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Özet
Katı atıkların miktar, tür ve üretim hızlarının artması, katı atık
bileşiminin yer ve zamana göre büyük farklılıklar göstermesi,
teknolojinin etkileri, enerji ve hammadde sınırlamaları
nedeniyle, ‘katı atık yönetimi’ daha karmaşık hale gelmiş,
bu yüzden etkin ve entegre bir katı atık yönetimi kaçınılmaz
olmuştur. Buradan hareketle başlatılan bu çalışmanın amacı;
üniversite yerleşkeleri için oluşturulacak katı atıkların
optimum yönetimi için verileri toplamak, analizini yapmak ve
Gazi Üniversitesi Beşevler Yerleşkesi özelinde geri kazanım
potansiyelini belirlemektir. Bunun için öncelikle yerleşke
içindeki çöp toplama noktaları belirlenmiş, bu noktalarda
biriken çöplerden kişi başına düşen atık miktarı hesaplanmış,
atıkların kompozisyonları incelenmiştir. Daha sonra
Türkiye’deki bazı yerleşimlerin ve dünyadaki benzer üniversite
yerleşkelerinin atık kompozisyonu ve kişi başına üretilen atık
miktarı anlamında karşılaştırmaları yapılmıştır. G.Ü. Beşevler
Yerleşkesindeki atıkların kompozisyonları % 35 i kağıt-karton
atıkları; % 32 si mutfak atıkları; % 11 plastik atıklar; % 9
metal; % 6 cam ve % 7 oranında diğer atıklar şeklindedir. Buna
göre geri kazanılabilir atıkların ekonomik analizi yapılmış ve
değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: katı atık kompozisyonu, geri kazanım,
üniversite yerleşkeleri, yeşil yerleşke, Gazi Üniversitesi
Abstract
The aim of the study is to establish an applicable “solid waste
management model” (SWMM) for Gazi University Beşevler
Campus and to start up a successful campus recycling program.

Researching current campus waste situation is the first step
for proper waste management. The milestone of realistic
planning for a SWMM is the availability of reliable data about
the quantity and type of waste produced.
Along this line, the study to determine daily amount of waste
generated and its composition has been carried out including
field sorting between16th October-16th November 2012.
The study areas were divided to four categories; (rectorate
building) offices, restaurant, Faculty of Arts and Sciences, and
student canteens. This study is to quantify waste generation
and composition, which was separated into organics, papers,
plastics, glass, metals and others. The average solid waste
generation at Gazi University is found as minimum 4212 kg and
maximum 6318 kg on daily basis. The minimum and maximum
amount of waste produced per person are found as 0.205 kg/
day and 0,308 kg/day respectively. The compositions of solid
waste generated are paper (35%), glass (6 %), plastic (11%),
metal (9%), organic (32%) and others waste (7%).
When compared the municipal solid waste composition in
Turkey on average with Gazi University Beşevler Campus –
as expected- there is a big difference between the waste
composition as the high
organic and plastic proportion
compared to a high cardboard and paper proportion.
According to the results of this study, economical valuation of
recyclable materials is highly recommended in Gazi University.
The economic value is calculated as approximately 670.000
TL per year. Keeping in mind that, recycling has many other
benefits, like it conserves natural resources, perhaps the
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most valuable benefit saving in energy and the reduction in
greenhouse gases and pollution, recycling program should be
start up immediately in collaboration with local authorities.
Keywords: solid waste composition, recycling, university
campus, green campus, Gazi Univeristy.
1. Giriş
İnsanlar yaratılışından bu yana doğadan yararlanmış, doğayı
işlemiş ve sahip oldukları bilgi birikimi ile teknik ilerlemeye
bağlı olarak ona egemen olmaya çalışmıştır. Çevre sorunları
ani olarak ortaya çıkmamış aksine zaman içinde birikerek
varlığını duyurmuştur. Çevrenin kirlenmesi veya bozulması
onu oluşturan öğelerin bir zaman süreci içerisinde niteliğinin
değişmesi ve değerinin kaybolmasıdır. Havanın, toprak ve suyun;
fiziksel, kimyasal veya biyolojik olarak kirlenmesi şeklinde
tanımlanmaktadır. Çevre kirliliği, daha çok sanayileşmeden
sonra ortaya çıkmış bir sorundur. Ülke gereksinimlerini,
kalkınma ve sosyal yaşantının getirdiği talepleri karşılamak
için sanayi sürekli yeni ürünler üretmek durumundadır. Üretilen
ürünler ve artan tüketim sonucu hava, su ve toprak çeşitli
yönlerden kirlenmektedir. Üstelik üretilen ürünlerin üretim
aşamasında ve kullanımının ardından kaynaklanan katı atıklar
önemli bir çevre sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Katı atıkları tanımlamak gerekirse, sahibinin istemediği ve
toplumun menfaati gereği toplanıp fen ve sanat kaidelerine,
bilimsel esaslara, mühendislik prensiplerine göre bertaraf
edilmesi gereken şeylere katı atık denir [1]. Katı Atık Kontrolü
Yönetmeliğine göre [2] katı atık üreticisi tarafından atılmak
istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması
bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı
maddelerdir. Bertaraf etme katı atıkların fen ve sanat kaidelerine
ve mühendislik esaslarına uygun şekilde toplanmasını, geçici
olarak depolanmasını, taşınmasını, geri kazanma, kompost,
yakma, düzenli depolama ve benzeri işlemlere tabi tutulmasını
kapsamaktadır.
Katı atık yönetim modeli ise, belirli bir atık yönetimi
hedefine yönelik olarak uygun yöntem, teknoloji ve yönetim
programlarının seçilmesi ve uygulanması olarak tanımlanabilir
[3]. Doğru sağlıklı bir yönetim gerçekleştirerek hem çevre ve
insan sağlığı hem de doğal kaynaklar korunurlar. Katı atık
yönetim modelinin ilk adımı atık azaltımı/minimizasyondur.
Ardından tekrar kullanım, geri dönüşüşüm/kazanım, enerji geri
kazanım ve bertaraf işlemi gelir (Şekil 1).
Entegre katı atık yönetim sistemleri ve uygulamalarına
ilişkin, gerek belediyeler (kentler-yerleşimler) ve gerekse
üniversite yerleşkeleri bazında dünyanın değişik ülkelerinde
yapılmış çalışmalar mevcuttur.
Ülkemizde ise; Türkiye
genelinde bir katı atık yönetim planı ve çeşitli coğrafyalardaki
çeşitli büyüklükteki belediyelerin hazırladığı ve uyguladığı
entegre katı atık yönetim planları mevcut olmasına rağmen,
üniversite yerleşkeleri bazında yapılmış çalışma örneklerine

rastlanmamıştır. Ancak bazı üniversitelerde geri dönüşüm
çalışmaları olsa da ülkemizde üniversite yerleşkeleri için atık
kompozisyonun özel olarak belirlenip, buna göre atık yönetim
hiyerarşisi doğrultusunda bir yönetim planı hazırlanmamıştır. Bu
çalışma da yapılan geri kazanılabilir atıkların ekonomik analizi
ile şimdiye kadar sistematik bir şekilde değerlendirilemeyen
atıkların azaltılması, ekonomiye kazandırılması mümkün
olacaktır.
2. Kavramsal Çerçeve
Katı atık; “insanların yaşamsal, sosyal ve ekonomik faaliyetleri
neticesinde atıl hale gelen ve akıcı olabilecek kadar sıvı
içermeyen her türlü madde ve malzeme” olarak tanımlanabilir.
14.03.1991 tarihli Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde ise “
üreticisi tarafından atılmak istenen, gerek toplumun huzurunun
gerekse de çevrenin korunması bakımından düzenli bir şekilde
bertaraf edilmesi gereken katı atıkların ve arıtma çamurlarının
tümü” olarak tanımlanmaktadır [2].
Katı Atık Yönetimi (KAY) ise evsel, tıbbi ve tehlikeli ve tehlikesiz
atıkların minimizasyonu, kaynağında ayrı toplanması, ara
depolanması, gerekli olduğu durumda atıklar için aktarma
merkezleri oluşturulması, atıkların taşınması, geri kazanılması,
bertarafı, geri kazanım ve bertaraf tesislerinin işletilmesi ile
kapatma, kapatma sonrası bakım, izleme-kontrol süreçlerini
içeren bir yönetim biçimidir [4].
Çevre üzerinde büyük bir baskı oluşturan ve gün geçtikçe artan
atık sorununun tamamıyla çözümü için tek bir yaklaşım yeterli
değildir. Ancak tüm yöntemlerin kombinasyonu ile etkin bir atık
yönetimi sağlanabilir. Ve bu yönetimin Şekil 1 ‘de gösterildiği
gibi bir öncelik sırası halinde yürümelidir.

Şekil 1. Atık Yönetim Hiyerarşisi
Geri kazanım işlemi, çevresel öneminin yanı sıra ekonomik
açıdan da değer taşır. Gelişmiş batı ülkelerinde giderek büyüyen
ve kurumsallaşan bir geri kazanım sektörü ortaya çıkmaya
başlamıştır. Kendiliğinden bir sektör olarak ortaya çıkan kişiler
tarafından toplanan atık maddeler çeşitli tesis ve atölyeler de
işlenmektedir. Geri kazanılabilir maddelerin pazarında talebin
sabit kalacağı düşünülmemelidir. Bu tür maddelerin güvenilir
bir biçimde temini artarsa, talebinde büyük ölçüde gelişeceği ve
piyasanın kendiliğinden oluşacağı diğer ülkelerin deneyimleri
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ile sabittir. Geri kazanım sisteminin geliştirilebilmesi için,
tüketicinin motive edilmesi, toplama, ayırma ve değerlendirme
ve bu maddelerin pazarlanması aşamalarında kullanılmak üzere
kaynak yaratılmalıdır. Endüstriyel altyapının oluşturulması, geri
kazanım ve tekrar işlenmiş ürünlerin tekrar pazarlanabilmeleri
için, araştırma ve geliştirme maliyetleri de dikkate alınmalıdır.
Olaya sadece maliyetler açısından yaklaşmak yeterli değildir.
Tarafların tümü (üretici, tüketici, kamu ve yerel yönetimler)
konuya kendi ölçülerinde katkıda bulunmalıdırlar. Ancak bu
şekilde gerçekleştirilecek geri kazanım, daha ekonomik bir
temele oturtulabilir [5].
Öyle ki herhangi bir geri kazanılabilir atığın, üretim sistemine
yeniden kazandırılması ile aşağıda maddeler halinde sıralanan
yararlar ülke ekonomisine kazanç sağlayacaktır [6].
1. Hammaddeye olan gereksinim azaltılır,
2. Depolama alanına olan gereksinim azaltılır,
3. Toplama sisteminin yük yoğunluğu azaltılır,
4. Üretim için gerekli olan hammadde eğer ithal ediliyor ise,
dışa olan bağımlılık aza indirilir.
3. Materyal ve Metot
3.1. Çalışmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, üniversite yerleşkeleri için uygulanabilir
bir katı atık yönetim modeli oluşturmaktır. Bunun için ilk olarak;
üniversite ortamında oluşan atık miktarının tespit edilmesi,
günlük kişi başına düşen atık miktarının hesaplanması ve en
önemlisi üniversite yerleşkesinde çıkan atık kompozisyonunun
belirlenmesi gerekmektedir. Üniversite yerleşkelerindeki atık
miktar (kg/kişi/gün olarak) ve kompozisyonlarının, kentsel
yerleşimlerden farklı olması beklendiğinden, daha farklı bir
atık yönetim modeli oluşturulması gerektiği düşünülmektedir.
Öncelikle bu farkı ortaya koyabilmek için üniversite katı atık
miktar ve kompozisyonu, Türkiye’deki atık kompozisyonu ve
miktarları karşılaştırılmıştır
. Ayrıca çalışmanın kontrolü amacı ile Meksika ve Malezya’da
üniversite yerleşkelerinde yapılan çalışmaların bulguları
ile karşılaştırma yapılmıştır. Ancak, katı atıkların pH, C/N,
nem oranı gibi fiziksel özellikleri bu çalışma kapsamında
belirlenemediğinden, sadece geri kazanım olanakları
irdelenmiştir. Örnek üniversite yerleşkesi olarak, tezin
yürütüldüğü Gazi Üniversitesi seçilmiştir. Gazi Üniversitesi’nin
çalışma alanı olarak seçilme nedenleri; verilere kolay
ulaşılabilirlik, yerleşkenin Ankara’nın merkezinde yer alması
ve çalışmanın sürdürülebilirliğinin ve devamının daha kolay
gerçekleştirilebilecek olmasıdır.
3.2. Katı Atıkların Miktarının Tespiti
Gazi Üniversitesi Beşevler Yerleşkesi’nde katı atıklar iki şekilde
toplanmaktadır. Bunlardan birincisi Gazi Üniversitesi Vakfına
ait çöp kamyonu ile toplanan kısım diğeri de mevcut belediye

çöp toplama kamyonu ile toplanan kısımdır. Mevcut belediye
kamyonu ile sadece Teknik Eğitim Fakültesinin atölyelerinin
çöpleri alındığından çalışmanın doğru sonuçlara ulaşması
açısından bu kısım hesaplamalara dâhil edilmeyecektir. Ayrıca
üniversitesin çöp kamyonu ile üniversiteye ait Ankara-Konya
yolu üzerinde ve Konya istikametinde bulunan Kız Misafirhanesi
ve Gazi Üniversitesinden Beşevler metrosuna giderken
sağ tarafta bulunan Sağlık Bilimleri Fakültesinin çöpleri
alınmaktadır ve hesaplamalara bu iki yerde dâhil edilecektir.
Çalışmaya başlarken ilk olarak, yerleşke içerisindeki atık
toplama noktaları belirlenmiştir (Şekil 3). Katı atık hesaplarının
en önemli bileşeni toplam atık miktarının belirlenmesidir.
Bu amaçla dünya çapında uygulanan en uygun ve güvenilir
metot, bir günden az olmamak koşulu ile belirlenen bir periyot
boyunca atık toplama araçlarının tümünün dolu ve boş olarak
tartımıdır [7]. Ancak depolama alanlarında işletme sıkıntıları
olduğundan araçların tartım işlemi devamlı ve düzenli bir
şekilde yapılmamaktadır. Bu nedenle ancak daha önceki tartım
fişlerine ulaşılarak, tartım sonuçları kontrol edilmiş ve buradaki
değerler kaydedilmiştir.
Bu yöntem çok güvenilir gelmediğinden,
çöp toplama
alanlarını işleten kuruluşlara tahmini atık oluşum değerlerini
sormaktansa sefer sayıları üzerinden, denklem (1) ile atık
oluşumu tespiti yoluna gidilmiştir. Bu metot gerçek tartım
verilerine nazaran belirli temel varsayımları içermekle birlikte,
yazılı beyanattan çok daha güvenli veri sunmaktadır [7].

Formülde yer alan doluluk oranı literatür araştırması yolu ile
elde edilmiştir. Bu oran, bir toplama aracının toplam hacminin
yaklaşık olarak kullanılan kısmını işaret etmek üzere Türkiye
geneli için % 90 seçilmiştir. Formüldeki atık yoğunluğu kamyon
sıkıştırmalı araç olduğu için 650 kg atık/ m3 alınmıştır [7]. Aracın
hacmi ise 6 m3 alınmıştır.
Gazi Üniversitesi’nin normalde günde 2 defa çöpleri
toplamaktadır. Ancak çoğu zaman günde 2 defa toplamayı
gerektirecek çöp miktarına ulaşılamamaktadır. Bu nedenle
haftalık sefer sayısı Gazi Üniversitesi çöp toplama kamyon
şoförü ile konuşularak haftalık maksimum için 9 ve haftalık
minimum için 6 kabul edilmiş ve hesaplamalar buna göre
yapılmıştır. Bu hesaplamalara göre; günlük atık miktarı 4212
kg; aylık atık miktarı 126360 kg ve yıllık atık miktarı 1516320
kg. olarak bulunmuştur.
Gazi Üniversitesi kamyon tartım fişlerine göre Gazi
Üniversitesi’nden günlük maksimum 6000 kg minimum 4200
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kg günlük atık çıktığı görülmüştür. Yapılan hesaplamalar
sonuçları ile Gazi Üniversitesi kamyonun tartım sonuç
fişleri karşılaştırıldığında birbirine çok yakın değerler
verdiği görülmektedir. Bu nedenle bundan sonraki yapılacak
işlemlerde de “Denklem (1) deki sonuçlar kullanılacaktır. Gazi
Üniversitesi’nde aylık çıkan atık miktarı Denklem (1) ‘e bakılarak
yaklaşık olarak minimum değerlerde 126 ton maksimum olarak
190 ton alınabilir.
Üniversitede günlük kişi başına düşen atık miktarının tespiti
için, üniversitenin idari birimlerinden çöp toplama noktalarında
bulunan bölümlerde görev yapan akademik personel, öğrenciler
ve idari personel sayıları derlenmiştir.Toplam kişi sayısı
üniversiteden çıkan maksimum ve minimum atık miktarlarına
bölünerek günlük kişi başına düşen maksimum ve minimum
değerlerindeki atık miktarı hesaplanmıştır. Daha sonra çöp
toplama noktalarındaki toplam akademik personel, öğrenci ve
idari personel sayıları tek tek maksimum ve minimum günlük
kişi başına düşen atık miktarı ile çarpılarak günlük; akademik
personel, öğrenciler ve idari personele ait toplam atık miktarları
hesaplanmıştır. Bu veriler homojen kabul edilerek ortalama
alınmış ve kişi başı atık miktarı hesaplanmıştır.
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Şekil 2. Sabit hacim ile alınan numune [7]
Yığından sabit hacim kabıyla alınan numunenin tamamı uygun
kaplara dağıtıldıktan sonra tartım işlemine geçilmiştir. Dolu
kap (brüt) tartılmış ve not edilmiştir. Brüt ile dara arasındaki
fark da o grup için net ağırlığı verecektir.
Numuneler hazırlandıktan sonra, her bir numunenin
bileşenlerine ayrılması ve tartım işlemleri sırayla yapılmıştır.
Yani bir noktadan gelen atık yığınından elde edilen numunenin
madde grup analizi için gerekli 6 kabın daralarını ve yığından
alınan numune gruplara göre kaplara ayrıldıktan sonra kabın
atıkla dolu ağırlığını tartıp not etmeden, diğer bir numuneye
geçilmemiştir. Aksi takdirde karışıklıklar ortaya çıkabilecekti.

Bu hesaplamalar bulgular kısmında verilecektir.

Değerlendirilebilir atık sınıfında kâğıt, karton, cam – şişe,
metal, plastik, karışık, mutfak atıkları elle ayrılmıştır. Ayrıca
diğer sınıfında tahta, süpürge, pil ve diğerleri (dolu gıda
kutuları, vs.) elle ayrılmıştır.

3.2. Katı Atıkların Kompozisyonlarının Belirlenmesi

4. Bulgular ve Tartışma

Gazi Üniversitesi’nde, oluşan katı atıktan temsil edici bir
numune alabilmek için üniversitenin farklı noktalarından
(rektörlük binası, kantinler, yemekhane, fakülteler) ayrı ayrı
toplanan atıklar kompozisyon çalışması yapılacak alana
getirilmiştir.

4.1. Geri Kazanılabilen Atıklar

Kompozisyon çalışması için 16 Ekim- 16 Kasım tarihleri arası
seçilmiştir. Bu tarihler seçilmesindeki amaç yerleşkenin en dolu
olduğu zaman olmasıdır. Atık kompozisyonu yapılacak alanın
düz bir zemine sahip olması gerekmektedir. Bu zeminin üzerine
dayanıklı bir plastik örtü serilmiştir. Kantar, bu zeminin üzerine
yerleştirilmiştir. Farklı bölgelerden gelen atıklar her biri ayrı
bir yığın oluşturacak şekilde boşaltılmıştır. Boşaltılan yığınlar
ayrı düzleştirilmiştir. Hepsi 4 bölüme ayrılmıştır. Numune
almak üzere oluşturulan yığınlardan her hangi birinden,
örneğin rektörlük binasından gelen yığından, 1m×1m×0.5m
ölçülerindeki altı ve üstü açık, kulplu sabit hacim kabına içini
tamamen dolduracak kadar atık, yığının her bölümünden eşit
miktarda olacak şekilde konmuştur. Daha sonra, her atık
kategorisi tartılmış ve kaydedilmiştir. Kabın atıkla doldurulması
sırasında, altı açık olduğundan kap yerden kaldırılmamıştır.
Atıkla dolu sabit hacim kabı yan taraflarındaki kulplarından
tutulup kaldırıldığında plastik örtünün üzerinde kalan kısımda
madde grup analizi yapılmıştır.

Katı atıkların miktar ve özellikleri ülkeden ülkeye değiştiği
gibi aynı ülkede bölgeden bölgeye hatta aynı şehirde
semtten semte değişebilmektedir. Bu değişim insanların
sosyo-ekonomik yapısı ile ilgili olmakla beraber en çok gelir
seviyesiyle tüketim ve kullanım alışkanlıklarına bağlıdır. Yapılan
çalışmalar sonucunda Gazi Üniversitesinde aylık 126 -190 ton
arasında atık çıktığı hesaplanmıştır. Gazi Üniversitesinde geri
dönüşebilen atıklar merkez yerleşke alanı içerisinde herhangi
bir ayrıma tabi tutulmadan gelişi güzel bir şekilde toplanmakta
ve en yakın çöp alma noktasına götürülmektedir. Çöp toplama
noktasına götürülen çöpler, çöp toplama kamyonu tarafından
Ankara Mamak çöp toplama sahasına taşınmaktadır.
Yalnız yemekhaneden çıkan atık yağlar Gazi Üniversitesinin
anlaştığı bir firma tarafından alınmaktadır. Yemekhaneden
çıkan ve yenmeyen yemekler ise bazı Gazi Üniversitesi
öğretim elemanlarının teşviki ile öğrenciler tarafından hayvan
barınaklarına götürülmektedir. Bu da üniversitenin organik atık
miktarını azaltmaktadır.
Bunun dışında öğrencilerin katkıları ile küçük ölçekli çalışmalar
geçmiş zamanlarda yapılmıştır. Öğrenciler tarafından yapılan
sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Gazi Üniversitesi
merkez yerleşke alanına 2 tane geri kazanım katı atık konteynırı
getirilmiştir. Bu konteynırlardan hem geri dönüşebilen hem de
geri dönüşüm dışında atıklar atıldığından bu konteynırlardan
amacı doğrultusunda faydalanılamamaktadır.
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Ayrıca Gazi Üniversitesi çöplerinden çıkan geri dönüşebilen
atıkların bazıları, bazı Gazi Üniversitesi çalışanları tarafından
kendilerine ek gelir sağlaması açısından toplanıp biriktirildikten
sonra satılmaktadır. Bu toplama işlemini hem bazı temizlik
personelleri yapmakta hem de bazı memurlar tamamen kendi
insiyatifleri doğrultusunda yapmaktadır. Sonuç olarak, yönetim
bazında üniversitede katı atıkların geri dönüşümü anlamında
bir çalışma yapılmamakta ve geri dönüşebilen katı atıkların
ekonomik kazancından faydalanılamamaktadır.
4.2. Gazi Üniversitesi Atık Toplama Sistemi
Gazi Üniversitesinde çöpler merkez yerleşke alanında, mevcut
birimlere en yakın çöp toplama alanına temizlik elemanları
tarafından taşınmakta ve biriktirilmektedir. Çöp toplama
alanlarına getirilen çöpler Gazi Üniversitesi Vakfına ait
çöp kamyonu tarafından 12 noktadan alınmaktadır. Bu 12
nokta Şekil 3 de gösterilmiştir. Çöp kamyonunun topladığı
atıklar son olarak Mamak çöp depolama alanına taşınarak
boşaltılmaktadır.

Şekil 3. Gazi üniversitesi çöp toplama noktaları haritası
Çizelge 1. G.Ü atık toplama noktaları

4.3.Çöp Toplama Noktalarının Ortalama Atık Yüzdelerinin
Belirlenmesi
Yapılan hesaplamalar sonucunda Gazi Üniversitesinden günlük
4212 kg ile 6318 kg ( Bkz.(1)) arasında atık çıktığı tespit
edilmiştir. Çöp toplama noktalarının ortalama atık miktarı
yüzdeliklerini hesaplamak için 16 Ekim – 16 Kasım 2012
tarihleri arasında 4 hafta boyunca haftada bir kez tüm çöp
toplama noktaları tek tek dolaşılarak, her birinden toplanan
torba sayısı not edilmiştir. Daha sonra 4 haftalık sonuçlar dörde
bölünerek ortalama Gazi Üniversitesinden çıkan çöp torbası
sayısı bulunmuştur.

Çizelge 2. Çöp noktalarından çıkan ortalama torba sayısı
Çöp
Toplama
Noktası
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Toplam
Torba
sayısı

1.
Hafta

2.
Hafta

3.
Hafta

4.
Hafta

Ortalama

8
28
9
22
30
25
32
32
10
38
21
51

12
26
12
20
26
20
37
35
8
42
26
60

11
36
13
21
28
28
39
37
13
46
24
58

9
29
11
18
31
30
35
28
14
43
25
49

10
29,75
11,25
20,25
28,75
25,75
35,75
33
11,25
42,25
24
54,5
326,5

Gazi Üniversitesinden çıkan günlük toplam ortalama çöp
torbası sayısı ile her bir noktaya ait günlük çöp torbası sayısı
Çizelge 2 de gösterilmiştir. Üniversitede oluşan günlük atık
miktarını toplam torba sayısına bölerek tek torbanın yaklaşık
ne kadar geldiği hesaplanabilir. Daha sonra her noktadan çıkan
torba sayısı tek torbanın ağırlığı ile çarpılarak noktalara ait
ortalama atık miktarı hesaplanabilir. Buradan da her noktadan
çıkan ortalama atık yüzdesinin hesabına gidilebilir. İşlemde
sadeleşmeler olduğundan 1 numaralı noktanın ortalama atık
yüzdesi uzun olarak aşağıda verilmiştir. Diğer noktaların hesabı
ise Çizelge 3 ‘de sadeleşmeler yapılarak verilmiştir.
1 numaralı noktanın ortalama atık yüzdesi:
( 4212 / 326,5 ) x 10 = 129 kg / gün

Çöp
Toplama
Noktaları
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A Kapısı Toplama Noktası
B Kapısı Toplama Noktası
Kır Evi Toplama Noktası
Tenis Kortları Toplama Noktası
Yemekhane Toplama Noktası
C Kapısı Toplama Noktası
Mavi Ev Toplama Noktası
D Kapısı Toplama noktası
Yol üzerinden A kapısına Toplama Noktası

10

Teknik Eğitimin Fak. Yemekhanesi Toplama Noktası

11
12

Kız Misafirhanesi Toplama Noktası
Sağlık Bilimleri Fak. Toplama Noktası

( 129 x 100 ) / 4212 = % 3,06

Çizelge 3. Çöp noktalarının ortalama atık yüzdeleri
Çöp
Toplama
Noktası
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Atık Yüzdesi
(%)
(10 x 100) / 326,5
(29,75 x 100) / 326,5
(11,25 x 100) / 326,5
(20,25 x 100) / 326,5
(28,75 x 100) / 326,5
(25,75 x 100) / 326,5
(35,75 x 100) / 326,5
(33 x 100) / 326,5
(11,25 x 100) / 326,5
(42,25 x 100) / 326,5
(24 x 100) / 326,5
(54,5 x 100) / 326,5

%3,06
%9,12
%3,44
%6,2
%8,8
%7,89
%10,95
%10,1
%3,45
%12,95
%7,35
%16,69
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Ortalama atık yüzdeleri hesaplama sonucunda A Kapısı
toplama noktasında % 3,06; B Kapısı toplama noktasında
% 9,12; Kır Evi toplama noktasında % 3,44; Tenis Kortları
toplama noktasında , % 6,2; Yemekhane toplama noktasında
% 8,8; C Kapısı toplama noktasında % 7,89; Mavi Ev toplama
noktasında % 10,95; D Kapısı Toplama noktası % 10,1; Yol
üzerinden A kapısı toplama noktasında % 3,45; Teknik Eğitim
Fakültesi Yemekhanesi noktasında % 12,95; Kız Misafirhanesi
toplama noktasında % 7,35; Sağlık Bilimleri Fakültesi toplama
noktasında % 16,69 olarak hesaplanmıştır.
Gazi Üniversitesi Vakfı çöp kamyonunun çöpleri topladığı
noktalar içerisinde en fazla çöp yüzdesi % 16,69 ile Sağlık
Bilimleri Fakültesi çöp toplama noktasına aittir. Bunun nedeni
Sağlık Bilimleri Fakültesi çöp toplama noktasına koymamaları
gerektiği halde Gazi Üniversitesi Hastanesi, hastane sağlık
personelinin evsel nitelikteki hastane atıklarını bir kısmını bu
noktaya atmasıdır. En az çöp yüzdesi ise % 3,06 ile A Kapısı
toplama noktasında hesaplanmıştır. Bunun nedeni ise bu
noktanın sadece etrafındaki çöp kovalarından gelen atıklardan
ve sonbaharda dökülen yapraklardan oluşmasıdır.
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oldukça düşük olduğu görülmektedir. Bunun nedeni, üniversite
kampüsünde sadece gündüzleri aktivite olması, bütün yaşam
aktiviteleri değil, sadece eğitim aktivitelerinin yapılıyor olması
ile açıklanabilir. Ama geri kazanılabilir atıkların miktarları
karşılaştırıldığında, kâğıt atıklar %35, metal atıklar %9, plastik
atıklar %11 ile Türkiye’deki atık bileşenlerinin oranlarının çok
üzerinde çıkmıştır.
4.5. GÜ Atık Kompozisyonları
Gazi Üniversitesi’ndeki bazı birimlerin atık kaynaklarına
göre kompozisyonlarının sınıflandırılması, Gazi Üniversitesi
merkez yerleşkesinde oluşturulmuştur. Çöp numune örnekleri
kantinler, Fen Edebiyat Fakültesi, yemekhane ve Rektörlük
binası diye 4 sınıfa ayrılmıştır. İdari birimler için rektörlük
binası, ortak yaşam alanları için kantinler, organik atıkların
çok çıktığı düşünülerek yemekhane ve fakülteler için Fen
Edebiyat Fakültesi numune alma noktaları olarak seçilmiştir.
Örnekleme 16 Ekim -16 Kasım tarihlerinde haftada 1 kez
yapılmıştır. Farklı bölgelerden gelen atıklar her biri ayrı bir
yığın oluşturacak şekilde boşaltılmıştır. Boşaltılan yığınlar

4.4. Çöp Alma Noktalarında Kişi Başına Düşen Günlük KA
Üretimi

ayrı düzleştirilmiştir. Hepsi 4 bölüme ayrılmıştır. Numune

Kişi başına üretilen ortalama günlük katı atık miktarları, günlük
üretilen miktarların nüfusa bölünmesiyle bulunabilir.

ölçülerindeki altı ve üstü açık, kulplu sabit hacim kabına içini

Ancak bu çalışma Gazi Üniversitesi Vakfı çöp kamyonunun
merkez kampüs yerleşkesindeki çöp alma noktalarında
yapıldığından kişi başına düşen günlük KA üretimi
hesaplanırken, bu noktalardaki kişi sayıları hesaba katılmıştır.
2012 yılı Performans Programına göre buradaki birimlerde
toplam 816 akademik personel, 18685 öğrenci, 1016 idari
personel bulunmaktadır.
Gazi Üniversitesi’nde kişi başına düşen günlük atık miktarı
bulunurken hesaplanan maksimum ve minimum günlük atık
miktarları (Bkz. (1)) Gazi Üniversitesi çöp toplama alanındaki
kişi sayısına bölünmüştür. Sonuçlar aşağıda (Çizelge 4)
verilmiştir.

almak üzere oluşturulan yığınlardan her hangi birinden,
örneğin rektörlük binasından gelen yığından, 1m×1m×0.5m
tamamen dolduracak kadar atık, yığının her bölümünden eşit
miktarda olacak şekilde konulmuştur. Bu sayede temsil edici
bir numune elde edilmesi sağlanmıştır.
Değerlendirilebilir atık sınıfında kağıt, karton, cam – şişe,
metal, plastik, karışık, mutfak atıkları elle ayrılmıştır. Ayrıca
diğer sınıfında tahta, süpürge, pil, ve diğerleri (dolu gıda
kutuları, vs.) elle ayrılmıştır.
Tartım işlemi başlamadan tartı aleti kalibre edilmiştir. Katı
atıklar; plastik, kağıt, organik atıklar, cam, metal ve diğer
atıklar olarak sınıflandırılmıştır. Daha sonra, her atık kategorisi
tartılmış ve kaydedilmiştir. Daha sonra her bir sınıfın her
bileşeninin kendi içerisindeki atık yüzdeleri hesaplanmıştır.
Atık kompozisyon çalışmasının sonucunda plastik atıklar
%20 ile kantinlerde, kağıt atıklar % 60,8 ile Fen Edebiyat

Çizelge 4. Kişi başına düşen atık miktarı
Kişi Sayısı
20517

Kişi Başına Düşen Günlük
Minimum Atık Miktarı kg/
kişi-gün
0,205

Kişi Başına Düşen
max. Atık Miktarı
kg/kişi-gün
0,308

Fakültesinde, mutfak atıkları %54,3 ile yemekhanede,
cam atıklar %11,57 ile kantinlerde, metal atıklar %13,4 ile
yemekhanede en yüksek değerlerde oluştuğu gözlenmiştir.
Gazi Üniversitesinde ortalama toplam atık kompozisyonunu
belirlemek için ise daha önce dört bölüme ayrılarak

Türkiye’de durum; kişi başına oluşan atık miktarı ülkenin geneli
için, kentsel ve kırsal nüfusun özellikleri, sosyo-ekonomik
ve kültürel yapısı, tüketim alışkanlıkları ve benzeri faktörler
de dikkate alınarak 1,15 kg/kişi- gün dolayında alınabilir [8].
Gazi Üniversitesi sonuçları (Max. 0,308 kg/kişi- gün), Türkiye
geneli ile (1.15 kg/kişi- gün) karşılaştırıldığında çöp üretiminin

(Kantinler, Yemekhane, Rektörlük Binası, Fen Edebiyat
Fakültesi) oluşturulan tartım sonuçlarının her bir elemanı
tek bir noktadan çıktığı düşünülerek toplam ortalama atık
kompozisyon yüzdelik değerleri hesaplanmıştır. Bu değerler
Çizelge 5 ‘de verilmiştir.
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Çizelge 5. G.Ü toplam ortalama atık kompozisyon değerleri
Toplam
Kompozisyon
Değerleri
Plastik
Kağıt
Mutfak
Atıkları
Cam
Metal
Diğer

Kantin
(kg)

Yemek
(kg)

Rektörlük
(kg)

Toplam
(%)

4,75
4
9

Fen
Edeb
(kg)
2,75
19
4

2
7,5
26,5

5,25
17,5
4,5

%10,57
%35,1
%32,14

2,75
1,75
1,5

2,5
1,75
1,25

0,75
6,5
5,5

2,4
1,75
2

%6,1
%8,6
%7,49

Şekil 4. Ortalama Katı Atık Kompozisyon Yüzdeleri
Gazi Üniversitesinde yapılan kompozisyon çalışmaları
sonucunda (Şekil 4) kağıt atıklar % 35, mutfak atıkları %32,
plastik atıklar % 11, metal atıklar % 9, cam atıklar % 6 ve diğer
atıklar % 7 olarak bulunmuştur.
4.5.1 GÜ Atık Kompozisyonlarının Karşılaştırılması
Türkiye’deki katı atık kompozisyonu verilerine göre, en çok
üretilen katı atık bileşeni % 34 oranıyla mutfak atıklarına aittir.
Taş, kum gibi diğer yanmayan atıklarla, çocuk bezi, kumaş,
terlik gibi diğer yanabilen atıklar %22 ve %19’luk oranlarla
mutfak atıklarını takip etmektedir. Kâğıt-karton %16’lik bir
orana sahipken, metal atıklar % 1’lik oranla en az üretilen
atıktır [8].
Gazi Üniversitesinde birimlerinden alınarak yapılan atık
kompozisyon sonuçlarında (Şekil 4) kağıt atıklar % 35,
metal atıklar % 9, plastik atıklar % 11 ile Türkiye’deki atık
bileşenlerinin oranlarının çok üzerinde çıkmıştır. Mutfak atıkları
ise hemen hemen birbirine yakın değerler vermiştir. Cam
atıkların ise % 6 oranı ile birbirine eşit çıkması dikkate değerdir.
Meksika’da Baja California Üniversitesi’nde yapılan çalışmada
katı atıkların kompozisyonu % 43 kağıt, % 10 organik, % 3
metal, % 4 cam, % 7 plastik, % 2 inşaat atıkları ve % 31 diğer
olarak hesaplanmıştır [9].
Maleyza ‘nın Kebangsaan Malaysia Üniversitesi (UKM)’nde
yapılan çalışmada katı atıkların kaynaklandığı alanlar; çalışma
ofisleri, öğrenci yurtları, fakülteler ve öğrenci ile ilgili alanlar
4 kategoriye ayrılmıştır. Katı atıkların kompozisyonu; organik
olanlar, kağıtlar, plastikler, camlar, metaller, elektronik atıklar
ve diğerleri olmak üzere gruplandırılarak atıkların üretim ve
bileşimlerini sayısal olarak verilmiştir. Çalışmanın ana amacı,
kampus atıklarının karakterizasyonu, nem içeriği, hacim, pH
ve C/N oranını hesaplamak, belirlemektir. Çalışmanın diğer

bir amacı da, atıkların kompost üretimi için uygunluğunun
irdelenmesidir. UKM ‘de ortalama katı atık üretimi (ay bazında)
137.57 tondur. Katı atık bileşimleri, kağıt %15,9, cam %0,7,
plastik %12,2, metal %1,2, organik %54,8, elektronik atıklar
%0,2 ve diğer atıklar %15 olarak hesaplanmıştır [Tiev ve ark.,
2003].
Gazi Üniversitesi atıkları ile Meksika’da Baja California
Üniversitesi’nde yapılan çalışma karşılaştırıldığında kağıt
atıklar Baja California Üniversitesi’nde daha yüksek çıkmıştır.
Cam ve plastik atıklar ise hemen hemen birbirine yakın yüzdelik
dilimler vermiştir. Mutfak atıklarında ise Gazi Üniversitesinde
daha yüksek değerler oluşmuştur.
Gazi Üniversitesi atıkları ile Maleyza ‘nın Kebangsaan Malaysia
Üniversitesi (UKM)’nde yapılan çalışma karşılaştırıldığında
organik atıklar Kebangsaan Malaysia Üniversitesi (UKM)’nde
daha fazla oluşmuştur. Kağıt atıklar, metal atıklar ve cam
atıklar ise Gazi Üniversitesinde daha yüksek sonuçlar vermiştir.
Plastik atıklar ise birbirine yakın değerler oluşturmuştur.
4.6. Geri Kazanılabilir Maddelerin Ekonomik Değerleri
Gazi Üniversitesinden çıkan yıllık maksimum atık miktarı
2274480 kg/ yıl olarak hesaplanmıştı (Bkz.(1)). Gazi
Üniversitesinde yapılan kompozisyon çalışması sonucunda geri
kazanılabilir atıkların yüzdelik dilimleri hesaplanmıştı.(Bkz.
Çizelge 5). Bu veriler kullanılarak üretilen geri kazanılabilir
atıkların ekonomik değerinin hesaplanması mümkündür. Geri
kazanılabilir maddelerin birim fiyatları; firmalardan alınan ve
o günkü fiyatlardan verilen tekliflerin ortalamaları ve Yalvaç ve
ark. (2014) çalışmaları dikkate alınarak değerlendirilmiştir.

Çizelge 6. Geri kazanılabilir maddelerinin ekonomik
değerleri
Geri Kazanılabilir
atık

Miktar (kg/yıl)

Birim fiyatı

Ekonomik
Değeri

Plastik (%11)

250192,8

0,4

100077,1

Kağıt (%35)
Cam(%6)
Metal (%9)

796068
136468,8
204703,2

0,2
0,05
0,5

159213,6
6823,44
102351,6

Toplam

1387432,8

368465,74

Çizelge 6 ‘da görüldüğü gibi yıllık üretilen atıklardan yaklaşık
368 bin YTL değerinde geri kazanılabilir atıklar içermektedir.
Ayrıca birim fiyatlar firmaların direkt olarak alış fiyatlarıdır.
Firmalarında değerlendirerek piyasaya sürdüğü dikkate
alındığında gerçekten ekonomik değerinin çok daha yüksek
olduğu düşünülebilir.
Ayrıca bir cam şişe doğada 4 bin yıl, plastik bin yıl, kola kutusu
10–100 yıl sürede ancak yok olabilmektedir. Geri dönüşüm
sayesinde ekonomik katkı sağlandığı gibi bu atıkların doğaya
zarar vermesini de engellemiş oluruz. 1 ton kullanılmış kâğıt
geri kazanıldığında 17 adet çam ağacı kesilmesi engellenmiş
olunur. Büyük bir ağaç ise yaklaşık 72 kişinin günlük oksijen
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ihtiyacını karşılamaktadır. Ayrıca 1 ton camın geri kazanımı
sonucu 100 lt petrol tasarrufu sağlanmaktadır. 1 ton plastik
geri kazanıldığında ise 14 bin kwh enerji tasarrufu yapılmış olur.
1 ton metal atığın geri kazanımı sonucu 1300 kg hammadde
tasarrufu sağlanır. Yani kaynakta azaltma ve geri kazanım
uygulamalarıyla hem çevresel hem de ekonomik açıdan çok
yönlü kazanç sağlanabilir.
5. Sonuç ve Öneriler
Atıkların çevreye ve sağlık üzerine etkilerinin ortaya çıkması,
düzenli depolama ve atık yakma proseslerinin çevreye verdiği
zararların tespit edilmesi sonucunda, sürdürülebilir kalkınma
kavramı içinde geri dönüşüm ve atık azaltma fikirleri doğmuş
ve bunun sonucunda katı atık yönetim planına olan ihtiyaç
anlaşılmıştır.
Üniversite yerleşkeleri daha bilinçli bireylerin yaşam alanı
olması, kentlere göre ölçek anlamında daha küçük olmaları ve
yapıları nedeni ile katı atık yönetim modellerinin oluşturulması
için model oluşturmak anlamında çok önemlidirler. Buradan
hareketle Gazi Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde yapılan
bu çalışma ile; katı atıkların miktarı, kompozisyonları ve geri
kazanılabilir atık oranları araştırılmıştır.
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Gazi Üniversitesi merkez yerleşkesinde kişi başına düşen
günlük katı atık miktarı ise minimum değerlerde 0,205 kg/
kişi-gün, maksimum değerlerde ise 0,308 kg/kişi-gün olarak
hesaplanmıştır.
Atık kompozisyon çalışmasının sonucunda plastik atıklar
% 20 ile kantinlerde, kağıt atıklar % 60,8 ile Fen Edebiyat
Fakültesinde, mutfak atıkları % 54,3 ile yemekhanede,
cam atıklar % 11,57 ile kantinlerde, metal atıklar % 13,4 ile
yemekhanede en yüksek değerlerde oluştuğu gözlenmiştir.
Türkiye’deki atık bileşenlerinin karşılaştırılmasında ise kağıt
atıklar % 35, metal atıklar % 9, plastik atıklar % 11 ile
Türkiye’deki atık bileşenlerinin oranlarının çok üzerinde çıkmış,
mutfak atıkları ise hemen hemen birbirine yakın değerler
vermiştir. Cam atıkların ise % 6 oranı ile birbirine eşit çıkmıştır.
Gazi Üniversitesi atıkları ile Meksika’da Baja California
Üniversitesi’nde yapılan çalışma karşılaştırıldığında kağıt
atıklar Baja California Üniversitesi’nde daha yüksek çıkmıştır.
Cam ve plastik atıklar ise hemen hemen birbirine yakın yüzdelik
dilimler vermiştir. Mutfak atıklarında ise Gazi Üniversitesinde
daha yüksek değerler oluşturmuştur.
Gazi Üniversitesi atıkları ile Maleyza ‘nın Kebangsaan Malaysia
Üniversitesi (UKM)’nde yapılan çalışma karşılaştırıldığında
organik atıklar Kebangsaan Malaysia Üniversitesi (UKM)’nde
daha fazla oluşmuştur [10]. Kağıt atıklar, metal atıklar ve cam
atıklar ise Gazi Üniversitesinde daha yüksek sonuçlar vermiştir.
Plastik atıklar ise birbirine yakın değerler oluşturmuştur.
Gazi Üniversitesi atıklardan yaklaşık yıllık 368 bin YTL değerinde

geri kazanılabilir atıklar içermektedir. Bu da aylık yaklaşık 30
bin YTL ye karşılık gelmektedir. Ancak birim fiyatların talebe
ve günün koşullarına göre değişebileceği unutulmamalıdır.
Bu nedenle; plastikler için yaklaşık 250 ton/yıl; kağıt-karton
için 796 ton/yıl; cam için ortalama 136,5 ton/yıl ve metaller
için 204,7 ton/yıl atık miktarlarının esas alınması ve bu
miktarlardaki geri kazanılabilir atıkların ekonomik değerlerinin
günün koşullarına göre hesaplanması daha objektif olacaktır.
değerinin çok daha yüksek olduğu düşünülebilir.
Kaynağında ayırma işleminin oturması alışkanlıkların
değişmesi ile ilgili olduğu için çok zaman alabilecek bir süreçtir.
Türkiye’de üniversiteler bu konuda çok geç kalmıştır. Avrupa ve
diğer gelişmiş ülkelerde kaynağında ayırma işlemi için gönüllü
kuruluşlar ve eğitim en çok kullanılan metot olarak tespit
edilmiştir. Üniversitede bulunan kişilerin büyük bir çoğunluğu
eğitimli kişiler olduğu düşünüldüğünde böyle bir ortamda
oluşturulacak bir katı atık modellemesine katılımın çok yüksek
olacağı düşünülebilir ayrıca şehirlerle karşılaştırıldığında
üniversitedeki kişilerden alınacak veriminde maksimum olacağı
beklenebilir.
Üniversite ortamında oluşturulacak geri dönüşebilir atık
yönetim sisteminde en önemli rol üniversite yönetimine ve
bu dalda çalışan akademik personellere düşmektedir. Diğer
yandan üniversitelerde akademik personel, öğrenciler ve idari
personele atık geri dönüşümü ile ilgili seminerler verilerek
atık dönüşümünün hem çevre için hem de insan sağlığı için ne
kadar önemli olduğu, hem de bu geri dönüşebilir maddelerden
ne derece ekonomik gelir elde edilebileceği hakkında bilgiler
verilerek katı atık yönetiminin etkili yürümesi sağlanabilir.
Ayrıca üniversite kampüsünden çıkan atıkların toplanması ve
aktarma istasyonlarına taşınması, aktarma istasyonlarının
işletilmesi, depolama alanlarının değerlendirilmesi, geri
kazanım, bir planlama dahilinde genişçe ele alınmalıdır.
Üniversite ortamında yapılan bu çalışmaya bakıldığı zaman
üniversitelerde etkili bir atık yönetimi oluşturulduğunda,
sistemin geri dönüşüm planlaması yapılmamış mevcut
durumdan daha iyi bir duruma geleceği aşikârdır. Yani katı atık
yönetimi bütünsel bir bakış açısı gerektirmektedir. Hedefleri
sistemin bir veya birkaç parçası üzerinden belirlemek, ve
bu sistemin parçaları üzerinden kararlı bir şekilde yürümek
üniversite ortamında oluşturulacak bir katı atık yönetimi en
etkin seviyeye getirebilir.
Günümüzde geri dönüşebilir malzemenin ekonomik değeri
şüphesiz tartışılmazdır. Gazi Üniversitesinde yapılan çalışma
sonucunda üniversite atıklarının geri dönüşüm kapasitesi
çok yüksek olduğu görülmüştür. Üniversitelerde yapılacak
etkili bir geri dönüşüm atık planlaması ile üniversitelerin ek
gelir sağlayacağı kaçınılmazdır. Geri dönüşümden gelecek
para ile yüzlerce öğrenciye burs sağlayabilecek, öğrencilerin
sosyal sorumluluk projelerine buradan gelecek kaynaklarla
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destek olunabilecek, üniversite içerisinde ihtiyaç duyulan bir
gereksinimi burada oluşacak kaynaklarla karşılayabilecektir.
Bu çalışma ile yapılan hesaplamalar sonucunda, üniversite
atıklarının üniversitede bulunan kişi sayısına, sosyo-ekonomik
yapıya ve alışkanlıklara bağlı olarak değiştiği de göz önünde
bulundurularak, üniversitelerde acilen etkili bir katı atık
modellemesine başlanması gerektiği üniversite yönetimlerinin
göz ardı edemeyeceği önemli bir gerçektir.
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