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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TUSENET PROJE EKİBİ

Dr. Cevat YAMAN
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı/Atık Yönetimi Müdürü

Çevre Mühendisi

Burcu TAŞKINOĞLU
Çevre Yüksek Mühendisi
Atık Yönetimi Müdürlüğü

Halide YEŞİLKAYA
Çevre Yüksek Mühendisi
Atık Yönetimi Müdürlüğü

Yeşim IŞIK
Kimya Mühendisi

Atık Yönetimi Müdürlüğü

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ TUSENET PROJE EKİBİ

Reşit ORAL
Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı

İnşaat Mühendisi / İşletmeci

Başak SANCAR
Temizlik İşleri Müdür Yardımcısı

Çevre Mühendisi

Sibel KÖKDEMİR
Çevre Mühendisi

ÇEVRE KORUMA, TEKNİK ALT YAPI
(SU, ATIK SU VE KATI ATIK

YÖNETİMİ) MODÜLÜ
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ADALAR BELEDİYESİ TUSENET PROJE EKİBİ

Ayşen Eskici ÖZTEN 
Adalar Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı

Yüksek Şehir Bölge Planlamacısı

Ali Fethi OKYAR
Adalar Belediyesi

Belediye Başkanı Danışmanı

Burçak DEMİROK
Adalar Belediyesi, Plan Proje Şefliği,Proje Sorumlusu

Biyolog

Merve KULBAKAN
Adalar Belediyesi, Plan Proje Şefliği

Çevre Mühendisi

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TUSENET PROJE EKİBİ

İlyaz SAKA
Başkan Yardımcısı

 
Zehra TAŞKESENLİOĞLU

Yerel Kalkınma Danışmanı
 

Birol YILMAZ
Temizlik İşleri Müdürü

 
Mehmet UÇAR

Çevre Mühendisi
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• Proje pilot belediyelerine ilişkin  bil-
giler; bulunduğu bölgeler

- Türk Belediyeleri

İstanbul Metropolü; Yaklaşık 12 mil-
yonluk nüfusuyla dünyada kalabalık şe-
hirlerden biridir. Yüzölçümü 5.712 km2’dir. 
Marmara kıyısı ve İstanbul Boğazı (Boğazi-
çi) boyunca, Haliç’i de çevreleyecek şekilde 
Türkiye’nin kuzeybatısında kurulan İstan-
bul, 41° K ve 29° D koordinatlarında yer alır. 
İstanbul’un Avrupa’daki bölümüne Rumeli 
yakası, Asya’daki bölümüne ise Anadolu ya-
kası denir. Dünyada iki kıta üzerinde kuru-
lu tek metropoldür. 39 ilçesi vardır. Bunlar-
dan 25’i Avrupa Yakası’nda; 14’ü ise Asya 
Yakası’nda bulunur. Proje belediyeleri; İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile birlik-
te İstanbul’un 3 ilçesinin (Büyükçekmece, 
Adalar ve Zeytinburnu) İlçe Belediyeleri’dir. 

Adalar İlçesi: Adalar İlçesi, coğrafi ko-
numu itibariyle deniz yolu ile birbirinden 
ayrılmış 9 bağımsız kara parçasından oluş-
maktadır ve bunların beşinde (Büyükada, 
Heybeliada, Sedefadası, Burgazadası, Kına-
lıada) yerleşim bulunmaktadır. Tavşanada-
sı, Yassıada, Sivriada ve Kaşıkadası ise yer-
leşim bulunmayan adalar olmasına rağ-
men Adalar Belediyesi sorumluluğu altın-
da ve hizmet sınırları içindedir. En büyük 
ada Büyükada olup, yüzölçümü 5,4 km2’dir.
Adalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yük-
sek Kurulu’nun 31.03.1984 tarih ve 234 sa-
yılı kararı ile SİT alanı ilan edilmiştir. Ada-
lar ilçesinde nüfus sayfiye yeri olması ne-
deniyle mevsimsel olarak oldukça değiş-
kendir. Yaklaşık 8.000 bina ve 22.000 civa-
rında konutun bulunduğu Adalarda yaz-

lık nüfus 80.000 civarındadır. Adrese daya-
lı nüfus kayıt sistemi sonrası nüfus sayısı ise 
14.341 olarak belirlenmiştir.

Büyükçekmece İlçesi, İstanbul İlinin 
batı yakasında, Marmara Denizi kıyısında 
bulunmaktadır. Yüzölçümü 181 km² olan il-
çenin kuzeyinde Çatalca ve Arnavutköy İl-
çeleri, doğusunda Esenyurt İlçesi, güne-
yinde Beylikdüzü İlçesi ve Marmara Deni-
zi, batısında ise Silivri İlçesi bulunmakta-
dır. Büyükçekmece, Marmara denizinde 
kendi adını taşıyan körfezin doğu kıyısında 
ve yine kendi adını taşıyan 29 km²’lik ala-
na sahip Büyükçekmece lagün gölünü içi-
ne alan bir yerleşim merkezidir. 5747 sayı-
lı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde 
İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişik-
lik Yapılması Hakkındaki Kanun çerçevesin-
de 29.03.2009 tarihi itibari ile, tüzel kişiliği 
kaldırılan ilk kademe belediyelerinden Mi-
marsinan, Kumburgaz, Celaliye Kamiloba, 
Tepecik ve Muratbey İlk Kademe Belediye-
leri ile Gürpınar İlk Kademe Belediyesinin 
Pınartepe Mahallesi, Kıraç İlk Kademe Be-
lediyesinin de Hadımköy TEM Bağlantı Yo-
lunun batısında kalan kısmı Büyükçekmece 
Belediyesine bağlanmıştır. Bu sınırlar itiba-
ri ile Büyükçekmece ilçesindeki toplam ma-
halle sayısı 23’tür. Büyükçekmece ilçesin-
de nüfus, kıyı kenti olması nedeniyle mev-
simsel olarak önemli farklılıklar göstermek-
le birlikte yaklaşık 171.000’dir.

Zeytinburnu İlçesi, Trakya’nın güney-
doğusunda, Çatalca yarımadasının, Mar-
mara Denizi’ne bakan yamaçlarının, bu de-
nizle birleştiği yerdedir. Tarihi yarımada ile 
surlarla ayrılmış, E-5 karayoluna sınır ve ha-
valimanına 15-20 dakikalık mesafededir. 

GİRİŞ
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Bu sebeple İstanbul’un dışarı açılan önemli 
bir penceresidir. Doğusunda Fatih, kuzeyin-
de Bayrampaşa, batısında Güngören, Bakır-
köy, güneyinde ise Marmara Denizi’yle çev-
rilidir. Nüfusu yaklaşık 290.000 olup, yüzöl-
çümü 12 km2’dir. 

- İsveç Belediyeleri

Stockholm, İsveç’in başkenti ve en bü-
yük şehridir. Şehir aynı zamanda idari ola-
rak Stockholm Şehri resmi adıyla Stock-
holm Bölgesi’ne bağlıdır. 2008 verilerin-
de göre Stockholm metropol alanı, tüm İs-
veç nüfusunun %21’inin yaşadığı ve tüm 
İsveç’in sanayisinin %35’inin bulunduğu bir 
merkezdir. Stockholm 810,120’lik kent nü-
fusu, 1,3 milyonluk çevre nüfusu ve top-
lamda 2 milyonluk nüfusuyla İsveç’in en 
büyük kentidir. Yüzölçümü, 377,30 km2’dir. 
Stockholm, yapıları, parkları, tarihî merkez-
leri, yeşil alanları ve eğitim merkezleriyle 
oldukça ileri bir Avrupa şehridir.

Nacka, İsveç’in güneydoğusunda bulu-
nan bir kenttir. Kent, Göller Yöresi’nin do-
ğusunda; başkent Stockholm’ün yakınında 
Baltık Denizi kıyısında yer almaktadır. Nac-
ka, 1870’lerde sanayiyle tanışmıştır. Uzun 
süre boyunca Stockholm ile beraber anılan 
Nacka, 1949’da 15.000 nüfusla kent konu-

muna alınmıştır. Nüfusu yaklaşık 80.000 ci-
varındadır. Günlük olarak Stockholm’e ula-
şım hatları mevcuttur.

• Proje ile ilgili beklentiler

Proje belediyelerinde çalışan teknik 
personellerin kurumları adına Stratejik Plan 
hazırlayabilecek kapasiteye sahip olmaları-
nı sağlamak ve proje çıktısı olarak her be-
lediyenin kendi stratejik planını hazırlama-
sı, çevre yönetimi konusunda İsveç’in bilgi 
birikimi ve tecrübelerinden faydalanmak ve 
geri dönüşüm konusunda kurumlar bazın-
da farkındalığın artırılmasına katkı sağlamak 
proje ile ilgili beklentilerdir.

• Projenin değerlendirilmesi

Projede aktif olarak çalışan belediye-
ler İstanbul Büyükşehir, Büyükçekmece, 
Adalar ve Zeytinburnu Belediyeleri olması-
na rağmen proje süresince edinilen bilgi ve 
tecrübeler, proje çıktıları olan stratejik plan 

hazırlama klavuzları ve stratejik planlar, 

konferanslarla gerek İstanbul’daki diğer ilçe 

belediyeleri ile gerekse Türkiye genelindeki 
çevre konusunda çalışan diğer kurumlarla 

paylaşılmıştır. Dolayısıyla proje ve proje ile 

anlatılmak istenen ana düşünce geniş kitle-
lere ulaşma imkânı bulmuştur.



GİRİŞ
Stratejik Atık Yönetimi ve Bertaraf 

Plan; bir bölgedeki belediyeler açısından 
atık yönetimi ve bertarafı konusunda uzun 
vadeli bir vizyon sunmak için etkin bir yol-
dur. Aynı zamanda, vizyonda tanımlanan 
hedeflerin yerine getirilmesi için kısa vade-
li etkin bir yoldur.

Plan, yerel düzeyde kısa ve uzun vadeli 
farkındalığa dair bilgi ve iletişim faaliyetle-
rini de kapsar. Ayrıca, ulusal düzeyde politi-
kanın tartışılması ve bazı konularda irtibat 
sağlanması için de kullanılabilir.

Stratejik Atık Yönetimi Planı ve Atık  
Bertaraf Planını İçeren 

Stratejik Atık Yönetimi Planı
Hazırlanmasına Dair Kılavuz
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Bu kılavuz, Marmara Bölgesi’ndeki 
belediyelerde, daha sürdürülebilir bir 
çevre için politik ve teknik kazanımları 
desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. 
Politik hedefler formüle edilirken vaat 
edilen hedeflerin yerine getirilmesiy-
le ilgili vatandaşlardan onay alınmasına 
ihtiyaç vardır. Vatandaşlardan ve diğer 
paydaşlardan onay alınmasıyla, uygula-
ma daha kolay olacak ve daha iyi sonuç-
lar ortaya çıkacaktır. 

Bu kılavuz, belediye yapısının po-
litik kademesi açısından, atık yönetimi 
ile ilgili en önemli yerel hedeflerin izlen-
mesini daha kolay hale getirecektir. 

Bu kılavuzun amacı,  belediye orta-
mı, belediyenin geliştirilmesi ve aynı za-
manda belediyenin atık yönetiminin ge-
liştirilmesi ve gerçekleştirilmesine dair 
sorunlarla başa çıkabilmesi için  beledi-
yenin politik kademesi ve idaresine bir 
araç sunmaktır: Örneğin, atıktan enerji 
elde edilmesi, biyo-yakıt üretimi için yi-
yecek atıklarının kullanılması, çevre üze-
rinde daha az etki yaratılması ve hava ve 
toprak kirliliğinin azaltılması vs. gibi.

Projeye doğru şekilde başlamak ve 
projeyi doğru bir şekilde düzenlemek, 
belediyelerin atık sorunları hakkında 
yaratıcı ve gerçekçi çözümler bulması 
için son derece önemlidir.

Kılavuzun kapsamı, etkin ve sürdü-
rülebilir bir atık yönetiminin ulusal, böl-
gesel ve yerel politik hedeflerine erişi-
mi daha da kolaylaştırmaktır. Bu klavuz, 
atık yönetimi alanında planlama, uygu-
lama ve son olarak da sürdürülebilirlik 

açısından yol haritası takibi ve revizyo-
nu için yapılandırılmış bir plan üretme 
aracı sağlayacaktır. Ayrıca, Türk toplu-
munun farklı kademeleri arasında iyi bir 
diyalog aracı olarak da kullanılabilir. 

Belediye Başkanları için Önsöz 

Müdür, Devlet Memurları ve İlgili Diğer Okuyucular İçin 
Önsöz 
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−	 Stratejik Atık Yönetimi/Atık Bertaraf 
Planı’ndaki hedef kitle kimdir? (He-
def kitle örnekleri: Büyükşehir ve 
ilçe belediye başkanları, büyük poli-
tik karar alıcılar, Atık Yönetimi İdaresi, 
Belediye’deki vatandaşlar vs.).

−	 Stratejik Atık Yönetimi Planı, Yerel Atık 
Yönetimi Planları ve yerel ve bölgesel 
seviyede Yıllık İş Planı/Uygulama Planı 
atık yönetiminin sağlanmasında anah-
tar rollere sahiptir. Planın amacı, bu-
gün ve gelecek yıllara ait atık yönetimi 
ve atık bertaraf seçenekleri için bir çer-
çeve oluşturmaktır. 

−	 Atık Yönetimi Planları, atık yönetimi 
alanındaki politika ve hedeflerin ye-
rel ve ulusal düzeyde tutturulmasında 

önemli araçlardır. Bu nedenle bu plan-
lar, hem Belediye Başkanını hem de il-
gili Belediyenin bu alandaki yapmak is-
tediklerini destekler.

−	 Atık Yönetimi Planları, atık karakteris-
tiklerinin ve atık yönetiminde yeterli 
kapasitenin ortaya konmasında önem-
li araçlardır.

−	 Atık Yönetimi Planları gerçekçi tek-
nik tedbirlerin tanımlanması, takip ve 
kontrol edilmesi için önemli araçlardır.

−	 Bertaraf Planını da içeren Atık Yönetimi 
Planları, ulusal kanunlardaki eksiklik-
lerle ilgili ulusal karar alıcılarla diyalog-
da bulunmak için önemli ve kullanış-
lı araçlardır. Hem yerelde atıkların ber-
taraf edilmek üzere toplanması hem 

Neden Atık Planı?

Atık Yönetimi ve Bertarafı Hakkında Yasal Durum

Ulusal
Politik

Vizyonlar

Yerelde Belediye 
Başkanı Düzeyinde 

Vizyonlar

Teknik Araştırma
&

Geliştirme

Stratejik Atık Yönetimi Planı
Stratejik Vizyon ve Hedefler

Vizyon ve Hedeflerin Stratejik Uygulanması
Stratejik  Vizyon ve Hedeflerin Değerlendirilmesi

Yıllık İş Planı/Atık Yönetimi Uygulama Planı
Şu an ve gelecek 1-2 sene için Atık Yönetimi için Hedef Kısa 

dönem hedeflerin tutturulup tutturulamadığının değerlendirilmesi

Ulusal
Mevzuat Bölge-

sel Mevzuat

Yerel 
Mevzuat

Ulusal 
Atık Yönetimi

Planı

Etki

------------- Geri Bildirim
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de bölgesel seviyede atıkların bertarafı 
konulu mevzuatlar için de aynı şey ge-
çerlidir.  

−	 Atık Yönetimi Planları, sürdürülebilir 
bir gelecek sağlamak için, atık yöneti-
minin finanse edilmesi ve bu alana ya-

tırım yapılmasına dair gerekliliklerin 
ortaya konması açısından önemlidir. 

−	 Ulusal mevzuat, nüfusu 50.000’den 
fazla olan belediyeler için bu planların 
yapılmasını şart koşmaktadır.

Mevzuat
Ulusal
Bölgesel
Yerel

Aşağıdaki hususlarda veri toplama ve sunma
Atık Toplama
Atıkların nakliyesi
Atıkların işlenmesi
Ayrı toplanan atıkların geri dönüşümü
Geri dönüşüm tesisleri
Farkındalık ve bilgi

Aşağıdaki konularda Atık Yönetimi gelecek hedefi, 
politik ve teknik vizyonları oluşturmak ve tanımlamak:

Atık Toplama
Atıkların nakliyesi
Atıkların işlenmesi
Ayrı toplanan atıkların geri dönüşümü
Geri dönüşüm tesisleri
Farkındalık ve bilgi

Aşağıdaki konularda kısa ve uzun vadeli hedefleri tut-
turacak yöntemler:
Atık Toplama
Atıkların nakliyesi
Atıkların işlenmesi
Ayrı toplanan atıkların geri dönüşümü
Geri dönüşüm tesisleri
Farkındalık ve bilgi

Belirlenmiş hedefleri değerlendirme ve
takip etme yöntemleri

Stratejik Atık Yönetimi Planı Revizyonu

Stratejik Atık  Yönetimi Planı’nın sunulması

Atık Yönetimi Planı’nın uygulanması

Atık Yönetimi Planı’nda ortaya konmuş 
hedeflerin değerlendirilmesi ve takibi

Stratejik Atık Yönetimi Planı Revizyonu

Vatandaşlar ve diğer paydaşlardan belirlenmiş 
vizyon ve hedefler  konusunda onay almak ve 
onlarla iletişimde olmak
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Günlük çalışma aracı olabilmesi için, 

Atık İdaresi’nin, Stratejik Atık Yönetimi 
Planı’ndaki vizyon ve politikaları elde edi-
lecek detaylı hedefler haline ve bu hedefle-
ri de bir İş Planı/Uygulama Planı haline ge-

tirmesi gerekir. Genellikle, İş Planı /Uygula-
ma Planı’nın operasyonel ömrü bir yıldır. İş 
Planı/ Eylem Planı/Uygulama Planı normal-
de yılda bir kez revize edilir. 

Kılavuzun bu kısmı, plan içerisinde ele 
alınması gereken farklı bölümleri gösterir. 
Ayrıca, bir Bölüm’ün içeriğiyle ilgili örnek 
vermektedir. İçeriğin doldurulmasına yar-
dımcı olmak için, her Bölüm’deki kısa so-
rular tartışılır, değerlendirilir ve cevaplanır. 
Bölümler, bir tür kontrol listesi olarak kul-

lanılabilir ama tam bir liste teşkil etmezler. 
Elbette daha fazla soru bulunabilir ve plan 
içerisinde bu sorular Büyükşehir belediye-
leri açısından, bazı ilçe belediyeleri açısın-
dan ve bazı spesifik atık türleri açısından 
ayrı ayrı ele alınmalıdır.

Stratejik Atık 
Yönetimi Planı

Uygulama Planı

Şu konularda Stratejik Atık Yönetimi Planı’ndaki 
hedefleri 1-2 sene içerisinde tutturulabilir hedefler 
haline getirmek:
Atık Toplama
Atıkların nakliyesi
Atıkların işlenmesi
Ayrı toplanan atıkların geri dönüşümü
Geri dönüşüm tesisleri
Farkındalık ve bilgi

Aşağıdaki konularda kısa ve uzun vadeli hedefleri 
tutturacak yöntemler:
Atık Toplama
Atıkların nakliyesi
Atıkların işlenmesi
Ayrı toplanan atıkların geri dönüşümü
Geri dönüşüm tesisleri
Farkındalık ve bilgiBelirlenmiş hedefleri değerlendirme ve

takip etme yöntemleri

Vatandaşlar ve diğer paydaşlardan belirlenmiş 
vizyon ve hedefler konusunda onay almak ve 
onlarla iletişimde olmak

Uygulama Planı’ndaki hedeflerin, Atık 
Yönetimi’ne dair günlük çalışma ve kararlarda 

kullanılması

Uygulama Planı’nın sunulması

Uygulama Planı’ndaki hedeflerin 
değerlendirlmesi ve takibi

Uygulama Planı’nın Yıllık Revizyonu
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1.1 Ulusal Mevzuat
Atık Yönetimi ulusal vizyonu ve politi-

kaları ortaya koyan ve bunlar üzerinde et-
kisi olan mevzuatı tanımlayınız. Geri dö-
nüşüm, üretici sorumluluğu, atık transferi, 
atık bertaraf tesislerinin işletilmesi vb. hu-
suslarla ilgili mevzuatı, kanunlar, tüzükler, 
yönetmelikleri kapsayacak şekilde bir refe-
rans listesi hazırlayın ve nerede bulunabile-
cekleri ile ilgili çok kısa bir bilgi verin. Atık-
ların nakliyesi konulu düzenlemeler, atık iş-
leme tesislerinin kurulması ve işletilmesiy-
le ilgili yönetmelikler vs. 

Mevzuattan yola çıkarak en önemli viz-
yon ve hedeflerin tanımlanması için Strate-
jik Atık Yönetimi Planı’nın anlaşılması açı-
sından ilginç olabilir. (1 sayfayı geçmemeli!)

Fiziki planlama ve bina ruhsatları vs. 
gibi gerekli görülen hususlar da belirtilme-
lidir.

Durum Tespiti için Tavsiyeler

Türkiye’de, ulusal bir atık yönetim pla-
nı vardır. Bununla ilgili daha fazla bilgi Çev-
re ve Orman Bakanlığı web-sitesinden te-
min edilebilir.

Ulusal mevzuatı incelediğinizde sor-
manız gereken önemli sorular şunlardır:

−	Yerel ve bölgesel düzeyde işaret edi-
len sorumluluklar nelerdir?

−	Belediyelerin atık planlama mater-
yali ortaya koymalarında herhangi biz 
zaman kısıtlaması var mıdır?

−	Tanımlanan planın onaylanmasında 
farklı adımlar var mıdır?

−	Üretici sorumlulukları hakkındaki 
kanun yerel durumu ve planlamayı ne 
şekilde etkiler?

−	Ulusal mevzuat, atık alanını en iyi 
şekilde izlemek için yeterli midir? 
Mesela, Katı Atık Düzenli Depolama 
Alanları’nın yanlış kullanımından ka-
çınmak için idari, mali veya teknik dü-
zenlemeleri kapsayan bir sistem var 
mıdır?

1.2 Bölgesel Mevzuat
Büyükşehir Belediyelerinin,  atık berta-

raf sorumlulukları bulunmakta olup atık yö-
netimi için gerekli bazı izinleri vermekle yü-
kümlüdürler. 

−	Bölgesel tüzük veya yönetmelikler 
nelerdir? 

Atık Yönetimini etkileyen, bölgesel viz-
yon ve politikaları ortaya koyan bölgesel 
mevzuatı tanımlayınız. Örneğin: bölgesel 
vizyonlar aynı zamanda Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı’nın şu andaki ve gelecekteki viz-
yonudur. Yalnızca, ilgili mevzuatların nere-
de bulunduklarını belirtin ve  tüzük, yönet-
melik ve genelgelerin isimlerinin bulundu-
ğu bir referans liste hazırlayınız. 

Bölgesel mevzuatın en önemli vizyon-
ları ve hedeflerini tanımlamak için Strate-
jik Atık Yönetimi Planı’nın anlaşılması fay-
dalı olacaktır. (Bir sayfayı geçmemek üzere)

Bölgesel mevzuatı incelerken sormanız 
gereken en önemli sorular:

Bölüm 1
Atık Yönetimi ve Bertarafı Hakkında Yasal Durum
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- Vizyon ve politikaları gösteren ko-
nuşmalar, yazılı belgeler veya diğer 
mevcut belgeler nelerdir?
1.3 Yerel “Mevzuat”

−	Mevcut yerel Tüzükler ve Genelgeler 
hangileridir? 

Atık Yönetimini etkileyen, belediye viz-
yon ve politikalarını ortaya koyan beledi-
ye mevzuatını tanımlayınız. Örneğin: be-
lediyenin vizyonu,  aynı zamanda Beledi-
ye Başkanı’nın şu andaki ve gelecekteki viz-
yonudur. Yalnızca, ilgili mevzuatların nere-
de bulunduğunu gösteren ve tüzük, yönet-
melik ve genelgelerin isimlerinin bulundu-
ğu bir referans liste hazırlayınız. 

Yerel mevzuatın en önemli vizyonla-
rı ve hedeflerini tanımlamak için Stratejik 
Atık Yönetimi Planı’nın anlaşılması faydalı 
olacaktır. (Bir sayfayı geçmemek üzere)

Yerel mevzuatı incelerken sormanız ge-
reken en önemli sorular:

−	 Vizyon ve politikaları gösteren konuş-
malar, yazılı belgeler veya diğer mev-
cut belgeler nelerdir?

−	 Belediye Meclisi’nce alınan kararlarda, 
tüm sorumluluklar net bir şekilde ifade 
edilmiş midir ve güncel midir?

−	 Fiziki planlama tamamlanmış mı?

2.1 Ulusal Durum 
Ülkemizde Atık Yönetimi’nin nasıl dü-

zenlendiğine dair durumu kısaca tanımla-
yanız. 

−	 Atık Yönetimi kapsamında atıkların 
toplanması, nakliyesi, bertarafı, geri 
dönüşüm, mevzuatın oluşturulması, 
eğitim ve bilgilendirmeden kim sorum-
ludur? Atıkların toplanması, nakliyesi, 
bertarafı, geri dönüşümü vs. için izin 
verilmesinden kim sorumludur? (çok 
kısa bir şekilde genel olarak tanımlayı-
nız. En fazla 2-3 sayfa)

Bu tanımlama, üç kısımdan oluşmalıdır:

◊	 Belediye Katı Atıkları

◊	 Ticari Atıklar

◊	 Geri Dönüşebilen Atıklar

2.2 Bölgesel Durum 
Bölgesel düzeyde Atık Yönetimi’nin 

nasıl düzenlendiğini ve yerel atık yönetimi 

üzerindeki etkisini genel olarak kısaca ta-
nımlayınız.

−	 Atık Yönetimi kapsamında atıkların 
toplanması, nakliyesi, bertarafı, geri 
dönüşüm, bölgesel mevzuat, bölge-
sel düzeyde verilmesi gereken izinler 
vs.’den kim sorumludur? (çok kısa bir 
şekilde genel olarak tanımlayınız. En 
fazla 2-3 sayfa)

Bu tanımlama, üç kısımdan oluşmalıdır:

◊	 Belediye Katı Atıkları

◊	 Ticari Atıklar

◊	 Geri Dönüşebilen Atıklar

2.3 Yerel (büyükşehir düzey-
inde) Durum
Büyükşehir belediyesi düzeyinde, atık 

yönetimi sisteminin güncel durumunu ge-
nel olarak ancak kısa bir şekilde tanımlayı-
nız. (Politik, teknik tanım ve hacim/miktar/
atık türleriyle ilgili istatistikî bilgiler; atıkla-

Bölüm 2 
Atık Yönetiminde Mevcut Durum
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rın kim tarafından toplandığı ve taşındığı, 
atıkların nerede nasıl bertaraf edildiği vs.) 

−	 Atık Yönetimi kapsamında atık topla-
ma, nakliye, bertaraf, geri dönüşümü, 
Büyükşehir mevzuatının oluşturulma-
sı ve bu alanlardaki izinlerin verilmesi 
vs. gibi farklı kısımlardan kim sorumlu-
dur? (çok kısa genel bir şekilde 2-3 say-
fa içerisinde tanımlayınız)

Bu tanımla, üç kısımdan oluşmalıdır:

◊	 Belediye Katı Atıkları

◊	 Ticari Atıklar

◊	 Geri Dönüşebilen Atıkları

Detaylı istatistiki bilgiler, detaylı teknik 
tanımlar vs. ayrı bir Ek’te tanımlanabilir.

Diğer önemli sorular:

−	 Atık sınıflandırmasını tanımlamanın 
uygun yolu nedir?

−	 Bir Belediye sınırları içerisinde, ne tür 
atıklar ortaya çıkar? Atığı üretenin kim 
olduğuna bakılmadan atıkla ilgili tüm 
önemli noktalar belirtilmelidir. Strate-
jik Atık Yönetimi Planı’nda atığın her 
türü belirtilmelidir. 

−	Mevcut istatistiki bilgiler ve sınıflandır-
ma güvenilir midir?

2.4 Yerel (belediye düzeyinde) 
Durum

Belediye düzeyinde, atık yöneti-
mi sisteminin güncel durumunu genel 

olarak ancak kısa bir şekilde tanımla-
yanız. (Politik, teknik tanım ve hacim/
miktar/atık türleriyle ilgili istatistikî bil-
giler; atıkların kim tarafından toplandı-
ğı ve taşındığı, atıkların nerede nasıl iş-
lendiği.) 

−	 Atık Yönetimi kapsamında atık topla-
ma, nakliye, bertaraf, geri dönüşümü, 
Belediye mevzuatının oluşturulması 
ve bu alanlardaki izinlerin verilmesi vs. 
den kim sorumludur? (çok kısa genel 
bir şekilde 2-3 sayfa içerisinde tanım-
layınız)

Bu tanımlama, üç kısımdan oluşmalı-
dır:

◊	 Belediye Katı Atıkları

◊	 Ticari Atıklar

◊	 Geri Dönüşebilen Atıklar

Detaylı istatistiki bilgiler ve detaylı tek-
nik tanımlar vs. ayrı bir Ek’te tanımlanabilir.

Diğer önemli sorular:

−	 Atık sınıflandırmasını tanımlamanın 
uygun yolu nedir?

−	 Belediye sınırları içerisinde, ne tür 
atıklar ortaya çıkar? Atığı üretenin kim 
olduğuna bakılmadan atıkla ilgili tüm 
önemli noktalar belirtilmelidir. Strate-
jik Atık Yönetimi Planı’nda atığın her 
türü belirtilmelidir. 

−	Mevcut istatistiki bilgiler ve sınıflandır-
ma güvenilir midir?
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Belediye sınırları içerisinde atık yöne-
timi ve çevre hedefleri konusunda alınmış 
mevcut politik ve teknik kararları tanımlayı-
nız. Aynı zamanda, atık yönetiminin gelece-
ğine dair  yeni yerel politik vizyon ve hedef-
leri de tanımlayınız. Aynı tanımlamayı böl-
gesel seviyede de yapınız. 

Belediye başkanı ve makamının des-
teği ve diyalogu sayesinde ulusal, bölgesel 
ve yerel düzeylerdeki mevzuatın belirlen-
mesi, vizyon ve hedefleri tespit etme ve ta-
nımlamanın bir yoludur. Vizyon ve politika-
ları gösteren konuşmalara, yazılı belgelere 
veya diğer mevcut belgelere bakınız!

Ayrıca, diğer paydaşların Stratejik Atık 
Yönetimi/Atık Bertaraf Planı’nda ortaya 
konmuş vizyon ve hedeflere katkıda bulu-
nabilmesi son derece önemlidir. 

“Masa başı ürünü” olarak tanımlanan 
planları hazırlamak kaynakların kötüye kul-
lanılması anlamına gelmektedir. Böylesi ha-
zırlanmış bir plan, faydalı bir izleme planı 
olmayacaktır ve bir belediyenin müreffeh 
gelişimini desteklemeyecektir.

Belediye başkanı ve makamı için, atık 
yönetiminden sorumlu birimin, planlama 
sürecine başlarken cevaplaması çok önem-
li olabilecek bazı sorular vardır: 

−	 Belediye ortamında en önemli sürdü-
rülebilirlik sorunlarından 2-3 tanesi 
hangileridir? 

−	 En önemli yerel Atık Yönetimi sorunla-
rından 2-3 tanesi hangileridir?

−	Ulusal, bölgesel ve/veya belediye dü-
zeyinde görülen atık yönetimi sorunla-
rı nelerdir?

−	 Atık Yönetiminin daha iyi şekilde ger-
çekleştirilmesi eş zamanlı olarak di-
ğer belediyecilikle ilgili sorunları/so-
runsalları çözebilir mi? (Örn. atık so-
runlarının çözülmesi ve otobüsler için 
biyo-gaz elde edilmesi, şehirde daha 
iyi hava kalitesinin elde edilmesi ve ni-
hai olarak iklim meselelerinin destek-
lenmesi gibi) Birden fazla sorunu çö-
zebilecek olan atık yönetimi çözüm-
leri yaratıcı ve önemlidir.  Bu nedenle 
hem kurum içi hem de kurum dışı pay-
daşların planlama sürecinin en erken 
aşamasından itibaren devreye sokul-
ması gerekir. Bu strateji sayesinde, fi-
kirlerin uygulanması daha kolay olabi-
lir. Aynı nedenden dolayı, belediye teş-
kilatındaki diğer stratejik birimlerin de 
sürece dahil edilmesi ve onaylarının 
alınması son derece tavsiye edilir: örn. 
planlama birimi, belediye şirketleri vs.

−	 Atık toplama, nakliye veya bertara-
fı için gerekli teknik tesisler, genellik-
le önemli yatırımların yapılmasını ge-
rektirir. Atık Birimi ve Belediye yöneti-
mi, ilk başından itibaren teknik çözüm-
ler, tesis alanları ve tesis finansmanı 
vs. konularında diğer belediyelerle iş-
birliği yapıp yapmamayı düşünmelidir.

−	 Atık İdaresi ve Belediye yönetimi, ulu-
sal düzeyde çözülmesi gereken atık yö-
netimi sorunlarını tanımlayabilir. En 
önemli tavsiye bir sürece başlarken 
Belediye başkanı ve makamının daha 
fazla bilgi ile yola çıkmasını sağlamak-
tır. 

Bunlara ek olarak, bu sorular seminerler 
veya çalışma ziyaretleriyle tanımlanabilirler.

Bölüm 3
Politik ve Teknik Vizyonlar
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Planlama süreci ve halkla istişare ko-
nusunda yorumlar.

Her ülke ve belediyenin; gerçek çev-
re şartlarını, çevre politikalarının etkinliği-
ni ve çevresel bilgilerin değerlendirilmesini 
sağlayacak çevre verilerinin toplanması ve 
yayımlanmasına dair bir sisteminin olması 
önemlidir.   

Çevre büyük oranda refah sisteminin 
bir parçası olarak görüldüğünden, yerel dü-
zeyde kurulmuş farklı teknik sistem için gü-
ven yaratılması önemlidir.

Önemli unsurlardan bir tanesi de va-
tandaşların çevre verilerine serbest erişi-
mini sağlamaktır. Bu aynı zamanda, bir top-
lumdaki herkesin farkındalığının arttırılma-
sı adına sürekli eğitimin bir parçası olacaktır. 

Planlama süreci kapsamında, vatan-
daşlardan, farklı kurumlardan, sanayi kesi-
minden ve diğer belediyelerden çeşitli tec-
rübelerin toplanmasını sağlayacak bir süre-
cin oluşturulması önemlidir.

İlk aşamadan itibaren STK’ların devre-
ye sokulması kapsamında, çevre politika ve 
programlarıyla ilgili vatandaşların görüşle-
rinin alınması önemlidir. Bu şekilde, yeni 
teknik tesislerin kurulması için daha yumu-
şak onay süreçlerine ek bir katkıda bulunu-
labilir.

Stratejik Atık Yönetimi Planı’nın çev-
re etki değerlendirmelerinin yapılması, 
STK’larla güven geliştirmede önemli bir 
araç olabilir.

Yerel çevre sanayisinin oluşturulması-
nı desteklenmesi sayesinde, harekete geç-
mek için hazır olan sanayi temsilcileri de 
modern bir atık yönetimi çözümünün par-
çası olabilir.

Hatta, çiftçiler bile önemli paydaşlar-
dır. Gelecekteki geri dönüştürülmüş temiz 

organik ürünlerin alıcıları onlar olabilir. Bu 
şekilde, çiftçiler ve şehir arasında bir sirkü-
lasyon gerçekleşebilir.

Elbette, büyükşehir belediyeleri; be-
lediyeler, yerel kurumlar ve atıkların nihai 
bertarafı ile genel farkındalık faaliyetlerin-
den sorumlu diğer kurumlarla faydalı bir 
etkileşim yolu bulmalıdır.

3.1 Mevcut Uzun Vadeli Vizyon-
lar veya Hedefler
Uzun vadeli politik ve teknik vizyonla-

rınızı yazınız ve tanımlayınız: Bu vizyonlar; 
Belediyelerde atık yönetimi ve çevre konu-
sunda önceden alınmış uzun vadeli politik 
ve teknik kararlardır. Uzun vadeden kasıt 1 
ila 5 yıldır.

3.2 Yeni Uzun Vadeli Vizyonlar 
veya Hedefler
Belediye içerisindeki henüz sunulma-

mış, atık yönetimi ile alakalı gelecek vizyon-
larınızı yazınız ve tanımlayınız. Bu vizyonlar; 
belediye başkanı veya vatandaşların veya 
diğer paydaşların atıkların toplanması, ber-
tarafı esnasında veya herhangi bir zaman-
da ortaya çıkan ve çözülmesi gereken bir 
sorunu görmesiyle devreye girer.

Yereldeki finansman ve teknik husus-
lar düşünülerek hedeflerin gerçekçi bir şe-
kilde formüle edilmesi önemlidir. 

İyi ve cazip mekanlar üzerinde incele-

me yaparken diğer ilçelerle işbirliği olasılı-

ğını da göz önünde bulundurunuz. Master 

plan/şehir planlamanızda seçtiğiniz yeri gü-

venli ve kalıcı kılmak için en iyi yolu bulu-

nuz. Bir ÇED çalışması yapılması, tüm ce-

vapların alınması için gerekli olabilir.
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Tanımın içerisinde atılması gereken 
adımları, tahsis edilmesi gereken kaynakla-
rı ve hedeflere ulaşmak üzere alınması ge-
reken nihai tedbirleri kapsamalıdır.

Stratejik Atık Yönetimi Planı, adından 
da belli olduğu üzere stratejik bir belge-
dir. Stratejik Atık Yönetimi Planı’nda belirti-
len bu plandaki hedeflere ulaşmak için ge-
reken yöntemler sunulduktan sonra, plan 
Yıllık İş Planı/Eylem Planı/Uygulama Planı 
halinde parçalara ayrılır. Yıllık İş Planı/Ey-
lem Planı/Uygulama Planı atık yönetiminin 
günlük çalışmalar kapsamında yürütülme-
sinde bir araçtır. 

Yıllık İş Planı/Eylem Planı/Uygulama 
Planı bir sonraki yıl içerisinde atık yöneti-
minin tutturması gereken detaylı hedefle-
rin yazıldığı bir belgedir. Hedefler, kurumun 
anlayacağı şekilde tanımlanmalı ve tarif 
edilmelidir. İş Planı/Eylem Planı/Uygulama 
Planı yazılı olmalıdır ki kurum çalışmanın 

sonucunu  takip edebilsin.Tanımlama, şu 
bölümlerden oluşmalıdır: 

◊	 Bölüm 3’teki hedeflere ulaşmak 
için gerekli unsurlar ve tamamlayıcı 
hususlar.

Örneğin;

•	 İhale süreci 

•	 Yeşil ihale süreci

•	 Geri dönüşüm (yöntemler ve ortak-
lar)Finansman (vergi, ücret vs. hem ye-
rel hem ulusal)

◊	 Bölüm 3’teki hedeflere ulaşmak 
için “Teknik yöntemler”.

Örneğin:

•	 Toplama yöntemi (mekanik topla-
ma vs.)

•	 Ulaştırma (fosil olmayan yakıt vs.)

•	 Bertaraf yöntemleri ve tesisleri yön-
temler ve ortaklar)

•	 Bilgi ve iletişim (farkındalık

3. 3 Mevcut Kısa Vadeli Yerel          
Vizyonlar Veya Hedefler
Kısa vadeli politik ve teknik vizyonlar-

dır. Bir belediyede, atık yönetimi ve çevre 
alanında politik ve teknik kararlar yoluyla 
hazırlanmış olan kısa dönem vizyon ve he-
deflerdir.

Kısa dönemden kasıt 1 yıl, maksimum 
2-3 yıldır.

3.4 Yeni Kısa Vadeli Yerel Vi-
zyonlar Veya Hedefler
Mevcut atık yönetimi durumu ve yuka-

rıda sunulan vizyonlardan yola çıkarak, he-

def belirlememiş sorunları ve soruları be-
lirlemek mümkündür. Bu sorular, Türkiye 
veya hatta yurt dışında düzenlenecek semi-
nerler ve uygun şehirlere çalışma ziyaretle-
riyle tespit edilebilir.

Belediye, vatandaşlara ne tür hedefler 
göstermek ister? 

Belediye, Ulusal ve Bölgesel Atık İdare-
lerine ne tür hedefler göstermek ister?

Belediye, yerel sanayiye ne tür hedef-
ler göstermek ister?

Bölüm 4 
Kısa ve Uzun Vadeli Hedeflere Ulaşma Yöntemleri
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•	 Yerelden ulusal düzeye, lobicilik 
veya politika tavsiyeleri

Yöntemler Konusunda Yorumlar

Stratejik Atık Yönetimi Planı’ndaki he-
deflere ulaşmada gerekli yöntemleri bul-
mak için, belediyelerin kendi bünyelerin-
deki diğer birimlerle işbirliği yapması da 
önemlidir. Örneğin, inşaat ve yıkıntı atıkla-
rı ile ilgili olarak şehir planlama birimleriyle 
işbirliği yapılması gibi. 

Ortaklar ve kurumlarla koordinasyon 
hakkında detaylar verilmesi faydalı olacak-
tır. Böylece, koordinasyon içinde bulunulan 
konuların uygulama döneminde göz ardı 
edilmesi mümkün olmayacaktır.

Stratejik Atık Yönetimi Planı’nın uygu-
lanması için, belediyenin kendine bağlı bi-
rimlerle işbirliği ve entegrasyonu kesinlikle 
gerekmektedir. 

Göz önüne alınması gereken bazı fikir-
ler şunlardır:

−	 Evsel katı atık düzenli depolama alan-
larının, farklı çevre sorunlarını azalt-
mak için hem günlük örtü tabakası ile 
hem de kapasitesi dolduğumda nihai 
örtü tabakası ile üzerinin kapatılması 
gerekir. Mesela, şehirlerdeki büyük in-
şaat ve kazı projelerinden çıkan toprak 
ve eşdeğer malzemeler katı atık depo-
lama işleminin bir parçası olabilir ve bu 
durumda, hem depolama alanı şekil-
lendirilmiş hem de atık bertarafı sağ-
lanmış olacaktır.

−	 Park alanlarının oluşturulmasında, üst 
toprak gübresi esastır. Yiyecek atıkları 
veya evsel atık su çamuru çürütülerek 
bu amaç için kullanılabilir.

−	 Yiyecek atıklarının veya evsel atıksu 
çamurlarının çürütülmesi sonucu bi-
yogaz oluşur. Bu biyogaz, temizlenerek 
belediye otobüs veya araç filolarında 

metan gazı yakıtı olarak kullanılabilir 
ve geri dönüşümün iyi bir örneği olabi-
lir. Bu, doğrudan operasyonel bir yön-
tem olamasa da Stratejik Atık Yönetimi 
Planı hazırlanırken planlanabilir ve uy-
gulanabilir.

−	 Belediyenin inşaat ruhsatları veya ben-
zeri faaliyetlerle ilgili olarak önleyici 
şekilde çalıştığı yerel kılavuzlarında be-
lirtilmelidir.

−	 Sürdürülebilir atık yönetimi için yeni 
bina inşaatı ruhsatlarının da revize 
edilmesi gerekir. Örneğin;atıkların ka-
rışık atılmadığı, geri dönüştürülebi-
lir malzemelerin ayrı olarak toplandı-
ğı alanlar yaratılmasının gerektiğinden 
bahsedilmelidir gibi.

 Tüm yerel atık sistemi için sürdürüle-
bilir bir finansal sistem yaratılması

Ulusal Düzeyde – Depolama Alanın-
daki Atıklardan Vergi Alınması

Ulusal düzeyde, düzenli katı atık de-
polama alanlarında bertaraf edilen atıklar-
dan vergi alınması bu finansal sistemin bir 
parçası olabilir. Stratejik Atık Yönetimi Pla-
nı, depolama alanları üzerinde ulusal vergi 
mevzuatının uygulanması konusunda tavsi-
yeleri içerebilir.

(İsveç’te, bu oran 1 ton atık başına 60 
TL’dir. Bu vergilendirmenin amacı, depola-
ma alanlarını daha az cazip bir seçenek ha-
line getirmek, çevre ve doğal kaynaklar açı-
sından daha tercih edilir atık bertaraf yön-
temlerini kullanmak için mali teşvikleri art-
tırmaktır.)

Yerel düzeyde mali sistem

Yerel atık yönetimi finansman sistemi 
kurmak için, aşağıdaki hususları düşünmek 
gerekir:

−	Öz finansman sistemleri kurmak müm-
kün müdür?
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−	 Atık ücretleri için yerel bir sistem geliş-

tirmek mümkün müdür? 

−	 Komşu ilçelerle ortaklaşa bir tesis kur-
mak mümkün müdür?

−	 Tesisin, lisanslı bir firma tarafından 
yaptırılması ve işletme sırasında fir-
mayla işbirliği yapılması mümkün mü-
dür?

−	 AB fonları veya Dünya Bankası kredile-
rinden faydalanmak mümkün müdür?

−	 Belediye sınırlarında ortaya çıkan katı 
atıkların toplanması ve bertarafından 
kim sorumludur?

−	 Ticari atık toplanması ve bertarafından 
kim sorumludur?

−	 Kağıt, plastik, cam vs. geri dönüştü-
rülebilir malzemelerin toplanması ve 
bertarafından kim sorumludur?

−	 Atık-ücreti nasıl toplanır? Atık bertaraf 
faturası ile veya su faturası içerisinde 
atık bertaraf ücretini yansıtarak topla-
nabilir mi?

Atık ayrıştırması ve azaltılması için atık 
üreticisine teşvik amacıyla atık toplama üc-
reti yaratılması olasılığını göz önüne alınız.

Taşınması gereken atık miktarını azalt-
mak ve daha etkin taşımacılık sağlamak, 
gelecek atık bertaraf yöntemleri açısın-
dan daha düşük maliyetler ortaya çıkma-
sını sağlayacaktır ve elbette, atık yönetimi-
nin finansmanı açısından gelirlerin önemli 
bir yeri vardır.

Farkındalık

Personelin, öğrencilerin ve diğer 
önemli hedef gruplarının eğitilmesi, uzun 
vadeli sürdürülebilir bir atık yönetimi kur-
manın ilk adımlarıdır.

İnternet üzerinden ve broşürler yoluy-
la bilgi erişimiyle kombineli çevre eğitim 
programları, çevre konularında persone-
le ve halka bilgi ve farkındalık sağlamanın 

yollardır. Bunun sonucu olarak, personel 
ve vatandaşlar çevre ve atık yönetimi üze-
rinde etkili olacak şekilde sorumlu tercih-
lerde bulunabileceklerdir. Bu şekilde, ken-
di yaşam kalitelerini koruyabilirler ve iyileş-
tirebilirler, gelecek kuşaklarınkini ise iyileş-
tirebilirler. Belediyelerin daima iyi bir örnek 
olarak alındığını unutmamak gerekir.

Temel çevre ve atık sorunlarını öğret-
mek, okul öncesi dönemde başlar. Bu ko-
nuda genel okul müfredatının da, ilk öğre-
tim okulları ve liselerde sürekli eğitime des-
tek vermesi gerekir.

Yetişkinlerin çevre eğitimi yerel ma-
kamlarca açılacak kurslarla sağlanabilir, ni-
hai olarak, yerel eğitim dernekleri ve şirket-
ler çalışma kursları ile çevre eğitimini vere-
bilirler. Eğitim; esasen, yaşam tarzının çev-
re, halk sağlığı ve toplumsal kalkınma üze-
rindeki etkilerine odaklanabilir ve sürdürü-
lebilir atık yönetiminin nasıl anahtar bir rol 
oynayabileceğini gösterebilir.

İstatistik ve Veriler

Yerel stratejik atık yönetimi planının 
gelecekteki versiyonlarıyla ilgili nasıl daha 
güvenilir istatistikî bilgiler elde edilebilir? 

−	 Atığın toplanma /transfer istasyonu/
atık bertaraf tesisinde sürekli olarak 
tartılması. 

−	 Atık kompozisyonunun  incelenmesi. 
Stratejik Atık Yönetimi Planı süresince 
1-2 kez yapılması gerekir.

−	 Toplama noktası ve toplamayla ilgili 
gelecekte tanımlama ve kayıt sistem-
lerinin geliştirilmesi.

Atık Yönetimi hizmetlerinin satın alın-
ması

•	 Bölgesel seviyede yeşil satın alma
Yeşil satın alma, çevre dostu ürünler 

açısından piyasanın değişmesi ve kurulma-
sında önemli bir araçtır. Aynı zamanda, bu 
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Zeytinburnu

vatandaşlar açısından, Belediye’nin atık yö-
netiminde daima önde yer aldığını göste-
ren önemli bir işarettir. Son olarak, hem Be-
lediye Atık Yönetimi hem de bölgesel ve ye-
rel anlamda belediyelerin diğer alanlardaki 
maliyetlerini azaltır.

 “Yeşil satın alma süreci” başlatmada 
altı adım:

−	 Analiz Yapınız

−	 Kurumun kullandığı tüm mal ve hizmet 
yaşam döngüsüyle ilgili analiz yapma-

ya çalışınız.

−	 Satın alma hedeflerini formüle ediniz

−	 Bu hedefleri, kurumun diğer hedefle-

riyle entegre ediniz.

−	 Bir Strateji Oluşturunuz

−	 Bu stratejinin, yönetim ekibince for-
müle edilmesi gerekir.

−	Gerçekleştirilecek hizmetler için talep-
kar olun

−	Gerçekleştirilecek hizmetlerin, ISO 
9000 gibi uluslar arası standartlara 
göre, bir takım standartları ve hedefle-
ri yerine getirmesi gerekir.

−	 Herkesi sürece dahil edin
−	 Satın alma süreci hedefleri ve arka pla-

nı konusunda herkesi eğitiniz.
−	 Tüm çalışma arkadaşlarınıza, başarı ve 

başarısızlıklar konusunda rapor veri-
niz. Herkese, süreci daha da sürdürü-
lebilir bir Belediye açısından nasıl des-
tekleyebileceklerini anlatınız.

−	 Sonucu doğrulayın

−	 Denetim şirketinin veya diğer daireler-
deki meslektaşlarınızın sonuçlar üze-
rinden geçmesine, değişiklikler ve iyi-
leştirmeler tavsiye etmesine müsaade 
ediniz.

Bölüm 5
Bölüm 3’teki Hedeflerin Değerlendirilmesi ve Takibi

5.1 Bölüm 3’Teki Hedefleri Değerlendirmek Ve Takip Etmek Için 
“Teknik Yöntemler”
Ulusal düzeydekilerin, belediyelerle ilgili “zor gerçekleri” bilmelerini sağlayacak bir 

sistem tanımlayınız. Örneğin; aşağıdaki akış şeması, Stratejik Atık Yönetimi Planı’nın yazıl-
masıyla ilgili prosedürü göstermektedir:

Atık Yönetimi Planlarının 
Hazırlanması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Adalar Belediyesi

Büyükçekmece Belediyesi
Zeytinburnu Belediyesi

Plan Yazarı Plan Belgesi Sorumluluklar

Sorumluluklar
İstanbul Atık Yönetimi 
İdaresi

Sorumluluklar
Adalar, Büyükçekmece
Zeytinburnu
Atık Yönetimi İdaresi

Atık Yönetimi
Master Planı
IMM

Transfer İstasyonları
Nakliye
Arıtma
Genel Bilgilendirme Faaliyetleri
Genel Bilgilendirme Amaçlı İletişim Faaliyetleri

Toplama
Depolama / Sıralama

Yerel Bilgilendirme Faaliyetleri
Yerel Bilgilendirme Amaçlı İletişim Faaliyetleri

Büyükçekmece

Adalar Bölgesi için Katı 
atık Yönetim Planı
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5.2 Bölüm 3’teki Hedefleri Değerlendirmek Ve Takip Etmek 
Için Zaman Çizelgesi

“Stratejik Atık Yönetimi Planı” Proje Zaman Çizelgesi
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Böylesi bir zaman çizelgesinde; faali-
yetler, iletişim ve diğer kurumlarla koordi-
nasyon (Çevre ve Orman Bakanlığı, Büyük-
şehir Belediyesi, diğer ilçe belediyeleri ve 
özel şirketler vs.), faaliyetlerin finansman 

şekilleri ve farkındalık faaliyetleri konusun-
da bilgiler yer almalıdır. Eğer bir zaman çi-
zelgesi bu unsurları kapsarsa, uygulama fa-
aliyetleri daha da kolaylaşır. 

5.3 Stratejik Atık Yönetimi Planı Revizyonu İçin Zaman Çizelgesi

Aynı zamanda, ihtiyaç olduğunda za-
man çizelgenizi revize etmek önemlidir. Yıl-
lık değerlendirme ve revizyonlar, ihtiyaç ha-
linde, eylem planı ve Stratejik Atık Yönetimi 
Planı’nı daha gerçekçi yapmak için gereklidir.

Ambalaj atıklarıyla ilgili faaliyetleriniz 
konusunda İl Çevre ve Orman Müdürlüğü-

nü her sene bilgilendirme yükümlülüğünüz 
vardır. Bu kapsamda; stratejik atık yönetim 
planınızın değerlendirilmesi/revizyonunu 
çalışmalarınıza nasıl entegre edebileceğini-
ze dair olasılıkları inceleyiniz. Bu şekilde, en 
azından yılda bir kez atık yönetimine odak-
lanmış olacaksınız.




