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Abstract

Katı atıkların büyük sorunlara yol açmadan ortadan kaldırılması
için planlı olarak yürütülen bir katı atık yönetim sistemine
ihtiyaç duyulmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi (GAB),
katı atıkların öncelikli çevre problemleri olarak yaşandığı
bölgeler arasındadır. GAB’nda yer alan büyükşehirlerde ve
henüz gelişmekte olan illerinde katı atıklar birinci öncelikli
sorunlar arasında yer almaktadır. Bu illerin başında Diyarbakır,
Şanlıurfa, Şırnak ve Siirt illeri gelmektedir. Adıyaman ili ise
bu illere oranla bölgede katı atık sorunu açısından üçüncü
öncelikli sorun olan iller arasında yer almaktadır. Ancak
ilde katı atıklar önemli problemlere yol açabilecek biçimde
bertaraf edilmektedir. Bu çalışma kapsamında Adıyaman
Katı Atık Depolama Alanı’nda incelemeler yapılmış ve sızıntı
sularının doğrudan İncesu Çayı’na verildiği ve buradan da yakın
bir mesafeden Atatürk Baraj Gölü’ne karıştığı görülmüştür.
Depolama alanına getirilen atıklar vahşi depolama yöntemi
ile depolanmakta ve bazı atıklar ise depolama alanında gelişi
güzel şekilde yakılmaktadır. Depolama alanının çevresinde
gerekli önlemlerin alınmaması, bu alanın tarım arazileri
arasında olması ve Atatürk Baraj Gölü’ne olan mesafesi
nedeniyle önemli problemlere yol açabileceği görülmektedir.
Belirtilen bu sorunlar ile ilgili önlemlerin alınmaması ve düzenli
depolama alanı ile ilgili yapılan çalışmaların hızlandırılmaması
durumunda Adıyaman ilinde var olan çevre sorunları daha da
ileri boyutlara ulaşabilecek ve çevresel ortamlar üzerinde
önemli etkiler yaratacaktır.

A solid waste management system that is runned schemingly
is needed to remove solid wastes before they lead to major
problems. Having serious problems about solid waste
management, Southeastern Anatolian Region (SAR) is
among the regions where solid wastes are seen as primary
environmental problems. Solid wastes in big cities and
developing cities included in SAR are among first priority
problems. Foremost among these cities are Diyarbakır,
Şanlıurfa, Şırnak and Siirt. When compared to these cities,
Adıyaman is among cities having third priority problem about
the solid waste problem. However, solid wastes are removed in
a way that it can couse major problems in the city. Withing the
scope of this study, an investigation was carried out in Adıyaman
Solid Waste Landfill Site. It was observed that leachetes were
directly discharged into İncesu Stream and then, from here they
reached the Atatürk Dam Lake. Wastes brought to the landfill
site are dumped with wild storage method and some wastes
are burned randomly in the landfill site. It has been observed
that not taking necessary precautions around the landfill site,
this site’s being among the agricultural lands and its distance
to the Atatürk Dam Lake can cause major problems. In case
the necessary precautions about the problems stated above
are not taken and studies about an organized landfill site are
not accelerated, the environmental problems in Adıyaman will
worsen and this will have serious effects on environmental
settings.

Anahtar kelimeler: Atık yönetimi, çevre sorunları, katı atık,
sızıntı suyu, vahşi depolama

Keywords: Waste management, environmental issues,
solid waste, leachate, uncontrolled dumping

761

2nd International Sustainable Buildings Symposium
1. Giriş
Dünya nüfusunun 2015 yılına kadar 7,2 milyara ulaşacağı ve
hızlı kentleşme sonucu 2025 yılına kadar kentlerde yaşayan
insan sayısının da bugünküne nazaran 2-3 katına ulaşacağı
tahmin edilmektedir [1]. Bu hızlı nüfus artışının doğal bir sonucu
olan kentleşme ise başlı başına bir problem olmamakla birlikte,
gelişi güzel ve plansız büyüme sonucu, kamusal alanların ve
nehir kenarlarının zarar görmesi, hava ve su kirliliği ile katı atık
oluşumu gibi birçok çevresel soruna sebebiyet vermektedir [2].
Artan nüfusa bağlı olarak büyüyen tüketim ihtiyacı ve ilerleyen
teknolojik gelişimin beraberinde getirdiği çevre kirliliği,
aynı yerküreyi paylaşan tüm insanların ortak sorunudur.
Çevre kirliliğinin önemli bir bölümünü oluşturan katı atık
(çöp) sorunu ise tüm dünyada ve özellikle de Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkelerde iyileştirilmesi gereken bir süreçtir
[3]. Söz konusu atıklar başlıca; yiyecek atıkları, kağıt-karton,
plastik, naylon, metal-teneke, cam, deri, kemik, lastik, taştoprak, odun, tekstil, bahçe atıkları ve ince çöplerdir [4]. Katı
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre katı atık, üreticisi
tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile ilgili
özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde
bertaraf edilmesi gereken katı maddeler ve arıtma çamurları
olarak tarif edilebilir [5].
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Katı atık; tehlikeli atıklar, sıvı atıklar ve atmosferik gazlar
haricindeki tüm atık maddeleri kapsayan çok genel bir
kavram olmasına rağmen kentsel katı atıklar, mesken, ticari,
kurumsal, inşaat-yıkım ve kentsel hizmetler gibi sebeplerden
kaynaklanmaktadır [6]. Katı atıklar; atık döngüsü içinde,
üretildikleri andan son uzaklaştırma aşamasına kadar çevre ve
insanla doğrudan ya da dolaylı etkileşim içindedir. Katı atıklar,
gerek içeriklerindeki hastalık yapıcı veya bulaştırıcı maddelerle
doğrudan; gerekse fare, sinek vb. diğer canlılar için beslenme
ve üreme kaynağı olması nedeniyle dolaylı olarak çevre ve
insan sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir [7,8].
İnsan faaliyetleri sonucu oluşan katı atık sorununun
giderilmesinde kullanılan yöntemleri düzensiz (vahşi)
depolama, düzenli depolama, kompostlama, tekrar kullanım,
geri dönüşüm, geri kazanım ve yakma şeklinde sınıflandırmak
mümkündür.

beslenen canlılar tarafından yerleşim bölgelerine taşınması gibi
sorunlar oluşmaktadır. Vahşi depolama sahalarında, yer seçimine
özen gösterilmemiş, zemin etütleri yapılmamış, geçirimsizlik
tabakası inşa edilmemiş, atıklar kontrolsüz olarak dökülmüştür.
Vahşi döküm sahalarında her zaman yangın ve kayma (göçük)
riski mevcuttur. Ayrıca kesif kokular ve sağlıksız ortamlar da
mevcuttur [3].
2. GAB Katı Atık Problemleri
Günümüzde nüfus artışına, teknolojik gelişmeye, sanayileşme
ve kentleşmeye paralel olarak gerek miktar, gerekse içerik
açısından hızla artan diğer bir problem de katı atıklardır. Katı
atıkların doğaya olumsuz etkileri önemli bir çevre problemi
haline gelmiştir. Dünya giderek büyük bir çöplük haline
dönüşmektedir. Katı atıklardaki bu artış bir yandan çevrenin
yükünün artmakta olduğunu, bir yandan da doğal kaynakların
sorumsuzca tüketildiğini, hammadde ve enerjinin de israf
edildiğini göstermektedir. Katı atıklar ile ilgili olarak bir takım
geri dönüşüm çalışmaları yapılmaya çalışılsa da ülkemiz
gibi kalkınmakta olan ülkeler hala katı atıklarını hala geliği
güzel vahşi bir biçimde deponi alanlarına bırakmaktadırlar.
Bu şekilde bir çığ gibi büyüyen katı atıklarırın içerisindeki
sıvı materyal yağmur suları ile birleşerek belli bir süre sonra
kendine bir yatak oluşturarak bir dere haline gelmekte
ve barındırdığı yoğun kirletici yük ile birlikte ekosistemin
istenmeyen bölgelerine taşınarak ekosistem için tehdit
unsuru olmaktadır [9].
GAP projesinin artan bir ivmeyle gelişmesi; endüstrileşme,
kentleşme gibi sektörlerin de yatırımını ve faaliyet alanını
genişletmiştir. Özellikle hızlı nüfus artışı ve kentleşme
kapsamında atık üretiminde meydana gelen artışlar ve bu
atıkların gelişi güzel alıcı ortama bırakılması son derece önemli
çevresel sorunları da beraberinde getirmesini kaçınılmaz
kılmıştır [10]. GAP kapsamında bulunan Adıyaman, Batman,
Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Kilis
illerinde katı atıklar öncelikli çevre problemleri arasındadır
(Şekil 1). Bu illerin katı atık depolama sahalarının yerini ve
mevcut durumunu gösteren 1/500 000 ölçekli harita Şekil 2’de
gösterilmiştir.

Düzensiz (vahşi) depolama, katı atıkların hiçbir önlem
alınmaksızın açık araziye rastgele boşaltılarak insan
çevresinden uzaklaştırıldığı, gelişmemiş ya da gelişmekte
olan ülkelerde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem; depo
sahasında rüzgâr etkisi ile toz bulutlarının oluşması, meydana
gelen gazların hava kirliliğine neden olması, geniş bir alana
yayılan katı atıkların çevre ve görüntü kirliliği yaratması ve bu
alanlarda barınan ve beslenen hayvanların bulaşıcı hastalıklara
sebep olması gibi ciddi problemleri yaratmaktadır [1].
Düzensiz depolamada koku kirliliği, yüzey suyu kirliliği, yeraltı
suyu kirliliği, atıkların çevreye dağılması ve kirliliğin atıklardan

Şekil 1. Güneydoğu Anadolu Bölgesi katı atıkların öncelikli
sorunlar haritası [12]
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Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak illerinde katı atıklar
birinci öncelikli sorunlar arasında yer almaktadır. Bu iller
arasında sadece Şanlıurfa ve Gaziantep illerinde atıklar
düzenli depolama yöntemi ile depolanmaktadır (Çizelge 1).

Ancak Şanlıurfa ili Viranşehir Ceylanpınar Katı Atık Birliği,
Siverek Katı Atık Birliği ve Güney Fırat Katı Atık Bertaraf ve
Altyapı Hizmetleri birlikleri katı atık depolama işlemlerini vahşi
depolama yöntemi ile gerçekleştirmektedirler [11].

Şekil 2. GAP bölgesi arazi kullanım durumu ve evsel katı atık depolama sahalarının konumu [10]
Çizelge 1. Güneydoğu Anadolu Bölgesi il sınırları içinde merkez belediyelerinde oluşan katı atıkların toplanma, taşınma
ve bertaraf yöntemleri [11, 13, 14]
İller

Toplanan Ortalama Katı Atık
Mitarı (ton/gün)

Toplanan Atıklar

Taşıma

Bertaraf Yöntemi

Adıyaman

172,84

Evsel, Tıbbi

Özel Sektör

Düzensiz Depolama

Batman

197,7

Evsel, Tıbbi

Belediye, Özel Sektör

Düzensiz Depolama

Diyarbakır

592,60

Evsel, Tıbbi

Belediye

Düzensiz Depolama

Gaziantep

~1058,73

Evsel, Tıbbi

Belediye, Özel Sektör

Düzenli Depolama

Kilis

82

Evsel, Tıbbi

Belediye

Düzensiz Depolama

Mardin

450

Evsel, Tıbbi

-

Düzensiz Depolama

Siirt

115

Evsel, Tıbbi

Belediye

Düzensiz Depolama

Şanlıurfa

392,31

Evsel, Tıbbi

Belediye, Özel Sektör

Düzenli Depolama

Şırnak

131,621

Evsel, Tıbbi

Belediye, Özel Sektör

Düzensiz Depolama

3. Adıyaman Kenti Katı Atık Problemleri ve Çevresel Etkileri
Güneydoğu Anadolu Bölgesi bünyesindeki diğer iller gibi
Adıyaman ilinde de katı atıkların toplanması, taşınması ve
bertarafı büyük bir sorun oluşturmaktadır. Mevcut durumda
katı atıklar kontrolsüz bir şekilde toplanmakta, taşınmakta
ve bertaraf edilmektedir. Atıklar, Katı Atıkların Kontrolü
Yönetmeliğine aykırı biçimde açık alanda biriktirilmektedir
[10]. Bu olayda çevre kirliliği, koku problemi yaratarak çevre
sağlığını tehlikeye sokmaktadır. Ayrıca vahşi depolama
alanın Atatürk Baraj Gölü’ne yakınlığı sebebiyle kontrolsüz
şekilde yapılan bu katı atık bertarafı ile gerek taşınım

gerekse de taban suyuna karışan veya yüzeysel sulara
karışarak göle ulaşan sızıntı suları baraj gölü kirliliğine
neden olmaktadır.
Gelişmekte olan iller kapsamı dışında yer alan 3C sınıfındaki
Adıyaman il merkezi için bir günde kişi başına oluşan kentsel
katı atık (KKA) miktarı 2013 yılında 1,18 kg/kişi-gün, 2020
yılına 1,4 kg/kişi-gün ve 2030 yılında ise 1,86 kg/kişi-gün olarak
tahmin edilmiş ve oluşan KKA miktarı mevsimlere bağlı olarak
da değişim gösterdiği açıklanmıştır. Adıyaman il merkezinin
dahil olduğu 3C sınıfındaki belediyeler için verilmiş olan tahmin
edilmiş birim atık miktarları Çizelge 2’de gösterilmiştir. 3C
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sınıfında yer alan iller için tahmini atık karakterizasyonu ise
Çizelge 3’te verildiği şekildedir [20].

Çizelge 2. Büyükşehir dışındaki belediyeler için tahmini
birim atık oluşumları [20]
3C BÖLGESİ

2010

2015

2020

2025

2030

KKA (kg/kişi-gün)
KKA’nın artışı (%)

1,11
-

1,23
2,3%

1,40
2,6%

1,60
2,9%

1,86
3,1%

Adıyaman kenti gibi sağlıklı bir kentleşmenin görülmediği
kentlerde katı atık, çevre sorunlarının ileri boyutlara
taşınmasında önemli bir unsurdur. Çevre Kirliliğine neden olan
katı atıklar; evsel katı atıklar, endüstriyel katı atıklar, ticari
katı atıklar, tehlikeli katı atıklar, özel atıklar ve hafriyat / moloz
atıkları şeklinde çeşitlendirilebilir:
•

Evsel katı atıklar; temelde evde atılan katı atıkları
kapsamaktadır. Bununla birlikte sokaktaki çöpler ve pazar
atıkları da bu gruba dâhil edilebilir.

•

Ticari atıklar ise ticari faaliyetler sonucunda, ticari
bölgelerde yoğun bir şekilde oluşur. İçerisinde evsel
katı atıklara nazaran geri kazanılabilir ambalaj atığı vb.
bulunur.

•

Endüstriyel katı atıklar başta tehlikeli katı atık
olarak görülür ancak her endüstriyel katı atık bilindiği
gibi tehlike arz etmez. Birçoğu da geri kazanılabilir
özellik taşır. Adıyaman’da sanayi henüz gelişmeye
başladığı için endüstriyel katı atıklar önemli boyutlara
ulaşmamıştır.

•

Tehlikeli atıklar ise; zehirleyici, patlayıcı, parlayıcı,
ekotoksik, oksitleyici, aşındırıcı vb. gibi tehlike kriterlerine
sahip atıklardır.

•

Özel atıklar da tehlikeli atık özelliği taşır. Ancak bunlar
çeşitli nedenlerden ötürü tehlikeli atıklardan ayrılmıştır.
Kullanılmış yağlar tıbbi atıklar, PCB’li atıklar, floresan
lambaları, piller vb. bunların örnekleridir [15].
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Diğer hacimli yanabilenler

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

Diğer hacimli yanmayanlar

1,0

1,0

1,0

0,9

0,9

Diğer yanmayanlar

12,4

12,6

12,7

12,6

12,5

Kağıt

10,6

11,5

12,4

13,2

14,0

Plastik

7,2

7,7

8,3

8,8

9,3

Elektrik/elektronik ekipman

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Toplam

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Biyobozunur atık

63,6

61,8

60,1

58,7

57,4

Geri dönüştürülebilir atık

28,7

30,8

32,9

35,0

36,8

Ambalaj atığı

14,7

15,8

16,8

17,9

18,8

Diğer

13,9

14,1

14,1

14,1

14,0

İl genelinde merkez ve ilçe belediyelerine ait düzenli katı atık
depo alanları ile bertaraf tesisi mevcut değildir. Bu da ilde en
büyük öncelikli çevre sorununu oluşturmaktadır. İlde bulunan
katı atıklar (çöpler) düzensiz olarak uygun olmayan şartlarda
toplanmakta ve herhangi bir bertaraf işlemi yapılmamaktadır
(Şekil 3).
Adıyaman il merkezinin mevcut katı atık depolama alanı
Atatürk Baraj gölüne yaklaşık 1000 - 1500 metre mesafededir.
Bu alanda çöplerden oluşan sızıntı suları yüzeysel akım
göstermemekle birlikte; sızma yolu ile yaklaşık 500 metre
ileride İncesu Deresine ulaşmakta buradan da baraj gölüne
akmakta ve kirliliğe sebep olmaktadır [13]. Son derece
yüksek kirlilik değerlerine sahip olabilen çöp sızıntı sularının
alandaki yüzeysel su kaynakları, tarım arazileri ve Atatürk
Baraj Gölü’ne dökülmesi önemli bir çevre kirliliğine neden
olmaktadır [16]. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Coğrafik Bilgi
Sistemi’nden erişilen haritada katı atık depolama sahasının
sulak alanların korunması için oluşturulan sınırlar içerisinde
yer aldığı görülmüştür (Şekil 4). Ayrıca, döküm alanında
koku, metan gazı yanması, toprak kirlenmesi, estetik
görünümün ve doğal hayatın bozulması da söz konusu
olmaktadır [17]. Adıyaman il merkezi ve ilçelerinde oluşan
atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf yöntemleri
Çizelge 4’de verilmiştir.

Çizelge 3. Büyükşehir dışındaki belediyeler için tahmini
katı atık karakterizasyonu [20]
3C BÖLGESİ
Atık bileşenleri (%)
Karton

2010

2015

2020

2025

2030

6,9

7,5

8,1

8,6

9,1

Hacimli karton

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

Beton/kiremit/moloz

11,3

12,3

13,2

14,0

14,9

Mutfak atığı

37,8

34,1

30,6

27,3

24,4

Bahçe atığı

2,0

2,0

2,1

2,1

2,1

Cam

1,4

1,5

1,5

1,6

1,6

Tehlikeli atık

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

Metal

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

Hacimli metal

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

Diğer yanabilenler

5,5

5,9

6,3

6,8

7,2

Şekil 3. Adıyaman kenti katı atık depolama alanından bir
görünüş
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Çizelge 4. Adıyaman ilinde 2013 Yılı İl/İlçe Belediyelerde Oluşan Katı Atıkların Toplanma, Taşınma ve Bertaraf
Yöntemleri [16]
İl/İlçe
Adıyaman Belediyesi

Toplanan Atıklar

Taşıma

Bertaraf Yöntemi

Evsel, Tıbbi

Belediye, Özel Sektör

Düzensiz Depolama

Kahta Belediyesi

Evsel

-

Düzensiz Depolama

Samsat Belediyesi

Evsel

Belediye

Düzensiz Depolama

Çelikhan Belediyesi

Evsel

Belediye

Düzensiz Depolama

Sincik Belediyesi

Evsel

Belediye

Düzensiz Depolama

Gerger Belediyesi

Evsel

Belediye

Düzensiz Depolama

Tut Belediyesi

Evsel

Belediye

Düzensiz Depolama

Gölbaşı Belediyesi

Evsel

Belediye

Düzensiz Depolama
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Şekil 4. Atatürk Baraj Gölü sulak alan koruma bölgesini gösteren harita [19]
kentsel alanlarda ciddi çevre problemlerine yol açarken katı
atık sorununun çözümü noktasında yerel yönetimlere de
önemli sorumluluklar yüklemektedir. Katı atık sorununun
giderilmesinde, atıkların toplanması, taşınması, depolanması
ve bertaraf edilmesi işlemlerinin yerel yönetimlerce etkin bir
şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

Şekil 5. Atatürk Barajı kuzeyinde bulunan çöp depolama
alanından bir görünüş
Katı atık bertaraf problemi, Adıyaman ve ilçelerde artan nüfusla
bugün daha büyümüştür. İlde bu atıklar mühendislik yönü
olmayan bir şekilde yüzeysel su kaynakları civarına, ormanlık
alanlara ve yol kenarlarına dökülmüştür (Şekil 5) [18]. Ayrıca
2013 Yılı İl Çevre Durum Raporu’nda vahşi depolanan evsel katı
atıkların toprak kirliliğine neden olan en önemli kaynak olduğu
belirtilmiştir [13].
4. Sonuç
Günümüz kentlerinin en büyük sorunlarından biri olan katı
atıkların her geçen gün önemli miktarda artış göstermesi,

Yapılan araştırmalar sonucunda Güneydoğu Anadolu Bölgesi
illerinin büyük çoğunluğunda atıkların düzensiz olarak
depolandığı ve katı atıkların öncelikli çevre problemleri arasında
yer aldığı görülmektedir. Artan nüfus nedeniyle, Adıyaman’ın
katı atık problemlerinin giderek büyüdüğü ve bertarafı için daha
fazla gayret gerektiği görülmektedir. Ayrıca vahşi depolama
alanının Atatürk Baraj Gölü’ne yakınlığı ve sızıntı sularının
yakın mesafeden baraj gölüne ulaşması ise sulak alanların
korunması açısından ayrı bir önem arz etmektedir. Adıyaman
ilinin bu özel durumu göz önünde bulundurulursa oluşan
atıkların düzenli bir şekilde depolanmasının gerekliliği daha iyi
kavranabilir. İlde atıkların entegre biçimde yönetilmesi yoluna
gidilmeli ve her türlü yönetme alternatifi birlikte optimum
biçimde kullanılmalıdır. Bunun için yapılabilecekler ise;
•

Depo yerine gidecek veya depolanacak katı atıkların
azaltılması için okullar, kamu kurumları, bürolar,
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ticarethaneler vb. yerlerde geri kazanılabilecek maddeler
geri kazanılmalıdır.
•

Tehlikeli ve özel atıklar yakma tesisinde yakılmalı veya
evsel atıklardan ayrı olarak düzenli depolanmalıdır.

•

Organik nitelikte oluşan pazar atıkları yaz aylarında tarla
ve bahçelerde çürütülüp, kullanılabilir. Bunlar yapıldıktan
sonra geriye kalan evsel çöpler düzenli depolarda
depolanmalıdır.
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