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Anaerobik
Fermentasyon (AF)

Anaerobik fermentasyon, mikroorganizmaların oksijen yoklu!unda biyobozunur materyal)
leri parçaladı!ı bir dizi biyolojik süreç'r.

Biyoa%k Biyobozunur bahçe ve park a$kları, ev, restoran, hazır yemek firması ve ma!azaların gıda
ve mu*ak a$kları ile gıda i"leme tesislerinin benzer a$kları (WFD 2008/98 Madde 3.4).
Organik a$k olarak da adlandırılır.

Karı"ık toplama Kâ!ıt ve karton, karı"ık a$klardan farklı bir yı!ın olarak metal, plas'k ve cam gibi di!er geri
dönü"türülebilir materyallerle birlikte toplanır.
Çok materyalli toplama olarak da adlandırılır.

Kompost Kompost, aerobik ve dene'mli ko"ullar al$nda organik maddelerin kısmi humusla"$rılma)
sına ve mineralizasyonuna yönelik mikrobiyal süreç'r.

Kapıdan toplama Son kullanıcıların evlerinden do!rudan a$k toplama i"lemidir, çöp toplama olarak da
adlandırılır.

Evsel a%k Ev kaynaklı a$klar (kapıdan toplama, geri dönü"üm konteynırları, geri dönü"üm çöplükleri,
vs. yoluyla). Ev a$kları olarak da adlandırılır.

Kentsel a%k Belediye yetkilileri adına/tara#ndan ya da belediye yetkililerini temsil etmeyen özel sek)
tör ('cari ya da kar amacı gütmeyen özel kurumlar) tara#ndan toplanan a$klar. A$k yı!ı)
nını evsel a$klar olu"tursa da, 'caret merkezleri, ofisler, kamu kurumları ve belirli
belediye hizmetlerinden kaynaklanan benzer a$klar da buna dâhildir. %ehir kanalizasyon
"ebekeleri, hurdalar, kentsel in"aatlar ve yıkımlardan kaynaklı a$klar haricindeki büyük
a$klar da dâhildir.
Bu projede yalnızca kentsel a$k yı!ınlarına ili"kin rakamlar dikkate alınmı"$r.

Karı"ık a%k Ayrı olarak toplanmayan a$klar olup, istenmeyen ya da karma a$k olarak da
adlandırılır.

Ayrı toplama Kâ!ıt ve karton, karı"ık a$klardan ve plas'k, metal, cam, vs. gibi di!er geri dönü"türülebilir
materyallerden ayrı olarak toplanır.
Ana ayrı"$rma düzenine (evsel a$kların ayrı"$rılması, geri dönü"üm konteynırları, geri dö)
nü"üm çöplükleri, di!er düzenler) göre toplanan a$klar.

Ye"il a%k Biyobozunur bahçe ve park a$kları. Ye"il a$k, biyoa$kların bir parçasıdır.



7

Önsöz

Tohumdan Komposta...

Sürdürülebilir gıda sisteminin ya"am döngüsüne bak$!ımızda, her "eyin sa!lıklı toprak ve iyi bir atalık tohum
ile ba"ladı!ını söyleyebiliriz. E!er gıdayı ekolojik olarak ye'"'rmeyi, yerel olarak da!ıtmayı, a$!ı azaltmayı,
ar$kları kompost yapmayı ve kompostu yeniden topra!a vermeyi ba"arabilirsek, o zaman gerçek anlamda
kendine yeten gıda döngüsünü yaratmayı da ba"armı"ız demek'r. Bu, hem insanlar için, hem de dünya için
iyi olandır.

Türkiye’nin muazzam bir kompost potansiyeli var. Evde yemek yapma alı"kanlı!ımız büyük "ehirlerde bile
devam ediyor, yemekler büyük ölçüde semt pazarlarından taze alınan, ambalajsız ürünler ile pi"iriliyor. Do)
layısıyla a$!ımızın yakla"ık %60’ı organik'r. Bu, geli"mi" ülkelere kıyasla çok yüksek bir oran. Akdeniz Bölgesi,
Dünya’nın en popüler turizm bölgelerinden biri ve buna ba!lı olarak büyük miktarda gıda a$!ı üre'yor. Çi+)
çilik ve hayvancılık ise yine fazla miktarda a$k üreten sektörler. Bu organik a$kların yalnızca küçük bir kısmı
bile de!erlendirilse, ciddi miktarda kompost elde edilebilir.  

Potansiyel, muhte"em bir kelime. Her tohum, her bebek, inanılmaz bir potansiyel ile do!uyor. En büyük,
ha'a belki de fark yaratan tek "ey ise, bizim bu potansiyel ile ne yap%!ımız.

‘Türkiye Çöpünü Dönü"türüyor!’ Projesi, Bu!day’ın bu potansiyeli kullanmak için duydu!u doyumsuz arzu)
nun bir ürünüdür. Çevreye zarar veren bir etkeni (a$k), fakir toprakları besleyecek bir ürüne (kompost) dön)
ü"türmek, temel hedeflerimizden biri olmu"tur. 

‘Türkiye Çöpünü Dönü"türüyor!’ ile, Türkiye’deki kompost potansiyelinin bir tablosunu (ulusal bir anket yo)
luyla) çizmeyi, 18 belediyeyi Avrupa’daki en iyi kompost uygulamalarını ziyarete götürmeyi, e!i'mler dü)
zenlemeyi, uluslararası bir kompost konferansına ev sahipli!i yapmayı ve elinizde tu,u!unuz bu kitabı
yaratmayı ba"ardık. 

Çok çalı"$k. Ve buna ra!men yap$klarımızın yeterli olmadı!ının da farkındayız. Yüksek kapasiteli kompost
tesisleri bir anda ortaya çıkmayacak. Uzun bir yolun ba"ında oldu!umuzu biliyoruz. Fakat tüm içtenli!imizle
umuyoruz ki, ‘Türkiye Çöpünü Dönü"türüyor!’ ile sa!lıklı bir tohum atmayı ba"armı" olalım. 
Çünkü eninde sonunda, elimizden gelen ve fark yaratan en önemli "ey de bu. 

Gizem Al$n Nance
E")Genel Müdür
Bu!day Ekolojik Ya"amı Destekleme Derne!i



Sürdürülebilir a$k yöne'minde 20 yıldan fazla deneyim sahibi bir kurulu" olarak ACR+, kompost stratejilerini
her zaman elzem görmü"tür. 

Biyoa$klar, belediyelerin ka$ a$k yöne'minde hem nicelik hem de nitelik bakımından stratejik bir pay olu")
turur. &yi yöne'ldi!i tak'rde ise, çöplükler ve düzenli depolama sahalarından yayılan sera gazı (GHG) salınımı
azal$labilir. Aynı zamanda, biyoa$kların kompost ba"ta olmak üzere etkin bir "ekilde dönü"türülmesi, yeni)
lenebilir bir kaynak yaratarak, toprak rehabilitasyonunda ba"arıyla kullanılabilecek bir gübre takviyesi de
sa!lar. 

ACR+, 2012 yılından beri a!ını geni"leterek Akdeniz ülkelerini de kapsamaya ba"lamı"$r. Hepimiz, Akdeniz
havzasının bir parçası olan büyük bir aileyiz. 

ACR+, i"te bu iki nedenden ötürü, Türkiye Çöpünü Dönü"türüyor! Projesi’ni desteklemekten memnuniyet
duyuyor. 

Dahası, teknik konularda ba!ları güçlendirmenin, iki ülke ve kültür arasında köprüler kurmakta ne kadar
faydalı oldu!unun bilincindeyiz. Bu projenin, Türkiye’deki belediyeler ile bereketli i"birliklerinin bir ba"langıcı
olmasını diliyoruz. 

Françoise Bonnet
Genel Sekreter
ACR+
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Proje Ortakları

Bu!day Ekolojik Ya"amı Destekleme Derne!i

Bu!day Ekolojik Ya"amı Destekleme Derne!i'nin tohumları ilk olarak 1990 yılında Bodrum, Türkiye'de a$ldı.
Türkiye'nin önde gelen do!a odaklı sivil toplum kurulu"larından biri olan Bu!day, 2002 yılından bu yana eko)
lojik farkındalık yaratmaya, de!erli ekosistemlerin geri dönü"ü olmayan bir "ekilde zarar görmesi sonucu
ortaya çıkan sorunlara çözüm sunmaya ve do!ayla uyum içerisinde bir ya"amı desteklemeye çalı"maktadır.

Bu!day’ın projeleri arasında organik pazarlar (www.ekolojikpazarlar.org), organik tarım a!ı (www.tatuta.org),
tohum takas a!ı (www.tohumtakas.org), ile ekolojik ya"am, hobi bahçeleri ve organik tarım üzerine kurslar
yer almaktadır. Bu!day, Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu'nun bir üyesi olup, Ekim 2014'te
&stanbul'da bini a"kın ka$lımcının yer aldı!ı 18. Dünya Organik Kongresi'ni organize etmi"'r.

Misyon ve Hedefler:
Bu!day Ekolojik Ya"amı Destekleme Derne!i, bireylerin ve toplumun bir bütün olarak “ekolojik ya"ama” dair
farkındalı!ını, anlayı"ını ve duyarlılı!ını ar$rmak amacıyla kurulmu"tur. Bu!day, a"a!ıdakiler de dâhil olmak
üzere ekolojik ya"ama ili"kin farklı konular üzerinde çalı"maktadır:
• Organik tarımın yayılmasını ve özellikle sa!lıklı yerel pazarların geli"imini desteklemek;
• Do!ayı koruyan geleneksel tarım yöntemlerini sürdürmek;
• Yerli tohum çe"itlerini korumak;
• Do!ayla uyum içinde ya"ayan sürdürülebilir toplumları te"vik etmek;
• Türkiye'de eko tarım turizmini geli"'rmek;
• Organik tarım, kırsal kalkınma ve do!ayı korumaya ili"kin ulusal poli'kaların geli"imine katkıda bulunmak

ve bunları denetlemek;
• Farklı sektörlerde kentsel düzeyde farkındalı!ı ar$rmak

2015 yılında Bu!day, BM Kalkınma Programı GEF Küçük Destek Programı tara#ndan desteklenen ‘Datça Böl)
gesindeki Tarımsal Ar$klardan Kompost Üre'mi’ projesini gerçekle"'rmi"'r. Bu projenin amacı, tarım ilacı
kullanımını azaltmak ve tarımsal ar$kları (zey'n, badem) komposta dönü"türerek toprak randımanını ar$r)
mak$r. Proje kapsamında çi+çilere a!aç yonga makinesi hibe edilmi", kompost ve organik tarım yöntemleri
hakkında e!i'mler düzenlenmi", kompost rehberi yayımlanmı" ve köy kadınları ile toplan$ ve kasaba mer)
kezinde seminer gibi bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmü"tür.

Dernek, 4.500 ak'f üyesi ve sosyal medyadaki 300.000’i a"kın takipçisiyle, ba!ımsız ve do!a odaklı
bilginin yayılması için çaba göstermektedir.
www.bugday.org



    ACR+

Geri Dönü"üm ve Sürdürülebilir Kaynak Yöne'mi için Kentler ve Bölgeler Birli!i (ACR+), kayna!ında
önleme, yeniden kullanım ve geri dönü"türme yöntemleri aracılı!ıyla a$k yöne'mini ve sürdürülebilir

kaynak tüke'mini ar$rmayı amaçlayan üyelerden olu"an uluslararası bir a!dır.
ACR+, 750 civarı belediyeyi temsil eden yerel merciler ulusal a!ının yanı sıra genel olarak yerel ve

bölgesel mercilerden olu"an 90'ı a"kın üyeye sahip'r.

2012 yılında ACR+, Akdeniz bölgesini de bünyesine katarak mevcut a!ını geni"letmi"'r.
ACR+, Entegre Ka$ A$k ve Kaynak Yöne'mi ilkelerinin anla"ılmasını hızlandırmak amacıyla, bilgiyi ve

do!ru uygulamaları payla"mayı, farkındalı!ı ar$rmayı, yerel ve bölgesel mercilerin
kapasitesini yükseltmeyi ve en iyi uygulamaların bölgede hayata geçirilmesini sa!lamayı amaçlamaktadır.
ACR+ AB üyeleri, Akdeniz bölgesindeki (Kuzey ve Güney) belediyelerle i"birli!i yapmaya özen göstermekte

ve çi+ yönlü projelere ak'f olarak katkıda bulunmakta ya da Türkiye Çöpünü Dönü"türüyor gibi
projelere destek vermektedir. 

www.acrplus.org
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Bölüm 1: Giri"

Artan nüfus ve tüke'm düzeyinden ötürü, do!rudan ve dolaylı olarak yüksek karbon salınımı ile gıda ve su
kıtlı!ına yol açan a$k ve kirlilik ar$"ı, günümüz dünyasında her geçen gün daha da kendini göstermektedir.
Tüm dünyada oldu!u gibi, Türkiye'de de teknolojik geli"melere ve sanayile"meye paralel olarak hızlı ken)
tle"me ve nüfus ar$"ı, be"eri faaliyetlerin çevre üzerindeki baskısını ar$rmaktadır. A$k üre'mi, miktar ve
tehlikeli içerik bakımından tehdit edici düzeylere ula"mı"$r (Sayı!tay, ‘’A"k Yöne#mi Raporu’’, 2007).

Türkiye'deki kentsel a$kların %50)60'ını olu"turan biyolojik a$klar (2014 yılındaki miktar yakla"ık 28.000.000
ton), Türkiye'de ka$ a$k yöne'mi konusunda sıkı önlemlerin alınması ih'yacını do!urmaktadır. %u anda bu
miktarın yakla"ık yarısı vah"i depolama sahalarına bo"al$lmakta, bu da hava, su ve toprak kirlili!ine yol aça)
rak iklim de!i"ikli!ine katkıda bulunmaktadır. Dünyanın her yerinde kar"ıla"ılan biyolojik a$k sorunu, do!ru
biyolojik a$k yöne'mi önlemlerinin alınmasını gerekli kılmakta ve karar verici mercileri sürdürülebilir tek)
nolojileri tercih etmeye zorlamaktadır.

Öte yandan, bu tür sorunları ele almaya yönelik fikirler, uygulamalar ve teknolojiler de her geçen gün yay)
gınla"maktadır. Biyolojik ka$ ve sıvı a$klarla mücadele için verimli teknolojiler geli"'rmek amacıyla mekanik,
fiziksel, kimyasal ve biyolojik i"lemler incelenmektedir. Anaerobik fermentasyon yoluyla elektrik ve ısı üre'mi
sa!layan biyogaz üre'mi, toprak yapısını olu"turmak için uzun yıllardır kullanılan bir yöntem olan kompost
ve a$k suların bitkisel arı$mı, dünyada biyolojik a$kların (biyoa$k) i"lenmesinde gi-kçe yaygınla"makta
olan biyokimyasal teknolojilerdir.

Kimi zaman basit bir teknoloji ya da sadece do!anın taklit edilmesi bile bir soruna en iyi çözümü sa!layabil)
mektedir. Kompost, do!anın Dünya üzerinde ‘ya"amı’ mümkün kılmak için evrimle"'!i belli ko"ullarda or)
ganik madde bozunumuna dayalı bir biyokimyasal süreç'r. Bu sürece ili"kin bilgi, teknoloji ile bir araya
geldi!inde, yalnızca biyolojik ka$ a$k sorununu ortadan kaldırmaya de!il, aynı zamanda bunu, stabilize edil)
mi" organik maddelerle topra!ı besleyen, tarım, bahçecilik ve çiçekçilik uygulamalarında son derece faydalı
ve dü"ük maliyetli bir ürüne (toprak ıslahı gibi) dönü"türmeye de yardımcı olmaktadır. Sente'k gübrelere,
tarım ilaçlarına ve zararlı ot öldürücülere duyulan ih'yacı azaltmakta, erozyonu engellemekte ve su tutma
kapasitesinin yanı sıra topra!ın sa!lıklı bir ekosistem sürdürebilme kapasitesini de ar$rmaktadır. Böylece
sorunun kendisi çözüme dönü"mektedir.

Kompost pek çok farklı biçimde ve ölçekte gerçekle"'rilebilmekte olup, tamamı aerobik'r; yani, kompost
yı!ını neredeyse sürekli olarak oksijen ile temas halindedir. Küçük, ev bazında kompost ünitelerinin yanı
sıra, daha büyük, mahalle bazında yöntemler de mevcu,ur. Kentsel biyoa$kları daha merkezi bir yakla"ım
kullanarak dönü"türebilmek amacıyla, a$kların daha büyük tesislerde i"lenebilmesi için gerekli toplama ve
ta"ıma sistemlerinin kuruldu!u yerlerde biyoa$klardan kompost üretebilmek de mümkündür.

Organik maddenin herhangi bir oksijen teması olmadan kapalı depolarda tutuldu!u anaerobik yönteme,
kompos,an ziyade anaerobik fermentasyon denilmektedir. Bu teknoloji, enerji üre'mi için biyogaz üre')
minde kullanılmakta olup, kuru ar$klar toprak ıslahında kullanılmak üzere kompostlanabilmektedir (aerobik).
Kompost ile kar"ıla"$rıldı!ında, bu yöntem yalnızca çürütücülerin sürekli olarak biyokütle ile beslenmesi
gerek'!i büyük ve pahalı tesislerde mümkün olabilmektedir.



Bu rehberde, belediyelere uygun en iyi yöne'm yakla"ımlarına ve kompost tesislerine örnekler sunulmu",
yasal uyarılar ve yönetmeliklerden, finansman olanaklarından, zorluklar ve imkânlardan, farklı çevrelerden
("ehir, kırsal, turis'k bölge) bahsedilmi", hangi yakla"ımın ih'yaçlarına, taleplerine ve bütçelerine en uygun
oldu!una karar vermeye çalı"an belediyelerin göz önünde bulundurması gereken konular ele alınmı"$r.

Proje Tanımı
Sivil Toplum Diyalo!u IV Programı kapsamında Türkiye Cumhuriye' ve Avrupa Birli!i tara#ndan desteklenen
“Türkiye Çöpünü Dönü"türüyor!” projesi, bakanlıkların, belediyelerin ve di!er kamu kurulu"larının ortak ça)
balarıyla, büyük ölçekli kompost üre'mi konusunda bilgi, teknik detay ve deneyim sunmak amacıyla uygu)
lamaya konulmu"tur. Türkiye'deki belediyeler vah"i depolamadan düzenli depolamaya geçi" yap$!ı ya da
ka$ a$kların i"lenmesine yönelik yeni teknolojilere ya$rım yapmaya ba"ladı!ı için, bu projenin zamanlaması
da çok uygundur. Bu bilgileri ve teknik detayları alan belediyelerden bazılarının, kompost tesislerini yeni
a$k yöne'mi sistemlerine entegre etmeleri beklenmektedir.

Türkiye Çöpünü Dönü"türüyor! projesi, a"a!ıdaki gibi çe"itli büyük çevresel ve sosyolojik sorunu tek seferde
çözmeyi amaçlamaktadır: &klim de!i"ikli!i (atmosfere metan gazı salınımını önleyerek), kirlilik (sızın$ suyunun
topra!ı ve su kaynaklarını kirletmesini önleyerek), biyoçe"itlilik (büyük alanları depolama sahasına dönü")
mekten kurtararak), toprak rehabilitasyonu (karbon döngüsünü yeniden olu"turup, topra!a organik madde
ekleyerek) ve Türkiye'nin iyiye gitmeyen çevresel durumu (teknik bilgi aktarımı ve yayımı yoluyla).

Genel Bilgiler
Türkiye ve Avrupa Birli!i (AB), yıllar boyunca siyasi, ekonomik, profesyonel, kültürel düzeyde ve e!i'm dü)
zeyinde sayısız ba!lan$ kurmu"tur. Türkiye, mevzuat ve uygulamalarını AB ile uyumlu hale ge'rmeye çalı"sa
da, çevre, sorunlu konulardan biri olmaya devam etmektedir. Türkiye'deki yetkili organlar, kamu kurulu"ları
ve STKler, etkili ve sürdürülebilir çevre projelerini uygulama konusunda teknik bilgi ve deneyim eksikli!i çek)
mektedir. Yönetmelikler, yasalar ve tüzükler çıkarılıyor olsa da, mevcut te"vikler bunların uygulamaya ko)
nulmasını sa!layacak kadar güçlü de!ildir. Kentsel ka$ a$klar hala ka$ a$k sahalarında birik'rilmekte, vah"i
depolama sahaları yaygın bir halde varlı!ını sürdürmekte, biyoa$klar neredeyse hiçbir zaman ayrı bir biçimde
toplanmamakta ve çok kısıtlı bir "ekilde i"lenmektedir.

AB ile Türkiye arasındaki sivil toplum diyalo!u tam da bu noktada devreye giriyor. Avrupa'daki en iyi uygu)
lama alanlarını ziyaret etmek ve benzer hedefler do!rultusunda çalı"an belediyeler, akademisyenler ve
STKler arasında bir köprü olu"turmak, Türkiye'nin çevresel durumunu istenilen hedefe ta"ıyacak nitelikteki
projeleri geli"'rmeye te"vik edecek'r.
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Ara!"rmaya göre, $stanbul'daki kentsel ka" a"k (KKA) yapısının en göze çarpan özelli%i, %54.09 gibi ol&
dukça yüksek bir orana sahip organik madde içeri%idir, bu oran %15.57 ile kâ%ıt/karton grubu tara'ndan
takip edilmektedir. Bu miktarın küçük bir kısmının dahi kompost sayesinde çöp sahalarına/ka" a"k saha&
larına dökülmesinin önlenmesi, küresel iklim de%i!ikli%i ve çevre koruması üzerinde çok büyük bir etki ya&
ratmaktadır.1

1 “Characteriza'on of municipal solid waste in Istanbul” (&stanbul'daki kentsel ka$ a$kların nitelendirilmesi), Environmental
Progress & Sustainable Energy, 2013, Cilt 2, sf. 734)739.
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Son yıllarda Türkiye'de kurulmu" bir kaç kompost tesisi mevcu,ur. Ancak bunların ço!u, a"a!ıdaki gibi ilk
etapta göz ardı edilen faktörlerden ötürü ya hizmet dı"ıdır ya da kapasitelerinin al$nda çalı"maktadır:

• Kompost tesislerinde kullanılmak üzere yurtdı"ından ge'r'len ekipmanlar Türkiye'nin ka$ a$k profiline
uygun de!ildir, bu da operasyonların verimsiz olmasına ve tesislerin kapanmasına yol açmı"$r.

• &"le'm giderleri beklenilenden çok daha yüksek'r, bu da belediye bütçesinde ve sözle"meli "irketlerde
baskıya yol açarak tesislerin çalı"amaz duruma gelmesine neden olmu"tur.

• Uygun olmayan yer seçimi, özellikle tesisin yetersiz kontrol ve dene'mi ile bir araya geldi!inde yerel hal)
kın tepki göstermesine ve dolayısıyla çalı"maların durmasına sebep olmu"tur.

• Büyük"ehir Belediyesi Kanununun ardından, tesislerin yöne'mi ilçe belediyelerinden büyük"ehir bele)
diyelerine devredilmi"'r, bu tesislere ve çalı"malarına ne oldu!u, verimlilik durumları ve ista's'ksel ve)
rileri ise ço!unlukla bilinmemektedir. Yukarıda belir'len nedenlerden ötürü tesisler kapa$labiliyor.

“Türkiye Çöpünü Dönü"türüyor!” projesinin hedeflerinden biri de bu tesislerin ak'f olup olmadıklarını ve
neden do!ru bir "ekilde çalı"madıklarını belirlemek'r. Bu bilgiler, bu sorunları belirleyerek ve bu tür engelleri
a"abilmek için gerekli olan bilgileri sa!layarak, Türkiye ko"ullarında ba"arılı bir kompost tesisi kurup i"letme
konusundaki temel noktaları anlayabilmemize yardımcı olacak$r.

Türkiye'deki kompost tesislerinin genel bir de!erlendirmesine bu kitapçı!ın ikinci bölümünde yer veril)
mi"'r.

Proje Hedefleri:

• Çevre, iklim de!i"ikli!i ve a$k alanlarında Türkiye'deki sivil toplum ile AB Üye Devletleri arasında bir a!
ve i"birli!i kurmaya katkıda bulunmak.

• Türkiye'de çevrenin korunmasına ve iklim de!i"ikli!inin azal$lmasına katkıda bulunmak.

Projeye Özel Hedefler:

• Türkiye'deki belediyelerde kompost uygulamalarını ar$rmak, A$k Yöne'mi ve biyoa$k yöne'mi alanla)
rındaki yönetmelikleri uygulama konusunda yerel hükümetleri desteklemek.

• Türkiye'de kamuyu kompost konusunda bilinçlendirmek.

• Türkiye'de ve AB'de a$k ve kompost konularında çalı"an STKler ile yerel hükümetler arasındaki i"birli!ini
ço!altmak.

Ana payda"lar:

• Belediyeler, Türkiye Çevre ve %ehircilik Bakanlı!ı (Ç%B) ile belediye birlikleri.
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Son çıkarılan kompost tebli!i,2 Türk hükümet yetkililerinin, özellikle Ç%B'nin, biyoa$kları çevreye duyarlı bir
biçimde i"leme amacında oldu!unu göstermektedir. Daha az a$k, daha az maliyet ve efor anlamına geldi!i
için, kentsel a$klardaki biyoa$k oranının azal$lması tüm belediyelerin arzu e-!i bir durumdur. Türkiye'deki
tüm belediyelere e!i'm ve danı"manlık sa!layan bir kurum olan Türkiye Belediyeler Birli!i, kompostun
teknik detayları ve avantajları hakkında bilgilendirme yapmayı mevcut gündemlerine dâhil etmeyi ve proje
faaliyetlerine ka$lmayı arzu e-klerini bildirmi"'r.

Türkiye'de kompost hakkında bilgi vermek amacıyla kompost ile ilgili bir web sitesi hazırlanmı"$r.
Web sitesinin adresi: www.turkeycomposts.org

2 Kompost Tebli!i (No. 29286, 05.03.2015)
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Bölüm 2: Türkiye'de Kentsel A%k ve Kompost Hakkında
Genel Bilgiler
$sta#s#ksel veriler Türkiye $sta#s#k Kurumu (TUIK) tara'ndan iki yılda bir toplanmaktadır, dolayısıyla burada
yer alan veriler 2014 ve/veya daha öncesine ai(r. 2016 yılı ista#s#kleri 2018 yılında toplanacak"r.

Türkiye'de, vah"i depolama sahalarına dökülen ka$ a$k miktarı son on yılda azalmı"$r.Ka$ a$k sahalarına
dökülen toplam a$k miktarı da azalmı"$r (geri dönü"üm uygulamalarının yayılmasıyla birlikte), ancak, bi)
yolojik a$kları ekonomik açıdan uygun ve ekolojik olarak faydalı bir ürüne dönü"türme süreci, mikro giri)
"imler haricinde pek de ba"arılı olmamı"$r.

Tablo 1: TUIK, 2014

&lçe belediyeleri, genellikle nispeten dü"ük bütçelerinden ötürü düzenli depolamaya geçi" konusunda il ve
büyük"ehir belediyelerinin gerisinde kalmaktadır. Uzak ilçeler ve turizmden ötürü yüksek nüfus dalgalan)
masına sahip ilçelerde hala vah"i depolama ve yakma yöntemleri kullanılmaktadır.

Çevre ve %ehircilik Bakanlı!ı tara#ndan yayımlanan &klim De!i"ikli!i Eylem Planına göre, tüm vah"i depolama
sahalarının 2023 yılına dek kapa$lması gerekmektedir.

Tablo 2: Düzenli Depolama Hedefleri
(ENVEST, Environmental Investment Project ! Çevre Ya"rım Projesi, 2005)

*AB Düzenli Depolama Direk'fi.
**TC Çevre ve %ehircilik Bakanlı!ı, A$k Sektörü Mevcut Durum De!erlendirmesi Taslak Raporu, 2010, sf. 15)19.

Büyük"ehir Belediyesi çöp sahası 2.226.000
Belediye çöp sahası 7.522.000
Ba"ka bir belediye çöp sahası 187.000
Düzenli depolama sahasına dökülen a$klar 17.807.000

35,5

63,6
Kompost tesisine dökülen a$klar 126.000 0,4
Açık alanda yakma 4.000 0,01
Nehir ve göllere bo"altma 16.000 0,06
Gömme 7.000 0,02
Di!er 114.000 0,41
TOPLAM 28.009.000 100

Bertaraf yöntemlerine göre Kentsel A%k bertaraf oranları (ton/yıl)
Miktar %

2014

Düzenli depolama
standartlarını
AB normlarına
uygun hale ge'rme

2009 2023 9 yıl

Biyobozunur a$kları
ka$ a$k sahalarından
uzakla"$rma

%25 ) 2010
%50 ) 2013
%65 ) 2020

2015
2020
2023

)
6 yıl
3 yıl

Madde
Direk&fe Göre Hedef

Yıl*
Plana Göre Hedef

Yıl**

Geçi" Dönemi (hedef
yıldan ya da ka%lım
yılından 2014'e dek)



Türkiye &sta's'k Kurumuna göre, evsel a$kların %63.6'sının düzenli depolama sahalarına döküldü!ü, geri
kalan %35.5'lik kısmın ise çöp sahalarına döküldü!ü rapor edilmi"'r (TUIK, 2014). Bu rakamlar önceki yıllara
kıyasla çok daha iyi olsa da, AB standartlarına hala uygun de!ildir; örne!in, 2009 yılında AB'de (AB)27) kent)
sel a$kların %41.8'i seçilerek toplanmı", toplam a$kların %38.1'i düzenli depolama sahalarına dökülmü",
geri kalan %20.1'lik kısım ise yakılmı"$r. (EuroStat)3

Tablo 3: Biyoa"k Azaltma Hedefleri
(A"kların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete No. 27533, 26.03.2010 do#rultusunda)

Ka$ a$k sahalarına dökülen biyobozunur kentsel a$k miktarının 2015 yılına dek 1995 yılı seviyesinin %75'ine,
2018 yılına dek %50'sine, 2025 yılına dek ise %35'ine dü"ürülmesi hedeflenmektedir.4

A%k Bertaraf ve Geri Dönü"üm Tesislerinin Sayısı

Tablo 4: TUIK, 2016
Lisanslı a"k bertaraf ve geri dönü!üm tesisleri ve geçici i!letme ser#fikalı tesisler ya da

belediyeler tara'ndan/adına i!le#len düzenli depolama, yakma ve kompost tesisleri tara'ndan
2014 yılında doldurulmu! TUIK anke#ne göre.

TUIK verilerine göre, 2006 ile 2014 yılları arasındaki kompost tesislerinin sayısı ve üre'len kompost miktarı
a"a!ıda verilmi"'r.

Tablo 5: TUIK, 2016
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Yıl Ka% a%k sahalarına dökülen
biyoa%k oranındaki azalma

2015 %25
2018 %50
2025 %65

Toplam Tesis Sayısı

2012 2014

672 985

A%k Bertaraf Tesisleri 83 117

Düzenli Depolama 80 113

Yakma 3 4

A%k Geri Dönü"üm Tesisleri 589 868

Kompost Tesisleri 6 4

Birlikte Yakma Tesisleri 32 39

Di!er Geri Dönü"üm Tesisleri 551 825

2014 310.0004 94.000 34.000
2012 159.0006 159.000 26.000
2010 134.0005 134.000 38.500
2008 143.0004 143.000 47.000
2006 105.0004 105.000 29.000

Yıl
Kapasite
(ton/yıl)

#"lenen A%k
Miktarı
(ton/yıl)

Üre&len
Kompost
(ton/yıl)

Tesis Sayısı

3 h,p://ec.europa.eu/eurostat/sta's'cs)explained/index.php/Municipal_waste_sta's'cs
4 A$kların Düzenli Depolanmasına Dari Yönetmelik, Resmi Gazete No. 27533, 26.03.2010.
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Evsel Ka" A"k (EKA) Sistem Ana Akı$ı

Tablo 6: EKA Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz
Çevre Yöne%mi Genel Müdürlü#ü, 2011

…tehlikeli a"kların evsel a"klarla birlikte a"lması, bazı a"kların geri kazanımına ili!kin teknolojinin ülke&
mizde bulunmaması, a"k toplama&ta!ıma&bertaraf maliyetlerinin vatanda!a yansı"lması konusunda yasal
mevzua"n yetersizli%inin olması, inorganik gübrelerin tercih edilmesi sebebiyle organik gübrelerin de%er&
lendirilememesi ve a"k olarak depolanması, konu ile ilgili e%i#m, bilinçlendirme ve uygulama eksikliklerinin
olması gibi problemler de sorunun di%er önemli kısmını olu!turmaktadır.5

Karı"ık EKA Toplama

Aktarma #stasyonu Aktarma #stasyonu

Ula"%rmaUla"%rma

Yakma

Enerji Enerji Kompost ve
Enerji

Geri Dönü"tü(
rülmü" Madde

Materyal Geri
Dönü"üm Tesisi

Kompost
(Biyogazla"%rma)

Düzenli Depolama
(sızın$ suyu ön i"lemi ve

gaz toplama dahil)

Aktarma #stasyonu

Ula"%rma

Geri Dönü"türülebilir
EKA Toplama

Bahçe A%!ı / Biyoa%k
Toplama

TOPLAMA

TA$IMA

ULA$TIRMA

BERTARAF

SATI$

5 Bursa)Eski"ehir)Bilecik Kalkınma Ajansı, Çevre Durum Raporu, 2011, sf. 49.
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Türkiye'de Evsel Ka% A%k Profili

TUIK verilerine göre, 2014 yılında toplanan kentsel ka$ a$kların (KKA) toplam miktarı 28.011.000 tondur
(ortalama 1.08 kg/ki"i/gün). Bunun büyük bir bölümü organik maddeden olu"maktadır (%50)60). Bu nispe)
ten yüksek orandaki organik madde, AB ülkelerindeki yakla"ık %39 oranına kıyasla, tüke'm alı"kanlıklarındaki
önemli bir farkı gözler önüne sermektedir. Bu durum, Türkiye'de paketli gıda yerine taze gıda tercih edildi!ini,
dolayısıyla ambalaj a$k miktarının çok yüksek olmadı!ını göstermektedir. Genel olarak tüke'm düzeyi de
dü"üktür, bu da ülkedeki yüksek organik madde içeri!i ile dikkat çeken mevcut evsel a$k profiline katkıda
bulunmaktadır.

Tablo 7: Türkiye'de Kentsel Ka" A"k Profili
Bu tablo, temel olarak TUIK ista%s%kleri, Ka" A"k Yöne%mi Ana Planları ve Fizibilite Raporları, &l Çevre Raporları, ÇED

Raporları ve akademik makalelerden derlenmi$%r.6

Resmi kaynaklar, kentsel evsel a"klardaki ortalama biyoa"k (mu)ak ve bahçe a"kları) oranının, bölgeye
(kırsal, !ehir) ba%lı olarak %50&60 oldu%unu varsaymaktadır.7, 8

Türkiye'de kentsel ka$ a$klardaki organik madde miktarı, kompost açısından büyük bir potansiyel sunmak)
tadır. Her bir belediyeye yönelik en uygun stratejiyi seçmek, bu de!erli kayna!ı uygun bir ürüne dönü"türmek
için do!ru teknolojileri ve yakla"ımları ba"arıyla uygulama konusunda temel bir role sahip'r.

8 4 4Kâ!ıt

5 6 3Karton

10 8 5Plas'k

4 3 2Metal

50 55 60Mu*ak A$kları ve Ye"il A$klar
4 3 2Cam

0,5 0,5 0,5Tehlikeli A$k (Evsel)

13 16 20Yakılamayan Karı"ık A$klar

5,5 4,5 3,5Yakılabilen Karı"ık A$klar

Kentsel Bölgeler Kırsal Bölgeler#lçe BölgeleriKentsel Ka% A%k Profili (%)

6 Öztürk, &., 2015, Solid Waste Management and Prac'ces in Accordance with EU Regula'ons (AB Yönetmelikleri Do!rultusunda
Ka$ A$k Yöne'mi ve Uygulamaları), ISTAÇ A%., sf.68)69.
7 Öztürk, &., 2015, Solid Waste Management and Prac'ces in Accordance with EU Regula'ons (AB Yönetmelikleri Do!rultusunda
Ka$ A$k Yöne'mi ve Uygulamaları), ISTAÇ A%.
8 T.C. Çevre ve %ehircilik Bakanlı!ı, A$k Yöne'mi Eylem Planı (AYEP), 2008.
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Türkiye'de Kompost

Kapanan Kompost Tesisleri

Son yıllarda Türkiye'de kompost tesisi kurma konusunda birkaç giri"im olmu"tur. Bunların ço!u kapasitele)
rinin al$nda çalı"makta ya da çe"itli nedenlerden ötürü kapanmaktadır, lisanslı ve ak'f haldeki kompost
tesislerinin sayısı ise her geçen gün azalmaktadır.

Kompost tesislerinin neden tam verimle çalı"madı!ına ve/veya kapandı!ına ili"kin bulgular:

o Kompost tesislerinde kullanılmak üzere yurtdı"ından ge'r'len ekipmanlar Türkiye'nin ka$ a$k pro)
filine uygun de!ildir, bu da operasyonların verimsiz olmasına ve tesislerin kapanmasına yol açmakta)
dır.

o &"le'm giderleri beklenilenden çok daha yüksek'r, bu da belediye bütçesinde ve sözle"meli "irketlerde
baskıya yol açarak tesislerin çalı"amaz duruma gelmesine neden olmaktadır. 

o Uygun olmayan yer seçimi, özellikle tesisin yetersiz yöne'm ve dene'mi ile bir araya geldi!inde yerel
halkın tepki göstermesine ve dolayısıyla çalı"maların durmasına sebep olmaktadır.  

o Büyük"ehir Belediyesi Kanununun ardından, tesislerin yöne'mi ilçe belediyelerinden büyük"ehir be)
lediyelerine devredilmi"'r, bu tesislere ve çalı"malarına ne oldu!u, verimlilik durumları ve ista's'ksel
verileri ise ço!unlukla bilinmemektedir. Yukarıda belir'len nedenlerden ötürü tesisler kapa$labil)
mektedir.

Aydın Kompost Tesisi:
Bu tesis, 2010 yılında 5000 ton/yıl kapasiteyle KUS.ATAK (Kus.adası, Söke, Güzelçamlı, Davutlar ilçeleri Ka$
A$k Yöne'mi Birli!i) tara#ndan kurulmu"tur.Çalı"malar büyük"ehir belediyesine devredilmi" ve yöne'm için
özel bir firma ile anla"ılmı"$r. Muhtemelen yüksek i"letme giderleri ve deneyimli personel eksikli!inden
ötürü bu tesis son 8 aydır çalı"mamaktadır.9

Menemen Kompost Tesisi:
Bu tesis 1997 yılında tamamlanmı", fakat araçlar için uygun eri"im olmadı!ından 2004 yılına kadar kapalı
kalmı"$r. Tesis, ihale aracılı!ıyla özel bir firmaya devredilmi"'r. A$klar kayna!ında ayrı"$rılamadı!ından, sis)
tem verimli bir "ekilde çalı"mamı"$r. Bunun yanı sıra, bölge sakinleri üzerinde yara/!ı olumsuz etki, bölgede
sosyal huzursuzlu!a yol açmı"$r.10

Antalya Kompost Tesisi:
Bu a$k ayrı"$rma ve kompost tesisi 1984 yılında kurulmu"tur. 50 ton/gün kapasite ile tasarlanmı", ancak
bu miktar Antalya'nın ih'yaçları do!rultusunda oldukça yetersiz kalmı"$r. Tesiste hiçbir yabancı teknoloji
kullanılmamı"$r. 1989 yılına dek etkinli!ini sürdürmü", ardından kapanmı"$r. Resmi merciler bunun temel
nedenini, fazla elektrik tüke'minin yüksek i"letme giderlerine yol açması "eklinde belirtmi"'r. Tesisin verimli

9 Türkiye'de Kompost Üre'mi, Ertu!rul Erdin, DEÜ, 2006
10 Türkiye'de Kompost Üre'mi, Ertu!rul Erdin, DEÜ, 2006
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bir "ekilde çalı"madı!ı da ifade edilmi"'r. Tesisin etkin oldu!u dönemde yapılan 2 farklı kompost analizinde,
kompostun iyi bir besleyici de!ere sahip oldu!u, fakat daha uzun süre boyunca olgunla"$rılması gerek'!i
belir'lmi"'r. Bunun yanı sıra, kompost içerisinde yüksek düzeyde inert madde tespit edilmi"'r.11

Giresun Kompost Tesisi:
Bu kompost tesisi, 1986 yılında kurulmu" olup, yalnızca 5 yıl boyunca faaliyet göstermi"'r. 60 ton/gün kap)
asitesiyle o dönem için yeterli bir tesis'. Bitmi" ürün yalnızca çi+çiler tara#ndan talep ediliyor ve halka üc)
retsiz olarak veriliyordu. Ancak teknik bilgi eksikli!inden ötürü bitmi" halde de!il, hala sıcakken da!ı$lıyordu.
Bu da koku problemine ve dolayısıyla "ikâyetlere yol açmı"$r. Tüke'ciler üründen memnun kalmamı"$r. Yal)
nızca tek bir çi+çiden geri dönü" gelmi"'r; kendisi bu tesisten aldı!ı kompostu kullandı!ı yıl patates rekol)
tesinin ciddi oranda yükseldi!ini belirtmi"'r. Sıcaklıkların çok yüksek oldu!u, bu nedenle bozunum esnasında
kompost yı!ınlarına kireç eklenmesi gerek'!i de bildirilmi"'r.12

Mersin Kompost Tesisi:
1977 yılında bir kompost tesisi kurulmasına karar verilmi"'r. Bu tesis 1984 yılında kurulup faaliyete geçmi"'r.
Kapasitesi 160 ton/gün olarak belirlenmi"'r. Bu da Mersin'deki toplam ka$ a$k miktarının yakla"ık %50'sine
denk gelmekteydi. Tesis, GONDAT adında bir Fransız firması tara#ndan in"a edilmi"'r. Tesis için yüksek da!lık
kesimlerde Çavu"lu Köyü’nün yakınlarında, "ehir merkezinden 20 km uzaklıkta bir yer seçilmi"'r. Aynı yer,
daha sonra düzenli depolama sahasına dönü"türülmü"tür. Tesisin toplam alanı 67 hektardır. Kompost tesisi
ilk faaliyete geç'!inde üç fazlı sistem olarak tasarlanmı"$r, fakat artan havalandırma ih'yacı a"ırı sinek ve
böcek olu"umu sorununa yol açmı"$r. Bu nedenle tesis yalnızca 1 ay boyunca faaliyet göstermi" ve ardından
kapanmı"$r. Ege Üniversitesi, burada üre'len kompostun kalitesi üzerine bazı analizler gerçekle"'rmi"'r.
Ancak, ilgili analiz belgeleri kaybolmu"tur ve resmi merciler tara#ndan sunulamamaktadır, dolayısıyla Mer)
sin'de üre'len kompostun kalitesine ili"kin herhangi bir bilgi mevcut de!ildir.13

Tesisin resmi merciler tara#ndan bildirilen ana dezavantajları a"a!ıdaki gibidir:
Firma, tesisi Fransız ka$ a$k profiline göre tasarlamı" ve Türkiye'deki a$k profili ile geri dönü"türülebilir
madde piyasasını dikkate almamı"$r. Eski bir teknoloji kullanılmı"$r, bu nedenle ih'yaç halinde yedek parça
bulabilmek mümkün olmamı"$r. Kompost yı!ınlarının bozunuma u!radı!ı alanlarda beton zemin mevcut
de!ildir, dolayısıyla "iddetli ya!murlarda tesise girebilmek mümkün olmamı"$r, bu da çalı"maların kesin'ye
u!ramasına yol açmı"$r. Tesis birkaç kez siyasi olaylar nedeniyle de kapa$lmı"$r. Benzer nedenlerden ötürü,
tesisi i"letecek kalifiye personel bulunamamı"$r. Kı" aylarında a"ırı rutubet nedeniyle, kompostu ayıklamak
mümkün olmamı"$r, bu da kompostun parçacık boyutuna göre ayrı"$rılmasını imkânsız kılmı"$r.14

Mersin’de 1985’ten bu yana i!le#lmekte olan kompost tesisi kullanım ömrünü tamamlamı!"r ve önemli
i!letme sorunları ya!anmaktadır.

Proje ekibinin yürü*ü%ü kompost ara!"rması bu ürün için talebin çok yüksek oldu%unu göstermekte ancak
tesis yüksek kaliteli kompost üretme yetene%inden yoksun bulunmaktadır.

11 Türkiye'de Kompost Üre'mi, Ertu!rul Erdin, DEÜ, 2006
12 Türkiye'de Kompost Üre'mi, Ertu!rul Erdin, DEÜ, 2006
13 Türkiye'de Kompost Üre'mi, Ertu!rul Erdin, DEÜ, 2006
14 Türkiye'de Kompost Üre'mi, Ertu!rul Erdin, DEÜ, 2006
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Özellikle büyük"ehir belediyelerindeki genel e!ilim, ka$ a$k sorununu ‘entegre ka$ a$k tesisleri’ ile çözüme
kavu"turmak$r. Bunlar, farklı türdeki a$kları ayrı"$rmak ve i"lemek için farklı üniteleri bulunan büyük tesis)
lerdir. Genellikle geri dönü"üm tesislerine gönderilmek üzere geri dönü"türülebilir maddeleri biyolojik mad)
delerden ayrı"$racak bir sisteme, biyoa$klardan enerji üre'mi için de bir biyometanizasyon ünitesine
(mekanik biyolojik i"lem ) MB&) sahip'rler. Bu anaerobik sürecin yan ürünü bir organik gübre kayna!ıdır,
fakat evsel a$kların kayna!ında ayrı"$rılmaması nedeniyle, ürün içerisinde kalan inert ve muhtemelen zehirli
maddeler ürünün tarım ya da bahçecilik amacıyla kullanılmasını imkânsız kılmaktadır. Bu tesisler, ka$ a$k
sorununu bir ölçüde çözüme kavu"turmakta olup, biyoa$kları dü"ük maliyetli bir ürün "eklinde i"lemeye
yeterli de!ildir. Ne yazık ki, biyoa$kların kayna!ında ayrı"$rılmasına ili"kin toplumsal farkındalık düzeyi hala
çok dü"üktür.

Yerinde kompost (ev), eski bahçecilik yöntemlerinin kullanıldı!ı bazı küçük köy ve kasabalar dı"ında Türki)
ye'de pek yaygın de!ildir (Yine de, kırsal bölgelerdeki ve "ehirlerdeki birkaç belediye tara#ndan bazı küçük
ölçekli yerinde kompost projeleri yürütülmektedir.).

Türkiye'deki Ak&f Kompost Tesisleri17

TUIK verilerine göre, Türkiye'de "u anda ak'f 4 adet kompost tesisi mevcu,ur.18 Bunlar büyük ölçekli saha
dı"ı i"leme tesisleridir. &h'yaç analizi anke' ve yapılan detaylı ara"$rmalar, Türkiye'deki di!er küçük, orta ve
büyük ölçekli giri"imleri ortaya çıkarmı"$r. Bunların bir kısmı son birkaç yıldır faaliyet halinde olup, bir kısmı
da planlama/in"a a"amasındadır.

Kompost tesisinin döküm alanında geri kazanılabilir madde toplama im#yazını almı! özel bir ortaklık Mer&
sin B+B’ye belli miktarda para ödemekte ve hem döküm alanında hem de kompost tesisinde çöp ayırıcılar
çalı!"rılmaktadır. Ayırıcıların tesis içinde çalı!malarının kabul edilmesi yüzünden a"k bo!al"m faaliyetleri
sık sık aksamaktadır.15

Büyük kompost tesisleri genelde bula!an a%ır metaller ve i!le#m maliyetleri nedeniyle ba!arısızdır. Ma&
halle yahut topluluk düzeyindeki ufak ölçekli kompost projeleri daha sürdürülebilir durumdadır. Karbon
piyasalarına uygun kompost projeleri bulunur fakat yaygın de%ildir. Anaerobik sistemlerin kullanımında
ar"! vardır.16

15 Çukurova Kalkınma Ajansı, Evsel A$k Raporu, 2011, s.33)34
16 Çukurova Kalkınma Ajansı, Evsel A$k Raporu, 2011, s.9
17 Bu liste, temel olarak Türkiye Çöpünü Dönü"türüyor! projesi ih'yaç analizi raporu ile kalkınma ajanslarından alınan çevre ra)
porları, TUIK ista's'kleri ve Ç%B yayınları dahil olmak üzere çe"itli kaynaklardan derlenmi"'r. Aksi belir'lmedikçe, ih'yaç analizi
raporundan alınan bilgiler kullanılmı"$r. Ancak, proje kapsamı dahilinde bazı ak'f ara"$rma ya da çalı"maların gözden kaçmı" ol)
ması mümkündür. Burada sunulmamı", ancak Türkiye'de planlama ya da in"a a"amasında olan di!er tesisler de mevcut olabilir.
18 Buna biyolojik a$k anaerobik fermentasyon yöntemini kullanan biyogaz üre'm tesisleri dahil de!ildir. Türkiye'deki lisanslı bi)
yogaz tesislerinin bir listesi için, lü*en Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlü!ü'nün internet sitesini,
h,p://www.eie.gov.tr/yenilenebilir/biyogaz.aspx veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu internet sitesini ziyaret edin:
www.edpk.org.tr
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Büyük"ehir Belediyeleri

Adana Büyük"ehir Belediyesi: Entegre Ka$ A$k Yöne'mi, ‘yap)i"let)devret’ hakkı ile 30 yıllı!ına ITC (Invest
Trading & Consul'ng AG) firmasına verilmi"'r. Günlük 2.000 ton evsel a$k ve 10 ton $bbi a$k kapasitesine
sahip'r. Geri dönü"türülebilir maddeler ayrı"$rıldıktan sonra kalan malzemenin %70’i anaerobik fermentas)
yondan geçirilerek biyogaz üre'lmektedir. Ancak, kayna!ında ayrı"$rma sürecinin verimsizli!i nedeniyle, kom)
post üre'mi veriminin de dü"ük oldu!u ve kompostun içinde zehirli maddeler bulundu!u belir'lmektedir.

Ankara Büyük"ehir Belediyesi: ITC (Invest Trading & Consul'ng AG) tara#ndan i"le'len tesiste ayrı"$rılan
biyoa$k, biyogaz üre'mi için anaerobik fermentasyon depolarında i"lenmektedir. Ancak, kayna!ında ayrı")
$rma sürecinin verimsizli!i nedeniyle, kompost üre'mi veriminin de dü"ük oldu!u ve kompostun içinde ze)
hirli maddeler bulundu!u belir'lmektedir.

Çanakkale Büyük"ehir Belediyesi: Çanakkale Belediyesi Park Bahçeler Müdürlü!ü tara#ndan ayrı toplanarak
birik'rilen ye"il a$klar, pilot kompost üre'mi amacıyla Kemel Köyü Do!antepe mevkiinde bulunan Çanakkale
Ka$ A$k Yöne'm Birli!i (ÇAKAB) Düzenli Depolama Tesisi’nde i"lenmeye ba"lamı"$r. Ye"il a$klar parçalayı)
cıdan geçirilerek boyutlandırıldıktan sonra yı!ınlar haline ge'riliyor. Olu"an kompost, depolama sahasında
ve Birlik üye belediyelerinde çe"itli bölgelerde gübre olarak kullanılmaya ba"lanmı"$r. Üre'len kompost
miktarı 2011 yılında 50 ton, 2012 yılında 120 ton olmu"tur.19 Çalı"malar devam etmektedir.

Denizli Büyük"ehir Belediyesi: Pilot proje sahasında, yalnızca ayrı bir "ekilde toplanan ye"il a$klar ö!ütülmekte
ve özel bir kompost i"leminden geçmeden çürümeye bırakılmaktadır. 3.000 ton/yıl kapasiteye sahip'r.

#stanbul Büyük"ehir Belediyesi:

Eyüp $lçesi, Kemerburgaz I!ıklar Köyü Mevkii’nde $stanbul Büyük!ehir Belediyesi’nce 1990 yılında yapımına
ba!lanan ve 3.2 hektar kapalı alana (tesis alanı) in!a edilmi!, 32 hektarlık yerle!im alanına sahip olan te&
sisin i!leme kapasitesi 1.000 ton/gün’dür (± %20). Ön ayıklamalı olarak tesise ge#rilen malzeme, eleme
i!lemine tabi tutulduktan sonra çürütmeye alınmaktadır, 8 ha,alık fermentasyona tabi tutularak kompost
elde edilmektedir.

Üre#len kompost park, bahçe ve a%açlandırma faaliyetlerinde kullanılmakta olup, tarım ve di%er kulla&
nımlarda kullanılabilirlik durumunun belirlenmesi amacıyla analizler devam etmektedir.

+u an ise tesise ortalama olarak günlük 600 ton ka" a"k kabulü yapılmaktadır. Kabul edilen a"%ın içeri&
sindeki kâ%ıt, plas#k, alüminyum, teneke vb. geri dönü!üm maddeleri elle ve geri dönü!üm bantlarında
ayıklanarak, di%er a"klarla birlikte çöpe a"lan kâ%ıt, plas#k ve metal gibi maddeler geri kazandırılırken
aylık olarak da ortalama 1.500 ton kompost üre#mi gerçekle!mektedir.

Kompost tesisin devreye alınması ile birlikte Odayeri Düzenli Depolama Alanı’na giri! yapan ka" a"k tonaj
miktarında %10’a yakın dü!ü! sa%lanmı!"r.20

19 Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Yenilenebilir Enerji Ara"$rması, 2013, s.251
20 &stanbul Kalkınma Ajansı, Çevre Raporu, 2010)2011.s.270)271
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Büyük"ehirlere Ba!lı #lçe Belediyeleri

#stanbul – Beykoz: Maritza Evleri ve AcrLo+ AVM’den gelen ayrı bir "ekilde toplanmı" biyoa$klar, depolama
sahalarına giden a$k miktarını azaltmak amacıyla A$k Yöne'm Merkezi binasında kompostlanmaktadır. Üre)
'len kompost ise Maritza Evleri ve AcrLo+ AVM sakinleri tara#ndan toprak "artlandırıcı olarak bahçelerinde
ve saksılarında kullanılabilmektedir. Tesis halen ak'f halde olup yalnızca pilot proje oldu!u için, günlük 100
kg a$k kapasitesi ile i"le'lmektedir. Bu uygulamanın ilçe genelinde yaygınla"ması için, günlük 700 kg kap)
asiteli ba"ka bir proje daha planlanmaktadır.

#stanbul – Kartal: &lçe serasında son 4 yıldır solucan kompostu üre'lmekte ve vatanda"lara da!ı$lmakta ya
da park ve bahçelerde kullanılmaktadır. &lçedeki site ve okullarda da son dönemlerde solucan kompostu sis)
temleri kurulmaktadır.

Antalya – Muratpas)a: Park ve bahçelerin ye"il a$kları 2 adet a!aç yonga makinesinde (Caravaggio Bio)300
ve Vermeer BC)1000) i"lenmekte ve havalandırmalı yı!ınlar halinde is'flenmektedir. 2014 yılında 1500)2000
ton biyoa$ktan 450 m3 kompost üre'lmi"'r. Yeni ta"ınabilir makina ile birlikte yerinde ö!ütme de yapılabil)
mektedir. 2016 yılında 5.000)6.000 ton/yıl a$k ö!ütülmü" olup, toplam 1.500 m3 kompost "u anda bozunum
sürecindedir. Mevcut ekipman ile toplanan a$!ın ancak 1/3’ü i"lemden geçirilebilmektedir.

Eski"ehir – Odunpazarı: Belediyenin solucan kompostu tesisi 2016 yılının Eylül ayından bu yana faaliye,edir.
&lk yıl için 250 m2 kapalı üre'm tesisinde 500.000 adet solucan ile 50 ton organik solucan gübresi üre'mi
yapılacak$r.

#l Belediyeleri

Afyonkarahisar #l Belediyesi: Afyonkarahisar Ka$ A$k Birli!i tara#ndan yöne'len ka$ a$k ön i"lem ve kom)
post tesisi, 18.09.2015 tarihinde faaliye'ne ba"lamı"$r. Tesisin kurulumu ‘bir Eski"ehir firması’ tara#ndan
yapılmı"$r. Tesise ula"an karı"ık ka$ a$klar mekanik olarak ayrı"$rılmakta ve kategorize edilmektedir. Tesis
300 ton/gün kapasiteye sahip'r. Geri dönü"türülebilir maddeler (plas'k, cam, alüminyum, vs.) ayrı"$rıldıktan
sonra lisanslı bir tesise gönderilmektedir. Ayrı"$rılan organik maddelerin bir kısmı lota, bir kısmı da i"lemden
geçirilmek üzere kompost tesisine gitmektedir. Kompost uygulaması deneme a"amasında oldu!undan "u
an için tam anlamıyla kompost üre'mi bulunmamaktadır.

Planlama ya da #n"a A"amasında Olan Kompost Tesisleri (Tek Ba"ına / Entegre
A%k Yöne&mi Tesisinin Parçası Olarak)

Kır"ehir #l Belediyesi: Bir kompost ünitesi de içeren düzenli depolama sahası kurulumu için Ç%B onayı bek)
lenmektedir.

Kütahya Ka% A%k Birli!i (KÜKAB): Biyogaz üre'm tesisi planlama a"amasındadır. Kütahya Ka$ A$k Enerji
A.%. ile 20 yıllık bir sözle"me imzalanmı"$r. Kapasitesi 40.000 ton/yıl olarak planlanmaktadır.



Antalya Büyük"ehir Belediyesi: ITC (Invest Trading & Consul'ng AG) tara#ndan "u anda 2 adet entegre a$k
yöne'mi tesisi in"a edilmektedir.

Manisa Büyük"ehir Belediyesi: 85.000 ton/yıl kapasiteli kompost tesisi "u anda yapım a"amasındadır.

Sakarya Büyük"ehir Belediyesi: Biyogaz ve kompost üniteleri de bulunan bir entegre ka$ a$k yöne'mi tesisi
"u anda planlama a"amasındadır. Çevresel Etki De!erlendirmesi raporu tamamlanmı", gerekli izinler alınmı"
ve ihale süreci ba"lamı"$r.

#zmir Büyük"ehir Belediyesi: Daha önce küçük ölçekli, tarıma yönelik projeler yürütülmü" olup, uzun vadeli
bir kompost tesisi henüz kurulmamı"$r. Interna'onal Finance Corpora'on (IFC) ile ortak hizmet protokolü
imzalanmı" olup, evsel a$klardan biyogaz üre'mi tesisi "u anda planlama a"amasındadır.

Zonguldak – Çaycuma #lçe Belediyesi: Kompost tesisi ZONÇEB (Zonguldak Özel &dare ve Belediyeler Çevre
Altyapı Temel Hizmetler Birli!i) tara#ndan planlanmı" ve Ç%B'nin onayına sunulmu"tur.

Giresun – Görele #lçe Belediyesi: 30.855 ton/yıl kapasiteli kompost ünitesi de içeren bir düzenli depolama
sahası "u anda planlama a"amasındadır. Tesis, Giresun ilinin tüm ka$ a$klarından sorumlu olacak$r.

Zorluklar ve Fırsatlar
Her bölge (ülke, il, ilçe, kasaba, köy) farklı bir sosyal yapıya, siyasi çerçeveye, ekonomik yapıya, sınai üre'me
ve kapasiteye sahip'r, bu da kentsel a$kların yapısında farklılı!a yol açmaktadır. Bu ko"ulların her biri, ba"arılı
bir ka$ a$k yöne'mi sistemi i"le'mi açısından farklı "artlar do!urmaktadır. Ölçe!i ne olursa olsun, bu amaca
uygun en do!ru yakla"ımı ve projeyi belirlemek amacıyla, bu ko"ulların yara/!ı zorlukları ve #rsatları bilmek
gerekmektedir.

Türkiye'de, depolama sahalarına giden ka$ a$k miktarı azalmı" olsa bile, bu a$kları uygun maliyetli ve eko)
lojik açıdan faydalı bir ürüne dönü"türme konusunda (aerobik kompost/anaerobik fermentasyon yoluyla)
mikro giri"imler dı"ında, henüz ba"arıya ula"ılmamı"$r.

Türkiye Çöpünü Dönü"türüyor' projesinin ilk a"amasında gerçekle"'rilen ih'yaç analizi çalı"ması, Türki)
ye'deki kompost durumuna ili"kin mevcut zorluklar ve #rsatlar açısından birtakım bilgiler sa!lamı"$r. Bu ça)
lı"ma, temel olarak ih'yaç analizi anke' üzerinden gerçekle"'rilmi" olup, Çevre ve %ehircilik Bakanlı!ı
tara#ndan yayımlanmı" belgelerden, kalkınma ajanslarından, akademik yayınlardan ve TUIK verilerinden
elde edilen bilgilerden de faydalanılmı"$r.

Türkiye'de Kompost Sürecinin Temel Zorlukları (#h&yaç Analizi Raporuna Göre)

1. Belediyelerin sorumluluk alanları ve yükümlülüklerinin da!ılımındaki karı"ıklık

A$k toplama i"lemini gerçekle"'ren çok fazla kurum olması ve bu payda"ların sorumluluk sahalarının net
bir "ekilde belir'lmemesi, Türkiye’de kurulacak kompost tesislerinin önünde bürokra'k bir engel olu"tur)
maktadır.
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Büyük"ehir Belediye Kanunu nedeniyle ilçe belediyelerinin yetkilerinin kısıtlanmı" olması, kendini ka$ a$k
yöne'mi konusunda da göstermektedir.&lçe belediyeleri, ar$k yalnızca ka$ a$k toplama ve ta"ıma yetkisine
sahip'r. Bertaraf ve geri dönü"üm tesislerinin kurulum ve i"letme sorumlulu!u, büyük"ehir belediyelerine
verilmi"'r, bu da belediyeler arasında bürokra'k engellere ve ile'"im kopukluklarına yol açmaktadır. Bu yü)
kümlülük lisanslı firmalara verildi!inde ise, ile'"im, dene'm ve kontrol eksiklikleri daha da göze çarpmak)
tadır.

2. Mali Engeller

Türkiye’de uygun bir kompost tesisi kurulamamasının en önemli nedeni, belediyelerin bunun için yeterli
mali kaynak yaratamamasıdır. Bu anlamda büyük"ehir belediyeleri daha avantajlıdır ve "u anda Türkiye’de
i"le'len Entegre Ka$ A$k Tesislerinin neredeyse tamamı büyük"ehir belediyelerinde yer almaktadır. Bunlar,
yap)i"let)devret yakla"ımı ile özel "irketlere verilmi"'r.

Tek ba"larına bir tesis kuramayan belediyeler, bir araya gelerek yerel bir a$k yöne'm birli!i olu"turmakta
ve mali yetersizlik, ÇED raporu alma, arazi tahsisi prosedürlerini tamamlama gibi sorunların üstesinden gel)
meye çalı"maktadır.

Bu tür birliklerin kurulması, en azından vah"i depolamadan vazgeçerek ka$ a$k bertaraf sisteminin hala ol)
dukça ilkel kaldı!ı düzenli depolamaya geçi" yapmada ba"arılı bir yakla"ım gibi görünmektedir. Geri dönü)
"üm, biyogaz ve kompost üniteleri ise bu birliklerin bir sonraki adımı olacak$r.

Vizyon 2023’e göre, 2009 yılında organik a"kların bertaraf edilmesi amacıyla evler için 20 m3 metan/ton
organik madde kapasiteli anaerobik çürütme reaktörlerinin tasarlanması planlanmı!"r.22

2872 sayılı Çevre Kanunu’nda De#i$iklik Yapılmasına Dair Kanun (No. 5491) 11. maddesinde “Büyük!ehir
belediyeleri ve belediyeler evsel ka" a"k bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, i!letmek veya i!le(rmekle
yükümlüdürler” hükmü yer almaktadır. Ancak ülkemizde çok sayıda küçük belediyenin bulunması nede&
niyle, bu sistem, etkili ve ekonomik olmadı%ı gibi, maliyetlerin kar!ılanamaması, yeterli kaynak ve uygun
teknolojinin bulunamaması ve genellikle de uygun ka" a"k yöne#m pra#klerinin hayata geçirilmesinde
ilerleme kaydedilememesi gibi problemlere yol açmaktadır. Benzer çevre sorunlarına sahip belediyeler ta&
ra'ndan ortakla!a kurulan “Yerel Yöne#m Birlikleri”nin uygulamaları, zaman ve kaynakların daha verimli
kullanımı açısından önem ta!ımaktadır. Ayrıca, bölgesel kalkınma poli#kaları kapsamında, bölgesel ölçekli
çevre sorunlarının çözülmesinde de “Hizmet Birli%i Modeli”nin kullanılması öngörülmektedir.21

Mali kaynak yetersizli!inin en önemli nedenlerinden biri, Türkiye’de alınan Çevre Temizlik Vergisi’nin (ÇTV)
hesaplanma biçimidir. ÇTV, hane ba"ına tüke'len temiz su miktarıyla do!ru oran$lı biçimde hesaplanmakta
ve bu, belediyelerin ka$ a$k yöne'm masraflarının yalnızca küçük bir kısmını kar"ılamaktadır. Belediyeler,
var olan ka$ a$k süreçlerini bile bu kaynaklarla yönetmekte zorlanırken, yeni bir plan olu"turup uygulamak
ve yeni tesisler in"a etmek pek mümkün görünmemektedir.

21 Çevre ve %ehircilik Bakanlı!ı, A$k Yöne'mi Eylem Planı (AYEP), 2008.
22 Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Yenilenebilir Enerji Ara"$rması, 2014, s.212.
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Bazı belediyeler ‘kirleten öder’ gibi yakla"ımların benimsenmesi gerek'!ini vurgulamaktadır. Çöplerin tar)
tarak alınması, çöp po"etlerinin sayılması, toplama sıklı!ı ve çöp konteyneri hacmine göre vergilendirme
yöntemleri benimsenerek, a$k azal$mı ve geri dönü"üme yönelik bir mantalite sa!lanması mümkündür.

Ancak, kendi çabalarıyla ve kaynaklarıyla kompost tesisleri kurup i"letmeyi ba"armı" belediyeler de mev)
cu,ur. Bu belediyeler örnek olarak gösterilebilir, benzer projeler için finansman yaratmada kendilerinden
destek talep edilebilir ve deneyimlerini di!er belediyelerle payla"maları istenebilir.

Ka$ a$kları anaerobik fermentasyon (biyogaz) yöntemlerini kullanarak enerjiye dönü"türebilmek, belediyeler
için son derece heyecan verici bir durumdur, çünkü Türkiye'de enerji arzı kısıtlı olup, ço!unlukla ba"ka ülke)
lerden ithal edilmektedir, bu nedenle pahalıdır (Türkiye "u anda enerji arzının %78'ini ba"ka ülkelerden ithal
etmektedir. Enerji Dengesi Tablosu, ETKB, 2015). Yüksek enerji maliyetlerinden ötürü büyük kompost tesis)
lerinin i"le'lmesi pahalı olabilmektedir (Bu yüzden belediyeler metan gazı yakarak elektrik üretmek için anae)
robik fermentasyon ünitelerine ya$rım yapmayı tercih etmektedir.). Bu, aerobik kompost tesislerine ya$rım
yapmak için gereken te"vik konusunda bir engel te"kil etmektedir. Ancak, kaynakta ayrı"$rma yaygın bir yön)
tem olmadı!ı ve biyoa$klar a!ır metallerle ve di!er zehirli maddelerle karı"$!ı için, a$kları tarım ve bahçe)
cilikte yaygın olarak kullanılan bir ürüne dönü"türmek "u anda mümkün de!ildir. Öte yandan, toplamadan
komposta kadar tüm a$k yöne'mi sisteminin dikkatli bir biçimde kurulması ve do!ru bir stratejinin benim)
senmesi halinde, aerobik kompost tesisleri anaerobik çürütücülere kıyasla daha az enerji harcamaktadır.

3. Tecrübe, bilgi, uzman eksikli!i ve i"le&lmeyen tesislerin kötü "öhre&

Teknik bilgi ve fizibilite çalı"malarının eksikli!inden ötürü, iyi niyetlerle in"a edilen tesislerin büyük bir kısmı
kısa ömürlü olmaktadır. Türkiye’de bu halde pek çok a$l kompost tesisi mevcu,ur ve belediyelerin bu tesis)
lere ya$rım yapmamasının nedenlerinden biri de budur.

4. Bilgili ve farkındalı!ı yüksek bir kitle olu"turmak

Ba"arılı bir ka$ a$k yöne'minin ana etmeni olan ve evlerde & i"yerlerinde olu"an ka$ a$kların, özellikle de
biyoa$kların toplama a"amasından önce ayrı"$rılması olarak tanımlanabilecek ‘kayna!ında ayrı"$rma’, ülke
çapında oldukça yetersiz kalmaktadır. Belediyeler ve kalkınma ajansları bunun farkında olsalar da, mali ye)
tersizlik, çevre bilinci ve altyapı eksikli!i gibi nedenler do!ru önlemler alınmasını engellemektedir. E!i'ci
faaliyetler gerçekle"'rilmekte, fakat önyargı ve ilgisizlik, olumlu ne'celerin önünde çok büyük engel te"kil
etmektedir.

Orta ve küçük ölçekli belediyelerin mali yetersizli%i ve kurumsal kapasite eksikli%i, özellikle a"k ve su sek&
töründe çözüm bulmayı zorla!"rmaktadır. Genel olarak yetersiz tarife düzeyleri, mevcut gelirin bu hizmet&
ler için kullanılamaması ve kurumsal kapasite eksikli%i, yerel mercileri uygun yasal ve teknik yollarla
destekleyip güçlendirmeyi önemli kılmaktadır.23

…ayrıca, ilgili anketlerden konu ile ilgili yeterli bilgi edinilemedi%i için tahmini ya"rım maliyetleri ile ilgili
bir sonuca varılamamı!"r… ve bölgede yapılacak söz konusu ya"rımların maliye#ni ortaya koymak için
kapsamlı bir fizibilite çalı!masının yapılması gereklili%i de gözden kaçırılmamalıdır.24

23 AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi, Çevre ve Orman Bakanlı!ı, 2006.
24 Bursa)Eski"ehir)Bilecik Kalkınma Ajansı, Çevre Durum Raporu, 2011, s.50.
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Entegre Ka$ A$k Tesislerinde yapılan ön i"lemler, biyoa$kların inert maddelerden ayrı"$rılmasında %95'e
varan bir verimlili!e sahip'r (Ankara Entegre Ka$ A$k Tesisi, ITC), fakat kompostlanmı" ya da anaerobik fer)
mentasyondan geçirilmi" ve a!ır metal gibi zehirli maddeler içeren organik maddeler (biyogaz üre'mi için),
bu ürünün do!ru bir "ekilde kullanılmasını engellemektedir.

Bu nedenle ana hedef, kayna!ında ayrı"$rma i"lemini iyile"'rmeye ve te"vik etmeye yönelik faaliyetleri ar)
$rmak olmalıdır.

Fırsatlar

Proje, belediyelerin sosyo)ekonomik yapısı do!rultusunda, Kırsal, Turis'k ve Kentsel olmak üzere üç ana ka)
tegoriye ayrılmı"$r: belediye a$k profilinin ve miktarının bu bölgelerin her birinde farklıla"masından ötürü,
bu önemli bir ayrımdır. Bu nedenle, uygun ka$ a$k yöne'mi stratejisi her bir bölge için farklıdır. Örne!in,
biyolojik a$k miktarı turis'k alanların yo!un ve sezon dı"ı dönemlerinde yüksek oranda dalgalanmakta iken,
kentsel alanlarda nispeten daha dengeli ve sabi-r. Belediye a$klarındaki biyolojik madde miktarı da kentsel
alanlarda kırsal alanlara kıyasla daha dü"üktür. Bu nedenle, Avrupa ülkelerinde yapılan ara"$rma ziyaretle)
rinde de bu üç kategoriye odaklanılmı"$r.

Kırsal
Türkiye, yüksek tarım ve hayvancılık kapasitesine sahip bir ülkedir (lü*en al,aki kutuyu inceleyin). Bu sek)
törde ortaya çıkan biyolojik a$klar (bitki kalın$ları, gübre, vs.), yeniden kullanım için uygun i"lemlerden ge)
çirilmemektedir. Bitki kalın$ları genellikle a$lmakta ya da yakılmakta, hayvan gübreleri ham halde tarlalarda
kısmen kullanılmakta, geri kalanı ise dene'msiz bir "ekilde çürümeye bırakılmaktadır. Bu da çevre kirlili!ine,
metan salımına, toprak bozunumuna, su kirlili!ine ve bölgede kötü kokulara yol açmaktadır.

Adana & Sofulu entegre bertaraf tesisinde 15.6 MW kurulu güçte bir biyogaz tesisi ve bir kompost tesisi
bulunmaktadır. Ancak tesise gelen a"%ın içinde ambalaj a"klarının oranının yüksek olması nedeniyle ka&
liteli kompost elde edilememektedir.Kompost tesisinin kapasitesi 73.000 ton/yıldır.25

Adana Büyük"ehir Belediyesi Entegre Ka% A%k Yöne&mi Planı (2015(2017):

6.1 Park)Bahçe A$klarının Toplanması ve Ta"ınması:
‘Konu ile ilgili herhangi bir çalı!mamız bulunmamaktadır.’

6.2 Biyoa$kların Toplanması ve Ta"ınması:
‘Konu ile ilgili herhangi bir çalı!mamız bulunmamaktadır.’  

...ilçe belediyeleri tara'ndan toplanan evsel a"kların karı!ık olarak toplanmasından dolayı mevcut bertaraf
sisteminde üre#len kompostun kalitesinin dü!ük olmasına neden oldu%undan yerel yöne#mler tara'ndan
uygulanan ambalaj a"kları yöne#m planlarının uygulanabilirli%inin ar"rılmasına yönelik faaliyet çalı!ma&
larının yapılması...

25 Çukurova Kalkınma Ajansı, Evsel A$k Raporu, 2011, s.31



28

Özellikle kırsal alanlardaki belediyeler bu soruna çözüm aramaktadır, çünkü $pkı evsel ka$ a$klarda oldu!u
gibi, tarım ve hayvancılık kaynaklı a$klar da bol miktarda mevcu,ur ve yo!un bir ön i"lem gerek'rmemek)
tedir. Bu tür a$kların biyogaz üre'm tesislerinde i"lendi!i örnekler mevcu,ur, fakat bu tesislerin sermaye
ya$rımı ve i"letme giderleri o kadar yüksek'r ki, Türkiye'deki kırsal alanlar için nispeten daha basit aerobik
kompost yöntemleri çok daha elveri"li olabilir.

Pazarlar Türkiye'deki tüke'm alı"kanlıklarının önemli bir bölümünü olu"turmakta olup, hem büyük "ehirlerde
hem de küçük ilçelerde son derece popülerdir. Özellikle yazın yo!unluk ya"anan turis'k bölgelerde, pazar)
lardaki biyoa$k miktarı yaz döneminde oldukça yüksek'r. &çerisinde yüksek inorganik ya da zehirli madde
barındırmayan bu potansiyel organik madde kayna!ı, pilot kompost projeleri için ilginç bir ba"langıç noktası
olabilir.

Turizm

Turizm dünyanın her yerinde önemli bir sorunsaldır. Bir bölgenin turizm kapasitesi, yüksek ziyaretçi sayısın)
dan ve talep oranından ötürü artarsa/ar/!ında, düzgün bir hizmet sunabilmek zorla"maktadır. Bu, kirlilik
tehlikesinden dolayı, do!anın haya' önem ta"ıdı!ı yerlerde son derece kri'k bir durumdur. Pek çok yer,
do!al alanlardaki kirlilikten ötürü popülerli!ini yi'rmi" olup, bu durumun ba"ka yerlerde de gerçekle"mesi
muhtemeldir. Sektörün ilerleyebilmesi için turizm alanlarında ba"arılı bir a$k yöne'mi sistemi sa!layabilmek
çok önemlidir.

Kompost, toprakta ham hayvan gübresine kıyasla daha farklı bir etkiye sahip&r. Gübre, hayvanın vücu(
dundan çıkar çıkmaz besleyicili!ini ve mikrobiyolojik faaliyetlerini yi&rmekte ve yüksek miktarlarda yı(
!ıldı!ında yo!un sera gazı üretmektedir (Türkiye'de CH4 (metan) salımının %75'i tarım faaliyetlerinden,
%25'i ise a%klardan kaynaklanmaktadır. TUIK, 2014). Özellikle kuru ve çorak bölgelerde toprakta bo(
zunması çok vakit almaktadır (topra!a karı"%rılmamı"sa). Öte yandan kompost, topra!a karı"%rıldı!ı
andan i&baren bitkiler için son derece besleyici ve mikrobiyolojik açıdan uygun bir maddedir. Ayrıca
kompost, topra!ın ih&yaçlarına uygun minerallerle zenginle"&rilmesi halinde, çok etkili bir gübre haline
gelmektedir. Zengin bir biyolojik ortam sa!layarak bitkileri korumakta ve topra!a organik madde kata(
rak su tutma kapasitesini ar%rmaktadır.

Türkiye’de yıllık olarak yakla!ık 65 milyon ton tarımsal a"k ve 160 milyon ton hayvansal a"k olu!maktadır.
Bu a"kların kullanılamayan kısmı yakılarak ya da çürütülerek bertaraf edilmektedir.26

Toksik madde içermeyen ve organik madde içeri%i yüksek olan kompostlanmı! pirina (zey#n küspesi),
bahçe bitkilerinin ye#!#rilmesinde ve topra%ın güçlendirilmesinde kullanılmı!"r (TUIK, 2013).27

Eko&turizm yakla!ımında amaç, yalnızca kaynakları dikkatli bir biçimde kullanmak de%il, aynı zamanda
yeni kaynakları hizmete sunmak yerine tüke#len kaynakları yeniden kullanarak yeni kaynak suis#malini
minimum düzeye indirgemek#r.28

26 Do!u Marmara Kalkınma Ajansı, Yenilenebilir Enerji Raporu, 2011, s.39
27 Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Yenilenebilir Enerji Ara"$rması, s.211
28 Sürdürülebilir Kalkınma Poli'kalarında Eko)turizmin Yeri, Kültür ve Turizm Bakanlı!ı, Tanıtma Genel Müdürlü!ü s.19.
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Yüksek ziyaretçi sayısı, aynı zamanda yüksek miktarda biyolojik a$k anlamına gelmektedir. Bunlar nispeten
toplanması ve ta"ınması kolay olan restoran ve otellerde birikmektedir.&ster büyük ölçekli ister küçük ölçekli
olsun, do!ru bir "ekilde yöne'ldi!i takdirde de!erli bir kayna!a dönü"türülebilir.

Turizm alanları yüksek bir potansiyele sahip olup, kompost uygulamaları açısından da çok önemlidir.

Turizm alanlarındaki temel engel, yaz ve kı" dönemleri arasındaki nüfus dalgalanmasıdır. Bu dalgalanma,
belediyelere devlet tara#ndan verilen bütçenin sabit nüfusa (kı" nüfusu) göre belirlenmesi olarak yansımak)
tadır. Dü"ük nüfuslu belediyeler yaz döneminde yüksek taleple kar"ıla"makta ve bu yo!un aylarda bütçeleri
ciddi ölçüde yetersiz kalmaktadır. Bu da, en ih'yaç duyulan dönemlerde, artan a$k miktarıyla ba" edebilmek
için önlem alabilmeyi engellemektedir.

Tablo 8: &STAÇ A', 2015
Akdeniz kıyısında ünlü bir turis%k ilçe olan Alanya, kı$ nüfusundan (sakinler) 4!5 kat daha yüksek bir yaz nüfusuna

(sakinler+turistler) sahip%r.Biyolojik a"k miktarı, turizm faaliyetleri ile do#rudan ili$kilidir.

Sürecin 3)6 ay sürdü!ü kompost tesislerinde, tesisi tasarlarken a$k miktarındaki dalgalanmalara kar"ı gerekli
önlemleri almak çok önemlidir. Yo!un dönemlerde biyolojik a$kların tamamının uygun bir yerde barındırı)
lamaması, kompostun yeterince olgunla"amamasına, kötü kokuya, "ikâyetlere ve kötü bir in'baa yol aça)
cak$r. Genel kural, tesisi bölgenin maksimum nüfusunun %80'ine göre tasarlamak (turis'k bölgelerde),
mevcut (olgunla"maya yakın) kompost yı!ınlarının bir kısmını tesis içinde ba"ka bir yere ta"ımak üzere yeterli
alan ayırmak ve yo!un dönem bitene dek gelen biyolojik a$kları almaya devam etmek'r.

Kentsel

31 Aralık 2015 i'bariyle Türkiye'nin nüfusu 78.741.053'tür.Bu sayının %92'si "ehirlerde ve ilçe merkezlerinde
ya"amaktadır (TUIK, 2015). Bu tür yüksek nüfus oranları, kaçınılmaz bir "ekilde yo!un biyolojik a$k birikimine
yol açmaktadır. Türkiye'de toplanan kentsel a$kların yakla"ık %20'si, Türkiye'nin toplam nüfusunun hemen
hemen %20'sini içerisinde barındıran &stanbul'da olu"maktadır (TUIK 2008).

Ankara'da ITC (Invest Trading & Consul'ng AG) tara#ndan i"le'len MBT tesisleri ve düzenli depolama sahası,
"u anda 4000 ton/gün kentsel a$k kabul etmektedir.

Yüksek nüfuslu alanların, a$k yöne'mi açısından, özellikle de farklı türde a$kların seçerek toplanması açı)
sından kendi zorlukları vardır. Örne!in, iyi planlanmı" bir toplama takvimi, ba"arılı bir toplama sisteminin
önemli bir etmenidir. Ancak, entegre biyolojik a$k yöne'm sistemi kurmaya yönelik #rsatlar da mevcu,ur.
A$kların toplanıp ta"ınmasının lojis'k açıdan zor ve/veya pahalı oldu!u yerlerde, vatanda"lar evde ve yerinde
kompost teknikleri hakkında bilgilendirilip te"vik edilebilir. Belli bir bölgede hem yerinde hem de saha dı"ı
olarak farklı kompost ölçeklerinin uygulanması, toplama ve bertaraf maliyetlerini dü"ürmek ve depolama
sahalarına giden a$k miktarını azaltmak açısından iyi bir çözüm olabilir.

2006 Kı"ı

Kentsel A$klardaki
Biyoa$k Yüzdesi

2006 Yazı
ALANYA

%55.9 %68.9



Türkiye'de Kentsel Evsel A%k ve Komposta #li"kin Yasa ve
Mevzuatlar

%u anda Türkiye'de biyoa$kların ayrı toplanmasına ve ta"ınmasına yönelik yasalar mevcut olsa da, yönet)
melikler yalnızca kâ!ıt üstünde kalmaktadır. Mevcut yönetmeliklere göre, Türkiye'deki tüm belediyeler bir
ka$ a$k yöne'mi planı hazırlamı", bunu Çevre ve %ehircilik Bakanlı!ı'na (Ç%B) sunmu" ve uygun altyapı ile
tesisleri kurmu" olmalıdır. Ya da en azından bu amaçları gerçekle"'rmeye yönelik bir adım atmı" olmalıdır.
Ancak, teknik bilgi eksikli!i, çok sayıda bürokra'k engel ve en önemlisi de mali kaynak yetersizli!i ve yetersiz
yasal dene'm nedeniyle bu adımları atamamı" pek çok belediye mevcu,ur.

A%k Yöne&mine #li"kin Yönetmeliklerin Öze&

• 2872 sayılı Çevre Kanunu:

8. Madde ‘...her türlü a$k ve ar$g 0ı dog 0rudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak ve ben)
zeri faaliyetlerde bulunmak yasak$r.’

• 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda De!i"iklik Yapılmasına Dair Kanun (No. 5491):

11. Maddede De!i"iklik ‘Büyük"ehir belediyeleri ve belediyeler evsel ka$ a$k bertaraf tesislerini kurmak,
kurdurmak, i"letmek veya i"le-rmekle yükümlüdürler.’

• 5393 sayılı Belediye Kanunu (Madde 14 & 15) ve 5216 sayılı Büyük"ehir Belediyesi Kanunu
(Madde 7):

&lçe Belediyeleri, büyük"ehir belediyesi ka$ a$k yöne'm planına uygun olarak, ka$ a$kların toplanması
ve aktarma istasyonlarına ta"ınmasından sorumludur.

Büyük"ehir Belediyeleri, ka$ a$kların aktarma istasyonlarından bertaraf ve/veya geri dönü"üm tesislerine
ta"ınmasından sorumludur.

5491 sayılı “2872 sayılı Çevre Kanunu’nda De!i"iklik Yapılmasına Dair Kanun”a, 5216 sayılı “Büyük"ehir
Belediyesi Kanunu”na ve 5393 sayılı “Belediye Kanunu”na göre;

‘Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bu alanlar dı"ında ise mahallin en büyük mülki amiri:

) Evsel ve evsel nitelikli endüstriyel ka$ a$kların çevreye zarar vermeden bertara#nı sa!lamak,
) Çevre kirlili!ini azaltmak,
) Düzenli depolama sahalarından azami is'fade etmek,
) Ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla,

Evsel ka$ a$klar içindeki de!erlendirilebilir ka$ a$kları sınıflandırarak ayrı toplamak ve bunlarla ilgili
tedbirleri almakla yükümlüdürler.’
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) 2003/8 Genelgesi ile daha etkin ve verimli bir a$k yöne'm sisteminin geli"'rilmesi için birbirine yakın
ve benzer özelliklere sahip belediyelerin bir araya gelerek Belediye Birlikleri/A$k Yöne'm Birliklerini
olu"turması öngörülmü"tür.29

• A%kların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik (27533 no., 26.03.2010 tarihli), Geçici Madde 1

‘Yönetmeli!in yürürlü!e girmesinden i'baren 5 yıl içerisinde depolanacak olan biyobozunur a$k miktarı,
2005 yılında üre'len toplam biyobozunur a$k miktarının a!ırlıkça %75'ine, 8 yıl içinde % 50'sine ve 15
yıl içinde ise %35'ine indirilir.’

• Ka% A%kların #kili Toplanmasına #li"kin Düzenleme (Taslak ( 2012), evsel a$kların farklı renkli plas'k
torbalarda iki ayrı konteynere a$lması sure'yle kayna!ında ayrı"$rılmasını kapsamaktadır:

) Mavi Torbalar: Karton ve kâ!ıt (geri dönü"türülebilir), tüm plas'kler, cam, metal.
) Sarı Torbalar: Karton ve kâ!ıt (geri dönü"türülemez), mu*ak a$!ı, ye"il a$k, di!er yanabilen a$klar.
) Düzenlemeye göre, mobilya gibi yüksek hacimli a$klar için a$k toplama noktaları olu"turulacak$r.

• 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu (Madde 97):

‘A$k üre'cileri, kirleten öder ilkesine göre a$k yöne'm hizmetlerine katkıda bulunmak zorundadır.’

2016 yılı Çevre Temizlik Vergisi bilgileri:

‘…konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüke'm miktarı esas alınmak sure'yle metreküp ba"ına büyük)
"ehir belediyelerinde 27 kuru", di!er belediyelerde 21 kuru" olarak hesaplanacak$r…’

‘…belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan, ancak, su ih'yacını belediyece veya büyük"ehir
belediyelerine ba!lı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmi" su "ebekesi haricinden kar"ılayan ko)
nutlarda indirimli tarife uygulanır…’

‘…i"yeri ve di!er "ekillerde kullanılan binalarda büyük"ehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, di!er
belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 ar$rılarak hesaplanacak$r…’

‘…kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde bulunan ko)
nutlara ait çevre temizlik vergisi su tüke'm miktarı esas alınmak sure'yle metreküp ba"ına 10 kuru" ola)
rak hesaplanacak$r…’

Maliye Bakanlı%ı Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebli%i (Resmi Gazete No: 29573

Tarımsal ve hayvansal a"klarla ilgili envanter bulunmamaktadır. Tarımsal ve hayvansal a"klar di%er a"k
türleri ile birlikte Avrupa Birli%i mevzua"yla uyumla!"rılmı!- ve 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı resmi ga&
zete ile yürürlü%egirmi!- olan A"k Yöne#mi Genel Esaslarına I.lis-kin Yönetmelik’in ekindeki a"k listesinde
tanımlanmı!"r. TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlı%ı ile TC Çevre ve +ehircilik Bakanlı%ı ortaklı%ında bir
çalı!ma yapılarak bu tür a"kların iklim deg/is-iklig/ine olan etkisinin ortaya konması gerekmektedir.30

29 Ulusal Geri Dönü"üm Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı, 2014)2017.
30 A$k Sektörü Mevcut Durum De!erlendirmesi Raporu, 2010, T.C. Çevre ve Orman Bakanlı!ı.



Mart 2015'te, Türkiye'deki a$k i"leme durumunu iyile"'rmek ve geli"mi" ülkelerle aynı düzeye ge'rmek
amacıyla, Türkiye Kompost Tebli!i içerisinde (No. 29286, 2015) T.C. Çevre Bakanlı!ı tara#ndan biyoa$kların
toplanmasına ve geri dönü"ümüne (kompost) ili"kin bir yönetmelik yayımlanmı"$r. Son dönemlerde uygu)
lanmaya ba"layan bu yönetmelik, tüm ilçe belediyelerinin biyobozunur a$kların ayrı olarak toplanıp i"len)
mesinden yükümlü olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu yönetmelik aynı zamanda kompost tesislerinin teknik
kriterlerinin ve bitmi" kompostun kalite kriterlerinin belli ko"ullara ba!lı olmasını da "art ko"maktadır. Bu
yönetmeli!in i"e yaraması için, belediyelerin teknik bilgiye ve deneyime sahip olmaları gerekmektedir.

• Kompost Tebli!i (No. 29286, 05.03.2015)

Tebli!in amacı, organik a$kların:

) Kayna!ında ayrı toplanarak yöne'minin sa!lanmasına,
) Düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilecek miktarının azal$lmasına,
) Kompost tesislerinin teknik kriterlerinin belirlenmesine,
) Kompost tesislerinden elde edilen ürünlerin kalite kriterlerinin belirlenmesine ili"kin usul ve esasları

belirlemek'r.

Genel &lkeler:
) Biyobozunur a$kların kayna!ında ayrı toplanması esas$r.
) A$kların kapalı olarak ta"ınması zorunludur.
) Biyobozunur a$kların ön i"leme tabi tutulması esas$r.
) Kompost tesisleri, Çevre &zin ve Lisans Yönetmeli!i’ne göre çevre lisansı almak zorundadır.

&"letmecinin Yükümlülükleri:
) &"letme planını uygulamak,
) Tesise, i"lenmeye uygun olmayan a$kları kabul etmemek,
) &"letme sürecinde tesisten kaynaklanabilecek gazların toplanması, i"lenmesi ve kullanılması i"lemlerini

çevre ve insan sa!lı!ına zarar vermeyecek "ekilde yapmak$r.

Kompost Tesislerinin Genel Özellikleri:
) Yerle"im alanlarına en yakın mesafe 250 m. olmalı.
) Araç parkı, kantar, tekerlek yıkama ünitesi ve idari bina olmalı.
) A$kların en az bir gün süre ile birik'rilebilece!i büyüklükte a$k kabul birimi olmalı.
) A$k kabul birimleri üstü kapalı, tabanı, sızdırmazlı!ı sa!layacak "ekilde en az 30 cm kalınlı!ında C30

beton ve tutu"maz malzeme ile kaplı olmalı.

Kompost Tesislerinin Teknik Özellikleri:
) Ön hazırlama ünitesi,
) Kompost ünitesi,
) Son "artlandırma ünitesi,
) Son eleme ünitesi.
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Hayvansal a"k kullanılması durumunda, kompost ünitesinde 70°C sıcaklı%ın en 1 saat süreyle sa%lanması
ve sa%landı%ının belgelenmesi ya da tesiste 1 saat 70°C sıcaklı%ın uygulanaca%ı hijyenizasyon ünitesi
!ar0r.

Bahçe #pi ve solucan #pi kompost sistemleri için bu hükümler uygulanmaz.

Ka% A%kların Kontrolü Yönetmeli!i (No. 20814, 14.03.1991, Ç$B)
Kapasitesi 200 ton/yıl’dan büyük olan kompost tesislerinde bulunması gereken teknik özellikler:
Madde 34

• Kompost tesisi havalandırılarak çalı"$rılıyorsa, emilen havanın biyofiltreden geçirilmek sure'yle te)
mizlendikten sonra atmosfere verilmesi,

• Kompost sahasından toplanan sızın$ suyu kompostun ısla$lması için kullanılıyorsa, sızın$ suyu arı$l)
dıktan sonra alıcı ortama verilmesi ve bu konuda Su Kirlili!i Kontrol Yönetmeli!i’nin alıcı ortam stan)
dartlarına uyulması,

• Tesise gelen ka$ a$klar için ön depolama ve dengeleme görevi yapan ön deponun kapalı (bunker)
olması,

• Tesislerin yeral$ ve yerüstü su kaynaklarının koruma alanı içine in"a edilmemesi,
• Yerle"im alanlarına en yakın mesafenin 1.000 metre olması.

Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim #çerikli
ve Organik Kaynaklı Di!er Ürünlerin Üre&mi, #thala%, #hraca% ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik (No.
27601, 04.06.2010, Tarım ve Köyi"leri Bakanlı!ı)
EK IV – Toprak Düzenleyiciler (kompost, vs.) için öngörülen "artlar

Tablo 9: EK IV – Toprak Düzenleyiciler için öngörülen $artlar

Organik madde en az: %25 pH Toplam organik madde
Maksimum nem: %20 Tuzluluk de!eri en

fazla:4 mmhos/cm
Maksimum nem

10 mm’lik elekten ürünün
%90’ı geçecek'r

Toplam azot (e!er %1’i geçerse)

Plas'k madde ya da di!er
geri dönü"ümü olmayan
madde parçacıklarının
büyüklü!ü 10 mm’yi
geçmeyecek'r

Organik azot (e!er %1’i geçerse)

Üründe kullanılan
hammadde kayna!ı
belir'lecek'r

P2O5 (e!er %1’i geçerse)

Kuru maddedeki arsenik
miktarı 20 mg/kg’ı geçemez

Suda çözünür K2O (e!er %1’i
geçerse) beyan edilebilir.

Evsel veya tarımsal endüstri
a$klarındaki organik a$kların
aerobik fermentasyonuyla
elde edilen ürün. Piyasaya
sürülecek kompost içinde
cam, cüruf, metal, plas'k,
las'k, deri gibi seçilebilir
maddelerin toplamı, a!ırlı!ın
%2’sini geçemez.

Organik ürünün elde edili"
"ekli ve ana bile"enlerine
ait bilgiler

Ürünün hammadde
muhtevası, miktarı ile
bünyesinde bulunması
gereken bitki besin mad(
desi içeri!i ve di!er
kriterler

E&ket üzerinde beyan edilmesi
gereken zorunlu içerik

Ürüne ait tuzluluk,
pH ve di!er istenen
bilgiler
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'ekil 1: Bir kompost tesisine ya"rım yaparken izlenmesi gereken yasal prosedürler.

HAYIR ise

EVET ise

Uygulama
Proje

De!erlendirmesi
Eksik mi?

Uygulama
Proje Hazırlı!ı
ve Bakanlı!ın

Onayına Sunu"

Çevresel Etki
De!erlendirmesi (ÇED)

Süreci (Ek)2’de belir'len
tesisler için)

&"letme
Planının

Sunulması

EVET ise

Uygulama
Projesi
Onayı

Tesis
&n"asının

Ba"laması

&n"a
Tamamlandıktan

Sonra &"letme Planı
Onayı ve Tesis

Onay Yazısı

ÇED, &zin ve
Dene'm Genel

Müdürlü!ü
(izin)lisans

süreci)

Geçici Faaliyet Belgesi
(GFB) Müracaa$

Çevre ve %ehircilik Bakanlı!ı

Tesis Sahibi

&l Çevre ve %ehircilik Müdürlü!ü
Tesis Müdürü

Ön Fizibilite
Hazırlı!ı ve
Bakanlı!a

Sunu"

Ön Fizibilite
Raporu

Eksik mi?

HAYIR ise
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Avrupa Birli!i Mevzua%

Mevcut mevzuat:

• Avrupa Komisyonu (2008): YE%&L RAPOR Avrupa Birli!i'nde biyoa$k yöne'mi hakkında. COM (2008)
811 final.

o Ye"il Rapor, biyoa$k yöne'mine ili"kin çevresel ve sosyal sorunlara ve biyoa$k yöne'mindeki
mevcut duruma dair genel bir bilgi sunmaktadır. A$kların daha iyi bir biçimde engellenmesi,
depolama sahalarının kısıtlanması, depolama sahalarına gitmesi önlenmi" biyoa$kların i"len)
mesine yönelik seçenekler, enerji geri kazanımının iyile"'rilmesi, geri dönü"ümün ar$rılması,
toprak ıslahına katkıda bulunulması ve biyoa$kların di!er kullanımları gibi konuları da gözler
önüne sermektedir.

• A$k Çerçevesi Direk'fi (2008/98/EC)

o Biyoa$k tanımı: Madde 3, 4.: “‘biyoa$k’, biyobozunur bahçe ve park a$kları, ev, restoran, hazır
yemek firması ve ma!azaların gıda ve mu*ak a$kları ile gıda i"leme tesislerinin benzer a$kları
demek'r;”

o Biyoa$k Madde 22: “Üye Devletler, a!a%ıdakilere te!vik etmek amacıyla, Madde 4 ve 13 do%&
rultusunda uygun önlemler alacak"r:

(a) biyoa"kların kompostlanması ve çürütülmesi amacıyla biyoa"kların ayrı toplanması;
(b) biyoa"kların, yüksek düzeyde çevre koruması sa%layacak !ekilde i!lenmesi;
(c) biyoa"klardan üre#lmi! çevre açısından güvenli materyallerin kullanılması.”

• Düzenli Depolama Direk'fi (1999/31/EC)

o Genel notlar: “Biyobozunur a"kların depolama sahalarına gitmesini azaltmak için alınan ön&
lemler, aynı zamanda biyobozunur a"kların ayrı toplanmasını, ayrı!"rılmasını, geri kazanımını
ve geri dönü!ümünü te!vik etmeyi de amaçlamalıdır.” (17)

o Madde 2, Tanım, (m): “Biyobozunur a"klar, gıda ve bahçe a"kları ile kâ%ıt ve karton gibi anae&
robik ve aerobik olarak bozunabilen a"klardır.”

o Madde 5: Depolama sahalarına kabul edilmeyen a$klar ve i"lemler (!)

1. “Üye Devletler, (...) tarihine dek, depolama sahalarına giden biyobozunur a"kların azal"l&
masına ili!kin ulusal bir strateji belirleyecek#r”Temmuz 2001

2. “Bu strateji !unları sa%layacak"r: …”

(a) 2006 yılına dek, “(…) depolama sahalarına giden biyobozunur kentsel a"klar, 1995
yılında üre#len toplam biyobozunur kentsel a"k miktarının (a%ırlık) %75'ine dü!ü&
rülmelidir (…).”
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(a) 2009 yılına dek, “(…) depolama sahalarına giden biyobozunur kentsel a"klar, 1995 yı&
lında üre#len toplam biyobozunur kentsel a"k miktarının (a%ırlık) %50'sine dü!ürülme&
lidir (…).”

(b) 2016 yılına dek, “(…) depolama sahalarına giden biyobozunur kentsel a"klar, 1995 yılında
üre#len toplam biyobozunur kentsel a"k miktarının (a%ırlık) %35'ine dü!ürülmelidir (…).”

Gelecekteki planlar ve hedefler:
2 Temmuz 2014 tarihinde Avrupa Komisyonu, Düzenli Depolama Direk'fi 1999/31/EC kapsamındaki a$k
hedefleri ve AB A$k Çerçevesi Direk'fi 2008/98/EC ile Ambalaj ve Ambalaj A$klarının Kontrolü Yönetmeli!i
94/62/EC kapsamındaki di!er a$k hedeflerini de!erlendirmek amacıyla bir yasa teklifini ve ekini yürürlü!e
sokmu"tur. De!i"ikliklere ili"kin bu teklif (Döngüsel Ekonomi Pake'), biyoa$k yöne'mine dair birkaç temel
ö!e içermektedir:

• Kentsel a$kların yeniden kullanım amacıyla geri dönü"türülüp hazırlanması oranı, 2030 yılına dek
%70 ar$rılacak$r;31

• Maksimum %25 depolama oranına tekabül edecek "ekilde, 2025 yılına dek, geri dönü"türülebilir
a$klar (plas'k, kâ!ıt, metal, cam ve biyoa$klar dâhil) için depolama sahalarının kullanımdan kaldı(
rılması;32

• 2025 yılına dek gıda a%!ı üre'mini %30 azaltmayı amaçlayan önlemler;33

• Biyoa%kların ayrı toplanması34

Biyoa%klar için kompost standartları ve a%k sayılmaktan çıkma kriterleri
Avrupa Komisyonu hâlihazırda biyoa$klarla ilgili ürün standartları üzerinde çalı"maya ba"lamı" olsa da, "u
anda bu konuyu kapsayan herhangi bir Avrupa mevzua$ yoktur. A$k direk'flerinin de!erlendirilmesine
ili"kin yasa teklifi, Komisyonun “biyoa"klardan kompost üretmeye ve biyoa"kların çürütülmesine ili!kin
kalite kriterleri ve biyoa"k yöne#mi açısından minimum ko!ul belirleme 'rsa"nın de%erlendirilmesi” "eklinde
bir de!erlendirme yapmasını öngörmektedir.35 Aynı zamanda Komisyonu, “en azından agregatlar, kâ%ıt,
cam, metal, araba las#%i, teks#l ürünleri ve biyoa"klar için” a$k sayılmaktan çıkma kriterlerini içeren yasal
i"lemleri yürürlü!e koymaya yetkilendirmektedir.36

31 Avrupa Komisyonu (2015): A$klarla ilgili AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY& de!i"iklik teklifi Direk'fi 2008/98/EC, madde (8):
“Madde 11 a!a%ıdaki !ekilde de%i!#rilmi!#r:(a) paragraf 2 a!a%ıdaki !ekilde de%i!#rilmi!#r: (…) (ii) a!a%ıdaki madde (c) eklenmi!#r:'(c) en
geç 1 Ocak 2030 tarihine dek, kentsel a"kların yeniden kullanım amacıyla geri dönü!türülüp hazırlanması oranı, a%ırlı%a göre minimum
%70 ar"rılacak"r.”
32 Avrupa Komisyonu (2015):A$k depolama sahalarıyla ilgili AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY& de!i"iklik teklifi Direk'fi 1999/31/EC,
madde (2): “Madde 5 a!a%ıdaki !ekilde de%i!#rilmi!#r:(a) 2a, 2b ve 2c paragrafları eklenmi!#r:'2a.Üye Devletler, 1 Ocak 2025 tarihine
dek, plas#k, metal, cam, ka%ıt, karton ve di%er biyobozunur a"klar gibi geri dönü!türülebilir a"kları, tehlikesiz a"k depolama sahalarına
kabul etmeyecek#r.2b. Üye Devletler, 1 Ocak 2025 tarihinden i#baren, mevcut yılda bir önceki yılın toplam kentsel a"k miktarının %25'ini
a!an miktardaki a"%ı tehlikesiz a"k depolama sahalarına kabul etmeyecek#r.”
33 Avrupa Komisyonu (2015):A$klarla ilgili AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY& de!i"iklik teklifi Direk'fi 2008/98/EC, madde (7):“Madde
9 a"a!ıdaki ile de!i"'rilmi"'r:“Madde 9 A$kların önlenmesi.(…) 3. Üye Devletler, tüm besin stoku zinciri boyunca gıda a$!ı üre'mini en)
gellemeye yönelik önlemler alacak$r. Bu önlemler, üre'm, perakende/da!ı$m, gıda hizmetleri/otelcilik ve hane halkı sektörlerindeki gıda
a$!ı oranının 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında en az %30 azal$lmasını sa!lamaya çalı"acak$r.”
34 Avrupa Komisyonu (2015):A$klarla ilgili AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY& de!i"iklik teklifi Direk'fi 2008/98/EC, madde (11): Madde
22'de, ikinci paragraf a"a!ıdaki ile de!i"'rilmi"'r:'A$k maddelerin kontaminasyonunu minimum düzeye indirgemek amacıyla, Üye Devlet)
ler 2025 yılına dek biyoa$kların ayrı toplanmasını sa!layacak$r.
35 Avrupa Komisyonu (2015):A$klarla ilgili AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY& de!i"iklik teklifi Direk'fi 2008/98/EC, madde (11):
36 Avrupa Komisyonu (2015):A$klarla ilgili AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY& de!i"iklik teklifi Direk'fi 2008/98/EC, madde (3):
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Avrupa Kompost A!ı ECN, kompost ve çürütme i"lemlerinin kalite standartlarına yönelik teklifler de dahil
olmak üzere Avrupa kalite güvence planı için bir konsept geli"'rmi"'r. Kaliteli bir kompostun nitelendiril)
mesine ili"kin Avrupa Kalite Güvencesi Planı ECN)QAS kalite kriterleri, toprak ıslahı, gübreleme ve madde
özelliklerine yönelik parametreler içermektedir. Çevrenin ve tüke'cilerin korunmasına ili"kin olarak ECN)
QAS, hijyen konusu (Salmonella), istenmeyen içerikler (kirlilik, yabancı ot tohumları) ve zararlı maddeler
(a!ır metaller) için minimum düzey biçiminde ih'ya' ko"ullar belirlemi"'r.37

Türkiye, Avrupa Birli!i'nin biyoa$k önlemlerini ve hedeflerini takip etmektedir. (Bkz. A"kların Düzenli De!
polanmasına Dair Yönetmelik (No. 27533, 26.03.2010 tarihli), Geçici Madde 1). Ancak bu hedeflere ula")
mak için, mevcut te"vikler ve vergiler, depolamadan ziyade biyoa$kların ayrı toplanmasına (sadece biyolojik
a$klara özel ayrı bir konteyner bulundurma) ve geri dönü"türülmesine odaklanmalıdır. Bunlar, kompost
ve/veya anaerobik fermentasyon gibi özel biyoa$k i"leme seçeneklerine yönelik olarak bir arada uygulan)
malıdır. Belediyeler, ba"arılı bir biyoa$k yöne'mi için zorunlu bir ön ko"ul olan, biyoa$kların ayrı toplanma)
sına yönelik olarak mo've edilmelidir.

37 Avrupa Kompost A!ı ECN e.V. (2014): ECN)QAS. Kompost ve Çürütme &"lemleri için Kalite Güvencesi Planı. Özet belge.
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Destekler38

Bölgesel Kalkınma Ajansları

Belli hibe ve kredi olanakları, mevcut belediyeyi kapsayan Bölgesel Kalkınma Ajansından direkt olarak sor)
gulanabilir. Türkiye'deki Bölgesel Kalkınma Ajanslarının bir listesi için lü*en bu kitapçı!ın Ek bölümünü in)
celeyin.

Kamu Kurum ve Kurulu"ları

A"a!ıda, Türkiye'deki belediyeler için mevcut bazı kamusal ve kurumsal finansman seçenekleri verilmi"'r.

#lbank A$:

Çevre ve %ehircilik Bakanlı!ının ilgili kurulu"u olan &ller Bankası A.%. tara#ndan belediyelere altyapı ve yapım
i"lerinin desteklenmesine yönelik çe"itli destekler ile yenilenebilir enerjiye yönelik sistemlerin, uygulamaları
da yapılarak kurulması konusunda teknik ve finansal destekler sa!lanmaktadır. &lbank'ın faaliyetleri arasında;
yerel yöne'mlere finansman temin etmek, proje geli"'rmek, danı"manlık ve teknik hizmet vermek, proje
yürütmek, yerel yöne'mlere genel bütçeden ayrılan payların da!ı$mlarını yapmak, bakanlık tara#ndan talep
edilen özel projeler ve kentsel alt yapı projeleri ile yapım i"lerini yapmak ve yap$rmak, yur'çi ve yurtdı"ı fi)
nansman kurumları ile i"birli!i yapmak ve kaynak sa!lamak, projelerin uygulanması için temin edilen finans)
manın kullanılmasına aracılık etmek gibi çalı"malar yer almaktadır.

#lbank A$’nin A%k Yöne&mi Sektöründeki Finansman ve Kredi Fırsatları:

• #lbank A$'nin Yıllık Kârından Ayrılan Ödene!in Köyler ve Belediyelerin Altyapı Proje ve Yapım #"lerinde
Kullandırılmasına #li"kin Yönetmelik Kapsamında Yararlandırılan Fonlar

Amaç:
6107 sayılı &ller Bankası A% Kanunu’nun 13’üncü maddesi gere!ince Banka yıllık safi kârının %51’i il özel
idareleri tara#ndan yerine ge'rilen, köylerin teknik ve sosyal altyapı hizmetlerinin finansmanı;
o nüfusu 200.000’in al$nda olan belediyelerin harita, imar planı, içme suyu, a$k su, ka$ a$k, kent bilgi

sistemi ve benzeri kentsel altyapı projelerinin finansmanı ile,
o nüfusu 25.000’in al$nda olan belediyelerin anılan projelerinin ayrıca yapımının finansmanında hibe

olarak kullandırılmaktadır.

38 Bu liste, Güney Ege Kalkınma Ajansı tara'ndan yayımlanan ‘Belediyelere Yönelik Destek Mekanizmaları’ kitapçı%ından derlen&
mi!#r (www.geka.gov.tr adresinde mevcu*ur). Burada yalnızca biyolojik kentsel a"kların geri dönü!ümüne yönelik hibe ve kredi
'rsatları verilmi!#r. Bu olanaklarla ilgili gücel bilgiler a!a%ıdaki adresten sorgulanabilir: www.ya#rimadestek.com Finansman se)
çenekleri belediyeler için yalnızca rehberlik amacıyla verilmi"'r. Bu listede yer almayan ba"ka seçenekler de olabilir. Uygun mali
kaynakları arayıp bulmak belediyelerin yükümlülü!ündedir.
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Destek Kapsamı:
Belediyelere ait harita, imar planı, içme suyu, a$k su, arıtma tesisi, deniz de"arjı, ka$ a$k düzenli depo)
lama, jeotermal enerji tesisi, kent bilgi sistemi, etüt ve proje i"lerinin finansmanı %50 oranında Banka
kârından ayrılan ödenekten hibe katkı sa!lanarak, kalan %50’si ise &ller Bankası’nca kredi açılmak sure'
ile yapılmaktadır.

• #lbank A$’nin Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Teknik ve Finansal Deste!i

) Biyogaz tesislerindeki elektrik ve gaz üre'mi bu program tara#ndan finanse edilmektedir.

Not: Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik etüt ve fizibilite çalı!maları da $lbank A+ tara'ndan finanse
edilmektedir.

#r&bat Bilgileri: &ller Bankası Anonim S.irke' Genel Müdürlüg0ü 
Atatürk Bulvarı No:21 Opera 06053, Ulus / Ankara 
www.ilbank.gov.tr

T.C. Çevre ve $ehircilik Bakanlı!ı Tara*ndan Sa!lanan Destekler:

• Belediyelerin Kentsel Altyapı #h&yaçlarına Yönelik Yardımlar

Amaç:
Çevre ve %ehircilik Bakanlı!ınca yapılan bu yardım, &lbank A% tara#ndan hazırlanıp Kalkınma Bakanlı!ı
tara#ndan yıllık ya$rım programına alınan belli faaliyetler kapsamında, mali kayna!ı yetersiz olan bele)
diyelere finansman sa!lamak amacıyla uygulanmaktadır.

Uygun Yardım Konuları:
) Harita, imar planı, içme suyu, a$k su, deniz de"arjı, ka$ a$k ve benzeri kentsel altyapı ih'yaçlarının

etüt, proje ve in"a i"leri.

Kimler ba"vurabilir?
) Nüfusu 100.000 ve al$nda olan belediyeler,
) Yapım i"lerinde, uygulama veya kesin projeleri Bankaca uygun bulunan belediyeler,
) Mali durumu, ya$rım maliye'nin belediyesince sa!lanması gereken finansman tutarını kar"ılayabilen

belediyeler.
) Aynı anda birden fazla altyapı yapım talebinden sadece biri de!erlendirmeye alınmaktadır.
) Ya$rımın tamamlandı!ı tarih i'barı ile son 3 yıl içinde benzer projeler için ulusal veya uluslararası

hibe programlarından yararlanan belediyeler ödenekten yararlanamamaktadır.
) Uygulanmasında hukuki ve teknik engeller bulunan talepler de!erlendirmeye alınmamaktadır.

Destek Oranı:
) Belediyelerin harita, imar planı, içme suyu "ebeke, içme suyu arıtma, a$k su "ebeke, a$k su arıtma,

deniz de"arjı ve ka$ a$k bertara# ve benzeri altyapı tesislerinin etüt ve projelerinin hazırlanmasında,
proje bedelinin %75’i oranında katkı sa!lanmaktadır.

) Altyapı tesislerinin in"ası için:
) Nüfusu 20.000 ve al$nda bulunan belediyelere ya$rım maliye'nin %75’ine,



) Nüfusu 20.001)100.000 arasında bulunan belediyelere ya$rım maliye'nin %50’sine kadar katkı sa!)
lanmaktadır.

• Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili #le Tahsilat Kar"ılı!ı Öngörülen Ödene!in Kullanımı Hakkında Yönet(
melik Kapsamındaki Destekler

Amaç:
A$k su altyapı, a$k su arı$mı, derin deniz de"arjı, a$k bertara# ve ka$ a$k geri kazanım tesislerinin gö)
ze'm, fizibilite, etüt, proje ve in"aat i"lerinin kredi veya yardım sure'yle desteklenmesi.
) Çevresel etki de!erlendirmesi faaliyetleri için yapılan harcamalar, biyolojik çe"itlili!in korunması için

yapılan harcamalar, çölle"me ve iklim de!i"ikli!iyle mücadele çalı"maları için yapılan harcamalar, ulus)
lararası sözle"melerden kaynaklanan yükümlülüklerin kar"ılanması için yapılan harcamalar, çevre kir)
lili!inin giderilmesi için yapılan harcamalar, çöp toplama aracı ve Bakanlıkça uygun görülecek di!er
araç ve ekipmanlara yönelik harcamalar.

Genel yöne'm kapsamındaki kamu idareleri ile bunlar tara#ndan olu"turulan birliklere ait a$k su altyapı,
a$k su arıtma, ka$ a$k düzenli depolama, bertaraf ve geri kazanım tesislerinin proje sahibi tara#ndan pro)
jelendirilmesi veya yapımı için ihale edilmesi halinde proje ihale sözle"me bedelinin en çok %45'ine kadar,
Bakanlık tara#ndan hazırlanan 'p projelerde ise ke"if öze'nde Bakanlıkça belirlenen miktarın en çok
%50'sine kadar yardım verilebilir. Çevre ve toplum sa!lı!ı açısından önem ve aciliyet gösteren ya$rımlarda,
kamu idarelerinin bütçelerinin yetersiz kalması halinde bu oran Bakan Onayı ile yüksel'lebilmektedir.

&hale bedeli 5.000.000 Türk Lirasını geçen a$k su altyapı, a$k su arıtma, ka$ a$k düzenli depolama, bertaraf
ve geri kazanım tesisi yapım projeleri için Bakanlıkça yapılan yardımlar üç bölümde verilmektedir.

Kredi vadesi en çok on yıl olup, üç yıla kadar ödemesiz devre tanınabilmektedir.Geri ödeme, ödemesiz dev)
reyi takip eden yıldan ba"lamak üzere yıllık e"it taksitler hâlinde yapılmaktadır.

#r&bat Bilgileri: T.C. Çevre ve %ehircilikBakanlı!ı 
Vekâletler Cad. No:1 Bakanlıklar / Ankara.
Tel: 0 312 410 10 00 
h,p://www.csb.gov.tr/

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı!ı Tara*ndan Sa!lanan Destekler:

• Teknik Destek

Açıklama:
Kültür ve Turizm Bakanlı!ınca, Mahalli &dareler’den (Belediyeler, &l Özel &dareleri, Ya$rımı &zleme ve Ko)
ordinasyon Ba"kanlıkları, Mahalli &dare Birlikleri) do!rudan veya &l Kültür ve Turizm Müdürlükleri kanalı
ile gelen çevre düzenlemesi ve altyapı uygulamalarına ili"kin mali yardım taleplerine, Bakanlık bütçe im)
kânları çerçevesinde yardım yapılabilmesidir.
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&lgili konular:
) ka$ a$k bertaraf tesisleri,
) a$k su arıtma tesisleri.

Destek Programının de!erlendirme süreci 1 yıllık zamanı kapsar.

#r&bat Bilgileri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı!ı
Adres: &smet&nönü Bulvarı No:5 06100 Emek / Ankara 
Tel: 0 312 309 08 50 / 0 312 212 83 00 
www.kulturturizm.gov.tr

Avrupa Birli!i Mali Yardımları

Adaylık döneminde ülkemizin faydalandı!ı AB mali yardımları "unlardır:

) Ka$lım Öncesi AB Mali Yardımı ) IPA
) Topluluk Programları
) Avrupa Ya$rım Bankası Kredileri (büyük çaplı ya$rımların finansmanı için)

Uygun proje konuları, süreler ve destek tutarları a"a!ıdaki kaynaklarda periyodik olarak duyurulmaktadır:

) Merkezi Finans ve &hale Birimi
www.mfib.gov.tr

) &nsan Kaynakları Program Otoritesi
www.ikg.gov.tr

) AB Bakanlı!ı
www.ab.gov.tr

) Avrupa Birli!i Türkiye Delegasyonu
www.avrupa.info.tr

Ka%lım Öncesi AB Mali Yardımı – IPA

• Çevre Altyapısı ile #lgili Projelere Yönelik Destekler

Açıklama:
IPA kapsamında ülkemizde çevre sektöründe tahsis edilen fonların etkin bir "ekilde kullanılması maksa)
dıyla hazırlanan Çevre Operasyonel Programı (ÇOP) ülkemizin çevre alanındaki performansını, Avrupa
Birli!i ilke ve poli'kaları ile uygun olarak ar$rmasına yardımcı olacak$r. ÇOP kapsamında belirlenen ön)
celikler ve tedbirler kapsamında su temini, kanalizasyon ve a$k su arı$mının iyile"'rilmesi, entegre ka$
a$k yöne'minin geli"'rilmesi ve programın nihai alıcıları olan belediyelerimizde idari ve teknik kapasi)
tenin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.



IPA fonlarının yöne'mi için olu"turulmakta olan yapılanma kapsamında Çevre ve %ehircilik Bakanlı!ı
çevre sektöründe Yöne'm Otoritesi olarak belirlenmi"'r. Yöne'm Otoritesi, ilgili bile"enin Operasyonel
Programı’nın, sa!lam mali yöne'm ilkelerine göre uygun bir "ekilde yöne'minden ve uygulanmasından
sorumludur.

IPA Programından faydalanabilecek projelerin AB standartlarında hazırlanması (fizibilite, fayda maliyet
analizi, ÇED, IPA Ba"vuru Formu) faydalanıcı belediyelerin sorumlulu!udur. Ancak, belediyelerde henüz
yeterli kapasitelerin olu"maması ve AB Fonlarının kullanılmasındaki süre kısıtlaması nedeniyle, Çevre ve
%ehircilik Bakanlı!ı AB projeleri hazırlanması sürecinde belediyelerimize destek vermektedir.

2014)2020 dönemi için, projelere en fazla maliyetlerinin %85’i kadar AB hibesi sa!lanmaktadır. Ulusal
katkının %30 ) %45 arası Bakanlık tara#ndan kar"ılanmakta, geri kalanı için &ller Bankası’ndan ya da ulus)
lararası finans kurulu"larından kredi sa!lanması mümkün olabilmektedir (Çevre ve &klim De!i"ikli!i için
Sektör Operasyonel Programı).

Uluslararası Kurum ve Kurulu"lar
A$k yöne'mi konusunda belediyelere destek vermeye hazır bazı uluslararası kurum ve kurulu"lar a"a!ıda
verilmi"'r.

Birle"mi" Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Küresel Çevre Fonu (GEF)

Açıklama:
Küresel Çevre Fonu (GEF), 3 uygulama merkezi (UNDP, UNEP ve Dünya Bankası) tara#ndan yürütülen
global çevresel faydalar sa!lama amacına yönelik olarak vakıf fonu "eklinde yapılandırılmı" bir finansal
mekanizmadır.

UNDP)GEF, temel olarak çevresel alanlarda kalkınma projelerini finanse eder. Odaklandı!ı konular:
) Biyolojik çe"itlilik,
) &klim de!i"ikli!i,
) Kimyasallar,
) Uluslararası sular,
) Toprak bozulması,
) Sürdürülebilir orman yöne'mi,
) Ozon tabakası incelmesi.

GEF, uygunluk kriterlerini ta"ıyan projeleri 5 farklı "ekilde nitelendirmektedir:
) Tam Projeler,
) Orta Ölçekli Projeler,
) Kolayla"$rma Faaliyetleri,
) Hedef Ara"$rmalar,
) Programlı Giri"imler.

GEF deste!i hakkında daha fazla bilgi için, "u adresi ziyaret edin: www.thegef.org
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Uluslararası Teknik #"birli!i (ITC) Kapsamında Verilen Destekler

• Türk(Alman #"birli!i Programı

Açıklama:
) Türk Hüküme'´nin siyasi hedeflerinin ve planlanan reformların desteklenmesi.
) &"birli!i projelerinin daha yoksul illerde yo!unla"$rılmasıyla bölgesel dengesizliklerin giderilmesi.
) Proje programının a!ırlıklı olarak a"a!ıdaki konulara yönelmesi:

o Belediyelerin çevreye uyumlu "ekilde geli"mesi (a$k su arıtma tesisleri, ka$ a$k depolama tes)
isleri, kurumlara nitelik kazandırılması).

o Küçük ve orta ölçekli i"letmelere kredi sa!lanarak is'hdamın geli"'rilmesi ve gelir ge'ren ön)
lemler.

o Özellikle Belediyelerin idare ve icra kapasitelerinin güçlendirilmesi sure'yle Türkiye´nin Avrupa
Birli!i´ne hazırlı!ının desteklenmesi.

o Katkıda bulunan di!er kurumlarla (AB Komisyonu, Dünya Bankası, BM kurumları) yakın bir ko)
ordinasyonun sürdürülmesi.

o Özel sektörün, ya$rımlar çerçevesinde mali katkıda bulunmasıyla daha yakın bir i"birli!ini ka)
zanmak için araçların sa!lanması.

&kili i"birli!i çerçevesinde Alman Hüküme' kalkınmada öncelikli ya$rımlar için, ya %60´ı ba!ı" olmak
üzere dü"ük faizli kredi olarak, ya da tümü ba!ı" olarak sermaye sa!lamaktadır. Alman Hüküme' Ye)
niden Yapılanma Kredi Kurumu´nu (Kreditanstalt für Wiederau1au ) KfW) projelerin denetlenmesi
ve Türk partnerlerle birlikte uygulanması konusunda görevlendirmektedir.

#r&bat Bilgileri: Alman Uluslararası &s.birlig0i Kurumu (GI2Z) 
Ülke Direktörü: Frank Flasche  
Adres: GI2Z O3ce Ankara And Sokak 8/6 06680 Çankaya Ankara Türkiye
Tel: 0 312 466 70 80  Faks: 0 312 467 72 75 
e)posta: giz)tuerkei@giz.de  
h,p://www.giz.de/en/worldwide/290.html

• Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)

Açıklama:
Fransız Kalkınma Ajansı tara#ndan verilen kredilerin amacı, yüksek çevresel etkili sektörler üzerine ya)
pılacak belediye ya$rımlarını desteklemek'r. Türk Belediye ya$rımlarını te"vik etmek önemli bir kalkınma
konusu olarak görünmektedir.

AFD kredileri, ikincil "ehirlerin özellikle su ve arıtma, ka$ a$kların yöne'mi ve kent ula"ımı gibi projeleri
desteklemeyi amaçlamaktadır. En azından %60’ı büyük"ehir belediyelerine yönelik olmak üzere, yakla"ık
otuz kadar belediye projesi AFD tara#ndan sunulan imkânlar aracılı!ıyla finanse edilecek'r.

AFD kredisiyle bugüne kadar, 15 Belediye (Eski"ehir, &zmir, Manisa, Malatya, Antalya, Mersin, Kütahya,
Bodrum dâhil) ve 5 belediye "irke'nin (Kenta", Espa", Burula", Yepa ve ASAT) finansmanı sa!lanmı"$r.



#r&bat Bilgileri: Mara KARAKU% )Belediye, Banka ve Özel Sektör, Proje Sorumlusu
Adres: Büyükdere Caddesi)Yapı Kredi Plaza Blok C)Kat 12 Levent / &stanbul 
Tel: 0 212 283 31 11 
Faks: 0 212 283 31 51 
E)posta: afdistanbul@afd.fr
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Bölüm 3: Kompost Stratejileri ve Kompost Türleri

Biyoa$klarla u!ra"an mahalli idareler ve di!er kamu kurulu"ları/özel kurulu"lar, bir kompost stratejisi belir)
lerken farklı seçenekleri de göz önünde bulundurabilir. Bu bölümde, farklı kompost stratejileri vurgulanmı"
ve bu stratejiler hakkında bilgi verilmi"'r. ACR+ tara#ndan yayımlanan “Biyoa"klardan kompost üre#mi. 6
kompost stratejisine yönelik a"k yöne#m seçenekleri.” esas alınmı"$r (2014).

• Evsel biyoa$kların yerinde kompostlanması
• Kentsel ye"il a$kların toplanması ve merkezi olarak kompostlanması
• Biyoa$kların yerinde kurumsal olarak kompostlanması
• Ticari gıda a$klarının saha dı"ı kompostlanması
• Yerinde kayna!ında ayrı"$rılmı" kompost sistemleri
• Karı"ık a$kların merkezi a$k i"leme tesislerinde kompostlanması39

Tek bir 'en iyi strateji' diye bir "eyin olmadı!ının anla"ılması çok önemli olup, yerel ve/veya bölgesel düzeyde
karar mercileri tara#ndan farklı kompost stratejileri bir arada kullanılabilir.

39 Hedef ayrı toplama ve kompost i"lemlerini birle"'rmek oldu!u için bu strateji bu kitapçıkla alakalı görülmemi"'r, bu nedenle
yalnızca 5 stratejiye yer verilmi"'r.
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Evsel Biyoa%kların Yerinde Kompostlanması

Mahalli idareler tara*ndan alınan destek önlemleri

• #le&"im: el ilanı ve bro"ür da!ı$mı, TV ve radyo reklamı hazırlama, yerel etkinliklerde, parklarda ve
bahçe ma!azalarında bilgi stantları kurma

• Kompostlayıcı alımı için devlet yardımı
• Kümes teli, ah"ap palet ya da di!er materyallerden nasıl kompost kutusu yapılabilece!ine dair yar(

dımcı e!i&m ve atölye çalı"maları
• Uzman kompostçu e!i&m programları
• Mahallelerde ve okullarda uygulamalı e!i&m sahalarının kurulması
• Okullarda sunum programları: okullarda çocukların bilgi edinmelerini ve bu bilgileri ailelerine aktar)

malarını sa!layacak kompost e!i'mleri ve uygulama çalı"maları
• Evde/mahallede kompost programlarına ka$lan vatanda"lar için a$k vergisinin azal%lması
• Kompost üre'mini te"vik edecek özel bir personel atanması.
• Sivil toplum gruplarını ve gönüllüleri te"vik edip sürece dâhil etme

Evsel biyoa$kların yerinde kompostlanması, ile&"im, çöp kutusu yardımı ve e!i&m(ö!re&m yoluyla
te"vik edilmektedir.

Strateji Tanımı

Teknik Zorluklar

Bireysel kompost üretme stratejisi, ortalama 50 – 162 kg/kap/yıl biyoa$k kompost miktarına olanak
sa!larken, ortak kompost üretme stratejisi ise 22 – 73 kg/kap/yıl kompost miktarına olanak sa!lamak)
tadır.

Tüm gıda a$kları yerinde kompost i"lemine uygun de!ildir; et, balık, peynir, süt ve ya!lar dı"ında tüm
gıda a$kları dâhil olmak üzere, evsel gıda a$klarının sadece yakla"ık %72'si kullanılabilir.

A%k Yı!ınlarının
Uygun Kısımları

Bireysel kompost üretme programları için 26 ( 38 Euro, ortak kompost üretme programları için
54 ( 145 Euro. Orta düzeydeki maliyetler bireysel kompost üretme için 32 Euro/ton, ortak kom)
post üretme için ise 93 Euro/ton "eklindedir.

Ton Ba"ına
Maliyet

! Nüfusun i"'rak etme arzusu
! Vatanda"ları sürece dâhil etmek için mahalli ve bölgesel idareler tara#ndan alınan

önlemler
Gerçekte, kentsel alanlardaki vatanda"ların %20'sinin, kırsal alanlardaki vatanda"ların ise %55'inin ye)
rinde kompost üretme programına ak'f bir "ekilde ka$laca!ı varsayılabilir.

Di!er önemli
faktörler

Olası teknik zorluklar arasında kötü koku, sinek, böcek ve çöp kutusu yetersizli!i yer
almaktadır.
Uygun e!i&m ve çöp kutusu seçimi, bu zorlukları azaltabilir ve ha,a ortadan kaldırabilir.
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Kent "ehrinde bireysel kompost üre&mi (#ngiltere)

• Kent sakinlerinin %34'ü 2010 yılından beri bireysel kompost üre'mi
gerçekle"'rmektedir.

• 2020 yılına dek hedef %50'dir.
• 2008 yılına dek, 200 kompost danı"manı yetkilendirilmi"'r.
• 400 okulda 'yatro oyunları sergilenerek 36.000 çocu!a ula"ılmı"$r.
• Yakla"ık 70.000 adet finanse edilmi" kompost kutusu sa$lmı"$r.
• Bir sergileme ünitesi tüm ilçeleri ziyaret ederek bireysel kompost

üre'mi hakkında bilgi vermi"'r.
• Radyo reklamları ve tanı$m turları ile vatanda"lar projeden haberdar

edilmi"'r.
• Yıllık mali kazanç 2009/2010 yılları için 750.000 Euro olarak hesap)

lanmı" olup, bu rakam 2020 yılında 2 milyon Euro'ya ula"abilir.

'ekil 2: Mahalli idareler Tara(ndan Alınan Destek Önlemleri

Örnek Olaylar

Kompost
Üre&mi

Mümkün Kıl
(Kolayla"$r)

Örnek Ol
(Yol göster)

Te"vik Et
(Do!ru i"aretleri
ver)

Kayna"$r
(Ki"ileri dâhil et)

• çöp/kompost kutusu ve
konteyner tedariki

• avantajlar hakkında sa$"
noktalarında bilgilendirme

• kapıda e!i'm
• telefon destek ha/

• yerel koordinatörler
• gönüllüler
• e!i'm atölye çalı"maları
• bilgi toplama
• uygun bir dil olu"turma

• yerel örnekler
• perakendecilerle ortaklık

• devlet destekli çöp/
kompost kutuları

• sosyal ödüllendirme
• dü"ük evsel ka$ a$k

vergileri
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Zürih "ehrinde mahalle ölçekli ortak kompost üre&mi (#sviçre)

• 1992 yılında vatanda"lar tara#ndan ba"la$lmı"$r.
• Vatanda"ların %15'i Bireysel ya da Mahalle Kompostu (MK) progra)

mına ka$lmaktadır.
• Konut firmaları tara#ndan kısmen finanse edilmektedir.
• Yüksek olmayan binalar.
• Tel konteynerler, ah"ap kutular ve yı!ınlar.
• Mu*ak a$kları (%90) ve bahçe a$kları (%10).
• >100 haneye kadar 2 ila 5 arasında de!i"en 997 MK projesi, her bir

MK parkı ba"ına ortalama 33 hane.
• Zürih "ehri için 1 tam zamanlı koordinatör.
• Hane üyeleri mali olarak katkıda bulunmaktadır.
• &"letme ve bakım, ço!unlukla gönüllüler tara#ndan gerçekle"'ril)

mektedir.
• Bro"ürler, CD’ler ve özel bir web sitesi hazırlanıp tanı$lmı"$r.
• Kurallar, resimli "emalar ve ir'bat bilgileri MK parklarındaki pano)

larda yer almaktadır.

Pallars Sobira'da ortak kompost üre&mi (#spanya)40

• 2006'da ba"la$lmı" olup (4 ünite), "u anda 31 MK ünitesi mevcu,ur.
• Pireneler'de bulunan da!lık köy.
• 7.625 vatanda", 1.355 km2 toplam alanda 5.4 ki"i/km2

• 100'den az sakinin olu"turdu!u ortak kompost üretme üniteleri
• 800 litre kapasiteli 52 kompostlayıcı.
• ~ biri i"leme, biri de olgunla"$rma için kullanılmak üzere ünite ba"ına

iki kompostlayıcı.
• Vatanda"lar, belediye tara#ndan verilen ve kutularda saklanan kar)

bon içerikli ‘kahverengi’ malzemeyi komposta eklemekle yükümlü)
dür.

• Sorumlu belediye personeli ile vatanda"lar arasında yakın bir ile'"im
ve takip.

• Paralel olarak, en büyük köyde (>300 vatanda") 'cari, kurumsal ve
ye"il a$klar için biyoa$kların seçerek toplanmasına yönelik giri"im)
lerde bulunulmu"tur.

• Maliyet a"a!ıdaki gibi sınıflandırılabilir:
personel giderleri: 71.000 Euro;
yöne'm giderleri: 21.500 Euro = toplam 92.500 Euro.

40 Ges'on de bioresiduos de competencia communal, Ministerio de Agriculta, Alimentacion y medio ambiente Madrid, 2013
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Kentsel Ye"il A%kların Toplanması ve Merkezi Olarak Kompostlanması

Örnek Olaylar
Flensburg'da bahçe a%kları için toplama planı (Almanya)
• Vatanda"lar için üç farklı toplama seçene!i mevcu,ur.
• Küçük miktarlardaki bahçe a$kları için 60 litrelik bir torba olan ‘Green 60’

(2.5 Euro/torba).Torbanın net a!ırlı!ı 15 kg'ı geçemez.
• Geri dönü"üm merkezleri: hacimli bahçe a$klarının (çitler ve çalılar) ücret

kar"ılı!ında ya da ‘ye"il a$k kar$’ (yalnızca hanelere özel) ile ta"ınması. Tor)
balardaki hafif ye"il a$klar için ye"il a$k kar$ (15 Euro): 120 litrelik maksi)
mum 10 torba.Her bir ta"ımada kar$n arka tara# imzalanır. Hacimli ye"il
a$klar için ye"il a$k kar$: 31 Euro kar"ılı!ında maksimum 5 m3. Minimum
ta"ıma 0.25 m3.

• Büyük konteyner gereken büyük miktarlar için talep üzerine ki"iye özel a$k
toplama hizme'.

Bahçe a%klarının toplanması: Flanders (Belçika)
• Küçük miktarlardaki bahçe a$kları mevcut döneme ba!lı olarak (kı"/yaz) haf)

talık ya da aylık olarak toplanmaktadır.
• Biyoa$kların toplanmasında genellikle 40 ) 120 litre çöp kutusu kullanılmak)

tadır.
• Ha+alık/iki ha+alık biyoa$k toplama faaliye'nin olmadı!ı yerlerde, a!aç dal)

ları ve di!er büyük bahçe a$kları, talep üzerine ya da yılda 4 kez toplanmak)
tadır.

• Çimen, a!aç dalları ve di!er büyük bahçe a$kları geri dönü"üm merkezlerine
ge'rilmektedir.

• Küçük bahçe a$kları/a!aç dalları/kütükler arasındaki oran:%76/%22/%2.
• Seçerek toplanan ye"il a$klar 560.000 ton/yıl ya da 83 kg/ki"i/yıl miktarın)

dadır.
• Toplanan a$klar özel yetkili kompost tesislerine ta"ınmaktadır.
• Parçalanan a!aç dallarının ve büyük ye"il a$kların bir kısmı kompost tesis)

lerinde dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır.

Evlerden ve benzer kentsel kaynaklardan alınan ye"il a%klar (örne!in, yaprak, çimen,
budama ar$kları, odun, a!aç kabu!u) merkezi bir yerde toplanıp kompostlanmaktadır.

Strateji Tanımı

Merkezi kompost tesislerinden yayılan kötü kokular en temel teknik sorun olup, ya!mur suyu
yöne&mi, çöp kontrolü, konumlandırma ve izin konuları da sorun te"kil edebilmektedir.

Teknik Zorluklar

Ye"il a$k toplama planlarında, toplama planına ya da planlarına ba!lı olarak 60 ( 160
kg/kap/yıl miktara izin verilmektedir.

A%k Yı!ınlarının
Uygun Kısımları

36 Euro/ton (geri dönü"üm merkezleri aracılı!ıyla kurtarılmı" çöplerde) ile 70 Euro/ton (çöp
toplama için) arasında. Orta düzeydeki maliyetler 52 Euro/ton olarak hesaplanmı"%r.

Ton Ba"ına
Maliyet
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Compostela Inserta'da çimen ar%klarının, saman ve yaprakların toplanması
(#spanya)

• Park)bahçelerden ve profesyonel bahçıvanlardan yılda 1650 ton çimen ar)
$!ı, saman ve yaprak toplanmaktadır.

• Ye"il a$klarda %1'den daha az oranda kirlilik mevcu,ur.
• Toplanan malzemeler, park ve bahçelerden alınmı" odun, a!aç ve çalı kır)

pın$ları ile karı"$rılmaktadır.
• Karı"$rma oranı: ye"il a$k 2 / kırpın$ 1.
• Ye"il a$klar, sıralar halinde yı!ılarak, traktör çeki"li bir karı"$rıcı ile döndü)

rülür.
• Fermentasyon süreci 8 ha+a olup, ardından 12 ha+alık olgunla"ma dönemi

ba"lamaktadır.
• &"lem maliye' 46 Euro/ton olarak hesaplanmı"$r (36 Euro/ton i"le'm gider)

leri ve 10 Euro/ton ya$rım maliye').
• Traktör ve elek mevcut olup, parçalayıcı ve karı"$rıcı kiralanmı"$r.
• Olu"an kompostun tamamı (A sını#), 30 Euro/ton kar"ılı!ında bahçe firma)

larına sa$lmaktadır.
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Okullarda kutularda kompost üre&mi, CAT Sarrebourg (Fransa)

• Bu sistem, bireysel kompost üre'mine en yakın sistemdir.
• Gıda a$kları, sırasıyla 0.5 ila 1 oranında gıda a$!ı ve odun kırpın$ları kul)

lanılarak kutularda bertaraf edilmektedir, 
• Odun yongaları için ayrı bir kutu mevcu,ur.
• Okul personeli/ö!renciler tara#ndan düzenli olarak karı"$rma (tercihen

ayda bir kez) i"lemi yapılmalıdır (1)2 saat).
• Olgunla"$rma kutuları.
• 6)8 ay sonunda olgunla"mı" kompost elde edilmektedir.
• Miktar 5 ton/yıl düzeyini geçmemelidir, bu da okullarda günde yakla"ık

200 yemek servisi yapılmasına ya da ha+ada 156 kg gıda a$!ı olu"masına
tekabül etmektedir.

• Ya$rım maliye' 3.000 Euro ile 4.000 Euro arası olarak hesaplanmı"$r.
• Avantajları kolaylık, uyarlanabilirlik ve dü"ük maliyet olup, dezavantajları

ise kısıtlı miktarda malzemenin i"lenebilmesi ve insan gücüyle döndürme
gereksinimidir.

Biyoa%kların Yerinde Kurumsal Olarak Kompostlanması

Örnek Olaylar

Kurumlar ve i"letmeler, gıda a$klarını ve/veya ye"il a$kları yerinde kompost i"lemi ile
i"lemektedir.

Strateji Tanımı

Kurumsal ve i"letme kompost sahalarının kar"ıla"$!ı en büyük zorluk, mevzuatla
ilgilidir.

Teknik Zorluklar

E!i'm kurumları (üniversiteler, okullar), hastaneler, oteller, restoranlar, ma!azalar, (top)
tan) pazarlar ve di!er kurulu"lar çe"itli miktarlarda biyoa$k üretmektedir. Restoranlar
için 0.3 – 3 ton/çalı"an/yıl ve ma!azalar için 110 – 800 ton/yıl olan de!erler ar$rılabilir.

A%k Yı!ınlarının
Uygun Kısımları

Maliyet, kurtarılan malzemede ton ba"ına 55 Euro ile 237 Euro arasında de!i"mektedir.
Ortalama de!er 94 Euro'dur.

Ton Ba"ına
Maliyet
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Nordiska Folkhogschool (#sveç)

• Okul, 200 ö!renciden olu"maktadır.
• Kan'nde günde 400 yemek servisi yapılmaktadır.
• Aletrumman T75 kompostlayıcı (2005) ve biyofiltre mevcu,ur.
• Mu*ak a$kları (ço!unlukla yemek tüke'mi öncesi olu"an a$klar) ile okul

civarında ya"ayan 15 ailenin a$kları i"lenmektedir.
• 50 kg/gün ya da 250 kg/ha+a veya 13.500 kg/yıl.
• Günde 5)10 kova a$k ile besleme.
• Odun yongası, a$k rutubet oranına ba!lı olarak eklenmektedir.
• 13.000 Euro ya$rım maliye'.
• Kı" mevsiminde 19 kWh/gün elektrik tüke'mi.
• Odun yongaları 5 Euro/25 litre ya da 300 Euro/ton kar"ılı!ında sa$lmak)

tadır.

Gli+aes Country House Hotel (Galler ( #ngiltere)

• 23 odalı otelde günde yakla"ık 100 yemek servisi yapılmaktadır.
• Hızlandırılmı" bir kompostlayıcı mevcu,ur:

A700 sistemi (2007'den bu yana).
• Mu*ak a$kları ve tabak (yiyecek) a$kları kompostlanmaktadır.
• Yakla"ık 20 kg/gün, yakla"ık 1 ton/ay.
• Aynı oranda odun kırpın$ları ilave edilmektedir (yakla"ık 40 litre/gün).
• Mu*akta 15)60 litrelik özel toplama kutuları mevcu,ur.
• Taze kompost otoma'k olarak el arabasına bo"al$lmaktadır.
• Taze kompost, 6)8 ay boyunca olgunla"$rılır.
• %90 kütle azal$mı (12 ton/yıl yakla"ık 1 ton kompost vermektedir).
• Kompostlayıcının beslenmesi, kontrolü ve temizlenmesi: 15 dk/gün.
• 400 Euro/yıl kazanım (toplama giderlerinden) miktarı.
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Ticari Gıda A%klarının Saha Dı"ı Kompostlanması

Örnek Olaylar

Ticari/kurumsal — süpermarketler, restoranlar, okullar, kre"ler ve di!er kurulu"lar gıda
a$!ı üretmekte ve ayrı toplama & kompostlama i"lemleri için 'cari toplama hizme' al)
maktadır.

Strateji Tanımı

Sıkı"%rılmı" gıda a%kları, toplama araçlarından sızan sıvılar nedeniyle kötü kokuya yol
açabilmektedir. Aynı zamanda, toplama i"leminden önce gıda a$klarını saklamak için
kullanılan konteynerler de kötü kokabilmekte ve bunların temizlenmesi ya da de!i"'ril)
mesi gerekmektedir, bu da lojis'k sorunlara yol açmaktadır.

Teknik Zorluklar

E!i'm kurumları (üniversiteler, okullar), hastaneler, oteller, restoranlar, ma!azalar,
(toptan) pazarlar ve di!er kurulu"lar çe"itli miktarlarda gıda a$!ı üretmektedir. Resto(
ranlar için 0.3 – 3 ton/çalı"an/yıl ve ma!azalar için 110 – 800 ton/yıl olan de!erler ar)
$rılabilir.

A%k Yı!ınlarının
Uygun Kısımları

Maliyet, kurtarılan malzemede ton ba"ına 79 Euro ile 272 Euro arasında de!i"mektedir.
Toplama ve i"leme için ortalama maliyet 152 Euro/ton olarak hesaplanmı"$r.

Ton Ba"ına
Maliyet

Alban, Fransa'da okul kan&nlerinden gıda a%!ı toplama ve
gıda a%!ı azal%mına yönelik farkındalı!ı ar%rma41

• 4 okulda, belediyeler arası bir kurum olan SITOA tara#ndan verilmi" gıda
a$k kutularında gıda a$kları ayrı olarak toplanmaktadır.

• Buna paralel olarak gıda a$!ı azal$mı bilinçlendirme programı uygulan)
maktadır.

• Tabak ba"ına gıda a$!ı 96 gram (ilkokullar) ile 139 gram (yüksek e!i'm
kurumları) arasında de!i"mektedir.

• &lkokullarda a$k oranı tabak ba"ına 96 gramdan 52 grama dü"ürülmü")
tür.

• 8 ayda, 27 ton (hedef 75 ton) gıda a$!ı toplanmı" ve bir tarımsal anae)
robik fermentasyon tesisine gönderilmi"'r.

• Yakma i"lemine göndermeme sayesinde elde edilen mali kazanım =
6.750 Euro.

• Toplama ve i"leme maliyetleri, yakma maliyetlerine kıyasla daha dü"ük)
tür.

• Gıda a$klarının yerinde azal$mının mali ge'rileri hesaplanmamı"$r.

41 h,p://www.op'gede.ademe.fr/fiche/collecte)des)dechets)alimentaires)de)can'ne)scolaire)et)valorisa'on)par)methanisa'on)sensib
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MGM Resorts restoran gıda a%!ı toplama (ABD)

• MGM, 165 restoranından ar$k yiyecekleri ve gıda a$klarını toplamakta)
dır.

• MGM, sebze, meyve, ekmek, et ve süt ürünleri dâhil olmak üzere yalnızca
tüke'm öncesi gıda a$klarını toplamakta ve ço!u restoranın mu*akla)
rındaki gıda a$klarını ayrı tutmalarını talep etmektedir.

• 2007 yılında 3.350 ton olan MGM Resorts bünyesindeki gıda geri kaza)
nım miktarı, 2011 yılında 14.000 tonun üzerine çıkmı"$r.

• Bu a$klar iki farklı son kullanıcı tara#ndan toplanıp i"lenmektedir:
o günde 3.000 domuzun beslendi!i bir domuz çi+li!i. Bu çi+likte, yen)

meyen maddeler çıkar$larak gıda a$kları daha detaylı bir biçimde ay)
rı"$rılmaktadır. Hayvan yemleri için devlet tara#ndan belirlenen
ko"ullara göre, domuzları beslemeden önce gıda a$klarının gerekli
ısıda pi"irilmesi gerekmektedir.

o yerel bir kompost tesisi.
• Her iki firma da, programın önemli bir bile"eni olarak, malzemelerin bek)

lemeden hızla ta"ınmasını sa!layan bir gıda a$!ı toplama sistemi kur)
mu"tur.

• %u anda toplanan gıda a$klarının yakla"ık yarısı hayvan yemi olarak kul)
lanılmakta, yarısı da kompostlanmaktadır.

Operação Restauração 5 Estrelas (5 Yıldızlı Lokanta Operasyonu), Porto
(Portekiz) 

• Bu proje, 8 Lipor belediyesinde, Esposende ile Viana do Castelo belediye
protokollerinde (Resulima çoklu belediye sistemi) ve son dönemlerde ise
Ambisousa belediyeler arası sistemde uygulanmaktadır.

• Bu proje, 17 kapıdan seçerek toplama süreci kapsamında 2013 yılında
1.500'ü a"kın kurulu"ta (restoran, kan'n, vs.) uygulanmı"$r.

• Biyoa$klar özel konteynerlerde bertaraf edilmekte ve ha+ada 3)7 gün
toplanmaktadır.‘Operação Restauração 5 Estrelas’ konuyla ilgili bilgi ve
bilinçlendirme materyalleri sa!lamaktadır.

• Proje sayesinde 2012 yılında 14.500 ton biyoa$k kompostlanmı"$r.
• Yılda 5.000'i a"kın bo"al$m i"leminde herhangi bir uygunsuzluk olma)

mı"$r.
• 2013 yılı biyoa$k özelliklerine göre, seçerek toplanan biyoa$klar yalnızca

%3 kirle'ci oranı ile oldukça yüksek kalitededir.
• Malzemeler kalite kriterlerine uygun oldu!u için, biyoa$klar Lipor Orga)

nik De!erlendirme Tesisi'ne ücretsiz olarak ta"ınmaktadır.
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Yerinde Kayna!ında Ayrı"%rılmı" Kompost Sistemleri

Örnek Olaylar
Ra&ngen(Lintorf kompost tesisi (Almanya)42

• 50.000 ton (kompost tesisi) biyoa$k ve ye"il a$k.
• 60.000 ton (kereste fabrikası) kurutulmu" ve kurutulmamı" kereste.
• 1997'de faaliyete geçmi"'r.
• Tamamen kapalı, otoma'k karı"$rma, otoma'k sıralı kompostlama ger)

çekle"'rilmektedir.
• Hazırlık ve üre'm için malzemeler parçalanıp, metaller demir ayırıcı ile

çıkarılmakta ve son olarak elle ayıklanmaktadır (kirlilik > 60 mm).
• Yo!un çürüme süresi yakla"ık 4)5 ha+adır.
• Taze ve olgun kompost üre'lmektedir.
• RAL e'ketli kompost.
• Pazar: toprak ve kompost tedarikçileri, özel bahçıvanlar, tarım, mahalli

idareler.

Venedik'te bulunan ECOPROGETTO kompost sahası (#talya)43

• Gıda a$klarının üçte biri, müstakil evler için küçük kovalar kullanılarak,
yüksek apartmanlar için ise çöp kutuları kullanılarak kapıda toplama yön)
temiyle toplanmaktadır.Üçte ikisi de yol kenarı konteynerlerine bırakıl)
mak sure'yle toplanmaktadır.

• Toplama sıklı!ı çöp toplama için ha+ada iki kez, yol kenarı konteynerleri
için ise ha+ada üç kezdir.

• Sahada, biyotorbalarda (tercihen) ve normal PE torbalarda toplanmı"
gıda a$kları kabul edilmektedir.

• Kompost sahası "ehirden 4 km, en yakın yerle"im yerinden ise 1 km uzak)
lıktadır.

Vatanda"lar belirli biyoa%kları, gıda a%klarını ve/veya ye"il a%kları ayrı"%rıp, bunları
toplanıp i"lenmek üzere dı"arı çıkarmaktadır.

Strateji Tanımı

Kötü koku ve sa!lıkla ilgili endi"elerden ötürü, gıda a$!ı içeren programlarda, özellikle
sıcak iklimlerde, bu malzemeler daha sık toplanmalıdır. Merkezi yöne'm amacıyla top)
lanan ve hayvansal ürün içeren gıda a$kları, AB Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeli!i'ne
(1774/2002) tabidir.

Teknik Zorluklar

Evlerde olu"an gıda a%klarının %100'ü, ye"il a%kların ise %90'ı ‘konteyner &pi’ tesis(
lerde i"lenebilir. Literatürde ve örnek olaylarda belir'len de!erler biyoa$klar için 25)145
kg/ki"i/yıl arasında, gıda a$kları için ise 25)80 kg/ki"i/yıl arasında de!i"mektedir.

A%k Yı!ınlarının
Uygun Kısımları

Ton ba"ına maliyet (toplama + kompostlama) 79 Euro/ton ile 272 Euro/ton arasında
de!i"mekte olup, ortalama de!er 152 Euro/tondur.

Ton Ba"ına
Maliyet

42 UmweltBundesAmt, Biyoa$kların ekolojik açıdan sürdürülebilir geri kazanımı, mahalli idarelerdeki karar mercileri için öneriler,
Mart 2012.
43 &ngiltere'de gıda a$klarının i"lenmesi, Eunomia Dr. Domici Hogg, Mart 2007.
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• Sahada 2005 yılında 62.500 ton a$k i"lenmi" olup, bunun 38.000 tonu
gıda a$!ı, 23.450 tonu ise ye"il a$k$r.

• A$k karı"ımı 50/50 oranındadır (gıda a$!ı / dolgu malzemesi). Önceki i")
lemlerden arta kalan keresteler, toplanan ye"il a$kların dü"ük bir mikta)
rını olu"turmaktadır.

• Biyokutularda i"lem gerçekle"'rilmekte (Herhof 'pi), ardından 15 gün
boyunca döner ayırıcılar kullanılarak kapalı bir haznede i"lem sonrası
a"ama uygulanmaktadır.

• Bu i"lemin ardından, üstü örtülü fakat tam olarak kapalı olmayan bir
alanda 45 günlük olgunla"$rma a"amasına geçilmektedir.

• Kendinden yenilemeli termal hava arındırma i"lemi ile kötü kokular gi)
derilmektedir.

• Üre'len yakla"ık 20.000 ton kompost, ço!unlukla çi+çiler tara#ndan üc)
retsiz olarak kullanılmaktadır.

• Elde edilen ürünün %10'u, daha iyi bir olgunluk ve stabilite elde etmek
amacıyla kompost is'fçili!i yapan saksı karı"ımı üre'cileri tara#ndan kul)
lanılmaktadır. Ürün turba ile karı"$rılıp, saksı karı"ımı olarak sa$lmaktadır.

Cerbe'de biyoa%k toplama (Tunus)
• Cerbe, Tunus açıklarında bulunan, 500 km2 yüzölçümüne sahip, 140.000

nüfuslu büyük bir ada ve popüler bir turis'k bölgedir.
• Toplanan kentsel ka$ a$k miktarı 50.000 ton olup, bunun 20.000 tonu

turizm sektöründe olu"maktadır.
• Biyoa$k oranı %70'e tekabül etmekte olup %70)80 rutubet oranına sa)

hip'r.
• Biyoa$klar evlerden (10.000 vatanda") ve otellerden ayrı olarak toplan)

maktadır.
• Biyoa$kların toplanma sıklı!ı ambalaj a$kları (ha+ada 1 kez) ve kentsel

a$klar (ha+ada 1 kez) ile birlikte ha+ada 3 kezdir.
• Basınçlı havalandırmalı mevcut küçük ölçekli kompost tesisinin yerini,

modern ‘konteyner 'pi’ kompost tesisi alacak$r.

Boadella I Les Escaulus merkezi olmayan kompostlama (#spanya)
• Kamu tara#ndan 2006 yılında hayata geçirilmi"'r.
• Kayna!ında ayrı"$rılmı" toplama yöntemiyle (10 litrelik kovalarla kapıdan

toplama) yılda 180 ton mu*ak ve kan'n a$!ı i"lenmektedir.
• Toplama i"lemi için küçük kamyonlar kullanılmaktadır; kompost tesisine

ta"ıma mesafesi 1 km'den azdır.
• 250 m2 yüzeye sahip kompost tesisi.
• Her biri ön yükleyici ile döndürülen 4 adet 5 m3'lük ayırıcı.
• Biyoa$klar odun, a!aç ve çalı kırpın$ları ile karı"$rılmaktadır. Bu oran

(hacimli/tamamlayıcı malzemeler), 1/1.5 "eklindedir (hacim/hacim).
• Ton ba"ına toplam i"lem maliye' = 51.1 Euro (ya$rım maliye' 18.9 Euro

+ i"le'm giderleri 32.2 Euro).
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Bölüm 4: Kırsal, Turis&k ve Kentsel Kompostlama

Kırsal Bölgeler: Neden ve Nasıl?
• Dü"ük nüfus yo!unlu!u,
• Yüksek sayıdaki çi+likler (tarım, hayvancılık),
• Kentsel alanlara olan de!i"ken mesafe.

Tipik özellikler

• Yerinde i"lem (bireysel kompost üre'mi, küçük ölçekli kompost
tesisi),

• Saha dı"ı i"lem (çi+çiler bir birlik olu"turarak kendi kendilerine organize
olmaya karar verebilirler, tarım ve hayvan a$klarını i"lemek için birlikte
bir tesis açıp i"letebilirler; kırsal alanlar, e!er çok fazla mesafe yoksa,
aynı zamanda kentsel alanlar için saha dı"ı büyük ölçekli bir tesise ev
sahipli!i yapabilir),

• Yerel kompost kullanımı.

Bu özelliklerin
sa!ladıkları

• Yerel kaynakları de!erlendirme #rsa$,
• Çevresel sorunların çözümü (erozyonun azalması, kimyasal gübrelerden

kısmen ya da tamamen vazgeçilerek toprak bereke'nin ar/rılması, kötü
kokuların etkisinin azal$lması, vs.),

• A$k i"leme çözümlerinin uygun "ekilde ölçeklendirilmesi potansiyeli,
dü"ük teknolojili çözümlerin benimsenmesi (ya$rım ve i"letme giderle)
rinin azalması),

• Toplama ve ta"ıma giderlerinin ortadan kaldırılması ya da azal$lması
(dü"ük nüfus yo!unlu!u göz önünde bulunduruldu!unda bu maliyet ol)
dukça yüksek olabilir),

• Yerel giri"imlerin desteklenmesi,
• Döngüsel Ekonomi Faaliyetleri.

Kırsal alanlarda kompost
üre&minin avantajları

Kırsal alanlarda, en iyi teknolojiyi seçebilmek adına, i"lenecek hammaddenin
incelenmesi çok önemlidir.Bu giri"imin ana hedefi, yerel kullanıma yönelik
yüksek potansiyelli kaynakların üre'lmesi olmalıdır.Bu kaynaklar kompost ve
nihaye'nde de biyogaz olmalıdır.

Kırsal alanlara özel bilgiler

Tesisin ya da a$k i"leme çözümünün tasarımında yasalarca belirlenmi"
çevresel hedefler esas alınmalı ve yasal kısıtlamalar göz önünde bulundu)
rulmalıdır.

Gerekli uygulamalar ve
yasal kısıtlamalar

Kompost giri"iminin ba"arıya ula"abilmesi için tüm payda"ların sürece dahil
edilmesi gerekmektedir.
Kırsal alanlarda, dü"ük nüfus yo!unlu!u dikkate alındı!ında, sosyal açıdan kabul
görmek genellikle kolaydır (örne!in, koku olu"umu), fakat kimi zaman dikkatleri
giri"ime çekebilmek zor olabilmektedir. Kırsal alanlarda, potansiyel malzeme
kaynakları (organik kentsel a$klar, tarım ve hayvan a$kları) potansiyel kompost
talebini kolayca kar"ılayabilmektedir.Bu, projenin potansiyel harekete geçirici)
lerinden biri olarak kullanılmalıdır.

Kamu ve ilgili taraflarla
(çi,çiler, hayvan sahipleri,
vs.) ili"kiler

En iyi uygulamalar bölümünü inceleyinDi!er ülkelerin
uygulamaları
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Kırsal alanlarda, kompost kullanımı yerel faaliyetlerle sıkı bir biçimde ili"kilidir.
Bu nedenle, üre'len kompostun kalitesi ile potansiyel kullanım arasında yakın
bir ili"ki vardır. Pazarlama stratejisine yapılan ya$rım, a"a!ıda listelenmi" temel
a"amaları takiben payda"ın sürece dahil edilmesi ile yakından ili"kilidir:

• dene'mli malzeme tedariki,
• kompost sürecinin denetlenmesi,
• yüksek kalitede kompost üre'mi,
• üre'len kompostun yerel bazda kullanımı (toptan sa$"/da!ı$m 

"eklinde).

Kompost kullanımı/
pazarlama

Temel zorluklar, olası çözümleriyle birlikte a"a!ıda listelenmi"'r:
• Mali engeller " teknolojik açıdan ve i"le'm açısından uygun bir çözü)

mün ara"$rılması, biyoa$kları yerel bazda i"leyip de!erlendirebilmek
için yara$cı ve akılcı bir yol bulunması (ba"arılı giri"imler illa ki yüksek
teknolojik çözümler gerek'rmeyebilir), yerel a! olu"turulması (vatan)
da"ları ve çi+çileri kapsayan);

• Sosyal ilgi eksikli!i " bilinçlendirme kampanyaları, yerel a! olu"turul)
ması (vatanda"ları ve çi+çileri kapsayan).

Zorluklar, olası çözümler
ve beklenen sonuçlar
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Turizm Bölgeleri: Neden ve Nasıl?

• Yerinde i"leme çözümü (küçük ölçekli, yerinde kompost üniteleri),
• Biyoa$kların ekonomik bir biçimde kayna!ında ayrı olarak toplanması

(örne!in, toplanan kentsel ka$ a$kların organik ve karı"ık kuru a$k ola)
rak ikiye ayrılması),

• Saha dı"ı i"leme çözümü (kompostlama ya da anaerobik fermentasyon
+ kompostlama).

Bu özelliklerin
sa!ladıkları

• De!i"ken (mevsime göre) nüfus yo!unlu!u,
• Turizm sektöründe yüksek sayıdaki i"letmeler (oteller, res)

toranlar, vs.).
Tipik özellikler

• Bertaraf ih'yacının minimuma indirgenmesi,
• Yüksek potansiyele sahip kaynakların de!erlendirilmesi (kompost),
• Geri dönü"üm #rsatlarının ar$rılması (ıslak ve kuru a$kların ayrı"$rıl)

ması),
• Giri"imlerin desteklenmesi,
• Ekolojik turizm yakla"ımlarının geli"'rilmesi,
• Döngüsel Ekonomi Faaliyetleri.

Turizm bölgelerinde
kompost üre&minin
avantajları

Geli"'rilmesi gereken en önemli konu, özellikle turizm sektörünün payda"la)
rını da (oteller, restoranlar, vs.) sürece dahil edecek "ekilde biyoa$kların etkili
bir biçimde kayna!ında ayrı olarak toplanmasıdır.

Turizm bölgelerine özel
bilgiler

Tesisin tasarımında yasalarca belirlenmi" çevresel hedefler esas alınmalı ve
yasal kısıtlamalar göz önünde bulundurulmalıdır. Turis'k alanlarda, sosyal
açıdan kabul görebilmek ve bölgenin çekicili!ini koruyabilmek amacıyla kötü
koku etkisini önlemek için tüm teknik çözümlere saygı duymak çok önemli)
dir.

Gerekli uygulamalar ve
yasal kısıtlamalar

Kompost giri"iminin ba"arıya ula"abilmesi için tüm payda"ların sürece dahil
edilmesi gerekmektedir. Özellikle turizm sektöründe çalı"an i"letmelerin
kompost giri"imine ka$lmaya te"vik edilmesi gerekmektedir. Te"vik edici et)
menler hem ekonomik hem de pazarlama odaklı olabilir (örne!in, çevre
dostu turis'k tesislerin olu"turulması amacıyla belirli e'ketlerin/ser'fikala)
rın geli"'rilmesi).

Kamu ve ilgili taraflarla
(sivil toplum kurulu"ları,
di!er belediyeler, özellikle
büyük"ehir belediyeleri)
ili"kiler

En iyi uygulamalar bölümünü inceleyin.Di!er ülkelerin
uygulamaları

Üre'len kompost farklı amaçlar için kullanılabilir:
• Toptan ürün alıcıları;
• Perakende, etkili bir pazarlama stratejisinin benimsenmesi.

Her iki çözümde de yüksek kalitede kompost üre'lmesi gerekmektedir. Üre')
len kompostu park ya da bahçelerde kullanmak ve turistleri giri"im hakkında
bilgilendirmek etkili bir yol olabilir.

Kompost kullanımı/
pazarlama
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Temel zorluklar, olası çözümleriyle birlikte a"a!ıda listelenmi"'r:
• Mali engeller " teknolojik açıdan ve i"le'm açısından uygun bir çözü)

mün ara"$rılması, biyoa$kları i"leyip de!erlendirebilmek için yara$cı ve
akılcı bir yol bulunması (yüksek kalitede kompost üretebilmek için kom)
postlama, biyometan ve kompost üretebilmek için ise anaerobik fer)
mentasyon + kompostlama), yerel a! olu"turulması (vatanda"ları,
çi+çileri ve sivil toplumu kapsayan);

• Sosyal ilgi eksikli!i " özel bir turis'k hedef kapsamında bilinçlendirme
kampanyaları;

• Dönemsel nüfus dalgalanması: de!i"ken miktarda biyolojik a$klarla ba"a
çıkabilecek bir sürecin verimlili!ini garan'leyen etkili bir teknik çözüm
uygulanması.

Zorluklar, olası çözümler
ve beklenen sonuçlar
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Kentsel Bölgeler: Neden ve Nasıl?
Kentsel alanlar ço!unlukla a"a!ıdakilerle nitelendirilmektedir:

• Yüksek nüfus yo!unlu!u,
• Yüksek sayıda i"letmeler.

Tipik özellikler

• Sıradı"ı yerinde kompost çözümü (balkon ya da bahçede bireysel kompost)
lama, ortak kompostlama),

• Biyoa$kların ekonomik bir biçimde kayna!ında ayrı olarak toplanması (ör)
ne!in, toplanan kentsel ka$ a$kların organik ve karı"ık kuru a$k olarak ikiye
ayrılması),

• Saha dı"ı i"leme çözümü (kompostlama ya da anaerobik fermentasyon +
kompostlama),

• Perakende kompost sa$"ı.

Bu özelliklerin
sa!ladıkları

• Bertaraf ih'yacının minimuma indirgenmesi,
• Yüksek potansiyele sahip kaynakların de!erlendirilmesi (kompost),
• Geri dönü"üm #rsatlarının ar$rılması (ıslak ve kuru a$kların ayrı")

$rılması),
• Giri"imlerin desteklenmesi,
• Döngüsel Ekonomi Faaliyetleri.

Kentsel alanlarda
kompost üre&minin
avantajları

Geli"'rilmesi gereken en önemli konu, biyoa$kların etkili bir biçimde kay)
na!ında ayrı olarak toplanmasıdır. Bu, çevre dostu ve ekonomik bir giri"imi
te"vik edici bir unsur olabilir.

Kentsel alanlara özel
bilgiler

Tesisin tasarımında yasalarca belirlenmi" çevresel hedefler esas alınmalı ve
yasal kısıtlamalar göz önünde bulundurulmalıdır. Kentsel alanlarda, sosyal
açıdan kabul görebilmek amacıyla kötü koku etkisini önlemek için tüm tek)
nik çözümlere saygı duymak çok önemlidir. Düzenli depolama sahalarındaki
bertarafa yönelik siyasi vergi ar/rımı, kompost giri"imleri geli"'rmek adına
etkili bir te"vik unsuru olabilir.

Gerekli uygulamalar ve
yasal kısıtlamalar

Kompost giri"iminin ba"arıya ula"abilmesi için tüm payda"ların sürece dahil
edilmesi gerekmektedir. Etkili bir giri"im olu"turmak amacıyla, mahalli ida)
reler, sivil toplum kurulu"ları ve çe"itli giri"imlerle i"birli!i yapmalıdır.

Kamu ve ilgili taraflarla
(sivil toplum kurulu"ları,
di!er belediyeler, özel(
likle büyük"ehir belediye(
leri) ili"kiler

En iyi uygulamalar bölümünü inceleyin.Di!er ülkelerin
uygulamaları

Üre'len kompost farklı amaçlar için kullanılabilir:
• Toptan ürün alıcıları,
• Perakende, etkili bir pazarlama stratejisinin benimsenmesi.

Her iki çözümde de yüksek kalitede kompost üre'lmesi gerekmektedir.

Kompost kullanımı/
pazarlama

Temel zorluklar, olası çözümleriyle birlikte a"a!ıda listelenmi"'r:
• Mali engeller " teknolojik açıdan ve i"le'm açısından uygun bir çö)

zümün ara"$rılması, biyoa$kları i"leyip de!erlendirebilmek için yara)
$cı ve akılcı bir yol bulunması (yüksek kalitede kompost üretebilmek
için kompostlama, biyo)metan ve kompost üretebilmek için ise anae)
robik fermentasyon + kompostlama), yerel a! olu"turulması (vatan)
da"ları, çi+çileri ve sivil toplumu kapsayan);

• Sosyal ilgi eksikli!i " bilinçlendirme kampanyaları

Zorluklar, olası çözümler
ve beklenen sonuçlar



Bölüm 5: AB'deki En #yi Kompost Uygulamalar

Burada verilmi" olan en iyi uygulamalar, Türkiye Çöpünü Dönü"türüyor! $h#yaç Analizi Raporu'nda belir'lmi"
olan ih'yaçlar do!rultusunda seçilip derlenmi"'r. “$h#yaç Analizi Raporu”nda öne çıkarılmı" olan temel ih)
'yaçlar:

• Yasal ve siyasi yönler
• Mali konular
• Teknik bilgi
• Sosyal ve kültürel yönler
• Toplama sistemi
• Bertaraf sorunları

Bu kitapçıkta bahsedilmi" olan en iyi uygulamalar, $h#yaç Analizi Raporu'nda öne çıkarılmı" olan üç bölgesel
kategoriye göre gruplandırılmı"$r:

• Kırsal
• Turis'k
• Kentsel

62
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Biyolojik Süreç ve Teknolojiler Hakkında Genel Bilgiler

Biyoa$kların i"lenmesinde iki temel biyolojik süreç kullanılabilmektedir:

• Aerobik kompostlama
• Anaerobik fermentasyon

Aslında, anaerobik fermentasyonu esas alan pek çok ba"arılı çalı"ma, bu süreçlerin her ikisini de içermektedir
(anaerobik fermentasyon ve fermentasyon sonrası kompostlama).

Aerobik #"lem: Kompostlama

Kompostlama, aerobik ve dene'mli ko"ullar al$nda organik maddelerin kısmi humusla"$rılmasına ve mi)
neralizasyonuna yönelik mikrobiyal bir süreç'r.
A"a!ıdaki "emada kompost sürecinin temel a"amaları gösterilmi"'r:

• Parçalama ve karı"$rma: organik a$k parçalanır ve bahçe a$kları ile karı"$rılır,
• Biyo)oksidasyon: bu ak'f a"ama, 55 ) 65°C sıcaklıklara ula"an yo!un bozunma süreci ile tanımlanır,
• Olgunla"$rma (ya da kurutma a"aması): bu a"ama dü"ük sıcaklıklarla tanımlanır,
• Rafine etme ve eleme: bu a"amada, kalın$ların (metal, plas'k, cam) kompos,an ayrı"$rılması sa!)

lanır.

'ekil 3: Temel kompost a$amaları

Ar%klar %5(10

Kompost %20(40

Rafine etme/eleme

Olgunla"%rma

Hızlandırılmı"
biyo(oksidasyon

Parçalama ve karı"%rma
%100

Yeniden kullanı(
lacak malzeme

Tarımsal a%klar (
Çamurlar

Kusurlular
%5(15

Kurutma ve oksidasyon
%40(65

Basınçlı
havalandırma,
nemlendirme

Bahçe a%kları
Odun yongaları

Ayrı toplanmı" evsel
a%klar



A"a!ıdaki "ekilde, aerobik kompostlama sürecinin 'pik sıcaklık e!imi verilmi"'r. Bu süreç, sıcaklı!ın aniden
ar$p, yava" yava" dü"mesi "eklinde tanımlanır.

'ekil 4: Kompost sürecinin sıcaklık e#risi.

A"a!ıdaki "ekilde, ak'f kompostlama ve olgunla"ma olmak üzere iki temel a"ama arasında farklılık gösteren
kompost sürecinin 'pik ilerleyi"i gösterilmi"'r:

'ekil 5: Kompost sürecinin iki temel a$aması.
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Sıcaklık °C

Zaman (ay)

2 4 6...

60

10

50

20

40

30

T!P!K GEL!"!M

Bakteriler
Aktinomisetler

Daha geli#mi#
organizmalar

Aktif Kompost Süresi
# Yüksek sıcaklık (>55°C)
# Yüksek O2 tüketimi
# Su buharla#ması
# Fitotoksisite
# Kötü koku salımı
# Sızıntı suyu

Olgunla#ma
# Dü#ük sıcaklık (<45°C)
# Dü#ük solunum faaliyeti
# Dü#ük kötü koku salımı
# Stabilite
# Olgunluk
# Humuslu maddeler

Mantarlar
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Kompost sürecinin do!ru ve etkili bir biçimde kontrol edilebilmesi için farklı teknolojiler ve metodolojiler
mevcu,ur.A"a!ıdaki tabloda birkaç örnek listelenmi"'r:

PROJE ‘YA%AM’ 10ENV/GR/596

Süre: 01.09.2011 – 30.06.2015
Pilot Ünitenin Yeri: Ba$ Yunanistan )

Ilia BölgesiAçık sıra

1700 sı!ırlık büyükba" sürüsünün gübresini
kompostlayan, XACT System'ın konteyner 'pi

kompost ünitesi.

h,p://xactsystemscompos'ng.com/Konteyner
&pi

Oregon Kompost Havalandırmalı Sta'k Yı!ın

h,p://compos'ngtechnology.com/aerated)
pile)systems/aerated)sta'c)pile)asp)system/

Sta&k

Karı"$rılan Sıralar Halinde Kompost

h,p://pvwastesolu'ons.com/compos'ng/
Dinamik



Anaerobik Fermentasyon

Anaerobik fermentasyon, mikroorganizmaların oksijen yoklu!unda biyobozunur materyalleri parçaladı!ı bir
dizi biyolojik süreç'r.
A"a!ıdaki "emada, sürecin temel a"amaları gösterilmi"'r:

• Hidroliz: kompleks organik moleküller parçalanarak basit "eker, amino asit ve ya! asidine dönü"tü)
rülür,

• Asidojenez (fermentasyon): geri kalan bile"enler asidojenik (fermente edici) bakterilerle ileri düzeyde
parçalanır,

• Asetojenez: asidojenez a"amasında olu"an basit moleküller, temel olarak ase'k asit, karbondioksit
ve hidrojen üretmek üzere asetojenler tara#ndan fermente edilir,

• Metanojenez: metanojenler tara#ndan önceki a"amalara ait ara ürünler kullanılır ve bunlar metan,
karbondioksit ve suya dönü"türülür.

'ekil 6: Anaerobik fermentasyonun temel a$amaları.

Biyoa$kların i"lenmesinde kullanılabilecek farklı anaerobik süreçler mevcu,ur. En yaygın seçenekler a"a!ıda
tanımlanmı"$r:

• Mezofilik ya da Termofilik Fermentasyon

Anaerobik fermentasyon sürecinde, sıcaklık yalnızca mikrobiyal metabolik faaliyetler için de!il, aynı za)
manda genel fermentasyon hızı (özellikle hidroliz ve metan olu"umu hızı) için de önemlidir. Genel olarak,
anaerobik fermentasyon süreci farklı sıcaklıklarda meydana gelebilir. Bu sıcaklık aralı!ı, mezofilik (30)
42°C) ve termofilik (43)55°C) olmak üzere genel olarak iki gruba ayrılmı"$r. Uygulamada, çürütücülerin
ço!u mezofilik aralıkta (30)38°C arası), bazıları ise termofilik aralıkta (50)57°C arası) ak've olacak "ekilde
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tasarlanmı"$r.44 Termofilik fermentasyon süreci, genel olarak daha kısa hidrolik bekletme süresine, daha
yüksek miktarda yükleme yapmaya, daha yüksek dönü"üm verimlili!ine ve patojen dezenfeksiyonuna
olanak sa!lar; mezofilik fermentasyon ise daha is'krarlıdır, daha dü"ük amonyak azotu toksisitesi riski
al$ndadır ve daha az i"lem ısısı gerek'rir.

• Islak ya da Kuru fermentasyon

Kuru madde (KM)45 yo!unlu!u %15'in al$ndaysa, bu süreç ıslak olarak tanımlanır. Islak çürütücü genel)
likle, sulu bir çorba kıvamında olan ve ka$ların çökmesini önlemek için sürekli karı"$rılması gereken yak)
la"ık %10 KM içerikli sulu çamurları i"leyebilmektedir. Karı"$rma i"lemi ya mekanik (döner çark kullanımı
tercih edilen yöntemdir) ya da gaz (açı!a çıkan gaz, materyalin karı"masını sa!lamak için yeniden tanka
yönlendirilir) olarak gerçekle"'rilir. Islak çürütücüler hemen hemen her zaman sabit akı"lı çürütücülerdir.
Islak çürütücüler, tarla çamuru ve kayna!ında ayrı"$rılmı" gıda a$kları gibi dü"ük KM içerikli hammad)
delerin i"lenmesinde kullanılır.
Kuru anaerobik fermentasyon sırasında i"lenen materyaller normalde yakla"ık %25)30 KM içerikli olup,
koyu bir lapa kıvamındadır. Sabit akı"lı çürütücülerde, yalnızca çökelmeyi ve dengesiz yerle"imi önlemek
amacıyla de!il, aynı zamanda materyalin reaktör içerisinden geçi"ine de yardımcı olmak amacıyla karı")
$rma i"lemi daima mekanik olarak gerçekle"'rilmelidir. Kuru çürütücüler, enerji amaçlı bitkisel ürünler,
bahçe a$kları ve mekanik biyolojik i"leme tesislerinde mekanik olarak geri kazanılmı" kentsel a$klar gibi
yüksek KM içerikli hammaddelere uygundur.

44 Metcalf ve Eddy, 2003, Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, McGraw, Hill.
45 KM:Kuru Madde (Kuru madde, herhangi bir materyal tamamen kurudu!undaki kütle ölçümüdür).



Dikkat Edilmesi Gereken Di!er Konulara #li"kin Genel Bilgiler
Kompost faaliyetlerinin uygulanmasında, a"a!ıdaki paragraflarda kısaca anla$lmı" olan bazı temel faktörlerin
dikkate alınması çok önemlidir.

Mevzuat

Yasa ve yönetmelikler kompost i"leminin temelidir. Ba"arılı pek çok kompost uygulamasında, yasalarla be)
lirlenmi" hedeflere birebir uyuldu!u görülmektedir. Yasal yükümlülükler ve hedefler, hem te"vik edici bir
etmen görevi görmekte, hem de daha fazlasını ba"arabilmek için ilham sa!lamaktadır.
Türk mevzua$nda, organik a$k yöne'mini etkileyen iki önemli hedef mevcu,ur:

• Tüm vah"i depolama sahaları 2023 yılına dek kapa$lmalıdır.46

• Depolama sahalarına giden biyobozunur a$k miktarı 2015 yılına dek %75'e, 2018 yılına dek %50'ye
ve 2025 yılına dek %35'e dü"ürülmelidir (2005 yılında üre'len toplam biyobozunur a$k miktarına
göre a!ırlık bazında).47

Pazarlama

Pazarlama, özellikle büyük ölçekli tesisler için kompost uygulamalarında temel etmendir. Kompost üre'minin
temel hedefi, yüksek kalitede kompost üretmek olmalıdır: ürünün tanı$lması için kompostun faydalarını
öne çıkaran etkili bir pazarlama stratejisi olu"turmak çok önemlidir. 4P stratejisi, kompost pazarlama stra)
tejisine örnek olarak verilebilir:

'ekil 7: Kompost Pazarlamasında 4P Stratejisi.
ACR+, Jean Jacques Dohogne, eski ACR+ uzmanı
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Ürün Fiyat

Yer Tanı%m

Ürün kalitesine
ili"kin vaatlerde
bulun

Kolay eri"ilebilir
pazarlarla ilgilen

Çok dü"ük
fiyatlara
dikkat et

Uygun tanı$m
araçlarını seç

46 T.C. Çevre ve %ehircilik Bakanlı!ı, &klim De!i"ikli!i Eylem Planı, 2010.
47 A$kların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik (Resmi Gazete No. 27533 , 26.03.2010), Geçici Madde 1.
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Ürün: Piyasaya yüksek kalitede bir ürün sürebilmek açısından kompost ürününün biyolojik, fiziksel ve kim)
yasal özelliklerini bilmek çok önemlidir. A"a!ıdaki "ekilde, biyoa$k kayna!ına ba!lı olarak kompost kalitesi
ve kirlenme riski gösterilmi"'r.

'ekil 8: Kompostun kalitesi ve kirlenme riski.

Fiyat: Fiyat, kompostun kalitesine, sektörel stratejiye ve piyasaya ba!lı olarak de!i"kenlik gösterebilir.

Konum: Tesisin yeri, tesisin sosyal olarak kabul görmesinde, malzeme ta"ıma maliyetlerinde ve üre'len
kompostun kullanım olanakları üzerinde bir etkiye sahip'r. Do!rudan (Üre'ci)Tüke'ci) ya da dolaylı (Üre)
'ci)Perakendeci)Tüke'ci) da!ı$m yapılabilir.

'ekil 9: Ürün da#ılımı

Tarımsal a%k

Pazar a%!ı

Ayrı"%rılmı" kentsel
a%k

Karı"ık kentsel a%k

Kalite Tarım ilacı kalın%ları,
tohumlar

Ambalaj parçaları ve
süprüntü kalın%ları

Ambalaj, cam
(toplama i"leminin

kalitesine ba!lı)

Pil, ambalaj, ilaç
(kontrolü zor)Risk

Kaynak Kalite ve
kirlilik riski Kirlilik türü

Üre'ci

Mü"teri Mü"teriMü"teri

Üre'ci Üre'ci

Do!rudan da!ı$m Dolaylı da!ı$m

Toptan alıcılar Ma!azaları olan
gübre i"letmeleri
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Tanı%m: 
Tanı$m faaliyetleri a"a!ıdaki konuları içermelidir:

• Kompost hakkında genel bilinçlendirme,
• Avantajlarının açıklanması,
• Nitelik ve özellikler hakkında bilgiler,
• Kompost kullanımı,
• Tüke'cileri ürünü sa$n almaya te"vik etme.

#klim

Kompost üre'mi için ılıman iklim en idealidir. Ancak, çok so!uk alanlar dı"ında hemen hemen tüm ko"ullarda
kompostlama mümkündür.

'ekil 10: Kompostlama hemen hemen tüm iklimlerde mümkündür.

Sürecin daima iklim ko"ullarına uyarlanması gerekmektedir.
Do!al ko"ulların uygun ya da yeterli olmaması halinde (ısı, oksijen, su), biyolojik süreçlerin do!ru i"leyebil)
mesi adına biyolojik, kimyasal ve fiziksel ko"ulların düzenlenmesi gerekebilir.

Sosyal Kabul ve Farkındalık

A"a!ıdakilerin sa!lanması açısından e!i'm ve ile'"im kampanyaları olu"turulmalıdır:

• Vatanda"ları giri"imin çevresel, ekonomik ve yasal sonuçları hakkında bilgilendirmek,
• A$kların nasıl ayrı"$rılması gerek'!ini ve tüm döngünün ne "ekilde çalı"$!ını açıklamak.

Ayrıca, tesis çalı"ırken vatanda"ları sürece dâhil etmek de çok önemlidir (örne!in, kompost tesisi sahasına
rehberli ziyaretler düzenlemek gibi). 
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AB'deki En #yi Kompost Uygulamaları Örnekleri

En iyi uygulama örnekleri anla$lırken kullanılan yapının tanımı:

Her bir örnek çalı"ma, a"a!ıdaki düzen çerçevesinde tanımlanacak$r:

K#M • Faaliye' hayata geçirmi" ya da yönetmekte olan yetkili
• Mevcut ir'bat bilgileri

NEREDE • Konuma ili"kin bilgi ve resim

NE

• Genel kompost stratejisi (bireysel/ortak kompostlama, yerinde ya da saha dı"ı, küçük ya da
büyük ölçekli tesis, vs.)

• Tüm döngünün tanımı (üre'm, mevcut toplama sistemi, i"leme, kompost kullanımı)
• Teknoloji ve biyolojik süreç
• &"lenen biyoa$kların ve üre'len kompostun miktarı/kalitesi
• Mevcut ya$rım ve i"letme giderleri

NE ZAMAN • Uygulama yılı
• Ne kadar süre gerek'!i

NEDEN

Stratejiyi uygulama nedenleri:
• zorunlu yasal hedefler
• toplama ve bertaraf için maliyet azal$mı
• AB destekli proje
• çevresel avantajlar
• yüksek kaliteli kompost

NASIL • sosyal kabul ve farkındalık
• teknik çözümler
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Kırsal/Tarımsal Bölgeler

Biyoa%kların Ayrı Toplanması

CASTAGNOLE DELLE LANZE ( #TALYA

K#M • 115 belediyeden olu"an konsorsiyum
• www.cbra.it

NEREDE
• Castagnole delle Lanze – Kuzey &talya
• 3.810 nüfus
• 21 km2

• 177 ki"i/km2

NE
• Organik A%kların Kapıdan Ayrı Olarak Toplanması
• Toplama sıklı!ı:Ha+ada 2 kez (Haziran ) A!ustos'ta ha+ada 3 kez),
• Evler için 25 litrelik (hacim), barlar/restoranlar için ise 120 litrelik çöp kutuları,
• Organik a$klar, 20 km mesafedeki bir kompost tesisine ta"ınıp burada i"lenmektedir

(aerobik).

NE ZAMAN • Uygulama yılı: 2005
• Ne kadar süre gerek'!i: 3 ay

NEDEN

• Mevzuat: depolama sahalarındaki biyoa$k miktarının azal$lmasına yönelik zorunlu yasal
hedefler,

• Toplama ve bertaraf maliye'nin azal$lması (80 Euro/ton kompostlama kapı ücre'ne kıyasla, dü)
zenli depolama kapı ücre' 160 Euro/ton "eklindedir),

• Çevresel avantajlar: yılda 200 tondan fazla materyal i"lenip yüksek kalitede komposta dönü"türül)
mektedir (depolama yerine).

NASIL

• Bilinçlendirme kampanyası,
• Hacim esaslı PAYT (Kirleten Öder) planında kentsel a$klar için “ön ödemeli torba” uygulaması kulla)

nılmaktadır: tüm evlere ya da i"letmelere, hane bile"en sayısına ya da i"letmenin 'polojisine göre
belli sayıda torba verilmektedir (kentsel a$kların kapıdan toplanmasında); bu torbalar, toplama i"le)
mini düzenlemek adına özel bir "ekil ile i"aretlenmektedir.
Evde/i"letmede daha fazla torbaya ih'yaç duyulması halinde, bir ücret ödenmesi gerekmektedir.
Bu, dü"ük maliyetle PAYT uygulaması sa!layan basit bir plandır.

ORGAN#K ATIKLARIN KAPIDAN TOPLANMASI
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Bireysel ve Mahalle Ölçekli Kompost

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GU#LLESTRO#S GU#LLESTRE ( FRANSA

Küçük Ölçekli Saha Dı"ı Kompost Tesisi

DEGACHE ( TUNUS

K#M • Communauté de communes du Guillestrois (6 Belediyeden Olu"an Birlik)
• h,p://www.guillestrois.com/

NEREDE

• Güneydo!u Fransa'da Bulunan 6 Belediyeden
Olu"an Birlik

• 6 belediye
• 6.300 nüfus
• 210 km2

• 31 ki"i/km2

NE ZAMAN • Uygulama yılı: 2014
• Ne kadar süre gerek'!i: 1 yıl

NE

• Bahçesiz evler için ortak kompost (ah"ap kompost üniteleri yol kenarlarına yerle"'rilmektedir),
• Bahçeli evler için bireysel kompost.

NEDEN
• Toplama ve bertaraf maliye'nin azal$lması (düzenli depolama sahasına yakla"ık 100 km

mesafe),
• Çevresel avantajlar: yılda yakla"ık 120 ton materyal yerel olarak i"lenip komposta

dönü"türülmektedir.

NASIL • Bilinçlendirme kampanyası,
• Proje sorumlusu tüm ortak kompostlama noktalarını denetlemektedir.

K#M • Degache Belediyesi, i"birli!i projesi.

NEREDE

• 8.000 nüfus,
• Sahra çölünde bulunan bir vahadaki, palmiye ye'"')

rilen kırsal belediyeler.

B#REYSEL VE MAHALLE ÖLÇEKL# KOMPOST

KAPIDAN TOPLAMA S#STEM# VE KÜÇÜK ÖLÇEKL# SAHA DI$I KOMPOST TES#S# –
Degache (Tunus)



KAPIDAN TOPLAMA S#STEM# VE KÜÇÜK ÖLÇEKL# SAHA DI$I KOMPOST TES#S# –
Degache (Tunus)

NE

NE ZAMAN

• 1.000 vatanda"ı kapsayacak "ekilde toplanan (kapıdan top)
lama), kayna!ında ayrı"$rılmı" organik a$klar.

• Önceki toplama sistemi: Karı"ık a$klar için ha+ada 6 kez olan
i"lem, "u an mu*ak a$kları için ha+ada 4 kez, karı"ık kuru a$k)
lar için ha+ada 2 kez olarak uygulanmaktadır.&"çi ve araç açısın)
dan aynı kaynaklar korunarak de!i"iklik uygulanmı"$r.

• Aerobik kompost tesisi.
• &"lem kapasitesi: 150 ton/yıl (%70 organik a$k, %30 parçalanmı" palmiye yaprakları).
• Teknoloji ve biyolojik süreç: aerobik kompost süreci (kompostlayıcılarda ak'f kompostlama

a"aması ) 14 gün, elle çevrilen sıralı yı!ınlarda olgunla"ma a"aması ) 50 gün).

• Güne"ten korumak ve biyolojik süreci kesin)
'ye u!ratmamak adına, kompostlayıcılar ve
yı!ınlar üstü örtülü olarak tutulmaktadır.

• Üre'len Kompost: 30 ton/yıl
• Ya$rım bedeli: 10.000 4
• Üre'len kompost elekten geçirilmekte ve çi+)

çiler tara#ndan palmiye ye'"'rmede kullanıl)
maktadır.

• 2014)2016

NEDEN

• Çevresel avantajlar: yılda yakla"ık 50 ton mu*ak ve park/bahçe a$!ı i"lenip yüksek kalitede
komposta dönü"türülmektedir (vah"i depolama sahalarından kurtarılarak),

• Döngüsel Ekonomi ve Yerel Kaynak Verimlili!i sayesinde çölle"menin önlenmesi,
• Yerel halkın sürece dâhil edilmesi,
• Projenin yüksek tekrarlanabilirlik oranı.

NASIL

• &"birli!i projesi,
• &le'"im faaliye'.
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Büyük Ölçekli Saha Dı"ı Kompost Tesisi

KOMPOST TES#S#, SANTHIA’ ( #TALYA
AEROB#K KOMPOST TES#S# – Santhia’ (#talya)

K#M
• ENTSORGA %irke' ve Territorio e Risorse s.r.l. toplulu!u (ENTSORGA grup bünyesinde yer

almaktadır)
• h,p://www.entsorga.it/ENG/index.php

NEREDE • Santhià – Kuzey &talya

NE ZAMAN • 2009

NEDEN
• Mevzuat: depolama sahalarındaki biyoa$k miktarının azal$lmasına yönelik zorunlu yasal

hedefler.
• Toplama ve bertaraf maliye'nin azal$lması (80 Euro/ton kompostlama kapı ücre'ne kı)

yasla, düzenli depolama kapı ücre' 160 Euro/ton "eklindedir).

NE

• Aerobik kompost tesisi,
• Kayna!ında ayrı"$rılmı" biyoa$klar, 730.000 nüfuslu bir havzada toplanmaktadır (kapıdan ve yol

kenarlarından),
• &"lem kapasitesi: 40.000 ton/yıl (%60 organik a$k, %40 park)bahçe a$!ı),
• Teknoloji ve biyolojik süreç: aerobik sta'k kompost i"lemi,
• Kötü kokulara kar"ı biyofiltre,
• Yüzölçümü: 15.000 m2

• Çalı"an sayısı: 3
• Üre'len Kompost: 15.000 ton/yıl
• Ya$rım bedeli: 10.000.000 Euro
• Yıllık gelir: 2.000.000 Euro
• Kapı ücre': 80 ton/yıl
• Kompost fiya$: 2)8 Euro/ton (genellikle civardaki çi+çilere pirinç ye'"'ricili!i için toptan sa$" ya)

pılmaktadır).
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ANAEROB#K FERMENTASYON VE AEROB#K KOMPOST TES#S#, P#NEROLO – #TALYA

AEROB#K KOMPOST TES#S# – Santhia’ (#talya)

NEDEN • Çevresel avantajlar: yılda yakla"ık 40.000 ton mu*ak ve park/bahçe a$!ı i"lenip yüksek kalitede
komposta dönü"türülmektedir (depolama yerine).

NASIL
• &le'"im faaliye',
• &novasyon,
• Kokuya yol açmayan teknoloji,
• Okullar ve halk için ziyaret organizasyonları.

K#M • ACEA PINEROLESE (47 belediyeden ve 150.000 vatanda"tan olu"an Birlik)
• h,p://www.riuso.eu/polo)ecologico)integrato)acea/

NEREDE • Pinerolo – Kuzey &talya

NE

• Anaerobik fermentasyon + kompost tesisi (tesis, anaerobik fermentasyonu ve aerobik kompostla)
mayı a$k su arıtma ünitesi ve yakındaki bir düzenli depolama sahası ile bir araya ge'ren entegre bir
tesis'r).

• Kayna!ında ayrı"$rılmı" biyoa$klar, 700.000 nüfuslu bir havzadan toplanmaktadır (kapıdan ve yol ke)
narlarından).

• Anaerobik fermentasyon i"lem kapasitesi: 50.000 ton/yıl biyoa$k.
• Anaerobik fermentasyon ve biyolojik süreç: yüksek teknolojili ön i"lem (plas'k torbaların, metallerin

ve kalın$ların ayrı"$rılması) ve anaerobik ıslak fermentasyon (2 çürütücü).
• Kojenerasyon: elektrik (tesis tara#ndan kullanılan ve "ebeke verilen) ve ısı (bölgesel merkezi ısıtma)

üre'mi.
• Aerobik kompostlama: fermentasyon sonrası malzeme, park/bahçe a$kları ile karı"$rılıp aerobik

kompostlama i"leminden geçirilmektedir.
• Üre'len Kompost: 5400 ton/yıl
• Ya$rım bedeli: 16.600.000 Euro
• Kapı ücre': 80 ton/yıl
• Kompost fiya$: 20 Euro/ton (FLORAWIVA e'ketli torbalarda sa$lmaktadır)

ANAEROB#K FERMENTASYON VE AEROB#K KOMPOST TES#S# – Pinerolo (#talya)



ANAEROB#K FERMENTASYON TES#S#, OZEGNA ( #TALYA

ANAEROB#K FERMENTASYON VE AEROB#K KOMPOST TES#S# – Pinerolo (#talya)

NE ZAMAN • 2006

NEDEN

• Mevzuat: depolama sahalarındaki biyoa$k miktarının azal$lmasına yönelik zorunlu
yasal hedefler.

• Toplama ve bertaraf maliye'nin azal$lması (80 Euro/ton kompostlama kapı ücre'ne
kıyasla, düzenli depolama kapı ücre' 160 Euro/ton "eklindedir).

• Çevresel avantajlar: yılda yakla"ık 50.000 ton mu*ak ve park/bahçe a$!ı i"lenip elek)
tri!e, yakıta ve yüksek kalitede komposta dönü"türülmektedir (depolama yerine).

NASIL
• &le'"im faaliye',
• &novasyon,
• Kokuya yol açmayan teknoloji,
• Okullar ve halk için ziyaret organizasyonları.

K#M • EGEA Group (Özel)Halka Açık %irketler Grubu)
• h,p://www.egea.it/

NEREDE
• Ozegna, Kuzey &talya
• 1.224 nüfus
• Çi+çilik bölgesi (hayvancılık ve hububat)

NE

• Anaerobik fermentasyon tesisi
• &"lenen a$kların 'polojisi: gübre ve tarımsal kalın$lar (bölgedeki çi+çiler tara#ndan

ge'rilmektedir)
• Anaerobik fermentasyon i"lem kapasitesi: 40.000 ton/yıl
• Anaerobik fermentasyon teknoloji ve biyolojik süreç: anaerobik fermentasyon (2 çürütücü)
• Elektrik üre'mi (625 kWe)
• Otomo'v sektöründe kullanmak üzere ya da "ebekeye biyometan ikmali için ("u anda &talya'da

yasal de!ildir) biyogazı biyometana dönü"türen bir sistem kurulmu"tur.
• Fermentasyon sonrası kalan malzeme, çi+çiler tara#ndan toprak iyile"'rici olarak kullanılmak)

tadır.
• Ya$rım bedeli: 3.500.000 Euro

NE ZAMAN • 2011

ANAEROB#K FERMENTASYON TES#S# – Ozegna (#talya)
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ANAEROB#K FERMENTASYON TES#S# – Ozegna (#talya)

NEDEN
• Biyogazla elektrik üre'mi için te"vik,
• &"lenmi" tarlalarda do!rudan gübre kullanımından kaynaklanan kokuların ve çevre sorunlarının ön)

lenmesi.

NASIL • Giri"im te"vikleri,
• Çi+çilerin sürece dâhil edilmesi.
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Turis&k Bölgeler

Biyoa%kların Ayrı Toplanması

KAPIDAN TOPLAMA, T#ANA, KATALONYA ( #SPANYA

Bireysel ve Mahalle Ölçekli Kompost

B#REYSEL VE MAHALLE ÖLÇEKL# KOMPOST, BERGUEDÀ, KATALONYA ( #SPANYA

B#YOATIKLARIN KAPIDAN TOPLANMASI – Tiana (#spanya)

B#REYSEL VE ORTAK KOMPOSTLAMA – Berguedà (#spanya)

K#M • Tiana Belediyesi (Katalonya)

NEREDE
• Tiana, Katalonya ) &spanya
• 8.151 nüfus
• 8 km2

• 1024 ki"i/km2

NE

• Organik a$kların (ve kâ!ıt/karton, ambalaj, cam, karı"ık a$k gibi materyallerin) kapıdan ayrı olarak
toplanması,

• Organik a$k toplama sıklı!ı: Ha+ada 3/4 kez
• Evler ve barlar/restoranlar/oteller için 25/120/240 litrelik çöp kutuları (çöp kutusu hacmi, bina/i")

letme büyüklü!üne ba!lıdır),
• Organik a$klar biyobozunur torbalarda ve kompost torbalarında (biyoplas'k) toplanmaktadır,
• Organik a$klar ilk olarak bir aktarma istasyonuna, ardından 60 km mesafedeki bir anaerobik fer)

mentasyon+kompost tesisine ta"ınmaktadır.

NE ZAMAN Uygulama yılı: 2.000

NEDEN
• Mevzuat: depolama sahalarındaki biyoa$k miktarının azal$lmasına yönelik zorunlu yasal

hedefler.
• Toplama ve bertaraf maliye'nin azal$lması (80 Euro/ton kompostlama kapı ücre'ne kı)

yasla, düzenli depolama kapı ücre' 160 Euro/ton "eklindedir).

NASIL
• Bilinçlendirme kampanyası,
• &le'"im faaliyetleri, vatanda"lara süregelen toplama sisteminin çevresel ve ekonomik sonuçları

hakkında sürekli olarak bilgi sa!lama.

K#M
• Berguedà &dari Bölgesi
• h,p://www.bergueda.cat/wp)content/uploads/2013/01/Presentaci%C3%B3)Compostatge)comu)

nitari)Bergued%C3%A0.pdf



Küçük Ölçekli Yerinde Kompost Tesisi

OTEL, AT#NA – YUNAN#STAN
KÜÇÜK ÖLÇEKL# YER#NDE KOMPOST TES#S# – A&na (Yunanistan)

NEREDE

NE

• Berguedà &dari Bölgesi ) &spanya
• 9 belediye

NE ZAMAN • Uygulama yılı: 2009

NASIL • Bilinçlendirme kampanyası,
• Proje sorumlusu, tüm ortak kompost noktalarını denetlemektedir.

NEDEN
• Toplama ve bertaraf maliye'nin azal$lması (düzenli depolama sahasına yakla"ık 100 km me)

safe).
• Çevresel avantajlar: mahalle ölçekli kompost yoluyla elde edilen yılda yakla"ık 30 ton a$k ve

bireysel kompost yoluyla elde edilen yılda yakla"ık 30 ton a$k yerel olarak i"lenip komposta
dönü"türülmektedir.

K#M
• A'na'nın Kolonaki ilçesinde bulunan Hilton Hotel, konferans salonu, spa ve teras barı bulunan 508

odalı bir oteldir.
• h,p://www.'dyplanet.co.uk/who)we)work)with/casestudies/hilton)hotel)athens/

NEREDE • A'na – Yunanistan

• Bahçesiz evler için ortak kompost (ah"ap kompost üniteleri yol kenarlarına
yerle"'rilmektedir)

• Bahçeli evler için bireysel kompost.

80
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Küçük Ölçekli Saha Dı"ı Kompost Tesisi

PALLARS SOB#RÀ, KATALONYA – #SPANYA

KÜÇÜK ÖLÇEKL# SAHA DI$I KOMPOST TES#S# – Pallars Sobirà (Katalonya)

NE
• Otelin restoranında olu"an mu*ak a$klarının i"lenmesi için küçük ölçekli yerinde kompost

tesisi,
• Her ha+a maksimum 700 litre mu*ak a$!ını sürekli i"leme kapasitesine sahip elektro)me)

kanik makine.

NE ZAMAN • Uygulama yılı: 2012
• Ne kadar süre gerek'!i: 6 ay

NASIL • Personelin de dâhil oldu!u bilinçlendirme kampanyası.

NEDEN

• Toplama, ta"ıma ve bertaraf için maliyet azal$mı.
• Çevresel avantajlar: yılda yakla"ık 15 ton mu*ak ve park/bahçe a$!ı yerel olarak i"lenip komposta

dönü"türülmektedir.

K#M
• Pallars Sobirà &dari Bölgesi (Katalonya, &spanya)
• h,p://www.biowaste)scow.eu/
• Pallars Sobirà, 6.883 nüfuslu, 15 belediyeden olu"an, çok dü"ük nüfus yo!unlu!una sahip (5 ki"i/km2)

bir idari bölgedir. Pireneler'in merkezinde yer alan bu bölgenin büyük bir bölümü do!al koruma alanı)
dır.Turizm dalgalanması oldukça yüksek'r.

NEREDE • Pallars Sobirà, Katalonya – &spanya

NE

• Aerobik kompost tesisi,
• Kayna!ında ayrı"$rılmı" biyoa$klar, 10.000 nüfuslu bir havzada toplanmaktadır (kapıdan ve

yol kenarlarından).
• &"lem kapasitesi: 1.200 ton/yıl (%60 organik a$k, %40 park)bahçe a$!ı)
• Teknoloji ve biyolojik süreç: aerobik dinamik kompost i"lemi
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NE ZAMAN

NE

• 2009

NEDEN

NASIL

• Mevzuat: depolama sahalarındaki organik a$k miktarının azal$lmasına yönelik zorunlu yasal he)
defler,

• Toplama ve bertaraf maliye'nin azal$lması (80 Euro/ton kompostlama kapı ücre'ne kıyasla, dü)
zenli depolama kapı ücre' 160 Euro/ton "eklindedir),

• Çevresel avantajlar: yılda yakla"ık 20.000 ton mu*ak ve park/bahçe a$!ı i"lenip yüksek kalitede
komposta dönü"türülmektedir (depolama yerine).

• Kompost Tesisi, Barselona Kent Ekolojisi Ajansı tara#ndan yöne'len SCOW projesinin bir par)
çası olarak kurulmu" olup, kapıdan toplama hizme'nin uygulanması, biyoa$kların düzgün bir
"ekilde ayrı"$rılmasını sa!lamak açısından gerekli bir ko"uldur; kompost haline dönü"ebilen
torbaların da kullanımıyla birlikte yüksek kalitede kompost elde edilmeye ba"lanmı"$r. SCOW
projesi kapsamında Katalonya'da gerçekle"'rilen çalı"malar, tesisin tamamlayıcı faaliyetlerini fi)
nanse eden Katalonya A$k Ajansı ve Consell Comarcal del Pallars Sobirà tara#ndan desteklen)
mektedir. 

• ENPI CBCMED Programı tara#ndan finanse edilen SCOW projesinin amacı, turis'k bölgelerde
ve tarım faaliyetlerinin gerçekle"'rildi!i alanlarda dü"ük maliyetli, teknik açıdan basit, yüksek
kalitede biyoa$k toplama ve geri dönü"türme modelleri geli"'rmek'r. &" ortaklarına ait bölge)
lerdeki biyoa$k üre'm alanlarına yakın tarım arazileri üzerinde geli"'rilen, merkezi olmayan
küçük ölçekli kompost tesislerinde biyoa$kların sürdürülebilir, yenilikçi ve yerel bir biçimde i")
lenmesi amaçlanmaktadır.

• 2007)2013 ENPI CBC Akdeniz Havzası Programı, Avrupa Kom"uluk ve Ortaklık Aracı Komitesi
(ENPI) tara#ndan finanse edilen çok yönlü bir Sınır Ötesi &"birli!i giri"imidir.

• Dü"ük i"letme gideri ve dü"ük sermayeli teknoloji.
• Okul ve ailelere yönelik ak'viteleri kapsayan ile'"im faaliyetleri.

KÜÇÜK ÖLÇEKL# SAHA DI$I KOMPOST TES#S# – Pallars Sobirà (Katalonya)
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Büyük Ölçekli Saha Dı"ı Kompost Tesisi

MANRESA (BARSELONA BÖLGES#) ( #SPANYA
BÜYÜK ÖLÇEKL# AEROB#K KOMPOST TES#S# –

Barselona Metropol Bölgesi (#spanya)

K#M • ARC
• h,p://www.biowaste)scow.eu/

NEREDE • Barselona Metropol Bölgesi

NE ZAMAN • 2009

NEDEN

• Mevzuat: depolama sahalarındaki biyoa$k miktarının azal$lmasına yönelik zorunlu yasal
hedefler,

• Toplama ve bertaraf maliye'nin azal$lması (80 Euro/ton kompostlama kapı ücre'ne kıyasla,
düzenli depolama kapı ücre' 160 Euro/ton "eklindedir).

• Çevresel avantajlar: yılda yakla"ık 20.000 ton mu*ak ve park/bahçe a$!ı i"lenip yüksek kali)
tede komposta dönü"türülmektedir (depolama yerine).

NASIL

• Yılda 2.000'i a"kın ziyaretçi kabul eden sınıf ve e!i'ci oyunlar gibi ailelere ve okullara yönelik ak'vi)
teleri kapsayan ile'"im faaliyetleri.

• Dü"ük i"letme gideri ve dü"ük sermayeli teknoloji.
• Yerel halkın da sürece dâhil oldu!u kötü koku etkisini ara"$rma çalı"ması

(h,p://malosolores.org/pdf/propia/olfatrome'a)campo)control)vecinal.pdf).

NE

• Aerobik kompost tesisi,
• Kayna!ında ayrı"$rılmı" organik a$klar, 200.000 nüfuslu bir havzada toplanmaktadır (kapıdan

ve yol kenarlarından).
• &"lem kapasitesi: 20.000 ton/yıl (%60 organik a$k, %40 park)bahçe a$!ı)
• Teknoloji ve biyolojik süreç: aerobik dinamik kompost i"lemi
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Kentsel Bölgeler

Biyoa%kların Ayrı Toplanması

KAPIDAN TOPLAMA S#STEM#, M#LANO ( #TALYA
B#YOATIKLARIN KAPIDAN TOPLANMASI – Milano (#talya)

K#M • Milano Belediyesi'ne ait halka açık "irket
• h,p://www.amsa.it/gruppo/cms/amsa/mul'lingua/en

NEREDE
• Milano ) &talya
• 1.350.387 nüfus
• 182 km2

• 7.433 ki"i/km2

• Kuzey &talya

NE ZAMAN • Uygulama yılı: 2011
• Ne kadar süre gerek'!i: 4 yıl (sistem kademeli olarak etkinle"'rilmi"'r)

NEDEN

• Mevzuat: depolama sahalarındaki biyoa$k miktarının azal$lmasına yönelik zorunlu yasal
hedefler,

• Toplama ve bertaraf maliye'nin azal$lması (80 Euro/ton kompostlama kapı ücre'ne kıyasla,
düzenli depolama kapı ücre' 160 Euro/ton "eklindedir).

• Çevresel avantajlar: yılda 123.500 tondan fazla materyal (ki"i ba"ına yakla"ık 95 kg) i"lenip yük)
sek kalitede komposta dönü"türülmektedir (depolama yerine).

NE

• Organik a$kların kapıdan ayrı olarak toplanması.
• Toplama sıklı!ı:Ha+ada 2 kez
• Evler ve barlar/restoranlar/oteller için 25/120/240 litrelik çöp kutuları (çöp kutusu hacmi,

bina/i"letme büyüklü!üne ba!lıdır),
• Organik a$klar biyobozunur torbalarda ve kompost torbalarında (biyoplas'k)

toplanmaktadır,
• Organik a$klar ilk olarak bir aktarma istasyonuna, ardından 60 km mesafedeki bir anaero)

bik fermentasyon+kompost tesisine ta"ınmaktadır.
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Bireysel ve Mahalle Ölçekli Kompost

ZÜR#H ( #SV#ÇRE

B#YOATIKLARIN KAPIDAN TOPLANMASI – Milano (#talya)

NASIL

• Bilinçlendirme kampanyası

• &le'"im faaliyetleri, vatanda"lara süregelen toplama sisteminin çevresel ve ekonomik sonuç)
ları hakkında sürekli olarak bilgi sa!lama.

B#REYSEL VE MAHALLE ÖLÇEKL# KOMPOST ( Zürih (#sviçre)

K#M • Giri"im Belediye tara#ndan önerilip geli"'rilmi"'r
• h,p://www.circular)europe)network.eu/factsheets/community)compos'ng)in)zurich/

NEREDE
• ZÜR&H ) &SV&ÇRE
• 396.027 nüfus
• 12.000 km2

• 4.500 ki"i/km2

NE

• Binalardaki haneler için ortak kompost (ah"ap kompost üniteleri binaların özel alanlarına yerle"')
rilmektedir)

o 900 ortak kompostlama istasyonu,
o Sürece dâhil olan 30.000 ki"i,

• Bahçeli müstakil evlerde ya"ayan haneler için bireysel kompost.

NE ZAMAN

• Uygulama yılı:1992 yılında, kompostu mu*ak a$klarının (ve bahçe a$klarının küçük bir kısmı)
nın) bertara#nda en uygun ve en faydalı çözüm olarak tanıtmak amacıyla, &sviçre'nin bir "ehri
olan Zürih'te kapsamlı bir Mahalle Kompostu (MK) programı ba"la$lmı"$r.

• Ne kadar süre gerek'!i: geli"im süreci devam etmektedir, fakat birkaç yıl içerisinde belediyeler
a$k olu"umunun engellenmesi konusunda önemli sonuçlar elde etmi"'r.



Küçük Ölçekli Yerinde Kompost Tesisi

ENEA ARA$TIRMA MERKEZ#, ROMA ( #TALYA

B#REYSEL VE MAHALLE ÖLÇEKL# KOMPOST ( Zürih (#sviçre)

KÜÇÜK ÖLÇEKL# YER#NDE KOMPOST TES#S# – Roma (#talya)

NEDEN
• Toplama, ta"ıma ve bertaraf için maliyet azal$mı,
• Çevresel avantajlar: yılda yakla"ık 3.000 ton mu*ak ve park/bahçe a$!ı yerel olarak i"lenip kom)

posta dönü"türülmektedir.

NASIL

• Bilinçlendirme kampanyası,
• Kompostlayıcılar, belediyenin teknik deste!i ve faaliyet takibi ile birlikte gönüllü vatanda"lar ta)

ra#ndan idare edilmektedir,
• Park ba"ına bir ya da daha fazla gönüllü, kompostlamanın do!ru bir "ekilde yapılmasını sa!la)

makla yükümlü olup, parkların genel bakımından sorumludur. Bazı durumlarda, verdikleri hiz)
me,en ötürü kendilerine ödeme yapılmakta olup, vatanda"lardan ufak bir ücret ile (örne!in,
1.5 Euro/ay) katkıda bulunmaları istenebilmektedir.

• PAYT (Kirleten Öder) sistemi, ortak kompostlama programına ka$lım sayesinde hanelerin mali
yükü a$!a yol açanların omuzlarına yükleyerek ciddi oranda tasarruf edebilece!i anlamına gel)
mektedir.

• %ehirde devamlı ve detaylı olarak gerçekle"'rilen dene'm ve ara"$rma çalı"malarında planın
takibi yapılmakta ve geli"ime yönelik önerilerde bulunulmaktadır.

• Bu parkların sa!ladı!ı yıllık katma de!er tahmini olarak 150.000 Euro civarındadır.

K#M
• ENEA (&talyan Ulusal Yeni Teknolojiler, Enerji ve Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma Ajansı)

Ara"$rma Merkezi
• h,p://www.enea.it/en/home)luglio)2015?set_language=en&cl=en

NEREDE • Roma ) &talya
• 1.185 çalı"an

NE

• Merkezin kan'ninde olu"an mu*ak a$klarının i"lenmesi için küçük ölçekli yerinde kompost
tesisi,

• Yılda 25 ton/yıl a$k i"leme kapasitesine sahip elektro)mekanik makine,
• Mu*ak a$kları makine tara#ndan otoma'k olarak topaklarla karı"$rılmaktadır,
• Makinenin i"lem süreci yakla"ık 40 gündür, ardından materyal olgunla"ma a"amasına hazır

hale gelmektedir.
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Büyük Ölçekli Saha Dı"ı Kompost Tesisi

KOMPOST TES#S#, BAGU#M DO MONTE ( KUZEY PORTEK#Z

BÜYÜK ÖLÇEKL# AEROB#K KOMPOST TES#S# – Baguim Do Monte (Kuzey Portekiz)

NEREDE • Baguim Do Monte – Kuzey Portekiz

K#M

• LIPOR – Büyük Porto Belediyeler Arası A$k Yöne'mi, ba!lı sekiz belediyede olu"an kentsel
a$kların yöne'mi, geri kazanımı ve i"lenmesinden sorumludur: Espinho, Gondomar, Maia,
Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo ve Vila do Conde.

• h,p://www.lipor.pt/en/lipor/

• Entegre A$k Yöne'mi Tesisi (Ayırma Tesisi, Kompost
Tesisi, Biyogaz Tesisi, Fotovoltaik Tesisi, Parque Aven)
tura, LIPOR Oditoryumu, &dari Hizmetler)

NE ZAMAN • Uygulama yılı: 2012
• Ne kadar süre gerek'!i: 6 ay

NEDEN
• Makine üzerinde yapılan deneysel çalı"malar ve ara"$rmalar,
• Toplama, ta"ıma ve bertaraf için maliyet azal$mı,
• Çevresel avantajlar: yılda yakla"ık 25 ton mu*ak ve park/bahçe a$!ı yerel olarak i"lenip komposta

dönü"türülmektedir.

NASIL
• Personelin de dâhil oldu!u bilinçlendirme kampanyası,
• Makine, kimyasal, fiziksel ve biyolojik parametreleri kontrol eden ara"$rma merkezi teknisyenleri

tara#ndan idare edilmektedir.
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BÜYÜK ÖLÇEKL# AEROB#K KOMPOST TES#S# – Baguim Do Monte (Kuzey Portekiz)

NE
• &"lem kapasitesi: 60.000 ton/yıl (%60 organik a$k, %40 park)bahçe a$!ı)
• Teknoloji ve biyolojik süreç: 18 tünelde (12 tünel + post)kompostlama süreci için 6 tünel)

gerçekle"'rilen ak'f kompost a"aması ile havalandırmalı zemine sahip binada gerçekle"'ri)
len olgunla"$rma a"aması.

• Sıcaklık ve oksijen probları ile süreç kontrolü,
• &ç kısımdaki termal ko"ulların kontrolünü sa!layan çi+ ça$lı yapı,
• Kötü kokulara kar"ı biyofiltre,
• Yüzölçümü: 15.000 m2

• Üre'len Kompost: 15.000 ton/yıl
• Çok yüksek kalite parametrelerine uygun, NUTRIMAIS e'ketli kompost üre'mi (biyolojik

tarım kapsamında izin verilmektedir).

• Aerobik kompost tesisi,
• Kayna!ında ayrı"$rılmı" organik a$klar, 950.000 nüfuslu ve 8 belediyesi olan bir havzada

toplanmaktadır (kapıdan ve yol kenarlarından).

NE ZAMAN • Ünite Mayıs 2005'te faaliyete geçmi"'r.

NEDEN
• Mevzuat: depolama sahalarındaki organik a$k miktarının azal$lmasına yönelik zorunlu

yasal hedefler,
• Çevresel avantajlar: yılda yakla"ık 60.000 ton mu*ak ve park/bahçe a$!ı i"lenip yüksek kali)

tede komposta dönü"türülmektedir (depolama yerine).

NASIL

• Eksiksiz bir kentsel tasarım,
• &le'"im faaliye',
• &novasyon,
• 2015)2020 Eylem Planı

(h,p://www.lipor.pt/fotos/editor2/Diversos/plano_estrategico_lipor_2015)2020_v_2.pdf)
• Kokuya yol açmayan teknoloji,
• Okullar ve halk için ziyaret organizasyonları.
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ANAEROB#K FERMENTASYON TES#S#, UPPSALA ( #SVEÇ

ANAEROB#K FERMENTASYON TES#S# – Uppsala (#sveç)

K#M • Uppsala Belediyesi'ne ait özel "irket

NEREDE • Uppsala – &sveç

NE ZAMAN • Ünite 1996 yılında faaliyete geçmi"'r.

NEDEN

• 2002 yılından bu yana &sveç'te yanıcı a$kların depolanmasına, 2005 yılından bu yana da bi)
yoa$kların depolanmasına izin verilmemektedir. Depolama vergisi de mevcu,ur. Tüm bunlar,
biyoa$k geri dönü"ümünün tanı$ldı!ına ve biyolojik a$k i"leme kapasitesinin ar/!ına i"aret
etmektedir.

• &sveç Parlamentosu, &sveç'i sürdürülebilir bir toplum haline ge'rmek amacıyla "temiz hava" ve
"kaliteli yer al$ suyu" gibi 16 çevresel kalite hedefi belirlemi"'r. Bu 16 çevresel hedef, nerede
ve kimin tara#ndan uygulandı!ına bakılmaksızın, &sveç'te çevresel kalkınmanın temel kıstası
olarak kabul edilecek'r.

NASIL
• &le'"im faaliye',
• &novasyon,
• Kokuya yol açmayan teknoloji.

NE

• Anaerobik fermentasyon tesisi,
• Kayna!ında ayrı"$rılmı" organik a$klar toplanmaktadır (kapıdan ve yol kenarlarından),
• Tesis, evlerden ve i"letmelerden 25.000 ton biyoa$k, mezbahalardan ise 3.000 ton a$k toplamak)

tadır.
• Teknoloji ve biyolojik süreç: anaerobik fermentasyon (termofil)
• Biyogaz, otobüslerde ve otomobillerde yakıt olarak kullanılmaktadır,
• Fermentasyon sonrası kalan malzeme, çi+çiler tara#ndan tarımda kullanılmaktadır.
• Ya$rım bedeli: 17.000.000 Euro.
• &"letme giderleri: 2.000.000 Euro.



Editörün Notu

Bu kitapçık, ka$ biyoa$k sorunuyla mücadele edebilmek amacıyla kompost teknikleri ile ilgilenen bele)
diyeler ve di!er kamu kurumları için bir rehber niteli!indedir. Buradaki ana mesaj, kompost üre'minin
hemen hemen her ölçekte mümkün oldu!u ve i"e yaradı!ıdır. Ba"arılı bir kompost i"leminin en önemli
parçası, sosyal, poli'k, ekonomik ve teknik özellikleri göz önünde bulundurarak, belli bir bölgeye uygun
bir strateji ya da stratejiler belirlemek'r.

Vurgulanması gereken iki nokta mevcu,ur: birincisi, biyoa$klarla mümkün oldu!unca kayna!ında mü)
cadele etmek her zaman daha ekonomik ve etkilidir. Yani, küçük ölçekli bireysel ya da ortak kompostlama
yöntemleri hafife alınmamalıdır. Büyük ve kent çapında bir kompost tesisi kuruluyor ya da hâlihazırda
i"le'liyor olsa bile, vatanda"ları kendi biyoa$klarını kompostlamaya te"vik etmek daima iyi ve sa!duyulu
bir fikirdir. A$kların toplanıp merkezi tesislere ta"ınmasının tüm a$k yöne'mi sistemlerinde en büyük
gider kalemini olu"turdu!u ve bunun aynı zamanda yüksek miktarda fosil yakıt tüke'mi anlamına geldi!i
de unutulmamalıdır.48

&kincisi, kompost uygulamaları için hangi ölçek ya da yöntem seçilirse seçilsin, biyoa$kların kayna!ında
ayrı"$rıldı!ı bir a$k toplama sistemi olu"turulması çok önemlidir. Büyük ölçekli kompost üre'minde, bi)
yoa$kların a$k i"leme tesisinde inorganik a$klardan (plas'k, metal, cam, vs.) mekanik olarak ayrı"$rıldı!ı
ön i"lem a"aması, en zor a"amadır. Kompostun üre'ldi!i, fakat kompostlanabilir materyallere (toplama
i"leminden önce) karı"mı" olan zehirli maddelerden ötürü bu kompostun kullanılamadı!ı mekanik)bi)
yolojik a$k i"leme (MBT) tesisleri de mevcu,ur. Buna kompost yerine biyo)stabilizasyon denmektedir.
Kompost üretmenin neden önemli oldu!una ve a$kları evde ayrı"$rmamanın ekonomik ve ekolojik tah)
riba$na dair kamuyu bilinçlendirmek ve ba"arılı bir ayrı"$rma sistemine ili"kin en iyi yolları ara"$rmak,
tüm belediyelerin yapması gereken "eydir. Kirlilik, sera gazı emisyonu, gıda ve su kıtlı!ı ve toprak eroz)
yonu gibi sorunların önemini anlayacak bilgili ve sorumlu vatanda"lar olmadan, daha çevre dostu, daha
sa!lıklı, daha mutlu ve daha iyi bir gelece!e yönelik ba"arılı adımlar atabilmek imkânsız olmasa da çok
zordur.
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Ek

Türkiye Çöpünü Dönü"türüyor! Projesi Hakkında:#craat ve Beklenen Sonuçlar

• Türkiye'nin kompost ih&yacı analizi:

Eylül 2016'da, Türkiye'deki belediyelerin genel kompost potansiyelini ö!renmek amacıyla Bu!day tara#ndan
Türkiye'nin a$k ve ih'yaç analizi anke' gerçekle"'rilmi"'r. Kompost üre'mine uygun mevcut organik mad)
delere dair bir de!erlendirme içeren bu anke,e, a$kların nasıl toplandı!ına, nasıl i"lendi!ine/bertaraf edil)
di!ine, farklı nüfus oranlarına sahip belediyelerin mali durumlarına ve destek olanaklarına ili"kin sorular
bulunmaktadır. Formun içeri!i, Bu!day Derne!i ve ACR+ arasındaki görü"melere göre belirlenmi"'r. Genel
bilgiler (nüfus, ir'bat, vs.), toplama sistemi, a$k i"leme sistemi, mali bilgiler ve ek olmak üzere be" ana bö)
lüme ayrılmı"$r. Belediyelere ba"arılı bir kompost sistemine dair fikirlerinin, önerilerinin ve ih'yaçlarının
soruldu!u bir bölüm de hazırlanmı"$r.
Türkiye'nin kompost ih'yaç analizine ve sonuçlara projenin web sitesinden ula"ılabilir:
www.turkeycomposts.org.

Ülkenin yedi co!rafi bölgesinden toplam 64 belediye, biyoa$kların farklı kentsel, sosyal ve çevresel ko"ullarda
i"lenme biçimine ili"kin veriler ve ista's'ksel bilgiler sunmu"tur. Bunlardan 61'i do!rudan belediyeler tara)
#ndan girilmi", 3 tanesi ise toplam 30 ilçe belediyesini temsilen il ka$ a$k birlikleri tara#ndan girilmi"'r. Bu
nedenle, analizde toplam 91 belediye temsil edilmi"&r.

Analiz verilerinden elde edilen sonuçlar, projenin sonraki a"amalarının nasıl "ekillendirilece!inin belirlen)
mesinde kullanılmı"$r.

• Türkiye belediye temsilcileri için en iyi uygulama ziyaretleri

Analizden elde edilen sonuçlara göre projenin ikinci a"aması ba"la$lmı"$r. Proje ekibi tara#ndan belirlenen
belli kriterlere göre (mali durum, biyoa$k miktarı, önceki deneyimler, mevcut durum ve istek do!rultusunda
belediyenin kompost potansiyeline odaklanarak) 18 belediye seçilmi" ve Avrupa'daki 3 en iyi uygulama ara")
$rması turuna davet edilmi"'r.

Analiz raporu, belediyelerin hangi kategori kapsamında seçilece!ine ve hangi en iyi uygulama örneklerinin
ziyaret edilece!ine karar verilmesine yardımcı olmu"tur. 3 ana kategori öne çıkmı"$r: Kırsal, Turis'k ve Kent)
sel Bölgeler. Kompost potansiyellerine göre, en iyi uygulama ziyaretlerini gerçekle"'rmek üzere, Türkiye'nin
7 co!rafi bölgesinden kırsal kategori için 7, turis'k kategori için 6, kentsel kategori için ise 5 belediye seçil)
mi"'r.

Bu saha ziyaretlerinde, küçük, orta ve büyük ölçekli kompost tesisleri ziyaret edilmi", tesis yöne'cileri, be)
lediye temsilcileri, belediye dernekleri ve koopera'flerle toplan$lar gerçekle"'rilmi" ve a$k toplamadan
bitmi" kompost ürününün pazarlamasına kadar bu kurumlardaki a$k yöne'm sistemlerinin her a"aması in)
celenmi"'r. Her ziyare'n sonunda, ka$lımcılara ACR+ uzmanları tara#ndan kompost e!i'mi verilmi"'r.



&h'yaç analizi raporunun sonuçlarına göre Türkiye belediyelerinin özel ih'yaçları belirlenmi"'r. Ardından,
AB ülkelerindeki a$k yöne'mi deneyimleri do!rultusunda, hangi kompost tesislerinin ve a$k yöne'mi ku)
rulu"larının ziyaret edilece!inin belirlenmesi görevi ACR+ tara#ndan üstlenilmi"'r. Bu do!rultuda a"a!ıdaki
inceleme gezileri düzenlenmi"'r:

• Kırsal Bölgeler: Torino, &TALYA (16)17 Kasım, 2016)
o Ka$lımcılar:

( Burdur &l Belediyesi
( Giresun – Görele &lçe Belediyesi
( Kayseri Büyük"ehir Belediyesi
( Mersin – Mezitli &lçe Belediyesi
( Nev"ehir – Derinkuyu &lçe Belediyesi
( %anlıurfa Büyük"ehir Belediyesi
( Tunceli Ka$ A$k Yöne'm Birli!i (DER)KAB)

• Turis'k Bölgeler: Barselona, &SPANYA (1)2 Aralık, 2016)
o Ka$lımcılar:

( Antalya Büyük"ehir Belediyesi
( Artvin &l Belediyesi
( Balıkesir – Edremit &lçe Belediyesi
( Gelibolu Yarımadası Ka$ A$k Yöne'm Birli!i
( &zmir Büyük"ehir Belediyesi
( Mu!la Büyük"ehir Belediyesi

• Kentsel Bölgeler: Brüksel, BELÇ&KA (13)14 Aralık, 2016) 
o Ka$lımcılar:

( Ankara – Çankaya Büyük"ehire Ba!lı &lçe Belediyesi
( Antalya – Muratpa"a Büyük"ehire Ba!lı &lçe Belediyesi
( Eski"ehir – Odunpazarı Büyük"ehire Ba!lı &lçe Belediyesi
( &stanbul – Beykoz Büyük"ehire Ba!lı &lçe Belediyesi
( Kütahya Ka$ A$k Birli!i (KÜKAB)

Bu projenin, üs,e bahsedilen saha ziyaretleri, kitapçık, konferans, detaylı çalı"malar ve brifing toplan$ları
aracılı!ıyla kompost ve a$k yöne'mi açısından Türkiye'deki belediyelerde ve ilgili bakanlıklarda teknik bilgi
ve farkındalı!ı ar$rması beklenmektedir. Projeye yönelik ilgileri ve ka$lımları için Çevre ve %ehircilik Bakanlı!ı
(Ç%B), Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı!ı (GTHB), Kültür ve Turizm Bakanlı!ı (KTB), Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlı!ı (ETKB) ve Kalkınma Bakanlı!ı (KB) ile ir'bat kurulmu"tur. “Türkiye Çöpünü Dönü"türüyor!” projesi
ile Türkiye ve AB'deki sivil toplum kurulu"ları ve mahalli idareler arasında i"birli!i ve diyalog olu"turulması,
aynı zamanda Bu!day ve ACR+ ile üyeleri arasında uzun süreli bir i" ili"kisi kurulması amaçlanmı"$r.
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• Uluslararası kompost konferansı

12 Ocak tarihinde, &stanbul Kadir Has Üniversitesi'nde Bu!day tara#ndan tek günlük uluslararası bir kompost
konferansı düzenlenmi" ve burada AB ve Türkiye'nin mevcut durumu, AB'deki en iyi uygulamalar, Türki)
ye'deki uygulama örnekleri ele alınmı" ve AB uzmanları tara#ndan Türkiye için önerilerde bulunulmu"tur.
Kompost üre'mi üzerine çalı"ma yapan akademisyenler ile belediye ve bakanlık temsilcilerinden olu"an
150)200 ki"i konferansa ka$larak bilgi alı"veri"inde bulunmu"lardır.

Tarih: 12 Ocak 2017
Yer: Kadir Has Üniversitesi, Büyük Salon, D Kapısı. 
Adres: Kadir Has Caddesi, Cibali, 34083, &stanbul ) TÜRK&YE

9:30)10:00 Kayıt

10.00)10:45 Açılı"
Bu%day Ekolojik Ya!amı Destekleme Derne%i E! Genel Müdürü Gizem Al"n Nance &
TC Çevre ve +ehircilik Bakanlı%ı A"k Yöne#mi Dairesi, Belediye A"kları +ubesi Uzmanı
Demet Erdo%an

10:45)11:30 Türkiye’de Kompostun Durumu ve Öneriler
Doç. Dr. Görkem Akıncı ($zmir Dokuz Eylül Üniversitesi)

11:30)12:00 Avrupa ve Dünya’dan #yi Uygulamalar
Françoise Bonnet/Lisa Labriga, ACR+

12:00)13:00 Ö!le Yeme!i
13:00)14:30 Tarım, Turizm ve $ehir Bölgelerine Özel Kompost Stratejileri

• Paolo Marengo, ERICA: Kırsal ve tarım bölgelerinde organik a"kların toplaması ve
dönü!türülmesi. 

• Ramon Plana, SCOW: Turizm bölgelerinde organik a"kların ayrı toplanması ve dö&
nü!türülmesi. 

• Nicolas Scherrier, Brussels Environment: +ehir bölgelerinde kompost stratejileri.
14:30)15:00 Çay & Kahve Molası
15:00)17:00 Türkiye ve Avrupa’dan #yi Uygulama Örnekleri

• Paolo Marengo, ERICA: $talya’dan iyi uygulama örnekleri.
• Susana Lopes, LIPOR: Portekiz’in Porto ken#nde kompost stratejileri. 
• Teresa Guerrero, ARC: $spanya’nın Katalonya Bölgesi’nden ba!arılı uygulamalar ve

deneyimler. 
• Kadir Sezer, $STAÇ A+: $stanbul’da organik a"k yöne#mi ve $STAÇ A+ kompost tesisi.
• Dilek Kars, Kartal Belediyesi: $stanbul’da küçük ölçekli solucan kompostu sistemleri.
• Neslihan Kahraman, Beykoz Belediyesi: Belediye a"k yöne#minde yenilikçi giri!imler,

$stanbul. (tbc)
17:00 Kapanı"

Bu%day Derne%i



• Belediyeler için kompost e!i&mleri

Personeli temel a$k yöne'mi kavramları, AB uygulamaları ve alınacak olası aksiyonlar hakkında bilgilendir)
mek üzere payda"larla kompost e!i'mleri düzenlenmi"'r.

• Web Sitesi ve Kitapçık

Türkiye'deki belediyelerin ih'yaçlarına yönelik bir kompost web sitesi ve kitapçı!ı hazırlanmı"$r.Web sitesinin
adresi: www.turkeycomposts.org

Proje süresi 12 aydır.
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) Orta ve Do!u Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi (REC)

Orta ve Do!u Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi (REC), çevre sorunlarını irdelemeyi misyon edinmi"
uluslararası bir kurulu"tur. REC, bu görevi hükümetler, sivil toplum kurulu"ları, i"letmeler ve di!er çevre
kurumları arasında i"birli!i sa!layarak ve ücretsiz bilgi alı"veri"i ile halkın çevresel kararlarda söz sahibi
olmasını destekleyerek gerçekle"'rmektedir.
www.rec.org






