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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Nüfus artışı, yaşam standartlarının yükselmesi, şehirleşme, tüketim maddelerinin
çeşitlenmesi gibi nedenlerle atık maddeler giderek artmaktadır. Belli bir orandaki atıkları
ekosistem, birkaç yıl veya daha uzun sürede temizleyebilmektedir. Ancak günümüzde atık
sayısı ekosistemlerin temizleme gücünün üzerine çıkmıştır.
Katı atıklar ev, okul, hastane, endüstri, bahçe ve daha birçok yerde oluşabilir. Katı
atıklar oluştukları yerlere göre adlandırılır. Bunlar evsel atıklar, şehir atıkları, endüstri
atıkları ve tarım atıklarıdır. Bu atıkların miktarı ve özellikleri, bölgenin veya şehrin
sosyoekonomik seviyesi, beslenme alışkanlıkları gibi faktörlere bağlı olarak değişir.
Katı atık çeşitlerinin çevre ve insan sağlığına zarar vermelerini önlemek için toplanıp
taşınarak yeniden kullanım, geri kazanım, geri dönüşüm, yakma, gömme ve değerlendirme
işlemlerini kapsayan çeşitli yöntemler ile çevremizden uzaklaştırılması gerekir. Uygun
şekilde depolanmamış çöpler; yer altı ve yüzeysel su kirliliği, haşerelerin üremesi, kötü
kokuların yayılması, görüntü kirliliği ve mikropların yayılmasına sebep olmaktadır. Atıklar
içerisindeki cam ve plastik malzemelerin ayrışması uzun yıllar alacağından kalıcı olarak
toprağın kirlenmesine neden olmaktadır.
Bu modülle katı atıkları yasal uygulamalara uygun toplayabilecek, katı atıkları
çeşidine uygun bertaraf edebileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Katı atıkları yasal uygulamalara uygun toplayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
 Katı atıkların toplanma yöntemleri ile ilgili araştırma yapınız.
 Katı Atık Kontrol Yönetmeliği’ni araştırınız.
 Araştırmalarınızı dosyalayınız.

1. KATI ATIKLAR
Artan nüfus, yaşam standartlarının yükselmesi, teknolojik gelişmeler, sanayileşme ve
kentleşmenin sonucunda ambalajlanmış gıda maddelerine duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu
ihtiyaçlarla doğru orantılı olarak çevresel sorunlarda da hızla artış görülmektedir. Katı
atıklar; çevre, çevre sorunları ve yaşanabilirlik kavramlarının ilişkilendirilmesine uygun
anlayışla yerel, ulusal ve uluslararası gündemlere konu olmaktadır.

1.1. Katı Atıkların Kaynakları
Yaşamın doğal ve kaçınılmaz sonucu olan atıklara gözden uzak olsun mantığıyla
yaklaşılması; çevremizdeki doğal güzelliklerin göz göre göre kaybolmasına, elimizdeki
kaynakların verimsizleşmeye başlamasına, hastalık yapıcı etmenlerin artmasına, sera gazı
olayına katkıda bulunabilecek derecede havanın kirlenmesine, yer altı ve yer üstü sularının
kirlenmesine neden olmaktadır.
Katı atıkların toprak, su, hava ve en önemlisi sağlık üzerinde oluşturduğu sorunlar,
bunların gelişigüzel açık arazide yığılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Çevreye biyolojik,
kimyasal ve fiziksel nitelikte olumsuz etkileri olmaktadır. Katı atıkların depolanırken belirli
bir düzen içerisinde toplanması ve buna göre depolanması ya da bertaraf edilmesi
gerekmektedir. Katı atıkların düzenli depolanıp işlenmesi insan ve çevre sağlığının
korunmasının yanı sıra ekonomik kalkınmaya da olumlu katkılar sağlar.
Katı atık; akıcı olabilecek kadar sıvı içermeyen, insan ve çevre sağlığına zarar
vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi gereken ve işe yaramayan maddelere denir.
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Resim 1.1: Katı atıkların çevreye biyolojik, kimyasal ve fiziksel nitelikte olumsuz etkileri

Katı atıklar evsel, ticari veya endüstriyel alanlardan oluşan; madencilik, tarımsal
işlemler ve su arıtım ünitelerinin de dâhil olduğu süreçlerden kaynaklanan yarı-katı
çamurları da içeren hem ayrışabilen hem de ayrışma özelliği olmayan maddelerdir.
Katı atığın içeriği; üretildiği ortamın sosyoekonomik ve coğrafi konumu, mevsimsel
şartları, atığın toplanma ve depolanma metotları, örnekleme ve sınıflandırma yöntemlerine
bağlı olarak değişiklik gösterir. Ayrıca bu durum gelişmiş, gelişmekte olan ve geri kalmış
ülkelere göre oldukça farklılıklar göstermektedir.

1.2. Katı Atık Bileşenleri
Katı atıklardan kaynaklanan sorunların çözümünde atılması gereken ilk adım, elde
bulunan atığın özelliklerinin ayrıntılı olarak belirlenmesidir. Uzaklaştırılması istenen katı
atıkların içinde bulunan çeşitli madde gruplarının oran olarak dağılımlarının bilinmesi, eldeki
katı atıklara uygun biriktirme, toplama, taşıma, değerlendirme ve bertaraf tekniklerinin
seçilmesi bakımından önemlidir.
Katı atık bileşimi ve miktarını değiştiren etkenler şunlardır:








Mevsimler
Bölgenin bahçecilik tercihleri
Bölgenin coğrafik özellikleri
Yağışlar
Bölgede yaşayan insanların ekonomik seviyesi
Bölgenin tüketim konusundaki tercihleri
Kültürel yapı
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Resim 1.2: Katı atık bileşimi ve miktarını değiştiren etkenlerden birisi de bölgenin tüketim
konusundaki tercihleri

1.3. Katı Atık Çeşitleri
Katı atıklar ev, okul, hastane, endüstri, bahçe ve daha birçok yerde oluşabilir. Katı
atıklar oluştukları yerlere göre adlandırılır. Oluştukları yerlere göre atık çeşitleri:


Evsel katı atıklar

Günlük faaliyet sonucunda ev ortamında üretilebilecek tehlikeli ve zararlı özellik
taşımayan her türlü atık evsel katı atıklardır. Yiyecek atıkları, ev eşyası atıkları, ambalaj
malzemeleri (cam şişeler, kâğıt, karton, teneke kutular), yakacak atıkları (kül) bunlardan
bazılarıdır.
Büyük yerleşim birimlerinin karşılaştıkları en önemli sorunlardan birisi de evsel
atıklardır. Evsel atıklar, hastalık yapıcı ve taşıyıcı organizmalar için uygun bir üreme ortamı
oluşturur. Evlerden çıkmayan fakat ev çöplerine benzer özellik gösteren atıklar da evsel
nitelikli olarak kabul edilmektedir. Büro, okul, pazar yeri, tarımsal faaliyetlerden çıkan
atıklar, besicilik, süt üretimi, ağaç, asma ve arazi bitkilerinin ekim ve hasadı sonucu çıkan
atıklar örnek olarak gösterilebilir.

Şema 1.1: Katı atık çeşitleri
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 Tehlikeli atıklar
Teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan, çevre ve insan sağlığını tehdit eden
endüstriyel nitelikli atıklardır. Endüstriyel atıkların tehlikeli ve zararlı özellik taşıyanları
tehlikeli atık olarak adlandırılır. Rafineriler, enerji santralleri, yiyecek endüstrisi, oyuncak
endüstrisi, ilaç fabrikaları bunlardan bazılarıdır.
 Özel atıklar
Yasal olarak evsel katı atık sınıfı dışında kalan ancak evsel atıklara göre farklı
yöntemlerle toplanması, taşınması, işlenmesi ve bertaraf edilmesi gereken atıklardır. Özel
atıklar; tıbbi atıklar, radyoaktif atıklar, piller, arıtma çamurları, atık yağlar, cips ve çeşitli
yakma fırınlarından kaynaklanan küller olarak sınıflandırılabilir.


Tıbbi atıklar

Hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarından kaynaklanan ve pek çok hastalığa sebep
olabilen atıklardır. Bunlar özelliklerine göre üç gruba ayrılır. Bunlar:
o

Patolojik atıklar
Doku, organ, vücut parçaları, kan ve vücut sıvılarından oluşan
atıklardır.

o

Kesiciler
İğne uçları, enjektörler, bisturiler, jiletler, kırık camlar vb.
atıklardır.

o

Ecza atıkları
Kullanma tarihleri geçmiş veya kullanılmayan ilaç, aşı ve
serumlardır.



Radyoaktif atıklar
Nükleer reaktör işlemleri, tıp araştırmaları, askeri ve sanayi etkinlikler
gibi kaynaklardan üretilen atıklardır. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na
verilen sorumluluk ve yetki doğrultusunda bu tür atıklar ilgili mevzuat
gereği bertaraf edilmektedir.



Piller
İçerdikleri ağır metallerden dolayı toprak ve su kirliliğine neden olan
atıklardır.



Arıtma çamurları
Evsel ve endüstriyel arıtma tesislerinden çıkan atıklardır.



Atık yağlar
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Su ve toprak kirliliğine neden olan atıklardır. Bir litre kullanılmış motor
yağı 800 ton suyu zehirleyebilmektedir.


Cips ve çeşitli yakma fırınlarından kaynaklanan küller
Cips, fabrika bacalarındaki kükürt tutucu baca filtrelerinden çıkan
atıklardır. Termik santrallerin yakma fırınlarından çıkan küller de özel
atıklar arasında yer almaktadır.

 Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları
İnşaat öncesinde arazinin hazırlanması aşamasında yapılan kazı ve benzeri faaliyetler
sonucunda oluşan toprak ile konut, bina, köprü, yol vb. yapıların inşası veya tamiratı,
tadilatı, yenilenmesi, yıkımı ya da doğal bir afet sonucunda ortaya çıkan atıklardır.

Resim 1.3: Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları

Bu atıklar, bulundukları yerde çevre kirliliği yarattıkları için ortamdan kontrollü
olarak uzaklaştırılmalıdır. Kazı toprakları, evsel çöplerin depolanması sırasında üzerinin
örtülmesi için kullanılır.

1.4. Katı Atıkların İnsan ve Çevre Sağlığına Olumsuz Etkileri
Katı atıkların toplanması ve yok edilmesi çevre kirliliğinin önlenmesi, mikrop,
kemirici ve haşerat üremesinin engellenebilmesi için zorunludur.
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Resim 1.4: Katı atıkların hoş olmayan kokuların yayılmasına ve sinek, fare vb. haşerenin
çoğalmasına neden olması

Dünyadaki doğal kaynaklar, nüfus artışı ve özellikle tüketimdeki kontrolsüzlük
nedeniyle hızlı bir şekilde azalmaktadır. Mevcut atıklar içerisinde katı atıklar, bertaraf
edilmemesi hâlinde insanların doğrudan karşılaştıkları bir kirlilik türü olması nedeniyle
önem taşımaktadır. Altı milyarı aşan nüfusuna bağlı olarak dünyada her gün binlerce ton atık
oluşmakta ve bu atıkların büyük bir kısmını da katı atıklar teşkil etmektedir. Her gün oluşan
bu katı atıkların düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi ve çevresel etkilerinin azaltılması halk
sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.
Katı atıkların çevreye zararları genel olarak şu şekilde özetlenebilir:

Sızıntı sularının yüzey sularına geçmesi

Depo gazlarının atmosfere geçmesi

Depo gazlarının yandan yer altına geçmesi

Tozun rüzgârla atmosfere karışması

Zararlı maddelerin bitki ve gıda maddelerine geçmesi

Doğrudan (direkt) temasta bulunulması

Epidemik (bulaşıcı) hastalıkların yayılması

Hoş olmayan kokuların yayılması

Sinek, fare vb. haşerenin çoğalması

1.5. Katı Atıkların Biriktirilmesi
Evlerde, sokak ve parklarda, pazar yerlerinde, sağlık kuruluşlarında ve iş yerlerinde
oluşan çöplerin toplum sağlığına zarar vermeden biriktirilmesi gerekir. Yörenin ekonomik ve
kültürel yapısına bağlı olarak plastik, metal vb. farklı biriktirme kaplarında toplanarak
bertaraf sahasına taşınması gerekmektedir.
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Resim 1.5: Çöplerin toplum sağlığına zarar vermeden biriktirilmesinin gerekliliği

Katı atıkların geçici bir süre için biriktirildiği yerlerde, toplama süreleri arasında bu
atıkların muhafaza edileceği yeter sayı ve kalitede kaplar sağlanmış olmalıdır. Kaplar su
geçirmez, paslanmaya karşı dayanıklı ve kapakları yangına neden olmayacak şekilde
kapanmış olmalıdır. Evsel atıklar için kullanılan kaplar 80–120 l arasında olmalı, haftada iki
çöp toplama günü varsa 4 kişilik bir ailenin mutfak atıkları için 40 l’lik kap seçilmeli, bu
kapların hacim ve ağırlıkları çöp işçilerine güçlük vermeyecek şekilde olmalı ve ağırlığı
tercihan 35 kiloyu geçmemelidir. İçleri plastikle kaplanmış çöp kutuları kolaylıkla
temizlenmesi, kokuları yaymaması ve haşeratın çoğalmasına meydan vermemesi nedeniyle
tercih edilmektedir. Çöplerin kutular içine yerleştirilen torbalarda biriktirilmesi de belediye
işçilerinin işini basitleştirip hızlandırması yönünden yararlı olmaktadır. Islak mutfak ve ev
atıklarının biriktirildiği çöp kutuları, özellikle yaz aylarında günlük olarak temizlenmelidir.
Temizleme işleminde mutlaka sıcak su, deterjan ve fırça kullanılmalıdır.

1.6. Katı Atıkların Toplanması
Katı atıkların geçici depolama yapılan yerden bertaraf edilmesi maksadıyla alınması
ve götürülmesi işlemi katı atıkların toplanmasıdır. Toplama, katı atık yönetiminin en
zahmetli ve maliyetli unsurudur.

Resim 1.6: Atıkların toplanmasında mutlaka iş giysisi giymesi gereken görevli personel
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Toplama taşıtları su veya kara taşıtı olabilir. Genelde atık toplanmasının tamamı kara
yolu ile yapıldığı için burada anlatılanlar karada toplama ile ilgilidir. Toplama sistemi,
atıkların kaynağında geçici depolanmasında uygulanan yönteme uygun olmalıdır. Katı
atıkların toplanması dört şekilde yapılır. Bunlar:


Borularla atıkların toplanması
Katı atıkların boru ile toplanmasında taşıyıcı olarak su veya hava kullanılır.



Borularda su ile toplama
Borularda su ile katı atık toplama yönteminde iki tane metot kullanılmaktadır.


Çöp öğütücüleri

Borularda su ile atık toplanmasında en yaygın uygulama çöp öğütücüleridir.
Öğütücüler, mutfak lavabolarına veya özel teknelere monte edilir. Öğütücülerin kullanımı ile
su tüketiminin çoğaldığı, atık su oluşumu ile kirliliğin arttığı ve geri kazanılabilir atıkların
önemli bir kısmı değerlendirilemediği için çevre bakımından öğütücülerin kullanılması
tavsiye edilmemektedir. ,


Garchey sistemi

Bu sistemde atıklar, mutfakta veya uygun başka bir yerde bulunan ve tabandaki çıkış
ağzı kapalı bir teknede biriktirilmektedir. Teknede yeterli miktarda atık birikince tekne su ile
doldurulmakta ve kapak açılarak atığın su ile birlikte gitmesi sağlanmaktadır. Borular atıkları
belirli aralıklarla yapılan çukurlara getirmektedir. Çukurlarda biriken atıklar, özel
vidanjörlerle alınarak uzaklaştırılmaktadır. Bu usulde de su tüketimi artmakta ve atık su
oluşumu ile kirlilikte artışlar olmaktadır.

Borularda hava ile toplama
Katı atıkların borularda hava ile taşınması vakumla veya basınçlı hava ile
yapılmaktadır. Bu metotta atıklar, özel olarak yapılan hava hattına özel ağızlardan
atılmaktadır. Hatta atılan atıklar merkezi bir yere toplanmakta ve orada havadan
ayrılmaktadır. Havadan ayrılan atıklar bertaraf yerine başka bir taşıma vasıtası ile
taşınmaktadır. Bu sistemde enerji tüketimi fazladır ve hava kirliliği ile gürültü oluşmaktadır.


Atık kabını boşaltarak toplama

Katı atıkların toplanmasında en yaygın kullanılan metot, dolu katı atık kaplarının
toplama aracına boşaltılmasıdır. Toplama işlemi kara veya deniz yolu ile yapılabilir.
Konteynerlerin toplama kabına boşaltılması şeklinde olmaktadır. Bu işlemin verimi, atıkların
geçici olarak biriktirildiği kaplar ve toplama araçlarının özellikleri ile doğrudan ilgilidir. Atık
toplama kaplarının standart olması toplama araçları ile uyumu basitleştirmekte; kalite ve
işletme kolaylığı sağlamaktadır. Bunlara bağlı olarak da toplama maliyetinin azalmasına
yardımcı olmaktadır.
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Atık toplama işleminde kullanılan konteynerler genellikle 110, 220, 400, 800 ve 1100
litreliktir. Bazı uygulamalarda 6 m3e kadar boşaltma işlemi uygulanabilen konteynerler
vardır.
Atık biriktirme kapları metal veya plastikten yapılabilir. Metal olarak en yaygın
galvaniz sac kullanılmaktadır. Bazı uygulamalarda paslanmaz çelik malzeme de
kullanılmaktadır. Plastikten 1100 l’ye kadar konteynerler yapılabilmektedir. Plastik
konteynerlerin en büyük sakıncası ısıya karşı dayanıksız olmasıdır. Yanma tehlikesi nedeni
ile kül toplanan konteynerlerin plastik olmaması gerekir.
Katı atıklar poşetlerle de toplanabilir. Atık toplamada kullanılacak poşetlerin standart
ebat, özellik ve renkte olmaları zorunludur.

Resim 1.7: Katı atık toplama araçları



Boş kabı dolusu ile değiştirme

Bu metot, büyük hacimli atık toplama kaplarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Atık
kapların doldukları zaman yanlarına boşları bırakılmakta ve dolu olan alınmak sureti ile
toplanmaktadır. Atık oluşumunun çok olduğu yerlerde ve sitelerde bu tip kapların
kullanılması daha uygundur. Boşu ile değiştirilerek atık toplamada kullanılan konteynerlerin
en küçüğü 5,5 m3tür. Bu hacim 40 m3e kadar çıkabilmektedir.


Kaynağında ayrı toplama

Bu metotta kaynağında ayrı toplanıp biriktirilen geri kazanılabilir atıklar, yerleşim
alanlarının belirli yerlerine yapılan atık toplama merkezlerine getirilerek uygun kaplara
konulmaktadır. Kap sayısı, büyüklüğü ve rengi ayrı toplanacak atıkların sayı, özellik ve
miktarına bağlı olarak belirlenmektedir.
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Resim 1.8: Katı atıkların kaynağında ayrı toplanmasının geri kazanım için önemi

Genel uygulamada atıklar üç kapta toplanmaktadır: Birinci kapta kâğıt ve karton
atıkları, ikinci kapta diğer ambalaj atıkları ve üçüncü kapta diğer atıklar toplanmaktadır. Ayrı
biriktirilen atıklar belirli dönemlerde toplanmaktadır. Toplama dönemleri 1 veya 2 haftadır.
Kaynağında ayrı toplama yapılması hâlinde oluşacak atık miktarına ve atığın kaç kapta
toplanacağına bağlı olarak konteyner özellikleri ve renkleri tespit edilmelidir. Bütün geri
kazanılabilecek atıklar tek kapta ayrı toplanıyorsa bu kap kapaklı olmalıdır.
Katı atık toplama araçları; sıkıştırmasız araçlar, sıkıştırmalı araçlar, mekanik
sıkıştırmalı araçlar, hidrolik sıkıştırmalı araçlar, arkadan yüklemeli araçlar, önden yüklemeli
araçlar, yandan yüklemeli araçlar şeklinde olabilir. Karışık toplanan atıkların toplanmasında
genellikle sıkıştırmalı araçlar kullanılır. Sıkıştırmasız araçlarla karışık atık toplanması yok
denecek kadar azdır. Ancak motorlu araçların hareket edemediği sokaklarda ve küçük
yerleşim yerlerinde kullanılabilir.
Günümüzde en yaygın kullanılan araç tipi hidrolik sıkıştırmalı araçlardır. Bunların
işletmesi mekanik sıkıştırmalı araçlara göre daha kolaydır. Mekanik sıkıştırmalı araçların en
büyük avantajı atıkları kısmen parçalamasıdır.

1.7. Katı Atıkların Taşınması
Atıklar, bertaraf tesisinin yerleşime uzaklığına bağlı olarak ya toplama araçları ile
taşınmakta veya aktarma merkezlerinde (transfer istasyonu) taşıma araçlarına aktarılarak
taşınmaktadır. Taşıma kara, demir veya su yolu ile yapılabilir. Ülkemizde sadece
İstanbul’daki adaların katı atıkları su yolu ile taşınmaktadır. Bu uygulamanın haricinde bütün
atık taşıma işlemleri kara yolu ile yapılmaktadır. Su yolu ile atık taşımanın en büyük
uygulamaları Newyork ve Tokyo şehirlerinde yapılmaktadır. Su ve demir yolu ile taşımada
bir yükleme için bir de boşaltma için aktarma merkezi gerekmektedir. Bu ise ek bir maliyet
oluşturmaktadır.
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Geleceğimiz için her birimiz
daha az atık üretmeli ve bilinçli
tüketici olmalıyız.

1.8. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde
doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesi, depolanması, taşınması,
uzaklaştırılması vb. faaliyetlerin yasaklanması, çevreyi olumsuz yönde etkileyebilecek olan
tüketim maddelerinin idaresini belli bir disiplin altına alarak havada, suda ve toprakta kalıcı
etki gösteren kirleticilerin hayvan ve bitki nesillerini, doğal zenginlikleri ve ekolojik dengeyi
bozmasının önlenmesi ile buna yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi,
uygulanması ve geliştirilmesidir.
Bu Yönetmelik meskûn bölgelerde evlerden atılan evsel katı atıkların; park, bahçe ve
yeşil alanlardan atılan bitki atıklarının, iri katı atıkların, zararlı atık olmamakla birlikte evsel
katı atık özelliklerine sahip sanayi ve ticarethane katı atıklarının, evsel atık su arıtma
tesisinden elde edilen (atılan) arıtma çamurlarının, hafriyat toprağı ve inşaat molozunun
toplanması, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi, bertaraf edilmesi ve zararsız hâle
getirilmesine ilişkin esasları kapsar.
Özel ve/veya resmî kuruluşlarca ve gerçek kişilerce üretilip çeşidi, özelliği ve miktarı
itibarı ile insan sağlığına zarar veren; su, hava ve toprağı kirleten; yanıcı ve patlayıcı madde
ihtiva eden; hastalık mikrobu taşıyabilen zararlı ve tehlikeli atıklar hakkında bu Yönetmelik
hükümleri uygulanmaz.
 Katı Atık Kontrolü Yönetmeliği’nde yer alan tanımlar


Bakanlık
Çevre Bakanlığı



Kanun
2872 sayılı Çevre Kanunu



Katı atık
Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle
çevrenin korunması bakımından düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi
gereken katı maddeleri ve arıtma çamurunu (İri katı atık ve evsel katı atık
bu Yönetmelik’te ''katı atık'' olarak anılmaktadır.) ifade eder.
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İri katı atık
Buzdolabı, çamaşır makinesi, koltuk gibi evsel nitelikli eşyalardan oluşan
ve kullanılmayacak durumda olan çoğunlukla iri hacimli atıkları ifade
eder.



Evsel katı atık (çöp)
Konutlardan atılan, tehlikeli ve zararlı katı atık kavramına girmeyen
bahçe, park ve piknik alanları gibi yerlerden gelen katı atıkları ifade eder.



Arıtma çamuru
Evsel ve evsel nitelikteki endüstriyel atık suların fiziksel, kimyasal ve
biyolojik işlemleri sonucunda ortaya çıkan suyu alınmış, kurutulmuş
çamuru ifade eder.



Kompost
Organik esaslı katı atıkların oksijenli veya oksijensiz ortamda
ayrıştırılması suretiyle üretilen toprak iyileştirici maddeyi ifade eder.



Üretici
Faaliyetleri süresince atık oluşmasına sebep olan kişi veya kuruluşları
ifade eder.



Geri dönüşüm
Atıkların bir üretim prosedürüne tabi tutularak orijinal amaçlı ya da enerji
geri kazanımı hariç olmak üzere organik geri dönüşüm dâhil diğer
amaçlar için yeniden işlenmesini ifade eder.



Geri kazanım
Tekrar kullanım ve geri dönüşüm kavramlarını da kapsayan atıkların
özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal veya
biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesini ifade
eder.



Zararlı ve tehlikeli atık
Patlayıcı, parlayıcı, kendiliğinden yanmaya müsait ve suyla temas hâlinde
parlayıcı gazlar çıkaran oksitleyici, organik peroksit içerikli, zehirli,
korozif, hava ve su ile temasında toksin gaz bırakan, toksik ve ekotoksik
özellik taşıyan ve Bakanlıkça tehlikeli ve zararlı atık olduğu onaylanan
atıkları ifade eder.



Bertaraf etme
Katı atıkların konut, iş yeri gibi üretildikleri yerlerde geçici olarak
biriktirilmesi, bu yerlerden toplanması, taşınması, geri kazanılması gibi
işlemlerden sonra çevre ve insan sağlığı açısından zararsız hâle
getirilmesi ve ekonomiye katkı sağlanması amacıyla kompostlaştırma,
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enerji kazanmak üzere yakma ve/veya düzenli depolama işlemlerinin
tümünü ifade eder.


İşleme tesisi
Geri kazanma tesisi, kompost veya yakma tesisi gibi katı atıklardan tekrar
kullanılabilir madde veya enerji elde etmek, katı atıkların hacmini
küçültmek ya da çevreye zararını azaltmak maksadı ile kurulan, inşa
edilen tesis ve yapıları ifade eder.



Organik madde veya yanma kaybı
Katı atık veya kompostun kurutulduktan sonra kül fırınında 7750 °C’de 3
saat süre ile yakılması sonucu yanan veya kaybolan madde miktarını
ifade eder.



Kuru madde
Katı atık veya kompostun kurutma fırınında 1030 °C’de yaklaşık 24 saat
süre ile sabit ağırlığa gelinceye kadar kurutulması sonucunda geride kalan
katı atık madde miktarını ifade eder.



Organik geri dönüşüm
Ambalaj atıklarının biyolojik olarak parçalanabilen kısımlarının kontrollü
koşullar altında mikroorganizmalar aracılığıyla aerobik (kompostlama)
veya anaerobik ortamda ayrıştırılarak (biyolojik metanlaştırma) stabilize
organik atıklar veya metan gazının elde edilmesini (Düzenli depolama
organik geri dönüşüm kapsamına girmez.) ifade eder.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Katı atıkların insan ve çevre sağlığına olumsuz etkilerini gösteren bir afiş hazırlayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Katı atıkların insan ve çevre sağlığına
olumsuz etkilerini araştırınız.

 İnternet ve çeşitli kaynaklardan araştırma
yapınız.

 Katı atıkların insan ve çevre sağlığına
olumsuz etkileri ile ilgili haberleri
araştırınız.

 Çeşitli gazete ve dergilerden güncel olan
haberleri araştırınız.

 Katı atıkların insan ve çevre sağlığına
olumsuz etkileri ile ilgili resimleri
araştırınız.

 İnternet, çeşitli kaynaklar, gazete ve
dergilerden araştırma yapınız.

 Bulduğunuz bilgileri ilgili resimlerle
ilişkilendiriniz.

 Resimlerin bilgileri açıklayıcı nitelikte
olmasına dikkat ediniz.

 Afiş için kullanacağınız araç ve gereçleri
hazırlayınız.

 Fon kartonu, renkli kalemler, makas,
cetvel vb. malzemeleri kullanınız.

 Afişinizin taslağını hazırlayınız.

 Dokümanlarınızı değişik
kombinasyonlar şeklinde tasarlayınız.

 Karar verdiğiniz şekilde afişinizi
hazırlayınız.

 Edindiğiniz bilgileri ve resimleri
afişinize düşündüğünüz formata uygun
olarak yerleştiriniz.

 Yaptığınız çalışmayı vurgulayan
sloganlar geliştiriniz.

 Temanıza uygun olmasına dikkat ediniz.

 Geliştirdiğiniz sloganı afişinize yazınız.

 Dikkat çekici olmasına özen gösteriniz.

 Arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Arkadaşlarınızın hazırladıkları afişler ile
kendi afişinizi karşılaştırınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Akıcı olabilecek kadar sıvı içermeyen, insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek
şekilde bertaraf edilmesi gereken ve işe yaramayan maddelere ……………..
……………. denir.

2.

Günlük faaliyet sonucunda ev ortamında üretilebilecek tehlikeli ve zararlı özellik
taşımayan her türlü atık ………….. katı atıklardır.

3.

……………… ………………., teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan, çevre
ve insan sağlığını tehdit eden endüstriyel nitelikli atıklardır.

4.

………, içerdikleri ağır metallerden dolayı toprak ve su kirliliğine neden olan
atıklardır.

5.

Borularda su ile atık toplanmasında en yaygın uygulama …….. ……………………….

6.

Katı atık veya kompostun kurutma fırınında 1030 °C’de yaklaşık 24 saat süre ile sabit
ağırlığa gelinceye kadar kurutulması sonucunda geride kalan katı atık madde miktarına
……………… ……………… denir.

7.

Katı atıkların geçici depolama yapılan yerden bertaraf edilmek maksadıyla alınması ve
götürülmesi işlemi katı atıkların …………………… .

8.

…………… ………………. katı atık bileşimi ve miktarını değiştiren etkenler
arasındadır.

9.

Katı atığın içeriği gelişmiş, gelişmekte olan ve ………….. …………… ülkelere göre
farklılıklar göstermektedir.

10.

Dünyadaki ………….. ……………………., nüfus artışı ve özellikle tüketimdeki
kontrolsüzlük nedeniyle hızlı bir şekilde azalmaktadır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Aşağıda yer alan ölçütleri dikkate alarak evsel katı atıkların biriktirilmesi, toplanması
ve taşınması ile ilgili bir anket formu hazırlayınız. Hazırladığınız anket formunu
mahallenizden seçtiğiniz 10 komşunuza uygulayınız. Uygulama sonucunda ulaştığınız
bilgileri rapor hâline getirip arkadaşlarınızla paylaşınız.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Uygulamalı test sonunda aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Komşularınıza uygulayacağınız anket için ön hazırlık
yaptınız mı?

2.

Anketi uygulayacağınız grubu belirlediniz mi?

3.

Evsel katı atıkların biriktirilmesi ile ilgili sorular hazırladınız
mı?

4.

Evsel katı atıkların toplanması ile ilgili sorular hazırladınız
mı?

5.

Evsel katı atıkların taşınması ile ilgili sorular hazırladınız mı?

6.

Anketinizde komşularınızın önerilerine yer verdiniz mi?

7.

Hazırladığınız soruları gruptaki birey sayısı kadar çoğalttınız
mı?

8.

Anketi uygulamadan önce komşularınızla ön görüşme
yaptınız mı?

9.

Anketinizi uyguladınız mı?

10.

Uyguladığınız anketi değerlendirdiniz mi?

11.

Aldığınız cevaplara göre bir rapor yazdınız mı?

12.

Anket sonuçlarınızı arkadaşlarınızla paylaştınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Katı atıkları çeşidine uygun bertaraf edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Katı atıkların bertaraf yöntemleri ile ilgili İnternetten, çeşitli kaynaklardan ve
çevre kuruluşlarından araştırma yapınız.
Araştırmalarınızı dosyalayınız.
Arkadaşlarınız ile paylaşınız.

2. KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ
Katı atıkların bertarafı, kaynağında ayrı veya karışık olarak toplanan ya da atık işleme
sürecinden çıkan atıkların nihai giderimlerini kapsamaktadır.

Resim 2.1: Katı atık bertaraf tesisi çalışmaları

2.1. Tanımı
Katı atıkların üretildikleri yerlerde geçici olarak biriktirilmesi, bu yerlerden
toplanması, taşınması, geri kazanılması gibi işlemlerden sonra çevre ve insan sağlığı
açısından zararsız hâle getirilmesi ve ekonomiye katkı sağlanması amacıyla
kompostlaştırma, enerji kazanmak üzere yakma ve/veya düzenli depolama işlemlerinin
tümüne “bertaraf etme” denir.

19

Geri kazanım tesisi, kompost veya yakma tesisi gibi katı atıklardan tekrar
kullanılabilir madde veya enerji elde etmek, katı atıkların hacmini küçültmek ya da çevreye
zararını azaltmak maksadı ile kurulan, inşa edilen tesis ve yapılara da bertaraf tesisleri denir.
Katı atıkların çevresel, ekonomik ve toplumsal kıstaslara uygun şekilde bertaraf
edilmesi (uzaklaştırılması), özellikle son yıllarda hızlı nüfus artışı, kentleşme (nüfus
yoğunluğunun artması) ve endüstrileşme gibi nedenlerle gerçekleştirilmesi çok daha zor ve
yarattığı çevresel etkiler nedeniyle de bir o kadar gerekli hâle gelmiştir.

2.2. Katı Atık Bertaraf Tesislerinin Yer Seçiminde Dikkat Edilmesi
Gereken Unsurlar
Günümüzde katı atıklar çevre ve insan sağlığı için büyük tehdit oluşturmaktadır. Çoğu
atıkların yok olması yüz yıllar ve hatta bin yıllar sürmektedir. Bu yok olma süreci, katı
atıkların birikmesi kadar hızlı olmamakta ve bu durum insanları, çevre sağlığını ve hatta
günümüzde iklimleri dahi etkilemektedir.

Resim 2.2: Katı atık bertaraf tesisinin yer seçiminde yerleşim birimine uzaklığının dikkate
alınması

Biriken çöp gibi katı atıkların zararlı suları, yağmurla beraber toprağa karışmakta ve
bunun sonucunda yer altı suları kirlenmektedir. Ayrıca büyük çöp yığınlarında gaz birikmesi
meydana gelmekte ve beraberinde büyük tehlikeler ortaya çıkmaktadır. Dahası bu gaz
birikmesi zamanla rüzgârın dağıtamayacağı yoğunluğa ulaşmakta ve bunun sonucunda bölge
iklimi sera etkisine maruz kalmaktadır. Katı atık bertaraf tesislerinin yer seçiminde;







Yerleşim birimine uzaklığı,
Havaalanına uzaklığı,
Yer altı ve yüzeysel su kaynakları ve koruma havzalarının durumu,
Topoğrafik, jeolojik, jeomorfolojik ve hidrojeolojik durum,
Taşkın, heyelan, çığ, erozyon ve yüksek deprem riski,
Hâkim rüzgâr yönü,
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Orman alanları, ağaçlandırma alanları, yaban hayatı ve bitki örtüsünün
korunması gibi özel amaçlarla koruma altına alınmış alanlara uzaklığı,
Atık taşıma mesafesi,
Alanın yeterli büyüklüğe sahip olup olmadığı,
Tesise ulaşım durumu gibi unsurların göz önünde bulundurulması gerekir.

2.3. Katı Atık Bertaraf Yöntemleri
Katı atıklara uygun bertaraf yöntemlerinin seçimi, uygulanan planlama ve idare
metotlarına bağlıdır. Bunlar arasında ekonomi, mühendislik, arazi kullanımı, çevre
düzenlemesi, coğrafi ve sosyal faktörler sayılabilir. Katı atık bertaraf yöntemleri; düzensiz
depolama, düzenli depolama, yakma, kompostlaştırma, geri kazanım, geri dönüşüm ve tekrar
kullanım yöntemleridir.
 Düzensiz depolama
Atıkların rahatsız edici görüntü ve kokulara, su, toprak ve hava kirliliğine yol açacak
biçimde açık alanlara, deniz ya da ırmaklara hiçbir tedbir alınmaksızın gelişigüzel verilerek
uzaklaştırılmasıdır.

Resim 2.3: Katı atıkların düzensiz depolanmasına örnek

Bu yöntem, geçmiş yıllarda kullanılmakla birlikte atıklardan kaynaklanan sızıntı
sularının yer altı ve yer üstü su kaynaklarını kirletmesi, böcek ve haşerelerin kolayca
üremelerine yol açması, oluşturduğu koku ve görüntü kirliliği gibi sebeplerle kullanılması
çevre ve insan sağlığı açısından uygun görülmemektedir. Ayrıca düzensiz depolama yapılan
alanlarda oluşan gazların sıkışmasıyla patlamalar da meydana gelebilmektedir.


Düzenli depolama

Katı atıkların bertarafı konusunda en fazla uygulanan yöntemdir. Maliyeti diğer
yöntemlere göre daha azdır. Düzenli depolama; basit olarak katı atıkların sızdırmazlığı
sağlanmış büyük alanlara dökülmesi, sıkıştırılması ve üzerinin örtülerek doğal biyolojik
reaktör hâline getirilmesi olarak tanımlanabilir. Bu işlemin düzenli depolama olabilmesi için
oluşacak olan sızıntı suyu ile gaz için de gerekli toplama, uzaklaştırma ve bertaraf /
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değerlendirme tedbirlerinin alınması zorunludur. Bu alanlar kullanıldıktan sonra rehabilite
edilerek rekreasyonel alanlara dönüştürülebilir.

Resim 2.4: İnşaat aşamasında olan katı atık düzenli depolama alanı

Ülkemiz genelinde 2009 itibariyle 32 adet deponi (düzenli depolama) alanı faaliyet
göstermektedir. Bunlara ek olarak inşaat hâlinde ve hazırlıkları süren sahalar bulunmaktadır.
Ülkemizde yürütülmekte olan çalışmalar tamamlandığında düzenli depolama tesislerinden
faydalanacak nüfusun toplam nüfus içindeki payının % 70’e ulaşması hedeflenmektedir.
Düzenli depolama sahasında bulunması gereken ana unsurlar:

Taban ve üst örtüsü geçirimsizlik sistemi


Depo gazının yönetimi



Sızıntı suyunun yönetimi



Etrafının çitle çevrili olması



Binalar




o

Kantar

o

Atıkların muayene edildiği, girişin kontrol edildiği ve tartım
kayıtlarının tutulduğu giriş ünitesi

o

Lastik yıkama ünitesi

o

Sosyal ve idari binalar

o

Tamirhane, garaj, stok vb.

Araç ve donanım

Yakma

Atıkların özel olarak projelendirilmiş tesislerde, hacim olarak azaltma ve/veya enerji
elde etmek için yakılarak uzaklaştırılması ve enerji elde edilmesi yöntemidir. Depolama ile
uzaklaştırılacak atık miktarının azaltılması olan yakma yöntemi ile katı atıklar hacimce %
80–90, ağırlık bakımından da % 75–80 oranında azaltılabilmektedir. Pahalı bir bertaraf
yöntemidir.
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Atıkların yakılarak bertarafının en önemli avantajları; oluşan atık miktarının hacim
olarak azaltılması ve atıkların zehirlilik oranlarının düşürülmesidir. Ayrıca yakma sonucu
oluşan küller, deponi sahalarını kaplamada veya asfalt üretiminde de kullanılabilmektedir.
Buna karşılık yakma sonucu oluşan atık gazlar (hidrokarbonlar, aromatikler vb.) ise çevre
için sorun yaratabilmektedir. Bu nedenle baca gazı arıtma sistemine de ihtiyaç
duyulmaktadır.

Resim 2.5: Katı atık yakma tesisinden görünüm



Kompostlaştırma

Organik esaslı katı atıkların oksijenli ortamda ayrıştırılmasıyla yüksek verimli toprak
düzenleyicisinin (bir tür gübrenin) elde edilmesi işlemidir. Kompostlaştırma; atıklar
içerisindeki organik maddelerin ayıklanması, ebat küçültme, nemlendirme, havalı veya
havasız (oksijensiz) şartlarda yararlı hâle getirme ve kullanıma hazırlama işlemlerinden
oluşur.
Kompostlaştırma yöntemi, hem oksijenli hem de oksijensiz ortamlarda yapılabilen bir
işlemdir. Kompostlama ile organik içerikli atıkların deponi sahalarına gönderilmeden verimli
bir ürün hâline dönüştürülmesi sağlanmaktadır.

Resim 2.6: Katı atık içerisindeki organik maddelerin değerini artıran kompostlama
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Ülkemizdeki atıklar yüksek organik madde içerdiklerinden kompostlaştırmaya
elverişlidir. Bilimsel araştırmalara göre günümüzde atıkların yaklaşık % 65’ini oluşturan
organik maddeler, humusa dönüştürülebilir özellikte olup bu işlemle atık depolama
alanlarının ömürlerinin önemli ölçüde uzaması sağlanmaktadır. Ayrıca elde edilen kompost
ise tarımsal üretim alanlarındaki toprağın zenginleştirilmesi, erozyonun önlenmesi vb.
amaçlarla kullanılabilir. Toprağın organik içeriğini zenginleştiren kompost, özellikle organik
tarımda yaygın olarak kullanılabilecek bir malzemedir.

Resim 2.7: Avrupa ülkelerinde bahçede kompost üretmek için kurulmuş sıkıştırma düzenekleri

Kompostlama ile hem organik atıklar verimli bir ürüne dönüştürülmekte hem de
depolama alanının daha az kullanımı veya daha az atık yakılması sayesinde ekonomik olarak
avantaj sağlanmaktadır.
Kompostlama için uygun olan atıkların bazıları; bahçe atıkları (ağaç artıkları,
yapraklar vb.) yiyecek atıkları, kâğıt ürünleri ve diğer ayrışabilir organikler, ağaç ve yiyecek
endüstrisi yan ürünleri ve tarımsal atıklardır. Bu atıkların belli oranda karıştırılması ile uygun
bir kompost ürün elde edilebilir.
Kompost içerik açısından azot, fosfor ve potasyum gibi elementlerin eklenmesi ile
gübre olarak kullanılabilir. Bu şekilde hazırlanan kompost, kimyasal gübrelere olan ihtiyacı
azaltır ve verimliliği arttırır.


Geri kazanım

Atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal ya da
biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesidir. Bir başka deyişle
tekrar kullanım, geri dönüşüm ve enerji üretimi yoluyla kullanım dışı kalmış atığın yeni bir
ürün olarak geri kazanılmasıdır. Etkin bir geri kazanım ise atıkların kaynakta ayrıştırılması
ile mümkün olabilir. Kaynakta ayrıştırma ve geri kazanım:


Daha az ham madde kullanımı sağlayacağı için doğal kaynaklar
korunmuş olur. Ayrıca üretim için harcanan enerji miktarı azalır.
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Geri kazanılabilir malzemenin organik atıklarla karışmasını önleyerek
atıkların dönüşebilirlik oranını ve toplanan malzemenin kalitesini arttırır.



Bertaraf edilecek atık miktarını ve hacmini azaltır, depolama sahalarının
kullanım ömrünü uzatır.



Halkın çevre bilincinin artmasında olumlu rol oynar.



Ekonomiye daha yüksek bir girdi sağlar.



Taşıma maliyetlerini ve taşımadan kaynaklanan gürültü, hava kirliliği ve
trafik gibi sorunları azaltır.



Daha az doğal kaynak kullanılacağından kaynakların sürdürülebilir olarak
kullanılmasını sağlar.

Resim 2.8: Atıkların kaynakta ayrıştırılması ile mümkün olan etkin bir geri kazanım

Geri kazanılabilen maddelerden bazıları; cam, kâğıt, alüminyum, plastik, piller, motor
yağı, akümülatörler, beton, organik atıklar, elektronik atıklar, tekstil ve ahşaptır. Çoğunlukla
su, meşrubat, sıvı yağ, sirke gibi sıvı gıdaların piyasaya sürülmesi için kullanılan PET
(polietilen tereftalat) ambalajından geri dönüşüm tesislerinde elyaf elde edilmekte ve bu
ürün, birçok sanayi dalında kullanılmaktadır. Süt, bakliyat, ketçap, mayonez, deterjan,
şampuan gibi ürünler için kullanılan PE (polietilen) ambalajlardan geri dönüşüm tesislerinde
granül yapılmakta ve ikincil ürün birçok sektöre ham madde olarak girdi sağlamaktadır.
Meşrubat, salça, konserve, sıvı yağ gibi ürünlerde kullanılan metal ambalajlar, geri
dönüşüm tesislerinde ergitme işlemine tabi tutularak tekrar üretim sürecine alınmaktadır.
Ambalaj üretiminde ilk sırayı alan kâğıt ve karton ambalaj atıkları, kâğıt geri dönüşüm
tesislerinde işlemden geçirilmek suretiyle yeniden kâğıt elde edilmektedir. Bu işlemler
sonucunda ekonomiye önemli oranda girdi sağlanmaktadır.
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Geri dönüşüm

Atıkların fiziksel veya kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra ikinci ham madde
olarak üretim sürecine sokulmasıdır. Kâğıt, cam, plastik ve metal gibi kullanılmış
maddelerin yeniden işlenerek ekonomiye kazandırılması olarak ifade edilebilir.

Resim 2.9: Geri dönüşüm geleceğe ve ekonomiye yatırım

1983 yılında çıkan 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda 2006 yılında yapılan değişiklik ile
ambalaj atıklarının kaynakta ayrı toplanması zorunluluğu getirilmiştir. Yapılan yasal
düzenlemeler ile büyükşehir belediyelerinde atıkların toplanması konusunda ilçe ve ilk
kademe belediyeleri sorumlu iken, bertarafı büyükşehir belediyelerinin sorumluluğuna
bırakılmıştır.
Atıkların geri dönüşümü, doğal kaynaklarda olduğu kadar enerji kaynaklarında da
önemli ölçüde tasarruf sağlar. Bilimsel araştırma sonuçlarına göre metal ve plastik
ambalajların geri kazanılması için harcanan enerji, bunların ilk üretimlerinde kullanılan
enerjinin sadece % 5’i kadardır. Yani geri dönüşüm yoluyla enerji kullanımında % 95
oranında tasarruf söz konusudur.
 Tekrar kullanım
Atıkların temizleme dışında hiçbir işleme tabi tutulmadan aynı şekliyle defalarca
kullanılmasıdır. Tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım terimleri bazen birbiriyle
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karıştırılabilmektedir. Tekrar kullanım, herhangi bir malzemenin toplama ve temizleme
süreci dışında hiçbir işleme uğramadan defalarca kullanılabilmesini ifade eder. Geri
dönüşüm sürecinde ise atıklar, çeşitli işlemlerden sonra yeni bir ürün olarak kullanıma
sunulmaktadır. Geri kazanım ifadesi ise bu iki süreci birden içermektedir.
Atık minimizasyonu, atıkların hem miktarının hem de tehlikelilik düzeylerinin
azaltılmasıdır. Atıkların öncelikle kaynağında azaltılması (atık önleme), üretilen atıkların ise
tekrar kullanım, geri dönüşüm ve yakılarak enerjiye dönüştürülmesi yoluyla ekonomiye
kazandırılarak tabiata bırakılan atık miktarının en aza indirilmesini hedefler.
Bu konudaki önemli adımlardan birisi de kaynağında azaltmadır. Temel prensip “daha
az atık, daha az problem”dir. Bu sebeple atık oluşturan süreçlerde yapılması gereken husus;
tasarım, üretim ve satın alma sürecinde gerekli tedbirleri alarak atık hâline gelmeden daha az
atık oluşumunu sağlamaktır.
Basit ayıklama ile katı atıklardan yararlanma yollarından bazıları; çinko, demir, sac,
teneke gibi madensel maddeler elektromıknatıs veya elle ayıklandıktan sonra preslenerek
ilgili sanayi kuruluşlarına satılır. Kemik parçaları, suyu ve yağı çıkartılarak ilgili sanayi
kuruluşlarına verilerek kemiklerden düğme, tarak gibi eşyalar yapılır. Ayrıca kemikler yem
sanayisinde de kullanılmaktadır.
Atık Minimizasyonu

Evsel Atık Minimizasyonu

Çöp
Ayırma

Endüstriyel Atık Minimizasyonu

Çöp
Öğütme

Ürün
Değişimi

Ham Madde
Değişimi

Teknoloji
Değişimi

Şema 2.1: Atık minimizasyonunda uygulanabilecek teknikler

2.4. Katı Atık Yönetimi
İnsan kaynaklı faaliyetler sonucunda atıkların oluşması kaçınılmaz bir durumdur.
Amaçları farklı olsa da ortaya çıkan atıkların bir şekilde ortamdan uzaklaştırılması gerekir.
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Günümüzde sürdürülebilir kalkınma temelli politikalar ile atıkların oluşturulmasından
giderilmesine kadar geçen zamanın kontrolünü esas alan bir atık yönetimi hedeflenmektedir.
Atık yönetimi; evsel, tıbbi, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların minimizasyonu, kaynağında
ayrı toplanması, ara depolanması, gerekli olduğu durumda atıklar için transfer istasyonlarının
oluşturulması, atıkların taşınması, geri kazanılması, bertarafı, geri kazanım ve bertaraf
tesislerinin işletilmesi ile kapatma, kapatma sonrası bakım, izleme kontrol süreçlerini içeren
bir yönetim biçimidir.
Sürdürülebilir kalkınma, mevcut kuşakların ihtiyaçlarının gelecek kuşakların
ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan karşılanmasına imkân veren ekonomik büyüme
politikalarıdır. Burada temel amaç kalkınma çabaları ile çevrenin korunması arasında bir
denge oluşturmaktır. Bunun için depolama alanlarında ve yakma tesislerinde bertaraf edilen
atıkların en aza indirilmesi, geri kazanım oranlarında maksimum düzeye ulaşılması, geri
kazanımı ve tekrar kullanımı mümkün olmayan materyallerin ise tekrar kullanımı ve geri
kazanımı mümkün olanlarla değiştirilmesine “sürdürülebilir atık yönetimi” denir. Temel
hedef, doğal kaynakların aşırı kullanımının önlenmesi ve üretilen atıkların çevresel,
ekonomik ve sosyal maliyetlerinin en aza indirilmesidir.

Şema 2.2: Atık yönetiminin temel prensipleri

Ülkemizde atıkların bertarafı, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın kontrolünde ve
belediyelerin sorumluluğu altındadır. Belediyelerin bu çalışmaları yapması için de entegre
(bütünleşmiş) atık yönetimi oluşturması gerekmektedir.

2.5. Entegre Atık Yönetimi
Günümüzde oluşan atıklarla mücadele etmek giderek zorlaşmaktadır. Bunun için yeni
ve farklı stratejiler geliştirilmektedir. Bu amaçla entegre katı atık yönetimi gelişmiş ülkelerde
uygulanmaktadır. Entegre atık yönetimi, temel olarak daha az atığın üretilmesi ve oluşan
atıkların en uygun ve en verimli şekilde bertaraf edilmesini hedeflemektedir.
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Atık yönetiminde etkinliğin ve güvenliğin sağlanması için insan ve çevre sağlığı
üzerinde en az etkiyi doğuracak şekilde atıkların azaltılması, kaynağında önlenmesi, geri
kazanımı, tekrar kullanımı, kompostlaştırılması, enerji kazanımı için yakma ve depolama
gibi katı atık yönetimi uygulamalarının birlikte ele alınması sürecine “entegre atık yönetimi”
denir.
Entegre atık yönetiminde atık yönetiminin tüm unsurları bir bütün olarak
değerlendirilerek hem çevresel hem de ekonomik açıdan sürdürülebilirliğin sağlanması
hedeflenir. Bu çerçevede entegre atık yönetiminin yalnızca tek bir atık türüne ya da tek bir
kaynağa yönelik olması beklenemez.
Verimli ve entegre bir atık yönetim sistemi şu özellikleri taşımalıdır:





Bütüncül bir sistem olmalıdır.
Ekonomik değer oluşturabilmelidir.
Esnek olmalıdır.
Bölgesel planlama yapılmalıdır.

Entegre atık yönetimini oluşturan temel noktalar; kaynağında azaltma, geri dönüşüm
ve nihai bertaraf (enerji temini için yakma ve depolama) tır. Kaynağında azaltma, öncelikle
atık oluşturan bütün süreçlerde tasarımdan üretime ve satın almaya kadar olan süreçte ham
maddenin kullanımını azaltmayı ve daha az toksin (zehirli ve çevreyi olumsuz etkileyen)
özellikli atık üretimini hedefler.
Geri dönüşüm, yeniden üretime uygun olan maddelerin toplanarak üretime
katılmasıdır. Geri dönüşüm sürecinin temel adımları; geri dönüşüme uygun maddelerin
ayrıştırılması, geri dönüştürülecek maddelerin ayrı ayrı toplanması ve bu maddelerin yeniden
kullanılabilir hâle getirilmesidir.
Nihai bertaraf son aşamadır. Atıklar, en uygun yöntemle bertaraf edilerek
uzaklaştırılmalıdır. Burada kullanılan iki temel yöntem, düzenli depolama ve yakmadır.
Entegre atık yönetimi sürecinde başarılı olunabilmesi için atıkların toplanması ve
ayrıştırılması gibi süreçlere ek olarak insanların bu konuda bilinçlendirilmesi de son derece
önemlidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Katı atık bertaraf tesislerinin yer seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurları gösteren
bir uyarıcı pano hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Katı atık bertaraf tesislerinin yer
seçiminde dikkat edilmesi gereken
unsurları araştırınız.

 İnternet ortamından, çeşitli kaynaklardan
ve il/ilçe çevre müdürlüklerinden
araştırma yapınız.

 Katı atık bertaraf tesislerinin yer
seçiminde dikkat edilmesi gereken
unsurları bertaraf yöntemlerine göre
listeleyiniz.

 Bertaraf tesislerinin yer seçiminde dikkat
edilmesi gereken unsurları listelerken
bertaraf yöntemlerini dikkate alınız.

 Katı atık bertaraf tesislerinin yer
seçiminde dikkat edilmesi gereken
unsurlarla ilgili resimler araştırınız.

 Hazırladığınız panoyu görsel olarak
resimlerle destekleyiniz.

 Hazırlayacağınız pano ile ilgili araç
gereçleri hazırlayınız.

 Fon kartonu ve renkli kalemlerden
faydalanınız.

 Katı atık bertaraf tesislerinin yer
seçiminde dikkat edilmesi gereken
unsurları ve ilgili resimleri panonuza
yerleştiriniz.

 Titiz ve düzenli çalışmaya özen
gösteriniz.

 Yaptığınız çalışmayı arkadaşlarınızla
paylaşınız.

 Arkadaşlarınızın görüşlerini alınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

(….) Katı atıkların bertarafı, kaynağında ayrı veya karışık olarak toplanan ya da atık
işleme prosesinden çıkan atıkların nihai giderimlerini kapsamaktadır.

2.

(….) Katı atıkların uygun bertaraf yöntemlerinin seçimi, uygulanan planlama ve idare
metotlarına bağlıdır.

3.

(….) Düzenli depolama; atıkların rahatsız edici görüntü ve kokulara, su, toprak ve
hava kirliliğine yol açacak biçimde açık alanlar, deniz ya da ırmaklara hiçbir tedbir
alınmaksızın gelişigüzel verilerek uzaklaştırılmasıdır.

4.

(….) Kompostlaştırma, atıkların özel olarak projelendirilmiş tesislerde hacim olarak
azaltılması ve/veya enerji elde etmek için yakılarak uzaklaştırılması ve enerji elde
edilmesi yöntemidir.

5.

(….) Geri kazanım ekonomiye yüksek bir girdi sağlar.

6.

(….) Kompostlaştırma; atıklar içerisindeki organik maddelerin ayıklanması, ebat
küçültme, nemlendirme, havalı veya havasız (oksijensiz) şartlarda kararlı hâle getirme
ve kullanıma hazırlama işlemlerinden oluşur.

7.

(….) Geri dönüşüm, atıkların fiziksel veya kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra
ikinci ham madde olarak üretim sürecine sokulmasıdır.

8.

(….) Ülkemizde atıkların bertarafı, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın kontrolünde ve
belediyelerin sorumluluğu altındadır.

9.

(….) Geri dönüşüm, atıkların temizleme dışında hiçbir işleme tabi tutulmadan aynı
şekliyle defalarca kullanılmasıdır.

10.

(….) Entegre atık yönetimini oluşturan temel noktalar; kaynağında azaltma, geri
dönüşüm ve nihai bertaraf (enerji temini için yakma ve depolama) tır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Aşağıda bulunan ölçütleri dikkate alarak ülkemizde bulunan katı atık bertaraf
tesislerini gösteren bir harita hazırlayınız.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Uygulamalı test sonunda aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

1.

Ülkemizde bulunan katı atık bertaraf tesislerini araştırdınız
mı?

2.

Ülkemizde bulunan katı atık bertaraf tesisleri ile ilgili bilgiler
edindiniz mi?

3.

Kullanılan bertaraf yöntemlerine göre tesislerin bölgelere ve
illere dağılımını listelediniz mi?

4.

Katı atık bertaraf tesislerini haritanızda gösterebileceğiniz bir
sembol belirlediniz mi?

5.

Araştırmalarınız sonucunda katı atık bertaraf tesislerini
bölgelere göre ayırdınız mı?

6.

Katı atık bertaraf tesislerinin illere göre dağılımını yaptınız
mı?

7.

Bölgeleri gösteren bir Türkiye haritası çizdiniz mi?

8.

Bölgeleri ayrı ayrı renklendirdiniz mi?

9.

Ülkemizde bulunan katı atık bertaraf tesislerini haritanız
üzerinde bölgeleri ve illeri dikkate alarak yerleştirdiniz mi?

10.

Haritanızın altına kullandığınız
açıklamasını yazdınız mı?

11.

Hazırladığınız haritayı arkadaşlarınızla paylaştınız mı?

sembol

ve

Hayır

renklerin

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

32

MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.

Aşağıdakilerden hangisi katı atık bileşimi ve miktarını değiştiren etkenlerden
birisi değildir?
A)
B)
C)
D)

2.

Endüstriyel atıkların tehlikeli ve zararlı özellik taşıyanları ne olarak
adlandırılır?
A)
B)
C)
D)

3.

Katı atıkların düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi
Sızıntı sularının yüzey sularına geçmesi
Depo gazlarının atmosfere geçmesi
Tozun rüzgârla atmosfere karışması

Katı atıkların geçici depolama yapıldıkları yerden bertaraf edilmek amacıyla
alınması ve götürülmesi işlemine ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)

6.

Radyoaktif atıklar
Arıtma çamurları
Atık yağlar
Tıbbi atıklar

Aşağıdakilerden hangisi katı atıkların çevreye olan zararlarından birisi
değildir?
A)
B)
C)
D)

5.

Tehlikeli atıklar
Tıbbi atıklar
Patolojik atıklar
Ecza atıkları

Evsel ve endüstriyel arıtma tesislerinden çıkan atıklara ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)

4.

Mevsimler
Yağışlar
Fiziki yapı
Kültürel yapı

Katı atıkların uzaklaştırılması
Katı atıkların taşınması
Katı atıkların biriktirilmesi
Katı atıkların toplanması

Günümüzde en yaygın kullanılan katı atık toplama aracı hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Önden yüklemeli araç
Hidrolik sıkıştırmalı araç
Yandan yüklemeli araç
Mekanik sıkıştırmalı araç
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7.

8.

Katı atıkların sızdırmazlığı sağlanmış büyük alanlara dökülmesi, sıkıştırılması ve
üzerinin örtülerek doğal biyolojik reaktör hâline getirilmesine ne ad verilir?
A) Düzensiz depolama
B) Geri dönüşüm
C) Düzenli depolama
D) Geri kazanım

Aşağıdakilerden hangisi kompostlaştırma işlemlerinden birisi değildir?
A)
B)
C)
D)

9.

Atıkların fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra ikinci ham
madde olarak üretim sürecine sokulması işlemine ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)

10.

Yakma
Organik maddelerin ayıklanması
Ebat küçültme
Nemlendirme

Tekrar kullanım
Geri dönüşüm
Geri kazanım
Hiçbiri

Mevcut kuşakların ihtiyaçlarının gelecek kuşakların ihtiyaçlarının tehlikeye
atılmadan karşılanmasına imkân veren ekonomik büyüme politikalarına ne ad
verilir?
A)
B)
C)
D)

Katı atık yönetimi
Entegre atık yönetimi
Atık yönetimi
Sürdürülebilir kalkınma

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI
katı atık
evsel
tehlikeli atıklar
piller
çöp öğütücüleridir
kuru madde
toplanmasıdır
kültürel yapı
geri kalmış
doğal kaynaklar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
D
Y
Y
D
D
D
D
Y
D

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
A
B
A
D
B
C
A
B
D
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