının bertarafı ülkemize oldukça önemli bir 

mali yük getirmektedir. Bu nedenle Kentsel Atıksu Arıtma Direktifine uyumda az maliyet 

gerektiren bir senaryo seçilmiĢtir. Bu senaryoya göre Marmara, Ege Denizi Kıyıları, Antalya 

ve Ġskenderun Körfezi ile içme suyu kaynağına 100 km‟den yakın içme suyu havzaları 

HASSAS, diğer yüzeysel sular NORMAL ve bütün Karadeniz ile Boğazın altından deĢarj 

yapılan ve Karadeniz‟e doğru akan bölgeler AZ HASSAS alan olarak kabul edilmiĢtir. 

Atıksu Arıtma Yöntemleri 

Kentsel Atıksu Arıtma Direktifi, hassas veya daha hassas su kaynaklarına deĢarj edilen 

atıksu için farklı arıtma tipi gerektirmektedir. Atıksu arıtımı, çeĢitli kullanımlar sonucu oluĢan 
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atıksuların deĢarj edildikleri alıcı ortamın fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik 

özelliklerini değiĢtirmeyecek hale getirmek için uygulanan fiziksel kimyasal ve biyolojik 

proseslerin birini ya da birkaçını kapsamaktadır. Atıksu içindeki kirleticilerin uzaklaĢtırılması 

amacı ile atıksu karakterine göre birincil, ikincil ve ileri arıtma yöntemleri kullanılır (bkz. 

ġekil 64). 

 

Şekil 64 - Su Alanları ve Tabi Oldukları Arıtma Yöntemleri 

Ülkemizdeki uygulamalarda, atıksu arıtma yöntemleri; ön, mekanik (Birincil), biyolojik 

(Ġkincil) ve ileri arıtma yöntemleridir (bkz. Tablo 17). 

Tablo 17 - Türkiye’de Kullanılan Arıtma Yöntemleri 

BĠRĠNCĠL ARITMA: Mekanik Arıtma = Fiziksel arıtma + ön çöktürme 

ĠKĠNCĠL ARITMA: Biyolojik Arıtma  = Karbon giderme 

ĠLERĠ ARITMA: Ġleri Biyolojik Arıtma = Azot ve fosfor giderme 
 

Birincil Arıtma: Atıksudaki yüzen ve çökebilen katı maddelerin uzaklaĢtırılması iĢlemlerini 

kapsayan fiziksel arıtma ünitelerini içerir. Ön arıtma; ızgara, çakıl, kum ve yağ 

gidermeden oluĢmaktadır. Mekanik arıtma ise ek olarak ön çökeltme ünitesi 

içermektedir. Arıtma tesisine giren atıksuyun BOĠ5‟sinin en az %20 ve AKM‟sinin en az %50 

oranında giderildiği fiziksel/mekanik ve/veya kimyasal iĢlemlerle arıtılmasını sağlar. Az 

hassas alanlara yapılacak deĢarjların en az birincil arıtıma tabi tutulması gerekmektedir. 

Haliçlerde bu Ģart 2.000 ile 10.000 E.N.‟ye sahip olan yerleĢimlerin deĢarjlarına uygulanır. 

Bunun üzerinde deĢarja sahip yerleĢimler için ikincil arıtma uygulanmalıdır. 
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Atıksulara ön arıtma, daha çok derin deniz deĢarjı uygulaması ile bağlantılı olarak 

kullanılmaktadır. Kıyı Ģeridinde bulunan atıksu arıtma tesislerinin çoğunda bu arıtma 

prosesi uygulanmaktadır. 

Ġkinci (Biyolojik) Arıtma: Organik madde gidermede kullanılan biyolojik ve/veya kimyasal 

arıtma ünitelerini içerir. 

Mekanik arıtma ve organik maddelerin biyolojik veya kimyasal giderimi sonrasında 

devreye giren son çökeltme ünitesinden oluĢmaktadır. 

Az hassas su ortamlarının kentsel atıksu kaynaklı kirlilik ve olumsuz etkilerden koruması için 

genel olarak ikincil arıtıma sağlanmalıdır. Ġkincil arıtma parametreleri Tablo 18‟dedir. 

Tablo 18 - İkincil Arıtma Parametreleri 

Parametre Konsantrasyon Minimum % Azalma 

BOĠ5 25 mg/l 
70-90                       

(40*) 

KOĠ 125 mg/l 75 

Toplam AKM 
35 mg/l                

(35*-60**) 

90                           

(90*-70**) 
 

Ġleri Arıtma: Bu iĢlemlere ilaveten ikincil arıtmada giderilmeyen kirleticilerin 

uzaklaĢtırılmasında kullanılan prosesleri kapsar. Azot ve fosfor giderimi açısından besi 

kontrolü, üçüncül veya ileri arıtma tesisleri yoluyla gerçekleĢtirilmektedir; bu arıtmanın ilk 

aĢamaları biyolojik arıtmayı içerir. Ġleri arıtmanın parametreleri Tablo 19‟da verilmiĢtir. 

Haliçler ve kıyı suları için; gelecekte ötrofikasyon potansiyeli olması veya mevcut 

durumda ötrofik olması hassas alan olarak tanımlanması için baĢlıca kriterdir. Hassas 

alanlar 4 yıldan uzun olmayan aralıklarla gözden geçirilmelidir. 

Tablo 19 - İleri Arıtma Parametreleri 

Ötrofikasyon riskine sahip olduğu belirlenmiş hassas alanlarda ileri arıtma 

(azot ve fosfor) uygulanmasını gerektirmektedir. 

Parametreler Konsantrasyon 
Minimum Azalma 

Yüzdesi 

Referans Ölçüm 

Metodu 

Toplam Fosfor 

2 mg/l P 

(10.000< E.N.<100.000) 

1 mg/l P 

(E.N.> 100.000) 

80 
Moleküler absorpsiyon 

spektrometre 

Toplam Azot 

15 mg/l N 

(10.000<E.N.<100.000) 

10 mg/l N 

(E.N.>100.000 ) 

70 - 80 
Moleküler absorpsiyon 

spektrometre 
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Su ve kanalizasyon idareleri üzerine kısaca konuĢup, sözlerimi tamamlamak istiyorum. 

Belediyelerin görev ve sorumluluk sahasında olan su ve kanalizasyon hizmetleri idareler 

tarafından yerine getirilmektedir. Genel olarak baĢarılı modellere baktığımız zaman, su 

hizmet ve maliyetlerinin karĢılanmasında; planlama ve ekonomik analizlerin doğru 

yapılması, uygun fiyatlandırma, su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve çevre koruma 

konusundaki amaçlar için en önemli unsurdur. Fiyat unsurunun; suyun temini ve dağıtımı, 

atıksuların toplanması, arıtılması ve uzaklaĢtırması konularında gerçek maliyetleri 

yansıtması bir zorunluluktur. 
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2.6 Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi Genelgesi 

Su ve Toprak Yönetimi Daire BaĢkanlığı Uzman ve Mühendisleri 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 

2015/06 sayılı Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi Genelgesi‟ne ÇġB Çevre Yönetimi Genel 

Müdürlüğünün internet adresinden, “Mevzuat” baĢlığı altında yer alan “Genelgeler” 

bölümünden eriĢebilirsiniz. Genelgenin dayanağı 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

ve 2872 sayılı Çevre Kanunu‟yla Bakanlığımıza verilen çevrenin korunması, emisyonları ile 

alıcı ortamlarda kirlilik oluĢturması muhtemel her türlü tesis ve faaliyetin izlenmesi, yeraltı 

ve yer üstü su kaynaklarında kirliliğin önlenmesi görevleridir. Genelgenin amacı, 

Bakanlığımızca izin, izleme, denetleme ve arıtma tesislerinin envanterinin oluĢturulması 

süreçlerinin daha etkin bir Ģekilde yürütülmesidir. 

Genel Müdürlüğümüzde Ģu anda, Türkiye‟deki bütün endüstriyel ve kentsel atıksu arıtma 

tesislerinin envanteri tutuluyor. Hem mevcut iĢletmede olan tesislerin, hem de proje, ihale 

veya inĢaat sürecinde olan tesislerin envanteri tutuluyor ve sürekli güncelleniyor. 

Bakanlığın stratejik hedefleri kapsamında bu envanterler kullanılarak istatistikler 

oluĢturuluyor ve değerlendirmeler yapılıyor. 

Genelge, atıksularını alıcı ortama deĢarj eden ve geri dönüĢümlü olarak kullanan tüm 

iĢletmeleri kapsamaktadır. Dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢiler ve görevli perakende satıĢ 

Ģirketlerinin tarife uygulamalarına iliĢkin usul ve esasların belirlendiği EPDK kararı 

gereğince, arıtma tesislerinin sanayi abone grubu olarak değerlendirilebilmesi ve düĢük 

tarifeden faydalanabilmesi için verilen Atıksu Arıtma Tesisi Belgesi yerine geçecektir. 

Ayrıca ilerleyen zamanlarda çevre izin sürecine dâhil edilmesi planlanmaktadır. Atıksu 

altyapı tesisine bağlı olanlar hariç, alıcı ortama deĢarj eden ve/veya atıksuyunu geri 

dönüĢümlü olarak kullanan tüm arıtma tesisi iĢletmecilerinin, Genelge‟nin yürürlüğe 

girdiği 5 Mayıs 2015 tarihinden itibaren dört ay içerisinde Genelge‟nin Ek-1‟inde yer alan 

baĢvuru formunu doldurarak Ġl Müdürlüklerimize baĢvurmaları gerekiyordu. Bu süre Eylül 

ayında doldu ama bu sürekli devam eden bir süreç olduğu için, yani yeni tesisler 

iĢletmeye alınıyor, mesela büyükĢehir belediyelerinde süreçleri devam eden tesisler var, 

bunlar da iĢletmeye alındıkça bu süreç iĢletilecek. BaĢvuru yapıldıktan sonra Ġl 

Müdürlüğü, http://online.cevre.gov.tr/ internet adresi üzerinden AAT Kimlik Belge 

Sistemi‟ne tesis bilgilerinin giriĢini yapıp oluĢturulan kimlik belgesinin bir örneğini de size 

veriyor. ġekil 65‟teki baĢvuru formunda arıtma tesisleriyle ilgili doldurulması gereken genel 

bilgiler ve teknik bilgiler bulunuyor: Tesisin adı, bulunduğu yer, SKKY‟nin hangi sektör 

tablosuna dâhil olduğu, kentsel veya endüstriyel gibi atıksuyun tipi; fiziksel, biyolojik, ileri 

arıtma gibi AAT türü, kullanılan proses, debi ve baĢka çeĢitli bilgiler var. Bakanlık olarak 

bizler de bu verileri envanterimize kaydederek çalıĢmalarımızda kullanıyoruz. Son tarih 

geçmesine rağmen, süreç tamamlanmıĢ değil. 

Sorularınız varsa alabilirim. 
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Katılımcı: Bizim bazı mahallelerde paket arıtma tesislerimiz var. Yaptığımız plan 

doğrultusunda o ilçeye bir arıtma yaparak, o paket tesisleri kullanmamayı düĢünüyoruz. 

Bunlara belge için size baĢvurmalı mıyız? 

Eğitmen: Aslında evet, çünkü halen iĢler durumdalar ama bunu nasıl bir plan dahilinde, 

ne kadar sürede yapmayı düĢünüyorsunuz ona göre farklı bir yanıt verilebilir. Çünkü 

envanter için gerekli bilgiler bunlar, kapatılması durumunda envanterden çıkarılır. Bir 

planlama varsa resmî görüĢ alıp ona göre hareket etmeniz daha uygun olur. 

 

Şekil 65 - Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi Başvuru Formu 
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2.7 Atıksu Arıtma Tesisi Enerji TeĢviki 

Su ve Toprak Yönetimi Daire BaĢkanlığı Uzman ve Mühendisleri 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 

Sunum içeriğine kısa bir göz atarsak, ilk olarak yasal dayanaklar, amaçlar, sonra 

faydalanıcılar, yönetmeliğin uygulanması ve veri tabanı giriĢleri konularına bakacağız. 

Yasal dayanağımız, 2872 sayılı Çevre Kanunu‟nun 29. maddesindeki “Arıtma tesisi kuran, 

iĢleten ve yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getiren kuruluĢların arıtma 

tesislerinde kullandıkları elektrik enerjisi tarifesinin, sanayi tesislerinde kullanılan enerji 

tarifesinin yüzde ellisine kadar indirim uygulamaya ÇġB teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 

yetkilidir.”  hükmü doğrultusunda hazırlanan ve 01 Ekim 2010 tarih ve 27716 sayılı Resmî 

Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Kanunu‟nun 29. Maddesi Uyarınca 

Atıksu Arıtma Tesislerinin TeĢvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve 

Esaslara Dair Yönetmelik”tir. Biz buna kısaca TeĢvik Yönetmeliği diyoruz. Amacımız, alıcı 

ortamın su kalitesini yükseltmek, su kaynaklarını korumak ve elektrik enerjisi giderlerinin bir 

kısmının Bakanlıkça geri ödenmesine iliĢkin usul ve esasları belirlemektir. 

TeĢvikten Kimler Faydalanabilir? 

Ġkincil, kimyasal ve/veya ileri arıtma yapanlar faydalanabilir. Alıcı ortama deĢarj edenler 

veya arıtılmıĢ atıksuyunu yeniden kullananlar, deĢarj izni veya çevre izni olan tesisler, 

atıksu arıtma tesisine ait ayrı elektrik sayacı ve aboneliği bulunanlar -ki bu çok önemli- 

teĢvik tedbirlerinden faydalandırılırlar. 

Faydalanamayanlar kimler? 

Arıtma tesisi olmayan veya sadece fiziksel arıtma yapanlar, arıtma tesisine ait ayrı elektrik 

sayacı ve aboneliği olmayanlar, süzme sayaç kullananlar, çevre veya deĢarj izni 

olmayanlar, terfi istasyonları ve baĢka bir enerji teĢvikinden faydalananlar, kanalizasyona 

deĢarj yapan arıtmalar teĢvik tedbirlerinden faydalanamazlar. Yönetmelik uygulaması iki 

aĢamalıdır. Ġlk aĢamada geri ödeme belgesi Bakanlık tarafından alınıyor. Geri ödeme 

belgesi almıĢ tesisler daha sonra geri ödeme baĢvurusunda bulunarak geri ödemelerini 

alıyorlar. ġekil 66‟da geri ödeme belgesinin verilme süreci anlatılıyor. Burada kurum, 

kuruluĢ, iĢletmeler, biyolojik, kimyasal, ileri arıtma tesisleri öncelikle veri tabanına kayıt 

yapıyorlar. Daha sonra baĢvuru dosyasını dolduruyorlar; yönetmeliğimizin ilk ikisinde yer 

alan atıksu beyan formu, geri ödeme belgesi ücret makbuzu ve atıksu arıtma tesisi için 

elektrik aboneliği sözleĢmesi veya elektrik dağıtım Ģirketinden alınmıĢ ayrı bir yazı da 

getirilebilir. DeĢarj konulu çevre izin belgesi ve baĢvuru yazısı ile birlikte Çevre ve ġehircilik 

Ġl Müdürlüğüne baĢvuruluyor. Daha sonra Ġl Müdürlüğü koordinasyonunda yerinde 

inceleme yapılıyor. Ġnceleme sonuçları eğer uygunsa Bakanlığa gönderiyorlar, eğer 

uygun değilse tekrar kuruluĢa gönderiyorlar. 
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Şekil 66 - Enerji Teşviki Kapsamında Geri Ödeme Belgesinin Verilmesi 

Burada da geri ödeme belgesine sahip kurum, kuruluĢ, iĢletmeler geri ödeme belgesini, 

taahhütname, yönetmeliğin EK-3‟ündeki bilgilerin doğru olduğuna dair ve elektrik 

faturalarını ödediğine dair belgeleri, EK-4 tablosu, deĢarj izni ve çevre izin belgesi, çevre 

cezası almıĢlarsa aykırılığın giderildiğine dair yazıyı, baĢvuru dilekçesiyle Ġl Müdürlüğüne 

gönderiyorlar. 

Tablo 20 - İl Genelinde Enerji Sarfiyatı Tutar Tablosu (Yönetmelik Ek-5) 

 

Geri ödeme baĢvuruları Nisan ayının sonuna kadar kabul edilmektedir. Buradaki amaç 

2014 yılında kullanılmıĢ elektrik enerjisini, 2015 Nisan ayına; 2015 yılında kullanılmıĢ elektrik 

enerjisini 2016 Nisan ayına kadar bildirmeleridir. Ġl Müdürlüğümüz, baĢvuru dilekçesini 

değerlendiriyor; eğer uygunsa Tablo 20‟deki Ek-5 formu ile Bakanlığımıza gönderiyor. 
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Bakanlığımız, Bakanlar Kurulu‟nun kararı doğrultusunda Ek-6‟daki ödenek aktarım 

formuyla Ġl Müdürlüğüne gönderiyor. Ġl Müdürlüğü ödeme yapmadan önce Sosyal 

Güvenlik Kurumundan alınmıĢ “borcu yoktur” yazısı ve Maliye Bakanlığından alınmıĢ 

vadesi geçmiĢ bir borcun olup olmadığına dair belge alındıktan sonra ödemesi 

gerçekleĢtiriliyor. Ödemenin yapıldığına dair Ek-7 tekrar Bakanlığa gönderilmek 

durumunda. 

Bugüne kadar verdiğimiz geri ödeme belgeleri; belediyelere 213, sanayi tesislerine 182, 

turizm tesislerine 110 olmak üzere toplamda 505 tane. Dikkat ettiyseniz belediyelere çok 

fazla geri ödeme belgesi verildi. Bugüne kadar ödeme yaptığımız tutarlar 2011 yılında 

22,8; 2012 yılında 26,6; 2013 yılında 30,2; 2014 yılında 30,4 ve 2015 yılında 46,4 milyon TL. 

ġekil 67‟de sunulduğu üzere en çok ödeme belediyelere yapılmıĢtır. 

 

Şekil 67 - 2011 yılı Enerji Teşvik Ödemeleri 

Geri ödemeleri, elektrik enerjisi tutarının vergiler ve kesintiler hariç tüketim bedeli 

üzerinden yapıyoruz yani anapara üzerinden. Herhangi bir KDV olmuyor. Ödemesi 

yapılmayacak tutarlar ise; enerji fonu, TRT payı, KDV, perakende satıĢ hizmet bedeli, 

iletim bedeli ve dağıtım sistemi kullanım bedeli olarak belirlenmiĢtir. TeĢvik kapsamında 

veri giriĢleri iĢletmeler tarafından yapılacak olup, geri ödeme baĢvuru dosyası Bakanlığa 

gönderilmeden önce veri tabanı kaydının Ġl Müdürlüklerimiz tarafından kontrol edilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca geri ödeme belgesi almıĢ tesislerin her yıl Nisan ayı sonuna kadar 

gereken verileri güncellemeleri gerekmektedir. Sisteme veri giriĢi 

http://online.cevre.gov.tr/ internet adresinden yapılarak, sistemde firma ve tesis kaydı 

olanlar “Atıksu Arıtma Tesisleri Bilgi Sistemi” uygulamasını açtıracaklar, kaydı olmayanların 

ise önce firma ve tesis kaydı yaptırdıktan sonra “Atıksu Arıtma Tesisleri Bilgi Sistemi” 

uygulamasını açtırarak verilerini girmeleri gerekecektir. Firma kaydı ve uygulama 

isteklerinin Ġl Müdürlüklerimize onaylatılması gerekmektedir.  
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2.8 Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair 

Yönetmelik 

Su ve Toprak Yönetimi Daire BaĢkanlığı Uzman ve Mühendisleri 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 

Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik hakkında 

bilgi vereceğim. Ama önce size mevcut atıksu tesisi durumumuzu ve ardından da 

yönetmeliği anlatacağım. ÇġB envanterlerimiz 1994‟ten bu yana mevcuttur. Ülkemizde 

1994‟te belediye nüfusunun %69‟una kanalizasyon sistemi ile hizmet verilirken, 2012 

itibarıyla %92 seviyelerine çıkmıĢ bulunmaktayız. 1994 yılında 71 tane atıksu arıtma 

tesisimiz varken bu rakam 2014 verisi olarak 595‟e çıkmıĢtır. Bakanlığımızda 2010 yılında 

baĢlayıp 2013 yılında biten “Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurları Yönetimi Projesi” isimli 

TÜBĠTAK çalıĢmasında, mevcut biyolojik atıksu arıtma tesislerinden çıkan arıtma 

çamurlarını değerlendirdik ve günde kiĢi baĢına 35 gram kuru madde anlamında arıtma 

çamuru çıktığını tespit ettik. Bu değerler kapsamında yaptığımız çalıĢmalarda, 2014 yılının 

sonunda 621 bin ton -burada bahsettiklerimiz belediye atıksu tesislerinden çıkan 

değerler- kuru madde bazında arıtma çamuru çıktı. 2023 yılı planlarımızda atıksu arıtma 

tesislerinin tamamını bitirmek yani atıksu hizmeti vermeyen birim bırakmamayı planlıyoruz, 

o zaman bu rakam 895 bin tona çıkacak. Bu demek oluyor ki önümüzde arıtma 

çamurlarıyla ilgili dağlar oluĢacak. 

Katılımcı: Yüzde kaç kurutma var? 

Eğitmen: Yüzde yüzü. Tüm suyunu aldıktan sonra ortalama 35 gram/kiĢi çamur çıkıyor. 

Bu çamurların bir kısmı toprakta gübre ve toprak iyileĢtirici olarak kullanılabilecek 

çamurlar. Bundan sonraki kısımda size arıtma çamuru dediğim zaman evsel ve kentsel 

arıtma tesislerinden çıkan çamurlar dediğimi anlayın. Bizim yönetmeliğimiz, ilk olarak 

2001 yılında Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında çıkarıldı. Bu yönetmeliğin bir 

bileĢeni arıtma çamurlarının toprakta kullanılmasıydı. Resmî olarak Avrupa Birliği mevzuatı 

ile uyumlu olan yönetmelik, 2005 yılında tam anlamıyla uyumlu hale getirildi. Fakat 

toprak kirliliği ve arıtma çamurlarının aynı yönetmeliğin içinde yer alması sıkıntı 

yaratmaya baĢlayınca “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı KirlenmiĢ 

Sahalara Dair Yönetmelik” ile “Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta 

Kullanılmasına Dair Yönetmelik” olarak iki ayrı yönetmelik oluĢturuldu (bkz. ġekil 68). 

Yönetmeliğimizin kapsamı, ortaya çıkan arıtma çamurlarını toprakta kullanırken, 

toprağa, bitkiye, hayvana ve insana zarar vermeyecek Ģekilde kullanım esaslarını 

oluĢturmaktır. 
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Şekil 68 - Arıtma Çamurları Mevzuat Geçmişi 

Bu esaslara göre arıtma çamuru nerede ne kullanılmayacak? 

Öncelikle stabilize olmayan ham çamurun toprakta kullanımı yasaktır. Ġkinci olarak, ham 

çamurun toprakta kullanılması, çiğ olarak yenilen meyve ve sebze ürünlerinin 

yetiĢtirilmesinde, pH değeri 6‟dan küçük topraklarda, kumlu tekstürlü topraklarda, taban 

suyu seviyesi yüzeyden 1 metreden daha sığ derinlikte olan yerlerde, sulak alanlarda, 

taĢkın ve taĢkın tehlikesi olan alanlarda, don ve karla kaplı alanlarda, satüre toprakta, 

içme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su kaynaklarının havzalarında, eğimi 

%12‟yi geçen alanlarda, stabilize de olsa, arıtma çamurunun kullanılması yasaktır. ġimdi 

diyeceksiniz ki neresi kaldı geriye? Arıtma çamurumuzu bu alanların dıĢında 

kullanacaksak da kısıtlarımız var çünkü siz ne kadar inorganik gübre de kullansanız her 

yerde her gübre kullanılmaz. Bunun için öncelikle stabilize arıtma çamurunun ve bunun 

uygulanacağı toprağın ağır metal içeriklerinin yönetmelikte verdiğimiz sınır değerlerin 

altında olması gerekiyor. Aynı Ģekilde organik bileĢiklerin konsantrasyonu ve dioksinlerin 

sınır değeri yine sınırın altında olmalı. Ayrıca yer üstü/yer altı sularının ve toprağın kalitesi 

bozulmamalıdır. Arıtma çamurunuzun pH‟ı 6,0 – 8,5 arasında olmalıdır. Stabilizasyon 

sonucunda E. coli en az 2‟nin altına inmeli ya da giriĢ ve çıkıĢlardaki E. coli değerlerine 

bakıyorsanız %99 oranında arıtım sağlamanız gerekmektedir. 

ġimdi elinizde arıtma çamurunuz var, analizini yaptırdınız, toprakta kullanımına yönelik 

standart değerlere uygun çıktı. Bir de araziye baktınız toprak değerleri de uygun, çiftçi 

de buldunuz ne yapacaksınız? Bunu hemen verelim; yok. O yüzden Ġl Müdürlüğümüze 

müracaatta bulunacaksınız ki izin alacaksınız. Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 

baĢkanlığında, Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ġl Sağlık Müdürlüğü, Devlet Su 

ĠĢleri Genel Müdürlüğü ile bir komisyon kuruluyor ve bu komisyon sizin baĢvurunuza ve 

analiz sonuçlarınıza bakıyor. Ġnceleme sonrası toprakta kullanımı uygun görülürse, size 

dekara kaç ton kullanacağınızı belirtir Ģekilde 3 yıl geçerli olan bir izin belgesi verilir. Ġzin 

belgesi alındıktan sonra baĢka birtakım yükümlülükler de var. Bunlardan biri, toprağa 

uygulanacak olan arıtma çamurunun Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta 

Toprak Kirliliği 

Kontrolü Yönetmeliği 

(2001/24609 RG) 

Toprak Kirliliği 

Kontrolü Yönetmeliği 

(2005/25831 RG) 

Evsel ve Kentsel Arıtma 

Çamurlarının Toprakta 

Kullanılmasına Dair Yönetmelik 

(2010/27661 RG) 

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve 

Noktasal Kaynaklı KirlenmiĢ 

Sahalara Dair Yönetmelik 

(2010/27605 RG) 
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Kullanılmasına Dair Yönetmelik‟te belirtilen esaslara uygun olmasını ve ikinci olarak 

arıtma çamurunun daimi olarak aynı kalitede olmasını sağlamakla yükümlüsünüz. 

Mesela sizin alanınızda endüstri varsa kaçaklar olabiliyor, birdenbire çamurunuzdaki ağır 

metal miktarları artabiliyor. Mutlaka denetlemek zorundasınız ki ileride bu kaçaklar besin 

zinciri yoluyla bize geri dönmesin. Arıtma çamurlarının analizi her yıl yapılmalı ancak 

uygulama öncesi topraktaki ağır metal miktarı izin verilen sınır değerlerin %50‟sinden az 

ise üçüncü yılın sonuna kadar analiz yaptırmakla yükümlü değilsiniz. Ek olarak bize belirli 

aralıklarla sürece iliĢkin bilgi vermeniz gerekiyor. 

Bir de geçmiĢte arıtma çamurunu çiftçiye verdik, çiftçi nasıl yapacağını, nasıl 

kullanacağını bilmediği için yanlıĢ uygulamalar oldu ve ciddi sıkıntılar yaĢandı. Bu yüzden 

çamurun çiftçi tarafından nasıl kullanılacağına dair bir el kitapçığı hazırlayarak çiftçinin 

kullanmasını sağlamalısınız. Sizin iĢiniz bitti, peki çiftçinin hiç iĢi olmayacak mı? Olacak 

tabii. Çiftçi de sizden aldığı belgeler doğrultusunda, arıtma çamurunu toprakta 

kullanacağını beyan edecek. Sizden analizleri ve el kitapçıklarını alacak. Bakanlık 

denetlemesi esnasında bu evrakları verebilmeleri lazım. Artı olarak bu ürünün verim 

üzerine etkisi var mı, yok mu onu da görmek isteriz. Çiftçinin hangi arazisinde ne kadar 

çamur kullandığı, nasıl ürün aldığı, ne ektiği gibi bilgileri bir not tutma sisteminde 

hazırlaması; sizin de üç yıl sonunda bunları isteyip, verime yönelik bilgileri Ġl Müdürlüğüne 

vermeniz gerekiyor. 

Tablo 21 - Toprakta Kullanımına İzin Verilen Stabilize Arıtma Çamuru Miktarı 

Yıllar 
Toprağa Uygulanan 

Arıtma Çamuru (ton) 

Arıtma Çamuru Uygulanan 

Toprakların Alanı (da) 

2002 42 30 

2003 1036 480 

2004 623 502 

2005 422 451 

2006 1464 1022 

2007 238 525 

2008 161 1729 

2009 54 27 

2011 59 45 

2012 10400 1040 

2013 80 40 

2014 48000 1200 
 

Yönetmelik 2001‟de çıktı, 2002‟den itibaren arıtma çamurunun toprakta kullanımına iliĢkin 

izinler verilmeye baĢlandı. 2002‟de 42 ton için izin verilirken, 2015 yılında Konya‟daki Ģeker 

fabrikası sayesinde bu 48.000 tonlara çıkarıldı (bkz. Tablo 21). Ama beklenilenden az 

baĢvuru oldu ve buradaki sorun organik bileĢiklerle ilgili analizler. Birçok arıtma tesisi bu 

analizlerin Türkiye‟de pek yapılmamasından dolayı ve çıkan arıtma çamurlarının 
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toprakta kullanılmayacak özellikte olduğunu düĢündüğü için toprakta kullanmak için 

baĢvuru yapmıyor. Ancak daha önce kısaca bahsettiğim TÜBĠTAK projesinde organik 

bileĢiklerle ilgili çok bir sıkıntı görmedik. Ergene Havzasında yaptığımız çalıĢmada yine 

sorun görmedik. 

TeĢekkür ediyorum, sorularınızı alabilirim. 

Katılımcı: Hem uygulamayı yapan, çamuru veren taraf hem idare veya müteahhit tarafı 

belli analizleri yapmak durumunda. Çiftçi tarafında da takibi konusunda bazı analizler 

var ve bunlarla ilgili bir veri tabanı oluĢmuĢtur herhalde geçmiĢ tecrübelerle alakalı. Bu 

anlamda çamur ve toprak iyileĢtirilmesi uygulamaları ekonomik anlamda uygulanabilir 

mi, üretimi destekliyor mu? Bunun ekonomik katkısı nedir? 

Eğitmen: Aslında veri tabanını tam oluĢturamadık hâlâ bize baĢvurmayan tesisler 

mevcut. Ġllegal bertaraflar hâlâ söz konusu. Hem ziraat fakülteleri ile olsun hem kendi 

çalıĢmalarımızda arıtma çamurlarının toprakta kullanılabilirliğini, hangi ton aralığında 

nasıl olabileceğiyle ilgili kapsamlı bir çalıĢma yaptık. Bu kapsamda Ankara ve Çiğli arıtma 

tesislerinin çamurlarını aldık, özel alanlarda denemeleri yapıldı ve görüldü ki belli bir 

miktara kadar verimli ama belli bir miktarın üzerine çıkınca ki bu miktarlar topraktan 

toprağa değiĢiyor, otomatikman sorunlar baĢlıyor. Buradaki asıl sorun her zaman çıkan 

çamuru veremiyor olmak. Bu yüzden de depolama yapmak zorundasınız ama en ucuz 

yol bu. 

Katılımcı: Sonuçta olayın bir ucu çamurdan kurtulmak, bir yandan da toprak iyileĢtirmesi 

yaparak ekonomik katkı oluĢturmak. Peki, buradaki asıl amaç, asıl katkı hangisi? 

Eğitmen: Her ikisi de aslında. Toprakta kullanım en ucuz yöntemlerden biri. Eğer elinizde 

bir aracınız varsa yani arıtma çamurunu toprağa verebilecek bir araç, o zaman daha 

düĢük katı madde oranlarıyla da elinizden bunu çıkartabilirsiniz. Ġkinci olarak, toprak 

iyileĢtirme organik gübreyle aynı özelliği taĢıyor, 9 ay boyunca içindeki maddeleri 

toprağa verdiği için bir kıymet. Bu, yurt dıĢında çölleĢen alanların iyileĢtirilmesinde ciddi 

kullanılan bir materyal. Bunu Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ile çölleĢmeye karĢı kullanmak 

için uğraĢıyoruz. Türkiye topraklarının da çok kaliteli olmadığını düĢünürsek, elimizde 

yeterli miktarda kullanım alanı olduğunu sanıyoruz.  
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2.9 Tesis ĠĢletme Sorunları ve Çözüm Önerileri Bölgesel Öncelikler 

Recep MERAL 

REC Türkiye Kıdemli Danışman 

Atıksu arıtma tesislerini planlama ve iĢletme geniĢ bir konu, bu yüzden çok detaya 

inmeden yüzeysel ve temel bilgiler üzerinden gideceğiz. Bu kısımda atıksu arıtma tesisi 

iĢletme, arıtma çamuru problemleriyle ulusal ve uluslararası ölçekte iyi uygulamalar 

üzerinde duracağız. 

Atıksu arıtma tesislerinin iĢletmesinde en sıkıntılı konu; arıtma çamurlarının bertarafı. 

Çamurlar bertaraf edilmelidir çünkü yüksek miktarda organik maddeler içeriyor. Besin 

maddeleri içeriyor ve fazla çamur yaklaĢık %99 oranında su içeriyor. Çamurun tasfiye 

edilmesi en zor iĢlemlerden biri. Konsantrasyonu %1 ile %6 arasında değiĢiyor. 

 

Şekil 69 - Tipik Bir Atıksu Arıtma Tesisi Akım Şeması  

Fazla çamur; genelde  %1, ön çöktürme çamurları da % 4 - 6 arasındadır. Çamur tasfiye 

sistemlerinin maliyeti, atıksu arıtma sistemlerinin yatırım bedelinin yaklaĢık %30-40‟ı 

kadardır. Çamur tasfiye (arıtma) ünitelerinin iĢletme maliyeti ise bütün iĢletme maliyetinin 

%50-60‟ı kadardır. Ama iĢin içine çürütücüler girerse %40‟ları aĢmıĢ oluyor. Bu tür durumlar 

için de en iyi çamur tasfiye metodunun seçilmesi gerekiyor. 

En sıkıntılı çamur, ham çamurlardır çünkü bunlar stabil olmamıĢ, çökebilen organik 

maddelerden oluĢur. Özellikle proteinlerden kaynaklanan kükürt, hem anaerobik 

Ģartlarda hem bekletme noktalarında hem de ön çöktürmede çamurunun fazla kalması 

neticesinde hidrojen sülfüre neden olur ve ölümcül sonuçları vardır. Arıtma tesislerinde 

ham çamurdan kaynaklanan H2S birçok ölümlere sebep olmuĢtur. ĠSKĠ Tuzla arıtma 

tesisindeki kazayı hatırlarsınız. Bu yüzden primer arıtım sistemleri çok önemli. 

İkincil arıtım çamurları yani fazla çamurlar, ön çöktürme ve son çöktürmeden gelen 

çamurlar, çamur bertaraf ünitelerine gönderilmelidir (bkz. ġekil 69). Biraz önce konuĢuldu, 

günlük 35 g/kiĢi (ÇġB sunumundan alınan rakam) arıtma çamuru, literatürde ise günlük 

70-100 g/kiĢi katı madde oluĢumu. Ġstanbul rakamları da bu civardadır. Örneğin, nüfusu 1 

milyon olan bir yerleĢim yeri için kabaca günde 70 - 100 ton çamur üretimi beklenebilir. 
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Şekil 70 - Bant Filtre (Belt Pres)  

Çamur susuzlaĢtırmada baĢlıca iki iĢlem vardır. Kuru bir çamur keki ve temiz, berrak bir 

çamur sıvısı elde edilebilmesi için bu iki iĢlemi yapıyoruz; bant filtreler (belt presler) ve 

santrifüj dekantörler. Bant filtrelerin ciddi mağdurlarından biri Çiğli, 17 tane bant filtresi 

vardı ve hem koku hem de iĢletme problemleri yaĢıyordu. Santrifüj dekantörler ise bugün 

sayıca artıyor. Çamuru susuzlaĢtırdığımızda, çamurun hacminde %99 oranında su, %1 

oranında katı madde olur. Örneğin, %5 katı madde içeren 20 kg çamurda yalnızca 1 kg 

katı madde vardır. Bant filtreler; hareketli tek ve çift filtrelerle sürekli çamur sıkılmasını 

sağlarlar (bkz. ġekil 70). Kesintisiz çalıĢtırılabilirler. Yüksek kek katı madde oranı %20 - 22 KM 

çıkar ki belt presler için %22 iddialı bir rakam. En önemli avantajı ise bakım ve tamirat 

kolaylığıdır. Basit ekipmanlarla tamiri yapılır ve düĢük enerji maliyeti vardır. Bant filtrelerde 

daha önce kimyasal olarak ĢartlandırılmıĢ çamurların suyu alınır. 

 

Şekil 71 - Santrifüj Dekantör  

Santrifüj dekantörler yaklaĢık 2.500– 3.000 devir/dk gibi yüksek hızla dönen tambur ve 

tamburla aynı eksende ondan 10-15 devir/dk daha fazla hızda dönen ayarlanabilen 
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helezondan oluĢur. Hızlı bir Ģekilde dönerken, çamur merkezkaç kuvvetiyle kenarlara 

yapıĢtığında su serbest kalır; su engeli aĢamadığından çamur sistemden dıĢarı atılır (bkz. 

ġekil 71). 

Santrifüj dekantörler, bant filtrelere göre biraz daha az polimer kullanır ki polimer pahalı 

bir kimyasaldır. Su tüketimi bant filtrelerle mukayese edilemeyecek kadar azdır. Santrifüj 

dekantörlerde enerji tüketimi 3 - 5 kat daha fazladır. Bant filtrelerde bant yıkama için 

gerekli olan su pompası vardır. Filtre suyunun tesis baĢına geri dönüĢü ve burada sık sık 

oluĢan koku problemleri için de enerji ihtiyacı vardır. Bant filtrenin, havalandırma için 

alan gereksinimine ihtiyacı olur. Bant filtreler büyük kentsel atıksu tesislerinde kullanılan 

sistemler değil. Dekantörler çok daha az yer kaplar, bu da ilk yatırım maliyetlerini düĢürür. 

Bakım maliyetlerini karĢılaĢtıralım. Santrifüjlerde rulmanlar senede bir kez değiĢiyor, zaten 

yağlamasını kendi yapıyor. Haznenin içi tungsten karpit kaplı ve çamur tutucu kanallar 

var. Bu kanallar zamanla aĢınıyor ve yaklaĢık 20.000 saatte bir yenilenmesi lazım. Çok az 

bakım gerektirir ancak profesyonel personel tarafından yapılması gerekir. Bant filtrelerde 

haftalık yağlama yapılması lazım. Bantların 2.000 – 8.000 saat arası değiĢimi gerekiyor. 

Ama Türkiye‟de 8.000 saati gören bant filtre bandı yoktur. Kanalizasyon sistemleri birleĢik 

olduğu için gelen inorganik maddelerin aĢındırıcılığı fazla. Tamburlar 10.000 saatte bir 

değiĢebilir, ama belki rulmanlarda sıkıntı olabilir. En önemlisi, çalıĢma esnasında büyük 

debide ters yıkama vardır. Büyük ihtimalle tesiste arıtılmıĢ sudan kullanılır, bu da tıkama 

problemi yapabilir. Bunun için en azından filtreleme ünitesinin sisteme dâhil edilmesi 

gerekiyor. Bakımı santrifüj dekantöre göre daha ekonomik ve kolay. Santrifüjler daha az 

polimer tüketimi yapıyor ve %3 - 4 daha fazla susuzlaĢtırma yapıyor. Böyle bir avantajı 

var. Santrifüjde çok az miktarda koku ve aerosol oluĢturur. 

Özetle, kurulum maliyeti, bina, bakım, katı uzaklaĢtırma maliyeti, havalandırma ihtiyacı, 

su tüketimi, iĢçilik ve enerji ihtiyacı karĢılaĢtırması ġekil 72‟de görülebilir. 

 

Şekil 72 - Santrifüj Dekantör ve Bant Filtre Karşılaştırması 
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Katılımcı: Peki iĢ güvenliği açısından hangisi tercih edilmeli? 

Recep Meral: Dekantörler. Çünkü kapalı sistem. Açmadığınız müddetçe kaza riski yok. 

Açacak olan da profesyonellerden olduğu için sorun yok. Bant filtre çok sıkıntılı değil 

ama açık bir sistem olduğu için merak edilebiliyor, ondan kaynaklı problemler olabilir. 

Özet olarak, çamur susuzlaĢtırmak için seçilecek her iki sistem için mutlaka servis 

garantisinin alınması gereklidir. Bant filtre sistemi büyük kapasiteli arıtmalarda koku, 

polimer tüketimi, hava kalitesi açısından uygun değildir. Santrifüj dekantörlerde ise temin 

eden firma tarafından mutlaka yıllık bakımının yapılması gerekir ve hatta ilk yatırım 

zamanında birkaç yıllık servis yedek parça maliyetlerinin de önceden ölçülebilmesi 

Ģarttır. 

ArıtılmıĢ çamurların bertaraf yöntemleri genel olarak beĢ baĢlık altında toplanabilir: 

Yakma, derin deĢarj, tarımda kullanma, depolama ve kurutup ek yakıt olarak kullanma. 

Çamurun yakmayla uzaklaĢtırılması bugün büyükĢehirlerde en çok uygulanan 

yöntemlerden biri. Kurutmayla kıyaslarsak hatırı sayılır bir hacim azaltıyor. Yakma, çamur 

hacminde büyük bir düĢüĢe sebep olur, organik maddeyi yakıyor gaz fazına 

dönüĢtürüyor geriye sadece inorganik kül kısmı kalıyor. Alan gereksinimi azdır, toksik 

kimyasallar tamamen yok edilebilir ve tümüyle stabil olabiliyorlar. Enerji üretme durumu 

da var. Sistemin dezavantajı ise yeni teknolojiler geliĢtiriliyor ve sistemlerden emin 

olunamıyor. Ġkinci olarak, hava kirliliği kontrol birimlerinin sistemle birlikte sürekli 

çalıĢtırılması gereklidir ve çamurun düĢük ısıl değeri ek bir yakıta gereksinim yaratır. 

Çamurun derin deĢarjı yöntemi, 1990‟lara kadar kullanılan bir yöntemdi. Amerika ve 

Avrupa yıllarca arıtma çamurlarını okyanuslara deĢarj yaptılar fakat zamanla 

okyanuslarda büyük sorunlar oluĢtu. Amerika BirleĢik Devletleri‟nde 1988‟de çamurların 

denize deĢarjı yasaklandı. Avrupa ve Türkiye‟de de aynı zamanda yasaklandı ama 

Türkiye‟de o zaman arıtma tesisleri olmadığı için atıksuyu direk deĢarj ediyorduk. 

Çamurun toprağa verilmesi, tarımda kullanma yöntemi. Yani gübre. Bir stabilizasyon 

metodu uygulandığı ve toprağa verildiği için gübre diyoruz. Daha çok toprak iyileĢtirici 

olarak kullanılabilir. Toprağın inorganik değeri %1‟den daha aĢağıda, petrol toprakları, 

kıraç topraklarda iyileĢtirme için kullanılabilir. Avrupa‟da evsel arıtma çamurlarının 

toprakta kullanılması çok yaygın. %80 civarında kullanan ülkeler var, ülkeden ülkeye 

değiĢebiliyor. Hatırladığım kadarıyla Avrupa ortalaması %72 gibi bir değer. Çamurun 

toprağa verilmesi ile ilgili potansiyel problemler genelde toksik maddelerin yer altı ve yer 

üstü sulara karıĢma riski, ağır metallerin canlılara transferi gibi konular ama mevzuat ile 

belirlenebilir sınırlar elbet söz konusu. 

Çamurun düzenli katı atık depolama sahalarına gönderilmesi yöntemi. Hatırı sayılır 

hacimde depolama alanlarında azalmalara sebep oluyor. Nakliyeleri problem. Koku ve 

gaz problemi ise en büyük sıkıntılardan. Avantajı ise bir yer gösteriliyor ve oraya 
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döküyorsunuz yani kalifiye mühendisliğe veya iĢçiliğe ihtiyaç yok. Küçük tesisler için daha 

uygun bir yöntem. 

 

Şekil 73 - Susuzlaştırılmış ve Kurutulmuş Çamur Özellikleri 

Çamur kurutma yöntemini bugün büyükĢehirlerden Ġstanbul, Ġzmir ve Antalya en direk ya 

da direk kullanıyor; %90‟lara kadar kurutuluyor. Ankara‟yı bilmiyorum. Kokuya, toza ve 

emisyonlara sebep olabiliyor. Çamur kurutma ile farklı özelliklerinden dolayı çeĢitli 

faydalar sağlanabilir (bkz. ġekil 73). Gübre veya yakıt olarak kullanılabilir. Hacim azalır, 

taĢınması için kapalı araçlara gerek olmaz ama çimento fabrikasına gideceği için özel 

araçlarla taĢınması gerek. 

Çamuru stabilize etmek istersek kullanılacak yöntemlerden biri -en genel geçer arıtma 

tesislerinin dizayn etmeye çalıĢtığı- fazla karbonu direk ön çöktürmeden fazla çamurla 

birlikte çürütücüde anaerobik oksidasyonla hem gaz elde etmek hem de çamuru 

stabilize etmek. Hem çamur hacminde azalma hem de çamur kalitesinde artıĢ elde 

ederim. Ġkinci olarak, bugün yeni tesislerde en çok kullanılan yöntem, uzun havalandırma 

iĢlemi. Çamurun proseste stabil edilmesi. Yani yüksek çamur yaĢında bakteriyi düĢük F/M 

(organik madde/biyokütle) oranında, bakterinin kendi organik kısmını tüketmeye yönelik 

dizayn edilen proseslerdir. YaklaĢık 25 gün çamur yaĢı olarak dizayn edilir.  

Peki, neden stabil çamur? Çünkü toprakta kullanılabilir ve enerji elde edilebilir. Stabil 

çamuru literatürde, “uçucu maddenin toplam katı maddeye oranının %60 veya daha az 

olması” Ģeklinde tarif edilir. Zaten idarelerin Ģartnamelerine bakarsak Ģöyle bir ibare 

görürüz: “Çürütücüler %50 UAKM giderimi sağlayacaktır”. Ama Türkiye‟de hiçbir çürütücü 

%50 UAKM giderimi sağlayamıyor. Literatür havaya atılan yani uçurulan katı madde 

%40‟tan büyük olacak diyor. Oksijen tüketim hızı da, gram uçucu madde baĢına 2 

miligram oksijen olmalıdır. Stabil çamur kokmaz ve karasinek, fare, sivrisinekleri 

cezbetmez. 

Çamur arıtma önemli bir konu dedik. Arıtma problemini halledenlerin karĢısında çamur 

problemi var. Türkiye‟de bazı farklı yaklaĢımlar var. Arıtma problemini halletmemiĢ 

idarelerde, arıtmamızı yapalım, çamuru görelim, sonra bakarız yaklaĢımı var. YanlıĢ bir yol 
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değil. Ġzmir, EskiĢehir ve Ġstanbul Büyükçekmece bunun örneklerinden. Ġkinci olarak uzun 

havalandırma kullanılıyor; PaĢaköy, Kayseri, Fethiye, Malatya, Bursa, Samsun kullanıyor. 

Anaerobik çürütücü kullananlar Tuzla, Ankara, Adana, Ambarlı, Ataköy. Aerobik 

çürütücüleri daha çok küçük tesisler kullanıyor. Alkali stabilizasyon Samsun‟da var. 

Atıksu Arıtma Tesisi ĠĢletmesinde iyi bir iĢletme verimi sağlamak için dikkat edilecek 

hususlar; iĢletme yaklaĢımı ve bakım programıdır. Doğru bir personel yönetimi ve 

dayatarak gönderilmiĢ kiĢiler yerine iĢin eğitimini almıĢ insanlar olması önemli. Mesela 

Avrupa‟da bizim eĢdeğer tesislerimizin %40‟ı daha az personelle idare ediliyor. Bu da iĢçi 

kalitesi yani kalifiye iĢçiyle alakalı bir durum. Görsel ve fiziksel kontrol sistemleriyle kontrol 

çok önemli. Prosese ait verilerin kaydedilmesi, iĢletme verileri ve laboratuvar sonuçlarının 

birlikte değerlendirilmesi, elde edilen veriler ıĢığında prosesin iĢletilmesi de diğer etkenler. 

Proseste oluĢabilecek problemlere karĢı zamanında müdahale çok önemli bir Ģey. 

Fiziksel, görsel yöntemlerle, bir makinadan her zaman alıĢık olmadık bir ses geliyorsa, 

bunun üzerine eğilmek, sorunu çözmeye çalıĢmak birkaç gün sürecek iĢletme problemini 

ortadan kaldırıyor. 

Aktif çamur prosesinin idare edilmesinde önemli parametreler 

Bir kere günlük prosese dâhil olan atıksu miktarını 

ve atıksu yüklerimizi bilmeliyiz. Denitrifikasyon ve 

çürütücülerin, ön çöktürmelerin verimli olması 

açısından BOĠ/TKN oranlarımızı bilmemiz lazım. 

Ne kadar karbon fazlam var, ne kadarını 

uzaklaĢtırmalıyım? Besin, mikro organizma oranı 

(F/M), aslında teorik olarak en kilit parametre. 

F/M‟ye göre tesisin idare edilmesi gerekli. Yani 

F/M, debiye bağlı gelen yüke göre ayarlanır. 

Günlük ne kadar yük geliyor ona göre ben 

proseste o kadar mikroorganizma bulundurmalıyım. Büyük tesislerde bu kolay değiĢen bir 

ölçü olmadığı için, reaktörde havalandırma havuzunda sabit çamur yaĢı üzerinden de 

hareket edilebilir. Ama en doğru yöntem F/M‟dir. Ayrıca, sıcaklık da önemli, dizaynda 

15-20 0C dedik ama Türkiye‟de özellikle yazın iki üç ayda sıcaklık 15 derecenin altına 

düĢüyor o zaman da nitrifikasyon yapılamayabiliyor. Çamur yaĢı önemli dedik. 

ÇözünmüĢ oksijen yoğunluğu sonsuz döngülü reaktörlerde nitrifikasyon bölümünde belli 

bir çözünmüĢ oksijen miktarının 2 mg/l altına düĢmemeli. AKM, ÇHĠ ve mikroskobik gözlem 

aslında çok önemli olmasına rağmen tesislerde sembolik olarak yapılır. Biyokütleden 

numuneler alınır, laboratuvarda bakılır, eğer otomatik fotoğraf çeken bir makinaysa, 

fotoğraf çekilir ve arĢive kaydedilir. Burada asıl olan biyokütlenin karakteristiği, flok yapısı. 

Aktif çamur içerisinde olmasını istediğimiz mikroorganizmalar ya da hangi mikro 

organizmalar hangi F/M‟ye karĢılık gelir, ne kadar çözünmüĢ oksijenin karĢılığıdır gibi 

doneler oluĢturulmalıdır. Çamur hacim indeksi ile AKM sürekli takip edilmelidir. 

 GiriĢ atıksu miktarı ve yükler 

 BOĠ/TKN oranı 

 F/M (besin mikroorganizma oranı) 

 Sıcaklık 

 Çamur yaĢı 

 ÇözünmüĢ oksijen konsantrasyonu 

 Alkalinite ve pH 

 AKM, ÇHĠ ve mikroskobik gözlem 

 Geri devir miktarı/oranı 

 Fazla çamur miktarı 

 Çamur battaniyesi 
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Geri devir oranında büyük tesislerde genel olarak Ģöyle bir sıkıntı var; giriĢ devrimizi açık 

kanallarda vesaire güzelce ölçerken geri devrin, atıksuyu ve geri devir çamurunu 

yükselttiğimiz zaman belli bir mesafede stabil hale gelmesi lazım. Peki, nasıl ölçüyoruz? 

Kesitten yüksekliği ölçüp matematiksel ifade yapıp debi veriyoruz. Birçok tesiste, geri 

devir yapısında yükseldikten sonra çamurun geri devir kanalına düĢme mesafesi yakın 

olduğu için, orada doğru ölçüm olamayabiliyor ve birçok tesiste geri devir operatörün 

inisiyatifine kalıyor. Pek çok yerde Avrupa dâhil, açık kanallarda stabillik sağlanamadığı 

için geri devir debisi sağlıklı ölçülemeyebiliyor. 

Çamur battaniyesi de önemli bir konu. Normalde son çöktürmenin dibindeki çamur 

battaniyesi yüksekliğinin 60 - 90 cm arasında olması idealdir. Ġdeal geri dönüĢ çamuru 

elde edilmiĢ olur. Hem de iyi bir katılaĢma ve çökelme verimi elde edilmiĢ olur. Genelde 

son çöktürmelerin üzerine yerleĢtirilen ultrasonik seviye ölçerlerle takip edilir. Ama Ģöyle 

bir sıkıntı var, normalde son çöktürmede 4 bölge var. Birinci bölgede bir metreye yakın 

bir duru su fazı vardır. Ġkinci bölge ayrıĢma bölgesi; üçüncüsü koyulaĢma bölgesi ve 

dördüncüsü dipte, sıkıĢma bölgesi. Ayrılma bölgesinde çamur çoğu zaman 

battaniyeymiĢ gibi yani dipte yoğunlaĢan çamurmuĢ gibi hesap edilebilir, bunda sıkıntılar 

oluyor. Operatör zaman zaman daldırdığı uzun Ģeffaf bir tüple, havuzun orta 

noktasından son çöktürmenin kesitini görebilir. 

Aktif Çamur Problemleri olarak temelde beĢ tane sayılabilir. 

Havalandırma havuzu yüzeyinde beyaz köpük bunlardan biri (bkz. ġekil 74). Bu üç 

sebepten olur. Birincisi havalandırma havuzunda organik maddeyi okside edebilecek 

yeterli biyokütle yoktur. Dolayısıyla, bu köpüğü gördüğümüz zaman, çıkıĢ suyu bulanık 

çıkıyordur. Su, aĢağı yukarı girdiği kirlilikle çıkar. Bu, tesisi ilk devreye aldığımızda görülür. 

ġöyle bir sıkıntı var, bu beyaz köpük ekipmanları hava hatlarına, boru hatlarına yapıĢtığı 

zaman tazyikli suyla yıkandığında dahi çıkmaz durumda olabiliyor. Oraların tekrar kazınıp 

boyanması gerekebilir. Ġkincisi; küçük tesislerde çamur uzaklaĢtırma kontrol edilememiĢtir, 

operatör hızlı Ģekilde çamur atmıĢtır ve katı kaybına sebep olmuĢtur. 

 

Şekil 74 - Havalandırma Havuzunda Beyaz Köpük 
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Üçüncü sebebi, yağıĢ zamanlarında debi fazla gelmiĢtir, yine operatör kontrol 

edememiĢtir. Küçük tesislerde katı yıkanmasına son çöktürmede sebep olmuĢtur, 

sistemde katıyı kaybetmiĢtir. Normalde ilk devreye alındığı zamanlarda sıkıntı yok ama 

ilerleyen zamanlar için çamur atım hızı takip edilmelidir. 

Aktif çamur problemlerinin ikincisi ve en önemlisi aktif çamur köpürmesi (bkz. ġekil 75), 

nicordia adlı bakterilerin sebep olduğu bir köpürmedir (Nicordia Köpürmesi). Bu, aktif 

çamur ĢiĢmesinden biraz daha farklı, buna bir bakteri sebep oluyor. 

   

Şekil 75 - Aktif Çamur Köpürmesi 

ġekil 75‟te ilk resim Rusya‟da bir arıtma tesisinden, havalandırma havuzundan taĢmıĢ 

olan bir çamur. Koyu kahverengi, sabuna yakın bir kayganlığı olan köpük. Buna yüksek 

sıcaklık, yüksek çamur yaĢı sebep olur. En önemlisi, dıĢarıdan yağ-gres giriĢi vardır ve 

sistemdeki köpüğü sistemden uzaklaĢtırmazsak her seferinde sürekli sisteme yeniden aĢı 

yapıyoruz demektir. Bu yüzden yağ-gres gibi maddelerin giriĢinin engellenmesi lazım. Yağ 

tutma sistemlerinin verimli iĢletilmesi, tesiste tutulan yağ ve köpüğün devrettirilmeden 

sistemden uzaklaĢtırılması ve çamur atım hızının arttırılması önemlidir. Havalandırma 

havuzunda köpük üzerine klor spreyi uygulanabilir. Çamur yaĢını azar azar düĢürebiliriz, 

çamur yaĢı kadar nitrifikasyon da kritik. 

En çok rastlanan problemlerden üçüncüsü ĢiĢkin çamurdur (bkz. ġekil 76). Diyelim ki sizin 

havalandırma havuzunuzdaki AKM‟niz 4.000 mg/l, ama havalandırma yüzeyinde köpük 

var ve son çöktürmelerde çamur katı kaçıĢı var. AKM istediğim dizayn değerinde 

olmasına rağmen ÇHĠ çok yüksek. ÇHĠ neydi? Çamur hacminin AKM‟ye oranı. Bu Ģu 

demek. Çamurun flok yapısı bozulduğu için çamurun çökebilme kabiliyeti zayıflıyor. 

Yoksa katı yük fazla değil ama çamur çökelme hızım kötü olduğu için, özellikle ÇHĠ 200 

olan sistemlerde, son çöktürmede katı kaçıĢı olabilir. Bu düzensiz flok yapısı, aĢırı ipliksi 

bakterilerden dolayı olur. Ġpliksi bakteri, özellikle düĢük oksijende ve yüksek sıcaklıkta 

baskın hale gelip normalden daha fazla bir konsantrasyona geldiğinde flokların 

çökebilme kabiliyetini zayıflatır. Aynı zamanda bu ipliksi bakteriler hidrofilik bir vaziyete 

getiriyor, flokların arasında su kabarcıkları tutuyor. Bunun için yapılacak Ģey hızlı bir Ģekilde 

oksijeni arttırmak, çamur yaĢını küçültmek. Çamur atımı da yapılabilir ama bunu da %10-

20‟den fazla arttırmamak lazım bir seferde, çünkü aktif çamura alıĢtığı süreden farklı bir 

süre dayatırsanız ters tepki verir. Tepkiler uzun sürede alınabilir. Mesela aktif çamur 

prosesine yapacağınız bir müdahaleyle müspet sonuçları çamur yaĢına yakın bir sürede 

de elde edebiliriz. Yapılacak diğer Ģey, iĢletme Ģeklini değiĢtirmek ki bugün yeni 



 

 

 161 

tasarlanan tesisler birkaç proses ile çalıĢabiliyor. GiriĢe selektör ilavesi yani havasız bir 

bölüm, yeni tesislerde biyofosfor olarak bu bölüm var. Çamur atım hızı arttırılarak çamur 

yaĢının düĢürülmesi, hava miktarının ve geri devir miktarının arttırılması yine çözüm olarak 

alınabilir. 

  

Şekil 76 - Şişkin Çamur Şekil 77 - Çamur Yüzmesi 
 

Bir de son çöktürme havuzunda çamurun kütleler halinde yüzmesini görürüz dördüncü 

problem olarak (bkz. ġekil 77). Bu demektir ki, son çöktürme havuzu tankının dibinde 

denitrifikasyon meydana geliyor. Yani denitrifikasyonda dipte havasız kaldığı için az da 

olsa çıkıĢ suyundaki karbonu oksitliyor ve nitrat azot gazına dönüĢüyor. Azot gazı da 

kütlenin, dipteki çamurun arasına giriyor ve belli bir miktardan sonra o kütleyi 

kaldırabilecek vaziyete geliyor. Bunun için denitrifikasyon hacmini kontrol etmek lazım; 

yani arttırmamız gerekiyor. Son çöktürme havuzunda katı kalma süresi azaltılabilir ve 

köprü dönüĢ hızı arttırılabilir. Nitrifikasyon gerekmiyorsa yani nitrifikasyon sadece karbon 

gidermeyse, tesisin çamur yaĢının düĢürülüp karbon giderme modunda iĢletilmesi olabilir. 

Tüm bunlara rağmen hâlâ çamur yükselmesi devam ediyorsa dip sıyırıcısı kırık demektir, 

çalıĢmıyordur ve tamir edilmesi gerekir. 

BeĢinci problem de iğne uçlu flok ki buna çok rastlarız (bkz. ġekil 78). Özellikle uzun 

kolektör ağına sahip olan tesislerde, akĢama doğru yani pik saatlerde olan bir Ģeydir. Su 

berraktır normalde, havalandırma havuzundan alınan çamurun çökebilme kabiliyeti 

laboratuvar Ģartlarında iyi olabilir ama son çöktürmeden kaçıyordur. Bunun en büyük 

sebebi hidrolik olarak yüklenmedir. Son çöktürmeler zaten iki Ģeye göre dizayn edilir: bir 

hidrolik yükleme, iki katı yükleme. Son çöktürme havuzlarının dizayn değerlerinde 

çalıĢtırılması lazım, bunun üzerine çıkarsa çökelme verimi düĢer. Normalde çökeldiğinde, 

oksidasyon tamamlandığında temiz bir su, flok kaçıĢı olunca çıkıĢ suyu berrak olmuyor, 

bulanık oluyor. Çözümler, son çöktürme havuzlarının dizayn değerlerinde çalıĢtırılması, 

varsa yedek hattın, devre hattın ya da çöktürme havuzlarının devreye alınması, MLSS 

yüksekse çamur atım hızının arttırılması olabilir. 
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Şekil 78 - İğne Uçlu Flok (Pin Floc) 

Atıksu Arıtma Tesislerinin Operasyonundan Kaynaklanan Etkiler  

En önemli problemlerden biri koku. Skatoller, merkaptanlar ve tesisten çıkan çamur ya 

da kumdan meydana gelir. Hidrolik düĢüĢler ve doğru olmayan dizaynlardan 

kaynaklanan aerosoller var. Su yüzeyine düĢen boru akıĢları ve yüzey havalandırıcılar 

kaynaklı olabilir. Uçucu Organik BileĢikler, kanalizasyon sistemlerinde meydana gelir ve 

zehirlidirler. Bir baĢka sorun gürültü ki bunun en büyük sebebi blowerlar. Hava iletim 

hatları eğer 15 m/s‟den daha büyük dizayn edilmiĢse, görmüĢsünüzdür ıslık çalan hava 

hatları gibi olur. Ekipmanların ses izolasyonu ve blower binalarının akustik dizaynı 

yapılmalı çünkü özellikle yazın sıcaklıklar 35 derecelere çıktığında aĢağı yukarı bütün 

tesislerdeki blower kabinlerini sökeriz. Kabin ses izolasyonu için yapılıyor ama o sıcaklıkta, 

sıcaklığını kendisi sirküle edemez, hem atık hava deĢarj hatları hem de sesten dolayı 

kabinler kaldırılır ve gürültüye sebep olur. Bir de haĢeratlar sorunu var. Çöp, kum ve 

çamurun tesiste bir günden fazla bekletilmemesi lazım. SusuzlaĢtığında hemen depo 

alanlarına taĢınması gerekiyor. 

Bu etkilerin ortadan kaldırılması için öncelikle gerekli tampon mesafelerin korunması 

lazım. Literatüre göre en yakın yerleĢim en az 300 metre ötededir ama pratikte tesislere 

çok yakın alanlarda yerleĢimler görürüz. Kaynağında kontrol önemli. Ġdarelerin ilgili 

daireleri var; ruhsat daireleri ya da çevre koruma daireleri ve kontrol sorumlulukları ağır. 

Kanalizasyonların ĢiĢik çalıĢtırılmaması; çöp, kum, köpük ve çamurun bir günden fazla 

bekletilmemesi; havuzlarda ölü noktaların oluĢmamasına dikkat edilmesi; iyi hidrolik 

dizayn ve doğru ekipman seçimi önemlidir. 

Türkiye’den Ġleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Örnekleri 

Dedik ki dizayn ve planlama çok önemli. Bunun en iyi örneklerinden biri PaĢaköy (bkz. 

ġekil 79). Ġki kademeli; ikisi de 100.000 m3/gün kapasitede. Biri 2000, biri 2010 yılında 

yapıldı. Hidrolik olarak kapasiteler aynı. Çamur yaĢları da aynı, debimiz de aynı ama 

birinin havuz hacmi 50.000, diğeri 80.000 m3 olan iki tane hacim. Ġlki projelendirildiği 
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zaman, 1997 - 1998‟lerde, o bölgenin atıksu karakterizasyonu ile ilgili bir bilgimiz yoktu. 

Tahmini yaklaĢık değerler üzerinden tanımlandı. 230 mg/l BOĠ dedik mesela ve ona göre 

tasarladık. 10 gün çamur yaĢında 50.000 m3 hacim çıktı. Bu tesisi iĢlettik ama yeni bir 

kademe inĢa etme gerekliliği çıktı. Bu arada 10 yıl içinde verilerimize baktık ve gördük ki 

bizim BOĠ‟miz 325 mg/l. 325‟e göre tasarlandığında 100.000 m3 ve 10 gün çamur yaĢında 

80.000 m3 hacim çıktı. 5 - 10 yıl sonrasını planlamadan yapıyoruz; oysa Amerika 150 yıl 

sonrasına göre plan yapıyor. Burada kum filtresi var, UV var ve çok kaliteli bir çıkıĢ suyu 

elde ediliyor. ÇıkıĢ suyunun büyük bir kısmı OSB‟ye kullanım amaçlı veriliyor. SusuzlaĢtırma, 

biyofiltre koku ünitesi var. Kapasite olarak çok fazla ama koku toplama problemlerinden 

dolayı bu tesisin de sıkıntıları var. ġehrin uzağında olduğu için de çok büyük çevresel 

problemleri yok. 4,6 MW gücünde tirbün var. 

  

Şekil 79 - İstanbul Paşaköy İBAAT Şekil 80 - İstanbul Ataköy İBAAT 
 

Ataköy 2009 yılında devreye girdi, 390.000 m3/gün kapasiteli, kademeli besleme, çamur 

çürütme ve susuzlaĢtırma var. 120 ton kapasiteli diskli bir kurutma var (bkz. ġekil 80). Koku 

kontrol sistemi var. Kuru ürün çimento fabrikasında yakıt olarak kullanılıyor. 

Ambarlı, Ataköy‟le aynı kapasite ve aynı Ģartnameyle yapılmıĢtır. Sekiz tane proses var ve 

burada perfore ızgara var ve bu çok verimli. 

Antalya Hurma, 210.000 m3/gün kapasitede ve Bardenpho prosesi var. Bunda bantlı 

kurutma var. Biyofiltre ve çamur çürütme var. 

Antalya Lara 62.500 m3/gün kapasitede. Simultane denitrifikasyon prosesi kullanılıyor. 

Tesisin tamamı kapalı; havalandırma havuzu ve son çöktürme havuzları estetik kapalı. 

Üzerinde Profesyonel takımların antrenman yaptığı futbol sahası bulunan farklı bir tesis. 

Samsun, 74.500 m3/gün kapasiteli ve uzun havalandırma konusunda baĢarılı bir tesis. 20 

gün çamur yaĢı ve çamur susuzlaĢtırma var. Onlar çamur konusunu bir ileri tarihe atmıĢlar 

Ģimdilik ve alkali stabilizasyon yapıyorlar. Deniz deĢarjı var (bkz. ġekil 81). Herkes böyle bir 

tesisi olmasını ister. Ön arıtma ünitelerinin mekaniği güven vermiyor. 
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Şekil 81 - Samsun İBAAT Şekil 82 - Sivas İBAAT 
 

Sivas‟ın güzel bir tesisi var (bkz. ġekil 82), 80.000 m3/gün kapasitede. 25 gün uzun 

havalandırmaya sahip. Bu aralar çamur konusu üzerine düĢüyorlar. 

YurtdıĢı Örnekleri 

Hyperion - ABD, ülkenin en büyük arıtma tesislerinden biridir (bkz. ġekil 83). 1894‟ten bu 

yana ön arıtma, deniz deĢarjı olarak iĢliyor. 1950‟de biyolojik arıtma tesisi inĢa edildi. 

YaklaĢık 1,5 milyon m3 kapasitesi var. 

  

Şekil 83 - ABD Hyperion AAT 

Stickny - ABD ise dünyanın en büyük tesisi (bkz. ġekil 84) ve 1880‟den beri iĢletilmektedir. 

1940‟ta biyolojik arıtma tesisi inĢa edildi. Günlük arıtma kapasitesi 5 milyon m3 olmasına 

rağmen hâlâ 1,5 milyon m3 daha büyüme kapasitesine sahip. Burası Ģehir dıĢı da değil 

üstelik. Dediğim gibi önceden, 120-130 yıl öncesinden öngörmüĢler ve bu alanı ayırmıĢlar. 

Günlük 1.800 ton çamur ve 650.000 m3 biyogaz üretiliyor. Türkiye‟deki bütün çürütücüleri, 

gaz üreten sistemleri topladığımızda teorik olarak bu rakamı elde edemiyoruz. 

Viikinmäki tesisi 200.000 m3 kapasitede olan enteresan bir tesis. Halkın talepleri 

doğrultusunda dağ içerisinde inĢa edilmiĢ (bkz. ġekil 85). Orada değerli bir maden 

varmıĢ, o alındıktan sonra boĢalmıĢ ve dağın içine yapılmıĢ. Post denitrifikasyon var, niye 

öyle diyorlar bilmiyorum. Önceden karbonu alıyor çöktürmede gazı elde edeceğim diye 

denitrifikasyonda metanol ilave ediyor. Böyle olunca da post denitrifikasyon diyorlar 

herhalde ama doğru bir tercih değil. 
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Şekil 84 - ABD Stickny AAT Şekil 85 - Finlandiya Viikinmäki AAT 
 

Ama onların ızgaralarında neler çıkıyor bakın, bir de bizim Ataköy‟de çıkana bakın (bkz. 

ġekil 86). 

  

Şekil 86 - Viikinmäki AAT (solda) ve Ataköy AAT (sağda) Izgaralarından Çıkan Malzemeler 

Ġrlanda Dublin‟deki Ringsend dünyadaki en büyük kesikli biyolojik reaktörü. 2003 yılında 

devreye girmiĢ; yakması var kurutması var. Termofilik çürütmesi var yani 58 derecede iyi 

gaz elde ediyorlar. 

VarĢova, 240.000 m3 kapasitede hiçbir Ģey yapmadan, 

hacim artırmadan kapasite birden 435.000 m3‟e çıkmıĢ. 

Burada Havalandırma havuzunda biyomedya (biomedia) 

denilen (bkz. ġekil 87) yaklaĢık birim yüzey alanını 250 ila 

500 kat arttıran plastik malzemeler var. Yüzeyinde daha 

çok biyokütleyi tutuyor. Hacmi artırmak yerine AKM‟yi 

artırıyorum. Yine burada çamur çürütme ve susuzlaĢtırma 

var. 

 
 

Şekil 87 - Biyomedya 
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2.10 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği DEA ÇalıĢması 

Dursun BAġ 

REC Türkiye Proje Uzmanı 

Sizlere iki aĢmalı bir sunum planıyla proje kapsamında düzenlediğimiz Kentsel Atıksu 

Arıtımı Yönetmeliği Düzenleyici Etki Analizi (DEA) çalıĢmasıyla ilgili bilgileri sunacağım.  

 “Türkiye‟de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin GeliĢtirilmesi” projesinin A bileĢeni 

kapsamında, Kentsel Atıksu Arıtımı, Ambalaj Atıklarının Kontrolü ve Düzenli Depolama 

Yönetmeliklerinin ülkemizdeki uygulama ve yaptırımlarının etkinliği, uygulama sonrası DEA 

çalıĢmaları ile analiz ediliyor. Proje sonunda nihai raporlar ÇġB‟ye sunulacak. 

Sunumumun ilk kısmında, DEA yöntemi hakkında kısaca bilgi verip, ikinci kısımda 

doğrudan Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği DEA çalıĢmalarını özetleyeceğim. 

Düzenleyici Etki Analizi Nedir? 

DEA, herhangi bir konuda yasal düzenlemenin hazırlanması aĢamasında ya da 

uygulamada olan bir mevzuatın; farklı düzenleme seçeneklerinin doğurabileceği 

sonuçları, maliyetlerini, olumlu ve olumsuz etkilerini öngören bir değerlendirme ve analiz 

aracıdır. Yürüttüğümüz Kentsel Atıksu DEA çalıĢması, uygulamada olan yönetmeliğin 

uygulanmasının iyileĢtirilmesine yönelik önerilecek düzenlemelerin ekonomik, çevresel, 

sosyal fayda ve maliyetlerini analiz ederek ilgili paydaĢlara ve ülkeye etkilerini ortaya 

koymayı hedefliyor. Dünyada ve Türkiye‟de DEA konusu Tablo 22‟de özetlenmiĢtir. 

Projemizdeki DEA çalıĢması ile amaçlanan Ģöyle sıralanabilir: 

i. Ülkemizde uygulamada olan yönetmeliklerin Türkiye için mümkün olan en düĢük 

maliyetler ile uygulanması, 

ii. Direktifler ile yönetmeliklerin karĢılaĢtırılması, 

iii. Önerilen uygulama seçeneklerine iliĢkin ekonomik, çevresel ve sosyal fayda ile 

maliyetlerin hesaplanması, 

iv. PaydaĢların yönlendirmeleri ıĢığında direktiflerin uygulanmasının olası olumlu ve 

olumsuz sonuçlarının gözden geçirilmesi ve muhtemel sorun ve dirençlerin 

saptanması, 

v. Avrupa Birliği müzakere sürecinde kullanılabilecek bilgi üretilmesi. 

REC Türkiye olarak takip ettiğimiz DEA çalıĢmaları yönteminde dört aĢamayı takip 

ediyoruz. Hızlı Tarama denen ilk aĢamada, Bakanlık yetkilileri ile istiĢare ederek 

incelenecek düzenlemeyle ilgili paydaĢlardan oluĢan bir çalıĢma grubu oluĢturuyoruz. Bu 

çalıĢmada grubumuz; ÇġB, OSĠB, TBB, ĠLBANK, ASKĠ ve REC Türkiye‟den uzmanlardan 

oluĢtu. ÇalıĢma grubu ile yürütülen çalıĢma grubu toplantıları sonunda bu direktiflerin 

uygulanmasında karĢılaĢılabilecek zorluklar ve sorunlar; buna yönelik çözümler ve 

“Politika Alanlarını” tespit ettik. Ardından belirlenen politika alanları altında zorlukların 

aĢılmasında kullanılabilecek “Politika Seçenekleri” yani uygulama seçeneklerini belirledik. 
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Ġkinci aĢamada ise tespit edilen hususlar için ilgili paydaĢların görüĢlerinin alınması 

amacıyla yukarıda “Ön Düzenleyici Etki Analizi Raporu (ön-DEA)” hazırlandı. Ön-DEA 

raporunu takiben “DanıĢma Süreci” gerçekleĢtirildi. 

Son aĢamada ise, politika seçeneklerinin sosyal, çevresel ve ekonomik fayda ile 

maliyetleri hesaplanarak Nihai DEA Raporu ÇġB‟ye sunulacaktır. 

Tablo 22 - Dünyada ve Türkiye’de DEA Çalışmaları 

Ülkemizde uygulaması görece yeni olan DEA çalıĢmaları, OECD ve AB 

ülkelerinde belirli mevzuat çalıĢmaları için zorunlu kılınmıĢ bir araçtır.  
 

Ülkemiz mevzuatına da giren DEA yöntemi, ilgili Mevzuat Hazırlama Usul 

ve Esasları Hakkında Yönetmelik‟te, Ģöyle tanımlanmaktadır; “taslağın 

bütçeye, mevzuata, sosyal, ekonomik ve ticari hayata, çevreye ve ilgili 

kesimlere etkilerinin ne olacağını göstermek üzere hazırlanan ön 

değerlendirme”. 

 

Yönetmeliğe göre kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları için 

düzenleyici etki analizi hazırlanması öngörülmüĢtür. Ayrıca yürürlüğe 

konulması hâlinde yıllık muhtemel toplam etkisi 30 milyon Türk Lirasının 

altında kalan kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları için kısmi 

düzenleyici etki analizi; yıllık muhtemel toplam etkisi 30 milyon Türk 

Lirasını aĢan kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları için tam 

düzenleyici etki analizi yapılması zorunlu kılınmıĢtır. Bu miktar, gerekli 

görülen hallerde BaĢbakanlık tarafından yeniden belirlenebilmektedir. 
 

Kentsel Atıksu Arıtımı Direktifi ve Yönetmeliği Mevcut Durum 

Bu giriĢten sonra, Kentsel Atıksu Arıtımı Direktifi ve Yönetmeliğine iliĢkin genel bilgileri 

aktarmak istiyorum. AB su yönetimi politikaları içerisinde Kentsel Atıksu Arıtımı Direktifi 

(bkz. ġekil 88) AB çevre mevzuatının en maliyet yoğun direktiflerinden biri. Direktif, kentsel 

atıksuyun toplanmasını ve alıcı ortamın kalitesine göre belirli arıtma seviyelerinde arıtmayı 

Ģart koĢuyor. 

 

Şekil 88 - AB’de Su Yönetimi Politikası 
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Şekil 89 - AB ve Türkiye Kentsel Atıksu Arıtımı Mevzuatının Gelişimi 

Ülkemizde de, AB çevre faslının bir parçası olarak, Kentsel Atıksu Yönetmeliği 2006 yılında 

uyumlaĢtırılmıĢ, 2009 yılında Hassas ve Az Hassas Su Tebliği‟nin yürürlüğe girmesiyle direktif 

uygulanmaya baĢlamıĢtır (bkz. ġekil 89). 

 

Şekil 90 - Kentsel Atıksu Arıtımı Direktifi 

Direktifin tam olarak uygulanması için belirli kavramlara da açıklık getirmek gerekiyor. 

Bunlardan ilki Kentsel Atıksu kavramı. Kentsel Atıksu aĢağıdaki bileĢenlerden oluĢabilir 

(bkz. ġekil 90): 

i. Evsel Atıksu  

ii. Evsel Atıksu + Yağmur Suyu 

iii. Evsel Atıksu + Endüstriyel Atıksu2 

iv. Evsel Atıksu + Yağmur Suyu + Endüstriyel Atıksu 

                                                 

2 Yönetmelik EK III‟ te yer alan endüstriyel sektörlerden kaynaklanan atıksular 
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OluĢan bu atıksuyun kaynağı olan nüfusun ve/veya ekonomik faaliyetlerin yeterli 

derecede yoğunlaĢtığı alanı ifade eden “Atık Su Toplama Alanı” ve eĢdeğer nüfus (E.N.)3 

hesabı da direktifin tam olarak uygulanması için ilgili idarelerce tanımlanması gereken 

kritik uygulama bileĢenleridir. 

Ġkinci kavram olarak Hassas Alan. Ġlgili idareler yeterli arıtma düzeyinin sağlanması için 

alıcı ortamın hassasiyetine göre (hassas veya az hassas alan) arıtma seviyesini 

belirlemelidir. Alıcı ortamların revizyonu gözetilerek yatırımlarını ve planlarını 

gerçekleĢtirmelidir. 

DEA çalıĢması ayrıntılarına geçmeden son olarak, ülkemizdeki atıksu toplama ve arıtımı 

hizmetlerine iliĢkin rakamları sunmak istiyorum. TÜĠK verilerine göre, 2014 yılı sonu itibariyle 

belediye nüfusunun %68‟inin, toplam nüfusun ise %65‟inin atıksuları arıtılmıĢ durumda 

(bkz. Tablo 23). 

Tablo 23 - Atıksu Arıtma Tesisi ile Hizmet Verilen Belediye Nüfusu Oranı – Tüm İller  

(REC Türkiye, TÜİK 2014) 

Hizmet 
2012 

(TÜĠK) 

2014 

(TÜĠK) 

2015 

(ÇġB) 

Kanalizasyon s ebekesiyle hizmet verilen belediye nüfusu 92% 90% 

 Kanalizasyon s ebekesiyle hizmet verilen nüfus 78% 84% 

 Atıksu arıtma tesisiyle hizmet edilen belediye nüfusu 68% 68% 77,7% 

Atıksu arıtma tesisiyle hizmet edilen nüfus 58% 64% 72%* 

    

2014 Yılı Hizmet Değerleri Nüfus Nüfus % AAT Hizmet 

2014 yılı sonu Türkiye Nüfusu 77,7 M 100.0%   49,7 M 

2014 yılı sonu Türkiye Belediye Nüfusu 72,5 M 93,3%   49,3 M 

2014 yılı sonu Türkiye BüyükĢehir Belediye Nüfusu 60,0 M 77,2% 

 *Mevcut veriler üzerinden yaklaĢık olarak hesaplanmıĢtır. 
 

Belediyeler tarafından 2014‟te deĢarj edilen 

4,3 milyar m3 atıksuyun %81‟i arıtılırken, %19‟u 

arıtılmıyor. OluĢan tüm atıksuyun %85,1‟i 

büyükĢehir belediyelerince toplanırken ve 

%86,5‟i yine büyükĢehir belediyelerince 

arıtılıyor. Arıtılmayan atıksuyun %78,8‟i ise yine 

büyükĢehir belediyeleri sorumluluğunda. 

Arıtılan atıksuyun yaklaĢık %42‟si ileri arıtma 

görmektedir (bkz. ġekil 91). Bu oranın büyük 

bir kısmı Ġzmir ve Ġstanbul‟daki belediyeler 

tarafından gerçekleĢiyor (bkz. ġekil 92). 

                                                 

3 Evsel/kentsel nitelikli atıksular için BOĠ: 60 gr/kiĢi-gün alınarak eĢdeğer nüfus hesabı yapılır. 

 

Şekil 91 - Atıksu Arıtımı Seviyeleri  (2014) 
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Şekil 92 - Atıksu Arıtma Tesisi ile Hizmet Verilen Belediye Nüfusu Oranı 

(REC Türkiye, TÜİK 2014) 

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği DEA ÇalıĢması 

Ġlk kısımda bahsettiğim DEA hızlı tarama süreci sonunda, çalıĢma grubunun tespit ettiği 

ana sorun “Kentsel atıksu yönetim sisteminin etkin bir Ģekilde iĢle(tile)memesi” olarak 

ortaya çıktı. Yüksek yatırım yapılan büyük ölçekli tesislerden küçük tesislere kadar ana 

sorunun iĢletme sorunu olarak çıkması danıĢma süresince görüĢleri alınan farklı paydaĢlar 

tarafından da doğrulanmıĢtır. Bunun dıĢında çalıĢma grubu tarafından tespit edilen diğer 

sorunlar Tablo 24‟te sıralanmıĢtır. 

Tablo 24 - Hızlı Tarama Sonucu Tespit Edilen Sorunlar 

a. Yasal belirsizlikler (merkezi yönetim 

politika geliĢtirme süreçleri, strateji, 

planlar) 

b. Mevzuatın yeterince uygulanamaması 

c. Arıtma tesislerinin yüksek iĢletme ve 

bakım maliyeti 

d. Sınırlı arıtma tesisi sayısı 

e. Yetersiz kanalizasyon sistemi 

f. Ciddi sayıda arıtma tesisinin iyileĢtirme 

gereksinimi 

g. Atıksu ücretlerinin toplanmasına 

yönelik finansal modelin belirsizliği 

h. Belediyelerde etkin Ģekilde atıksu 

ücretlerinin toplanamaması 

i. Sınırlı sayıda teknik personel 

j. Mevcut personelin sınırlı teknik 

kapasitesi 

k. Arıtma tesisleri için detaylı veri tabanı 

eksikliği 

l. Kentsel atıksu deĢarjlarının ve arıtma 

tesislerinin yeterli Ģekilde izlenmemesi 

ve denetlenmemesi 

m. Kaçak deĢarjların olması 

n. Hanelerde yeterli farkındalık olmaması 

o. Ġlgili sektörler ve halkın otoriteler 

tarafından uygulamanın ilerleyiĢi 

hakkında yeterli Ģekilde 

bilgilendirilmemesi 

p. Sınırlı kamu katılımı ve arıtma tesislerinin 

düĢük sosyal kabulü 
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Belirlenen bu sorunlara, uygulamada çözümler sunulması için çalıĢma grubu tarafından 

yönetmeliğin uygulanmasıyla ilgili olarak belirlenen aĢağıdaki alanlar etki analizi 

kapsamında çalıĢılmıĢtır: 

i. Politika Alanı 1: Uygulama Yapısı 

ii. Politika Alanı 2: Atıksu Tam Maliyet Modeli 

iii. Politika Alanı 3: Ġstihdam Politikası 

iv. Politika Alanı 4: Ġzleme ve Denetim  

DEA çalıĢması kapsamında yukarıda sıralanan politika alanları altındaki farklı uygulama 

seçeneklerinin maliyet ve faydalarını ortaya koymaya çalıĢıyoruz. 

 

Şekil 93 - Türkiye’deki Su ve Atıksu Yönetimine İlişkin Kurumsal Yapı 

Birinci politika alanında, yönetmeliğin gerekliliklerinin yerine getirilmesinden sorumlu 

belediyelerin uygulama yapısına iliĢkin seçeneklerinin etkisini inceliyoruz. Ġlk seçenek 

mevcut durum, Türkiye‟de il belediyelerinde atıksu hizmetlerinin iĢletme sorumluluğu yerel 

yönetim kademelerine, belediyeler ve il özel idareleri gibi yerel yönetim düzeylerine 

delege edilmiĢtir (bkz. ġekil 93). Diğer seçenek ise 51 il belediyesinde, büyükĢehirlerde 

olduğu gibi, Su ve Kanalizasyon Ġdarelerinin (SUKĠ) kurulması. Türkiye‟deki uygulama 

tecrübesi gösteriyor ki, SUKĠ‟ler sayesinde büyükĢehir belediyeleri diğer il belediyeleri ile 

karĢılaĢtırıldıklarında atıksu hizmetlerinin yönetiminde daha etkin. Ancak bu seçeneğin de 

hem idari hem finansal olarak belediyelere büyük yük getireceği kesin. Uygun bir geçiĢ 

dönemi de öngörülmezse eğer, yeni kurulacak SUKĠ‟lerin baĢarısız olma ihtimali de var. 
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SUKĠ‟lerin kurulması ardından hizmet sınırının geniĢlemesi ile halkın talepleri daha da 

artacaktır. Kurulacak idarelerin muhasebe ve bütçelendirme yapıları da kritik bir konu. 

Ġkinci politika alanı, Atıksu Bedeli Tahsil Modeli. Buradaki herkesin malumu, atıksu arıtımı 

hizmet bedelinin tahsili, mevzuatın temel ilkelerinden biri. Ülkemizde her ne kadar tam 

olarak uygulanamasa da atıksu yönetimi alanında tam maliyet ilkesi genel olarak içme 

suyu ve atıksu hizmetlerinin fiyatlandırılmasında kullanılmaktadır. Bildiğiniz üzere, su ve 

atıksu tarifeleri büyükĢehir ve il belediyelerinin belediye meclisleri tarafından 

belirlenmekte ve onaylanmaktadır. Atıksu tarifelerinin belirli bir oranda yatırım, iĢletme ve 

bakım maliyetlerini karĢılaması gerekmektedir. Bu politika alanı altında, mevcut durum 

(ücret esaslı), ödememe karĢısında cezai yaptırımlar ve bedelleri vergiler yoluyla arttırma 

seçenekleri incelenecektir. Son seçenek altında çevre temizlik vergisi gibi vergiler yardımı 

ile atıksu hizmeti bedelinin tahsil edilmesinin etkileri analiz ediliyor. 

ÇalıĢma grubu toplantıları ve danıĢma süresince istisnasız ilgili paydaĢlardan arıtma 

tesislerindeki istihdam politikasına iliĢkin sorunlar olduğu görüĢünü aldık. Üçüncü politika 

alanı altında, atıksu arıtma tesislerinde çalıĢacak personele iliĢkin istihdam politikası 

değerlendiriliyor. Tesislerde uzman personel istihdamı için yasal zorunluluklar ve 

tesislerdeki uzman personel için eğitim/belgelendirme gereklilikleri seçeneklerinin 

maliyetleri ve faydaları hesaplanıyor. Mevcut durumda, doğrudan istihdama iliĢkin yasal 

bir zorunluluk ve belgelendirme zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Son olarak, kentsel atıksu arıtma tesislerinin, yönetmeliğin yükümlülüklerine uyduğunu 

temin eden izleme ve denetimlerin iyileĢtirilmesi için alternatifleri inceleyen dördüncü 

politika alanı. Bu politika alanında, arttırılan denetimler ve zorunlu uzaktan izleme sistemi 

seçeneklerinin etkileri ortaya konuyor. 
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 3. YEREL DÜZEYDE ÇEVRE EYLEM PLANLAMASI OTURUMU 

Yerel Çevre Eylem Planları (YEÇEP), bir yöre veya kent halkının katılımıyla çevre 

sorunlarının tespiti ve çözümlerinde önceliklerin 

belirlenmesi, mali analizlerin yapılması ve 

yatırımların gerçekleĢtirilmesine kadar olan tüm 

süreci kapsamaktadır. Bu süreç, çevresel öncelikleri 

hedef alan en uygun eylem planının geliĢtirilmesini 

içermektedir. YEÇEP, toplumun farklı kesimlerinden, 

farklı görüĢleri ve ihtiyaçları olan kiĢileri bir araya 

getirerek çevre yönetim politikaları ve 

uygulamalarında ortak bir aklın oluĢturulmasını 

sağlamaktadır. 

Bu oturumun amacı, Yerel Çevre Eylem Planlaması “YEÇEP” metodolojisi, Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedefleri ve Kentsel Sürdürülebilirlik Göstergeleri konularında bilgiler vermektir. 

Bu oturumda, belediyelerin çeĢitli birimlerinden ve farklı kademelerinden uzmanlar ile 

yetkililer katılmıĢ, kurumlarının stratejilerine bütünleĢik yaklaĢımı aktarmak üzerine interaktif 

bir çalıĢma yapılmıĢtır.  
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3.1 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Kentsel Sürdürülebilirlik 

M. Sinan ÖZDEN 

REC Türkiye Kıdemli Danışmanı 

Bu oturumda, önce sürdürülebilir kalkınmayı uluslararası boyuttan baĢlayarak irdelemek 

istiyorum. Ardından kentsel sürdürülebilirlik kriterlerini tartıĢmak ve bütün bunlardan 

hareketle de yerel çevre eylem planları konusuna girip; Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ile 

birlikte proje kapsamında nasıl bir sistem kurmak istiyoruz, biraz ondan bahsetmek 

istiyorum. Süreç baĢarılı olursa, Ģu anda yürütülen çevre alanındaki bir dizi planlama 

sorumluluğu ve belediyelere verilmiĢ sorumluluk belirli bir çatı altında toplanacak ve 

entegre bir çevre planlamasına dönmüĢ olacağız. Bugün benim anlatacaklarıma genel 

kültür diyebilirsiniz ama daha önemlisi yaptığınız iĢin arkasındaki politik seviye, stratejik 

seviyede neler oluyor, bütün bunları hangi beklentilerle ve gerekçelerle yapıyoruz? 

Bunları konuĢacağız. 

Yerel yönetimler, hiç Ģüphesiz ki vatandaĢlarına karĢı sorumlular ve hizmet üretmek 

durumundalar. Ama aynı zamanda, yerel yönetimler mevzuatla bağlılar, merkezi 

idarenin istediği Ģeyleri yapmak durumundalar. Yasalarla, yönetmeliklerle, tebliğlerle, 

genelgelerle bir iĢ çerçevesi çiziliyor. Dolayısıyla, aslında ulusal düzeye karĢı da 

sorumlular. Ama bu ulusal düzey de tamamen bağımsız değil ve ülkeler, ülkemiz, 

uluslararası düzeyde anlaĢmalarla, sözleĢmelerle kendini taahhüt altında sokmuĢ 

durumda; uluslararası düzeyden gelen bir dizi önermeyi de benimsemek durumunda. 

Belediye bir yandan vatandaĢımıza doğrudan hizmet üretirken, diğer yandan 

koskocaman bir dünya sisteminin, gezegen sisteminin içerisinde bir yerde bir Ģeyler 

yapılıyor. 

Çevre alanında özel olarak baktığımızda, bütün bu resim Ģöyle özelleĢiyor: Belediye, 

vatandaĢına hizmet olarak yeĢil alan yönetimi yapmak zorunda. Atıksu, katı atık bunlar 

bildiğimiz çevre hizmetleri. Ama kentsel geliĢim, ulaĢım, toplu taĢıma gibi hizmetleri de 

vatandaĢına sunmak durumunda. Bunları sunarken de ağırlıklı olarak Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığının, ĠçiĢleri Bakanlığının, diğer bakanlıkların da düzenlemelerine uymak 

durumunda. ġimdi enteresan bir Ģey oldu; uluslararası düzeyden gelen düzenlemelere, 

yakın zamana kadar, önce devletler uluslararası sözleĢmelere imza atıp kendi 

mevzuatında belli düzenlemeler içerisine girerken; BirleĢmiĢ Milletler son dönemde 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda belediyelerin de, ulus altı düzeyde taraf 

olabileceğini söylemeye baĢladı. Avrupa Birliği de belediyeleri çevre alanında kendi 

politikalarını geliĢtirmeye cesaretlendiriyor. 

Hepiniz biliyorsunuz yakın zamana kadar “Binyıl Kalkınma Hedefleri (Millenium 

Development Goals)” vardı; bunun süresi doldu. Yeni bir Ģeyler yapmak gerektiğinden 

de zaten bahsediliyordu. BirleĢmiĢ Milletler, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini tarif edelim 

dedi. Binyıl Kalkınma Hedefleri sadece az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelere yönelik 

hedefleri tarif etmiĢti. Bu, BirleĢmiĢ Milletler sistemi içerisinde yetersiz kaldı. Daha doğrusu, 
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sadece az geliĢmiĢ ülkelere, yönelik bir dizi hedef koyuyor olmanın pek de iyi olmadığını 

düĢündüler ve bir anlamda geliĢmiĢ ülkelere yönelik de hedefler barındırmalıdır, dediler. 

Böylelikle uluslararası alanda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri geliĢtirildi. ġu anda, 17 tane 

sürdürülebilir kalkınma hedefi ortaya konmuĢ durumda (bkz. ġekil 94). Bunların ayrıntıları, 

her hedefin içinde hâlâ geliĢtiriliyor, çalıĢılıyor. 

 

Şekil 94 - Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini kabul etmek, benimsemek, kendi hedefi olarak ortaya 

koymak sadece devletlerin sorumluluğu olmasın diye de ekliyorlar. Bu, enteresan bir 

nokta. Galiba böyle bir Ģey dünya tarihinde de ilk defa yapılıyor. Ulus altı düzey diyorlar; 

bölgeler ve Ģehirler de artık Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini benimsiyorum ve kendi 

politikalarımı buna göre Ģekillendiriyorum diyebiliyorlar. ġimdiye kadar olmayan bir Ģey. 

Dolayısıyla, Türkiye bu tür sözleĢmelere taraf mı değil mi diye tartıĢırken, artık bu anlamda 

bunu tartıĢmak durumunda değiliz. Eğer Türkiye‟de bir belediye bu hedefleri 

benimsiyorsa, o zaman kendisini bu hedeflerin yerine getirilmesinden doğrudan sorumlu 

sayabilir hale gelmiĢ durumdadır. BirleĢmiĢ Milletler böyle bir açılım yaptı, ben de bunu 

önemsiyorum çünkü artık Türkiye‟nin taraf olmadığı ama çok da kıymetli birtakım 

önermeler barındıran anlaĢmaları tartıĢmak, ulusal düzeyde benimsetmek durumunda 

değiliz. Artık bütün yerel yönetimler, bunları alıp inceleyip, değerlendirip, “Evet. Ben 

bunları hedef olarak benimsiyorum ve hayata geçirmek istiyorum.” diyebilir durumda. 

Bizim açımızdan enteresan olan on birincisi: Sürdürülebilir ġehir ve YaĢam Alanları. Bu 

hedef Ģehirlere dair ve altına da alt hedefler yerleĢtirmiĢler. Sürdürülebilir Ģehirler nasıl 

kurulur? “Kentleri ve insan yerleĢimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir 

yapmak”. Hedefimiz bu. Altını okumaya geçmeden önce kavramlara bakmak lazım. 

Kentleri kapsayıcı yapmak. Yani? Bütün kesimlere, dezavantajlı olsun olmasın, Türkiye 

bağlamında renkten bahsedemeyiz ama hangi ırktan olursa olsun, engelli mi, kadın mı, 
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çocuk mu, yaĢlı mı, eĢcinsel mi bir ayrım gözetmeksizin, bütün toplum kesimlerini 

kapsayıcı olması; kentin herkese hizmet veriyor olmasından bahsediyor, en ufak bir kesimi 

ayırmaksızın. 

Kentler güvenli olmalı, malum. Peki, güvenlikle belediye arasında nasıl bir iliĢki kurabiliriz? 

Bundan iki yıl kadar önce kentlerde güvenliği artırmak üzerine iki projenin parçası oldum. 

Daha doğrusu Türkiye‟de iki ayrı proje yürütüldü. Biri BirleĢmiĢ Milletler tarafından yapıldı 

diğeri Türkiye Belediyeler Birliğinin Hollanda Belediyeler Birliği ile ortaklık içinde yürüttüğü 

bir projeydi. Belediye ve güvenlik arasında Ģöyle bir iliĢki var. Bir, polis diyor ki “Ben olay 

olduktan sonra devreye giren gücüm. Bütün kolluk sistemi içerisinde benim önleyici 

güvenlik hizmetlerim çok daha kısıtlıdır. Biz suç olur, suçluyu yakalarız.” Bunu sadece Türk 

polisi söylemiyor, genel güvenlik, kolluk konsepti böyle bir Ģey. Suçun oluĢmaması, daha 

güvenli yaĢam alanlarının oluĢması ve insanların tedirgin bir hayat sürmemesi için 

alınacak tedbirlerin çok ciddi bir kısmına baktığınızda bunların belediye hizmetleri 

kapsamına girdiğini görürsünüz. Aslında biz onları yaĢam kalitesiyle daha çok 

ilintilendiriyoruz. Ġki projenin de toplantılarında, çalıĢtaylarında, halk buluĢmalarında 

“Nelerden tedirgin oluyorsunuz? Güvenliğinizi sıkıntıya sokan Ģeyler neler?” diye 

sorduğumuzda, Malatya‟nın bir kazası YeĢilyurt‟taki ev kadınları, sabahları çocuklarını 

okula gönderirken sokak köpeği sürülerinden rahatsız olduklarını söylemiĢlerdi. Trabzon 

Vakfıkebir‟deki gençler, özellikle okul çıkıĢ saatlerinde sokağın ortasına dökülmekten ve 

trafikle karĢı karĢıya geliyor olmaktan yakınmıĢlardı. Aksaray‟da, REC Türkiye ile birlikte 

pilot çalıĢma yaptığımız yerel çevre eylem planı çalıĢmaları kapsamında, parkları 

yeterince kullanamadıklarından çünkü tedirgin olduklarından Ģikâyet etmiĢti insanlar. 

“Niye tedirgin oluyorsunuz?” sorusuna “Parkların etrafındaki parapet duvarlar, alanı kuytu 

bir yer yapıyor. O kuytularda, o duvar diplerinde uygunsuz ve tedirgin edici Ģeyler 

oluyor.” dediler. Bundan üç yıl öncesiydi. Aksaray Belediyesi‟nin ilk tepkisi “Parklara özel 

güvenlik koyalım, devriye gezsinler.” oldu. Katılımcılar ise “Hayır hayır koymayın.” dedi. 

Kalabalık bir toplantıydı. VatandaĢların çözüm önerisi “Duvarları yıkın, parkları 

çevrelemek istiyorsanız görüĢ perdesi oluĢturmayacak Ģekilde çit kullanın. Bizim 

güvenliğimiz, en azından güvenlik hissimiz artsın.” oldu. 

Dayanıklı yapmak. Kenti dayanıklı yapmak ne demek? Ġngilizcesi “resilient”. Bu resilience 

kavramı, aslında afetler ve iklim değiĢikliği ile iliĢkili ortaya çıkmıĢtı ve uluslararası arenada 

tartıĢılmaya baĢlandı. Genel olarak, öyle tedbirler alalım ki afetlere, krizlere karĢı dayanıklı 

olunsun; herhangi bir kriz durumunda, olağanüstü durumda kent ve hayatın normal akıĢı 

asgari düzeyde etkilensin. Mesela Türkiye deprem kuĢağında. Deprem olduğu zaman, 

bu depremin etkilerini biz kentte en az hissedelim. Bunun için ne tür tedbirler almalıyız? Bu 

soru, özel olarak belediyede, genel olarak kent yönetiminde yetkisi olan bütün aktörlerin 

ortak sorumluluğu. 

“Resilient” kavramı daha sonra sürdürülebilirlik kavramı ile yarıĢır Ģekilde geniĢledi. Ġçeriği 

geniĢledi. Yalnızca afetlere karĢı dayanıklı olmak yerine, Ģu sıralar tartıĢılan boyutuyla, 

hayatın normal akıĢını, mevcut durumu etkileyecek her türlü duruma karĢı Ģehirler 

dayanıklı olsun anlamını kazandı. Yer yer, bu kavram sürdürülebilir kalkınmanın yerine 
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geçsin mi diye tartıĢılıyor. O tartıĢmada ben daha çok Ģu tarafta duruyorum: Afetlere, 

iklim değiĢikliğine karĢı dayanıklılık olsun. Ama “Statükoyu korumak için her türlü tedbiri 

alalım; aman mevcut durum korunsun” anlamıyla ele alınmasına itiraz ediyorum çünkü 

böyle yorumlar da var. Literatür yavaĢ yavaĢ bu tür makalelerle de karĢılaĢmaya baĢladı. 

O yüzden, ben, dayanıklılık kavramını, afetlere karĢı dayanıklılık ve iklim değiĢikliğine 

dayanıklılık veya uyum çerçevesinde anlamayı tercih ediyorum. 

Sürdürülebilirlik ise zaten baĢından beri tartıĢıyoruz. En geniĢ ifadesiyle, “gelecek nesillere 

bugünkü kaynakları aktarmak”. Ama Ģunu anlatmak istiyorum: Yaptığımız iĢ her neyi 

hedefliyor olursa olsun, hani sürdürülebilirlikten bahsederken Ģu iç içe geçmiĢ üç 

çemberimiz var ya, ekonomi, toplum alanı ve çevre alanları; bunlardan herhangi birinde 

bir geliĢme öngördüğünüzde, diğer ikisine zarar vermemeniz gerekiyor. Yani, bir tablo 

düĢününüz, bu alanları yan yana yazdığınız ve altına artı eksi değerlendirme notu 

yazdığınız; bu alanların birinde bir artı sağlarken, diğer alanların herhangi birisinde eksiye 

yol açıyorsanız, örneğin, ekonomide bir geliĢme sağlarken çevrede veya toplumsal 

yapıda bir eksiye sebebiyet veriyorsanız, yaptığımız iĢ sürdürülebilir değildir. Özetle 

sürdürülebilirlik, herhangi bir alanda geliĢme sağlarken diğer alanlarda dezavantaj 

yaratmamak gerekliliğinden bahsediyor. 

ġimdi bu haliyle baktığımızda, “kentleri ve insan yerleĢimlerini kapsayıcı, dayanıklı, güvenli 

ve sürdürülebilir yapmak” gibi bir hedef artık önümüze konmuĢ durumda. Bu hedefi 

benimsemek bizim elimizde. On birinci hedefin altındaki hedeflere bakalım ve birlikte 

görelim istiyorum: 2030‟u bir hedef yılı olarak koymuĢlar. 

“2030’a kadar herkes için yeterli, güvenli ve düĢük maliyetli konut ve temel hizmetlere 

eriĢim sağla, gecekondu alanlarını iyileĢtir”. Konut hizmetlerinden bahsediyor. 

“2030’a kadar herkes için güvenli, düĢük maliyetli, eriĢilebilir ve sürdürülebilir ulaĢım 

sistemleri sun, yol güvenliğini geliĢtir, toplu taĢımayı yaygınlaĢtır. Bunları yaparken zarar 

görebilecek olanlara, kadınlara, çocuklara, yaĢlılara ve engellilere özel dikkat göster”. 

Yani ulaĢımdan bahsediyor. Ġleride kentsel sürdürülebilirlik göstergelerinden söz ederken, 

orada da göreceğiz: Toplu taĢıma, bisiklet ve yaya ulaĢımları çevreci seçeneklerdir, 

daha doğrusu sürdürülebilir seçeneklerdir. Bunları arttırmanın yollarına bakmalıyız diyor. 

Burada belki Kolombiya‟nın baĢkenti, Bogota örneğini vermek anlamlı olabilir. Bundan iki 

üç sene önce Bogota, bir uluslararası çevre ödülü olan sürdürülebilirlik ödülünü aldı. O 

dönemki belediye baĢkanı, Ģimdi böyle haberlerde duyuyoruz ya, bisiklet ve metro 

kullanıyor. O akımın ilk belediye baĢkanlarından, ilk politikacılarından bir tanesi. ġehir 

yönetimine geldikten sonra, yaptığı çok basit bir Ģey olmuĢ: Bu Ģehirde insanlar Ģuradan 

Ģuraya gidiyor. Araç sahipliği oranı düĢük, insanlar bolca yaya veya toplu taĢımayla 

dolaĢıyorlar, o zaman ben hizmetimi onlara dönük geliĢtireyim. ÇıkıĢ noktası çok da 

çevreci değil belki ama toplu taĢıma sistemini geliĢtiriyor. Bütün yol ağını, bisiklet 

kullanımını ve yaya dolaĢımını arttırıcı Ģekilde yeniden tasarlıyor. Yeni yol çok yapmıyor 

bunun yerine yol kesitini değiĢtiriyor. Özellikle de kaldırımları geniĢletiyor. Sonuç olarak, 

kamu yatırımı tarafından baktığınızda basit Ģeyler ama etkisi büyük. Kentteki ulaĢım 
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sistemini değiĢtiren Ģeyler. Ankara‟da biz bunun sıkıntısını yaĢıyoruz çünkü Ģu sıralar 

Ankara‟nın mevcut ulaĢım politikası özel araç kullanımı üzerine kurulu ve arabaya bin, bir 

noktadan bir noktaya git, baĢka türlü de Ģehri kullanma diyor. Sonuçları itibariyle, 

arabalarınızı kullanın baĢka türlü sokağa çıkmayın diyor. Neyse, bu Bogota belediye 

baĢkanı çok prestijli bir çevre ödülü aldı ve bu tüm Latin Amerika dünyasında patladı. 

ġimdi Latin Amerika Ģehirlerinde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin ulus altı düzeyde 

kabul edilir hale gelmesinin sebeplerinden biri de bu: Latin Amerika kentlerinin çok 

hevesli olmaları. Hepsi böyle prestijli çevre ödülleri kazanmak için birbirleriyle yarıĢ 

halinde. Arjantin‟den, Brezilya‟dan haberler geliyor. Her bir kent, kentteki sürdürülebilirliği 

nasıl geliĢtiririm diye uğraĢıp, daha prestijli veya daha az prestijli ödüllerin peĢine düĢmüĢ 

durumdalar ve dediğim gibi bunu politika haline getirmiĢler. Ayrıca bunu kendi 

kentlerinin uluslararası tanınırlığını arttırmaya yönelik de değerlendiriyorlar. Bogota her ne 

kadar Kolombiya‟nın baĢkenti olsa da, bu ödülden sonra Bogota‟nın haritadaki yeri 

daha çok bilinir oldu. 

“2030’a kadar kapsayıcı ve sürdürülebilir kentleĢmeyi; katılımcı, entegre ve sürdürülebilir 

yerleĢim planlamasını ve yönetimini geliĢtir”. ġehir ve imar planlaması yapın ama bunu 

katılımcı yapın. Buradaki en kritik Ģey katılımcı, entegre ve sürdürülebilir. ÇEKAP projesiyle 

iliĢkiyi buradan kurabiliyoruz çünkü belediyelerin çevre alanındaki yükümlülüklerini, 

entegre planlamayla iliĢkilendirmek istiyoruz. Artık tek tek yapmakla yükümlü olduğumuz 

o planlar var ya, master planı vs. çok sayıda plan, onların hepsini bir çatı, bir çerçeve 

altında toplama Ģansı bulacağız. Ama tüm bunları yaparken katılımcı metotları 

uygulamamız gerektiğinden bahsediyor. Dolayısıyla, katılım araçlarını artık kullanmak 

zorundayız. Ben eğitim alırken (1995‟te ODTÜ ġehir ve Bölge Planlama bölümünden 

mezun oldum), bize kadar gelmiĢti Ģu söz: “Siz plancılar orkestra Ģefisiniz. Bütün herkesin 

kararını alır, en son kendi sözünüzü söylersiniz ve bir plan ortaya koyarsınız”. Bu eskide 

kaldı artık; tam tersine bütün kararlar o kararlardan olabildiğince yüksek miktarda, o 

kararlardan etkilenenler tarafından alınmalı ve plancı, teknik adam, alınan kararların 

teknik karĢılığını tekrar plana yansıtabiliyor olmalı. Karar mekanizmasını, mümkün 

olduğunca karardan etkilenenlere yaymak durumundayız. 

“Dünyanın kültürel ve doğal mirasını korumak için çabalarını güçlendir”. Burada 

yazanların hepsinin üzerinde uluslararası olarak anlaĢma sağlanabilmesi için, 

olabildiğince yuvarlak ve geniĢ anlamda yazılıyor. Çünkü çok fazla taraf bunun altına 

imza atıyor ve bir virgülü bile beğenmeseler imzadan çekiniyorlar. Bu yüzden üzerinde 

uzlaĢılabilir bir metin olması gerekiyor, genel geçer bir metin olması gerekiyor. Ama biz 

bunu Türkiye‟de okuyoruz. Türkiye‟de okurken de “Dünyanın doğal ve kültürel mirasını 

korumak ve kollamak için çabalarını güçlendir.” herhalde bize iki satırdan çok daha 

fazlasını söylüyordur. Bütün tarihi mirasımız ve doğal zenginliklerimizle, kent yönetimlerine 

bir ödev veriyor. Bunu yaparsan sürdürülebilirliği artırabilirsin diyor.  

Katılımcı: Kentsel dönüĢümle çevre aynı noktada, eksende yer alabilir mi? Yoksa iki faktör 

birbirinden bağımsız mı?  
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Sinan Özden: Proje kapsamında kentsel dönüĢüm, üzerinde çalıĢtığımız bir Ģey değil. Hep 

çevre alanına yoğunlaĢtık ama ikisi birbirine yaklaĢıyor, karıĢıyor. Mevzuat çalıĢmasını 

yaparken özellikle çevre alanındaki bütün planlamaları bir çerçeve içerisinde 

toparlamak istiyoruz. Bunun için proje kapsamında bir çalıĢma grubu oluĢturduk. 

Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü de bu çalıĢma grubunun bir parçası. Kentsel 

dönüĢümden çok, onlar “kentsel geliĢim stratejisi” ile katkı vermeyi tercih ediyorlar. 

Katılımcı: Proje kapsamındaki mevzuat çalıĢmasında yapı yönünden daha mı lokal bir 

Ģey düĢünülüyor? Kentsel dönüĢüm, çevrenin de dâhil olduğu topyekûn bir Ģey. O 

yüzden iki durumun da birbirinin içinde olduğunu düĢünüyorum. Siz ne dersiniz? 

Sinan Özden: Aslında çok doğru bir noktaya değiniyorsunuz; lokal değil tabi, daha 

bütüncül bakmaya çalıĢıyoruz. Ama projedeki konular, projenin yapısı itibariyle, çevre 

alanında yoğunlaĢıyor. Kentsel dönüĢüm için, mesela Ģu var: “Gecekondu alanlarını 

iyileĢtir.” Bu, BirleĢmiĢ Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden birinin alt hedefi: 

“DüĢük maliyetli konut, temel hizmetlere eriĢim, gecekondu alanlarını iyileĢtir.”, burada 

Türkiye “kentsel dönüĢümle cevap veriyorum” diyor olabilir. Az sonra kentsel 

sürdürülebilirlik kriterlerine bakacağız, o kriterlerde de var böyle bir Ģey ve rahatlıkla 

söylenebilir ki “bizim kentsel dönüĢüm yasamız var, onun mevcut uygulamalarıyla bu 

hedeflere cevap veriyoruz”. Ama tek baĢına buna baktığımızda, “tüm diğer kriterlere de 

uyuyor mu acaba?” diye sorduğumuz zaman kentsel dönüĢümü bütünün bir parçası 

olarak ele alma gerekliliği ortaya çıkacaktır. Proje kapsamında, özel olarak kentsel 

dönüĢüme yoğunlaĢmadığımızı tekrar belirtmek isterim. Bu kentsel dönüĢüm konusuna 

özellikle kentsel sürdürülebilirlik ilkeleri konusunu tartıĢırken tekrar dönebiliriz. 

BirleĢmiĢ Milletlerin hedefleri çok dıĢsal bir Ģey. Bunları benimsemek veya benimsememek 

bizim elimizde. Bir nevi sizleri bu hedeflerden haberdar etmek istiyorum. BirleĢmiĢ 

Milletlerin hedefleri arasında, kentsel sürdürülebilirliği geliĢtirmek için “2030 yılına kadar 

afetlerden, suyla ilgili afetler dâhil olmak üzere, etkilenen sayısını, ölümleri ve ekonomik 

kayıpları ciddi ölçüde düĢür. Yoksulları ve zarar görebilecek olanları özellikle gözet”. Bu 

artık bizim Türkiye‟de de yaĢadığımız süreçlerden biri, önceki sunuĢlarda da dile getirildi. 

Ġklim değiĢikliği ile birlikte yağıĢ rejiminin değiĢmesinden bahsediyorlar. “... suyla ilgili 

afetler dâhil olmak üzere...” ifadesi var. Suyla ilgili afetler denince aklımıza gelen ilk Ģey 

seller, taĢkınlar. Suyla ilgili baĢka bir afet daha var? Tahmin edebilir miyiz? (Kolektif 

yanıtlar: Tsunami, kuraklık). Suyun olmaması hali de suyla ilgili bir afet. Sadece yağıĢ 

rejiminin değiĢmesiyle, sellerin taĢkınların olması veya sellerle beraber heyelanların 

gelmesi değil. Bütün bu rejim değiĢikliği beraberinde kuraklığı da getiriyor. Ben konunun 

uzmanı değilim, ama uzmanların anlattıklarına göre yağıĢ rejimindeki değiĢiklik Ģöyle bir 

Ģey: Yıl içinde belli bir yere düĢen toplam su miktarı, yağıĢ miktarı değiĢmiyor. Ama 

düĢme, yağıĢ aralıkları değiĢiyor. Bir yıl boyunca yağması gereken yağmur ve kar, bir 

seferde toplu halde yağıyor ve ondan sonra uzun, yağıĢsız bir dönem yaĢanıyor. 

Barajlarda sular çekiliyor, ekinler kuruyor ve çok ciddi Ģekilde susuz bir dönem geçirmeye 

baĢlıyoruz. Kuraklıkla karĢı karĢıya kalıyoruz. Kentlere su temininde ciddi sıkıntılar yaĢıyoruz. 

Dolayısıyla, bu tür durumlara karĢı tedbir almaktan bahsediyorlar. 
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“2030’a kadar kentlerin çevreye verdiği kiĢi baĢı zararı düĢür. Hava kalitesine ve kentsel 

atık yönetimine özel önem ver”. Yine çok genel hedefler koymuĢlar: “Kentin çevreye 

verdiği zarar”. Özel olarak da aslında kent neleri atıyor, ona bakmıĢlar. Atık yönetimi ve 

hava kalitesini arttırmak ön plana çıkmıĢ. 

“2030’a kadar güvenli, kapsayıcı, eriĢilebilir yeĢil ve kamusal alanlara evrensel eriĢim 

sağla. Özellikle kadınlar, çocuklar, yaĢlılar ve engelliler için”. Evrensel eriĢim burada 

belki kritik kavramlardan bir tanesi. Ankara‟da yaĢayan birisi olarak diyebilirim ki, 

Atakule‟ye çıkın ve Ģehre bakın. Ankara yemyeĢil bir Ģehirdir. Ġçinde yaĢayan birey olarak 

ben o yeĢilliği çok fazla hissetmiyorum, görmüyorum, haberim yok bilmiyorum. Niye? 

Çünkü meclisimiz var bir de meclisimizin koskocaman bir bahçesi var, bakımını iyi 

yapıyorlar fakat vatandaĢ eriĢimine kapalı. Harp okulu var, devasa bir alan. Askerler çok 

güzel ağaçlandırmıĢlar, Ģehir içinde bir orman merkezimiz var ama bizim ona eriĢimimiz 

yok. Ya kimlik kartınız olması ya da bir yerin mensubu olmanız lazım ki girin kullanın. Bu 

anlamda, yeĢil ve kamusal alanlara evrensel eriĢim sağlamanın önemi, iyi ve kötü pek 

çok örnekle çoğaltılabilir. 

Uluslararası düzeyde ilginç olan yeni ve en önemli noktasını sizlere tekrar etmek isterim: 

Ulus altı düzeyde BirleĢmiĢ Milletlerin koyduğu bu 17 hedefi, bölge veya kentler olarak 

doğrudan benimseme hakkına sahibiz, ülke düzeyinde bir anlaĢma imzalanmasını 

beklemeksizin, belediyelerimiz bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerini benimseyebilirler. 

BirleĢmiĢ Milletler böyle bir Ģeyi ilk defa yaptı ve böyle bir kapıyı açtı. (Bu konuda daha 

detaylı ve doğrudan bilgi için bakınız 4 ve 5). 

Katılımcı:  Peki, Türkiye‟deki herhangi bir belediye bu konuyla ilgili iĢlemi BirleĢmiĢ Milletler 

üzerinden mi yapacak?  

Sinan Özden: Ben öyle biliyorum6. Herhangi bir belediye doğrudan BirleĢmiĢ Milletler ile 

muhatap olup diyebilir ki; ben kendi Ģehrimi sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun 

                                                 

4 Local and subnational governments have a unique role and contribution to play in the 

advancement and implementation of global agreements and sustainable development laws, 

policies, strategies, standards, programs and actions. The role of local and subnational 

governments as governmental stakeholders in sustainable development is recognized in a 

number of intergovernmental processes and documents, including paragraph 42 of the Rio+20 

Outcome Document “The Future We Want”. 

(https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/localauthorities) 

5 https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups 
6 Bu sorunun yanıtı, UN Sustainable Development Knowledge Platform‟da da Ģu Ģekilde 

verilmektedir:  

How to get involved? 

The Division of Sustainable Development, through the Stakeholders Engagement Programme, 

collaborates closely with MGoS through a coordinating body of facilitators known as the 

Organizing Partners, comprised of accredited organizations that are invited to be facilitators 
between the Major Group constituencies and DSD. Organizing Partners are tasked with 
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Ģekilde geliĢtirmeyi taahhüt ediyorum. Bu durumun bir zorlayıcılığı yok ama bu hedefleri 

benimsiyorum ve bu hedeflere uygun olarak kentsel politikalarımı uygulayacağım. Bu 

Ģekilde belediye kendisi bu ağın bir parçası haline gelebilir. Yalnız sonrasında ne kadar 

uyguladı, uygulamadı bir izleme sistemi kurup kurmadıkları konusunda ben de çok bilgi 

sahibi değilim. Dediğim gibi bütün bunlar yeni geliĢtiriliyor, yani size bu anlattığım sadece 

11. hedefin altındaki 7 tane alt hedef geliĢtirildiği için anlatabiliyorum, ama mesela 17. 

hedefin altında çok fazla Ģey var. Kentsel sürekliliğe odaklanan çalıĢma grubu da hâlâ 

çalıĢmalarını sürdürüyor. Seneye böyle bir toplantı yapıyor olsak buraya bir iki tane alt 

hedef daha eklemiĢ olabilirdik veya içerikleri ya da ifadeleri daha değiĢmiĢ olabilirdi. 

Teorik olarak böyle bir Ģey mümkün ama bu hedefte bir değiĢiklik olacağını pek 

zannetmiyorum. 

Katılımcı: Bu hedefler doğrultusunda belediyelere bir kaynak aktarımı var mı? 

Sinan Özden: Hayır. Bu hedeflere uyuyorsunuz diye bir kaynak aktarımı yok. Ama Ģöyle bir 

Ģey var, özellikle uluslararası finans kuruluĢlarının kaynaklarından yararlanabilmek için 

bunlar önemli dayanaklar. Direkt BirleĢmiĢ Milletlerden fon sağlamak mümkün 

olmayacaktır ama ben “BirleĢmiĢ Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri 

doğrultusunda Ģunu yapıyorum zaten” dediğiniz zaman o fonlara eriĢme Ģansınız artıyor. 

Katılımcı: Prestij meselesi o zaman biraz da? 

Sinan Özden: Evet, çok da yüksek. 

Katılımcı: 11. hedefe baktığımızda, Güney Amerika‟nın damgası var mı bu iĢte? YaĢam 

tarzları, politik yapıları açısından. 

Sinan Özden: Güney Amerika... Bu açıdan bakmamıĢtım ama çalıĢma grubu içerisinde 

Güney Amerikalılar var. 

Katılımcı: Oralar çevre açısından, kâr amacı gütmeden ve fikir olarak bizden farklıdır 

zaten. Bence bu iĢin baĢında olması gereken belediye baĢkanı ve iĢleri çevre ödülü 

alayım diye değil de politik olarak gerekli görüp değer vermeleri. Biliyorsunuz orada 

sistem daha farklıdır, kapitalistlerin çok fazla etkili olduğu bir yer değil. Dolayısıyla alt 

hedeflere baktığımızda tümüyle orayı yansıtan bir Ģey olduğunu düĢünüyorum. Öyle 

değil mi? 

Sinan Özden: Öyle yorumlamamıĢtık. Bunu küresel bir Ģey olarak düĢünün. 

Katılımcı: Tüm bu maddelerde kâr amacı yok, çevre çok ön planda. Güney Amerika‟ya 

baktığımda tüm bu maddelere damgasını vurmuĢ gibi görüyorum. 

                                                                                                                                                              

coordinating inputs and streamlining communications from their particular constituencies. To get 

involved and learn more about the activities of your Major Group, please contact the 

corresponding Organizing Partner directly. 
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Sinan Özden: Bu, kusura bakmayın, iyi niyetli bir yorum. O gözle bakıp, yorumlayıp ona 

göre de hareket etmek mümkün tabi. Ama siz kentsel dönüĢüm konusunu açtınız. 

“Gecekondu alanlarını iyileĢtir”i tutup bizim TOKĠ merkezli kentsel dönüĢüm uygulaması 

diyerek de yapabilirsiniz. 

Katılımcı: ġunu demek istiyorum aslında, Türkiye‟deki inĢaatın yapım amacı bir anlamda 

rant sağlamak, o yüzden Güney Amerika diyorum. Buradaki durum oradaki belediye 

baĢkanının politik bakıĢ açısını yansıtıyor. Onun için daha kolay böyle bir ödüle yönelik iĢ 

yapmak ve ödülü kazanmak. Yoksa derdi, ben bol bol inĢaat yapayım kâr edeyim; 

yürüyüĢ yolları yapayım, yaya yolları yapayım, yeĢil alanlar açayım falan biraz da politik 

bakıĢla alakalı. Amaç ne? Toplumu orada huzurlu bir Ģekilde yaĢatmak mı, yoksa kâr 

elde etmek mi? 

Sinan Özden: Açtığınız konu enteresan bir konu. Yine bir örnek vermek isterim, 

Ankara‟dan Dikmen Vadisi Projesi. 1988-1989 döneminde, Murat Karayalçın‟ın 

döneminde baĢlıyor. Durumu kiĢiselleĢtirmek ve politik tartıĢmaların bir tarafı olmak 

istemiyorum ama Dikmen Vadisi Projesi ilk kurgulandığında, Ankara çanak içindedir ve 

bu vadi çanaktaki önemli vadilerden bir tanesidir. Ankara‟da “terselme” veya 

“inversiyon” diye anılan ciddi bir hava kirliliği sorunu var. Hava hareketliliğinin 

olmadığından bahsediyorlar. Bu yüzden de vadi kanallarını açarak kente hava giriĢini 

sağlamak önemli deniliyor. Gerekçelerden bir tanesi buyken bir diğeri ise gecekondu 

iyileĢtirmesiydi. O dönemde Ģöyle bir model geliĢtirdiler: Çapraz finans dedikleri bir 

yöntem uyguladılar ve temel olarak gecekonduların iĢgal ettiği vadi tabanını açtılar. 

Suyla ilgili afetlere de bir yanıttır bu. Vadi tabanını açalım, bütün gecekonduları 

kaldıralım. Bunlar üstüne üstlük kötü kalite kömür yakıyorlar ve temiz hava giriĢ kanallarına 

istenilenin tam aksine kirli hava veriyorlar. Bu sefer o gecekonduları yıkalım; vadinin 

yamaçlarına doğru ev ve apartmanlar yapalım, gecekonduluları da oraya oturtalım. 

Barınma hakları esas olsun, dolayısıyla bir gecekondusu olan, bir daire sahibi olsun. Peki, 

böyle büyük bir Ģeyin finansmanını nasıl sağlayalım? Çapraz finansman modeli 

uyguladılar: Dikmen Vadisi‟nin birinci etabında iki tane kule yükseldi. Bunlar iĢ merkezi ve 

prestijli, yüksek gelir grubuna hitap eden konutları içeren iki tane kuledir. Buradaki daire 

satıĢlarından elde edilen gelir de projenin masraflarını baĢtan aĢağıya karĢılasın. Böyle bir 

yaklaĢım, ben öğrenciydim o zamanlar, beni çok heyecanlandırmıĢtı. Ama bir yandan 

da planlama camiasında tartıĢmalar vardı. Gelen en önemli eleĢtirilerden bir tanesi: “E 

bu getirdiğiniz sistem her zaman geçerli olmayabilir” idi. Böyle çapraz finansman diye, 

belediyenin konut yaparak para kazanmasının yolunu açtığınızda, bunun ucu bucağı 

olmayabilir, rant talebi merkeze kayabilir diye bir eleĢtiri geldi. Bu eleĢtiriye yanıt 

niteliğinde bir tedbir de getirilmedi, madem böyle bir Ģey var, toplumcu bir yaklaĢımla 

yapıyorsunuz, o zaman buna iliĢkin tedbirler de geliĢtirmek gerekirdi. Bugünkü durumda 

Dikmen Vadisi‟nde gecekonduların eylem yapıyor ve itiraz ediyor olmasının altındaki 

sebeplerden bir tanesi de budur. Aradaki uçurum çok açıldı. Gelir getirici ve projeyi 

finanse etmek için yapılan yapılardan elde edilen gelirle, gecekonduculara daire olarak 

verilecek yapılar arasındaki uçurum çok açıldı. Birinci etaptan sonraki etaplarda projenin 



 

 

 183 

giderlerini baĢa baĢ karĢılamak yerine, sıfır maliyetli bir proje yapmak yerine; tüm 

belediyeye genel anlamda gelir yaratıcı bir proje haline dönüĢtürüldü. Sınırlar bir 

anlamda aĢıldı, o gelir getirici kulelerin sayısı ve yükseklikleri arttı. Özel siteler de 

kurulmaya baĢlandı ve orada bir toplumsal bütünleĢme sağlamak arzu edilirken tam 

tersine ayrıĢtırıcı bir projeye doğru evrildi. O yüzden sizin değindiğiniz nokta önemli, bu tür 

projelerin altına imza atmak, böyle projeler yapıyor olmak her zaman politik bir duruĢu 

sağlamak zorunda değil. Dikmen Vadisi Projesi‟nde hâlâ çapraz finansman sistemi 

uygulanıyor. Hâlâ vadi yatağının açılmasından, hava kirliliğinin önlenmesinden 

bahsediliyor. Aslında bütün bu kaygıları da bir anlamda karĢılıyor esasen ama 

uygulamadaki politik dediğiniz düĢünce farklılıkları, çeĢitli duyarlılıklar, değiĢiklikler diyelim; 

baĢka tür projeler yapmanızı da sağlayabilir. Yine kentsel dönüĢümden bahsederken, 

TOKĠ‟ye bakıp değerlendirip, “gecekondulu nüfusun barınma kalitesini artırdı mı, evet 

artırdı” diyebilirsiniz. Kentsel ve temel hizmetlere eriĢimi artırdı mı, artırdı. Bina kalitesini 

barınanlar için kriterler açısından artırdı mı, artırdı diyebiliriz. Ama kentin bütününe ne 

kattı ne katmadı, nasıl bir anlayıĢla yapıldı? Dolayısıyla politikalar farklılaĢabilir ve nasıl 

uyguladığımız önemlidir. 

Evet, dediğimiz gibi bunlar uluslararası ilkeler ama belediyelerin ulusal, merkezi denetime 

karĢı sorumlulukları var ve bu sorumlulukları kendi mevzuatı üzerinden tarif ediyor. Bunun 

tek tek içine girmeyeceğim ama her belediyenin muhatap olduğu 3 temel mevzuat var: 

 Birincisi çevre mevzuatımız, dün de bahsedildi. AB‟ye uyum çerçevesinde çevre 

mevzuatında çok yol katedildi. Bir sürü alanda geliĢme sağlandı. 

 Ġkincisi, yerel yönetim mevzuatı: BüyükĢehir Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Ġl 

Özel Ġdaresi Kanunu yerel yönetim mevzuatını tarifler. Orada Köy Kanunu da var 

ama bizim konumuza girmediği için Ģu an üstünde durmuyorum. 

 Üçüncüsü ise imar mevzuatı ve bu kendi içinde bir külliyat. Bunlar bizim yasal 

çerçevemizi belirliyor. 

Sadece çevre alanına bakalım. AB uyum sürecinde ilerledik dedik ama toplam 60 

kanun, sadece Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün yayınladığı 47 ayrı yönetmelik ve 

42 ayrı genelge var. Belediyeler bunların hepsine cevap vermek durumundalar ancak 

bu çok olası görünmüyor. Ayrıca bunlar zaman zaman birbirleriyle çeliĢebiliyor ve 

tekrarlar var. Belediyenin bütün bu mevzuata cevap vermesi, personel yapısıyla da 

mümkün olmayabiliyor. Tüm bunlar Yerel Çevre Eylem Planlaması ve entegre 

planlamanın gerekçeleri aslında. Bazen de bu yönetmelikler, genelgeler çok detaycı ve 

buyurucu da olabiliyor ve yerel koĢulları değerlendiremeyebiliyorlar. Yaptığımız eğitim 

toplantılarının birinde gündeme geldi: Bir belediye ki Ģehir çok sanayileĢmiĢ ve o bölge 

için son derece anlamlı. Diğer tarafta kırsal bir belediye var ve tebliğin gereklerini yapsa 

da yapmasa da hayat değiĢmiyor. Dolayısıyla böyle bir tekdüzelik (uniformity); her yeri 

birbiriyle eĢ tutmak, yerel önceliklerin gözden kaybolmasına sebebiyet veriyor. Böyle 

durumlarda, iĢ gücünüzün ve finansmanınızın bir bölümünü aslında yapmasanız da 

olabilecek veya mecbur olmadığınız, hayatı ve içinde yaĢadığınız çevreyi daha iyiye 
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götürmeyecek bazı alanlara aktarmak durumunda kalabiliyorsunuz, çünkü o mevzuatın 

gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Çevre alanındaki esas uygulayıcı olan belediyeler. 

Belediyelerin hareket alanını nereye kadar açmalıyız ve ne düzeye getirmeliyiz 

meselesini ÇEKAP projesi kapsamında ÇġB ile tartıĢıyoruz. Yeri gelmiĢken belirteyim, bu 

konuda bir online anket çalıĢması düzenledik, belediyelerin özel kalem müdürlüklerinin 

doldurmasını istedik çünkü teknik değil politik düzeyde bir anketti. 

Katılımcı: Anketi belediye özel müdürlüklerine Çevre ve ġehircilik Bakanlığı üzerinden mi 

gönderdiniz? 

Sinan Özden: Evet ÇġB üzerinden iletildi. Basit ve kısa bir anket ama hangi alanlarda 

sorumluluklar nasıl dağılıyor, nerede sorunlar yoğunlaĢıyor gibi konuları daha tartıĢılabilir 

bir zemine çekmek için hazırladığımız bir anket çalıĢması oldu. Belde belediyeleri hariç 

tüm belediyelere, Su ve Kanalizasyon Ġdarelerine gönderildi. 

Katılımcı: Yaptığınız çalıĢma tüm yerel yönetimleri mi kapsıyor? 

Sinan Özden: ÇalıĢma grubu içerisinde, Türkiye Belediyeler Birliğinden bir üye var ve 

Marmara Belediyeler Birliğini bütün toplantılarımıza davet ediyoruz, henüz katılım olmadı 

fakat konuyu yakından takip ediyorlar. Toplantılar Ankara‟da, dolayısıyla Ģehir dıĢından 

katılım çeĢitli sebeplerden kolay olamayabiliyor. Ayrıca Çankaya, Polatlı ve Aksaray 

belediyelerini temsilen çalıĢma grubunda yer alıyorlar. 

Katılımcı: Avrupa Birliği projesi mi peki bu çalıĢma? 

Sinan Özden: Evet bu ÇEKAP projemiz kapsamında yapılan çalıĢmalar. 

Katılımcı: Merkezi yönetimler genelde masa baĢında karar alırlar, son zamanlarda yerel 

yönetimler deneme-yanılma yöntemiyle sistemi kurmaya çalıĢıyorlar. Bakanlıklar yereli 

çok dikkate almayabiliyor da o yüzden soruyorum. Bu sistem iĢliyor mu? 

Sinan Özden: Bu söylediğiniz kamu yönetimi reformu tartıĢmalarıyla doğrudan ilgili, ama 

katılımcılığı arttırmak bir temel ilke olarak hem projelerin hem de devletin çeĢitli 

kademelerinin önemli bir gündem konusu, zaten öyle olmasa bu projeler yapılabiliyor 

olmazdı. Ama sorun Ģu, biz bu mekanizmaların genelde projeler kapsamında 

uygulamalarını yapıyoruz, kalıcı bir Ģekilde Türk kamu yönetiminin de parçası haline 

getirmemiz gerektiği Ģüphesiz. Bunlar yavaĢ yavaĢ olacak. 
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3.2 Kentsel Sürdürülebilirlik Göstergeleri 

M. Sinan ÖZDEN 

REC Türkiye Kıdemli Danışman 

Bahsi geçen yapı içerisinde belediyeler nasıl daha sürdürülebilir hale gelmeli?  

Kentsel sürdürülebilirlik göstergeleri üzerine çok fazla literatür, yazı ve makale var ama 

bütün bunlar göstergelerin etrafında dolanıp tanımlar koymaya ve birtakım teorik 

çalıĢmalar yapmaya çalıĢıyorlar. Bu alandaki ilk somut çalıĢmayı Avrupa Birliği‟nin 

düĢünce kuruluĢlarından biri olan EuroFound Avrupa Vakfı gerçekleĢtirmiĢ. 1998 yılında 

Mega ve Pedersen adında iki akademisyen 16 göstergeden oluĢan bir gösterge seti 

hazırlamıĢlar. Bu göstergelere uyarak, tüm tartıĢmaları gösterge temeline çeken çalıĢma, 

Mega ve Pedersen‟e ait. Biz bu göstergeleri, ÇEKAP projesinin öncülerinden olan bir 

baĢka projede daha kullandık. Yine REC Türkiye tarafından, ÇġB ile birlikte uygulanmıĢ bir 

kapasite geliĢtirme projesi. Orada pilot olarak üç tane yerel çevre eylem planı 

hazırlamamız gerekiyordu, bunun için Trabzon, Aksaray ve Mardin illeri seçildi. Söz konusu 

göstergeleri, Aksaray çalıĢmasında planlamaya temel olarak kullandık. Sanıyorum 

mevcut proje kapsamında da benzer bir çalıĢma yapılıyor olmasının sebebi, Çevre ve 

ġehircilik Bakanlığının o çalıĢmaları umut verici olarak nitelendirmesi ve o dönemki pilot 

çalıĢmaları ulusal düzeyde yayma gerekçesi. 1998‟den bu yana, göstergeler üzerinde 

baĢka çalıĢmalar da yapılmıĢ durumda ama en somut set bu bahsettiklerim, sizinle de 

bunları paylaĢacağım. 

Ġlk önce kentsel sürdürülebilirlik için ilkelere bakalım ve kentsel sürdürülebilirlik göstergeleri 

neler olabilir, biz tartıĢalım istiyorum. Ondan sonra bizim önerdiğimiz gösterge setiyle, 

projede kullandığımız gösterge seti uyuĢuyor mu? Hangilerini biz söylemiĢiz, söylememiĢiz 

onlara bir bakacağız. Sizce neler bunlar? Çerçevesi ne bu göstergelerin? 

Her kentin, çevresel özellikleri bakımından tanımlanmıĢ ve üzerinde uzlaĢı sağlanmıĢ bir 

referans noktasına ihtiyacı var. Böyle bir referansımız olsun, somut göstergelere dayansın 

ve değerlendirmeleri yine somut değerler üzerinden yapabilelim. Ayrıca eylem planında 

yer alması gereken faaliyetlere ıĢık tutsun. Dolayısıyla belediye, çevre eylem planı 

hazırlarken bu gösterge setinde daha iyiye geldiğini göstermesi için ne tür eylemler 

yapmalı, onu tarif etmeye çalıĢalım. Eylem planında yer alan faaliyetlerin kentin 

sürdürülebilir geliĢimine katkısı tanımlanabilsin. Elimizde bir gösterge olduğu zaman, artık 

sürdürülebilir geliĢime de katkı sağladığımızı söyleyebiliriz. Artık somut olarak biz bunu 

yaptık, buradan buraya getirdik diyebiliriz. Eylem planının, kentin sürdürülebilir geliĢimine 

katkısının sınanması ve böylece kabul gören bir dayanak ve izleme aracının üretilmesi, 

“izleme ve değerlendirme (monitoring and evaluation)” denen kavram. Göstergeleriniz 

varsa izleme ve değerlendirme de yapabilirsiniz. Yani bu gösterge setini kullanarak 

uygulamayı da izleyebiliyoruz. Ölçülebilir ve Ģeffaf bir süreç tasarımı yapılabilir. ġeffaflık 

önemli çünkü katılımcılığı arttıran bir husus. Böylelikle vatandaĢın da süreç içerisinde yer 

almasını kolaylaĢtırıyor. 
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Ne olabilir kentsel sürdürülebilirlik göstergeleri? Siz söyleyin ben yazayım (bkz. Tablo 25). 

Tablo 25 - Kentsel Sürdürülebilirlik Göstergelerine Katılımcı Önerileri7 

Katılımcı Önerileri 

1 UlaĢım 

2 Su kaynaklarının sürekliliği. Arıtılan su havzalarının korunması 

3 YeĢil alanların arttırılması ve korunması 

4 KiĢi baĢına düĢen yeĢil alan 

5 Yenilenebilir enerji kaynaklarını n kullanılması 

6 Hava kalitesinin arttırılması  

7 
YapılaĢmanın; üzerindeki ekolojik yapıya, ekolojik Ģartları sürdürecek Ģekilde 

düzenlenmesi çünkü yapılaĢma mikro-iklimler için çok büyük tehlike oluĢturabiliyor.  

8 Hava sıcaklığındaki artıĢlar ve dikine büyüme 

9 

YapılaĢmanın ekolojiye uygun olması. (Dikmen Vadisi örneğinde olduğu gibi hava 

kanallarının kapanmaması. Mesela Bornova‟nın bir ucuna yüksek yapılar 

dikilmeye baĢlanmıĢ yani bir bakıma bindiğimiz dalı kesiyoruz.9 

10 Altyapının geliĢtirilmesi 

11 Gürültü kirliliğinin önlenmesi 

12 VatandaĢların özellikle çevreyle ilgili karar alma süreçlerine katılımının sağlanması 

13 
Sosyal alanların ve faaliyetlerin çeĢitliliği. (Faaliyetlerin çok çeĢitli olduğu bir yerde 

yaĢamadığım için sosyal faaliyetlerin eksikliğini hissediyorum.) 

14 
Kentlerde sorun olan donatı alanlarının nüfusa göre belirlenmesi. Tüm donatılar: 

ticaretinden sosyokültürel tesisine kadar. 

15 Atıkların yönetilmesi 

16 Sürdürülebilir ilkelerle hazırlanmıĢ imar planlarının değiĢikliğe uğramaması 

17 
Kenti sadece insanların yaĢam alanı olarak görmemek. (Diğer canlıların, 

hayvanların da yaĢamasına olanak verilmesi.) 

18 
KamulaĢtırılacak alanların bir an önce kamu eline geçirilerek halkın rantsız 

alanlarda refahının arttırılması 

                                                 

7 Bu beyin fırtınası, uygulanan sekiz eğitim programının hepsinde tekrarlanmıĢtır. Katılımcıların 

eğitimlerde kayıt edilen önerileri ve kentsel sürdürülebilirlik göstergeleri ile karĢılaĢtırmaları bu 

bölümün devamında verilmiĢtir.  
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Değerlendirme: 

Öneri 1: UlaĢım. Bu gösterge değil daha çok bir kentsel yönetim politikası olarak 

bahsedilebilir. Ġlkeyi koymanız nasıl uygulandığını çok fazla tarif etmiyor. Bu, politika 

düzeyinde bir önerme, kabul ederseniz eğer bunu gösterge olarak yazmayalım. 

Evet. ġimdi dediniz ki kentsel ulaĢımda yapacağımız iyileĢtirmeler, su kaynaklarının 

sürekliliği, yeĢil alanların arttırılması bunun da kiĢi baĢı yeĢil alan olarak ölçülmesi kentin 

sürdürülebilirliğini arttırır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırırsak, hava 

kalitesini iyileĢtirirsek, yapılaĢmanın doğaya uygun olarak gerçekleĢmesini sağlarsak, 

altyapımızı geliĢtirirsek, gürültü kirliliğini önlersek, vatandaĢların katılımını sağlarsak, sosyal 

alan ve faaliyetlerini arttırırsak, kentsel donatıların nüfusa göre belirlenmesini 

sağlayabilirsek, iyi atık yönetimi yaparsak, imar planlarının sık sık değiĢtirilmesini önlersek, 

kentte biyolojik çeĢitliliğe saygı gösterirsek ve tarihi eserleri korursak biz sürdürülebilir 

kalkınma ilkelerine dayalı kentsel geliĢimi sağlamıĢ oluruz dediniz. ġimdi bakalım 

bahsettiğimiz iki akademisyen, Mega ve Pedersen, neler demiĢ. KarĢılaĢtıralım ve 

inceleyelim. 

ġunu da belirtmek gerekir, akademisyenlerin önerdiği 16 göstergenin tamamı Türkiye için 

çok geçerli olmayabilir. ÇEKAP projesi kapsamındaki çalıĢma grubumuz ile bunun üzerine 

çalıĢıp, 16 göstergeyi Türkiye Ģartlarına uyarladık (bkz. Tablo 26). 

Tablo 26 - Kentsel Sürdürülebilirlik Kriterleri Türkiye’ye Uyarlanmış Liste 

1 Kentin Küresel ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠne Etkisi 

2 Kentte HAVA KĠRLĠLĠĞĠ 

3 Kentte çevreye duyarlı ULAġIM olanakları 

4 Kentin ATIK YÖNETĠMĠ 

5a Kentte ENERJĠ TÜKETĠMĠnde tasarruf 

5b Kentin YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ KAYNAKLARIndan yararlanması  

6 Kentin SU TÜKETĠMĠ 

7 Kentte ATIKSU BERTARAFI 

8 Kentte RAHATSIZLIK yaratan unsurlar (kötü koku, görüntü kirliliği) 

9 Kentte GÜRÜLTÜ Yönetimi 

10 Kentte SOSYAL ADALETin sağlanması 

11 Kentteki konutların kalitesi: BARINMA KALĠTESĠ 

12 Kentte GÜVENLĠK 

13 EKONOMĠK SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK 

14 YEġĠL ALANLAR ve KÜLTÜREL MĠRAS Alanları 

15 VATANDAġ KATILIMI 

16 KENT KĠMLĠĞĠ: Kentin özgün niteliklerinin korunması 
 

Bundan önce sizinle orijinal gösterge setini paylaĢacağım. Yeri geldiğinde de ülkemiz için 

düĢündüğümüz modifikasyonları size aktaracağım. Mega ve Pedersen‟in çalıĢması 

aslında Avrupa‟nın tamamı için geliĢtirilmiĢ göstergeler. Bu çalıĢma Avrupa 

müktesebatının bir parçası değil ama Avrupa‟ya 16 göstergeyi kullanarak sürdürülebilirlik 

seviyesini ölçebilirsiniz diyorlar. 
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Küresel iklim göstergesi. Kentin iklim değiĢikliğine yaptığı etki. Ġklim değiĢikliğinden 

bahsederken iki Ģeye değiniyoruz aslında; uyum ve azaltım. Ġklim değiĢikliğine yaptığımız 

etkiyi azaltmak ve iklim değiĢikliğine uyum sağlamak. O uyumu buraya koymamıĢlar 

mesela, ama etki azaltma kısmının üstünde baya çok durmuĢlar. Gösterge olarak küresel 

iklim eĢdeğerini öneriyorlar. Salınan tüm sera gazları için bize ortak ölçüm birimi sunar. 

Sera gazlarının azaltılması da o Ģehrin temel politikalarından biri olmalı deniliyor. Burada 

karĢımıza Ģöyle bir soru çıkıyor: “Ama belediyeler kentin bütününü kaplamıyor, kentin 

tümünde yetki sahibi değil; o yüzden sera gazlarını azaltmak belediyenin sorumluluğu 

olamaz”. Doğrudur, fakat kendi sorumluluk alanımız içinde ne yapabiliriz? Kamu 

araçlarının, belediye otobüslerinin gaz salımındaki etkilerini azaltmaya yönelik bir Ģeyler 

yapılabilir. Yine belediyenin yönetiminde, denetiminde veya mülkiyetinde olan 

binalarda benzer bir yaklaĢım göstermek mümkün olabilir. Ya da vatandaĢa yönelik 

bilinçlendirme kampanyaları düzenlenebilir. Örneğin, Çankaya Belediyesi bu yaz yine 

uluslararası bir network ile “Covenant of Mayors - BaĢkanlar SözleĢmesi” kapsamında 

bisiklet kampanyası yaptı. Bisiklet kullanımının arttırılmasına yönelik. Kampanyaya katılan 

vatandaĢlar normal ulaĢımlarını bisikletle yaparak emisyonları azaltmaya yönelik bir katkı 

sağladılar. Çok baĢarılı değildi belki ama Türkiye‟deki ilk örnek olması açısından dikkat 

çekicidir. 

Hava kirliliği göstergesi. Bu konu bizim gösterge önerilerimizde de yer alıyor. Tüm 

vatandaĢlar için hava kirliliğinin sınır değerleri aĢtığı gün sayısını ifade eder. Bu çalıĢmanın 

kıymeti, somut göstergeler önermesinden geliyor. Yasal olarak belirlenmiĢ kükürt dioksit, 

azot dioksit, karbondioksit ve partikül madde sınırlarının aĢılmasını ölçen ters yönlü bir 

göstergedir. AĢılan gün sayısı ne kadar büyükse, durum o kadar kötüdür. Kentin bütünü 

ve tüm kentte yaĢayanları kapsaması açısından sadece kentin merkezi değil kentin 

bütününde birden fazla noktada ölçüm yapılması gerekir. Uyarı alarmı gibi iki sınır 

aĢımından bahsedilebilir. BaĢka illerde de olabilir belki bilemiyorum ama Gaziantep kent 

merkezinde kocaman bir pano var, bütün değerleri gösteriyor. Bu iyi bir uygulama. 

Aksaray‟da ise bütün vatandaĢlar istisnasız herkes hava kirliliğinden Ģikâyetçi ama Ġl 

Çevre Müdürlüğünün verileri Aksaray‟ın havasının temiz olduğunu söylüyor. Niye? Çünkü 

ölçüm istasyonlarının ikisi de Ģehrin en havadar iki tepesinin üzerine kurulmuĢ. ġehrin 

kendisini değil, o tepelerdeki değerleri ölçüyor. Peki, çok güzel; iki tane istasyonunuz var 

neden kenti ölçmüyorsunuz? Nedenini tahmin edebiliyor musunuz? Kötü niyet yok onu 

söyleyeyim. Yani hep temiz ölçüm kayıtları geçsin gibi bir niyet değil. Oralar istasyonların 

kurulacağı hazine arazisiydi. ġehir merkezinde ise kurulabilecek bir yer yoktu bundan 

dolayı oralara kurulmuĢ. Temiz ölçüm yapıyor ancak vatandaĢın söylediği doğrudur. 

Hava kirli ama ne kadar kirli, kayıtlar onu göstermiyor. Bu göstergeyi biz hava kalitesi 

baĢlığında topladık. Orijinal çalıĢmadaki bu ve bundan sonraki iki göstergeyi; asit birikimi 

ile toksik emisyon göstergeleri, bizim çalıĢmamızda hava kalitesi baĢlığı altında 

birleĢtirmeyi öneriyoruz. 

Kentteki asit birikimi göstergesi, asidik maddelerin kentte birikme miktarını gösterir. Hektar 

baĢına SO2, NO2 ve NH3 üzerinden ölçüyorlar. Asidik maddeler, ister kentte üretilmiĢ olsun 
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isterse uzaktan hava yoluyla kente taĢınmıĢ olsun, kaynağı dikkate almaksızın yağmur 

suyunun pH değerine ve barındırdığı elementlere bakarak değerlendirilmeli deniliyor. 

Temel politika hedefi, kentte asit birikimini hızla ve Ģiddetle azaltmak. Asit birikimi 

konusunda, Londra‟da olduğu gibi asit yağmuru meselesinden bahsedilir. Onun dıĢında 

korumacılar bu konuda çok hassaslar. Özellikle Ģehirde tarihi varlıkların korunması, 

rölyeflerin korunması vesaire konularında, insan olarak hissetmediğimiz düzeydeki asidite 

bile bütün o cephelerin ve rölyeflerin zarar görmesine neden oluyor. Artık bu da bir 

sürdürülebilirlik göstergesi olarak dile getiriliyor. 

Toksik emisyonlar da yine hava kalitesi içerisinde değerlendirilmesini önerdiğimiz bir diğer 

gösterge. Kente salınan toksik ve radyoaktif maddelerin her birinin göz ardı 

edilemeyecek Ģekilde artmasını ifade eder. Bu tehlikeli maddelerin kentte üretilmemesi 

ve salımının risk oluĢturmayacak değerlere düĢürülmesi Ģüphesiz bir politika hedefi. 

BeĢinci gösterge, kentsel temiz ulaşım göstergesi. Bu göstergeyi biz de burada dile 

getirdik. Kent içindeki yolculukların, özellikle de zorunlu olanlarının çevreyle uyumlu hale 

gelmesini ifade eder. Zorunlu yolculuk ne demek biliyor muyuz? Bizim planlama dilinde 

sıkça kullandığımız bir Ģeydir. Bir keyfe keder yolculuklar var, ama üç tane de zorunlu 

yolculuğumuz var: Öğrenciler için okula gitme yolculuğu, evden iĢe iĢten eve yaptığımız 

yolculuklar, evden çarĢıya çarĢıdan eve yaptığımız yolculuklar. Yani üç tane destinasyon 

noktamız var. Bunlar en asosyal kiĢinin bile yapmak zorunda olduğu yolculuklar. 

Gösterge, özellikle bu yolculukları hesaba katın diyor. Gösterge içerisinde; toplu taĢıma, 

bisiklet ve yaya ulaĢımı çevreyle uyumlu ulaĢım Ģekilleri olarak kabul ediliyor. Özel araçla 

yaptıklarımız ise çevreye zararlı yolculuklar. Mesela bisiklet bu konudaki en kritik 

noktalardan bir tanesi; bisikletle bu zorunlu yolculukları yapabilmek. Mesela 

eğlence/keyif amaçlı gezintileri değil de, bir hafta sonu etkinliği olarak bisikletle dıĢarıya 

çıkmayı düĢünelim. Ġzmir‟de bisiklet konusuyla ilgili güzel bir çalıĢma var. Bir toplu taĢıma 

Ģekli olarak bisikletler konmuĢ durumda, bisiklet yolları yapılmıĢ harikulade ama bu hat ve 

bisiklet noktaları nerede diye haritasına baktım, sadece deniz kıyısında. Kentin içine 

girmiyor. Yani bizim iĢe gitmemizi, okula gitmemizi kolaylaĢtıracak bir yöntem olarak 

henüz yaygınlaĢtırılmamıĢ. 

Katılımcı: Muğla merkezde var bisiklet. Üniversite ile merkez arasında yol var. 

Sinan Özden: Evet bu mesela iyi bir Ģey. ġüphesiz Ġzmir‟in yaptığı da iyi bir Ģey ama Ģehir 

içinde de yaygınlaĢtırılmalı ki bir toplu taĢıma Ģekli olarak anlayalım. Ġzmir‟deki, Ģu haliyle 

bir rekreasyon, bir eğlence etkinliği olarak duruyor. Bunun zorunlu yolculuklar için de 

geliĢtirilmesi gerek. 

Ayrıca bu göstergenin ölçümü de istatistiki yöntemlerle yapılır deniliyor. KiĢi baĢına yılda 

katedilen Ģehir içi kilometre veya yolculuk sayısından çevreyle uyumlu yolculuk sayısının 

çıkarılması. ġehirde yapılan toplam ulaĢımdan, uyumlu dediğimiz; yaya, bisiklet veya 

toplu taĢımayla yapılan ulaĢımı çıkartınca geriye kalan miktar ne kadar düĢükse o kadar 

iyidir deniliyor. Sıfıra ulaĢması hiçbir zaman mümkün değil ve temel politika; zorunlu 
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ulaĢımda gereksiz yere özel ulaĢım yöntemlerinin kullanımının azaltılması ve kentte 

eriĢilebilirliği arttırmak. UlaĢım konusunda bisikletle ilgili bir Ģey daha söylemek lazım 

aslında. Böyle bir duyarlılık oluĢtu, çeĢitli yerlerde bisiklet yolları yapılmaya baĢlandı ki bu 

çok iyi bir geliĢme. Ama bisiklet yolu dediğimiz Ģey gerçekten bir taĢıt yoludur. Bisiklet 

yolunun geniĢliği yarım metreye düĢmez, düĢmemelidir. Bu yolda giderken birdenbire bir 

elektrik direği ya da reklam panosuyla karĢılaĢılmamalıdır ve bisiklet yolu kaldırımın bir 

kısmının maviye boyanmasıyla oluĢturulan bir yol değildir. Mesela ilk hevesle böyle 

uygulamalar yaptık. Nilüfer Belediyesinin erken dönem uygulamalarında böyle durumlar 

var ama bunun uygun çözüm olmadığının anlaĢılmasıyla, özel olarak bisiklet yolları 

yapılmaya ve tahsis edilmeye baĢlandı. Bisikletle ilgili bir baĢka husus da, bizim Belediye 

Kanunu‟muz; büyükĢehirler ve ilçe belediyeleri arasındaki yol ağında bir bölüĢüm 

öngörüyor ya, caddeler büyükĢehrin ve sokaklar ilçe belediyelerinin gibi. Dolayısıyla, 

böyle bir proje yaparken, belediyeler arasında koordinasyon sağlamak son derece 

önemli. Sadece ana caddelerde yer alan veya sokak bitince kesilen bisiklet yolları 

olmamalı. 

Katılımcı: Belediyelerin bisiklet yolu yapma gibi yani en az Ģu kadar yol yapmalısınız gibi 

bir sınırı var mı? Ya da bu durumun herhangi bir yaptırımı var mı? 

Sinan Özden: Bir yaptırımı yok ama bir teĢvik var galiba. 

Katılımcı: Kalkınma Ajansları kredi verebiliyor sanırım. Bir belediye hem bu destek hem de 

kendi finansmanıyla bisiklet yolları yaptı diye duymuĢtum. 

Sinan Özden: Yani, tam hakim değilim konuya, ama Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 

bisiklet yolu projelerine hibe desteği veriyor. Kaldırımı maviye boyamasına vermiyorlar 

tabi ama proje teklifleri inceleniyor, uygun olanlarına yüzde yüz hibeye kadar destek 

verilebiliyor. 

Katılımcı: Benim Ģu konuda bir merakım var. AB mevzuatında, elektrikli bisikletler de bu 

kapsamda mı değerlendiriliyor? 

Sinan Özden: AB mevzuatı kapsamını bilmiyorum. Almanya‟nın durumunu biliyorum. 

Pedal çevirmeden gidebiliyorsak, yani ister motor içten yanmalı olsun ister elektrikli motor 

olsun herhangi bir dıĢsal enerji kaynağını kullandığınız anda o bir mobilettir, motorlu taĢıt 

aracıdır deniliyor. O yüzden Almanya‟da bisikletinize bir elektrik kiti taktınız diyelim, o 

elektrik kitiniz için pedal çevirmeden gitmenize olanak verecek bir gaz düğmesi, gaz 

pedalı koymanız yasak. O zaman mopet sınıfına giriyor ve ona göre iĢlem yapmanız 

gerekiyor. Ama elektrik destekli bisiklet dedikleri Ģey var. Orada siz pedal çevirdikçe 

motor güç veriyor ve siz daha az yoruluyorsunuz motor desteği ile gidiyorsunuz ama sizin 

pedal çevirmeniz zorunlu. Almanya böyle bir sınır koymuĢ. Bizde ise bu alan hiç 

düzenlenmemiĢ durumda. Motoru olmayanları araçtan saymamak gibi bir durum var. 

Almanya‟da ise bisikletin bisiklet olma vasfını kaybettirmeden düzenleme yapıyor. Yani 

bisiklet olması için pedal çevirmen lazım diyor. 
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Katılımcı: Evet o yüzden mi vergi yok, plaka, ruhsat iĢlemleri yok? 

Sinan Özden: Evet aynen öyle. 

Katılımcı: Kentlilik kültürü olmayınca tüm bu söylediklerimiz havada kalıyor gibi geliyor 

bana. Bisiklet yolunu yaptık diyelim, bisiklet yolunu grup halinde iĢgal ettikten sonra veya 

yaya geçidinde durmayan, yol vermeyen araçlar olduktan sonra bir anlamı yok. Belki 

eğitim süreciyle kentliliğin aĢılanması lazım. Açıkçası bu kültürle yetiĢen kuĢaklar için 

bunlar anlamlı olacak diye düĢünüyorum. Siz ne dersiniz? 

Sinan Özden: Açıkçası iĢin baĢı orası değil aslında, kentlilik kültürü. Sizin söylediğiniz bize 

sürekli eğitim ve farkındalık çalıĢmaları yapmamız gerektiğini söylüyor. Ama Ģunu 

unutmayın, uygun altyapının varlığı da önemli. Örneğin, Türk futbolunda 1980‟lerde falan 

tesis yok, dıĢarıdan hoca getiriyoruz dediler. Tesis kurup, uygulanması olanağını 

göstermeden neyin eğitimini verebilirsiniz? Önce bisiklet yollarını sonra da bu yolların 

kullanımına iliĢkin sıkıntıları tespit edip eğitimler yapacaksınız. Gündoğdu Meydanı ve 

parkında, insanlar gruplar halinde çimlerde oturuyorlar ve herkes kendince bir Ģey 

yapıyor ve çok ilginç araya bıraktıkları mesafe çok makul bir mesafe. Baya geniĢ bir alan 

bırakılmıĢ. Yukarıdan fotoğraf çekseniz, insan öbekleri arasındaki mesafe neredeyse 

birbirine eĢit durumda. Belli ki böyle bir kullanım olanağı yaratılmıĢ. Muhtemelen bir 

zamanlar birbirlerine çok yakın oturdular, araya birisi girdi falan. Sanırım rahatsız 

olmamak ve rahatsız etmemek açısından bir süre sonra toplum ideal mesafesini buldu. 

Sizin açtığınız konuya geri dönersek, uygun ortamı yarattıktan sonra, onun kullanımıyla 

ilgili kuralların geliĢtirilmesi ve eğitim yolu ile bilinçlendirilmesi gerekiyor. 

Katılımcı: Dediklerinizi bir örnek ile destekleyeceğim. Denizli - Antalya yolu üzerine bisiklet 

yolu yapıldı fakat aynı yolda yaya yolu olmadığı için insanlar bisiklet yolunda yürüyor. 

Seyahatçiler araba park ediyor yani yol amacı için kullanılamıyor. 

Sinan Özden: Yaya ulaĢımında da benzer Ģeyler var. Mesela Ankara‟da, çocukluğum 

boyunca, hep övündük Türkiye‟nin en Avrupai, az trafiği burada. Yaya geçitlerinde 

yayaya saygı var, beyaz çizginin gerisinde durulur falan diye. Sonra metro çalıĢması 

baĢladı. Merkez kapandı ve trafik sıkıĢmaya baĢladı. Sonra trafik polisleri bizi, sürücüleri 

kavĢak sınırına çekmeye baĢladılar. Beyaz çizgiler kavĢağın gerisindeydi eskiden. ġimdi 

artık beyaz çizgiyi dinleyen Ģoför kalmadı. Yayalar için de çocukken sağdan geç 

meselesini bilirdik, sonra düzen bozuldu. Artık karĢıdan karĢıya herhangi bir yerde 

geçiliyor. 

En son kentsel temiz ulaĢım üzerine tartıĢtık. Bir diğer gösterge; atık yönetimi göstergesi. 

Kentte yılda kiĢi baĢına üretilen katı atık miktarını ifade eder. Ama somut olarak ölçüm 

yaparken, katı atık depolama alanına giden miktarı azaltmak isteniyor burada. Peki, 

azaltmak için neler yapmak lazım? Ayrı toplama, geri kazanım, yeniden kullanım gibi 

tedbirlerden bahsedebiliriz. Aslında koskocaman bir katı atık yönetimindeki ölçümü 

depolama alanındaki ölçüme indirgemiĢ vaziyette. Kantara indirgemiĢ vaziyette ve bu 

aslında doğru. Gösterge bu kadar basit, net ve açık ama o göstergenin gereğini yerine 
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getirmek için yapmanız gereken iĢler devasa Ģeyler. Biraz önce ulaĢımda eğitim 

gerekmiyor mu sorusu gibi, ayrı toplama ve geri dönüĢüm sistemlerini baĢlı baĢına kurmak 

büyük Ģeyler. Bu göstergeyle atık yönetimini ölçerken, yılda kiĢi baĢına düĢen atık 

miktarını ölçmeyi öneriyorlar. Ölçümü ton üzerinden vermiĢler. 

Enerji tüketimi göstergesi. Biz yaptığımız gösterge alıĢtırmasında daha güzelini söylemiĢiz: 

Yenilenebilir enerji kaynaklarını arttırma! Enerji tüketiminin göstergesi, kentte kullanılan 

tüm enerji miktarını petrol ve eĢdeğeri ton üzerinden ifade eder. KiĢi baĢına yılda 

tüketilen enerjinin; evlerde, sanayide, hizmetlerde ve kamuda azaltılması, en azından 

arttırılmaması temel politika hedefidir. Ayrı ölçülebiliyorsa; elektrik, petrol, gaz, fueloil, 

doğalgaz, odun kömür ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji tüketimi ayrı ayrı 

izlenebilir ve enerji kaynaklarına göre politikalar oluĢturulabilir. Ne var ki Türkiye‟de TÜĠK 

verilerini kullanarak bile biz bu enerji meselesini izleyemiyoruz. Yine de yenilenebilir enerji 

kaynaklarını arttırma, sadece enerji tüketimini azaltma kadar önemli. 

Katılımcı: Kalkınma Ajanslarının doğrudan destek programlarında, karbon ayak izine 

yönelik çalıĢmalar var ve her belediyeye de kredi veriyorlar. 

Sinan Özden: Evet. 

Biz bu ölçümü Avrupa‟da önerildiği Ģekli ile yapamayabiliriz. Ama sizlerin de önerdiği gibi, 

yenilenebilir enerji kaynaklarını arttırmak gibi alt politikalarla bu hedefin gerekliliklerini 

yerine getirebiliriz. Yapılacak Ģeylerden biri de, bir yılı sıfır yılı, milat olarak alıp, değerleri 

kendimiz ölçüp sonra da takip eden yıllarda bir önceki yıla göre olan değiĢimleri referans 

alarak kendi ölçüm sistemimizi kurabiliriz. Aslında bu tüm göstergeler için geçerli. 

Göstergeler önemli. Ama değerleri, ölçümleri kuru kuru not almak değil, ne zaman bu 

göstergeleri bir hedefle birleĢtiririz, o zaman son derece anlamlı hale gelmeye baĢlar. 

Buradaki göstergelerin bazıları, bu toplantı esnasında anlamsız geliyor olabilir. 

Diyebilirsiniz ki, TÜĠK bile bunların verisini tutmuyor, belediye olarak ben nasıl tutabilirim. 

Benden baĢka kurumlar var, Çevre Bakanlığı var, Sağlık Bakanlığı var; benim alanım 

değilken ben nasıl yapayım diyebilirsiniz. Ama ne zaman “kenti sürdürülebilir hale 

getirmek istiyorum” diye hedef koyarız, o zaman bu konuda, benim kendi 

çalıĢmalarımdaki sınırlarım bunlar, ama geliĢmeleri Ģu göstergelere, Ģu kurumun topladığı 

verilere bakarak takip edebilirim dediğiniz anda göstergeler anlam kazanmaya baĢlıyor. 

Bir diğeri su tüketimi göstergesi. Biz bunu alıĢtırmamızda su kaynaklarının sürekliliği diye 

tartıĢmıĢtık. Önce göstergeyi anlatayım sonra biz çalıĢma grubuyla Türkiye‟de ne yaptık 

onu söyleyeyim. Kentin çektiği su miktarını, kiĢi baĢına yılda harcanan m3 su cinsinden 

ifade eder. Kentin çektiği su; bu çok enteresan bir Ģey. Doğal ortamdan, dıĢ dünyadan, 

kentimize ne kadar su alıyoruz? Ve bunu nasıl azaltabiliriz diye soruyor ve metreküp 

cinsinden bakalım diyor. Temel politika hedefi, su eĢdeğerini (su m3/kiĢi yıl) azaltmaktır. 

Yüksek Ģebeke kayıplarının azaltılması ilk yapılacak iĢlerden olmalıdır. Suyun kentte, evde, 

park bahçe sulamasında, kamusal alanlarda, sınai, ticari, tarım ve inĢaat sektöründe 

kullanım oranlarının bilinmesi politika geliĢtirmeyi ve hedefleri belirlemeyi 
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kolaylaĢtıracaktır. Eğer çok fazla sulama yapılan bir Ģehirde yaĢıyorsak, belki bir gri su 

döngüsü, Ģebekesi yaratıp, sulama için kullanılacak suların döngüsü veya yağmur suyu 

toplama sistemlerinin kurulması gibi bir Ģeyler olabilir. Kentin çektiği toplam su 

miktarından bahsediyoruz. Sivas Belediyesinin 2002 - 2003 yıllarında pilot olduğu bir 

projede çalıĢıyorduk. %80‟e varan Ģebekeden kaynaklı su kaybı vardı. Haftanın üç dört 

günü su kesik ve su geldiği zamanda da iki saat verilebiliyordu. ġehir, susuzluktan 

kırılıyordu. Bu olay, baya gündeme geldi ve biliyorsunuz DSĠ su kaynaklarını belediyelere 

getirmekle sorumlu olan taraf. Bu soruna çözüm olması için, DSĠ baraj yapmaya karar 

verdi ve ciddi bir kamu yatırımı olarak baraj yapıldı. Sanırım Ģimdilerde baraj iĢletmeye 

alınmıĢtır. Baraj inĢaatı sürerken belediye bize Ģu bilgiyi verdi: “Bizim Ģehrimizde Ģebeke 

kaçakları %80‟ler düzeyinde. Aslında Ģehrin doğadan çektiği su olarak, toplam çektiği 

miktar vardı ya, yetiyor normalde”. Ama Ģebekeyle dağıtamadığı için onların tekrar 

doğaya gittiğini ve yeraltı suyuna dönüĢtüğünü düĢünebilirsiniz. Bunu ölçmüyoruz, 

ölçemiyoruz da. Yapılması gereken nedir? Tedbir tabii ki, su kaynaklarını arttırmak ama 

bu bilgiye sahip olduğunuzdan itibaren, hatta göstergede deniyor ya “kullanım 

oranlarının bilinmesi”, Ģebekeyi yenilemek eminim daha ucuz bir seçenek olacaktı ve 

daha sürdürülebilir, kalıcı bir seçenek olacaktı. Sivas‟ın nüfusu ne artıyor ne azalıyor belki 

o baraja hiç ihtiyaç olmayacaktı. Ciddi bir baraj yatırımından bahsediyoruz. Sivas çok 

ilginç bir Ģehir. Ġstatistiki olarak nüfusu sabit ama çok fazla göç alıp veren bir yer. Kent 

kırsalından göç alıyor; Ģehir nüfusu da Ġstanbul‟a veya Antalya‟ya göç veriyor. Yine aynı 

Ģekilde, Samsun 19 Mayıs‟tan bir örnek. Kendi park bahçe sulamalarına saat taktılar ve 

cami gibi bedava su verdikleri yerlere de saat taktılar; kim nerede ne kadar kullanıyor 

onu ölçmek istediler. Ama camilerden en baĢta itiraz gelmiĢ. Siz bugün ölçersiniz, yarın 

para kesersiniz diye, ama sonra anlaĢıp takmıĢlar. 

Bütün gösterge setinde, Mega ve Pedersen‟in hazırladığı gösterge setinde sadece su 

tüketimi göstergesi bir gösterge olarak var. Büyük ihtimalle de, Ģehir çektiği bütün suyu 

arıtarak tekrar doğaya bırakır varsayımını kabul ediyor. Nitekim bizim çalıĢma 

grubumuzdaki tartıĢmalarda buna bir de atıksu göstergesi eklenmesi konuĢuldu. Kentin 

doğaya bıraktığı arıtılmıĢ ve arıtılmamıĢ su miktarlarını da ölçmek lazım. 

Gürültüden de bahsetmiĢtiniz değil mi? Mega ve Pedersen bunu “rahatsızlık göstergesi” 

olarak gürültü, görüntü ve koku kirliliğinden etkilenen nüfus oranını ifade etmiĢler. Yine 

sonra söyleyeceğimi önden söyleyeyim; çalıĢma grubuyla yaptığımız çalıĢmada gürültü 

kirliliğini diğerlerinden ayırdık ve ayrı bir gösterge olarak yapılandırdık. Bunun 

sebeplerinden biri de, artık gürültü haritalarının zorunlu hale gelmiĢ olması. Yine burada 

çalıĢmanın eskiliğinden ötürü, doğrudan ölçüm araç olarak öngörülüyor ama artık 

istatistiki yöntemler ve haritalar araç olarak kullanılıyor. Gürültü kirliliği çoğunlukla hava, 

kara ve demir yolu ulaĢımından ve sanayiden kaynaklanır. Koku kirliliği ise trafik ve sanayi 

kaynaklı olduğu gibi vahĢi depolama alanlarında ters esen rüzgâr da yol açabilir. Bir 

keresinde bana kızdılar, ters esen rüzgâr diye bir Ģey yoktur. Hakim rüzgâr yönünün önüne 

konmuĢ tesis vardır, dediler. Görüntü kirliliği, boĢ ve bakımsız arsalarda, kentsel çöküntü 

alanlarında ama aynı zamanda az veya çok katlı düzensiz yapılaĢmıĢ alanlardan 
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kaynaklanır deniliyor. Vakfıkebir‟de bir çalıĢma yaparken, evler bakımsızlaĢtıkça o 

sokaklar kullanılmaz hale geliyor demiĢlerdi. Cepheler bozuldukça insanlar orada 

bulunmak istemiyor. Giderek ıssız hale dönüĢüyor buralar ve ıssız hale geldikçe tedirgin 

olmaya baĢlıyor insanlar, orada kalmak istemiyor. Bu bir kısır döngü. Bir yer nasıl 

insansızlaĢtırılırı anlatıyor aslında. Belediyeden cephe yenilenmesini rica ettiler. Bir 

kampanya gibi mesela, bir boya firmasıyla anlaĢıp yarısı senden yarısı benden usulü. Bu 

öneriyi getiren öğrenciler de öğrenci birliği, kolu olarak balkon çiçeklendirilmesi için 

tohum dağıtalım dediler. Bu yurttaĢ katılımı açısından da hoĢ bir örnek. Çünkü diyor ki 

öğrenci, eğer balkonlar çiçeklendirilirse burası güler yüzlü bir alana dönüĢür. Bakar 

mısınız! Çok naif bir öneri ama gerçek hayatta karĢılığı var. Eğer olursa, eskisi kadar 

tedirgin olmayız, burada yaĢayanlar da iyi insanlar diye düĢünmeye baĢlarız. Sokaklar 

kullanılmaya baĢlanır, canlanır ve ıssızlığı ortadan kalkar. Kentte daha rahat hareket 

edebiliriz diyorlar. Hem belediyeden talep ediyor hem de kendileri bir Ģeyler yapıyorlar. 

ġimdiye kadar duyduğum en güzel proje önerilerinden birisiydi bu. 

Burada da gösterge olarak Ģikâyet dilekçeleri kullanılabilir. Bu konuda da sıkıntı var çünkü 

birçok belediye Ģikâyet dilekçelerinin istatistiki kaydını tutmuyor. ÇeĢitli yollardan gelen 

her bir Ģikâyetin karĢılığını çözmeye çalıĢıyor ama bunların kaydı tutulmuyor. Mesela Ģu 

bölgeden toplu olarak Ģu Ģu Ģikâyetleri alıyoruz demek ki oraya Ģöyle Ģöyle Ģeyler 

yapmalıyız gibi çıkarımların yapılabileceği kayıtların neredeyse hiçbir belediye 

tarafından tutulmadığını öğrendik. Tuttuklarını söyleyenler de konularına göre 

sınıflandırmadıklarını sadece arĢivlediklerini söylediler. ġikâyet yönetimi mekanizması 

kurmak belediyenin vatandaĢla iletiĢimi açısından son derece önemli. 

Hani kentsel sürdürülebilirlikte çevre konularına yoğunlaĢmıĢtık, diğer alanlara pek 

bakmıyorduk. Oysa sürdürülebilirliği arttırmak istiyorsak, hiç Ģüphesiz ki ekonomi alanında 

da, toplum alanında da geliĢmeler sağlamak zorundayız. Ben bu gösterge setindeki 

ekonomik ve toplumsal göstergeleri çok yeterli bulmuyorum. Ama 1998 yılındaki bir 

çalıĢma için bu konulara değinilmiĢ olmasını önemsiyorum. ĠĢsiz, yoksul, eğitimsiz, kentsel 

hizmetlere eriĢemeyen nüfus oranı bizim sosyal adalet göstergemiz. YeĢil kart, ĠġKUR ve 

diğer nüfus istatistikleri kullanılarak ölçülebilir. Kentteki diğer hassas gruplar da bu 

gösterge ile izlenebilir: ġiddete maruz kalan kadınlar, çalıĢan çocuklar/gençler, sokak 

çocukları, yaĢlılar, ev dıĢına çıkamayan engelliler vb. Sokak çocukları deyince konunun 

uzmanları kızıyorlar, sokak çocuğu yoktur diyorlar. Ġki tip vardır: sokakta yaĢayan çocuk 

ve sokakta çalıĢan çocuk diyorlar. Ama yine de pek çok yerde sokak çocukları diye 

kullanılıyor. Temel politika hedefi, toplum içinde yoksul, iĢsiz grupların oranını düĢürmek, 

hassas grupların toplum ve kent hayatına daha rahat katılmalarını, kentsel hizmetlerden 

faydalanabilmelerini sağlamaktır. Yoksul, iĢsiz grupların oranını düĢürürken de yıllarca 

bizim belediyelerimiz, vasıfsız iĢçi olarak, belediye iĢçisi diye iĢe alım yaptı, tabi burada 

kastedilen politika, bu grupların belediyede istihdamı olmasa gerek. 

Konut kalitesi göstergesi. Bunu önceki oturumda uzun uzun konuĢtuk. Farklı yaklaĢımlar 

farklı gösterge üretimi yapabilirsiniz ama burada bizden ne isteniyor? Kötü/kalitesiz 

konutlarda yaĢayan nüfus oranını gösterir. Kalitesiz konutlarda yaĢayan nüfusun toplam 
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nüfusa oranı olarak ifade edilir. O zaman konut alanlarını takip etmemiz ve buralarda 

yaĢayan nüfusu bilmemiz gerekiyor. Yani sadece TÜĠK verilerine dayanmamak lazım. 

Belediye içerisinde bir veri altyapısı olması gerekir. Toplam yapı stoku içinde 

gecekondular, ruhsatsız ve kaçak binalar, elektrik, su ve kanalizasyon bağlantısı 

olmayan, yol eriĢimi yetersiz ve yapı kalitesi içinde barınmaya elveriĢsiz binalar, bunları 

kolayca tespit edebiliriz, haritalandırabiliriz. Evsiz nüfus, büyükĢehirlerimizde bir sorun ama 

Türkiye‟de çok karĢılaĢmadığımız bir Ģey. Evsizlerin daha iyi barınma koĢullarına 

kavuĢturulması, tüm kent halkı için iyi kalitede konut sunulması temel politika hedefidir. 

Bunu biz de tartıĢtık. Ġmar planlarındaki değiĢiklikler, gecekondu alanlarının dönüĢümü 

gibi konulara böyle bir gözle yeniden bakılması gerekiyor. 

Güvenlik göstergesi. Bunu da uzun uzun konuĢtuk ama burada enteresan bir Ģey var. 

Suçların yanı sıra trafik güvenliğinden de bahsediyorlar bu gösterge setinde. Suçlardan 

ve trafik kazalarından etkilenen nüfusun toplam nüfusa oranını ifade eder. Suç 

eylemlerine karıĢan ve etkilenen nüfus, yaralanmalı, ölümlü ve maddi hasarlı trafik 

kazalarına karıĢan nüfus, emniyet kayıtlarından elde edilerek toplam kent nüfusuna 

oranlanmasıyla ölçülür. Bu kayıtlar emniyette tutuluyor. Güvenli bir kent yaĢamı 

sunabilmek, kentte suç ve saldırı oranını en aza indirebilmek temel politika hedefidir. 

Yalnızca polisiye tedbirlere baĢvurmak yeterli olmayacaktır. Zaten tedbirlerin çok büyük 

bir kısmı, o ortamı sağlamamak üzere belediyeler tarafından alınıyor. Affınıza sığınarak 

Ģunu da söyleyeyim. Güvenlik; vatandaĢlık hakları, bireysel hak ve özgürlükleri 

sınırlandıracak Ģekilde sağlanamaz. O zaman, güvenlik sağlamak değil, hak 

sınırlandırması yapmak olur. Bireysel özgürlüklerin güvenli olarak yaĢanıyor olması gerekir. 

Çoğu zaman kavramlar karıĢıyor ve tedbir olarak görülen Ģeyler bizim barıĢ ve huzur 

içinde yaĢamamızı engelleyen çözümler oluyor. 

Trabzon bir çevre yolu yaptı, Karadeniz sahil otoyolu. O otoyolun öte tarafı aynı Ġzmir‟deki 

dolgu alanı gibi yeĢil alan haline getirildi. YeĢil alan Ġzmir‟dekinden farklı olarak otoyolun 

ötesindeydi ve oraya ulaĢım için alt - üst geçitler yapıldı ama 3 - 4 yıl öncesine kadar 

orası doğru dürüst kullanılmıyordu. YeĢil alan, bisiklet yolları, banklar koymuĢlar, e niye 

kullanılmıyor? Yine orada yaĢayan insanlarla konuĢuyoruz “Gidilir mi oraya!” dediler. Alt 

geçitler tuvalet gibi oradan geçilmez, otoyollardan zaten geçilmez. KarĢıya geçsek bile 

ıssız. Issız çok kritik bir laf. Kadınlı erkekli bir tedirginlik var ve çok az kullanılıyor. Belediye, 

tahmin edersiniz: ”Hmm, tamam.” dedi. Polis ve emniyet de oradaydı. “Özel güvenlik 

kuralım ve devriyeleri arttıralım” dediler. Ġnsanlar hayır dedi. Devriye gözünün gördüğü 

yeri korur, arkasını korumaz dediler. Halktan bir çözüm önerisi çıktı ve belediye uyguladı. 

Geçen haftalarda Trabzon‟a gittiğimde oranın çok güzel kullanıldığını gördüm. “Birbirini 

görecek mesafede büfeler koyun” demiĢti insanlar. ĠĢte biri tekel büfesi, diğeri gazete 

büfesi falan olsun. Oraya sadece spor yapmaya gidilmesin, bir canlılık olsun. Büfeler 

birbirlerini görecekleri için, birbirlerini de korurlar ve bir aktivite geliĢir. Güvenliğin böyle 

kendiliğinden olacak Ģekilde tesis edilmesi, büfelerin de çıkarlarına olacaktır. Sadece 

büfe koyun yeter dediler. Belediye koymuĢ o büfeleri, alan canlanmıĢ. 
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Ekonomik sürdürülebilirlik göstergesi. Bu da enteresan bir gösterge. Kent ekonomisinin 

canlılığı ve büyümesini ifade eder. Ekonomik gelir sağlama pahasına çevreye zarar 

verilmemesi prensibi, gösterge içine yerleĢtirilmiĢtir. Peki, nasıl yerleĢtirilmiĢtir? Çevre 

koruma harcamaları ve kirlilik zararlarının maliyetleri, kentin ürettiği toplam gelirden 

(Gayrisafi Yerel Hasıla - GDI) düĢülmektedir. Hâlâ bir artı ekonomik değer kazanıyorsa, 

burada sürdürebilir ekonomik geliĢmeden bahsedilebiliyor. Çevrenin aleyhine, çevre 

pahasına bu büyümeyi sağlamadık diyorlar. Formül koymuĢlar ama formül o kadar basit 

değil. Çünkü kentte yaratılan geliri hesaplamak kolay değil. Olası ölçüm yöntemlerinden 

bir tanesi vergi ölçümleri ama özellikle büyükĢehirler hemen itiraz ediyorlar. ġirketlerin 

çoğunun merkezi Ġstanbul‟da, burada yaratılan değer Ġstanbul‟da kayda giriyor, onu 

göremiyoruz. Doğru bir eleĢtiri. Bu noktada en iyi yöntem ne bilmiyorum ama kentte 

yaratılan geliri hesaplayabilirsek değerli olur. Belki kentte; bir yılda yeni açılan, kurulan 

iĢletme sayısı ile kapanan iĢletme sayısı üzerinden istatistik üretilebilir. Kamu harcamaları 

ise nispeten bulması kolay ve Ģeffaf veriler. Çevre koruma harcamaları neler? Atıksu, katı 

atık, su yönetimi ve kirlilik önleme denetimleri. Kirlilik zararı maliyetlerine de su, toprak, 

hava kirliliğinin giderilmesi için yapılan her türlü harcamalar dâhil. Birisi koruma 

harcamaları, birisi kirliliğinin giderilmesi için yapılan harcamalar. Ama dediğim gibi 

verilere ulaĢmak zor ve kent ölçeğinde ekonomiyi Türkiye‟de tarif etmiyoruz ne yazık ki. 

Yeşil, kamusal ve miras alanlar göstergesi. Bunu da konuĢmuĢtuk. Sizin söylediklerinizin, 

önerdiklerinizin çoğu burada da karĢılık buldu. Demek ki kentsel sürdürülebilirlik 

alanlarında neler yapılmalı konusunu aslında zaten biliyoruz. Kentte yeĢil alan, açık 

kamusal alan ve tarihi kültürel, doğal miras alanların varlığını ifade eder. Bizim Ġmar 

Kanunu‟muz diyor ki, kiĢi baĢına düĢen asgari yeĢil alan miktarının 10 m2 olması gerek. 

Mevcut durumu hesaplayıp, 10 m2 ile karĢılaĢtırdığımız zaman iyi durumda mıyız, kötü 

durumda mıyız, bunun ne kadarını geliĢtirmemiz gerekir, somut olarak ölçebiliriz. Ġstanbul 

bunu çok sık yapıyor, uluslararası yayınlara da koyuyor. BüyükĢehirlerimiz artık il bütünü 

ya! Ġlin ormanlarını da bu hesaba dâhil ediyor ve ben dünyanın en yeĢil Ģehirlerinden 

biriyim diyebiliyor. Bu hesapta kent lekesini hesaba katmak lazım. Çünkü oradaki orman, 

o anlamda sizin yeĢil alanınız değil. Kentteki aktif ya da pasif ama kentin içindeki yeĢil 

alandan, vatandaĢ olarak benim kullanabileceğim, eriĢebileceğim yeĢil alandan 

bahsediyoruz. 

Katılımcı: Rantın yüksek olduğu yerlerdeki yeĢil alanları baĢka yerlere kaydırıyorlar. 

AlıĢveriĢ merkezi ya da konuta açıyorlar. Sonuçta yeĢil alan var ama baĢka yere 

taĢıyorlar. Bir mahallede yeĢil alan çok iken bir mahallede neredeyse yok. Ne yapsın 

vatandaĢ, hep diğer mahalleye mi gitsin? 

Sinan Özden: Doğru, doğru ama plan sınırı içinde taĢıma yapmak zorundalar. Bir de 

paftada bakıyorsunuz yeĢil, bilmem kim parkı. Parka gidiyorsunuz, park var ama beton. 

Belediyeye peyzaj iĢi yapan bir arkadaĢım var dedim ki “Neden beton yapılıyor? Hiçbir 

Ģey yapamasan da yeĢil alan kalsın.”, cevabı ise Ģöyle oldu: “Belediye ihale açarken 

parayı hafriyat ve döktüğünüz beton üzerinden veriyor. Bazı ihaleler oluyor ki para 

kazanmak için mecbur.” diye de ekliyor. Bence mecbur değil. Olabildiğine betonlu bir 
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peyzaj tarif ediyorlar. Ġki tane ağaç, üç tane bitki, iki bank; beton üstünde, sonra ne 

oldu? Park yaptık oldu! 

Katılımdan bahsettik değil mi? Çok mütevazi tarif etmiĢler burada katılımı. Yerel halkın 

karar alma süreçlerine ve kentte yaĢam kalitesinin arttırılmasına yaptıkları katkıyı ifade 

eder. Yurttaş katılımı göstergesi. Kentte bulunan etkili sivil toplum kuruluĢlarında (STK) aktif 

olarak yer alan yurttaĢların kent nüfusuna oranı, yurttaĢ katılım göstergesini oluĢturur. 

Bizim için çok geçerli bulmuyorum bunu. Seçimlere katılım oranı, Ģehirde bulunan STK 

sayısı ki bu anlamlı bir gösterge bizim koĢullarımızda. Kent Konseyi‟ne katılım oranı, bu da 

anlamlı. Özellikle kent konseylerini daha geliĢtirmiĢ Ģehirlerde anlam kazanır. Kent 

yönetimini yurttaĢlara açmak, katılımcılığı ve yönetiĢimi geliĢtirmek ve tüm aktörleri yerel 

karar süreçlerine dâhil etmek, temel politika hedefidir. Bursa‟da Nilüfer, Ġstanbul‟da 

Kartal belediye ve kent konseyleri, mahalle meclisleri kurma niyetindeler. Kent Konseyi 

yapısı içine mahalleden insan katmak ve mahalle ölçeğinde yerel kararların alınmasını 

sağlamak, yapılacak iĢi vatandaĢla birlikte tartıĢmak için açılım peĢindeler. Ben de bu 

sürece yardımcı oluyorum. Bu da katılımcılığı arttırıcı bir adım. Katılımcılık aslında zor bir 

kavram. Halk toplantısı yapmak veya anket uygulamakla katılım sağlamıĢ olmuyorsunuz. 

Orada sürekli olan bazı yapılar var. VatandaĢın doğal olarak talebini, ihtiyacını 

iletebileceği mekanizmaların olması lazım ki, bu noktada kent konseylerini önemsiyorum. 

Mahalle meclisi giriĢimi de önemli. Madrid enteresan bir Ģey yapmıĢ. Sivil toplum 

kuruluĢlarını Kültür ĠĢleri Müdürlüğü ile iliĢkilendirmiĢler. Kentte toplumsal faaliyet yapan, 

basit bir kermes bile yapsa Ģehrin sosyal hayatına katkı yapan, katkısını belgeleyen bütün 

sivil toplum kuruluĢlarına benim kapım açık diyor. Belgelerseniz, belediye sizi akredite sivil 

toplum kuruluĢu saymaya baĢlıyor. Bu yöntem mantıklı geldi bana. Bu yüzden 

emniyetteki, dernekler masasındaki dernek sayısını esas almak değil, ama kentte halka 

dönük faaliyetler yapan ve belgeleyen sivil toplum kuruluĢlarını bir duyuruyla tespit 

etmek oldukça kolay. Hatta kendilerini tanıtmaları için bir fuar hazırlanabilir. Sonra STK‟lar 

sizin kent konseyinize katılabilir ya da etkinlik davetli listenizi geliĢtirebilirsiniz. Siyasi görüĢü 

ne olursa olsun bütün taraflarla kent yönetimi için bir Ģeyler yapabilirsiniz. 

Ve sonuncu gösterge olarak, özgün sürdürülebilirlik göstergesi demiĢler. Her kentin 

kendine özel ve kenti o kent yapan birtakım hususi özellikler vardır. Bu özellikleri de 

arttırmak, altını çizmek, her kentin birbirine benzer olmamasını sağlamak, sokağa çıkınca 

ben hangi Ģehirdeyim diye sormamanızı sağlayan özellikleri arttırmak hedef. Örnekler 

vermiĢler: Coğrafi yeri, iklimsel özellikleri, tarihi özellikleri ya da o kentte özel bir olayın 

gerçekleĢmesi, olimpiyatlar gibi dünya çapında bir organizasyon yapılması, deniz 

kenarında olması, özgün bir mutfağı, gemi yapım tekniği, önemli bir dağı, tepesi yani o 

Ģehri o Ģehir yapan unsur neyse onu geliĢtirin diyor. 

Katılımcı: Bodrum gibi mi mesela? 

Sinan Özden: Bodrum‟u Bodrum yapan nedir? 

Katılımcı: Bodrum evleri mi mesela? Belli bir mimari yapısını koruyor yıllardır. 
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Sinan Özden: Bodrum evleri üzerinden düĢünüyorsak, özgün özelliklerini geliĢtirin diyorlar. 

ġu ana kadar anlattığım Ģeyler hep sürdürülebilirlik çerçevesini çizmek içindi. Neler 

yapmak gerekir, sizinle beraber de tartıĢtık. TartıĢmada söylediğiniz ve burada olmayan 

ne var mesela? 

Altyapının geliĢtirilmesi. Aslında kapsanmıĢtı biraz ama ayrı bir madde olarak yoktu. 

Kentsel donatıların nüfusa göre belirlenmesi, imar planlarının değiĢikliğe uğramaması. 

Bunları gösterge seti içerisinde bu haliyle görmedik. Ama dolaylı yoldan tartıĢma fırsatı 

bulduk, göstergeler bize bunu sağladı. Sizleri de tebrik ediyorum. Kentsel sürdürülebilirliği 

düĢündüğümüz anda, neler yapabilirizi zaten söyleyebiliyoruz. Ekonomik sürdürülebilirlik 

ve sosyal adalet göstergeleri önemliydi ve bunları sürdürülebilirliğin ayrılmaz bir parçası 

olarak anlamak zorundayız. 
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Tablo 27 - Kentsel Sürdürülebilirlik Göstergeleri ve Eğitim Merkezlerinde Alınan Yorumlar  

KSG 
Erzurum  

7.5.2015 

Bursa 

9.9.2015 

Tekirdağ 

16.9.2015 

Ġzmir 

15.10.2015 

Adana  

29.12.2015 

ġanlıurfa 

26.1.2016 

Ankara 

2.3.2016 

1. Küresel Ġklim 
 Küresel ısınma, 

CO2 

Karbon ayak izi  Ġklim değiĢikliği Ġklim değiĢikliği 

tedbiri 

 

2. Hava Kirliliği  

Hava kirliliği ve 

hava kalitesi, 

Hâkim rüzgâr yönü 

Hava kirliliği Hava, su ve 

toprak kirliliği 

Hava kalitesi Hava kirliliği Hava kalitesi Hava kirliliği 

3. Asit Birikimi  
       

4. Toksik Emisyon  
       

5. Kentsel Temiz UlaĢım 

UlaĢım hizmetlerinin 

yeterliliği 

UlaĢım 

araçlarının 

doğru 

yönetilmesi 

Toplu ulaĢım, 

UlaĢım ağları 

UlaĢım UlaĢım (Yaya ve 

bisiklet yolları / 

Toplu taĢıma) 

UlaĢım UlaĢım 

6. Atık Yönetimi 

Çöp sorunu; 

azaltım/düzenli 

depolama 

Atık yönetimi Geri dönüĢüm 

oranı/KiĢi baĢı atık 

miktarı 

Atık yönetimi Atık Yönetimi Katı atıklar – Atık 

yönetimi 

Katı atık yönetimi 

7. Enerji Tüketimi 

Kentte kullanılan 

enerji; 

miktar/kaynak/ 

yenilenebilir enerji 

Enerji verimliliği, 

Enerji Tüketimi: 

Binalar + 

Aydınlatma + 

UlaĢım için 

Yenilenebilir enerji 

kaynakları 

Yenilenebilir enerji 

kaynaklarını 

arttırma 

Enerji tüketimi/ 

kaynakları 

 Enerji tüketimi 

8. Su Tüketimi 

Su hizmetleri Ġçme suyu 

(Temini), 

Atıksu,  

Dere Islahı,  

Sokak 

hayvanları 

Ġçme suyu kaçak 

yüzdesi, 

Bilinçli su tüketimi, 

Hava, su ve 

toprak kirliliği 

Su kaynaklarının 

sürekliliği 

Su temini Ġçmesuyu 

(Kalitesi) 

Su yönetimi,  

Atıksu yönetimi 

9. Rahatsızlık 

Gürültü kontrolü Gürültü 

kontrolü, 

Koku,  

Görüntü,  

Cadde ve 

sokak temizliği 

Bilinçlendirme 

kaynakları 

Gürültü kirliliği Gürültü  

 

Gürültü kirliliği, 

Kent estetiği 

(Görüntü kirliliği) 

 

10. Sosyal Adalet 

Sağlıklı yaĢam için 

tedbirler; sağlık 

hizmetleri 

Nüfus ve göç ĠĢsizlik oranı  Sosyal adalet, 

Nüfusun 

izlenmesi/Göç, 

Halk sağlığı 

 Nüfus 

artıĢı/yoğunluğu 

Sağlık imkânları, 

Eğitim kurumları 
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11. Barınma (Konut) 

Kalitesi 

Altyapıyı 

geliĢtirmenin 

gerekliliği 

Konut,  

Çarpık 

kentleĢmenin 

önlenmesi 

(Barınma),  

YerleĢim 

planlaması 

(Sanayi - konut 

yer seçimi) 

ġehir 

planlamasına ne 

kadar uyuluyor? 

Kentsel donatıların 

nüfusa göre 

belirlenmesi 

(Ticaret, okul, 

hastane vs.), 

Ġmar alanlarının 

değiĢikliğe 

uğramaması, 

Altyapının 

geliĢtirilmesi 

Ġmar planı (Planlı 

kentsel geliĢim) 

Ġmar planları, 

Altyapı (Yol, su, 

kanalizasyon) 

Altyapı 

Kentsel planlama 

12. Güvenlik 

Güvenlik; insanın 

kendini güvende 

hissetmesi 

 Suç oranı    Güvenlik 

13. Ekonomik 

Sürdürülebilirlik 

Kent ekonomisinin 

iyileĢtirilmesi 

(Geçim kaynağı, 

iĢsizlik kaygısını 

azaltmak) 

   Ġstihdam, 

Ekonomik canlılık 

(Gelir) 

Finansman 

(Kaynak) 

Sosyoekonomik 

yapısı, 

Ekonomik yapı/ĠĢ 

sahaları 

14. YeĢil, Kamusal ve 

Miras Alanlar 

Açık yeĢil alan 

miktarı, 

Görsel güzellikler, 

Tarihi varlıkları 

korumak, 

Sosyal ortam 

(Cazibe eksikliği) 

Parklar, yeĢil 

alan 

EriĢilebilir yeĢil 

alan 

Kentte biyolojik 

çeĢitlilik, 

Tarihi eserlerin 

korunması, 

YeĢil alanların 

arttırılması ve 

korunması (KiĢi baĢı 

yeĢil alan), 

Sosyal alan ve 

faaliyet çeĢitliliği 

YeĢil alan miktarı 

(KiĢi baĢına düĢen) 

YeĢil alan YeĢil alanlar, 

Tarihi/kültürel 

yapılar 

15. YurttaĢ Katılımı 

ġeffaflık, hesap 

verebilirlik, katılım, 

Eğitim (Çevre 

bilincinin 

oluĢturulması) 

Halkın çevre 

bilinci, 

Katılımcılık,  

YönetiĢim 

VatandaĢ 

memnuniyeti 

(ġikâyetler) 

Katılımın 

sağlanması 

Halk 

katılımı/ġeffaflık, 

YaĢayanların 

memnuniyeti, 

Toplumsal eğitim 

(BeĢeri sermaye) 

VatandaĢ – Ġnsan 

faktörü – 

Bilinçlendirme, 

Katılım, 

ġikâyet yönetimi 

Katılım, 

Bilinçlendirme/ 

farkındalık,  

EriĢilebilirlik 

16. Özgün 

Sürdürülebilirlik 

     Kentin özgün 

değerleri 

Kentin jeopolitik 

yapısı, 

Kentin coğrafi 

yapısı  

 

Ġyi belgelenmiĢ, 

CBS/Bilgisayar 

destekli kent 

Yeraltı 

kaynaklarının 

verimli 

BiyoçeĢitliliğin 

korunması 

YapılaĢmanın 

doğal yapıya 

uygun olması 

Kent yönetimi planı Arazi kullanımı Afet tedbirleri/ 

yönetimi 
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yönetimi kullanılması 

 
Hukuka uygunluk  Doğal kaynak 

tüketimi 

 Doğal kaynakların 

kullanımı 

Mevcut verilere 

sahip olmalıyız 

 

 

Kentsel geliĢimi, 

yapılaĢmayı verimli 

arazilere 

yönlendirememe 

   Tarım/Kırsal 

alanların yönetimi 

Kanun ve 

yönetmeliklerin 

yerel Ģartlara 

göre uygulaması 

 

 Organik gıda       

 

Eski, kirletici 

teknolojiden 

kaçınma 

      

 
Çevre yatırımlarının 

finansmanı 

      

 
Tüketim kültürüyle 

mücadele 

      

 

Kent yönetiminde 

meslek erbabını 

değerlendirmek 

      

 
Kurulan baz 

istasyonları 

      

 

Doğal kaynakların 

verimli kullanılması 

(Çevreye zararları 

vs.) 
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3.3 Yerel Çevre Eylem Planlaması (YEÇEP) Metodolojisi 

M. Sinan ÖZDEN 

REC Türkiye Kıdemli Danışman 

ġimdi hem uluslararası düzeyden gelen yaklaĢımlar hem kentsel sürdürülebilirlik 

göstergelerini çerçeve olarak tarif ettiğimiz haliyle “Yerel Çevre Eylem Planlaması – 

YEÇEP” konusuna gelmek istiyorum ki, daha önce de söyledim, 2012‟de REC Türkiye ile 

birlikte bir YEÇEP çalıĢması yaptık. Üç pilot Ģehirde; Aksaray, Mardin ve Trabzon‟da yerel 

çevre eylem planları hazırladık. ġimdi bütün belediyelerin birer yerel çevre eylem planı 

hazırlaması ve bu planların bütüncül bir çevre yönetim aracı olarak kullanılması için 

çalıĢmalar yapıyoruz. Bu bağlamda, YEÇEP nedir kısaca tanıtmak istiyorum. Eğer 

çalıĢmalarımız olumlu sonuçlanırsa, ÇġB ile birlikte yönettiğimiz ürünü, bakanlığın karar 

vericileri benimserse, önümüzdeki dönem içinde bir zaman bu bir mevzuat karĢılığı 

bulacaktır ve bütün çevre yönetiminizi bir yerel çevre eylem planıyla hazırlayın, bu onun 

çerçevesi olsun gibi bir düzenlemeyle karĢılaĢacaksınız. 

YEÇEP nedir? 

Yerel derken boyutunu anlatıyoruz. Yere özgü olması. Peki, o zaman yerelden neyi 

kastediyoruz onu iyi tarif etmemiz gerekiyor: Plan yapacağımız alanların sınırları. Sadece 

fiziksel değil aynı zamanda sosyal sınırlar. Sınırların ve etkileĢimlerin yere özgü olması. 

Bütün il için mi yapıyoruz, bir bölge planı mı? Yerelden kastımız ne, onu iyi tarif etmemiz 

gerekiyor. Pilot çalıĢmaları yaparken her üç Ģehirde de farklı uygulamalar vardı. 

Trabzon‟da ilin tümünü almadık ama kent yerleĢimini ve kent yerleĢiminin arkasındaki 

dağlar gibi bir coğrafi sınır tarif ettik. Mardin‟de il bütünü tarif edildi. Aksaray‟da çok katı 

Ģekilde belediyenin sorumlu olduğu sınırı aldık ama onu koyunca da bu sefer 

etkileĢimlere bakmamız gerekti. Sanırım Aksaray‟daki en geçerli seçenek oldu çünkü bu 

planın sorumlusunu tarif ederken belediyeleri referans aldıysak o zaman belediye kendi 

sınırları içerisinde eylem ve etkinlikleri tarif etmek durumunda. O yüzden sınırın belediye 

sınırı olması gerektiğini düĢünüyoruz. Aksaray‟ın içme suyu, Niğde ve Bor‟un atıksuyu. 

Arıtmadan bırakıyorlar, dere, çay her neyse geliyor ve kent onu içme suyu olarak 

kullanıyor. Kendi içme suyu arıtma tesisi var, oradan Ģehre dağıtıyor. Ama Niğde ve 

Bor‟la bir mücadele içerisinde. Niğde ve Bor‟un atıksu meselesi Aksaray‟ın da atıksu 

meselesi olduğu için orayla didiĢiyorlar. Yapılacak Ģeyler aslında birkaç tane. Belki 

eylemlere gelince konuĢmak daha doğruydu ama Niğde ve Bor‟un atıksu artıma tesisi 

yapmaları için Aksaray politik baskı uyguluyor. Bu eylem midir? Eylemdir. Kendi atıksu 

arıtma tesisinin teknolojisini daha ileriye götürüp vatandaĢlarını korumaya çalıĢabilir ve 

daha sonra yaptığı yatırımın maliyetini Niğde ve Bor‟dan talep etmenin yollarını 

arayabilir. BaĢka ne yapılabilir? 

Katılımcı: DeĢarj noktasını değiĢtirebilir mi? 

Sinan Özden: DeĢarj noktası... BaĢka bir yerden baĢka bir su kaynağı arayabilir. Bütün 

bunlar sorun. Genellikle kendi suyunu arıtmadan atıyorlar. 
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O zaman eylemlerin sınırı ne olacak? Belediye sınırı mı olacak? Aksaray, Niğde‟deki 

meseleye “Ben bir Ģey yapamam” deyip oturacak mı? Hayır oturmayacak. Planı 

yaparken bu tür alternatifleri değerlendirmek zorunda. 

Yerel deyince bir de yerel katılım, toplumsal boyutundan bahsediyoruz. Sorumlular, 

paydaĢlar kimler? Hangi iĢler, kimlerle ortaklık içinde yapılacak? Yapılan her bir eylemin 

bir etkileneni vardır. Olumlu ya da olumsuz. Ve etkileyenleri vardır. Belediye bir karar 

verdiyse o zaman sorumlusu olarak etkileyeni belediye. Tüm diğer sektörlerle her bir 

eylem için nasıl bir iĢ birliği içinde olmam gerekir. Kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum... 

Bazı iĢler vardır ki benim eylem planımda görünür ve eylemim o iĢi teknik olarak hayata 

geçirmek değil; hayata geçirilmesinden sorumlu olan tarafı ittirmek olabilir ve bu, eylem 

planında geçerli bir eylemdir. Dolayısıyla yerel çevre eylem planında öncelikle; boyut ve 

yerellik meselesi çerçeveyi çiziyor. 

Bir sürü eylem planı var ama bu, çevre eylem planı. O zaman konunun sınırları da belli: 

Çevre! Çevre burada “Doğayı sev, yeĢili koru” değil. “Ekonomik geliĢmeye eklemlenmiĢ 

çevre uygulamaları” da değil. Bunlar yerine çevreyi sürdürülebilirlik üzerinden tarif 

ediyoruz: Ekoloji, toplum, ekonomi birlikteliği. Önceden bahsettiğimiz gibi birinde 

yaptığınız eylem, diğerine zarar vermeyecek Ģekilde olacak. Sıfır olabilir ama eksi olamaz. 

Çevreyi korurken topluma zarar veremezsiniz. Bugünlerde nükleer enerji tesisi için 

Ġğneada‟nın adı geçiyor. Millî Parklar Genel Müdürlüğü, Ġğneada‟da longoz ormanlarının 

korunması üzerine bir proje yaptı. Çok çevreci bir projeydi. Uygulanma sürecinde de iyi 

tanıtıldı. 2000 - 2002 aralığından bahsediyorum. Fakat halkı kazanamadı. Halkın o güne 

kadar, o ormanların içinde belki yüzlerce yıldır yaĢayageldiği ve kullanageldiği ekonomik 

değerlerin kullanımını engelleyen bir projeydi. Hem vatandaĢları kaybetti hem toplumu 

kaybetti ama çok korumacı bir projeydi. Sürdürülebilir olamadı. O kadar doğaya 

bakıyordu ki, o doğayı kullanan insan topluluklarını dikkate almayı ihmal etmiĢti. Ġlginç bir 

konu çünkü ekonomik geliĢmeyi sağlarken çevreye verilen zararları çok görüyoruz. Tersi 

örnek var mı diye soruyorlar iĢte bu öyle bir örnek. Yine Millî Parklar bu sefer Küre 

Dağları‟nda bir proje yaptı. O proje de tam tersine son derece baĢarılıydı. AĢamalı 

bölgeler tarif ettiler. Mutlak koruma bölgesi tarif ettiler. Orman ve dağ köylerinin mevcut 

ekonomik yaĢamlarının sürdürebilecekleri bölge ve turizme açık bölge olmak üzere, üç 

tane bölge tarif ettiler. Böylece, insanları kazandılar, ekonomik artı değer sağladılar ve 

çevreyi korudular. 

YEÇEP’in kapsamı nedir? 

Bu bir eylem planı! Eylem planı adı üstünde, eylemlerin tanımlanmasıdır. Her Ģeye plan 

diyoruz, her Ģeye proje diyoruz ama eylem planları üst ölçekli planlar değildir. Politikaların 

belirlendiği planlar da değildir. BelirlenmiĢ olan politikaların nasıl uygulanacağını 

gösteren planlardır. Ġçinde somut eylemler tarif edilmelidir. Faaliyetleri anlatmalı ve 

uygulamaya dönük olmalıdır. Türkiye‟de karĢılaĢtığımız konulardan biri, sektörel strateji 

planlarımız var. Bilgi toplama stratejisi, bu doğru! Ama ulusal eylem planı adını verdiğimiz 

planlar var ki aslında strateji belgesi, politika belgesi. Onların adları yanlıĢ, o yüzden 
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kavram karıĢıklığı oluyor. Eylem planı çok somut olarak neyin yapılacağını tarif eder. 

Referans aldığı yer de daha önceden belirlenen politikalardır. Biz, politika çerçevesini 

kentsel sürdürülebilir geliĢme içerisinden bulmayı hedeflediğimiz için önceki oturumda bu 

konunun üstünde durduk. Onun için mesela Aksaray‟da plan yaparken, politika 

çerçevesinde o göstergeleri birer kriter olarak koyduk. Kentsel temiz ulaĢım konusundaki 

eylemler neler olacak? Su kaynaklarının sürekliliğinin sağlanması bir politik önerme. Peki, 

bunu gerçekleĢtirmek için eylemlerim neler olacak? Bunun somut olarak ortaya konması 

kritik nokta. 

Katılım buradaki anahtar sözcüklerden birisi yine. Kent halkının çevre yönetimi 

politikalarına ve uygulamalarına doğrudan katılımına olanak sağlayan bir planlama 

süreci. Eylem planlarını hazırlarken her aĢamasında sürekli halkla bir araya gelmek 

gerekiyor. Yöntemler farklılaĢabilir. Ġlla toplantılar yapmak zorunda değilsiniz, ama farklı 

katılım araçlarını kullanarak sürekli oradan veri alıp, o verileri plana nasıl yedirdiğimizi 

tekrar insanlara anlatabiliyor olmamız gerekiyor. TartıĢmalarımız boyunca, insanların 

önerileri ile hayata geçmiĢ eylemleri sizinle paylaĢtım. Böyle yaparak bütüncül bir bakıĢ 

yakalayacağız ve bu sayede kıt kaynakları önceliklendirme fırsatımız olacak. Hangi 

eylem daha önce yapılmalı, hangisi daha acil? Bunları planla görebileceğiz. Ayrıca 

kurumsal kapasitenin artmasını kolaylaĢtırır çünkü içerideki ihtiyacı görebiliyoruz. 

Dolayısıyla nerelerde kurumsal kapasitemizi geliĢtirmemiz gerektiği önümüze çıkacak. 

Katılımcı olduğu için vatandaĢlara daha yakın bir yönetim sağlayacak. Performans 

kontrolüne de olanak verir. Peki, bu YEÇEP‟leri yaptık diyelim bunların belediye için bir 

karĢılığı olacak mı? Pilot çalıĢmalarda o karĢılık yoktu. ġimdi bu çalıĢmanın sonunda 

YEÇEP bir mevzuatla noktalanırsa, ÇġB benimser ve mevzuata dönüĢtürecek olursa evet 

bir karĢılığı olacak. Ama olsa bile belediyenin kendi stratejik planına entegrasyon 

gerekiyor. Belediyeler, her biriminin kendi yapacağı iĢlere YEÇEP‟le öngörülmüĢ kalemleri 

dâhil ederse YEÇEP‟in uygulamasının karĢılığı olmuĢ olur. Dolayısıyla performans 

kontrolüne de olanak sağlamıĢ olur. Eğer bir belediye kendi YEÇEP‟ini hazırlamaya karar 

verirse uygulanması için gerekli olan adımları da atması gerekir. Bu adımların baĢında 

da, stratejik plana dâhil etmek geliyor. YEÇEP, eski Balkan ülkelerinin sıkça kullandığı bir 

metodoloji oldu. REC‟in de aktif olduğu Balkan ülkelerinde YEÇEP yapıp, YEÇEP‟i bir 

referans olarak gösterip uluslararası hibelere, kredilere daha kolay ulaĢmıĢ belediyeler 

var. Arnavutluk ve Bosna Hersek örneklerini verebilirim. Bu yolla, belediyeler “Eylem 

planım var ve yapacağım iĢler dizgisi belli” deme Ģansına sahip. 

Örneğin, Dünya Bankası strateji değiĢtirdi. Artık bir plana dayanmayan tekil proje 

baĢvurularını temelden reddediyor. Sürdürülebilir kentleĢmeyi bir hedef olarak önlerine 

koydular. Bir proje yapıp Dünya Bankası‟na verdiniz. Dünya Bankası, bu proje kentin 

sürdürülebilir geliĢimini sağlayacak plan içinde nasıl yer alıyor diye soracak. O planınız var 

mı, diye soruyor. Siz yok ama bu iyi bir proje dediğiniz zaman, kusura bakmayın diyor ve 

reddediyor. Bütüncül çerçeve içinde projenin nereye oturduğunu görmeden ben artık 

para vermiyorum diyor. 
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Kritik kelime katılımcılık dedik. Neden katılımcılık? Çünkü toplum aynı temel sorunlarda 

buluĢur, halkın katılımı eylemleri canlandırır ve sahipliği arttırır. ÇekiĢmeleri azaltır. Bir de 

biz halkı ikna ederiz düĢüncesi var. Kararı vermiĢsiniz, halkı ikna etmek için katılımcılık 

yapıyorsunuz. Yok böyle bir Ģey! Katılımcılık karar oluĢturma sürecinden önce baĢlar. Ne 

yapacağınızı biliyor olarak gitmezsiniz. Sorunu ortaya koyarak gider ve bunu nasıl çözelim 

diye tartıĢmaya baĢlarsınız. Öbür türlü; ikna toplantısıdır ve tek taraflıdır. Eğer böyle bir 

katılımcılık sağlansaydı, Gezi Olayları seviyesine ulaĢmazdı. BaĢka düzeyde o mücadele 

sürerdi. Çok daha yumuĢak ama içerik olarak tavizsiz olurdu fakat baĢka bir düzeyde 

sürerdi mutlaka. Yalnız ben yapacağım diye diretirseniz, baĢkaları da yaptırmayacağım 

diye diretir. Bazen de tanıdık vasıtasıyla projeler farklı yollardan engellenmeye çalıĢılır. 

Durumu Ģeffaf hale getirmek gerekir, bir arada karar vermek gerekir. 

Bir de Ģu bence enteresan bir nokta. Çevre alanında yapacağımız yatırımlar belli değil 

mi? Atıksu arıtma tesisi, içme suyu tesisi yapacağız. YEÇEP olmadan da atıksu arıtma 

tesisi yapabilirsiniz. Ama ev kadınının toz bulutlarıyla derdine YEÇEP‟le çözüm aramaya 

baĢlarsınız. Çünkü o sorunu, orada ilk defa görürsünüz. Doğrudan ne yapılacağını yerel 

halkla birlikte tanımlayan somut eylemler üretirsiniz. Mesela Samsun 19 Mayıs‟ta içme 

suyunda bir mangan sorunu var. Mangan sorununu ortaya çıkaran ev kadınlarıydı. 

ÇamaĢır yıkıyorlar simsiyah çıkıyor ve Ģikâyet ediyorlar. Bunun üzerine belediye sorunun 

üzerine gitmeye baĢladı. Nasıl çözeriz sorusu gündeme geldi. Bu yüzden katılımcılık 

önemli. Katılımcı bir proje yaptığınız zaman çözüm önerileri sorunun teknik çözümü 

olmayabilir. Yapacağınız, yapmayı düĢündüğümüz eylemlerin YEÇEP‟te bir eylem satırı 

olarak konması lazım. Dolayısıyla YEÇEP‟ler sadece teknik çözümleri değil, o meseleyi 

iyileĢtirmek ve ileri götürmek için gerekli eylemlerden oluĢan bir plan olarak ortaya 

çıkmalı. 

Bir eylem planında ne tip eylemler olabilir?  

Teknik çözüm ve uygulama dıĢında politik faaliyetler ve bilinçlendirme var. Eylem tipi, 

genelde sorunun nerede yattığı ile alakalıdır. Sorunun ne olduğunu bulmak için iki tip 

araĢtırma yaparız. Birisi algısal, birisi bulgusal (bkz. ġekil 95). Bulgusal olan hepimizin bildiği, 

okulda öğrenilen bilimsel araĢtırmalar ve raporları içeriyor. Mesela ölçüm verileri, bizim 

bulgusal verilerimizi oluĢturur. Algısal olansa insanların, kitlelerin hissettiği meselelerdir. 

Ortada bir sorun olabilir ama insanlar bunu bir sorun olarak görmüyor olabilir. Farkında 

değillerdir, öncelikleri değildir, vesaire, hepsi olabilir. Ama algısal yönde yaptığımız 

çalıĢmalar, mesela anket çalıĢmaları, kamuoyu yoklamaları gibi, oralarda karĢınıza 

çıkmaz. Siyasi bir dünyada yaĢıyorsak, karar mekanizmalarını siyaset üzerinden takip 

ediyorsak, siyasi yarıĢ içerisindekiler algısal verilere çok fazla kıymet verirler. VatandaĢın 

desteğini arkasında ister, yaptığı küçük bir eylemle büyük bir destek ya da tepki alabilir. 

Diyelim algısal çalıĢmalar sonucunda dendi ki, insanlar bu konuda hiç dertlenmemiĢ. 

“Sizce Ġzmir‟in en önemli sorunları ne?” sıralaması yaptırmıĢsınız ve sizin derdiniz bu listeye 

girmemiĢ bile ama bulgusal çalıĢmalarda karĢınıza çıkıyor. Bu durumda istediği kadar 

uğraĢsın ama sorunun çözümü için politik destek bulmakta çok zorlanacaktır. Finansal 

destek de bulamaz. O zaman nasıl bir eylem tipi olacak? Eylem planımıza ne 
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yazacağız? O zaman bir tarafta karar vericileri etkilemeye yönelik lobi, diğer tarafta da 

halk nezdinde duyarlılığı arttırmak için bilinçlendirme çalıĢmaları yapmak durumundayız. 

Gördüğünüz gibi, bulgusal ve somut sorunun teknik çözümünü plana koymuyoruz. Onun 

bir sorun olarak kabul edilmesini sağlamak için gerekli eylemleri koyuyoruz. Çünkü 

sadece o tür çalıĢmalar eylem planlarında karĢılık bulur ve karar vericiler onun altına 

imza atarlar ve bu sizin eyleminiz haline dönüĢebilir. Gerçek teknik çözüm neyse onu 

biraz ertelemek zorundayız demektir. 

 

Şekil 95 - YEÇEP’te Durum Tespiti ve Eylemler 

Tersi durum; herkes bir meseleden Ģikâyetçi ama bulgusal çalıĢmalarda karĢılığı yok. Bir 

toplumsal duyarlılık da var. O zaman ne yapacağız? Bunun örnekleri Trabzon ve 

Gaziantep‟ten. Okul civarında uyuĢturucu satıcıları arttı. Herkes endiĢe içinde ve belki 

haklılar çünkü okulların etrafında ne olduğu belirsiz adamlar dolaĢıyor. Bu biliniyor ve 

görülüyor. Trabzon Ġl Emniyet Müdürlüğü bunun üzerine bir çalıĢma baĢlattı. Okul 

civarlarını müdahale etmeden takibe aldı ve tespitleri doğrultusunda okul civarında 

birtakım satıcılar var. Ama bu narkotiğin konusu değil çünkü esrar, uyuĢturucu vesaire 

değilmiĢ onlar. Çocuklara satılanın tane sigara, dal sigara olduğunu tespit ediyorlar. Yani 

toplumsal sorun yaratacak kadar ya da narkotik birimleri tarafından müdahale edilecek 

boyutta bir sorun değil. Dolayısıyla baĢka eylem gerekiyor. Burada algısal düzeyde bir 

sıkıntı tarif ediliyor. Sorun yokmuĢ meğerse diyemezsiniz. O problemin karĢılığı nedir, tekrar 

araĢtırma yapmak zorundayız. Duyarlılık varsa baĢka araĢtırmaların yapılması gerekiyor. 

Kamu hassasiyeti var ama eylem karĢılığı yok. Ne yapılacak? Bu sefer de yine 

bilinçlendirme lazım. Karar vericilere değil de insanlara yönelik politik lobi yapmamız ve 

mevcut durumu daha iyi anlatmamız gerekiyor. Duyarlılığa yol açan bilgi boĢluğunu 

doldurmak gerekiyor. Bunların hepsi eylem planının geçerli eylemleridir. Ġdeal durumda, 

hem insanlar duyarlılar, problemin farkındalar hem de bulgusal olarak o sorunlar var. O 
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zaman baĢka seçenekler aramaya bile gerek yok. Niye? Bu eylemleri yapabilmek için 

izleyecek ve gözleyecek; karar vericinin desteğine, eylemleri gerçekleĢtirecek 

finansmana ve iĢin taraftarlarına ihtiyacımız var. Ayrıca soruna duyarsız kalamazsınız. 

Soruna duyarsız kalan taraf mutlak suretle kaybedendir. 

ġimdiye kadar yerel çevre eylem planını kavramsal çerçevesini sizlere aktarmaya 

çalıĢtım. YEÇEP nedir? Boyutlarını, kapsamın, konusunu, eylemlerin içeriğini tarif etmeye 

çalıĢtım ki kritik noktalar bunlardı. Evet, yerel katılımcı bir planlama süreci resmî kurumsal 

uygulama süreciyle buluĢturulmak durumunda. Bir sloganla bitirmeme izin verin: 

“YaĢama dokunan kararlar ortak alınır ve hizmete dönüĢtürülür.” 
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 4. YEREL ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FĠNANSMANI OTURUMU  

Belediyelerin yerel çevresel yatırımlarının 

finansmanı ile yerel seviyede çevre eylem 

planları tarafından belirlenen eylemlerin 

gerçekleĢtirilmesi için gerekli ekonomik araçlara 

eriĢim kapasitelerinin geliĢtirilmesi önemlidir. 

Bu oturumun amacı kamu projeleri; altyapı ve 

çevresel projelerinin finansmanı konusunda teknik 

bilgiler vermektir. 

Finansmana yönelik proje tanımı ve 

değerlendirme yöntemleri, yerel yönetim projelerinde finansman araçları, altyapı ve 

çevresel projeler konularındaki sorumlulukları, çevre altyapılarına dair projelerin 

finansmanı ve finansman analizleri de bu oturumun içeriğini oluĢturmaktadır. Ayrıca 

finansman araçları da ayrıntılı olarak sunulmaktadır. 

Bu oturuma, belediyelerin çeĢitli birimlerinden ve farklı kademelerinden uzmanlar ve 

yetkililer katılmıĢ; oturumda, kurumlarının stratejilerine bütünleĢik bir yaklaĢım aktarmak 

üzerine interaktif bir çalıĢma yapılmıĢtır.  
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4.1 Çevresel Yatırımların Finansmanı ve Finansman Araçları 

Gediz S. KAYA 

REC Türkiye Kıdemli Danışman 

Sunumumda, kamu ve özel mülkiyet kavramını ve bunun neden önemli olduğunu 

anlatacağım. Eğer kamu finansmanını anlamak istiyorsak, muhakkak kamu ve özel 

mülkiyet kavramını ve aralarındaki farkları bilmek durumundayız. Daha sonra proje tanımı 

ve değerlendirme yöntemleri konusunda konuĢacağız. Üçüncü olarak yerel yönetim 

projelerinde finansman araçlarına bakacağız. Yerel yönetim projelerinde çeĢitli 

finansman araçları var ve bunların da çok detayları bulunuyor. Özet bir Ģekilde bu 

araçları size anlatmak istiyorum. Daha sonra yerel yönetimlerin kamu ve kamu altyapısı, 

çevresel projeler konusundaki sorumluluklarına değineceğiz. Ardından pratik örneklere 

bakacağız ve en son bölümde de bir çevre altyapı projesinin finansmanı ile finansman 

analizi üzerinden örnek çalıĢma yapacağız. 

Altyapı Projeleri 

Altyapı projeleri, uzun vadeli fakat kısıtlı ömrü olan projelerdir. Yine de bu projeler yüksek 

yatırım gerektiriyor. Yatırım maliyetleri çok yüksek. Hacimleri, coğrafi olarak kapladıkları 

alan, inĢaat hacmi ve makine ekipman hacmi çok büyük. Hem parayla ifade edilebilen 

hem de parayla ifade edilemeyen faydaları var. Örneğin, bir arıtma tesisini düĢünün. 

Arıtma tesisi yaptınız ve tabi ki arıtılan su miktarı kadar abonelerden para topluyorsunuz. 

Dolayısıyla bir ticari iĢletme gibi para ile ifade edilebilen bir faydası var. Parayla ifadesi 

son derece zor olan faydalarına örnek ise kamu sağlığının iyileĢtirilmesi. Altyapı projeleri 

kendi baĢına iĢleyebiliyor, buna “standing-alone” projeler deniyor. Yani tek baĢına bir 

kurum ya da birim gibi iĢleyebiliyor ve bu projelerin yüksek iĢletme karları var. Ġlk yatırımları 

çok pahalı, en ufak altyapı projesi yüz milyon doların üzerinde belki de, ama iĢletme 

kârları çok yüksek. Örnek olarak neler var altyapı projelerinde bkz. Tablo 28. 

Bizim burada konumuz aslında, hepinizin 

profesyonel ilgisi gereği, çevresel altyapı 

projelerinin finansmanı. KonuĢmamın 

giriĢinde de söylediğim gibi, kamu ve özel 

fayda kavramlarının ayrıĢması önemli. Kamu 

ve özel fayda, Türkçede aslında yeni yeni 

kullanılmaya baĢlanan terimler. Bu 

kavramlar Ġngilizcede public good - private 

good olarak geçiyor. Bunun ayrıĢtırılması 

önemli çünkü finansmanda siz, projenin 

faydalarını parasal hale getirirken -Ġngilizce 

terimiyle- monetize ederken baktığınız faydanın kamu mu yoksa özel mülkiyet faydası mı 

olduğunu ayrıĢtırmanız gerekebilir. Biraz önce de bahsettim, çevresel altyapı projeleri, 

daha çok kamu özel faydanın olduğu projeler. Dolayısıyla parasallaĢmasının, yani 

Tablo 28 - Örnek Altyapı Projeleri 

 Otoyollar 

 Metro ve diğer toplu ulaĢımlar 

 Demiryolları 

 Elektrik santralleri 

 Deniz ve hava limanları 

 Maden ve diğer doğal kaynak çıkarımı 

 Büyük konut ve ticari bina projeleri 

 Baraj ve rezervuarlar 

 Arıtma ve katı atık yönetim tesisleri 

 Tehlikeli atık bertaraf tesisleri 
*Çevresel Altyapı 
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finansal analizin yapılması sırasında bu ayrıĢtırmayı yapabilmeniz gerekiyor. Kamu faydası 

demek, herhangi bir proje yapıldığında veya eylem gerçekleĢtirildiğinde, ödeyen ve 

ödemeyen ayrıĢtırılamaz. Bu ne demek? ġimdi siz Ġzmir‟de bir belediyesiniz ve sahilde bir 

kirlilik var. Bu kirliliği önlemek için bir atıksu arıtma tesisi yapmak istiyorsunuz. Bu tesisi 

yaptığınız zaman abonelerden bir para toplayacaksınız ve zaman içinde tesisi finanse 

edeceksiniz. Fakat üç sene sonra sahil pırıl pırıl olacak. Ama bazı aboneler ödemiyor 

veya bazı aboneler sizin görev sahanıza girmiyor. Bu aboneler de bu sahilden 

faydalanacaklar. Dolayısıyla kamu faydası, ödeyenle ödemeyenin ayrıĢtırılamadığı bir 

fayda (bkz. ġekil 96). “Siz bu belediyeden değilsiniz, burada denize giremezsiniz” diyebilir 

misiniz? Veya “Faturaları ödememiĢsin bir yıldır, bu sahilden yararlanamazsın” 

diyemezsiniz. 

 

Şekil 96 - Kamu Faydası ve Özel Fayda 

Dolayısıyla kamu faydasında ödeyenle ödemeyeni ayrıĢtırmak mümkün değil ve 

tüketiciler arasında rekabet yok. Yani diyelim ki artan blok kullanıyorsunuz, daha çok su 

kullanan daha çok para ödüyor. Dolayısıyla tüketiciler arasında bir rekabet yok, daha 

çok fatura ödeyen ya da daha çok o hizmetten faydalanan “Burası benim sahilim”, 

“Ben bunu daha çok finansa ettim, ben daha çok yüzeceğim” diyemez. Hâlbuki özel 

fayda da, klasik olarak bilinen sanayi, alıĢveriĢ merkezi gibi projelerde ödemeyen, proje 

çıktısından faydalanamaz. Çok basit bir ekmek fabrikası kurdunuz, ekmek çıkarıyorsunuz, 

satıyorsunuz ama ödemeyene ekmek vermiyorsunuz. Bu tam olarak özel fayda 

kapsamına giriyor (bkz. ġekil 96). Burada tüketiciler arasında rekabet var. Daha çok para 

veren daha çok ekmek alır, eğer üç beĢ çeĢit ekmek varsa daha çok para veren daha 

kaliteli ekmeği alır. Dolayısıyla tüketiciler arasında rekabet var. Bu noktada kamu ve özel 

faydayı ayrıĢtırabiliyoruz. 

Bu ayrıĢmadan sonra, proje finansmanı nedir diye bakacağız çünkü aklımızda bir proje 

varsa, kamu ve özel faydasıyla bu projeyi finanse etmek istiyorsak, bir finansman arıyoruz 

ve bu finansmana da proje finansmanı diyoruz. Peki, doğru kullanıyor muyuz? Burada 

çok önemli bir ayrıntı var. Dünyada ve Türkiye‟de çok sık yapılan bir hata. Herhangi bir 

proje olduğunda; kamu, belediye veya özel sermaye projesi olabilir, proje için finansman 

aranıyor ve çeĢitli finansal kuruluĢlara gidiliyor ve deniliyor ki “Ben proje finansmanı 

arıyorum”. Projenize finansman arıyor olmanız, o projenin proje finansmanı olduğu 

anlamına gelmez. Çok önemli bir detay bu, tekrar dikkatinizi çekmek isterim. Proje 

finansmanı terminolojide spesifik anlamı olan bir finansman türü ve Ģu Ģekilde 
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tanımlanıyor: Proje için sağlanan borç veya sermaye finansmanının geri ödemesinin 

sadece projenin nakit akıĢı tarafından sağlandığı, uzun vadeli ömrü olan altyapı, sanayi 

ve kamu hizmetleri projelerinin rücu dıĢı veya kısıtlı rücu içinde finansmanının 

sağlanmasıdır. Burada altını çizdiğimiz konu “Proje için sağlanan borç veya sermaye 

finansmanın geri ödemesinin sadece projenin nakit akışı tarafından sağlandığı ve rücu 

dışı olan sermaye”. Bu durumun altını çizerek tekrar ifade etmekte fayda var. ġimdi siz 

belediyesiniz ve farklı projeleriniz var. Bir tane atıksu arıtma var, bir tane katı atık toplama 

var, park, bahçe vesaire. Bu projelerin hepsine tek tek finansman arıyorsunuz. Proje 

finansmanı Ģu demek: Herhangi bir proje aktivitesi için, örneğin atıksu arıtma olsun, kredi 

aldığınız zaman, diyelim ki 50 milyon Avro aldınız ve bunu 10 sene içinde geri 

ödeyeceksiniz. Geri ödemesi sadece bu projenin çıktısı tarafından karĢılanır. Yani 

projeden ne kadar gelir elde ediliyorsa ve geriye ne kadar kâr kalıyorsa, o kârla 

ödenecek bir finansman türü. O zaman buna proje finansmanı diyebiliriz. 

Rücu ne demek?  

Diyelim ki bu proje, bu kredinin geri ödemesini gerçekleĢtiremedi. Bu projenin sahibi kim? 

Belediye. Geri ödemenin yükümlülüğü belediyeye rücu ediyor mu, etmiyor mu? Proje 

finansmanında rücu etmiyor. Proje finansmanında olay, finansmanın geri ödemesinin 

sadece proje tarafından yapılması demektir. Dolayısıyla bankaya gidip ben proje 

finansmanı arıyorum dediğinizde, bankacının anlayacağı bu 

olacaktır. Türkiye‟de yapılan bir hata da, proje finansmanı 

demek, bir projeyi finanse ediyorum demek. Terminolojide 

proje finansmanı demek, sadece o projenin nakit akıĢının 

yardımıyla geri ödemesinin yapılması demek. Rücu önemli 

bir konu, eğer yükümlülükleri rücu ettirmek istemiyorsanız, bu 

proje bu parayı ödemezse belediyenin bir yükümlülüğü 

olsun istemiyorsanız o zaman proje finansmanı yapıyorsunuz 

ve karĢınızdakine bunu belirtiyorsunuz. Proje finansmanı 

dediniz, bir de altına “non-recourse” demeniz lazım, Türkiye‟de de çoğunlukla böyle 

kullanılıyor yani rücu dıĢı demek. Rücu dıĢı bir proje finansmanı yapmak istediğinizi 

belirtmek için non-recourse ibaresini mutlaka belirtin. Zaten çevresel altyapı projelerinin 

en önemli özelliği, bu Ģekilde finansmana gidilmesidir çünkü proje sahibi, burada 

belediye, birçok projeye kredi aldığı için tüm projelerin yükümlülüğünü üzerinde taĢımak 

istemeyebilir ve böylece rücuyu kısıtlı tutmak için proje finansörüyle anlaĢabilir. 

Katılımcı: Peki bu durumda rücuyu kim ödeyecek? 

Gediz Kaya: Proje öderse öder. Ödenmezse proje makine ekipmanı, sahası satılır. 

Projenin ne varlığı varsa kullanılır. Zaten proje için ayrı bir firma kuruyorsunuz, 

zannedersem Ġzmir‟de de böyle. Biz bunlara SPV (Special Purpose Vehicle) yani “özel 

amaçlı iĢletme” diyoruz, birazdan da anlatacağım. Bunların hepsinin ayrı bilançosu var, 

bilançosunda duran varlıkları var, yani satılabilecek her Ģeyi var. Öderse öder, ödemezse 

«Terminolojide 

proje finansmanı 

demek, sadece o 

projenin nakit 

akıĢının yardımıyla 

geri ödemesinin 

yapılması demek.» 
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yükümlülük oradadır. Yoksa belediyenin kendi kasasına, aldığı vergilere, kamusal 

desteğine rücu olmaması gerekir. 

Katılımcı: Peki Ģu zamana kadar ödenmezse, rücu yapılacak gibi belirli bir süresi var mı? 

Gediz Kaya: O sizin genel kredi sözleĢmenizde ne yazdığına bağlı. Ne kadarda 

temerrüde düĢüyorsunuz, temerrüt faizi ne kadardır? Mesela, araba aldınız gibi düĢünün. 

Ödeyemediğinizde, arabaya el koyuyorlar, arabayı satıĢa çıkarıyorlar, temerrüt faizi 

uyguluyorlar. Aynı Ģeyler burada da geçerli, bu da bir kredi sonuçta. Diyelim ki arabanın 

bedeli, tüm faizle beraber temerrüdü ödemeye yetmedi, gelip sizin evinizdeki baĢka 

Ģeyleri haczetmiyorlar. Ya da baĢka bir aracınıza rücu etmiyorlar. Dolayısıyla kısıtlı bir rücu 

oluyor ve altyapı projelerinde tercih ediliyor. 

Katılımcı: Peki finansör verdiği parayı nasıl alacak? 

Gediz Kaya: ġimdi, o konuya geleceğiz. Aslında proje finansmanı çok zor bir konu. 

Özellikle riskli projelerde bankaların çok imtina ettiği bir konu. Peki, banka bu riski nasıl 

yansıtıyor sizce? Faizi yüksek tutuyor, parayı daha pahalı satıyor böylece. Ne kadar 

teminat verirseniz o kadar riski azaltırsınız; ne kadar riski azaltırsanız o kadar düĢük faizli 

kredi alırsınız. Temel bankacılık prensipleri burada da iĢliyor. 

Bu aĢamada bahsetmek istediğim dört tane temel kavram var. Belki duymuĢsunuzdur 

ara sıra finansal konularda adları geçiyor: Borç finansmanı ve sermaye finansmanı. Borç 

finansmanı aslında biraz önce bahsettiğimiz gibi, borçlanma usulüyle finansman 

sağlanması. Sizin bir atıksu arıtma projeniz var, projeyi dizayn ettiniz, finansman 

arıyorsunuz. Diyorsunuz ki finansöre “Bana borç ver” ve o borcu belli faiziyle beraber geri 

ödüyorsunuz. Sermaye finansmanında ise borç almıyorsunuz. Finansörü projenize, 

sermaye oranıyla ortak ediyorsunuz. Dolayısıyla el sıkıĢıp hemen ayrılmıyorsunuz, “exit 

strateji” belirliyorsunuz ve diyorsunuz ki tabi biz seni sermaye finansörü aldık ve bu 

projenin ömrü 49 yıl ama ilelebet sen de burada kalmayacaksın, çünkü sermaye 

finansörü de içeri girip para kazanıp çıkmak istiyor. Faiz yerine ne yapıyor, sermaye ile 

ortak oluyor, gelirlerden ortaklık oranına göre yararlanıyor. Belli bir süresi var ne kadar 

anlaĢtıysanız, üç beĢ sene mesela, sonra el sıkıĢıp ayrılıyorsunuz. Tabi finansör de hesabını 

yapıyor, Ģu kadar para verdim Ģu kadar net kâr olur gibi, paranın zaman değerine göre 

hesabını yapıyor. Peki, bankaya göre nasıl bir farkı var bu durumun? Baya iĢ ortağı 

oluyorsunuz aslında, projede söz sahibi oluyor. Çünkü bu iĢin diğer risklerini de üzerine 

almıĢ oluyor. Bankalar daha çok borç finansmanı verirken, uluslararası bazı fonlar 

sermaye finansmanı Ģeklinde sermaye yapabilir. Bunlar projelere, firmalara ortak olurlar, 

belli bir süre sonra da haklarını satıp çıkarlar. Bu iki opsiyonun farkını iyi anlamak gerekir. 

Nakit akıĢı dediğimiz üçüncü kavram ise “projenin parası” olarak hesaplanan tüm 

gelirleri. Diyelim ki arıtma tesisi kurdunuz, tesisin arıttığı suyun metreküpü baĢına 

abonelerden para tahsil ediyorsunuz; bu da projenin nakit akıĢı oluyor. BaĢka bir Ģey 

daha satarsa arıtma tesisi, o da nakit akıĢına girer. Veya katı atık bertaraf tesisi, tehlikeli 

katı atıktır, sanayiden toplarsınız, kilogramı baĢına para alırsınız, bu bir nakit akıĢı. Ama 
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mesela bertaraf ettikten sonra elinizde bazı değerli maddeler kalıyordur metal gibi, 

bunları da satıyorsunuzdur. Bu para da nakit akıĢına dâhil edilir. Projede ne kadar çok 

alanda iĢlem yapabiliyorsanız bu nakit akıĢına dâhil edebilmek gerekir. 

Dördüncü kavram, öz kaynak, terminolojide önemli bir konu ve proje sahibinin proje için 

ortaya koyduğu sermaye gücüdür. Projeniz varsa, çok nadiren tamamı için kredi 

alabilirsiniz. Banka veya finansör, proje için elinizi taĢın altına koyduğunuzu görmek ister 

ve sizin risk almadığınız bir projeye kimse yatırım yapmak istemez. Türkiye gibi ülkeler için 

genel bankacılık teamülünde öz kaynak %30 - 40‟tır. Eğer toplamda 50 milyonluk bir 

proje finansmanına ihtiyaç varsa bunun 15 milyonunu öz kaynak olarak koyabilmek 

gerekir. Ne kadar çok öz kaynak konabilirse, banka ve finansörün bakıĢı da o kadar 

olumlu olur. 

Rücu hakkından bahsetmiĢtik. Proje sahibi, projesinin finansmanı için borçlanma yoluna 

gittiğinde borcun geri ödenmesine teminat olabilecek varlık göstermesi gerekiyor. 

Herhangi bir kredide, bazı istisnalar dıĢında, non-recourse değilse, bu geçerlidir. Ama 

bazı projeler doğası gereği rücu dıĢı yani non-recourse olan bir finansman. Bazen proje 

finansmanı olduğu halde bazı durumlar tarif edilerek, genel kredi sözleĢmesinde bazı özel 

rücu hakları doğabilir. Ama yine de bu onun non-recourse bir finansman olmasını 

değiĢtirmez. Proje finansmanında, non-recourse‟dan ayrı bir kategori olarak, kurumsal 

finansmandan bahsedebiliriz. Kurumsal finansmanda bazı teminatlar göstermeniz 

gerekiyor. Bu teminatlar ne olabilir? Projenin arazisi vesaire dedik. Belediye de teminat 

gösterebilir aslında, mesela elinde hazine bonoları vardır, taĢınmazları vardır. Peki, bu ne 

demek? Geri ödemesi güçlü ve fizibilitesi yüksek proje sahipleri, proje finansmanı ile 

teminat göstermeden projelerini finanse edebiliyorlar. Proje finansmanı neden önemli o 

zaman? Birincisi, herhangi bir kamu kuruluĢu için önemli çünkü siz bir tane proje için 

belediyenin varlıklarını, gelirlerini tehlikeye atmak istemezsiniz. Aynı durum Ģirketler, 

holdingler için de geçerli ama belediye açısından bakıldığında bazı politik riskler de var. 

Dünyada, 1980‟lerde proje finansmanın temel çıkıĢ noktası çevresel altyapı projelerinin 

ve bu projelere ihtiyacın artması, bu projelerin yüksek maliyetli olması, teknolojinin çok 

yeni ve riskli olması ama kamu kurumlarının, belediyelerin bu projelerin risklerini üzerine 

almak istememesi. Dolayısıyla proje finansmanı kavramı ihtiyaçtan ortaya çıkan bir 

kavram. 

Biraz önce kısaca bahsetmiĢtim SPV‟den, uzun haliyle kullanılmaz, bankacılık 

terminolojisinde çoğunlukla SPV olarak geçer. Rücu dıĢı finansmandan bahsettik, 

projenin geri ödemesi yapılmazsa projeyle ilgisi olan belediye veya diğer kamu ve tüzel 

kiĢilik bu projenin risklerini taĢımıyor. O zaman benim bu projeyi tek baĢına bir birim haline 

getirmem lazım. Finansal hukuki sınırlarını çizmem lazım, peki ne demek bu? Proje için bir 

Ģirket yaratmam lazım ve bu Ģirkete SPV diyorum. Sadece proje için Ģirket kuruyorum, 

hiçbir Ģeyle bağlantısı yok ve bir iĢtirak Ģirketi, içi boĢ henüz ve diyorum ki benim projem 

hukuksal ve finansal olarak bu SPV ile sınırlıdır. Bu Ģirketin ayrı bir yönetim kurulu, müdürü, 

ekipmanı ve istihdam ettiğim farklı elemanları var. Dolayısıyla SPV‟yi kendi bünyemden 

ayırarak rücuyu aslında daha kesin bir hale getiriyorum. Diyorum ki bankaya “Bana 
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belediye olarak bakma, örneğin Berrak Su Arıtma Tesisi A.ġ. adı, genel müdürü bu, hukuk 

biriminin baĢındaki kiĢi bu, yönetim kurulu Ģu kiĢilerden oluĢuyor, sermayesi de bu kadar” 

diyorum. Ġçi boĢ bir Ģirket henüz çünkü sahada sadece bir proje dizaynı var o kadar. SPV, 

rücu ve sınır haklarını belirlemek için çok önemli. Bu iĢte belediyelerin rolü ne olacak, 

genel kuruluĢ sözleĢmesi gibi belgeleri avukatlar hazırlarken bütün rücuyu SPV altında 

tutup belediyeyi bundan tümüyle izole etmek gibi bir amaçları var. 

Tüm bu detaylardan bahsettik ama neden proje finansmanı ortaya çıktı? Avantajları 

neler? Bir kere rücu konusu var ki bunu konuĢtuk. Projenin gücü proje sponsorunun diğer 

ticari aktivitelerinden oluĢmuĢ gücünden bağımsız hale geliyor ve gücünden bağımsız 

hale gelirken aslında güçsüzlüğünden de bağımsız hale geliyor. Eğer projeniz iyiyse, 

fizibilitesi yüksekse, o bölgede bu projeyi yapıp iĢletebileceğinize inanıyorsanız ve 

finansörü de buna inandırırsanız; belediyenin ana sponsorun gücünden bağımsız olarak 

bankanın gözünde projenin ayrı bir risk değeri olacaktır. Proje finansmanı bunun için 

önemli. ġöyle bir nokta daha var, proje finansmanı ile belediyeyi bundan izole ettiğiniz 

için belediye baĢka projeleri de aynı anda finanse edebiliyor. Kredi notu etkilenmiyor 

çünkü kendi bilançosunda bunların riskleri gözükmüyor. Hepsi ayrı ayrı SPV olarak 

görünüyor ve bunlara alınan krediyle benim hiç alakam yok; ödeyemezse durağan 

varlıkları bunlar, bankayla da anlaĢtım ne varsa içinde ona razı geldi diye kendi 

bilançonuzu bundan ayırabildiğiniz için baĢka projeler de yapabilirsiniz. Çünkü eğer 

böyle bir sistem olmasa ki bahsettiğimiz projeler çok uzun yıllar sürüyor, belediye olarak 

tüm bilançonuzu buna ayırmanız gerekir. 

Diyelim ki siz Berrak Su Arıtma Tesisini çok iyi bir arazide kurdunuz, arazi çok değerli ve 

banka biliyor ki eğer krediyi geri alamazsa, o araziyi satarak bir Ģey yapabilir. Öbür türlü 

rücu ettiği zaman o arazinin o SPV içinde gözükmemesi, siyah ve beyazın ayrıĢmaması, 

bankanın risk algısını da değiĢtiriyor. Diğer bir konu da, SPV‟de gelir, sıfır olarak 

baĢladığınız için ilk yıllarda proje hep zarar yazacağından vergi avantajı da doğuyor. 

Gerçi Türkiye‟de bu çok yok ama önceki eğitimlerde de çok tartıĢıldı, farklı görüĢler var. 

Örneğin atıksu arıtma tesisi yapıldığında alınan gelirlere vergi ödenecek mi, 

ödenmeyecek mi? Bazıları vergi ödenmez derken bazıları ödenebileceğini söylüyorlar. 

Sizin deneyimlerinizde nasıl bu durum için? Vergiden muaf olma söz konusu mu? 

Katılımcı: Biz ödüyoruz, muaf değiliz. 

Gediz Kaya: Bazı belediyeler muafiyet olabileceğini söylüyor ama. 

Katılımcı: O yatırım teĢviki olabilir belki. 

Gediz Kaya: Yok vergi muafiyeti. Yani toplanan gelirlerden %20 kurumlar vergisini 

ödeyecek misiniz, ödemeyecek misiniz? Ben kiĢisel olarak Ġstanbul‟da iki tane iĢtirak 

Ģirketine sordum, onlar vergi ödemediklerini söylediler. Ama neye istinaden farklar var 

açıkçası çok bilemiyorum. 

Katılımcı: Kamu yararı gözeterek belki istisnalar olabilir. 
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Gediz Kaya: Öyle olması gerekir zaten temelde ama projeden projeye, projenin 

büyüklüğüne, tipine göre değiĢebilir. ġimdiye kadar proje finansmanının avantajlarını 

saydık ama tabi ki dezavantajları da var. Bir kere onayı çok daha uzun sürüyor çünkü 

banka daha çok risk alıyor. Risk alınca da, daha çok inceliyor. Teknik raporunu istiyor 

vesaire ama siz teminat verseniz baĢta, banka belki o kadar ince eleyip sık 

dokumayacak. Ama Ģimdi finansör ne yapıyor? Rücu olmadığı için ve boĢ bir proje 

Ģirketinin muhatabı olduğu için projenin gelirlerinden emin olabilmek için, gelirlere neden 

olacak teknik analizleri çok daha sıkı bir Ģekilde takip ediyor. Böyle bir teknoloji var mı? Bu 

alanda böyle bir proje yapılabilir mi? Tesis bir senede bu kadar suyu arıtabilir mi? gibi 

soruları tek tek analiz etmek istiyor. SPV ile beraber iĢlem maliyetleri artabilir. Yeni Ģirket, 

yeni icra kurulu, CEO‟su, mali müĢaviri, avukatı, mühendisleri, sermayesi… Bunları bir 

araya getirdiğinizde iĢlem maliyeti daha yüksek. Finansör daha çok risk aldığından  

-çünkü rücu yok- proje finansmanı yaptığı anda kredi maliyeti yükselecektir. Yani daha 

yüksek faiz uygulayacaktır. Finansör, proje yönetimini yakından takip etmek ister çünkü o 

da elini taĢın altına koyuyor. Sıkı çalıĢılıyor mu, çalıĢma planına uyuluyor mu? Riskleri iyi 

yönetiyor mu? Bakım onarımı düzgün yapabiliyor mu? gibi birtakım teknik takipler 

yapabilir. Finansör bu teknik takipleri danıĢmanlara yaptırabilir ve bu maliyeti size 

yansıtabilir, bunu son zamanlarda sıklıkla görebiliyoruz. Bankalar, atıksuya da içme suyu 

alanına da kredi verebiliyor ama bağımsız danıĢmanlardan teknik analizleri ve projenin 

iĢletmesini gözetmesini istiyor. Bunun maliyetlerini de projeden tahsil ediyor. Diyor ki 

mesela, “Ben Ģu danıĢmanlık Ģirketiyle anlaĢtım, her sene ocak ayında Ģu Ģu iĢlemleri 

denetleyecek ve bu iĢin maliyetini ödeyiniz lütfen” ve eğer bu genel kredi sözleĢmesine 

yazılmıĢsa -ki genelde yazılır- bunu ödemeniz gerekiyor. 

ġimdi de proje finansmanının aĢamalarından bahsedelim (bkz. ġekil 97). Arıtma tesisi 

örneğinden gidelim. Berrak Su Atık Tesisini tasarladım, alanı ve teknolojiyi belirledim, 

finansman aĢamasındayım. Ama finansmandan önce yapılması gereken aĢamalar var. 

Ġlk olarak projeyi tanımlamak gerekiyor yani proje nerede, hangi teknoloji ile ve ne 

amaçla yapılacak. YaklaĢık ne kadara mal olacak? Daha sonra riskleri belirlemek için risk 

yönetimi planı yapmak gerekiyor. Projenin yapılmasına engel olacak riskler neler? 

Teknolojik riskler, finansman riskleri olabilir, bölge halkından tepki vardır belki… Bu yüzden 

risk yönetim planını oluĢturmak lazım çünkü zaten banka size bu riskleri soracak. O 

yüzden gelebilecek sorulara karĢı hazırlıklı olursanız, riskleri nasıl yöneteceğinizi anlatmıĢ 

olursunuz. Daha sonra teknik ve finansal fizibilite yapmanız lazım. ġu kadar su arıtırım, 

arıttığım su baĢına abonelerden Ģu kadar tahsil ederim, gelirim giderim bu olur, borcu Ģu 

Ģekilde öderim vs. Bu kısmı örnek üzerinden konuĢacağız. Finansman öncesi bu aĢamaları 

dosyama koymam gerekiyor. Daha sonra finansman sırasında banka soracak “Sen ne 

kadar sermaye koyuyorsun?”. Dediniz ki, “95 milyon Avro tutuyor, ben 25 milyon 

Avrosunu koyuyorum” ve bu konuyla ilgili belediye meclisinin kararını koydunuz ki, banka 

onu da görmek isteyecektir. Böylece kredi müzakereleri baĢlayacak. Buradaki önemli 

konulardan biri sendikasyon. Sendikasyon çoklu finansör demek. Çok yüksek meblağlı 

projelerde, tek bir finansörün projeyi finanse edecek gücü yoksa ve daha önemlisi 

banka için 80 milyon çok zor bir miktar olmayabilir ama risk iĢtahı yoksa -yani o projeye 
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tek baĢına girecek bir risk algısı olmayabilir- o zaman çoklu finansmana girilebilir. Bu iki 

türlü olur. Siz hep çalıĢtığınız bankaya dersiniz ki “Ben sendikasyon düĢünüyorum. Sen lider 

banka ol ve diğer bankalarla anlaĢ ve artık aranızda nasıl anlaĢırsanız bana 200 milyon 

kredi ile gelin” diyebilirsiniz. Veya lider bankayı siz seçmezsiniz, birkaç bankaya haber 

verirsiniz onlar kendi aralarında konuĢurlar ve lider bankayı seçerler, o da bir sendikasyon 

olur. 200 - 300 milyonluk projelerde sendikasyon önemli bir konu. Son zamanlarda 

üçüncü köprü, üçüncü havayolu hep sendikasyonla yapılıyor çünkü oradaki 1 - 2 milyar 

Doları tek bir bankanın vermesine imkân yok. Bankalar kendi aralarında bir havuz 

oluĢturuyorlar ve oradan topluca finanse ediyorlar. Sizin muhatabınız ise lider banka 

oluyor. Lider banka sendikasyonu diğer bankalarla hallediyor. Bir de dokümanlarınızı 

hazırlayıp tekrar kontrol etmeniz lazım, sermaye taahhüdü, belediye meclis kararı, diğer 

bütün teknik analizler gibi çeĢitli dokümantasyonları banka sizden soracaktır. Sonra da 

kredi anlaĢmalarının çok iyi okunması lazım ki avukatlar bunun için var. Çok ince detaylı 

ve çok uzun anlaĢmalar bunlar ve avukatların size hangi riskleri aldığınızı çok iyi anlatması 

lazım. Diyelim ki bütün bu aĢamaları geçtiniz ve krediyi kullandınız, Ģimdi geri ödeme 

izleme ve takip çalıĢmalarının yapılması lazım. Hangi aralıklarla ödenecek, faiz ne kadar? 

gibi konuları öngörmeniz gerekli. Kredi dönemi sona erince de artık borç kapama 

aĢamasına geliyoruz. Son taksiti ödeyip, el sıkıĢıp ayrılıyorsunuz. Genel kredi sözleĢmesi 

iptal ediliyor ve ayrılıyorsunuz. 

 

Şekil 97 - Proje Finansmanı Aşamaları 

Biraz önce proje risk yönetiminden bahsettim ama sizin elinizde olsun diye ben birkaç 

tane riski ve o risklerin yönetimini Tablo 29‟da sıraladım. Ġlerideki iĢleriniz için size fikir 

verebilir. Projenin en önemli riski, tamamlanma riski çünkü tahmin edersiniz ki dünyada 

tamamlanamayan çok proje oluyor. Bu riskin yönetimi için mutlaka müteahhitlerden, 

satıcılardan ve tedarikçilerden teminat alınması gerekiyor. ġimdi siz diyorsunuz ki “Berrak 

Su Arıtma Tesisini yapacağım, 2 yılda inĢaatı bitecek, ekipmanı 14. ayda alacağım, 4 ay 

da montajı sürecek”. Peki, müteahhitle konuĢtunuz mu, ihaleye çıktınız mı, teminat aldınız 

mı? Bunların hepsinin önceden bilinmesi lazım. Bir taraftan tüm bu zamanlamaların 

taahhüdünü almanız gerekir. Dolayısıyla yurt dıĢından teknoloji getiriyorsanız, bu 

teknolojiyi uygulayabilecek misiniz, teknoloji kaç ayda gelecek gibi soruları da 

cevaplamanız lazım. O yüzden de bu bahsettiğim durumlar için yaptırımlı sözleĢmeler 

gerekir. Müteahhit geç mi kaldı, ne kadar ceza ödeyeceği belli olmalı gibi durumlar da 

risk yönetimi dosyasının içinde yer almalı. Böylece finansör de sizin bu riskleri 

gördüğünüzü ve yönettiğinizi bilsin. Diğer bir risk, fiyat riski. Projelerin genelde en pahalı 
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kısmı yurt dıĢından gelen ekipmanlar olduğu için projenin maliyetlerinden Avro ve Dolar 

olarak bahsediyoruz. Projenin baĢlaması ve bitmesi arasında ortalama 2 - 3 yıl gibi bir 

süre olabilir. Peki, bu süre zarfında kur değiĢirse? Ben baĢta 50 milyon Avro dedim o 

zaman Avro 2 liraydı, parayı ona göre hesapladım, krediye ona göre baĢvurdum. Ama 

iki yıl sonra kur artmıĢ ve projenin maliyeti 1,5 katına çıkmıĢ. Dolayısıyla kur riskinin mutlaka 

hesaplanarak bankada hedging hesabında tutulması gerekiyor. 

Tablo 29 - Proje Riski Yönetimi 

 

Kaynak riski. Belediye tesis için 25 milyon Avro kaynak vermiĢ olabilir ama araya seçim 

girer belediye baĢkanı değiĢir, belki iptal olur, Türkiye‟de birtakım değiĢiklikler olabiliyor ve 

artık o projeye 25 milyon harcanması anlamını yitiriyor. Kaynak riski Türkiye‟de nasıl 

yönetilir ben de bilmiyorum çünkü politik ve ekonomik olarak çok değiĢken durumlar 

olduğu için banka en fazla Ģunu diyebilir: “Ben ülkede iĢ yapmayı istiyorum, riskleri göze 

aldım”, size de kaynak yönetmek kısmı çok zor olmayabilir. Zaten banka baĢta stabilitesi 

daha düĢük bir ülkede iĢ yaptığını kabul etmiĢtir. Operasyonel riskler ve çevresel riskler. 

Ekipmanı çalıĢtıramadım, bu makinenin üç ayda bir parçasının değiĢmesi gerekiyormuĢ 

ben onu zamanında ithal edemedim, operasyonlar durdu gibi riskler olabilir. Çevresel 

riskler ise sızıntı oldu atıksu arıtma havuzunda iĢleri durdurmak zorunda kaldım veya koku 

oldu, çevre sakinleri tepki gösteriyor gibi bu tür durumları sigortayla bertaraf etmeniz 

lazım. Faiz riski yine aynı Ģekilde değiĢken bir faiz varsa bir risk oluĢturabilir. Teknoloji riski. Siz 

o teknolojiyi Berrak Su Arıtma Tesisi için uygun görmüĢsünüzdür, dünyada örnekleri vardır, 

firma iyidir ama sizin projede çalıĢmaz. Böyle bir teknoloji riski de olabilir. İflas riski de var. 

Sponsorun krediyi kesip, kurumsallık ve iyi yönetimle birlikte iflas riskinin ortadan 

kalkabileceğini düĢünüyoruz çünkü belediye destek çıkabilirse veya firma kendi içinde 

kurumsallığa ilerlerse iflas riski bertaraf edilmiĢ olur. Son olarak da ülke riski. Buna bizim 

yapabileceğimiz bir Ģey yok. Ekonomik, sosyal olaylar ve birtakım riskler nedeniyle, kontrol 

dıĢı riskler olabilir. Dünyada her ülke için politik risk sigortası var. Dünya Bankasının politik 

risk sigortaları var. Özellikle proje büyükse, her proje için istenmeyebilir ama yüksek 

maliyetli projeyse, banka sizden muhakkak ülke sigortası isteyecektir. Bunu da uluslararası 

bir sigorta Ģirketinden de yaptırabilirsiniz ki her türlü riski kapsar, savaĢ dâhil. 
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Katılımcı: Hazine garantisi istiyorlar mı? 

Gediz Kaya: Rücu dıĢı projede istememesi lazım. Ama proje finansmanı değilse, kurumsal 

finansmansa ister tabi. Normalde istememesi lazım. Üçüncü havalimanı projesinde, proje 

finansmanı diye baĢladılar, bankalar bu riski almak istemedi. Bankalar istemeyince 

kurumsal finansmana dönüldü ve Ģimdi hazine garantisi veriyorlar. Türkiye‟de bu iĢi 

alacak güçte banka yok, yabancı bankalar da o riske girmek istemiyor. Sizin de 

dediğiniz gibi kurumsal finansmana dönerse bu tarzda bir garanti isteyebilir. 

Risk yönetiminden ve finansörün projeye nasıl katıldığından bahsettik. Finansör ararken 

finansöre üç grupta bakabilirsiniz (bkz. ġekil 98). Ġlk olarak bankalar. Hâlihazırda çalıĢtığınız 

yurt içi bankalar var. Banka dıĢı organizasyonlar var. Bunlara “Uluslararası çok taraflı 

organizasyonlar” diyoruz. Dünya Bankası, IFC, Avrupa Ġmar Kalkınma Bankası (EBRD), 

Asya Kalkınma Bankası gibi çok taraflı kurumlar var. Bir de uluslararası fonlar gibi çok 

taraflı organizasyonlar gibi binası, Ģubesi olan organizasyonlar değil. Onlar büyük 

sermaye akıĢlarıyla ülkelere gidiyorlar, üç beĢ milyar Doları bir anda götürüyorlar, 20 - 30 

projeye dağıtıp ya sermaye finansmanı ya borç finansmanı yapıp, çabucak çıkıp parayı 

alıp geri dönüyorlar. Dolayısıyla uluslararası fonların her zaman takip edilmesi lazım ki 

kendilerini duyuruyorlar. 

 

Şekil 98 - Finansör Katılım Modelleri 

Peki, temel kredi dosyası belgelerinde (bkz. ġekil 99) neler olmalı? Bir kere taahhüt 

mektuplarınız olacak. Memorandum of Understanding (MOU) olarak bilinir. Yatırımcıların, 

sermaye sahiplerinin ve proje destekçilerinin taahhütleri olacak. Müteahhitlerin ve 

teknoloji destekçilerinin de taahhütlerini buraya koyabilirsiniz. Teklif mektupları, sermaye 

mutabakatı, sigorta poliçeleri ve kredi kullanım planı gibi her türlü belgeniz tam olacak. 

Mesela bankaya gidiyorsunuz, Berrak Su Arıtma Tesisi için 50 milyon kredi istiyorsunuz ama 

bu 50 milyonu bir anda almayacaksınız. Gerekli aĢamalarda kullanılmak üzere önceden 

planlanmıĢ bir kredi kullanım planı olmalı. Ne gün ne kadar paraya ihtiyacım olacağını 

bileceğim ki, üç aylık kullanım planları alayım, boĢu boĢuna faiz ödemeyeyim. 50 milyon 

lirayı alıp, harcamayacağım paraya faiz iĢleteceğime, bir proje yönetim planı yaparım. 

Bu planda inĢaat planı ve ekipman planı olur, ekipmana ne kadar para ödeneceğini ve 

bu plana göre de kredi kullanımını planlarım. Benim size tavsiyem, böyle bir iĢe dâhil 

olduğunuzda, proje yönetim Ģirketleriyle konuĢmanız; çünkü bu iĢi en iyi onlar yapıyor. 

CPM‟ler var, ya critic path‟ler ya da PMI yöntemleriyle çok ayrıntılı bir Ģekilde ne gün ne 

kadar para harcanacağını size veriyorlar ve siz bu planı uygulayınca para tasarrufu 

etmiĢ oluyorsunuz. BoĢu boĢuna fazla paraya faiz ödemiyorsunuz. Veya kredinin 
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arkasında da kalınırsa, örneğin inĢaat yapılacak kredi kullanım planı üç ay sonra, banka 

“kusura bakma sen bana kredi kullanım planında verdiğin takvime uymuyorsun, biraz 

bekleyeceksin” demek zorunda kalabilir. O yüzden de kredi kullanım planının muhakkak 

bir proje yöneticisine çok iyi Ģekilde planlatılması lazım. SözleĢmelerde avukatlara çok iĢ 

düĢüyor. Proje sponsorlarıyla ortaklık sözleĢmesi, devlet kurumlarıyla yapılan sözleĢmeler 

ve varsa bono tahvil sözleĢmeleri… Eğer proje finansmanı değil de kurumsal finansmansa 

avukatlara önemli iĢ düĢüyor. 

 

Şekil 99 - Temel Kredi Dosyası Dokümanları 

Kavramlar üzerinde baya durduk çünkü onları iyi bilmeden finansman ya da fizibilite 

yapmak çok zor. ġimdi nihayet fizibilite konusuna geliyoruz. En önemli çalıĢma fizibilite 

çalıĢması aslında çünkü banka sizden verdiği paranın geri ödenebileceğini göstermenizi 

istiyor. Bunu da ancak fizibilite ile gösterebilirsiniz. Fizibiliteyi ikiye ayırıyoruz; teknik ve 

finansal fizibilite (bkz. ġekil 100). 

 

Şekil 100 - Teknik ve Finansal Fizibilite 

Teknik fizibilite, sadece bir sayısal karĢılaĢtırma veya baseline çalıĢması değil, projenin 

yerinin dizaynı, seçilen makine ekipmanı ve operasyonel kalitenin ne olduğunu daha çok 

sözle ifade ettiğiniz bir fizibilite. Ben bu teknolojiyi seçtim çünkü…, projenin yeri Ģurası 

çünkü…, seçenekler Ģunlardı, ben bunu seçtim, çünkü… gibi bilgileri içeren, finansörü 

daha çok sözlü olarak ikna etmenize yarar teknik fizibilite. Tabi ki içinde bazı hesaplar, 

göstergeler olacak ama finansal fizibilitedeki gibi sadece rakamlardan oluĢan bir fizibilite 

değil. Finansal fizibilite ise iĢ modeli, planı, nakit akıĢ projeksiyonları olan, finansmanın 

yapısının, geri ödeme döneminin, iç kârlılık oranının sayısal (quantitative) olarak analiz 

edilip siyah beyaz olarak ortaya konduğu bir çalıĢma. Buradaki en önemli nokta sayısal 

olarak ifade edilmesi, rasyonel bir argüman olması ve senaryolardan oluĢması. 
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Finansörler sizden üç beĢ tane senaryo isterler, en iyiden en kötüye. DeğiĢkenleri zaman 

parametresiyle oluĢturup, çeĢitli senaryolar üretip fizibiliteye koymanız beklenir. 

Krediyi aldıktan sonra da kredi izleme süreci önemli çünkü ne dedik proje finansmanı 

uzun vadeli anlaĢma. Projelerin geri ödemesi uzun vadeli olduğu için kredi süreleri de çok 

uzun, dolayısıyla kredi izleme süreci olması gerekiyor. Finansör; projenin planlama, 

maliyet ve nakit akıĢının yürüdüğünü görmek ister ki bundan da bahsettik. Ġzleme için bir 

üçüncü kiĢiyle anlaĢabilir, danıĢmanlık alabilir ve maliyeti sizin karĢılamanızı isteyebilir. Bu 

sürece “monitoring” deniyor ve her kredi sözleĢmesinin en önemli parçası. Aynı zamanda 

finansör ilk elden bilgi almak ister, yani önce firmanın genel müdürü, icra kuruluyla 

muhatap olmak ister. Proje ilerleme raporunu düzenli bir Ģekilde, maliyet cetveliyle birlikte 

görmek ister, Ģeffaf bağımsız bir yönetim ister ve eğer siz genel kredi sözleĢmesinde üç 

ayda bir projenin gidiĢiyle ilgili bilgi vereceğim dediyseniz de bu sürelerde vermenizi ister. 

Ġzleme ve takip sürecinde bunlar önemli konular. 

ġimdi, fizibiliteyle ilgili birkaç teknik kavramdan bahsetmek istiyorum. Siz, Berrak Su Arıtma 

Tesisi için kredi arıyorsunuz, finansöre gittiniz. Genel olarak kullanılan bir terminoloji vardır; 

2+8. Bankacıların çok sık kullandığı bir dil, 10 yıl vadeli. Bu projeler, inĢaatı ve operasyona 

geçiĢi çok uzun sürdüğü için muhakkak geri ödemesiz dönemi olması gereken projeler. 

Çevre altyapısı finansmanında da muhakkak geri ödemesiz bir dönem olur çünkü parayı 

ödemeye hemen baĢlayamazsınız. Önce parayı aldınız inĢaata operasyona yatırdınız 

derken en az iki, iki buçuk yıl geçer. O zaman bu arayı kapatmak için geri ödemesiz 

dönem oluyor ve 2+8 dediğimizde 2 geri ödemesiz döneme denk geliyor, 8 ise geri 

ödemenin baĢladığı ve projenin geri ödemesinin kapandığı döneme denk geliyor. 

Dolayısıyla bankaya gidip 2+8 kredi istiyorum dediğimde, baĢka bir Ģey söylememe 

gerek yok, 2 yıl geri ödemesiz olacak Ģekilde toplam 10 yıl vadeli kredi istediğimi 

anlayacaktır. 

Katılımcı: 2 yıl ödemesiz dönemde herhalde faiz iĢletilmiyor değil mi? 

Gediz Kaya: Tabi ki. Siz parayı aldıkça o faizi iĢletiyor ama o iki yıl sonraya o faiz 

öteleniyor. Ama anaparayı ödemediğiniz için henüz bir geliriniz yokken geri ödeme 

zorunluluğuyla karĢı karĢıya kalmıyorsunuz. DüĢününce, 10 yıl vadeli 50 milyon Euro kredi 

alırsanız, faiziyle birlikte senede 5 - 6 milyon Euro ödemeniz demek bu ve ilk iki sene 

geliriniz yokken ödemeniz çok zor hatta mümkün değil. 

Katılımcı: Ġki yıl sonunda geri ödeme gerçekleĢmezse ne olur? 

Gediz Kaya: Proje, geç kalırsa eğer genel kredi sözleĢmesi bozulur, yeniden kredi 

sözleĢmesi yapılabilir. Biraz bankanın niyetine bağlı ama eğer genel kredi sözleĢmesinde 

böyle bir durum için geçerli madde varsa o uygulanır. O yüzden risk yönetimi ve proje 

planlaması çok önemli. 2 yıl diyorsanız, 2 yılda bitirebileceğinize emin olmanız lazım. Ben 

geç kalan proje çok gördüm çünkü kolay bir süreç değil. Genelde banka iyi niyet 

gösterir, faiziyle değil mi sonuçta geri ödemeyi öteleyebilir. Zaten proje finansmanıysa 

banka projenin tamamlanmasını ister. Sizi zor durumda bırakmak aslında bankanın da 
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aleyhine bir durum. Sizin iyi niyetiniz varsa ve teknik nedenlerle gecikme varsa banka 

genelde bunu suistimal etmez. Ama kötü niyet sezerse ve projeyi bitiremeyeceğinizden 

Ģüphelenirse üstünüze gelebilir. Hacze gidebilir, SPV‟ye el koyabilir, bu durumda üstüne 

gelmek banka jargonudur. 

Fizibiliteye devam ederken 3 tane konudan bahsedeceğim. Fizibilite, projenin geri 

ödemesi konusunda hem size hem finansöre kesin, kati bilgi veriyor. Bunu anlamanın üç 

temel yöntemi var; en basiti bakkal yöntemi geri ödeme süresi. Bu Ģu demek, bir projenin 

maliyeti var. 1., 2., 3., 4. ve 5. yıllarda alacağımız gelirler var, siz ne kadar süre içinde 

koyduğunuz parayı alıyorsunuz buna bakıyorsunuz. Diyelim ki ben basit bir tüccarım, 

Ahmet Bey geldi dedi ki benim 200 bin Liraya ihtiyacım var, bana ilk yıl 20 bin, ikinci yıl 60 

bin, üçüncü yıl 80 bin, dördüncü yıl 100 bin Lira gelecek, bunu sana garanti ediyorum 

dedi. Basit bir tüccar ne yapar? DüĢünür, ben bu yatırımdan parayı ne kadar yılda geri 

alacağım. Birinci yıl 20 bin, ikinci yıl 60 bin, üçüncü yıl 80 bin Lira alıyorsam toplam 160 bin 

olur. Geriye kalıyor 40 bin onu da dördüncü yılda alacağım. Bu paranın %40 zamanına 

denk geldiğine göre, ben bu yatırımdan paramı 3 - 4 yıl gibi bir sürede geri alırım diye 

düĢünür. Bu aslında hepimizin içgüdüsel olarak yapabileceği bir hesap. Basit tüccar 

hesabını yapıyor, kendi algısına göre vereyim ben bu parayı diyor veya vermiyor. Ama 

neye bakıyor? Yatırımcının ne kadar sürede geri ödediğine bakıyor. Bu yatırımın en basit 

analizi. Fizibilite için önemli, içgüdüsel olarak bir hesap ortaya koyuyor ama maalesef ne 

kredi dosyasına konabilecek bir hesap ne de size çok Ģey ifade eden bir hesap çünkü 

200 bin Lira veriyorum, 3 - 4 yılda geri alıyorum güzel ama burada bir Ģey eksik. Paranın 

zaman değeri. Çünkü paranız zamanla değer kaybediyor. Dolayısıyla bu hesap 

bankacılık için doğru hesap değil. Peki, ben bu hesaba faiz yani paranın zaman değerini 

katmak istersem ne olur? O zaman “net Ģimdiki değer” hesabına geliyorum. Biraz önceki 

nakit akıĢından farklı olarak net Ģimdiki değerde (NPV - net present value) ne var? 

Paranın discount value dediğimiz değeri var, yani zaman içinde ne kadar değer 

kaybettiğidir. ġimdi benzer bir hesabı, paranın zaman değeriyle yapıyorum: “Benim 

yatırımım var, ilk sene 500 bin Dolar koyuyorum; birinci sene buradan 200 bin Dolar 

alıyorum, ikinci sene 300 bin Dolar alıyorum, üçüncü sene 200 bin Dolar alıyorum. Ben bu 

yatırıma gireyim mi girmeyeyim mi? Diyorum ki bu ülkede, bu yatırım ortamında, 

enflasyon veya paranın zaman değeri %10. Hesabı yapınca net Ģimdiki değer 80 bin 

çıkıyor, bu yatırımı yapar mısınız, yapmaz mısınız? Yaparsınız değil mi çünkü sıfırın üstüne 

çıkıyor, hem paramı geri alıyorum hem de üstüne bugünün parasıyla 80 bin Dolar 

kazanmıĢ oluyorum. Bakın -500 bin+ dediği için parayı geri alıyorum, aynı zamanda 

üstüne bir de 80 bin Dolar para almıĢ oluyorum. Demek ki bu 3 - 4 yılda hesabının 

ötesinde bir rakam alıyorum, paranın zaman değerini de içine aldığı için 500 bin Doları 

geri aldığım gibi, bugünün parasıyla 80 bin Dolar da almıĢ oluyorum. O zaman bu ne 

demek? NPV‟si sıfırın üstünde olan bütün projeler yatırıma değer. 

Bu hesapta paranın zaman değerini koyarak bir parametre kattık ama bir Ģey daha var. 

Fırsat maliyeti. Ben bu 500 bin Doları buraya koydum ama belki 500 bin Liraya TOKĠ‟den 

iki ev satın alsaydım daha çok kazanacaktım. Bir finansör olarak fırsat maliyetini görmem 
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lazım ki, paramı doğru yere mi yatırdım bileyim. Fırsat maliyetini katınca ne oluyor? Buna 

biz iç kârlılık oranı (Internal Rate of Return – IRR) diyoruz: “YapmıĢ olduğumuz yatırımın 

gelecekte düzenli olarak elde ettiğimiz nakit akıĢlarının net bugünkü değerini sıfıra 

eĢitleyen iskonto”. Formüle göre bu sefer, “net Ģimdiki değeri sıfıra eĢitleyen nominal faiz 

veya enflasyon oranını” bulmaya çalıĢıyorum. ġimdi bunu sıfır kabul edip, 5 senelik bir 

nakit akıĢı varsa beĢinci dereceden bir denklem çözüyorum. Yani R‟yi bulmaya 

çalıĢıyorum. Sizin uzun uzun çözmenize gerek yok, excel dosyası bu iĢlemi yapıyor. NPV‟yi 

sıfıra eĢitleyen paranın zaman değerini, nominal faizi size veriyor. Bu sefer, R için aynı 

hesabı sıfır alıp, yani paranın zaman değeri için çözüyorum ve IRR %19 çıkıyor. Bu ne 

demek? Sermaye maliyeti kavramı var. Ġç kârlılık oranı sermaye maliyetinden büyükse, 

proje fizibilitesi olumludur. Bir ülkede, her sene Merkez Bankası ve çeĢitli yatırım enstitüleri 

tarafından hesaplanan hatta bazı sektörler için ayrı ayrı hesaplanan sermaye maliyeti 

değeri (Weighted average cost of capital – WACC) var. Bu bahsettiğimiz kurumlar 

sermaye maliyeti budur diye yatırımcılar için hesaplıyor. Diyelim ki o sene Türkiye‟de 

sermaye maliyeti %15‟ti. Ne demek bu? Ben parayı herhangi bir yere yatırdığımda 

ortalama getirisi -ki genelde bu borsadan takip ediliyor- %15. Ama benimki %19 çıktı. 

Demek ki ben bu projeyi seçmekle akıllıca bir iĢ yapmıĢım. O zaman iç kârlılık oranında 

ne oldu? Sadece sermayenin zaman değerini almadım, aynı zamanda sermaye 

maliyetini aldığım için fırsat maliyetiyle karĢılaĢtırmıĢ oldum. Bu, finansörün ve bir 

yatırımcının istediği en kompleks analiz. Dolayısıyla siz de projelerinize finansman ararken 

bunu yapmalısınız. 

Katılımcı: Peki ülkelerin kredi notlarının bununla bağlantısı var mı? 

Gediz Kaya: Tabi. Ülkenin kredi notu ne kadar yükselirse, sermaye maliyeti o kadar düĢer. 

Bir ülkede yatırım ne kadar riskliyse, sermaye maliyeti o kadar yükselir. Ben henüz 

Türkiye‟de çevre projeleri için spesifik bir sermaye maliyeti analizi görmedim. O yüzden 

ülkenin sermaye maliyetine bakabilirsiniz. 

Hesaplar, bize bu projenin veya yatırımın sermaye maliyeti ya da fırsat maliyeti açısından 

olumlu olup olmadığını gösterir. Eğer hesaplanan iç kârlılık oranı fırsat maliyetinden 

yüksekse, evet o proje yapmaya değer. Size tavsiyem, muhakkak NPV ile fırsat maliyetini 

bir arada hesaplayın çünkü bankacılar hem NPV‟yi yüksek hem de IRR‟ı fırsat maliyetinin 

üstünde, ikisini birden görmek isterler. Ama bu hem paranın zaman değerini içine 

aldığından hem de diğer yatırım araçlarına, projelerine göre -ki fırsat maliyeti diğer 

yatırım araçlarının ortalama sermaye maliyetidir- size o ülkedeki yatırım iklimine göre 

projenizin ne kadar mantıklı olduğunu göstermiĢ oluyor. 

Ġç kârlılık oranı dedik, finansal analizin en kompleks hali çünkü fırsat maliyeti, sermaye 

maliyeti dediğimiz konuyu da içine alıyor. Bir ülkede sermaye maliyeti, ortalama olarak 

tüm yatırımlardan beklediğimiz ve Ģimdiki değeri sıfıra eĢitleyen rakam. Eğer benim aynı 

Ģekilde hesapladığım iç kârlılık oranı, o değerden yüksekse projeyi yapmak mantıklı hale 

geliyor. O yüzden bizim yapacağımız iki analizden biri net Ģimdiki değer (NPV), ikincisi iç 

kârlılık oranı (IRR). 
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4.2 Çevresel Yatırımlarda Yerel Yönetimlerin Sorumlulukları ve 

Finansman Önerileri 

Gediz S. KAYA 

REC Türkiye Kıdemli Danışman 

 Kısaca Avrupa Birliği çevre politikası ilkelerinden bahsetmek istiyorum (bkz. Tablo 30). 

Hem toplantı ve eğitim konumuzla ilgili hem de bazı projelerinizin finansman kaynağının 

Avrupa Ġmar Kalkınma Bankası (EBRD) veya Avrupa Yatırım Bankası (EIB) gibi çok taraflı 

kurumlar veya Avrupa Birliği‟nin kendisi olma ihtimali var. Bu gibi durumlarda Avrupa 

Birliği‟nin sizden uygulamanızı istediği bazı politikalar var. Bir de dizayn ettiğiniz projenin 

bütünleyicilik ilkesinin olması gerekiyor yani diğer çevre projeleri ve prensipleriyle hatta 

sosyal prensiplerle bütünleyici olması lazım. 

Örneğin arıtma tesisi kuruyorum diye 

herhangi bir sosyal ya da çevresel zarar 

veremezsiniz. Yüksek seviyede koruma 

ilkesini de içine alması lazım. Bu ne demek? 

Teknolojinizin ve uygulama yöntemlerinizin 

yüksek seviyede olması lazım. Yani ortalama 

bir teknoloji kullanıp, ortalama bir arıtma 

veya ortalama bir atık bertarafı yapamıyorum. Aynı zamanda çevresel faktörleri en iyi 

Ģekilde değiĢtirmesi gerekir. Eğer su veya toprak kalitesini değiĢtireceksem, en iyi Ģekilde 

değiĢtirilmeli. İhtiyat ilkesi olması lazım, gerekli tüm önlemler alınmalı. Önleme ilkesi olması 

gerekir ki kirliliği mutlaka önlemesi lazım. Kaynakta önleme ilkesi olması demek, ben 

atıksuyu önce denize bırakayım sonra denizi arıtayım değil. Eğer atıksu problemi varsa 

ben atıksuyu önce toplayıp, bütünleyicilik ve yüksek seviyede koruma ilkesi çerçevesinde 

arıtıp doğaya vermeliyim. Yani önce kirleteyim sonra temizleyeyim değil. Son olarak da 

kirleten öder ilkesinin olması lazım. Bu Ģu demek, diyelim ki bir yerdeki fabrikalar yakındaki 

nehri kirletiyorlar, nehir kirlendiği için alt tarafta tarım yapanlar bundan zarar görüyor. Siz 

diyorsunuz ki ben suyu arıtıyorum ama sen de tarım yaparak bundan fayda 

sağlayacaksın, dolayısıyla senin de ödemen lazım. Böyle bir Ģey söz konusu değil! Çevre 

konseptinde her zaman kirleten öder. Yani fabrikanın bu maliyete katlanması zorunlu. 

 
Şekil 101 - Finansal ve Ekonomik Fizibilite 

ġimdiye kadar hep finansal analizden bahsettim ve bunlar üç taneydi. Ġlk olarak tüccar 

hesabından, sonra net Ģimdiki değer hesabından ve son olarak da iç kârlılık 

hesaplarından konuĢtuk. Fakat ben proje fizibilitemi yaparken eğer klasik bankalara 

gitmiyorsam, uluslararası çok taraflı örgütler dediğimiz; Dünya Bankası veya EBRD gibi 

kurumlara gidiyorsam sadece finansal fizibilite yapmam yetmiyor. Neden? Çünkü 

Tablo 30 -  Avrupa Birliği Çevre Politikası İlkeleri 

 Bütünleyicilik Ġlkesi 

 Yüksek Seviyede Koruma Ġlkesi 

 Ġhtiyat Ġlkesi 

 Önleme Ġlkesi 

 Kaynakta Önleme Ġlkesi 

 Kirleten Öder Ġlkesi 
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finansal fizibilite sadece özel faydayı, yani “public good” dediğimiz özel faydayı 

gösteriyor. Aslında ben bir kamu kuruluĢu olarak içinde kamu yararı olan bir proje dizayn 

ettiğim için muhakkak bir ekonomik fizibilite yapmak zorundayım. Peki, ekonomik ve 

finansal fizibilite arasındaki fark nedir? (bkz. ġekil 101) 

Diyelim ki ticari bir bankaya gittiniz o zaman finansal fizibilite yeterli çünkü böyle bankalar 

kamu faydası dediğimiz değerlere çok önem vermiyor olabilirler. Bunlar ticari kurumlar, 

kredi verirler ve faiziyle geri alırlar. Ancak ekonomik fizibilite isteyen kurumlarla 

karĢılaĢabilirsiniz. Kamu faydasının mümkün olduğunca parayla ifade edilerek fizibiliteye 

yansıtılmasına ekonomik fizibilite diyoruz. 

 
Şekil 102 - Ekonomik Fayda Maliyet Analizi 

Burada, finansal fizibilitede olduğu gibi Berrak Su Arıtma Tesisi, Ģu kadar su arıtacak, yıllık 

gelir Ģu kadar olacak, hanelerden Ģu kadar para tahsil edilecek gibi finansal bir analiz 

yapamıyoruz. Çünkü bizim kamu faydamız finansal olarak analiz edilmesi zor değerler. O 

zaman ne oluyor? Ben nakit proje gelirlerine ek olarak, kamu sağlığının iyileĢmesi, kamu 

yararındaki artıĢ, zaman, kamu güvenliği, rekreasyonel iyileĢme, kalkınma ve gelir artıĢını 

mümkün olduğunca parasal hale getirip analizime yansıtıyorum. ġimdi, kamu sağlığı 

iyileĢmesi mesela. Hastaneye gidenlerin azalması, kamunun sağlık harcamalarının 

azalması. Ben bu tesisi yaparak, senede Ģu kadar kanser vakasını ve sarılık vakasını 

önlüyorum. Bunların kamuya ortalama sağlık gideri olarak maliyeti Ģu ve ben bu tesis ile 

kamusal Ģöyle bir fayda sağlıyorum diyorsunuz (bkz. ġekil 102). Ġnsan hayatını 

parasallaĢtırmak biraz vahĢice geliyor ama ekonomik faydayı sayı olarak ifade etmek 

zorundasınız. Kamu refahındaki artıĢ? Artık arıtma tesisi olduğu için, insanlar daha mutlu 

yaĢıyorlar, refahta artıĢ oluyor, iĢ günü kaybı azalıyor, psikolojik olarak iyi etkileniyor gibi 

birtakım sayısallaĢtırmalar yapabilirsiniz. Zaman olarak bakarsak, eskiden sahil kirli olduğu 

için insanlar burada denize giremiyorlardı. Arabalarına binip elli kilometre yol gitmeleri 

gerekiyordu. Arıtma tesisi ile beraber sahil pırıl pırıl oldu ve herkes burada denize 

girebildiği için artık, birinci olarak zamandan tasarruf ediyorlar, ikinci olarak da 

benzinden tasarruf ediyorlar. Bunu da ekonomik analiz olarak yansıtabilirsiniz. Dünya 

Bankası verilerine de bakarsanız çok saçma gelebilecek bazı durumlar 

sayısallaĢtırılabiliyor, paraya çevrilebiliyor. Aklınıza gelen her türlü kamu faydasını 
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muhakkak parasallaĢtırmaya çalıĢın. Kalkınma ve gelir artıĢı; insanlar iĢ gücü 

kaybetmiyorlar, az hasta oluyorlar, rekreasyonel iyileĢme ile daha motive hissediyorlar ve 

daha verimli çalıĢıyorlar gibi maddeleri parasallaĢtırıp ekonomik analizinize ekleyebilirsiniz. 

Maliyet kısmında değiĢik bir Ģey yok ama burada ekonomik analiz yaparken normal, 

ticari nakit akıĢına ek olarak bunları da katabilirsiniz. Diyelim bazı durumları 

parasallaĢtıramıyorsunuz ama yine de ekonomik analizde sözel olarak bahsetmelisiniz. 

ġimdi kamu finansmanının prensiplerine bakalım (bkz. Tablo 31). Bir kere en iyi kullanım - 

kamu faydası olması lazım. Bir proje geliĢtirdiyseniz ve kamu finansmanı arıyorsanız 

muhakkak en iyi kullanımın olması Ģart. Finansörlerin ve bankaların aradığı en önemli 

Ģeylerden biri “best available technology - BAT”. Yani kullanabileceğimiz en iyi teknoloji. 

Buna en pahalı en son teknoloji olarak bakmayalım ama gidip en kötüsünü almayalım. 

Mesela en iyisi Porsche, Audi benim iĢimi tam olarak görüyor ama gidip de Doğan 

almıyorum gibi. Uzun vadede en verimli kullanabileceğim teknoloji olarak 

değerlendirmek lazım. Fırsat maliyeti 

analizlerinin iyi yapılması gerekir. Bir kamu 

finansmanı buraya 25 milyon Euro para 

koydu ve bu parayı oyarak nelerden 

feragat ediyor buna bakmak lazım. Parasal 

değer analizi ise ekonomik analizde 

parasallaĢma kısmının yapılması gerekliliği. 

Özellikle bu noktada akademiyle çalıĢmanızı 

tavsiye ederim, bu iĢi iyi biliyorlar. Ayrıca 

yaygın sayısal çalıĢmalar da var. Finansman 

ulaşımı, yani muhakkak finansmana ulaĢılabiliyor olmak Ģart. Proje dizayn ettiniz, 

geliĢtirmek için emek ve zaman harcadınız ama hiçbir zaman finansman 

bulamayacağınız bir projeye baĢtan girmemek lazım. Yatırım iĢtahı var mı yok mu diye 

piyasaya bir bakılmalı. Teminatları koruma altına alınmalı. Çok önemli olarak da 

sürdürülebilirliğin göz önüne alınması Ģart. 

Hep proje finansmanından bahsettik. Özellikle seksenli yıllarda geliĢen yüksek maliyetli 

çevre ve altyapı çalıĢmaları, kamunun yeterli finansman gücünün olmayıĢı nedeniyle 

sadece projenin nakit akıĢına dayanan bir yöntem olarak proje finansmanı ortaya çıktı. 

Fakat bir süre sonra bu da yetmemeye baĢladı çünkü dünyadaki sermayenin de finanse 

edebileceği belli sayıda proje var. Bunların hepsinin tek tek riskini alarak, SPV altında rücu 

etmeden, finanse etmek çok zor. Belli bir süre sonra sistem tıkanmaya baĢlayınca, 

devletler ve finansörler yeni yöntemler aramaya baĢladılar ve doksanlarda hayatımıza 

kamu özel ortaklığı girdi. Buna Kamu Özel Ortak GiriĢimler (Public Private Partnership-PPP) 

denir. Kamu faydası yatırımlarına, özel sektör finansmanının dâhil edilmesi için kullanılan 

bir yöntem. Özel Ģirketlere kamu hizmetlerini devrederek projeleri ortak olarak 

gerçekleĢtirmeye olanak verir. En yaygınlarından biri yap-iĢlet-devret‟ler. Diyorsunuz ki bir 

kamu hizmeti var, ben bu hizmet için para alıyorum; ben bu parayı almayayım, projeyi 

sen yap, aramızda anlaĢalım, sen yap sen iĢlet. Harcadığın paranı geri al, üstüne kâra 

Tablo 31 - Temel Kamu Finansmanı Prensipleri 

 En iyi kullanım – kamu faydası 

 Kullanılabilir En Ġyi Teknoloji  
BAT (Best Available Technology) 

 Fırsat Maliyet Analizleri 

 Parasal Değer Analizleri 

 Finansman UlaĢımı 

 Teminat Koruması 

 Sürdürülebilirlik 
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geç, sonra el sıkıĢıp ayrılalım. Bu bir PPP çünkü özel finansmanı sadece finansör olarak 

alamıyorsunuz, kamu hizmetlerini daha iyi gerçekleĢtirebilmek için özel sektörü iĢe dâhil 

etme ihtiyacı duyuyorsunuz. Tabi ki sorunları olan bir sistem, özellikle Türkiye gibi hızlı 

geliĢmekte olan ülkelerde. Bir kere kamu yararı mallarını özelleĢtiriyorsunuz. Kamu yararı 

olan bir Ģey var, burada en önemli konu neydi; tüketiciler rekabet edemiyordu, 

ödemeyen de faydalanabiliyordu. Ama Ģimdi siz ödemeyen de faydalanıyor 

durumundan, ödemeyen faydalanamıyor durumuna getirdiniz. Tüketiciler arasında 

rekabet yarattınız. Özellikle 2000‟lerde suların, yani belediyelerin su ve kanalizasyon 

hizmetlerinin PPP ile özelleĢtirilmesi sırasında yaĢandı. Belediye bir Ģekilde idare ediyordu, 

ödeyemeyenin suyunu hemen kesmiyordu ama özel sektör pek öyle düĢünmüyor. 

Ödenmeyince direk hanelerin suyunu kesiyor. Ticari açıdan evet açıklanabilir ama sosyal 

açıdan uygun değil. O yüzden PPP‟lerde böyle sıkıntılar var. Ayrıca yönetim sorunları da 

yaĢanıyor. Siz devrediyorsunuz ama yönetim nasıl icra edilecek, PPP‟nin hakları nedir gibi 

sorular ortaya çıkıyor. Uzun dönemli ortaklıklar 20-25 yıl ve çok sorunlar çıkabiliyor. 

PPP‟lerin yedieminleri var. Ġki veya üç kiĢilik ortak bir yediemin seçiliyor. Bunlar yönetim 

kuruluna dâhil ediliyor. Belediyeyi temsil ediyor ama aynı zaman bağımsız oluyor. Mesela 

özel firma, haneler ödemiyor ve suları derhal kesiyorum dediğinde, sizin itiraz edecek bir 

gücünüz oluyor. Çözüm yöntemlerinden biri bu. 

 
*Green field (sıfırdan yapılan) ve çıktı odaklı ortaklık 

Şekil 103 - Kamu Özel Ortak Girişimleri (Public Private Partnership - PPP) Türleri 

PPP‟lerin çeĢitli türleri var (bkz. ġekil 103).  Girişim ortaklığı var; yerel yönetim ve özel sektör 

iĢ birliği ile Ģirket kuruluyor. Bir diğeri hizmet sözleşmesi olabiliyor: Yerel yönetim hizmeti 

satın alarak aracılık yapıyor. Diyor ki sen arıtma tesisini kur, iĢlet, ben seni kiralamıĢ olayım. 

Faturayı ben keseyim, paraları ben toplayayım sen ne kadar istiyorsan, maliyetin biraz 

üstünde sana para aktarayım. Leasing de yöntemlerden biri. Yatırım yerel yönetimden, 

iĢletme özel sektörden. Hizmet sözleĢmesinin tersi bir Ģekilde oluyor. Concession’lar çok 

önemli bir nokta. 1990‟larda ve 2000‟lerde çok yaygındı. Havaalanlarında, sinemalarda. 

Kiralanmazlar, iĢletme sahibi gidip bütün ekipmanı kurar ve kârdan pay alır. Siz 

iĢletiyorsunuz ama kârdan pay veriyorsunuz. Bazı performans kriterleri çerçevesinde 

belediyeye pay veriliyor. Yap-işlet-devretler ve dizayn edip yapılıp işletilen sistemler bizim 

Türkiye‟de çok alıĢık olduğumuz sistemler. Dizayn temelli olanlar Türkiye‟de çok 

kullanılmıyor ama yap iĢlet devlet modeli çok kullanılıyor. Bu son bahsettiğimiz üç tip 

projeler; greenfield projeler yani sıfırdan yapılan projeler. Hâlihazırda olan bir proje ya da 

iĢletme değil de sıfırdan kurulan ve geliĢtirilen projeler. Dünyadaki gidiĢat özellikle altyapı 
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projelerinde concession‟ın çok arttığı yönünde. Yeri siz hazırlıyorsunuz, özel sektör geliyor 

ekipmanı kuruyor, iĢletip gidiyor. Kendi tasarladığı için her Ģey onun kontrolü altında ve 

arada belediye olduğu için hukuki iĢlemlerle de çok muhatap olmuyor. Dolayısıyla 

concession‟lar verimli. Bugüne kadar biz hep yap iĢlet devret uygulamasını gördük ama 

ileriki yıllarda concession da çok yaygın olacakmıĢ gibi görünüyor. 

Son olarak finansman yönteminden birisi olan bonolardan bahsetmek istiyorum. Proje 

finansmanıyla baĢladık, sonra proje finansmanı yetmeyince PPP‟lere geldik. Bir süre sonra 

PPP‟lerde yeterli gelmemeye baĢladı fakat biz çevresel altyapı projelerinin bir Ģekilde 

finanse edebilmek zorundayız. Devletin gücü; artan nüfus ve maliyetler sonucu bu 

projeleri tek baĢına finanse etmeye yetmiyor. Bu durumda özel sektörden para 

çekebilme düĢüncesi ortaya çıkıyor. Bunun sonraki adımı özellikle son iki yıldır sıkça 

duyduğumuz ve duymaya da devam edeceğimiz yeĢil bonolar.  

YeĢil Bono nedir? 

Bono nedirle baĢlayalım. Bono, orta uzun vadeli bir borçlanma aracı. Bono üzerinden 

alınan borç, belirtilen tarihte faiziyle geri ödenir. Ama neye borç verdiğinizi bilmiyorsunuz. 

Ben o parayla proje mi yapacağım, parayı araziye mi yatıracağım bilmiyorsunuz. Ben 

size bononun ömrünü veriyorum (maturity), bir de kupon değeri yani faiz veriyorum. 

Proje-spesifik olabilir, aslında bunu yeĢil bonolarda görüyoruz. Mesela uluslararası bir 

finansör, ġili‟de sadece yenilenebilir enerji üzerine kullanılmak üzere bono yatırımı 

yapıyor. ġili, bono ihraç ediyor ve 400 ya da 500 milyon dolarlık bono alıyor. Biliyor ki 

bunun altında yatan aktivite yenilenebilir enerji projeleri. ġili finansöre diyor ki hükümet 

olarak, “ben bono ithal ediyorum, ben sana 4 sene sonra 750 milyon dolar 

ödeyeceğim.” Bu da büyük hacimli borçlanma için uygun. 

 Ġki tür bono var. Genel amaçlı bonolar, vergi veya belediyenin diğer gelirlerine istinaden 

çıkarılan bonolar. Genelde kolay çıkıyor ama merkezi hükümet onayı gerekiyor. Bir de 

gelire dayalı bonolar var. Bir projenin potansiyel gelirlerine bağlı olarak çıkarılan bonolar. 

Bir sektör veya spesifik projeler için çıkarabilirsiniz veya detay vermem bu belediye için 

derim, Ģu aktiviteler için çıkarılıyor derim. Yatırımcının bilmesi gereken, bononun 

maturity‟si ve kupon değeridir. Bonolar çıkarılmadan önce yatırımcı, paranın nasıl 

kullanılacağını bilmiyor, bilmek de istemiyor çünkü elinde çok fazla para var. Bu parayı 

en kısa Ģekilde vererek ve teknik olarak en az 

Ģekilde içine dâhil olarak bu iĢi yapmak istiyor. 

Ama yine de bononun kalitesini bilmek istiyor, 

riskini bilmek istiyor. Banka olarak riski nasıl 

biliyordum, IRR‟ına bakıyordum. Burada da 

bonodan bir Ģey görmesi lazım finansörün ki ona 

bono rating, yani bononun notlandırılması diyoruz 

(bkz. ġekil 104). En yüksek olanlar üç A‟lar. Daha 

sonra ülkelerin kredi notu gibi AA, A, BBB Ģeklinde gidiyor. Bonoya spesifik olarak bir rating 

veriliyor. Rating‟i kim veriyor? Çağırıyorsunuz Fitch Ratings gibi kuruluĢları, diyorsunuz ki 

AAA 

AA (+/-) 

A (+/-) 

BBB (+/-) 

BB (+/-) 

B (+/-) 

CCC, CC, C (+/-) 

D 

 En yüksek kredibilite 

 Çok yüksek 

 Yüksek 

 Ġyi 

 Sorgulanabilir 

 Çok sorgulanabilir 

 Yüksek iflas riski 

 Ġflas 

Şekil 104 - Bono Notlandırması 
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ben Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyim, 2 milyar dolar bono ithal edeceğim, bononun 

maturity‟si Ģu, benim bilançom bu, gel buna not ver diyorsunuz. Yatırımcı da bu nota 

göre nasıl bir iĢin içine girdiğini görüyor. 

Bu bilgiler ıĢığında yeĢil bono nasıl iĢliyor? YeĢil bono, kamu faydası dahilindeki ve 

genelde devlet tarafından yatırımı gerçekleĢtirilen projelerin özel sektör finansmanına 

devredilmesinin araçlarından biridir. Yani proje finansmanı değil, PPP değil, daha büyük 

skalada sadece paranın alınıp sektör spesifik olarak kullanılıp, finansörü projenin 

gidiĢatıyla ilgili haberdar etme zorunluluğu olmadan, maturity‟si sonunda kupon değeri 

üzerinden geri ödemesinin yapıldığı bir sistem. 

Proje finansmanı tercih ediliyor artık, neden? Çünkü yatırımcılar açısından ikinci el 

finansmanı sırasında anlaĢılması daha kolay. ġimdi siz proje finansmanı yapıyorsunuz ya 

bankalarla, banka bir sürü projeye proje finansmanı veriyor. Sonra onu bilançosunda 

borç hanesine yazıyor. Diyor ki, “ben bu sene bir milyar dolar kredi verdim”. Sonra o bir 

milyar dolar riski gidiyor baĢka birine satıyor. Böyle para alıp satarken size verdiği parayı 

da aslında baĢka birinden alıyor. ġimdi ben bir milyar dolar verdiğim 50 projeyi, tek tek bir 

portföyün altına koyup, baĢka bir finansöre, ikinci ele götürdüğüm zaman, olay çok 

uzuyor çünkü o da o 50 projeye risk olarak bakıyor. Hâlbuki tek bir bono Ģemsiyesi altında 

toplandığında, ikinci el finansmanı çok rahatladığı için bankalar daha istekli oluyorlar 

çünkü öbür türlü 50 projeyi sepet halinde sağa sola götürürken hepsini 50 kere anlatması 

gerekiyor. Hangi proje, nerede, riskleri neler falan derken iĢler uzuyor. Hâlbuki bono 

olduğunda bir rating‟i var, tek bir iĢlem, ikinci el finansmanı kolay olduğu için bankacılık 

açısından da kolaylık sağlıyor. Yatırımcı için özellikle yerel yönetimin tüm risklerini içine 

aldığından risk yönetimi daha kolay. Yatırımcı için ulusal borçlanma pazarına eriĢim 

sağlaması açısından da çok önemli. Bir anda ulusal pazara çıkıp, banka banka 

dolaĢmak yerine belediye çıkıp diyebilir ki “benim yedi tane altyapı ve çevre finansman 

projem var, toplamı 400 milyon Euro, bunun içinde Ģu kadar bono ithal ediyorum” der, 

anonsunu yapar, uluslararası gazetelere ilan verir, rating‟ini alır, bir anda iĢlemi yapar. 

Bono ithal edecekseniz, tüm bonolarda rating yapılması gerekiyor. Bonoyu ihraç edenle 

ithal eden arasındaki iletiĢimin temel noktası bononun ratingi, risk açısından. Peki, rating 

sırasında neye bakıyor rating‟i yapan ajans? Yerel yönetimin toplam borcuna bakıyor, 

tüm değiĢkenleri kapsayan uzun vadeli projeksiyonlar yapıyor, yerel yönetim için geniĢ 

kapsamlı risk analizi yapıyor, yani proje finansmanında bankanın tek tek yaptığını bir 

kerede, genel bir analiz altında yapıyor, ratingi veriyor. Böylece ihraç ve ithal eden nasıl 

bir deal‟a girdiklerini biliyorlar. 

ġimdi finansal kurumlardan biraz bahsetmek istiyorum. Diyelim ki ben bir belediye 

çalıĢanıyım ve kafamda bir proje var. Bana dendi ki bir ekip oluĢturun, projeyi dizayn 

edin. Sonra finansman kaynaklarına gidin. Peki, hangilerine gidebilirim? Ben bu 

kaynakları sizin için ikiye böldüm (bkz. ġekil 105). Birincisi banka ve finansal kurumlar yani 

normal ticari iĢletmeler. Zaten iĢ yaptığınız bankalar var. Daha sonra yatırım bankaları 

var, bunlarla günlük hayatta çok muhatap olmuyorsunuz ama iĢte Türkiye‟de ofisi olan, 
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belki mevduatla çalıĢmayan yani bir Garanti Bankası gibi Ģubesi olmayan ama 

Ġstanbul‟da bir merkezi olan yatırım bankaları var. Yatırım fonları var, bunların çok küçük 

ofisleri var ve export credit agency‟ler var. Bu nedense kamu sektörünün henüz 

ilgilenmediği bir alan ama ECA‟lar çok önemli. Dikkatinizi çekmek istiyorum bu alanda. 

Siz bir ülkenin malını ithal ettiğinizde, o ülkenin malını ithal etmeniz için size bir teĢvik 

sağlanıyor. Diyelim ki siz teknoloji seçeceksiniz. Almanya mı olsun, Çin mi olsun diye 

bakıyorsunuz. Teknolojik özelliklere bakıyorsunuz ama bir anda Almanya‟dan ECA, sana 

diyor ki “sen bunu alırsan ben bunu sana finanse de edebilirim diyor” ve size uzun vadeli, 

ucuz faizli finansman öneriyor. Türkiye‟de de EXIM Bank var biliyorsunuz. Ülkelerin kendi 

malları alınsın diye, ihracatlar artsın diye geliĢtirilen finansman araçları. Siz o ülkenin malını 

aldığınızda, sadece ekipman olarak inĢaat olarak ilgilenmiyorlar, mesela atıksu tesisinin 

30 milyon Avroluk maliyeti ekipman, bu bankalar bunun tümünü size finanse ediyorlar. 

Nedense kamu bunu kullanmıyor. Hâlbuki çok verimli, efektif, Türkiye‟de aracıları da var. 

Siz veriyorsunuz, aracılar bir komisyon karĢılığında iĢlerinizi ayarlıyor. Ama bu özel sektörün 

çok aktif kullandığı bir yöntem. Peki, bu kurumlar ne istiyor bizden? Tabi ki finansal fizibilite 

istiyor, çok kısıtlı ekonomik analiz isterler ticari kurumlar oldukları için. Ama imza attıkları 

bazı uluslararası anlaĢmalar var, mesela projelerimizin ÇED‟den geçmesini 

önemseyeceğiz gibi maddeler var. Böyle durumlarda sizden ÇED isteyebiliyorlar yani 

sadece ticari gözle bakamıyorlar. 

 

Şekil 105 - Finansman Kaynakları ve Kurumlar 

Diğer bir finansman kaynağı çok taraflı kurumlar. Bunlar Dünya Bankası, IFC, EBRD gibi 

kurumlar. Bunlar muhakkak finansal fizibilite istiyor çünkü bunlar da finansör. Ama çok 

taraflı ve devletlerarası kurumlar oldukları için ekonomik analize çok daha fazla önem 

veriyorlar. Kamu finansmanıysa eğer, önce bahsettiğimiz kamu sağlığı, rekreasyonel 

iyileĢme gibi ekonomik analizi içine alan, çeĢitli unsurları parasallaĢtıran analizleri 

yapmanız lazım. Bunlar sizden ek sertifikalar da isteyeceklerdir. Yani ÇED yaptırmanız 

yetmeyecektir, ÇED‟i mesela uluslararası sertifikası olan bir kuruma yaptırmanız 
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gerekecektir. Çünkü bu kurumlar daha uzun vadeli ve daha ucuz kredi veriyorlar, o 

yüzden de sizden daha çok Ģey istiyorlar. 

Anlatacaklarım bu kadar. Finansman konusunda sayısal bir örnek vermek istiyorum ona 

geçmeden önce sorusu olan var mı? 

Katılımcı: Hibe krediler de bir finansman modeli değil mi? 

Gediz Kaya: Size eğer biri hibe verecekse, tabi ki finansal ve ekonomik analize 

bakacaktır ama hiçbiri Ģuradaki kurumların istediği derinlikte bir Ģey olmayacak. Hibe 

veren kurum için en önemli Ģey ekonomik analiz kamu faydasına yönelik olup olmadığı. 

Eğer hibe istiyorsanız daha çok kamu faydası ile ilgilenmeniz gerekir. Hibe niye veriliyor? 

Bir proje eğer finansal olarak çok cazipse hibe verirler mi? Eğer kamu sağlığına çok 

yararlı olduğu halde, teknolojik nedenlerle ya da coğrafi nedenlerle kredi alma Ģansı 

azsa hibe verilir ve o zaman sizin finansal analizinizin bir önemi yok çünkü zaten projenin 

finansal olarak cazip hale getirilmesi çok zor. Ama kamu faydası çok yüksek olduğu için 

hibe veriliyor. Bu noktada yapmamız gereken, kamu faydasının ön plana çıktığı bir analiz 

yapmak. 

Katılımcı: Bu kredilerin verilme Ģartlarında, neticede o iĢi yapacak firmaların da 

belirlenmesi oluyor mu? 

Gediz Kaya: Yani müteahhidin veya tedarikçinin seçilmesi gibi mi diyorsunuz? Banka bu 

seçimlere karıĢmaz çünkü etik olmaz. O sizin kendi satın alma prosedürlerinizin 

uygulanacağı bir durum. Ama bu projenin inĢaatını yapacak olan firmanın en az 10 yıllık 

olması gerek diyebilir. Bu durumlar anlaĢma Ģartları belirlenirken konuĢulabilir. 
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 5. DEĞERLENDĠRME ve SONUÇ 

Türkiye‟de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin GeliĢtirilmesi Projesi - kısaca ÇEKAP – 

Ağustos 2014‟te baĢlayıp Ağustos 2016‟da tamamlanmıĢtır (bkz. ġekil 106). Proje, üç ana 

bileĢenden oluĢmaktadır: A BileĢeni, Merkezi Düzeyde Kapasite GeliĢtirme; B BileĢeni, 

Yerel Düzeyde Kapasite GeliĢtirme ve C BileĢeni, Yerel Çevre Eylem Planlamasıdır. 

Merkezi Düzeyde Kapasite Geliştirme bileĢeniyle; AB Çevre Müktesebatının etkin bir 

Ģekilde uygulanması için Çevre ve ġehircilik Bakanlığının kurumsal ve teknik kapasitesinin 

teknik destek yoluyla güçlendirilmesi, 

Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme bileĢeniyle; AB Çevre Müktesebatının etkin 

uygulanması ve yerelde çevresel yatırımların katılımcı süreçle baĢarılı bir Ģekilde 

planlanması için yerel yönetimlerin kurumsal ve teknik kapasitesinin eğitimler ve teknik 

destek yoluyla güçlendirilmesi, 

Yerel Çevre Eylem Planlaması bileĢeniyle; entegre bir çevresel planlama için kapasite 

geliĢtirme faaliyetleri ve strateji dokümanları yoluyla yerel yönetimlerin çevresel 

sorumlulukları sahiplenmesinin arttırılması hedeflenmiĢtir. 

DüzenlenmiĢ olan Belediyeler için Çevre Yönetimi Eğitimleri, projenin Yerel Düzeyde 

Kapasite Geliştirme Bileşeni altında gerçekleĢtirilmiĢ olan faaliyetler bütünüdür. BüyükĢehir 

Belediyeleri, ilçe belediyeleri, atık birlikleri, ilgili Bakanlıklar, diğer kurum ve kuruluĢlardan 

toplamda yaklaĢık 450 temsilcinin katıldığı eğitimler baĢarılı bir Ģekilde tamamlanmıĢtır. 

Düzenlenen bu yayınla; eğitimlerde sunulan ve tartıĢılan konuların bir araya getirilmesi ve 

ilgili konular üzerinden çalıĢan kiĢilere bir yol gösterici olması amaçlanmıĢtır. 

“ÇEKAP, AB Çevre Müktesebatı uygulaması kapsamında yer alan ve Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığının faydalanıcısı olduğu, REC Türkiye tarafından yürütülen bir projedir. Proje 

kapsamındaki faaliyetler son derece baĢarılı bir Ģekilde yürütülmüĢtür. Yerel düzeyde 

uygulama Avrupa Birliği Bakanlığı için çok önemlidir. AB Bakanlığının bu konuları 

kullanmasındaki esas amacı AB Müktesebatının Ulusal Mevzuata aktarılması ve bunun 

uygulanmasının sağlanması, yerelde teknik ve uygulama kapasitesinin arttırılmasıdır.”  

Prof. Dr. Mustafa Öztürk, T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı MüsteĢarı 
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Şekil 106 - Proje Bilgi Notu 
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 6. EKLER 

 EK 1. Eğitmen Listesi  

Ahmet Çağrı Gör 

1984 yılında Ġstanbul‟da doğdu. Liseyi Pertevniyal Lisesinde, lisans 

öğrenimimi ise Ġstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde 

tamamladı. Aynı üniversitede yüksek lisans programına devam 

etmektedir. ĠSTAÇ Aġ‟de sırasıyla Pazarlama & SatıĢ Mühendisi (10 ay) 

ve Yönetim & Planlama Mühendisi olarak (2 yıl) toplamda 4 yıl kadar 

çalıĢtıktan sonra 2014 Aralık ayı baĢında Tıbbi Atık Bertaraf ġefliğine 

atandı. Halen bu görevi sürdürmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır. 

Ali Kantur 

ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü‟nden mezun olduktan sonra 

Amerika BirleĢik Devletleri‟nde bulunan Syracuse Üniversitesinde 

Endüstri Mühendisliği ve ĠĢ Ġdaresi alanında yüksek lisansını 

tamamlamıĢtır. ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü‟nde ve Gazi 

Üniversitesi‟nde master programlarında yarı zamanlı öğretim üyeliği 

yapmıĢtır. Uzun bir süre Tepe Grubu ġirketleri‟nde üst makamlarda 

çalıĢmıĢtır. Birçok Ģirkette yönetim kurulunda yer alan Kantur, ITC Invest Trading & Consulting 

AG‟nin de Yönetim Kurulu BaĢkanıdır. 

Çiğdem Budak 

Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü‟nden 2009 yılında 

mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Ana Bilim 

Dalı‟nda Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı/Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü‟nde 2011-2014 yılları 

arasında Çevre ve ġehircilik Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı. 2014 

yılından itibaren ise Çevre ve ġehircilik Bakanlığı/Çevre Yönetimi Genel 

Müdürlüğü‟nde Çevre ve ġehircilik Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Atıksu arıtma tesisi 

projelerinin onay iĢlemlerinin yürütülmesi, atıksu arıtma tesislerinin tasarım esaslarının ve 

kriterlerinin belirlenmesi, atıksu arıtma konusunda mevzuat hazırlanması ile çeĢitli eğitim, 

konferans vb. çalıĢmalarda rol aldı. 
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Demirhan Küçük 

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü‟nden 2003 

yılında mezun oldu. 2004-2005 yıllarında özel bir Çevre Laboratuvarında 

Çevre Mühendisi olarak görev yaptıktan sonra 2006 yılında Ankara 

Çevre ve Orman Müdürlüğünde Çevre Mühendisi olarak göreve 

baĢlamıĢ olup 2014 yılından itibaren de Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ambalaj Atıklarının Yönetimi ġube 

Müdürlüğünde görevine devam etmektedir.  Görev geçmiĢi, çevre mevzuatının yerel 

uygulamaları konusuna dayanmakta olup özellikle atık yönetimi uygulamaların yerel 

ölçekte izlenmesi, denetimi ve geliĢtirilmesi konularında aktif olarak çalıĢmalarda 

bulunmuĢtur. 

Didem Ertekin 

1972 yılında ġanlıurfa da doğdu. Ġlk, orta ve Lise eğitim hayatını 

ġanlıurfa‟da tamamladıktan sonra Harran Üniversitesi Ziraat 

Fakültesinden 1993 yılında mezun oldu. 1999 yılında Yüksek Lisans 

Eğitimini tamamladı. Harran Üniversitesi, Köy Hizmetleri AraĢtırma 

Enstitüsünde mühendis olarak; Köy hizmetleri 19.Bölge Müdürlüğünde 

Kesin Hesap ġube Müdürü olarak görev yaptı. Ġl özel Ġdaresinde 

çalıĢtıktan sonra BüyükĢehir Yasası ile kurulan ġUSKĠ Genel Müdürlüğünde Arıtma Tesisleri 

Dairesi BaĢkanı olarak halen bu görevine devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk annesidir.  

Durak Bulut 

Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Bölümü‟nden 

mezun olan Bulut, birçok ortaokul ve lisede öğretmenlik yapmıĢtır. 

Ayrıca, sırasıyla Makine Ġkmal Daire BaĢkanı, UlaĢım Daire BaĢkanı, Çevre 

Koruma ve Kentsel Koruma Daire BaĢkanı ve Mali Hizmetler Daire 

BaĢkanı olarak birçok makamda bulunmuĢtur. Erzurum BüyükĢehir 

Belediyesi‟nde Çevre Koruma ve Kontrol Daire BaĢkanlığı görevine 

devam etmektedir. 

Dursun BaĢ 

2010 yılında ODTÜ Biyoloji ve 2011 yılında ODTÜ Çevre Mühendisliği 

bölümlerinden mezun oldu. 2011 yılından beri REC Türkiye‟de doğa 

koruma, endüstriyel risk yönetimi, atıksu ve iklim değiĢikliği çalıĢma 

alanlarında uzman olarak yer almaktadır. 2014 yılında ODTÜ‟de Yer 

Sistem Bilimleri bölümünde çevre politikası alanında yüksek lisansını 

tamamladı. Halen, aynı bölümde iklim değiĢikliği risklerine iliĢkin doktora 

çalıĢmasını sürdürmektedir. Avrupa Birliği, uluslararası kuruluĢlar ve özel sektör tarafından 

desteklenen birçok projenin yönetiminde yer aldı. Ġklim değiĢikliği, büyük endüstriyel kazalar, 

sürdürülebilirlik için biliĢim gibi farklı konularda yayımlanan birçok rehber, broĢür ve kısa film 

çalıĢmasının teknik danıĢmanlık görevlerini yürüttü. REC Türkiye sosyal medya kanalları içerik 

yönetimi ve aylık bülteni çalıĢmalarında koordinasyonu gerçekleĢtiren ekip içerisindedir. 
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Ece Saraoğlu 

2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği 

Bölümü‟nden mezun oldu. 2012 yılında aynı üniversitenin Biyoloji 

Bölümü‟nde sığ göl ekolojisi üzerine yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 

Yüksek lisans çalıĢmalarının bir kısmını Aarhus Üniversitesi, Ulusal Çevre 

AraĢtırma Enstitüsü‟nde (Danimarka) ziyaretçi araĢtırmacı olarak 

sürdürdü. Sualtı AraĢtırmaları Derneği‟nde bir yıl süre ile proje asistanı 

olarak çalıĢtıktan sonra 2011 yılında, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‟nda Uzman Yardımcısı 

olarak göreve baĢladı. Halen Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Su ve Toprak Yönetimi 

Dairesi BaĢkanlığı‟nda Çevre ve ġehircilik Uzmanı olarak görev yapmakta olup, atıksu 

yönetimi konusunda çalıĢmaktadır. 

Elif Özcan 

Lisans eğitimini, 1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Çevre 

Mühendisliği Bölümünde, yüksek lisans eğitimini, 2013 yılında Hacettepe 

Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde tamamladı. 2004-2007 yılları 

arasında Ankara mülga Çevre ve Orman Ġl Müdürlüğünde Çevre 

Mühendisi olarak görev yaptı. 2007 yılından itibaren Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünde Çevre ve ġehircilik 

Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Türkiye‟de atıksu yönetiminin 

planlanması, atıksu kaynaklı kirliliğin önlenmesi konusunda mevzuatın uygulanması ve 

geliĢtirilmesi, atıksu arıtma tesisi teknolojileri ve atıksu arıtma tesislerinin projelendirme/onay 

süreçlerinin yürütülmesi çalıĢmalarında yer aldı. Ayrıca atıksu konusunda yürütülen projeler, 

eğitimler, konferanslar vb. çalıĢmalarda görev aldı.  

 

Elif ġahin 

Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü‟nden 2002 yılında 

mezun oldu. 2007-2008 yılları arasında Çevre ve Orman Bakanlığı‟nda 

Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı. 2014 yılından bu yana Çevre ve 

ġehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Su ve Toprak 

Yönetimi Dairesi‟nde görev yapmaktadır. 

 

Emre Cihan Kavlak 

1986 Alanya doğumludur. 2005 yılında Alanya A.M.E. Anadolu 

Lisesi‟nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Çevre Mühendisliği 

alanında 2009 yılında Aksaray Üniversitesi‟nde tamamladı. ġu an 

Süleyman Demirel Üniversitesi‟nde yüksek lisans yapmaktadır. 2009-

2013 yılları arasında özel sektörde çeĢitli alanlarda Çevre Mühendisi 

olarak çalıĢtı. 2013 yılında ĠLBANK A.ġ. Bursa Bölge Müdürlüğünde Teknik 

Uzman Yardımcısı olarak göreve baĢladı. 2014 yılından itibaren T.C. Çevre ve ġehircilik 
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Bakanlığı‟nda Çevre ve ġehircilik Uzman Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Türkiye‟de 

ambalaj atıklarının yönetimine dair mevzuatın uygulanması ve geliĢtirilmesine yönelik çeĢitli 

çalıĢmalarda yer almıĢtır. Ġyi derecede Ġngilizce bilmektedir. 

 

Emel Tüfekçi 

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde 1993 

yılında lisans eğitimini tamamladı. 1994-1996 yılları arasında dil eğitimi 

için gittiği Ġngiltere‟de Bournemouth Üniversitesinde Çevresel Etki 

Değerlendirme üzerine eğitim aldı. 1996-1999 yılları arasında Arıtan Ltd. 

ġti firmasında proses suyu arıtımı üzerine çalıĢtı. SEKA-Çaycuma, Algida 

gibi fabrikaların proses suyu arıtım tesisini kurdu. 1999-2000 yıllarında 

RESMAN Cam Sanayi A.ġ. düz cam pazarlama ve satıĢ bölümünde çalıĢtı. 2000-2001 

yıllarında Galtek ltd. Ģti. inde Mavi Akım Projesinde Proje Koordinatörü olarak görev aldı. 

2001-2009 yılları arasında SASKĠ Genel Müdürlüğünde Samsun Kanalizasyon Projesi – Proje 

Yönetim Birimi sorumlusu olarak çalıĢtı. Bu proje kapsamında uluslararası kredilerin 

imzalanması ve projenin Master Plan ve Fizibilite raporlarının hazırlanması sürecinde aktif 

olarak saha çalıĢmalarını yürüttü. EĢ zamanlı olarak Samsun Hafif Raylı Sistem Proje 

finansmanı için kredi temini, MüĢavirlik hizmetlerinin temininde görev aldı. Bu süreç içerisinde 

Samsun BüyükĢehir Belediyesi ve SASKĠ Genel Müdürlüğünün uluslararası iliĢkilerinin 

yürütülmesinde hizmet verdi. 2009-2011 yılları arasında DıĢ ĠliĢkiler ġube Müdürü, 2011- 2014 

yılları arasında SASKĠ Genel Müdürlüğü Planlama ve Yatırım Dairesi BaĢkanlığı yaptı.  2014 

Aralık tarihinden bugüne SASKĠ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi BaĢkanlığını 

yürütmektedir. 

Erkan Alioğlu 

Niğde Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü‟nden 2004 yılında mezun 

oldu. Ambalaj Atıkları Yönetimi, Entegre Katı Atık Yönetimi Sızıntı Suyu 

Arıtımı konularında çalıĢmaları vardır. Erkan Alioğlu, 2006 yılında ĠSTAÇ 

A.ġ.‟de çalıĢmaya baĢlamıĢtır. 2006 - 2010 yılları arasında Ambalaj 

Atıkları Yönetimi kapsamında ilçe belediyeleri ve Lisanslı firmalar 

arasında koordinasyon sağlanarak sistemlerin kurulması konusunda 

çevre mühendisi olarak çalıĢmıĢtır. 2010 - 2014 yılları arasında Düzenli Depolama Sahası ve 

Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi ĠĢletilmesi kapsamında saha mühendisliği yapmıĢtır. ġuan 

Kömürcüoda Atık Bertaraf ġefi olarak görevini sürdürmektedir. 
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Erol Tezcan 

Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü‟nden 2003 yılında 

mezun oldu. Yüksek lisans derecesini Sakarya Üniversitesi Çevre 

Mühendisliği Bölümünden 2007 yılında aldı. Ambalaj Atıkları Yönetimi, 

Atıktan TüretilmiĢ Yakıt Teknolojileri, Sızıntı Suyu Arıtma Tesisleri, Çamur 

tarama ve susuzlaĢtırma teknolojileri, kentsel katı atık karakterizasyonu, 

endüstriyel atıkların yönetimi ve entegre atık yönetim planları 

konularında çalıĢmalarını sürdürmektedir. Erol Tezcan 2006 yılında ĠSTAÇ A.ġ.‟de çalıĢmaya 

baĢlamıĢtır ve 2014 yılından beri proje yönetim Ģefliği görevini sürdürmektedir.  

Evren ġahinci 

1979 Tekirdağ doğumlu olup Trakya Üniversitesinde Çevre Mühendisliği 

eğitimini tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesinde ÇalıĢma 

Ekonomisi ve Endüstriyel ĠliĢkiler Bölümünden mezun oldu, daha sonra 

da Namık Kemal Üniversitesinde yüksek lisansını tamamlayarak Çevre 

Yüksek Mühendisi ünvanını aldı. Üniversite mezuniyetinden sonra 7 yıl 

özel sektörde arıtma tesisi yapımı, iĢletimi ile kalite, çevre ve iĢ sağlığı 

güvenliği konularında Mühendislik Müdürlüğü ve Yönetim Sistemleri Müdür Yardımcılığı 

görevi yaptıktan sonra Tekirdağ Ġli Çevre Hizmetleri Birliği ve Tekirdağ Belediyesinde Katı Atık 

Bertaraf Tesisleri Yapımı ve ĠĢletimi ile Kanalizasyon, Yağmur suyu, Arıtma Tesisleri ve Dere 

Islahları Projelerinin hazırlanmasında görev aldı. Kendisi halen Tekirdağ BüyükĢehir Belediyesi 

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığı Atık Yönetimi ġube Müdürü olarak görev 

yapmakta olup evli ve iki çocuk annesidir. 

Faruk ĠĢgenç 

1959 yılında Tarsus‟ta doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre 

Mühendisliği Bölümü‟nden 1985 yılında mezun oldu.1985-1988 yılları 

arasında Dünya Bankası tarafından finanse edilen Çukurova 

Metropolitan Bölgesi Kentsel GeliĢme Projesi‟nde çalıĢtı. 1990- 2000 

yılları arasında Manisa Belediye‟sinde görev yaptı. 1993 yılından 

bugüne değin atıksu arıtma tesisleri iĢletmeciliği ve katı atık depolama 

alanları iĢletmeciliği yaptı. 2000 yılından itibaren ĠZSU Genel Müdürlüğünde görev 

yapmaktadır. 
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Gediz S. Kaya 

Özellikle çevre finansmanı ve politikaları konusunda uzmanlaĢmıĢ olan 

Gediz Kaya‟nın proje finansmanı, çevre etki değerlemesi ve analizi 

konularında deneyimleri bulunmaktadır. 2006-2007 yıllarında HSBC 

Türkiye‟de proje finansmanı bölümünü yapılandırılmasında yönetici 

olarak çalıĢan Gediz Kaya, bu görevinde değiĢik sektörlerde 400‟den 

fazla projenin finansman süreçlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi 

sürecinde etkin olarak görev aldı. 1998-2006 yılları arasında Dünya Bankası‟nda altyapı ve 

çevre finansmanı konularında çalıĢan Gediz Kaya birçok çevre ve altyapı projesinde konsept 

geliĢtirilmesi, uygulanması ve sürdürülebilir finansmanlarının sağlanması konularında çalıĢmıĢtır. 

Gediz Kaya bu görevinde aynı zamanda karbon finansmanı da dâhil olmak üzere birçok 

projenin ekonomik ve finansal analiz süreçlerini yönetti. Dünya Bankasındaki görevinden 

önce Ġstanbul Sanayi Odası ve Alman Teknik Yardım Ajansının özel sektör destekleme 

projelerinde çalıĢan Gediz Kaya, Ġstanbul Teknik Üniversitesi ĠnĢaat Mühendisliği bölümü 

mezunudur. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi ĠnĢaat Mühendisliği ve University of North Carolina at 

Chapel Hill Kamu Politikaları ve Çevre Yönetimi bölümlerinden yüksek lisans dereceleri 

sahibidir. 

 

Gülsevim ġener 

Ġstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü‟nde, 1996 yılında lisans 

ve 2007 yılında ise yüksek lisansını tamamladı. 1998-2004 yılları arasında 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde, 2004 yılından itibaren de Çevre 

ve ġehircilik Bakanlığında Çevre Mühendisi olarak görev yapmaktadır. 

Su temini, kanalizasyon, atıksu arıtma ve arıtma çamurlarının toprakta 

kullanılması konularında çalıĢtı. Projeler, eğitimler, konferanslar, 

çalıĢtaylar, seminerler, denetim faaliyetleri, mevzuat hazırlıkları vb. 

çalıĢmalarda aktif rol aldı. 

Gürdoğar Sarıgül 

Türkiye‟de “doğa koruma” dendiğinde akla gelen önemli isimlerden 

olan Gürdoğar Sarıgül uzun yıllar doğa koruma projelerini değiĢik sivil 

toplum kuruluĢlarının çatısı altında sürdürdü ve ülkemizdeki ender 

ekolojik öneme sahip alanın koruma altına alınmasını sağlayan 

uluslararası ve ulusal projelerde önemli görevler üstlendi. 12 yılı bulan 

aktif arazi araĢtırmaları neticesinde tam burslu olarak Ġngiltere, Kent 

Üniversitesi DICE Doğa Koruma ve Ekoloji Enstitüsünde Doğa Koruma 

Biyolojisi alanında yüksek lisansını 2000 yılında tamamladı. 2001 yılında Avrupa Komisyonu 

Türkiye Delegasyonunda Çevre, Sürdürülebilir Kalkınma ve Ġklim DeğiĢikliği sektör yöneticisi 

olarak göreve baĢladı. Türkiye‟nin AB üyeliği süreçlerinde yüzlerce projenin hazırlanmasına 

doğrudan katkı sağladı ve sadece çevre alanında 1 milyar avrodan fazla hibeyi çevrenin 

korunması için ayrılmasında büyük katkıları oldu. REC Türkiye‟nin de kurulması bu gayretleri 

arasında sayılabilir. Çevre ve iklim değiĢikliği müzakere baĢlığının beklenenden çok önce 

açılabilmesi için öngörülü hazırlıklar yaparak müzakerelerin 2009 yılında baĢarı ile açılmasına 
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önemli katkıları sağladı. Bu görevinden ailevi nedenlerle 2012 yılında ayrılarak Almanya‟ya 

yerleĢen Sarıgül halen birçok uluslararası projede görev almakta ve danıĢmanlık hizmetleri 

vermektedir. 

Hakan Aydoğan 

Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü‟nden 2012 yılında 

mezun oldu. 2012-2015 yılları arasında Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı/Karabük Ġl Müdürlüğü‟nde, 2015 yılının Ekim ayından itibaren 

de Çevre ve ġehircilik Bakanlığı/Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü‟nde 

Çevre Mühendisi olarak görev yapmaktadır. Atıksu arıtma 

projelendirme iĢlemleri, çeĢitli projeler, eğitimler, konferanslar, 

çalıĢtaylar, seminerler, mevzuat hazırlıkları vb. çalıĢmalarda rol aldı. 

Hasan ġamat 

1967 Eyüp doğumludur. Alibeyköy Endüstri Meslek Lisesi Elektronik 

Bölümü‟nden 1988 yılında mezun oldu ve aynı yıl Marmara Üniversitesi 

Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik Bölümü‟nü kazanarak lisans eğitimini 

Ġngilizce olarak tamamladı. ÇeĢitli bilgisayar firmalarında bir süre 

çalıĢtıktan sonra 1994 yılı Eylül ayında Teknik Öğretmen olarak Millî 

Eğitim Bakanlığı bünyesinde göreve baĢladı. Bu görevinden 1998 

yılında istifa ederek Ġstanbul‟da ĠSTAÇ A.ġ de iĢe baĢladı. 1998-1999 yılları arasında Yakma 

Tesisi Elektrik-Elektronik Grup Sorumlusu, 2000 yılından 2014 yılına kadar Tıbbi Atık Yakma 

Tesisleri ġefi olarak görev yaptı. 2014 yılı itibariyle Asya Yakası Tıbbi Atık Toplama ġefi olarak 

görevine devam etmektedir. 2005 yılında B sınıfı ĠĢ güvenliği Uzmanlığı, 2013 yılında ise A sınıfı 

ĠĢ Güvenliği Uzmanlığı sertifikalarını aldı. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 

Hülya Çakır 

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü‟nden 1989 

yılında mezun oldu. 1991 yılından itibaren Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığında Çevre Mühendisi olarak görev yapmaktadır. Özellikle 

Türkiye de atık yönetiminin geliĢtirilmesi, sürdürülebilir sistemlerin 

kurulması amacıyla çalıĢmalarda bulundu. Yurt dıĢı programlarda 

ülkemizi temsil etti. Projeler, eğitimler, konferanslar, çalıĢtaylar, 

seminerler, denetim faaliyetleri, mevzuat hazırlıkları vb. çalıĢmalarda aktif rol aldı.  

 

Ġsmail Kılıç 

Çevre Mühendisliği Lisans Programını 2007‟de Fırat Üniversitesinde 

tamamladı. Yenilenebilir Enerji kaynaklarının üretimi konusunda tez 

çalıĢması yaptı. Kadıköy-Kartal Metrosu, Marmaray, Hızlı Tren ve II. Tüp 

Geçit projelerinde aktif görev aldı. Katı Atık Bertarafı üzerine ĠSTAÇ 

A.ġ.‟de çalıĢmalarına devam etmektedir. 
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Kadir Sezer 

Kadir Sezer, 2005 yılında Ġstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği 

bölümünden mezun olmuĢtur. 2008 yılında Çevre Mühendisliği 

bölümünden yüksek lisans derecesini almıĢ olup, halen aynı bölümde 

Doktora çalıĢmalarına devam etmektedir. 2009 – 2014 yılları arasında 

ĠSTAÇ A.ġ.‟de Çevre Mühendisi olarak Proje GeliĢtirme ġefliği yapmıĢtır. 

2014 yılından bu yana Ar-Ge mühendisi olarak görev yapmaktadır. 

Entegre Atık Yönetimi, Katı atık karakterizasyonu, fizibilite raporlarının hazırlanması, atık 

yönetiminde biyolojik prosesler, kompost teknolojileri, kentsel organik atıklardan biyogaz 

üretimi, atık yakma teknolojileri, gemi kaynaklı yağ türevli atık suların arıtımı konularında 

çalıĢmalar yapmaktadır. 

 

Kemal Doğan 

 
Lisans Eğitimini Trakya Üniversitesinde 2005‟te tamamladı. Kamu 

kurumları, Belediyeler, Sivil toplum kuruluĢları ve özel sektör 

kuruluĢlarıyla; Geri dönüĢümü mümkün olan atıkların kaynağında ayrı 

toplanması, tekrar kullanımı ve nihai bertaraf alanlarında çok sayıda 

farklı projeler yürüttü. Yürüttüğü çalıĢmalar hakkında Yurt içi ve Yurt 

dıĢında 10‟larca platformda tecrübe aktarımı ve eğitimler verdi. 

 

Kenan Kama 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü‟nden 1992 

yılında mezun oldu. 1993-2010 yılları arasında çeĢitli kurumlarda Çevre 

Mühendisi olarak görev yaptı. 2010 yılından itibaren Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı/Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü‟nde Çevre Mühendisi 

olarak görev yapmaktadır. Projeler, eğitimler, konferanslar, çalıĢtaylar, 

seminerler, mevzuat hazırlıkları vb. çalıĢmalarda rol aldı. 
 

 

Nesibe Gündoğdu 

1991 yılında Bingöl‟de doğdu. Ġsmet Ġnönü Ġlkokulunda (1997-2005), 

Küçükyalı Rezan Has Anadolu Lisesinde (2005-2009) okudu. 2009 

yılında kazandığı Ġstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünü 

2013 yılında onur öğrencisi olarak bitirdi. 2014-2015 yılları arasında 

Ġstanbul Geri DönüĢümcüler Derneğinde (ĠGEDDER) mühendis olarak 

görev yaptı. 2015 yılı itibariyle ĠBB iĢtiraki olan ĠSTAÇ Aġ.  Avrupa Yakası 

Tıbbi Atık Toplama ġefliğinde Çevre Mühendisi olarak görev yapmaktadır.  
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Oğuz Can 

 
ĠTÜ Makine Mühendisliğinden mezun oldu. Yine ĠTÜ‟de Enerji dalında 

yüksek lisansını tamamladı. Marmara Üniversitesi Mühendislik Yönetimi 

Ana Bilim Dalından doktorası vardır. Akıllı UlaĢım sistemleri, Yenilenebilir 

Enerji, Atık Yönetimi ve Karbon Piyasaları alanında seminer, bildiri ve 

yayınları bulunmaktadır. Profesyonel iĢ hayatında ĠSBAK A.ġ. ARGE 

Müdürü, Ġstanbul Enerji Aġ. Etüt ve Proje Müdürü, ĠSTAÇ Aġ. Sistem 

GeliĢtirme Müdürü görevlerini yürütmektedir. Recydia Aġ. Genel 

Müdürüdür. Ġklim DeğiĢikliği ve Karbon Yönetimi Derneği Genel Sekreterliğinin yanı sıra 

Türkiye Enerji Ekonomisi Derneği ve Türkiye Kamu-Özel Sektör Ortak GiriĢim (PPP) Yönetim 

Kurulu üyeliklerinde görev almaktadır. TAYÇED Atık ve Çevre Yönetimi Derneği kurucu 

baĢkan yardımcılığını yürütmektedir. 

 

 

Onur Akpulat 

ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü‟nde, 2006 yılında lisans, 2009 yılında 

ise yüksek lisansını tamamladı. Lisansüstü çalıĢmaları sırasında, atıktan 

enerji, iklim değiĢikliği ve hava kirliliği kontrolü alanlarına yoğunlaĢtı. Bu 

çalıĢmalara paralel olarak 2 yıl süresince atıktan enerji eldesi ile ilgili bir 

TÜBĠTAK projesinde araĢtırmacı olarak çalıĢtı. REC‟teki mevcut 

görevinde, 8 yıldan bu yana sürdürülebilir kalkınma, döngüsel ekonomi 

ve atık yönetimi, yenilenebilir enerji, iklim değiĢikliği ve AB çevre faslına uyum konuları 

üzerine yoğunlaĢtı. Özellikle, AB ve ulusal atık yönetimi politikaları ile Düzenleyici Etki Analizi 

(DEA) çalıĢmaları konusunda uzmanlaĢtı. Avrupa Komisyonu, özel sektör ve uluslararası 

kuruluĢlar tarafından desteklenen 10‟dan fazla teknik destek ve kapasite geliĢtirme 

projesinin yürütme ve yönetiminde görev aldı. AB Çevre Ödülleri, Ġklim Platformu ve 

Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı gibi REC‟in öncü programlarının idari ve teknik 

yönetim ekiplerinde yer aldı. Görev aldığı birçok projenin kapasite geliĢtirme faaliyetlerinde 

eğitmen, mentor ya da moderatör olarak aktif rol aldı. Hakemli dergiler, sektörel dergiler ve 

konferanslarda yer alan teknik rapor, analiz, makale vb. çeĢitli yayının bireysel yazarı veya 

yazar ekibinde oldu. 

 

M. Özgür ġakı 

1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği 

Bölümünden mezun olmuĢtur. Ayrıca Bilkent Üniversitesi‟nde ĠĢletme 

Yüksek Lisans derecesi almıĢtır. Özel sektörün önde gelen firmalarda 

proje mühendisi ve proje yöneticisi olarak çalıĢmıĢ, 2003 yılında ODTÜ - 

Teknokent bünyesinde atık yönetimi ve yazılım geliĢtirme alanında 

faaliyetler yürüten bir AraĢtırma ve GeliĢtirme firması kurmuĢtur. 2006-

2009 yılları arasında ÇEVKO Vakfının Ankara temsilciliği görevini yürütmüĢ ve 2009-2012 yılları 

arasında Danimarka‟da bulunan Avrupa Çevre Ajansı‟nda atık önleme ve yönetimi 

konusunda proje müdürü görevinde bulunmuĢtur. Birçok uluslararası seminerler vermiĢ, 

çalıĢtaylar düzenlemiĢ ve konusuyla ilgili yayınları çıkmıĢtır. Son 2 senedir Türkiye‟de atık 

yönetimi ve sürdürülebilir tüketim ve üretim konularında ulusal ve uluslararası kuruluĢlara 
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danıĢmanlık hizmeti vermektedir.  Özgür ġakı‟nın özel uzmanlık alanları: Ambalaj atıkları, Atık 

Elektrikli ve Elektronik EĢyalar, Belediye atıkları, Hafriyat toprağı, inĢaat ve yıkıntı atıkları, AB ve 

ulusal atık önleme ve yönetimi mevzuatı ve politikaları konularıdır. 

Mehmet Çelebi AkkuĢ 

1962 Adana Ġli Yumurtalık Ġlçesi, Narlıören Köyünde doğdu. 1988 yılında 

Çukobirlik Yağ Sanayi Fabrikasında çalıĢmaya baĢlamıĢtır. 1999 yılında 

Ceyhan Belediyesi Zabıta Müdürü olarak, 2002 – 2009 yılları arasında ise 

Ceyhan Belediyesi Temizlik ĠĢleri Müdürü olarak görev yapmıĢtır. 2010 -

2014 yılları arasında Ceyhan Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü görevi ile 

birlikte Kültür ve Sosyal ĠĢleri Müdürü olarak görev yapmıĢtır. 2014 Mayıs 

ayı itibari ile Adana BüyükĢehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire BaĢkanı görevini 

sürdürmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 

Mehmet Sinan Günhan 

Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümü‟nden 2008 yılında mezun oldu. 

2009 yılından itibaren Çevre ve ġehircilik Bakanlığı/Çevre Yönetimi 

Genel Müdürlüğü‟nde Biyolog olarak görev yapmaktadır. Evsel ve 

Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik 

hazırlık ve uygulama çalıĢmaları, TÜBĠTAK‟ın Kamu Kurumları 

AraĢtırmaları Projelerini Destekleme Programı tarafından desteklenen 

“Evsel/Kentsel Atıksu Arıtma Çamurlarının Yönetimi Projesi”, projeler, 

eğitimler, konferanslar, çalıĢtaylar, seminerler, mevzuat hazırlıkları vb. çalıĢmalarda rol aldı. 
 

Menderes ĠĢçen 

Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü‟nden 2003 yılında mezun oldu. 2009 

yılından itibaren Çevre ve ġehircilik Bakanlığı/Çevre Yönetimi Genel 

Müdürlüğü‟nde Biyolog olarak görev yapmaktadır. Su Kirliliği Kontrolü 

Yönetmeliği uygulamaları ve revizyon çalıĢmaları, birçok içme ve 

kullanma suyu havzasında gerçekleĢtirilen havza koruma planı ve özel 

hüküm belirleme çalıĢmaları, çeĢitli projeler, eğitimler, konferanslar, 

çalıĢtaylar, seminerler, mevzuat hazırlıkları vb. çalıĢmalarda rol aldı. 

M. BarıĢ Pekcan 

Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden 2009 yılında 

mezun oldu. 2011 yılından itibaren Çevre ve ġehircilik Bakanlığı/Çevre 

Yönetimi Genel Müdürlüğü‟nde Çevre Mühendisi olarak görev 

yapmaktadır. Türkiye‟deki atıksu yönetiminin geliĢtirilmesi ve 

sürdürülebilir sistemlerin kurulması kapsamında; atıksu arıtma tesisi 

projelerinin onay iĢlemlerinin yürütülmesi, atıksu arıtma tesislerinin 

tasarım esaslarının ve kriterlerinin belirlenmesi, atıksu arıtma tesislerinde enerji teĢviki 

kapsamında geri ödeme belgelerinin düzenlenmesi, belediyelerimize kanalizasyon projesi 

ve atıksu arıtma tesisi Ģartlı nakdi yardım kapsamında teknik uygunluk, atıksu arıtma 

konusunda mevzuat hazırlanması ile birlikte projeler, eğitimler, konferanslar, çalıĢtaylar, 
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seminerler, mevzuat hazırlıkları vb. çalıĢmalarda rol aldı. Ayrıca denizcilik faaliyetlerinden 

kaynaklanan atıkların toplanması, taĢınması, depolanması, kapsamında atık kabul 

tesislerinin proje onayları ile birlikte Mavi Kart ve Gemi Atık Takip Sistemi, deniz dibi taraması, 

ÇED komisyon üyeliği vb. konularda da görev yapmıĢtır. 

M. Sinan Özden 

ġehir Planlama Lisans derecesini ODTÜ‟de, Bölge Planlama Yüksek Lisans 

derecesini Blekinge Institute of Technology, Ġsveç‟te kazandı. Kırsal Bölge 

Kalkınması üzerine Development Studies Center, Ġsrail‟de uzmanlık 

diploması aldı. GAP Bölge Kalkınma Ġdaresinde yeniden yerleĢim 

projelerinde yer aldı, Alman Teknik ĠĢbirliği Kurumunda (GTZ) Türkiye‟de 

yürütülen proje ve programların koordinasyonunu üstlendi. Ġstanbul 

Metropoliten Planlama Merkezi‟nde (ĠMP) Ġstanbul Çevre Düzeni Planı‟nı hazırlayan plancılara 

katıldı, Ġstanbul ve Marmara Bölgesi arasındaki etkileĢimler üzerine çalıĢtı. Marmara Belediyeler 

Birliği bünyesindeki Çevre Merkezi‟nin kuruluĢunda yer aldı. LAR2 projesi kapsamında yerel 

yönetimlerde katılımcılığın geliĢtirilmesi için Kent Konseyleri için yöntemler geliĢtirdi. UNDP, GIZ 

ve REC tarafından yürütülen uluslararası ve AB destekli projelerde kıdemli uzman olarak, 

ĠçiĢleri Bakanlığı‟na, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‟na, Belediyelere danıĢmanlıklar yaptı. REC ile 

birlikteliğinde Trabzon Yerel Çevre Eylem Planı‟nın hazırlanmasında yer aldı, Aksaray Yerel 

Çevre Eylem Planı‟nı hazırladı. ġimdi ÇEKAP Projesinde Yerel Çevre Eylem Planlaması 

bileĢeninin sorumluluğunu üstlendi. 

 

Nurcan Aydoğan 

1995 yılında Ġstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği 

bölümünden mezun oldu. BUSKĠ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri 

Daire BaĢkanlığında Kontrol Mühendisi ve ĠĢletme ġefi görevlerini yaptı. 

2014 yılından bu yana Yapım ve ĠĢletme ġube Müdürü olarak görevine 

devam etmektedir. 

 

Orhan C. GöktaĢ 

Orhan C. GöktaĢ 1971 yılında Trabzon‟da doğdu.  1992 yılında ĠTÜ 

ĠnĢaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1996 

yılında Londra City University‟de ĠnĢaat Mühendisliği Yüksek Lisans 

Eğitimi tamamladı. 1996-1997 yıllarında tasarım ve saha mühendisi 

olarak çalıĢtı. 1999 yılında ĠSKĠ GM, Plan Proje Dairesinde Altyapı Bilgi 

Sistemleri (CBS) konusunda çalıĢmaya baĢladı. 2007 tarihinde ĠSKĠ GM 

Plan ve Proje Daire BaĢkanlığı, Kanal Proje Müdürlüğü görevine baĢlamıĢtır. 2012 yılında ĠSKĠ 

Genel Müdürlüğündeki görevinden istifa etmiĢtir. 2012-2015 yıllarında Azerbaycan Devlet Su 

Ġdaresinde (Azersu ASC) su, kanalizasyon ve yağıĢ suyu drenajı master plan hazırlanması iĢinde 

danıĢman ve kontrol makamı olarak görev yapmıĢtır.  



 

 

 245 

Recep Meral 

Recep Meral 1975‟te GümüĢhane‟de doğdu. 1999 yılında Atatürk 

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği bölümünden 

mezun oldu. Aynı yıl iĢ hayatına baĢladığı ĠSKĠ GM, Atıksu Arıtma ve 

Ruhsat Denetim Dairesinde kontrol mühendisi olarak, 2009- 2012 yılları 

arasında ĠSKĠ  Atıksu Arıtma Dairesinde, Ataköy Ġleri Biyolojik Atıksu 

Arıtma Tesisi iĢletme sorumlusu olarak görev yapmıĢtır. 2012 yılında ĠSKĠ 

Genel Müdürlüğündeki görevinden istifa etmiĢtir. 2012-2015 yılları 

arasında Azerbaycan Devlet Su Ġdaresinde (Azersu ASC) atıksu arıtma tesislerinin iĢletmesi ve 

revizyonu, atıksu arıtma tesisleri proje yönetimi, proses ve iĢletme eğitimi alanlarında 

danıĢman olarak görev yaptı. 

Sercan Gelener 

1985 yılında Diyarbakır'da doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini Antalya Ahmet 

Bileydi ilköğretim okulunda tamamladı. Lise öğrenimini Siverek Anadolu 

lisesinde bitirdi. 2009 – 2014 yılları arasında Harran Üniversitesi - 

Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği bölümünde lisans ve yüksek 

lisans eğitimlerini tamamladı. 2009-2011 yılları arasında özel sektörde 

mesleğini icra ettikten sonra 2011 yılından bu yana ġanlıurfa BüyükĢehir 

Belediyesinde çeĢitli görevlerde bulundu. Son olarak halen sürdürmekte olduğu atık 

yönetimi Ģube müdürlüğü görevini yapmaktadır. 

Sibel Çoban 

1965 yılında Ġzmir Tire 'de doğdu. Ġlk, orta ve lise öğrenimini Ġzmir‟de 

tamamladı. 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1992 yılında Dokuz Eylül 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği bölümünde 

yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1989 yılında Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi Çevre Mühendisi olarak göreve baĢladı. 2003 yılında Katı 

Atık ĠĢletmeler ġube Müdürlüğünde, 2010 yılında Ruhsat ġube Müdürlüğü'nde, daha sonra 

2013 yılında Deniz ĠĢletmeleri ġube Müdürlüğünde ġube Müdürü olarak görev yaptı. 2014 yılı 

itibariyle Atık Yönetimi Dairesi BaĢkanlığı kurulmuĢ olup, bu biriminde Daire BaĢkanı olarak 

görevine devam etmektedir. 

Suat Vardar 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji ve Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği 

Bölümlerinden mezun olmuĢtur. Çevre danıĢmanlığı ve yönetim sistemleri alanlarında 

çalıĢmalar yapmıĢtır. ĠSTAÇ A.ġ. bünyesinde, Tıbbi Atık Toplama Departmanında, atıkların 

toplanmasında rota optimizasyonu yapılması projesinde çalıĢmaktadır. Ayrıca çeĢitli 

kurumlarda tıbbi atıklar ile ilgili bilgilendirme eğitimleri vermektedir. 
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Yılmaz ġengül 

19 Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü‟nden 1998 yılında 

mezun oldu. 1998-2001 yılları arsında Ankara‟da özel bir Ģirkette proje 

mühendisi olarak çalıĢtı. 2001 yılından itibaren Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı‟nda Çevre Mühendisi olarak görev yapmaktadır. 2011-2015 

yılları arasında Ankara Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‟nde ÇED ġube 

Müdürü olarak görev yaptı. 2004-2006 yılları arasında Çevre 

Mühendisleri Odası Genel Saymanı, 2010-2014 yılları arasında ise Oda Onur Kurulu üyeliği 

yaptı. Bakanlık ve Çevre Mühendisleri Odasının çeĢitli kongre, eğitim, konferanslarına eğitici 

ve moderatör olarak katılım sağladı. 

Zeliha Tekin 

1954 yılında Adana‟da doğdu. 1977 yılında Adana Mühendislik Yüksek 

Okulu ĠnĢaat Bölümünden mezun oldu ve aynı yıl Almanya‟da 

Braunschweig Teknik Üniversitesi Su Yapıları Kürsüsünde (Ord. Prof. Dr. 

Günther Garbrecht yanında), hidrolik modellerin yapımı ve 

deneylerinde staj çalıĢması yaptı. 1978 yılında Adana YSE Bölge 

Müdürlüğü Yol ġefliği emrinde bir süre görev yaptı. Daha sonra 1982-

1983 yıllarında yeniden eğitime baĢlayarak Adana Yabancı Diller Yüksek Okulu Almanca 

Bölümüne devam etti ve 1985 yılında Adana Dil Eğitim Merkezinde (DEM Dershanesi) 

Almanca öğretmeni olarak bir süre görev yaptı. 1988 yılında ASKĠ Genel Müdürlüğü Yat. ve 

ĠnĢ.Dair. de ĠnĢ. Müh. olarak göreve baĢladı ve 1994 yılında Kanlz. Ġh. ve Kes. Hes. ġb. Md. V. 

olarak görevlendirildi. 1995 yılında ise Ġçmesu Ġh. ve Kes. Hes. ġb. Md.V. görevine getirildi ve 

4 yıl bu göreve devam etti. 2000 yılında Adana Doğu ve Batı Atıksu Arıtma Tesislerinde Kont. 

Müh. olarak göreve baĢladı ve bu arada Avusturya‟da Atıksu Arıtma Tesisleri konulu eğitim 

seminerini tamamlayarak sertifika aldı. 2002 yılında ise Doğu ve Batı Atıksu Arıtma 

Tesislerinde Kontrol Amiri olarak görevlendirildi. 2004 yılında yine Doğu ve Batı Atıksu Arıtma 

Tesisleri Proje Koordinatör V. görevine getirildi ve 2007 yılına kadar bu göreve devam etti. 

2007 yılında ise yeniden Kanlz. Ġh. ve Kes. Hes. ġb. Md. V. görevine döndü ve 1 yıl bu göreve 

devam etti. 2010 yılında ise Görevde Yükselme Sınavını kazanarak Ġçmesu Yat. ġb. Md. 

görevine atandı. 2014-2015 yıllarında 1,5 yıl süre ile ĠĢletmeler Daire BaĢkanlığını vekâleten 

yürüttü. Halen Adana - ASKĠ‟de Atıksu Arıtma ġube Müdürü olarak görev yapmaktadır. 
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 EK 2. Eğitimlere Katılımcı Belediye ve Kurumlar 

Adana BüyükĢehir Belediyesi 
KahramanmaraĢ Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel 

Müdürlüğü 

Adana Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel 

Müdürlüğü 
Kaman Belediyesi 

Adıyaman Belediyesi Kapaklı Belediyesi 

Akçaabat Belediyesi Karabağlar Belediyesi 

Akdeniz Belediyesi Karacabey Belediyesi 

Aksaray Belediyesi Karadeniz Ereğli Belediyesi 

Altındağ Belediyesi Karaköprü Belediyesi 

Altınordu Belediyesi Karesi Belediyesi 

Amasya Belediyesi Kars Belediyesi 

Amasya Katı Atık Birliği KarĢıyaka Belediyesi 

Ankara BüyükĢehir Belediyesi Kastamonu Belediyesi 

Ankara Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü Kaymaklı Belediyesi 

Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel 

Müdürlüğü 
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi 

Antalya BüyükĢehir Belediyesi Keçiören Belediyesi 

Ardahan Belediyesi Kestel Belediyesi 

AĢkale Belediyesi Kırıkkale Belediyesi 

Atakum Belediyesi Kırıkkale Katı Atık Yönetimi Belediyeler Birliği BaĢkanlığı 

AtaĢehir Belediyesi KırĢehir Belediyesi 

Avanos Belediyesi Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi 

Aydın BüyükĢehir Belediyesi Kocaeli Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 

Aydın Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel 

Müdürlüğü 
Kocasinan Belediyesi 

Aziziye Belediyesi Konak Belediyesi 

Babaeski Belediyesi Konya BüyükĢehir Belediyesi 

Bahçelievler Belediyesi Konya Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 

Balıkesir Belediyesi Kozan Belediyesi 

BaĢakĢehir Belediyesi Körfez Belediyesi 

Batman Belediyesi Kurtalan Belediyesi 

Bayburt Belediyesi KuĢadası Belediyesi 

Bayramiç Belediyesi Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 

BayrampaĢa Belediyesi Küçükkuyu Belediyesi 

BDI Bioenergy Kütahya Belediyesi 

Beylikdüzü Belediyesi Lüleburgaz Belediyesi 

Biga Belediyesi Malatya BüyükĢehir Belediyesi 

Bigadiç Belediyesi Malatya Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 

Bilecik Belediyesi Maltepe Belediyesi 

Bingöl Belediyesi Mamak Belediyesi 
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Birecik Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 

Bolu Belediyesi Mardin BüyükĢehir Belediyesi 

Bolvadin Belediyesi Marmara Belediyeler Birliği 

Bornova Belediyesi Marmaris Belediyesi 

Bozcaada Belediyesi Melikgazi Belediyesi 

Bozüyük Belediyesi Meram Belediyesi 

Buca Belediyesi Meriç Belediyesi 

Bucak Belediyesi Merkezi Finans ve Ġhale Birimi 

Burhaniye Belediyesi Mersin BüyükĢehir Belediyesi 

Bursa BüyükĢehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 

Bursa Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel 

Müdürlüğü 
Mezitli Belediyesi 

Çadırkaya Belediyesi Mudanya Belediyesi 

Çan Belediyesi Muğla BüyükĢehir Belediyesi 

Çanakkale Belediyesi Muğla Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 

Çankırı Belediyesi Muratlı Belediyesi 

Çekmeköy Belediyesi NevĢehir Belediyesi 

ÇEVKO Vakfı Nilüfer Belediyesi 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Ordu BüyükĢehir Belediyesi 

Çiftlikköy Belediyesi Orhangazi Belediyesi 

Çiğli Belediyesi Ortahisar Belediyesi 

Çorlu Belediyesi Osmaneli  Belediyesi 

Çorum Belediyesi Osmangazi Belediyesi 

Çukurova Belediyeler Birliği Palandöken Belediyesi 

Çukurova Belediyesi Pendik Belediyesi 

Denizli Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel 

Müdürlüğü 
Polatlı Belediyesi 

Derince Belediyesi Pursaklar Belediyesi 

Derinkuyu Belediyesi Rize Belediyesi 

Dinar Belediyesi Sakarya BüyükĢehir Belediyesi 

Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi Salihli Belediyesi 

Doğubayazıt Belediyesi Samsun BüyükĢehir Belediyesi 

Dursunbey Belediyesi Sarıçam Belediyesi 

Düzce Belediyesi Selçuklu Belediyesi 

Edirne Belediyesi Seyhan Belediyesi 

Edremit Belediyesi Silifke Belediyesi 

Eğirdir Belediyesi Sinop Belediyesi 

Elazığ Belediyesi Sivas Belediyesi 

Erenler Belediyesi Sungurlu Belediyesi 

Ergene Belediyesi SüleymanpaĢa Belediyesi 

Ermenek Belediyesi ġanlıurfa Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 

Erzincan Belediyesi ġanlıurfa BüyükĢehir Belediyesi 
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Erzurum BüyükĢehir Belediyesi ġanlıurfa Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 

EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi ġiĢli Belediyesi 

EskiĢehir Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel 

Müdürlüğü 
ġuhut Belediyesi 

EĢme Belediyesi Tarsus Belediyesi 

Eyyübiye Belediyesi Tekirdağ BüyükĢehir Belediyesi 

Gaziantep BüyükĢehir Belediyesi Tekirdağ Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 

Gaziantep Su ve Kanalizasyon Ġdaresi 

Genel Müdürlüğü 
Terme Belediyesi 

Gerede Belediyesi Tokat Belediyesi 

GölbaĢı Belediyesi Toroslar Belediyesi 

Güney Edirne Katı Atık Birliği (KeĢan) Trabzon BüyükĢehir Belediyesi 

Haliliye Belediyesi TuĢba Belediyesi 

Hatay BüyükĢehir Belediyesi Uzunköprü Belediyesi 

Havsa Belediyesi Üsküdar Belediyesi 

Iğdır Belediyesi Üsküp Belediyesi 

Ġlkadım Belediyesi Van BüyükĢehir Belediyesi 

Ġskenderun Belediyesi Van Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 

Ġskenderun Körfez Katı Atık Birliği ViranĢehir Belediyesi 

ĠSTAÇ A.ġ. Vize Belediyesi 

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Yenimahalle Belediyesi 

Ġstanbul Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel 

Müdürlüğü 
YeniĢehir Belediyesi 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Yıldırım Belediyesi 

Ġzmir Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel 

Müdürlüğü 
Yozgat Belediyesi 

Kadirli Belediyesi Zonguldak Belediyesi 

KahramanmaraĢ BüyükĢehir Belediyesi 

  

Elektronik Ek 1: Sunumlar 
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ĠĢbirliği, Bilgi PaylaĢımı ve Ortak Kararlar için… 

Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye 

 

REC Türkiye, siyasi görüĢlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen 

uluslararası bir kuruluĢ olan Orta ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi‟nin (REC) 

Türkiye‟deki temsilcisidir. 

10 yılı aĢkın süredir ülkemizde faaliyet gösteren REC Türkiye olarak, Türkiye‟nin çevre 

konusundaki hukuki, kurumsal, teknik ve yatırım kapasitesini güçlendirmeyi; böylelikle AB 

Çevre Müktesebatının etkin ve hızlı bir Ģekilde uygulanmasını sağlamayı hedefliyoruz. 

Bu amaç doğrultusunda, farklı finansal kaynaklar kullanarak yürütmekte olduğumuz 

çalıĢmalarla, hükümetler, kamu yönetimi, sivil toplum kuruluĢları, özel sektör ve diğer tüm 

paydaĢlar arasında iĢ birliği, bilgi paylaĢımı ve ortak karar alma süreçlerini güçlendirmek 

için çalıĢıyoruz.  

 

Bize ulaĢmak ve paylaĢımlarınız için: 

Mustafa Kemal Mahallesi 2142 Sokak No.18 D.11  

06510 Söğütözü/Ankara – Türkiye 

 

Telefon: 0312 491 95 30 

Faks: 0312 491 95 40 

E-posta: info@rec.org.tr 

Ġnternet sitesi: www.rec.org.tr 

    

http://www.rec.org.tr/

