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(TÜM DERS NOTLARINDA ORTAK OLAN KISIM) 



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ MERKEZ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ 

Görevler
Gıda,  Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığının  görevi;  bitkisel  ve  hayvansal  üretim ile  su 

ürünleri  üretiminin  geliştirilmesi,  tarım  sektörünün  geliştirilmesine  ve  tarım  politikalarının 
oluşturulmasına yönelik araştırmalar yapılması,  gıda üretimi,  güvenliği ve güvenirliği,  kırsal 
kalkınma,  toprak,  su  kaynakları  ve  biyoçeşitliliğin  korunması,  verimli  kullanılmasının 
sağlanması,  çiftçinin  örgütlenmesi  ve  bilinçlendirilmesi,  tarımsal  desteklemelerin  etkin  bir 
şekilde  yönetilmesi,  tarımsal  piyasaların  düzenlenmesi  gibi  ana  faaliyet  konularının 
gerçekleştirilmesine yönelik  çalışmalar  yapmak;  gıda,  tarım ve  hayvancılığa yönelik genel 
politikaları belirlemek, uygulanmasını izlemek ve denetlemektir.

Bakanlık Teşkilatı
Teşkilat
Bakanlık, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatından oluşur.
Bakanlığın en üst amiri olan Bakan, Bakanlık icraatından ve emri altındakilerin faaliyet 

ve  işlemlerinden  Başbakana  karşı  sorumlu  olup  aşağıdaki  görev,  yetki  ve  sorumluluklara 
sahiptir:

a)  Bakanlığı,  Anayasaya,  kanunlara,  hükümet  programına  ve  Bakanlar  Kurulunca 
belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetmek.

b)  Bakanlığın görev alanına giren hususlarda politika ve stratejiler geliştirmek, bunlara 
uygun olarak  yıllık  amaç ve hedefler  oluşturmak,  performans ölçütleri  belirlemek,  Bakanlık 
bütçesini  hazırlamak,  gerekli  kanunî  ve  idarî  düzenleme  çalışmalarını  yapmak,  belirlenen 
stratejiler,  amaçlar  ve  performans  ölçütleri  doğrultusunda  uygulamayı  koordine  etmek, 
izlemek ve değerlendirmek.

c)  Bakanlık  faaliyetlerini  ve  işlemlerini  denetlemek,  yönetim  sistemlerini  gözden 
geçirmek,  teşkilat  yapısı  ve  yönetim  süreçlerinin  etkililiğini  gözetmek  ve  yönetimin 
geliştirilmesini sağlamak.

ç)  Faaliyet  alanına  giren  konularda  diğer  bakanlıklar  ile  kamu kurum  ve  kuruluşları 
arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak

Müsteşar, Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi olup Bakanlık hizmetlerini, 
Bakan adına ve onun emir ve yönlendirmesi doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, Bakanlığın 
amaç ve politikalarına, stratejik planına uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, Bakanlık 
kuruluşlarına gereken emirleri verir, bunların uygulanmasını gözetir  ve sağlar.  Müsteşar, bu 
hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

 Müsteşara yardımcı olmak üzere üç Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.
Hizmet Birimleri
Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:
a)  Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü.
b)  Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü.
c)  Hayvancılık Genel Müdürlüğü.
ç) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü.
d)  Tarım Reformu Genel Müdürlüğü.
e)  Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü.
f)   Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü.
g)  Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı.
ğ) Strateji Geliştirme Başkanlığı.
h) Hukuk Müşavirliği.
ı) Personel Genel Müdürlüğü.
i) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
j)  Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı.
k) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.



l) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.
m) Özel Kalem Müdürlüğü.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a)  Güvenilir  gıda  ve  yem  arzını  sağlamak,  bu  amaçla  politikalar  oluşturmak  ve 

denetlemek.
b)   Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin 

üretim,  işleme  ve  pazarlama  ile  ilgili  süreçlerin  her  aşamasındaki  izlenebilirliğine  yönelik 
esasları belirlemek.

c)  Gıda,  gıda  katkı  maddeleri  ve  gıda  ile  temasta  bulunan  madde ve  malzemeleri 
üreten işyerlerinin niteliklerini ve bunlara ilişkin izin ve kayıt esaslarını belirlemek, bunların izin 
ve kayıt işlemlerini yapmak, bu işyerlerini gıda siciline kaydetmek, üretim ve satış yerlerinin 
kontrol ve denetimlerini yapmak veya yaptırmak. 

ç)  Gıda,  gıda  katkı  maddeleri  ve  yemler  ile  gıdayla  temasta  bulunan  madde  ve 
malzemelerin giriş ve çıkış gümrük kapılarını, ilgili kurumların görüşlerini alarak tespit ve ilan 
etmek; veteriner sınır kontrol noktalarını ve bunların çalışma esaslarını belirlemek.

d)   Yem ve yem katkı maddelerinin tescili, satışı ve denetimi ile ilgili esasları belirlemek 
ve denetlemek.

e)  Yem ve yem katkı maddelerinin üretimini ve satışını yapan işletmelerin onay verme 
esaslarını belirlemek ve onay verme işlemlerini yapmak.
          f) Hayvan kimlik sistemini kurmak ve hayvan hareketlerini kontrol etmek.

g) Canlı hayvan, bitki, hayvansal ve bitkisel ürünler ile gıda ve yemin dış ticareti ile ilgili 
sağlık şartlarını belirlemek, sınır kontrol noktalarını ve bunların çalışma esaslarını belirlemek 
ve yürütmek.

ğ)  Bitki,  hayvan,  gıda  ve  yem  güvenirliğini  gözeterek  tüketiciyi  ve  halk  sağlığını 
korumak amacıyla tedbirler almak.

h) Hayvan refahını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.
ı) Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda faaliyet gösteren laboratuarların 

belgelendirilmesine yönelik esasları belirlemek ve bunları denetlemek.
i)  Hayvansal  ürünlerin  işlenmesi  ve pazarlanmasına ilişkin  kontrol  ve takip  işlemlerini 

yapmak ve buna ilişkin esasları belirlemek.
j)  Hayvan hastalıkları  ile  mücadele ve hayvan sağlığı  hizmetlerini  yürütmek ve buna 

ilişkin esasları belirlemek.
k) Hayvan sağlığında kullanılan tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve 

yardımcı maddelerinin imal, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tespit ve ilan etmek.
l)  Hayvan  sağlığı,  teşhis  ve  tedavi  hizmetleri  ile  ilgili  faaliyet  gösteren  kurum  ve 

kuruluşlar ile hayvan satış, kesim ve eğitim yerleri ve barınaklara ilişkin esasları belirlemek.
m) Bitki sağlığını korumak, bitki hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek ve buna 

ilişkin esasları belirlemek.
n)  Bitki  pasaport  sistemini  kurmak,  bitki  ve  bitkisel  ürün  hareketlerini  kontrol  etmek, 

bitkisel korumada kullanılan ürünlerin norm ve özellikleri ile onay verilmesine ilişkin esasları 
belirlemek, onay verme ve kontrol işlemlerini yapmak.

o) Bitki ve hayvan sağlığı ile gıda ve yem güvenirliğini sağlamak amacıyla risk yönetimi 
esaslarını belirlemek, risk değerlendirmesi yapmak ve risk iletişimini sağlamak.

ö) Hayvan ve bitki sağlığının korunması ile gıda ve yem kontrolünde görevlendirilecek 
personelin niteliklerini, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

p)  Bu  maddede  belirtilen  görevler  ile  ilgili  yayım  faaliyetlerinin  koordinasyonunda 
yardımcı olmak.

r) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü      
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artırmak.



b)  Bitkisel  üretimde  kullanılan  girdilerin  ve  üretim  teknolojilerinin  kullanımının 
uygunluğunu ve standartlarını belirlemek ve denetlemek.

c)    Bitkisel  üretimi,  tarım  ve  sanayi  sektörü  ile  entegrasyonunu  sağlayacak  şekilde 
yönlendirmek.

ç) İnsan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek yeni üretim şekilleri belirlemek, bunları 
desteklemek, yaygınlaştırmak ve görev alanına giren faaliyetler sonucu ortaya  çıkabilecek 
kirliliğin önlenmesine yönelik ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.

d)  Çayır,  mera, yaylaklar  ve kışlakların ıslah ve muhafazasını sağlamak, korumak ve 
gerekli tedbirleri almak.

e) Bitkisel üretim ile ilgili bilgi sistemlerini kurmak ve kullanılmasını sağlamak.
f)     Tarım havzalarının faaliyet ve işleyişi ile ilgili hizmetleri yürütmek.
g)   Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Hayvancılık Genel Müdürlüğü
 Hayvancılık Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Hayvancılığı geliştirmek, teşvik etmek ve teşvik esaslarını belirlemek.
b)  Hayvansal üretim girdileri ile hayvancılık işletmelerinin niteliklerini ve bunlara  ilişkin 

izin ve onay esaslarını belirlemek, izin ve her türlü onay işlemlerini yürütmek. 
c) Yüksek vasıflı hayvan ırklarını yaygınlaştırmak.
ç)  Hayvansal  üretimin  insan  sağlığı  ve  ekolojik  dengeyi  koruyucu  yöntemlerle 

yapılmasına ilişkin çalışmalar yapmak ve bunları denetlemek.
d) Hayvansal üretimin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.
e)   Hayvansal üretim ve geliştirme projeleri ile ilgili çalışmalar yapmak.
f)  Hayvan ıslah programları uygulamak ve uygulatmak.
g)   Damızlık hayvan ithalat ve ihracatında teknik kriterleri belirlemek ve yürütmek. 
ğ) Hayvancılıkla ilgili bilgi sistemi oluşturmak.
h) Hayvansal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak.
ı) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Denizlerde  ve  iç  sularda  sürdürülebilir  balıkçılık  ve  su  ürünleri  yetiştiriciliği  ile 

avcılığının esaslarını belirlemek ve bunları teşvik etmek.
b)   Balıkçı  barınakları  ve  balıkçılık  altyapı  tesisleri  kurulması,  işletilmesi  ve 

denetlenmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemek ve denetimini yapmak.
c)  Balıkçılık  ve  su  ürünleri  kaynaklarını  korumak,  koruma,  üretim  ve  yetiştiricilik 

alanlarını belirlemek ve bu alanları zararlardan koruyacak tedbirleri almak.
ç)  İthal  ve  ihraç  edilecek  balıkçılık  ve  su  ürünleri  ile  girdilerine  ilişkin  esasları 

belirlemek.
d)  Balıkçılık ve su ürünleri üretim kaynaklarının geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması 

ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, kontrol ve denetimleri yapmak ve yaptırmak.
e)     Balıkçılık ve su ürünleri  üretiminin ve verimliliğin arttırılması için gerekli  girdilerin 

tedarikine ilişkin tedbirleri almak.
f)  Balıkçılık  ve  su  ürünleri  yetiştiriciliğine  uygun  istihsal  sahalarına  ilişkin  esasları 

belirlemek, istihsal vasıtalarının asgari vasıf ve şartlarını, kiralanma ve kullanılma esaslarını 
belirlemek.

g)    Balıkçılık ve su ürünleri üretim, geliştirme ve araştırma projeleri ile ilgili çalışmalar 
yapmak.

ğ) Balıkçılık ve su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği ile ilgili bilgi sistemi oluşturmak. 
h) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:



a)      Rekabetçi bir tarım sektörünün oluşturulması, fiziki potansiyelin, çevre ve arazinin 
geliştirilmesi, kırsal alanlardaki yaşam kalitesinin ve ekonomik çeşitliliğin iyileştirilmesi,  yerel 
kırsal kalkınma kapasitesinin oluşturulması için programlar hazırlamak, uygulamak ve izlemek.

b)     Tarımsal  ve kırsal  kalkınma desteklerinin uygulanmasına ilişkin gerekli  işlemleri 
yapmak, kontrol etmek ve ödemeler arasındaki uyumu sağlamak.

c)   Üreticilerin bilgi düzeyini yükseltmek; kooperatif, birlik ve diğer üretici  örgütlerinin 
kurulmasına  izin  vermek;  kooperatif,  birlik,  oda,  üretici  örgütleri  ve  bunların  iştiraklerini 
denetlemek,  desteklemek;  bunların  eylem  ve  işlemlerinin  hukuka  uygun  olarak 
sonuçlandırılması için gerekli tedbirleri almak.

ç) Toprak ve sulama suyu analiz laboratuarlarının kuruluş esaslarını belirlemek; arazi, 
toprak, su kaynakları ile ilgili analizleri ve toprak, arazi ve su sınıflandırması yapmak.

d)      Arazi edindirme işlemlerini yapmak, tarımsal arazilerin parçalanmasını önlemek, 
arazi düzenlemesi ve toplulaştırması yapmak ve yaptırmak.

e)   Tarımsal  mekanizasyon  konusunda  politika  ve  stratejileri  tespit  etmek,  plan  ve 
projeler hazırlamak ve uygulamaya aktarılmasını sağlamak, tarımsal mekanizasyon düzeyinin 
yükseltilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

f)   Çiftlik muhasebe veri ağını kurmak ve işletmek.
g) Tarımsal verileri toplamak ve istatistikleri oluşturmak. 
h) Entegre idare ve kontrol sistemi dâhil olmak üzere, görev alanına giren konularda 

bilgi sistemleri kurmak, işletmek ve güncel tutmak.
ı)  Tarımsal  sulamada  verimliliği  arttırmak,  uygun  sulama  tekniklerinin  kullanılmasını 

sağlamak,  uygun  sulama  tesislerini  yaptırmak,  toprak  kaynaklarını  korumak  ve  tarla  içi 
geliştirme hizmetlerini yürütmek.

i) Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre, kuraklık, çölleşme, diğer tarımsal afetler ve 
tarım  sigortası  ile  ilgili  hizmetleri  yürütmek,  tabii  afetlerden  zarar  gören  çiftçilere  özel 
mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde yardım yapmak.

j) El sanatlarını geliştirmek.
k) Tarımsal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak.
l) Avrupa Birliği kaynakları ve diğer uluslararası kaynaklarla yürütülen kırsal kalkınma 

programlarına ilişkin koordinasyonu sağlamak.
m) 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile verilen görevleri yapmak.
n)  5648 sayılı  Tarım ve Kırsal  Kalkınmayı  Destekleme Kurumu Kuruluş  ve Görevleri 

Hakkında Kanun uyarınca kurulan İzleme Komitesinin sekretarya işlemlerini yürütmek.
o) Tarım sektörüne ve kırsal  kesimlere verilecek desteklere ilişkin çalışmalar yapmak, 

teklifte  bulunmak  ve 5488  sayılı  Tarım Kanunu  uyarınca  kurulan  Tarımsal  Destekleme ve 
Yönlendirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

ö) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a)   Ulusal kalkınma planları doğrultusunda tarımsal araştırma ve geliştirme stratejilerini 

ve önceliklerini belirlemek, projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak.
b)    Çeşit ve ırk geliştirmek, tescil ettirmek ve bunların nüve materyallerini üretmek.
c)     Yerli gen kaynaklarını korumak ve geliştirmek, gen kaynaklarına erişim ve bunların 

yararının paylaşımını sağlamak; yetkilendirme, izleme ve denetleme çalışmalarını yapmak.
ç)  Tarımsal ürün piyasalarındaki  ulusal ve uluslararası gelişmeleri  izlemek,  Bakanlığın 

görev alanına giren konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak. 
d)   Toprak  ve  su  kaynaklarının  geliştirilmesi  ve  rasyonel  kullanımı  amacıyla 

araştırmalar yapmak.
e)   Bakanlığa  bağlı  araştırma  kuruluşlarının  araştırma  hedeflerini  belirlemek  ve  bu 

kuruluşları denetlemek.



f)         Hayvan  ve  bitki  hastalıklarında  kullanılan  aşı,  serum,  biyolojik  ve  kimyasal 
maddeler ile koruma ilaçları hakkında ve bunların bileşimine giren etkili ve yardımcı maddeler 
konusunda araştırmalar yapmak.

g)   Denizlerde  ve  iç  sularda  su  ürünlerine  ilişkin  bilimsel  araştırmalar  yapmak  ve 
yapılmasını desteklemek.

ğ) Gıda, yem ve mekanizasyon konusunda araştırmalar yapmak.
h)  Ulusal  ve  uluslararası  alanda  araştırma-geliştirme  faaliyetleri  yürütmek  ve  bu 

kapsamdaki projeleri desteklemek.
ı) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a)     Bakanlığın  Avrupa  Birliği  ile  ilişkilerini  yürütmek  ve  Avrupa  Birliğine  uyum 

çalışmalarında koordinasyonu sağlamak.
b)    Bakanlığın yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerini yürütmek ve bu 

konuda koordinasyonu sağlamak.
c)     Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki 

görevleri yapar:
a)     Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemlerinin teftiş, inceleme ve soruşturma 

işlerini yürütmek.
b)    Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun 

çalışmasını temin etmek üzere gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak.
c)     Özel kanunlarla ve Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının çalışma usûl ve esasları ile müfettiş  yardımcılığına 

alınma, bunların yetiştirilmeleri ve diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri şunlardır:
a)      5018 sayılı  Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 

sayılı  Kanunun  15  inci  maddesi  ve  diğer  mevzuatla  strateji  geliştirme  ve  malî  hizmetler 
birimlerine verilen görevleri yapmak.

b)     Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği
 Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a)  Bakanlığın  taraf  olduğu  adlî  ve  idarî  davalarda,  tahkim  yargılamasında  ve  icra 
işlemlerinde  Bakanlığı  temsil  etmek,  dava  ve  icra  işlemlerini  takip  etmek,  anlaşmazlıkları 
önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak.

b)  Bakanlık  hizmetleriyle  ilgili  olarak  diğer  kamu  kurum  ve  kuruluşları  tarafından 
hazırlanan  mevzuat  taslaklarını,  Bakanlık  birimleri  tarafından  düzenlenecek  her  türlü 
sözleşme  ve  şartname  taslaklarını,  Bakanlık  ile  üçüncü  kişiler  arasında  çıkan  her  türlü 
uyuşmazlığa  ilişkin  işleri  ve  Bakanlık  birimlerince  sorulacak  diğer  işleri  inceleyip  hukukî 
mütalaasını bildirmek.

c)    Bakanlıkça  hizmet  satın  alma  yoluyla  temsil  ettirilecek  dava  ve  icra  takiplerini 
izlemek, koordine etmek ve denetlemek.

ç) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun 
çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak.

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Yukarıda  belirtilen her  türlü  dava  ve  takip  işleri  ile  diğer  görevler,  Bakanlığın  Hukuk 

Müşavirleri ile Avukatları aracılığıyla yerine getirilir. Gerekli hâllerde dava ve takip işleri Hazine 
Avukatları aracılığıyla veya ihtiyaç duyulması hâlinde Bakanlıkça belirlenecek usûl ve esaslar 
çerçevesinde 4734 sayılı  Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinde öngörülen doğrudan 



temin  usûlü  ile  avukatlar  veya  avukatlık  ortaklıkları  ile  yapılacak  avukatlık  sözleşmeleri 
yoluyla yürütülür.

Davalarda temsil yetkisi bulunan Hukuk Müşavirleri ve Avukatların bir listesi Bakanlıkça 
ilgili  Cumhuriyet başsavcılığı ve bölge idare mahkemesi başkanlıklarına verilir.  Bu listelerin 
birer  nüshası,  Cumhuriyet  başsavcılığı  tarafından  adlî  yargı  çevresinde,  bölge  idare 
mahkemesi başkanlığınca idarî yargı çevresinde bulunan mahkemelere gönderilir.  Yüksek 
 mahkemeler  ve  bölge  adliye   mahkemesindeki   duruşmalarda  temsil   yetkisini 
kullanacakların  isimleri  ilgili  mahkemelerin  başsavcılıklarına  veya  başkanlıklarına  bildirilir. 
Listede isimleri yer alan hukuk müşavirleri ve avukatlar, baroya kayıt ve vekâletname ibrazı 
gerekmeksizin  temsil  yetkilerini  kullanırlar.  Temsil  yetkisi  sona  erenlerin  isimleri  anılan 
mercilere derhal bildirilir.

Bakanlık lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak  karşı 
taraftan tahsil edilen vekâlet ücretlerinin Hukuk Müşavirleri ve Avukatlara dağıtımı hakkında, 
1389  sayılı  Devlet  Davalarını  İntaç  Eden  Avukat  ve  Saireye  Verilecek  Ücreti  Vekâlet 
Hakkında Kanun hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

Personel Genel Müdürlüğü
Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın  insan  gücü  politikası  ve  planlaması  ile  insan  kaynakları  sisteminin 

geliştirilmesi  ve  performans  ölçütlerinin  oluşturulması  konusunda  çalışmalar  yapmak  ve 
tekliflerde bulunmak.

b) Bakanlık  personelinin  atama,  nakil,  terfi,  emeklilik  ve  benzeri  özlük  işlemlerini 
yürütmek.

c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a)   5018  sayılı  Kanun  hükümleri  çerçevesinde,  kiralama  ve  satın  alma  işlerini 

yürütmek,  temizlik,  güvenlik,  aydınlatma,  ısınma,  onarım,  taşıma  ve  benzeri  hizmetleri 
yapmak veya yaptırmak.

b)   Bakanlığın  taşınır  ve  taşınmazlarına  ilişkin  işlemleri  ilgili  mevzuat  çerçevesinde 
yürütmek.

c)   Bakanlığın genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
ç) Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı

          Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a)  Bakanlığın  görev  alanına  giren  konularda  görsel,  işitsel  ve  yazılı  dokümanların 

basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak.
b) Eğitim amacıyla Bakanlığın görev alanıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak, 

değerlendirmek,  yayımlamak,  film,  slayt,  fotoğraf  ve  benzeri  belgeleri  hazırlamak  veya 
hazırlatmak, bu konulara ilişkin arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek.

c) Bakanlığın görev alanına giren konularda her türlü eğitim faaliyetini yapmak veya 
yaptırmak.

ç)  Bakanlığın  görev  alanına giren alanlarda yapılacak yayınlar  hakkında ilgili  kamu 
kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Çiftçi eğitimi, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek.
e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

          Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a)  Bakanlık  projelerinin  Bakanlık  bilişim altyapısına uygun olarak  tasarlanmasını  ve 

uygulanmasını  sağlamak,  teknolojik  gelişmeleri  takip etmek,  bilgi  güvenliği  ve güvenilirliği 
konusunun  gerektirdiği  önlemleri  almak,  politikaları  ve  ilkeleri  belirlemek,  kamu  bilişim 
standartlarına uygun çözümler üretmek.



b) Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.
c) Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili 

teknik çalışmaları yapmak.
ç)  Bakanlık  hizmetleriyle  ilgili  bilgileri  toplamak ve ilgili  birimlerle  işbirliği  içinde veri 

tabanları oluşturmak.
d)  Bakanlığın  mevcut  bilişim  altyapısının  kurulumu,  bakımı,  ikmali,  geliştirilmesi  ve 

güncellenmesi  ile  ilgili  işleri  yürütmek,  haberleşme güvenliğini  sağlamak ve bu konularda 
görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde 
hizmet içi eğitim almalarını sağlamak.

e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a)    Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin 

belirlenecek usûl ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak.
b)   4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını 

etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.
c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Özel Kalem Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bakanın çalışma programını düzenlemek.
b) Bakanın  resmî  ve  özel  yazışmalarını,  protokol  ve  tören  işlerini  düzenlemek  ve

yürütmek.
c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Bakanlık Müşavirleri
Bakanlıkta  önem  ve  öncelik  taşıyan  konularda  Bakana  yardımcı  olmak  üzere  otuz 

Bakanlık Müşaviri atanabilir.
Bakanlık  Müşavirleri,  Bakanın  uygun  göreceği  merkez  veya  taşra  teşkilatına  ait 

birimlerde çalıştırılabilir.
Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı

Taşra teşkilatı
Bakanlık, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

Yurt dışı teşkilatı
Bakanlık, 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı  Teşkilatı Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.
Yüksek Komiserler Kurulu ve çalışma grupları
Bakanlığın sürekli kurulu, Yüksek Komiserler Kuruludur.
 Bakanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere diğer 

bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu 
ile ilgili uzmanların katılımıyla geçici çalışma grupları oluşturabilir.
Sorumluluk, Koordinasyon ve Yetkiler

Yöneticilerin sorumlulukları
Bakanlığın  her  kademedeki  yöneticileri,  görevlerini  mevzuata,  stratejik  plan  ve 

programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten 
üst kademelere karşı sorumludur.

Yetki devri
Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık yöneticileri sınırlarını açıkça belirtmek ve 

yazılı olmak kaydıyla, yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir. Yetki devri, uygun 
araçlarla ilgililere duyurulur.



Koordinasyon ve işbirliği
Bakanlık, hizmet ve görevleriyle ilgili konularda, diğer bakanlıkların  ve kamu kurum ve 

kuruluşlarının  uyacakları  esasları  mevzuata  uygun  olarak  belirlemekle,  kaynak  israfını 
önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

 Bakanlık,  diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde,  ilgili 
bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Bakanlık,  kamu  otoritesince  yapılması  zorunlu  olan  görevlerinin  dışındaki  bazı 
görevlerini,  kendi  denetim  ve  gözetiminde  olmak  üzere  ilgili  meslek  ve  sivil  toplum 
örgütleriyle işbirliği içinde yürütebilir.

Düzenleme yetkisi
Bakanlık; görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden kanunla düzenlenmiş 

konularda idarî düzenlemeler yapabilir.
Personele İlişkin Hükümler

Atama
2451  sayılı  Bakanlıklar  ve  Bağlı  Kuruluşlarda  Atama  Usulüne  İlişkin  Kanunun  eki 

cetvellerde sayılanlar dışında kalan memurların atamaları Bakan tarafından yapılır. Bakan bu 
yetkisini alt kademelere devredebilir.

Kadrolar
Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, 190 sayılı 

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanı
Bakanlıkta  Gıda,  Tarım  ve  Hayvancılık  Uzmanları  ve  Uzman  Yardımcıları  istihdam 

edilir.Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 
maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve 
idarî bilimler, veterinerlik, ziraat, gıda mühendisliği, su ürünleri, balıkçılık teknolojisi fakülte ve 
bölümleri ile hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim 
kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki 
veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak gerekir.
 Uzman Yardımcılığına atananlar,  en az üç yıl  fiilen çalışmak ve istihdam  edildikleri 

birimlerce  belirlenecek  konularda  hazırlayacakları  uzmanlık  tezinin  oluşturulacak  tez  jürisi 
tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi 
içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir 
tez hazırlamaları  için altı  ayı  aşmamak üzere ilâve süre verilir.  Yeterlik sınavında başarılı 
olanların  Gıda,  Tarım ve Hayvancılık  Uzmanı  kadrolarına  atanabilmeleri,  Kamu Personeli 
Yabancı  Dil  Bilgisi  Seviye  Tespit  Sınavından  asgarî  (C)  düzeyinde  veya  dil  yeterliği 
bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye 
yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı 
olamayanlar  veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli  mazereti  olmaksızın sınav 
hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı  verilir. Verilen ilave süre içinde 
tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda 
da  başarı  gösteremeyen  veya  sınav  hakkını  kullanmayanlar  ile  süresi  içinde  yabancı  dil 
yeterliliği  şartını  yerine getirmeyenler  Uzman Yardımcısı  unvanını kaybeder ve Bakanlıkta 
durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama 
ve yeterlik sınavı ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.  



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ GÖREVLERİ, 
ÇALISMA USUL VE ESASLARI

İl MüdürlüğüTeşkilatı
 (1) Bakanlık il müdürlüğü, il müdürü yönetiminde ve aşağıdaki şube
müdürlüklerinden oluşur.
a) Gıda ve Yem şube müdürlüğü
b) Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı şube müdürlüğü
c) Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri şube müdürlüğü
c) Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme şube müdürlüğü
d) Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme şube müdürlüğü
e) Koordinasyon ve Tarımsal Veriler şube müdürlüğü
f) İdari ve Mali İsler şube müdürlüğü
(2) Avukatlar, doğrudan il müdürüne bağlı olarak hukuk hizmetleri ile ilgili görevleri
yürütür.
(3) İhtiyaçların özelliğine göre ve gerek duyulması halinde, il müdürlüğüne veya şube
müdürlüğüne bağlı hizmet birimleri oluşturulabilir. Bu birimlerin oluşturulması görev ve
yetkileri Bakan Onayı ile belirlenir.

Bakanlık merkez teşkilatına bağlı kuruluşlar
Taşra teşkilatında bulunan araştırma, eğitim, üretim, isletme vb birimlerin bağlantısı 
Bakan Onayı ile belirlenir.

Bakanlık İl Müdürlüğünün Görevleri
 (1) Bakanlık il müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) İlin tarımsal envanterini çıkarmak ve ilin tarım üretim potansiyelini mevcut teknolojiye 
göre belirlemek,
b) Her turlu il yayım programlarını hazırlamak ve yayınların kendi elemanlarına,tüketicilere 
ve çiftçilere ulaştırılmasını sağlamak,
c) Çevreye duyarlı doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlikle ilgili yeni teknolojileri 
ve bilgileri çiftçilere ulaştırabilmek, ilin tarımsal yayım programını hazırlamak programın 
gerçekleşebilmesi için üretici, üretici örgütleri, üniversite, özel sektör ile işbirliği yapmak,
ç) Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluşlarla işbirliği
halinde uygulamaya donuk deneme ve demonstrasyonlar programlamak ve yürütmek,
d) İlde çiftçilerin karsılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin 
çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine
etmek,
e) Tarım ürünlerinin islenip, değerlendirilmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli
tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve
müteşebbisleri yönlendirmek,



f) İlin tarım ürünlerini ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmaları yapmak, tarımla
ilgili her turlu istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını sağlamak,
g) Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda il düzeyinde risk kriterlerini ve
yönetimi esaslarını belirleyerek değerlendirme yapmak ve gerekli iletişimi sağlamak,
ğ) İldeki hayvanların refahının sağlanması ile salgın ve paraziter hastalıklardan
korunmasını sağlamak, bulaşıcı hastalıkların yurt çapında yayılmasını önlemek amacıyla 
il çapında plan, program ve projeler hazırlamak, gerek bunları, gerekse Bakanlık 
tarafından belirlenenleri, ilde uygulamak, izlemek, denetlemek,
h) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma
merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli
tedbirleri almak,
ı) Suni tohumlama hizmetlerini yürütmek ve soy kütüğü sisteminin yurt çapında 
yaygınlaştırılması için il bazında gerekli çalışmaları yapmak,
i) Bakanlığa bağlı hayvan sağlığı ile ilgili hastane, klinik v.b. merkezleri yönetmek;
özel sektörce kurulacak bu çeşit tesislere Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin 
vermek ve kurulmuş olanları denetlemek,
j) Hayvan sağlığı ile ilgili madde ve malzemelerin üretim, satış, ihracat, ithalat, tasıma,
muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı
olarak faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek
k) özel sektörce kurulacak suni tohumlama istasyonları ve damızlık yetiştirme
isletmelerine Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek ve denetlemek,
l) İl dahilinde uygulanan entegre ve münferit tarım ve kırsal kalkınma projelerinin
gerektirdiği hizmetleri yapmak, yeni yapılacak projelerin gerektirdiği on etüt ve envanter
çalışmalarını yürütmek,
m) Projeye dayalı olarak kurulacak isletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun
olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak,
n) İl dahilindeki bitki ve hayvan sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini
mevzuatı doğrultusunda yürütmek, resmi ve özel mezbaha ve kombinaları sağlık 
yönünden denetlemek, ildeki damızlık boğa, koç, teke ve aygırların sağlık kontrollerini 
yapmak, uygun olmayanları enemek,
o) İl dahilinde bitkilere zarar veren zararlı hastalık ve organizmaların tespitini yapmak
ve koruma programlarını hazırlamak, onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak,
ö) İl dahilinde faaliyette bulunan bitki koruma ürünleri, zirai mücadele alet makineleri,
tohum ve gübre bayileri ile ilaçlama yapan özel ve tüzel kişilerin kontrolünü
yapmak, gıda ve yem stokları, gıda ve yem konularını ilgilendiren etüt ve envanterleri
hazırlamak, ruhsatlı yem fabrikalarını asgari teknik ve sağlık şartları bakımından 
denetlemek,gıda ve yem sanayileri ürünlerinin belirlenmiş esaslara uygunluğunu 
denetlemek, ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini 
yürütmek,
p) Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını
koruma amacıyla il düzeyinde tedbirler almak, Bakanlıkça belirlenen tedbirlerin ilde



uygulanmasını sağlamak, izlemek, değerlendirmek, konusunda faaliyet gösteren 
laboratuarları mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek, kaydını almak, izlemek, yetkili 
oldukları hususlarda denetlemek,
r) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde isletilmesi ve
geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve
yetiştiriciliğe, su ürünlerinin islenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ve balıkçılık 
ve su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve isletilmesine, su ürünleri ile ilgili her turlu bilgi 
ve belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin
düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim 
ile cezai müeyyideleri gerçekleştirmek, su ürünleri ile ilgili inceleme ve değerlendirmeler
yapmak ve her turlu teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, üretim alanlarının 
kiralanması ve isletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak, su 
kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini zarardan koruyacak tedbirleri almak 
ve aldırmak, balıkçılık ve su ürünleri ilgili ihracat, ithalat işlemlerini mevzuatı çerçevesinde 
yürütmek.
s) Mera tespit tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin
içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler
yürütmek, tarım arazisinde ekili, dikili alanlarının ve bunların ürünlerinin taşınır ve 
taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel 
mevzuatına göre yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve 
çalışmalara yardımcı olmak,
s) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkanlarını artırmak amacıyla el
sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin
pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak,
t) çiftçilerin kooperatif veya birlik seklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik
etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin ve birliklerin kurulması için
teknik ve yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek,
u) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi kadınlar ile çiftçi çocukları ve gençleri için
eğitim programları ve projeleri uygulamak,
ü) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler
konusunda faaliyette bulunan yerlerin gerekli kayıtları yapmak, izinleri vermek, üretim
isleme ve satış yerlerini mevzuatı çerçevesinde denetlemek, bu malzemelerin ihracat ve
ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek,
v) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune
alarak ilgili kuruluşlarına göndermek,
y) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
y) Tohumluk üretici ve bayilerinin kontrolünü yapmak,
z) Tohumluk, sus bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek ile ilgili ithalat ve
ihracat işlemlerini yürütmek,
aa) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim,
hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma 



projelerinin ili ile ilgili kısımları uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına 
uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek,
bb) Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal cevre, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar
il düzeyinde olanları yürütmek, diğer afetler ve tarım sigortası ile ilgili olarak 14/6/2005
tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki uygulamaların
yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım ve mevzuatla verilen diğer 
çalışmaları yapmak,
cc) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek,
Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni
tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuarlarının
kontrol ve denetimlerini yapmak,
çç) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan isletmelerin teknik yönden
kontrolünü yapmak,
dd) Hayvancılık projeleriyle ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek
ve ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek, mevzuatı doğrultusunda
projeler yapmak, yürütmek, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi
koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar yapıp bunları denetlemek.
ee) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık isletmelerine ilişkin teknik
yardım taleplerini değerlendirmek,
ff) İl dahilinde faaliyette bulunan her turlu gübre ve toprak düzenleyicilerin üretim
yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş 
ürünleri belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek,
gg) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk
belgelerini düzenlemek,
hh) İlde ilk defa faaliyete gecen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans
başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, 
uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek,
ıı) İlde bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi ile ilgili bilgi sistemlerinin kurulması
ve kullanılmasını sağlamak,
ii) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme
uygulamalarını yapmak,
jj) Tarımsal üretimi arttırmak, geliştirmek, kolaylaştırmak, kalitesini arttırmak ve
maliyeti düşürmekle ilgili is ve işlemleri usulünce yürütmek, çiftlik muhasebe veri ağının il
ile ilgili kısımlarını mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirmek,
kk) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için
eğitim çalışmaları yapmak,
ll) İlde bulunan toprak-bitki –sulama suyu analiz laboratuarlarının yetkilendirilmesi ve
faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek.
mm) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve
tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek,
alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.



nn) Sulamaya acılan alanlarda tarım tekniklerini çiftçilere öğretmek ve yaymak,
oo) İlin, tohum, fidan, fide, gübre, ilaç, ası, serum, zirai alet ve makine, damızlık
hayvan, yumurta, civciv, balık yavrusu ve yumurtası, ipek böceği tohumu, ana arı, kovan,
sperma zirai kredi gibi girdi ihtiyaçlarını ilçelerden gelen bilgiler ışığında tespit etmek,
bunların tedarik ve dağıtımı için T.C. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım 
satış Kooperatifleri, tarımsal amaçlı kooperatifler, döner sermaye, bütçe imkanları ve 
varsa fon gibi kaynaklardan yararlanmak üzere tedbirler almak,
öö) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini düzenleyen, 8/9/2006 tarih ve 26283
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarımsal Yayım ve danışmanlık Hizmetlerinin
Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamındaki is ve işlemleri yapmak, uygulamaları
yaygınlaştırmak için eğitim, yayım ve tanıtım çalışmaları yapmak.
pp) İlde kurulu bulunan döner sermaye isletmesi ile ilgili is ve işlemleri mevzuatına
uygun olarak yürütmek,
rr) Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile arazi edindirme, tarım arazilerinin
parçalanmasını önlemek, arazi düzenlemesi ve toplulaştırması, sulama verimliliğini 
arttırmak için uygun sulama tekniklerinin kullanılması ve tesislerinin yapılması, toprak 
kaynaklarını korumak, tarla içi geliştirme hizmetlerini yürütmek, 3083 sayılı Kanun 
çerçevesinde ve Bakanlıkça verilen yetki ve görevler dahilinde gerekli faaliyetleri yapmak,
ss) İlde bulunan Bakanlık kuruluşları arasında merkezden istenen verilerin toplanarak
merkez kuruluşlarına bildirilmesi ve Bakanlıkça verilen talimat çerçevesinde 
koordinasyonu sağlamak,
ss) Bakanlıkça önceden tespit edilen ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan il yıllık
yatırım ve bütçe tekliflerinin planlanmasını, uygulamasını ve değerlendirmesini yapmak,
tt) İlde, Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını 
yürütmek.
uu) Mevzuatla verilen diğer görevler ile Bakanlık ve Vali tarafından verilecek benzeri
görevleri yapmak.

Bakanlık İl Müdürlüğü Hizmet Birimlerinin Görevleri
 Gıda ve Yem şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Gıda ve yem güvenilirliliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruyucu tedbirleri 
Bakanlığın belirlediği esasları il düzeyinde yürütmek,
b) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, 
isleme ve satış-pazarlama ile ilgili izin ve kayıtlarını yapmak, üretim, satış yeri ve
toplu tüketim yerlerinin izleme, kontrol ve denetimlerini yapmak,
c) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin ihracat 
ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek,
ç) Kombina ve mezbahalarda görev yapan akredite veteriner hekimlerin kaydını yapmak 
ve bunları konuyla ilgili mevzuatta belirlenmiş görevleri yönüyle denetlemek,
d) Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına göre üretilen ürünlerin gıda güvenirliği
yönüyle denetimlerini yapmak,



e) Bakanlıkça verilen görev çerçevesinde gıda kalıntı izlemeleri yanında bireysel şikayet 
veya alo gıda ihbar hattına gelen şikayetlerle ilgili gerekli inceleme ve denetleme
işlemlerini yürütmek,
f) Gıda ve beslenmeyle ilişkili olarak gerek bakanlıktan gelen, gerekse il düzeyinde 
belirlenmiş projelerle ilgili çalışmalar yürütmek,
g) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarları mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek,
kaydını almak, izlemek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek,
ğ) Yem ve yem katkı maddelerinin üretim, isleme ve satış, ihracat, ithalat ile ilgili
olarak gerekli kontrolleri ve işlemleri yapmak, denetlemelerini gerçekleştirmek,
h) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

 Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a)  İlin  bitkisel  üretim  potansiyeline  uygun  geliştirme  projeleri  hazırlamak  ve/veya 
hazırlatmak,
b) Bakanlığın politika, stratejik plan ve programlarına dayalı il için üretimi uygun ve 
çiftçilere kazanç sağlayıcı, bitkisel üretim desenlerini belirlemek,
c) İldeki bitkisel üretimi, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve tarım ve sanayi
entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek,
ç) Bakanlığın belirlediği esaslar doğrultusunda ildeki bitkisel ürünlerde üretimi,
verimliliği ve çeşitliliği artıcı çalışmalar yapmak,
d) Urun kaybını ve ekolojik sisteme zarar verici faaliyetleri önleyici işlemleri
mevzuatı çerçevesinde yürütmek,
e) Bakanlığın insan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek belirlediği ve esaslarını
ortaya koyduğu yeni üretim şekillerinin ilde uygulanması yönünde çalışmalarda bulunmak,
f) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve
tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek
alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak,
g) İlin içerisinde olduğu tarım havzası mevzuatı ve gerekliliği çerçevesinde faaliyet
göstermek,
ğ) İlde sertifikalı tohum ve fide-fidan üretimi ve kullanılmasını sağlayıcı faaliyette 
bulunmak,
h) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune
alarak ilgili kuruluşlara göndermek,
ı) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
i) Tohumluk üretici, isleyici, yetiştirici ve bayilerinin izin, kayıt ve kontrolünü
yapmak,
j) Tohumluk, sus bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek vb üretim
materyalinin ilgili ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmek.
k) Mera tespit, tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin
içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler
yürütmek.



l) İl dahilinde faaliyette bulunan her turlu gübre ve toprak düzenleyicilerinin üretim
yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş 
ürünleri belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek,
m) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk
belgelerini düzenlemek,
n) İlde ilk defa faaliyete gecen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans
başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, 
uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek,
o) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim
çalışmaları yapmak,
o) İlde bulunan toprak-bitki analiz laboratuarlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile
ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek,
p) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma
merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli
tedbirleri almak,
r) İl dahilinde bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otları tespit etmek ve
mücadele programlarını hazırlayarak onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak.
s) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ildeki bitki sağlığını korumak, bitki hastalık ve
zararlıları ile erken uyarı tahmin vb yöntemlerle ve entegre/ biyolojik mücadele gibi en az
kimyasal kullanımını sağlayıcı modern metot ve usullerle mücadele etmek, bu islerle ilgili
gerekli eğitim ve altyapının hazırlanmasını sağlamak,
s) Tarımsal isletmelerde kullanılan kimyasalların kaydına ilişkin kayıtları kontrol
etmek, izlemek ve denetlemek,
t) Bitki pasaport sistemi ile bitki ve bitkisel urun hareketlerini ilde kontrol etmek,
u) İl dahilindeki bitki sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini yürütmek,
ü) Zirai ilaç satısı, zirai mücadele alet ve makineleri imalat, toptancılığı ve bayiliği
gibi hususlarda gerekli kontrol işlemi yapılarak faaliyetlerine Bakanlıkça belirlenmiş 
esaslar çerçevesinde kaydını yapmak, izin vermek, denetimlerini gerçekleştirmek.
v) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarları belgelendirmek, yetkili oldukları hususlarda 
denetlemek.
y) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, 
demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere tüketicilere 
ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek,
z) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim
programları ve projeleri uygulamak,
aa) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını 
yapmak.
bb) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak,



 Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri şube müdürlüğünün görevleri
şunlardır:
a) Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, güvenilir gıda temini ve
hayvan ve ürünlerinden insanlara ve hayvanlara gecen hastalıkların önlenerek halk 
sağlığının korunması amacıyla, il çapında hazırlanan plan, program ve projeleri 
uygulamak, hayvan hastalık ve zararlılarına karsı koruyucu hizmetleri yürütmek, 
tedavilerini yapmak, kontrol etmek, denetlemek,
b) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanların tanımlamak,
tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini kontrol etmek
c) Yurtiçi ve yurtdışı hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolü ile canlı
hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat ve ihracatlarında Bakanlık ile ilgili işlemleri 
yürütmek,
c) Bakanlıkça belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile
mücadele etmek, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek, hayvan
refahını sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini
yürütmek,
d) Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve
yardımcı maddelerinin üretim, satış, ihracat, ithalat, tasıma, muhafazası ile ilgili kayıtları
tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin
vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,
e) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma
merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli
tedbirleri almak,
f) Hayvan sağlığı, teşhis, tedavi ve koruyucu hizmetler alanında faaliyet gösteren, kişi,
kurum ve kuruluşlar ile hayvan-hayvansal urun, üretim, satış, kesim ve eğitim, araştırma
yerleri ve barınakların durumları ve faaliyetlerinin kaydını tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş
esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak, faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek 
ve denetlemek,
g) İldeki damızlık hayvanların sağlık kontrollerini yapmak,
ğ) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarların belgelendirilmesi, yetkili oldukları 
hususlarda denetlemek.
h) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek,
Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni
tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuarlarının
kontrol ve denetimlerini yapmak,
ı) Bakanlığın belirlediği hayvan ıslah programını ilde uygulamak, izlemek.
i) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan isletmelerin, teknik yönden
kontrolünü yapmak,
j) Bakanlığın belirlediği çerçevede, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik
dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirmek, bunları
denetlemek,



k) İlde hayvansal üretimin arttırılmasına ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde
bulunmak,
l) Hayvancılık projeleri ile ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve
ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek,
m) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık isletmelerine ilişkin teknik
yardım taleplerini değerlendirmek,
n) Kurulmak istenen hayvancılık tesislerinin izin ve tescil işlemlerini yapmak, izlemek
ve denetlemek,
o) Hayvancılık ve su ürünleri üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri
hazırlamak ve/veya hazırlatmak,
ö) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde isletilmesi
ve geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve
yetiştiriciliğe, su ürünlerinin islenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ile balıkçılık 
ve su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve isletilmesine, su ürünleri ile ilgili her turlu bilgi 
ve belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin
düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim 
ile cezai müeyyideleri gerçekleştirmek,
p) balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını
belirleyerek, bu alanlarda koruyucu tedbirleri almak,
r) Su ürünleri ile ilgili inceleme, değerlendirme çalışmaları yapmak, Bakanlığın
belirlediği esaslar dahilinde ve yetkisi ölçüsünde ilde her turlu teşvik ve koruma 
tedbirlerinin alınmasını, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun üretim alanları ve 
balıkçı barınaklarına ilişkin esasları, üretim araçlarının asgari vasıf ve şartlarını kiralanma 
ve kullanılma esaslarını üretim alanlarının kiralanmasını ve isletilmesini ve buralarda 
verimliliğin artırılmasını sağlamak su kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su 
ürünlerini korumaya yönelik tedbirler almak,
s) Su ürünlerinin yetiştiriciliği kapsamında ithalat ve ihracat işlemlerini Bakanlık
faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirmek,
s) Su ürünleri üretim, isleme ve satış yerlerinin ruhsatlandırmak, denetlenmek,
t) Amatör ve ticari balıkçılık ile ilgili düzenlemeleri, gerekli işlem ve denetlemeleri yapmak,
u) Akarsu ve kuru dere yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve
isletilmesi faaliyetlerine ilişkin su ürünlerini korumak adına çevresel etki değerlendirme
çalışmalarını yürütmek,
u) Kalıntı - nitrat izleme çalışmaları; alıcı ortam su kirliliği çalışmaları, atık su
kirliliği denetimi işlemleri gibi koruyucu ve sürdürülebilir su üretimini sağlayıcı işlemler 
yapmak,
v) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el
kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere,
tüketicilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım yoluyla 
iletmek,
y) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim



programları ve projeleri uygulamak,
z) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme
uygulamalarını yapmak,
aa) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Arazi ve toprak etüdü, sınıflama ve haritalama islerini yapmak, yaptırmak,
b) Toprak ve arazi veri tabanına ilişkin çalışmaları yapmak,
c) Toprak ve sulama suyu ile ilgili analizleri yapmak ve yaptırmak,
ç) Arazi kullanım planlarını yapmak, yaptırmak,
d) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak,
e) Tarımsal üretim potansiyeli yüksek ovaların belirlenmesi işlemlerini yapmak, yaptırmak,
f) Tarımsal amaçlı arazi kullanım planlarını hazırlamak, hazırlatmak
g) Toprak ve sulama suyu analiz laboratuarlarının kuruluş izinleri ile ilgili işlemleri 
yürütmek,
ğ) Toprak ve arazilerin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılması ile ilgili
çalışmalar yapmak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, toprak, su,
biyolojik çeşitlilik gibi doğal kaynakların doğal olaylar veya arazi kullanımından 
kaynaklanan bozulmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almak,
h) Tarım dışı arazi kullanım taleplerini değerlendirmek,
ı) Hazine arazisinin kamu kuruluşlarına tahsis işlemlerini yapmak,
i) Tarım alanlarının korunması ve amacına uygun kullanımını sağlamak için gerekli
tedbirleri almak, aldırmak ve zorunlu hallerde amacı dışında kullanımına izin vermek,
j) Dağıtılmayan hazine arazilerinin değerlendirilmesini sağlamak,
k) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, arazi değerlendirmesine esas
nüfus, iklim, toprak, bitki, hidroloji, jeoloji ve diğer arazi bilgilerini temin etmek,
l) Tarım arazilerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulanmış veya planlanan
projelerin tarımsal üretime etkileri yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi için ilgili
kuruluşlarla işbirliği yapmak, yatırım önceliklerinin belirlenmesine yardımcı olmak
m) Tarım arazilerinin bölünmesini engellemek amacı ile gerekli çalışmaları yapmak,
n) Tarım arazilerinin tevhide, ifraz ve vasıf değişikliği gibi taleplerini değerlendirmek,
o) Toprak koruma kurullarının sekretarya hizmetlerini yürütmek, çalışmalarda
bulunmak ve katılım sağlamak,
ö) Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili etüt, proje ve
uygulama işlemlerini yapmak, yaptırmak
p) 5403 sayılı Kanun kapsamında yapılan özel arazi toplulaştırma taleplerini
değerlendirmek, kontrol etmek,
r) Arazi derecelendirme işlemlerini yapmak, yaptırmak,
s) Yeter gelirli isletme büyüklüğünü hesaplamak, sürdürülebilir isletme ölçeğini
belirleyerek arazi edindirme işlemlerini yürütmek,
s) Arazi dağıtım ve kiralama çalışmalarını yapmak, yaptırmak, arazi satış izni, ipotek



ve temlik işlemlerini yürütmek,
t) Kamulaştırma işlemlerini yürütmek,
u) Kırsal alan düzenlemesi, geliştirilmesi ve altyapı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,
ü) İdari bağlılık işlemlerini (koy altı yerleşim birimlerinin birleştirilerek yeni koy
oluşturulması, bağımsız koy oluşturulması) yürütmek,
v) Sulama projelerinin etüt, proje ve uygulamalarını yapmak, yaptırmak,
y) Mevcut sulama şebekelerinde sulama sonuçlarını bitkisel üretim, sulama ve toprak
koruma acısından izlemek değerlendirmek ve iyileştirici tedbirler almak,
z) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak,
aa) Tarımsal sulamada verimliliği artırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanımını 
sağlamak,
bb) Sulama alanlarında su tasarrufu sağlayacak modern sulama sistemlerin
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, projeler yapmak, yaptırmak ve 
desteklemek,
cc) Sorunlu ve sorunlu olabilecek tarım arazilerini tespit etmek, ettirmek ve uygun
projeler (Erozyon, drenaj, arazi ıslahı vd.) hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve
uygulatmak,
cc) İl dahilinde sulamaya acılan alanlarla ilgili kuruluşlarca işbirliği yaparak sulu tarım
tekniklerini hazırlanacak bir program içerisinde çiftçilere öğretmek ve yaymak.
dd) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el
kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere
ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek,
ee) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim
programları ve projeleri uygulamak
ff) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

 Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Projeye dayalı olarak kurulacak isletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun
olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak,
b) Tarım arazisinde ekili, dikili bitki alanlarının ve bunların ürünlerinin, taşınır ve
taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel 
kanunlara göre yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve 
çalışmalara yardımcı olmak,
c) 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki
uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım çalışmalarını yapmak.
ç) Bakanlıkça verilecek yetki çerçevesinde, kooperatifler ve diğer tarımsal örgütlerin
ve iştiraklerinin kuruluşlarına izin vermek, izlemek ve denetlemek,
d) çiftçilerin kooperatif veya birlik seklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği
teşvik etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin kurulması için teknik 
ve yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek,
e) İl dahilindeki çiftçi birlikleri ve ortaklıkları, döner sermaye isletmeler, vakıflar,



tarım  ürünlerini  isleyen,  pazarlayan  şirketlerin  kurulmasına  yol  göstermek,  yardımcı 
olmak,
f) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim,
hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma 
projelerinin ili ile ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına 
uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek,
g) Kırsal kalkınma desteklerinin gerçekleştirilmesi ve kırsal kalkınma programları ile
ilgili Bakanlık uygulamaları yönünde faaliyette bulunmak,
ğ) İlde tarımsal mekanizasyon düzeyinin artması için bu konuda Bakanlıkça
belirlenmiş esaslar çerçevesinde faaliyette bulunmak,
h) Tarım ürünlerinin islenip değerlendirmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli
tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve
müteşebbisleri yönlendirmek,
ı) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim,
hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma 
projelerinin il ile ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına 
uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek,
i) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkanlarını artırmak amacıyla el
sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin  
pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak,
j) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, 
gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere ulaştırmak ve tarım
teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek,
k) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim 
programları ve projeleri uygulamak,
l) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a)  İlde  çiftçilerin  karsılaştığı  problemleri  araştırma  enstitülerine  iletmek,  çözümlerin 
çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine 
etmek,
b) Tarım teknolojisine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım araç ve yöntemleriyle intikal
ettirmek,
c) araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluş ve
merkezlerce işbirliği halinde uygulamaya yönelik deneme ve demonstrasyon 
programlamak ve yürütmek, sonuçlarına göre çiftçilere tavsiyelerde bulunmak.
ç) İlin tarım ürünlerinin ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmalarını yapmak,
tarımla ilgili her turlu istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını ve tarımsal envanterin
oluşturulmasını ve yayınlanmasını sağlamak,
d) İlin, yatırım ve bütçe tekliflerini yapmak, onaylanan program ve projelerin
dağıtımının planlanması, izlenmesi ve harcamalarını konsolide ederek ilgili birime 



göndermek,
e) Bakanlığının orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını
yürütmek ve koordine etmek,
f) Bakanlığın bilişim teknolojileri politikaları, ilke ve hedefleri doğrultusunda; il
müdürlüğü görev konularına ait ilde üretilen tüm bilgilere ilişkin tarımsal veri tabanı
oluşturmak, istatistik ve dokum çalışması yapmak, tarımsal veri tabanındaki bilgileri 
Bakanlık merkez birimleri ile hızlı ve sağlıklı bir şekilde paylaşmak, bu münasebetle il 
müdürlüğü bilişim Teknolojileri Birimi’ni kurmak, İstatistik Veri Ağı (İVA), çiftlik Muhasebe 
Veri Ağı (ÇMVA) ve diğer istatistik projeleri kapsamında veri ve bilgilerin zamanında 
toplanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,
g) Ürünler, riskler bölgeler ve isletme ölçekleri itibariyle sağlanacak prim desteğine
ilişkin çalışmalar yapmak,
ğ) Tarım sigortaları ile ilgili çalışmaları yürütmek,
h) Hasar tazminat ödemeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek,
ı) Afete uğrayan ve durumları 20/6/1977 tarihli ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar
gören çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun çerçevesinde değerlendirilecek 
kredi verilen çiftçilerin kredi dönüşlerini takip etmek,
i) 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun
uygulanmasını sağlamak
j) Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar yapmak ve yaptırmak,
k) Entegre İdare ve Kontrol Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) dayalı
çalışmaları yürütmek
l) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

İdari ve Mali İsler Şubesi müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri
çerçevesinde kiralama, satın alma ve benzeri isleri yapmak, temizlik, güvenlik, 
aydınlatma,ısınma, bakım, onarım, tasıma ve benzeri hizmetleri yapmak/yaptırmak,
b) İl müdürlüğüne ait mevcut binalarının bakım, onarımları ile ihtiyaç duyulan bina ve
arazilerin kiralama, satın alma, kamulaştırma gibi işlemlerini yürütmek, 9/11/1983 tarihli ve
2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23/9/1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tahsis komisyonu
oluşturmak, puanlama tahsis ve benzeri işlemleri yürütmek,
c) İl müdürlüğüne ait taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat
çerçevesinde yürütmek. Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir, teslim ve benzeri
işlemlerini yapmak,
ç) İl müdürlüğünün genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, il
teşkilatının personel web sitesini oluşturmak, il teşkilatının görevleriyle ilgili is ve işlemleri
bilgisayar ortamında yapmak ve güncellemeleri takip etmek, Yönetim Bilgi Sistemine 
ilişkin hizmet ve çalışmaları yapmak,
d) İl müdürlüğü personelinin daha etkin ve verimli hizmet yapabilmesi için hizmetimi



eğitim programları düzenlemek ve il müdürlüğüne ve Bakanlığımız kuruluşlarına aday 
olarak açıktan ataması yapılan personelin kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak aday 
memurların eğitimini yapmak, sonuçlarını Personel Genel müdürlüğüne bildirmek,
e) İl müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu araç, makine, alet ve benzeri araçlar ile bunların
yedek parçalarının alımı, dağıtımı, transferini yapmak ve ikmal sistemini oluşturmak,
5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Taşıt Yönetmeliği çerçevesinde taşıtlar ile 
ilgili tüm hizmetleri yürütmek,
f) İl müdürlüğünde iç kontrol sisteminin kurulması ve isletilmesi ile ilgili çalışmaları
yapmak ve koordinasyonu sağlamak,
g) İl müdürlüğü personelinin atama, yer değiştirme, terfi, özlük ve mali hakları ile
ilgili tüm is ve işlemleri yapmak,
ğ) Sivil savunma, seferberlik hizmetleri, yangından korunma vb konularda mevzuatına
uygun faaliyette bulunmak,
h) Bilgi işlem sisteminin kurulması ve sağlıklı çalışmasını temin etmek,
ı) İldeki yayın malzemeleri ile ilgili hizmetleri yürütmek,
i) Diğer mevzuat ve İl müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

İlçe MüdürlüğüTeşkilatı

Bakanlık ilçe müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için
hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli
bilgileri toplamak ve teklifte bulunmak,
b) Program ve projelerin ilçeyi ilgilendiren bölümlerini uygulamak ve sonuçlarını
değerlendirmek,
c) Çiftçinin eğitimi için yayım programları hazırlamak ve uygulamasını sağlamak,
ç) Üst kuruluşlarca hazırlanıp kendilerine intikal ettirilmiş olan örnek çiftlik geliştirme
planlarına göre isletme kurulmasına yardımcı olmak,
d) İlçenin tarım, hayvancılık ve su ürünleri ile ilgili her turlu tarım girdileri ve kredi
ihtiyaçlarını tespit ederek il müdürlüğüne bildirmek, temininde yardımcı olmak, 
dağıtımlarını yapmak,
e) İlçede bitki ve hayvan sağlığını korumak amacıyla mevzuatında belirtildiği şekilde
hastalık ve zararlılarla mücadeleyi sağlamak,
f) İlçenin tarımla ilgili istatistiklerini üst kuruluşlarca verilen formlara uygun olarak
zamanında derlemek ve ilgili yerlere intikal ettirmek,
g) İlçenin program ve projelere dayalı yıllık bütçe teklifini hazırlayarak zamanında il
müdürlüğüne göndermek,
ğ) Toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları
yapmak,
h) Verilen yetki çerçevesinde ilçede denetim faaliyetlerini yürütmek,



ı) Her turlu hayvan ıslah faaliyetini yürütmek, Bakanlık tarafından uygulamaya
konulan kayıt sistemlerine veri girişlerini yapmak ve veri kaydına dayalı destekleme
işlemlerini uygulamak,
i) Kayıt sistemleri veri giriş işlemleri ve sistemlere bağlı destekleme uygulamalarını il
müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek,
j) Yukarıda sayılanlar dışında, mevzuat ile verilen diğer görevler ile kaymakam ve il
müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Yöneticilerin sorumlulukları
Bakanlık taşra teşkilatının her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, stratejik plan 
ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak 
yürütmekten üst kademelere karsı sorumludur.
Belirtilen görev ve hizmetlerin yapılması bakımından ilçe müdürü kaymakama, il  
müdürüne, bağlı kuruluş müdürleri bağlılıkları Bakanlık Makamı onayı ile
belirlenmiş merkez teşkilatı genel müdürüne karsı sorumludur. Söz konusu müdürlükler
personeli ise, bağlı olduğu birim amirine ve müdüre karsı sorumludur.
Program ve projeler
 (1) Bakanlık taşra teşkilatının çalışmaları, zorunlu haller dışında, hizmet ve görevlerin 
zaman ve kaynak israfına sebep olmadan sonuçlandırılmasını hedef alan, önceden 
hazırlanmış ve yetkili mercilerce onaylanmış program ve projelere dayalı olacaktır.
(2) Program ve projeler, esas itibariyle kalkınma planları ve yıllık programları ile
Hükümetin genel politikası çerçevesinde Bakanlık tarafından hazırlanır.
(3) Program ve projelerin tetkik ve tasdiki yürürlükteki mevzuata göre yapılır.
(4) Bakanlıkça önceden tespit edilen ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan illerin
yıllık yatırım ve bütçe teklifleri valiliklerce ilgili birimlere gönderilir. İlgili birimler gerekli
değerlendirmeyi yaptıktan sonra Strateji geliştirme Başkanlığına intikal ettirir. Usulüne
uygun olarak onaylanan program ve projeler Bakanlıkça valiliklere gönderilir. Valilikler bu
program ve projelerin esasını değiştirmeden ilin özellik ve ihtiyaçlarına göre iş ve 
uygulama programlarını hazırlar ve suretlerini bilgi için ilgili birime ve Bakanlık Strateji 
Geliştirme Başkanlığına gönderir.
(5) İl ve ilce seviyesinde mahalli imkânlarla gerçekleştirilebilecek plan, program ve
projeler hazırlanabilir.

Çalışma esasları ve personel
 (1) taşra teşkilatının çalışma usul ve esaslarına dair diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak 
yetki devri ve is bolumu talimatı ile düzenlenir.
(2) Personelin ödül, ceza, tayin, terfi, görevlendirme ve izin gibi hususlar, ilgili mevzuatı 
çerçevesinde yürütülür.



İller arası ilişkiler
 İl sınırlarını tasan hizmet ve faaliyetler veya birden fazla ile hitabeden araştırma, 
eğitim, üretim, denetim, yatırım ve benzeri faaliyetler Bakanlıkça düzenlenir.

Bakanlıkla yazışmalar
Yazışmalar, Bakan tarafından verilecek yetki devri esasları dahilinde imzalanır.

Araştırma program ve projeleri
Tarım ve tarıma dayalı endüstri, hayvancılık, su ürünleri ve benzeri alanlardaki araştırma 
program ve projeleri Bakanlık il ve ilçe müdürlükleri ile istişare edilerek araştırma enstitü 
ve istasyonları tarafından hazırlanır. Gerekli hallerde bu kuruluşlara Bakanlıkça özel 
araştırma görevi verilebilir.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
MERKEZ VE TAŞRA TEŞKLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ 

Bakanlıkça yürütülen hizmetlerin yerine getirilmesi ile ilgili ilkeler aşağıda belirtilmiştir;
a) Bakanlığın bütün hizmetleri ve işlemlerinde, en son karar verme yetkisi Bakanlığa ait
olmakla birlikte ilgili yöneticilere, bu Yönergede belirtilen esaslar ve sınırlar içerisinde yetki
devri yapılmıştır.
b) Yetkiler; Bakanın belirlediği politika doğrultusunda, hizmete ait faaliyetlerin
hızlandırılması ve her kademedeki Bakanlık birimlerinde verimli çalışma ortamının
gerçekleştirilmesine imkan verecek şekilde kullanılır.

Bakanlık taşra kuruluşları müdürleri
Bakanlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak, il müdürleri, ilçe
müdürleri ve kuruluş müdürleri tarafından imzalanacak yazılar aşağıda belirtilmiştir.
a) Döner sermaye isletmelerinde; 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 sayılı
Kamu ihaleleri Sözleşme Kanunu hükümlerine göre mal ve hizmet alım ile yapım isleri,
15/6/1984 tarihli ve 84/8213 sayılı BKK ile yürürlüğe giren Döner Sermayeli Kuruluşlar
ihale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak satış işlemi ile ilgili ihaleler ile protokol ve
sözleşmeleri.
b) Bakanlığımız genel bütçe ve döner sermaye isletmelerinde kayıtlı hurdaya
ayrılmasına veya imhasına karar verilen taşınırlardan genel bütçe için kayıtlı değeri Maliye
Bakanlığınca belirlenecek tutar, döner sermaye isletmeleri için Maliye Bakanlığınca
belirlenecek tutarın altı katına kadar (altı katı dahil) olan canlı ve cansız taşınırların 
(taşıtlar hariç) terkin Olur’lar.
c) Bakanlığımız genel bütçe ve döner sermaye isletmelerinde stoklarda bulunan
varlıklardan taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin kusuru olmadan meydana gelen zayiat, 
normal fire üstündeki noksanlıklar ile kısmen veya tamamen değer kaybına uğrayanlardan 



genel bütçe için kayıtlı değeri Maliye Bakanlığınca belirlenecek tutar, döner sermaye 
isletmeleri için Maliye Bakanlığınca belirlenecek tutarın on katına kadar olan (on katı 
dahil) stokların terkin Olur’lar.
ç) Bakanlığımız genel bütçe defterine kayıtlı ve bedeli Maliye Bakanlığınca
belirlenen tutar limitinde olan canlı ve cansız taşınırların (taşıtlar hariç) tahsis, devir, terkin
ve imha Olur’lar.



GÖREV ALANLARI VE 
ATAMA YAPILACAK GÖREVİN 
NİTELİĞİNE İLİŞKİN KONULAR

2. BÖLÜM

• HİDROLOJİ
• ÇEVRE KİRLENMESİ
• EVSEL VE KENTSEL ATIKLAR



HİDROLOJİ (SU BİLİMİ)
Su bilimi ya da hidroloji, suların yerküre üzerindeki dağılımını ve mekanik, fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik özelliklerini inceleyen disiplinler arası bir bilimdir.
Yeryüzünde canlıların yaşamını devam ettirmek için suyu kullanmak ve kontrol altına almak istemesi 
gerektiğinden insanlar tarihin başlangıcından beri su ile ilgilenmişler, suyun her türlü özelliklerini 
tanımaya, hareketini yöneten kuramları belirlemeye, oluşturabileceği tehlikeleri belirlemeye, önlemeye 
ve sudan en iyi şekilde yararlanmaya çalışmışlardır. Suyun hareketini inceleyen bilime hidromekanik, 
bu bilimin teknikteki uygulamasına hidrolik dendiğini biliyoruz. Hidroloji veya Subilim ise suyun 
dünyadaki dağılımını ve özelliklerini inceler.
Hidrolojinin en geniş tanımı, 1962 sensinde A.B.D. Bilim ve Teknoloji Federal Konseyi Bilimsel 
Hidroloji Komisyonu tarafından önerilmiştir ve önerdikleri tanım ise:
"Hidroloji, yer küresinde (yani yeryüzünde, yer altında ve atmosferde) suyun çevrimini, dağılımını, 
fiziksel ve kimyasal özelliklerini, çevreyle ve canlılarla karşılıklı ilişkilerini inceleyen temel ve 
uygulamalı bir bilimdir."
Bu tanımıyla hidroloji diğer birçok bilimlerin alanlarına da girmektedir. Disiplinler arası bir niteliği 
olan Hidroloji bilimi matematik, fizik ve kimya gibi bilimlerle çok yakın bir ilişki içindedir. 
Hidrolojiyle diğer bilimler arasındaki sınırları kesin olarak belirginleştirmek çok güçtür. Ancak 
atmosferdeki su ile daha çok meteorolojinin, denizlerdeki su ile oşinografinin, yerin derinliklerindeki 
su ile de jeoloji ve zemin fiziğinin uğraştıkları söylenebilir. Bu kitapta hidroloji daha çok inşaat 
mühendisliğindeki uygulamaları açısından ele alınacaktır.

Metodları 
Hidrolojik çalışmalar genellikle şu metodları izler:
1. Ölçmeler 
Bütün hidrolojik çalışmalarda ilk adım gerekli doğal verilerin toplanması için ölçmeler yapılmasıdır. 
Hidrolojik olayları laboratuarda benzeştirmek bugün için mümkün olmadığından ölçmelerin doğrudan 
doğruya doğada yapılması gerekmektedir. Bunun için yeteri sıklıkta bir ölçme ağının kurulması, bu 
ağdaki istasyonların yeterli prezisyonu olan araçlarla donatılması ve bu ölçeklerin itinalı bir şekilde 
okunması gerekir. Hidrolojik veriler gerek zamanla gerekse yerden yere çok değiştikleri için ölçmelerin 
sık noktalarda ve sürekli olarak yapılması gereklidir. Son yıllarda hidrolojik ölçmelerde prezisyonu 
arttıran araçlar kullanılmaktadır, bu arada nükleer tekniklerin kullanılması gittikçe yaygınlaşmaktadır.
2. Verilerin işlenmesi 
Ölçmeler sonunda elde edilen bilgiler çok sayıda ve dağınıktır. Bu verilerin insan eliyle kaydedilmesi 
yerine otomatik olarak kartlara, şeritlere geçirilmesi ve veri tabanları halinde saklanması uygundur. Bu 
kayıtları en iyi şekilde yararlanılabilecek hale getirmek gerekir. Bu iş için günümüzde ileri bilgi işlem 
metotları kullanılmakta, işlemler bilgisayarlarla yapılmaktadır.
3. Matematik modeller kurulması
Bütün hidrolojik verileri ölçerek elde etmek ekonomik olmayacağı gibi birçok hallerde mümkün de 
olmadığından ölçümlerin bulunmadığı ya da yetersiz olduğu hallerde hidrolojik olayları yöneten 
kanunların belirlenmesi için bu olayların matematik modellerinin kurulması ve bunların 
doğruluğunun ölçme sonuçlarıyla karşılaştırılarak kontrol edilmesi gerekir. Fizik kanunları esas 
alınarak kurulan bu modeller doğadaki hidrolojik sistemlerin soyutlanmış benzerleri olarak 
düşünülebilir. Bu modellerin kurulmasında sistem analizi metotları önem kazanmaktadır. Hidrolojik 
modeller insanların doğada yapacakları değişikliklerin sonunda hidrolojik büyüklüklerde oluşacak 
değişmelerin tahmininde de kullanılır.
4. Olasılık hesabı ve istatistik metotlarının kullanılması 
Hidrolojik olaylar değerleri zaman içinde değişen çok sayıda değişkenin etkisi altında meydana 
geldikleri için önceden kesinlikle belirlenemeyen bir nitelik taşırlar. Örneğin elde bulunan 30 yıllık 
ölçme sonuçlarını kullanarak bir akarsuda gelecek 100 yıl içinde görülecek en büyük taşkını kesin 
olarak belirlemek mümkün değildir. Bu bakımdan olasılık teorisi ve istatistiğin hidrolojide 
kullanılması büyük önem taşır. Ancak bu bilimler yardımıyla 100 yıllık taşkın debisi için tahminler 
yapmak mümkün olabilir. Bu bilimlerin hidrolojideki önemleri son yıllarda daha iyi anlaşılmış ve 
hidroloji öğretiminde bu gibi metotlara büyük bir yer verilmeye başlanmıştır. Ancak unutulmaması 
gereken bir nokta bu metotları gözü kapalı olarak uygulamamak, daima önce hidrolojik olayın fiziksel 
yönlerini incelemek zorunluluğudur.
Hidrolojik olayların incelemesinde değişkenlerin çokluğu ve aralarındaki ilişkilerin karmaşıklığı 
yüzünden teorik bir analiz çoğu zaman mümkün olmadığından yaklaşık yöntemler kullanmak gerekir. 
Bu sebeple birçok problemlerin çözümü için birden fazla yöntem kullanılabileceği görülür. Bunların 
arasında uygun bir seçim yapmak bilgi ve deneyimi gerektirir. Kullanılacak metod incelenen olayın 



zaman ölçeğiyle de ilişkilidir.

Çevrim
Su doğada çeşitli yerlerde ve çeşitli hallerde bulunmakta ve yer küresinin çeşitli kısımları arasında 
durmadan dönüp durmaktadır. Yerküresinin iklim sistemi ile yakından ilişkili olan hidrolojik çevrim 
günlük ve yıllık periyotları olan bir süreçtir.
Atmosfer biriktirme sisteminden yüzeysel biriktirme sistemine düşen yağışın bir kısmı sızma yoluyla 
zemin nemi biriktirme sistemine, oradan da perkolasyon yoluyla yer altı biriktirme sistemine 
geçmektedir. Her üç sistemin de buharlaşma ve terleme yoluyla atmosfer ile ilişkileri bulunduğu gibi 
yüzeysel biriktirme sistemine düşen yağış eklenip buharlaşma kayıpları çıktıktan sonra geriye kalan su 
akarsularda akış şeklinde denizlere veya göllere ulaşmakta, oradan buharlaşma ile atmosfere geri 
dönmektedir. Hidrolojik çevrim sırasında su aynı zamanda yer yüzeyinden söktüğü katı taneleri 
akarsular yoluyla göl ve denizlere taşıyarak yerkabuğunun biçim değiştirmesine sebep olur.
Sistem, düzenli bir şekilde birbirleriyle ilişkili olan ve çevresinden belli bir sınırla ayrılan bileşenler 
takımı olarak tanımlanır. Sistemi çevresinden ayıran sınırın çizilmesi incelenen problemin 
özelliklerine bağlıdır. Hidrolojik çalışmalarda göz önüne alınan sistem bir akarsu havzasının bir 
bölümü olabileceği gibi bir havzanın tümü de olabilir, birkaç havza bir arada bir sistem olarak da 
düşünülebilir. Bir sistemin çevresiyle olan ilişkileri girdi ve çıktı vektörleriyle belirlenir.
Yerküresinde insanın varlığı hidrolojik çevrimi etkilemektedir. Bu diyagram hidrolojinin 
mühendislikteki önemini de ortaya koymaktadır. Mühendislik hidrolojisinde yüzeysel akışını aynı çıkış 
noktasına gönderen bölge olarak tanımlanan su toplama (drenaj) havzasını esas ünite olarak ele almak 
uygun olur. İnsanın hidrolojik çevrim üzerindeki etkisi yağış safhasında suni yağış şeklinde görülür. 
Diyagramda bir havzaya düşen yağışın bir kısmının buharlaşma ve terleme ile atmosfere geri döndüğü 
bir kısmının zemine sızarak yer altı taşıma ve biriktirme sistemine katıldığı, bir kısmının da yüzeysel 
taşıma ve biriktirme sisteminde yüzeysel akış haline geçtiği görülmektedir. İnsan doğal bitki örtüsünü 
değiştirerek tutma, terleme ve sızma kayıplarını etkileyebilir. Bunun sonunda yüzeysel akış değişir. 
Örneğin ormanların kesilmesi sonunda yüzeysel akış hacminin ve taşkınların büyüdüğü görülmüştür. 
Şehirleşme de sızma kayıplarını azaltacağından yüzeysel akış üzerinde etkili olur, yer altı biriktirme 
sistemini de etkiler. Bir yandan da kirli artıkların akarsulara dökülmesiyle insan doğada suların 
kirlenmesine, böylece su kalitesinin düşmesine sebep olmaktadır. Şehirleşmenin ve endüstrinin 
ilerlemesiyle daha da önem kazanan bu sorun insanın hidrolojik çevrim üzerine etkisinin olumsuz bir 
yönünü yansıtmaktadır. İnsanlar tarafından meydana getirilen büyük biriktirme hazneleri 
akarsulardaki akış rejimini değiştirirler, bu hazneler aynı zamanda önemli miktarda buharlaşmaya yol 
açtığı için haznelerden buharlaşma diyagramda ayrıca gösterilmiştir.
İnsan kendisi için gerekli olan suyu akarsular ve haznelerden su alarak yüzeysel sistemden ve 
yerçekimi ya da pompajla yer altı sisteminden elde edebilir. Bir havzada mevcut toplam su miktarı 
hidrolojik çalışmalarla belirlenir. Bu miktarı ihtiyaçla karşılaştırarak suyun en ekonomik şekilde 
kullanılmasını sağlamak ise su kaynaklarını geliştirme çalışmalarının konusudur.

Dolaşım ve Yeraltı Sularının Oluşumu

Hidrolojik Dolaşım
Yeryüzüne düşen yağış yoluyla oluşan sular, yağış esnasında daha yere ulaşmadan, arazi üzerinden 
akarken ve bitkiler tarafından alınıp terleme yolu ile dışarı çıkıp buharlaşır. Bu suyun kısa dolaşım 
yapması ve tekrar atmosfere dönmesi olayıdır.
Aynı şekilde oluşan suların bir kısmı ise yüzeyde akar ve çeşitli akarsuları oluşturur. Diğer bir kısmı da 
yeraltına sızar; buralarda birikir ve yeraltısularını meydana getirir. Yeraltına sızan bu sular boşlukları 
ve çatlakları doldurur; bu boşluk ve çatlaklar boyunca derinlere kadar gider; ya da bir noktadan 
"Kaynak" şeklinde yeryüzüne yeniden çıkar, akarsulara, göllere veya denize boşalır. Bu yüzden su daha 
uzun yollu Büyük dolaşım yapmış olur. Suyun çeşitli şekillerde yapmış olduğu bu dolaşımlarına 
"Hidrolojik Dolaşım" adı verilir. Bu devam edegelen döngü, güneş kaynaklı ısı enerjisi ve yerçekimi ile 
oluşmaktadır. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 
 

Mevzuat doğrultusunda evsel ve kentsel atıkları sağlık Ģartlarına uygun olarak 

toplanması ve nakliyesini kontrol edebileceksiniz. 

 

 

 
 

 Çevremizdeki katı atık kaynaklarının neler olduğunu araĢtırınız 

 Evsel ve kentsel atıkların çevre kirlenmesine üzerine etkisini araĢtırınız. 

 Katı atıkların insan ve çevre sağlığına verdiği zararları internet ve 

kütüphanelerden araĢtırınız. 

 Evsel atıklar nasıl toplanmakta ve nasıl bertaraf tesislerine nakledilmektedir, 

araĢtırınız 

 Katı atıkların toplanmasında ve taĢınmasında görevli personelle görüĢerek 

yapılan iĢler hakkında araĢtırmalar yapınız. 

 

1. EVSEL VE KENTSEL ATIKLAR 
 

Günümüzde; nüfus artıĢına, teknolojik geliĢmeye, sanayileĢme ve kentleĢmeye paralel 

olarak gerek miktar, gerekse içerik açısından hızla artan atıkların doğaya olumsuz etkileri 

önemli bir çevre problemi haline gelmiĢtir. 

 

1.1. Çevre 
 

Ġnsanların ve diğer canlıların, yaĢamları boyunca iliĢkilerini sürdürdükleri ve karĢılıklı 

olarak etkileĢim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamları 

vardır.  
 

Bir baĢka ifade ile çevre, bir organizmanın var olduğu ortam ya da Ģartlardır ve 

yeryüzünde ilk canlı ile birlikte var olmuĢtur. Sağlıklı bir yaĢamın sürdürülmesi ancak 

sağlıklı bir çevre ile mümkündür. Bu nedenle hastalık oluĢuma neden olan çevresel etmenler, 

çevrenin sadece fiziksel nitelikleriyle değil kiĢinin bedensel ve ruhsal sağlığını etkileyen 

sosyal, ekonomik ve biyolojik nitelikleriyle de ilgilidir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ġekil 1.1: Çevrenin Anlamı 

 

Çevre, ekolojik sistem veya ekosistem olarak da bilinmektedir. Ekosistem, karĢılıklı 

olarak madde alıĢ veriĢi yapacak biçimde birbirine etki yapan canlı organizmalarla cansız 

maddelerin bulunduğu, herhangi bir doğa parçasıdır.  

 

Resim 1.1: Doğal çevre görüntüsü 

 

1.2. Çevre Elemanları 
 

Canlı organizmalarla çevreleri arasındaki karĢılıklı etkileĢimleri inceleyen bilim 

dalına ekoloji denir. Birbirleriyle iliĢkili ve etkileĢim içinde bulunan parçaların (öğelerin) 

oluĢturduğu bütündür. Ekolojik anlamda çevre kelimesi; herhangi bir organizmayla iliĢkili 

canlı ve cansız tüm oluĢumları kapsar. 

 

ÇeĢitli organizmalarla onların cansız çevrelerinin oluĢturduğu ve bir bütün olarak ele 

alınan birimlere, ekolojik sistem denir.  

 

Ekosistemlerin her biri, birbirleri içinde iliĢkide olan canlı organizmaları ve cansız 

ortamları kapsayabilir. Organizmalarla cansız çevre elementleri birbiriyle sıkı sıkıya 

bağlıdır. KarĢılıklı olarak madde alıĢveriĢi yapacak biçimde birbirlerine etki yapan 

organizmalarla cansız maddelerin bulunduğu herhangi bir doğa parçası, bir ekosistemdir. 

 

Canlıların kendi aralarındaki ve 

fiziki çevreleriyle olan iliĢkilerini 

inceleyen bilim dalına Ekoloji 

denir.  
 

 

 

 

Ġnsanların birbirleriyle olan 

iliĢkilerinden doğan moral-çevre 

diyebileceğimiz çevreye denir. 
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Ekosistem yaklaĢımı, bireysel organizmalar ya da topluluklardan çok, tüm alanın 

iĢlevlerinin nasıl olduğuyla ilgilenir. Bir alandaki organizmalar ve cansız çevreleriyle olan 

iliĢkilerine bakar. 
 

Bir ekosistem; temel olarak abiyotik maddeler, üreticiler, tüketiciler ve 

ayrıĢtırıcılardan oluĢur. Ekosistemlerde yaĢam, enerji akıĢı ve besin döngüleriyle sürer. Açık 

bir sistem olan ekosistemde, enerji ve besin giriĢ-çıkıĢı süreklidir. Bir ekosistemin dört temel 

bileĢeni vardır. 
 

Bunlar üreticiler (ototroflar), tüketiciler (hetotroflar), ayrıĢtırıcılar (saprofitler) ve 

doğal çevredir. Ġlk üç bileĢen, dördüncü bileĢenin oluĢturduğu cansız doğa içinde varlıklarını 

sürdüren canlı yaĢamı kapsar. 
 

Ekosistem, canlı organizmaların yaĢam alanlarını sınırlayan çizgiler arasındaki 

organik ve inorganik varlıkları içerisinde bulunduran biyolojik ortamdır. 
 

YaĢam alanı sınırları, atmosferde, doğa olaylarının meydana geldiği en alt tabakası ile, 

bazı mikroorganizmaların yaĢadığı tahmin edilen okyanusların en derin bölgelerine kadar 

olan alanı kapsamaktadır. Biyolojik olayların devam ettiği bu sınırlar arasındaki denizler, 

göller, okyanuslar, nehirler, dağlar, kayalıklar, bitki örtüleri ve doğa olayları ekosistemin 

birer parçasıdır. 
 

Ekoloji ise canlı - cansız doğadaki tüm varlıklar arasındaki iliĢkiyi inceleyen bilim 

dalıdır. Bilindiği gibi doğadaki tüm varlıklar bir hareket içerisindedir. DurağanmıĢ gibi bir 

izlenim veren dağlar, toprak parçaları kayalıklar ve durgun sular aslında oldukça karmaĢık 

ve hızlı bir Ģekilde cereyan eden kimyasal etkileĢimlere eĢlik etmektedir. Doğadaki bu 

hareketliliğin baĢında ise madde dolaĢımı ve bu dolaĢımda baĢrolü oynayan 

mikroorganizmalar gelir. 
 

Madde dolaĢımlarını incelerken temelde 4 element referans alınır. Bu elementler azot 

(N), karbon (C), fosfor (P) ve kükürttür. (S). Maddesel döngünün temelini ise "Kemosentez"  

oluĢturur. Kemosentez,  kimyasal enerji kullanarak (örneğin ATP) inorganik maddelerden 

organik madde sentezlenmesi olayıdır. Bu sentezleme iĢlemlerinde en büyük rolü 

mikroorganizmalar üstlenmiĢtir. Bakteri ve diğer tek hücreli canlıların ekolojik dengelerin 

korunması açısından vazgeçilmez birer unsurdur. Mikroorganizmalar, doğanın dengesini 

koruması açısından önemli bir yer tutar. Dünya, güneĢ enerjisi hariç, yaĢamı destekleyen 

bütün olaylar bakımından izole edilmiĢ yaĢam ortamıdır. Dünya içinde yaĢayan fotosentetik 

bitkiler oksijen üretir, havayı temizler, gaz oranını dengeler, enerjiyi transfer eder ve büyük 

bir etkinlikle atık ürünlerin geri dönüĢümünü sağlar. Bu prosesler cansız fiziksel çevre 

olmadan mümkün iĢlemesi mümkün değildir. 
 

1.3. Ekosistemlerde Madde Döngüsü 
 

Ekosistemlerde enerji tek yönlü akar. Canlıların yapısını oluĢturan maddeler ise, canlı 

ile fiziksel çevre arasında sayısız farklı döngüler içinde gider ve geri gelir. Bu olaya 

biyojeokimyasal döngü denir. Dünya ve biyosfer kapalı bir sistemdir, yani madde çıkıĢı 

yoktur. Organizmaların kullandığı maddeler kaybolmaz, sadece organizmanın alamayacağı 

uzaklıkta bulunabilir. Genellikle maddeler defalarca kullanılır.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ototroflar
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Doğada her an her saniye toprağa düĢen bir biyolojik artık, kemosentez (kimyasal 

ayrıĢma) reaksiyonları ile parçalanarak doğaya geri kazandırılır. Bu artıklar odun, yaprak, 

kaya parçaları ve hayvan leĢleri olabilir. Doğada hiçbir zaman madde kaybı söz konusu 

değildir.  

 

Üç çeĢit biyojeokimyasal devir vardır. 

 

 Gaz devri: Atmosfer ana depodur, karbon ve azot devirleri bu Ģekildedir.  

 Tortul madde devri: Karalardan denizlere ve tekrar denizlerden karalara 

madde hareketidir, fosfor, kükürt, kalsiyum, magnezyum ve potasyum bu tip 

devirlere örnektir.  

 Hidrolojik devir: Denizler, karalar ve atmosfer arasındaki su hareketlerini 

içine alır. 

 

1.4. Çevre Kirlenmesi 
 

Ġnsan yaĢamı, çeĢitli dengeler üzerine kurulmuĢtur. Ġnsanın çevresiyle oluĢturduğu 

doğal dengeyi meydana getiren zincirin halkalarında meydana gelen kopmalar, zincirin 

tümünü etkileyip bu dengenin bozulmasına sebep olmakta ve çevre sorunlarını 

oluĢturmaktadır.  

 

Doğal kaynaklar, ekonomik açıdan zenginliğin en büyük göstergesidir. Toprak, yeraltı 

ve yer üstü suları, doğal bitki örtüsü, ormanlar ve iklim, ekonomik kaynaklarımızı 

oluĢtururken aynı zamanda çevremizi meydana getirmektedir. Ekonomik açıdan kaynakların 

kıt olması ve ancak bir maliyet karĢılığında kullanılabilmesi, bu kaynakların en önemli 

yönüdür. Doğal kaynakların hatalı kullanımı, çevre sorunlarını ortaya çıkarmaktadır.  

 

Ġnsanların faaliyetleri sonucu, hava, su ve toprakta meydana gelen olumsuz 

geliĢmelerle ekolojik dengenin bozulması ve aynı faaliyetler sonucu ortaya çıkan koku, 

gürültü ve atıkların çevrede meydana getirdiği arzu edilmeyen sonuçlar, çevre kirlenmesidir. 

 

Bir iliĢkiler sistemi olan çevrenin bozulması ve çevre sorunlarının ortaya çıkması, 

genellikle insan kaynaklı etkenlerin doğal dengeleri bozmasıyla baĢlamıĢtır. Çevre 

kirlenmesi, doğanın kendini temizleme kapasitesinden fazla olan kirlenmenin çevrede 

meydana getirdiği birikimler ve değiĢikliklerdir. Ġnsanların meydana getirdikleri atıklar, 

tabiat tarafından kendiliğinden yok edilemiyorsa ve bu durum tabiatın temizleme gücünü 

aĢıyorsa çevre kirliliği oluĢur ve doğal denge bozulur. 

 

Üretim sonucunda meydana gelen artık ve atıklar da eklenince, çevre bozulması ve 

çevre kirlenmesinin boyutları geniĢlemektedir. Kullanılan doğal kaynakların ve yaban 

hayatının büyük kısmının tekrar yerine konulamaması ve yenilenememesi, onların 

tükenmesiyle sonuçlanmaktadır. Yaban hayatı dediğimiz canlılar, mikroorganizmalar, deniz 

ve okyanus canlıları, yabanî bitki örtüsü ve ormanlardır. Ekonomik geliĢme, sanayileĢme, 

zenginleĢme gibi kavramlar, tamamen sözü edilen kaynakların yoğun kullanımı ile yakından 

ilgilidir. 
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Bir kirleticinin eĢik seviyesi, zararın görülmeye baĢlandığı konsantrasyondur. Bazı 

kirleticilerin eĢik seviyesi vardır, bazılara ise her konsantrasyonda zararlıdır. Bununla 

birlikte her organizmanın her kirleticiye karĢı hassasiyeti farlıklıdır. Ġnsanların beslenme 

durumu, yaĢ, cinsiyet, hastalık ve sağlık durumu gibi etmenler kirleticilere karĢı duyarlılık 

durumunu etkiler. 

 

Teknoloji ve doğru denetim, kirlenmenin tehlike düzeyinin altına indirilmesine 

yardımcı olur. Uzun vadede kirlenme kontrolü üretim, tüketimin miktar ve biçiminin 

kontrolü içine almalıdır. 

 

ġekil 1.2: Çevre Kirlenmesi 
 

1.5. Çevre Kirlenmesinin Nedenleri 
 

ÇeĢitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve 

toprakta yüksek oranda birikmesi, çevre kirliliği oluĢmasına neden olmaktadır. Hızla artan 

dünya nüfusunun ihtiyaçlarının karĢılanması için teknolojinin geliĢmesine bağlı olarak 

endüstrileĢmenin de artması gerekmektedir. Bu artıĢ doğal kaynakların hızla tükenmesine 

neden olmaktadır. Çevre kirliliğinin nedenleri kısaca Ģunlardır: 
 

 Hızlı nüfus artıĢı,  

 Plansız sanayileĢme,  

 Hızlı ve plansız kentleĢme, 

 Enerji üretimi, 

 Tarımsal faaliyetler, 

 Doğal kaynakların hoyratça kullanılması,.  

 Madencilik, 

 UlaĢım faaliyetleri, 

 Turizm faaliyetleri, 

 Ġmar çalıĢmaları, 

 Atık yok etme uygulamaları, 

 Hidrolojik müdahaleler, 

 Erozyon. 
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Son yıllarda teknoloji ve sanayinin hızla geliĢmesi, çevre sorunlarının da artmasına 

sebep olmuĢtur. Artan nüfusla birlikte devreye giren altyapılar, faaliyete geçtikleri günde 

bile yetersiz kalmaktadır. Bu plansız endüstrileĢme ve sağlıksız kentleĢme, nükleer 

denemeler, bölgesel savaĢlar, verimi artırmak amacıyla tarımda kimyasal maddelerin 

bilinçsizce kullanılması ile birlikte, gerekli çevresel önlemler alınmadan ve arıtma tesisleri 

kurulmadan yoğun üretime geçen sanayi tesisleri, çevre kirliliğini tehlikeli boyutlara 

çıkarmıĢtır. Yapılan araĢtırmalar, dünyadaki mevcut çevre kirliliğinin % 50 'sinin son 35 

yılda meydana geldiğini ortaya koymaktadır. Hızlı nüfus artıĢı da, çevre sorunlarının 

artmasına neden olmuĢtur.  
 

1.5.1. BaĢlıca Çevre Problemleri 
 

Ġnsanların karĢı karĢıya kaldığı baĢlıca çevre problemleri Ģöyle özetlenebilir:  
 

 Göçler ve düzensiz ĢehirleĢme,  

 KiĢi baĢına kullanılan enerji, su, kağıt, kömür vb. artıĢı,  

 Ormanların tahribi, yangınlar ve erozyon,  

 AĢırı otlatma ve doğal bitki örtüsünün tahribi, 

 Konutlardaki ve iĢyerlerindeki ısınmadan kaynaklanan (özellikle kalitesiz 

kömür kullanımı) hava kirliliği,  

 Motorlu araçlar ve deniz araçları,  

 Maden, kireç, taĢ ve kum ocakları, 

 Gübre ve zirai mücadele ilaçları,  

 Atmosferik olaylar ve doğal afetler,  

 Kanalizasyon sularının, arıtılmaksızın alıcı ortamlara verilmesi ve sulamada 

kullanılması,  

 Katı atıklar ve çöp,  

 Sulak alanların ve göllerin kurutulması,  

 Arazilerin yanlıĢ kullanımı,  

 Kaçak avlanma,  

 Televizyon, bilgisayar ve röntgen, tomografi vb tıbbi cihazların yaygınlaĢması 

ile meydana gelen radyasyon, 

 Endüstriyel ve kentsel kaynaklı gürültü. 
 

1.6. Kirlenme Sınıflandırılması 
 

Çevrenin temel unsurlarından olan doğa; kendine has fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

özelliklere sahiptir. Bu özellikler dikkate alındığında, çevre kirliliğini fiziksel, kimyasal, 

biyolojik ve radyolojik kirlenme baĢlıkları altında inceleyebiliriz. 
 

1.6.l. Fiziksel Kirlenme 
 

Çevreyi meydana getiren toprak, su ve havanın fiziksel özelliklerinin tamamının veya 

bir kısmının insan, hayvan ve bitki sağlığını tehdit edecek, olumsuz yönde etkileyecek 

biçimde bozulması olayıdır. Örneğin, doğal erozyon ile toprakların göl ve denizlere 

taĢınması, açık kahverenginden kırmızı siyaha kadar değiĢen renk almasına neden 

olmaktadır. Bu olay suların fiziksel kirlenmesidir. 
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1.6.2. Kimyasal Kirlenme 
 

Doğal çevreyi oluĢturan toprak, su ve havanın kimyasal özelliklerinin canlıların hayati 

faaliyetlerini ve aktivitelerini olumsuz yönde etkileyecek biçimde bozulmasıdır. Örneğin; 

çeĢitli fabrikaların katı ve sıvı atıklarının verimli tarım arazilerine veya akarsu ve nehirlere 

boĢaltılması. 

 

1.6.3. Biyolojik Kirlenme  
 

Doğal ortamı oluĢturan toprak, hava ve suyun çeĢitli mikroorganizmalarla kirlenmesi 

ve dolayısıyla mikrobiyolojik yapının bozulması; mikrobiyal kirlenmeyi, aynı ortamların 

mikroorganizmalarla kirlenmesi ise biyolojik kirlenmeyi tanımlar. Örneğin, tarım alanlarının 

kanalizasyon suyu ile sulanması veya kanalizasyon sularının akarsu, göl ve denizlere 

boĢaltılması ile kanalizasyon sularında bulunan hastalık yapıcı mikroorganizmalar toprağa, 

suya ve atmosfere geçerek bu ortamların mikrobiyolojik kirlenmesine yol açar. 

 

1.6.4. Radyolojik Kirlenme 
 

Nükleer silah denemeleri, nükleer atıklar ve nükleer santrallerde oluĢan kazalar 

sonucu kirlenme oluĢmaktadır. Örneğin, Çernobil nükleer santral kazası. 

 

1.7. Kirlilik ÇeĢitleri 
 

BaĢlıca çevre kirliliği çeĢitleri ise hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü 

kirliliği olarak sınıflandırılabilir. 

 

1.7.1. Hava Kirliliği 
 

Atmosferde toz, duman, gaz, koku ve saf olmayan su buharı Ģeklinde bulunabilecek 

kirleticilerin, insanlar ve diğer canlılar ile eĢyaya zarar verebilecek miktarlara yükselmesi, 

“Hava Kirliliği” olarak nitelenmektedir. Havayı kirleten maddelerin sınır değerleri, (havada 

zararlı olmayacak derecedeki en yüksek değerleri) her ülkenin ilgili kuruluĢları tarafından 

yasalarla belirlenir. Kirletici maddelerin niteliğine göre, canlılara vereceği zarar Ģekil ve 

dereceleri de değiĢir. Hava kirliliğine karĢı alınabilecek önlemler, kirlilik kaynağına göre 

(fabrika, termik santral, konutlar, taĢıt araçları) çok çeĢitlidir. 

 

1.7.2. Su Kirliliği 
 

Su kirliliği; istenmeyen zararlı maddelerin, suyun niteliğini ölçülebilecek oranda 

bozmalarını sağlayacak miktar ve yoğunlukta suya karıĢması olayıdır. Konutlar, endüstri 

kuruluĢları, termik santraller, gübreler, kimyasal mücadele ilaçları, tarımsal sanayi atık 

suları, nükleer santrallerden çıkan sıcak sular ve toprak erozyonu gibi süreçler ve maddeler 

su kirliliğini meydana getiren baĢlıca kaynaklardır.  
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1.7.3. Toprak Kirliliği 
 

Toprağın verim gücünü düĢürecek, optimum toprak özelliklerini bozacak her türlü 

teknik ve ekolojik baskılar ve olaylar, toprak kirliliği veya toprak kirlenmesi olarak nitelenir. 

Toprak kirlenmesi, hava ve suları kirleten maddeler tarafından meydana getirilir. Örneğin, 

kükürt dioksit oranı yüksek olan bir atmosfer tabakasından geçen yağmur damlacıkları; “asit 

yağıĢları” halinde toprağa düĢer. Toprak içine giren bu asitli sular, ağaç köklerini, bitkisel ve 

hayvansal toprak canlılarını zarara uğratır.; toprağın reaksiyonunu etkileyerek besin maddesi 

dengesini bozar; taban sularını içilmez hale getirir. Aynı Ģekilde çöp yığınlarından toprağa 

sızan sular, kirli sulama suları, gübre çözeltileri, radyoaktif maddeler, uçucu küller, toprağı 

kirleten madde ve kaynaklardır.  
 

1.7.4. Gürültü Kirliliği 
 

Ġnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan ve hoĢa gitmeyen seslere gürültü denir. 

Özellikle büyük kentlerimizde gürültü yoğunlukları oldukça yüksek seviyede olup Dünya 

Sağlık TeĢlilatı 'nca (WHO) belirlenen ölçülerin üzerindedir. Kent gürültüsünü artıran 

sebeplerin baĢında trafiğin yoğun olması, sürücülerin yersiz ve zamansız klakson çalmaları 

ve belediye hudutları içerisinde bulunan endüstri öğelerinden çıkan gürültüler gelmektedir. 

Meskenlerde ise televizyon ve müzik aletlerinden çıkan yüksek sesler, zamansız yapılan 

bakım ve onarımlar ile bazı iĢyerlerinden kaynaklanan gürültüler, insanların; iĢitme sağlığını 

ve algılamasını olumsuz yönde etkilemekte, fizyolojik ve psikolojik dengesini bozmakta, iĢ 

verimini azaltmaktadır. 
 

1.8. Çevre Sağlığı- Çevre Koruma 
 

Çevre kirliliğinin azaltılması ve ortadan kaldırılması için; çevre koruma, çevre sağlığı 

yada çevre sanitasyonu kavramı ortaya çıkmıĢtır. 
 

Çevre koruma; ekolojik dengenin korunması; havada, suda, toprakta kirliliğin 

bozulmaların önlenmesi ve çevrenin iyileĢtirilmesi için yapılan tüm çalıĢmaları ifade eder. 

Ġnsanların ve diğer canlıların sağlık ve doğal yaĢam temellerinin güvence altına alınması için 

gerekli önlemlerin bütünlüğünü ifade eden bir kavramdır.  
 

Çevre sağlığı tanımı ise öznel çevre yerine, varlığa yüklenerek onun, çevresel 

etkenlere karĢı korunması hali ve çevresel etkenlerin ona entegre edilmesi olarak 

tanımlanmaktadır. Demek ki çevre sağlığı, varlığın; olumsuz olarak tarif edilen her türlü 

çevresel etkene karĢı korunması ve onunla çevresel etkenleri belirlenen kriterlere uyumlu 

olarak bir arada tutma hizmetidir. Sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak olumsuz etkileyen 

fiziksel, kimyasal, biyolojik ve sosyal etkilerin ne olduğunu ve nasıl kontrol 

edilebileceklerini inceleyen bilim dalıdır. Çevre sağlığı, toplumların sağlık düzeyini önemli 

ölçüde etkilemektedir. Toplumların sağlık düzeylerinin geliĢmiĢliği ise değiĢik göstergelerle 

ölçülebilmektedir. Bunlar sağlık elemanına düĢen nüfus, yatak baĢına düĢen hasta, hastalık, 

ölüm olayları ve nedenleri gibi parametrelerin genel olarak alan üzerindeki dağılımıdır. Kimi 

bilim adamları, çevre sağlığı terimi yerine çevre sanitasyonu terimini kullanmaktadırlar. 

Aslında çevre sanitasyonu terimi çevre sağlığına göre daha iyi bir anlam taĢımakta olup 

kiĢinin sadece fiziksel çevresinde bulunan ve onun bedensel geliĢmesini sağlığını ve yaĢam 

süresince olumsuz yönde etkileyen tüm etmenlerin kontrolü olarak tanımlanmaktadır. 
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Sonuç olarak yapılan bu iĢler, genel anlamda toplum sağlığının korunmasını 

amaçlamaktadır. Bu da koruyucu sağlık hizmetleri içerisinde yer almaktadır. Bu hizmetler 

çevreye ve kiĢiye yönelik olarak iki bölümde incelenmektedir. Çevreye yönelik hizmetlerin 

amacı; çevrede sağlığı olumsuz yönde etkileyen biyolojik fiziksel ve kimyasal etmenleri yok 

ederek bu etmenlerin bireyler üzerindeki etkilerini inceleyip çevreyi olumlu duruma 

getirmektir. 
 

1.9. Katı Atıklar 
 

Katı atıklar ise genel olarak insan ve hayvan aktiviteleri sonucu oluĢan, üretici 

tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenini korunması bakımından 

düzenli bir Ģekilde bertaraf edilmesi gereken her türlü katı maddeler ve arıtma çamuru olarak 

tanımlanabilir.  
 

Katı atıkları kaynaklarına göre Ģöyle sınıflandırabiliriz. 
 

 Evsel 

 Endüstriyel 

 Tehlikeli 

 Özel atıklar (tehlikesi/tehlikeli ara kategori atıkları) 

 

ġekil 1.3: Atık Türleri 
 

BileĢimlerine göre katı atıkları Ģu Ģekilde sınıflandırabiliriz: 
 

 Organik l: Kompostlanabilir ve yanabilir organikler (bitkisel, hayvansal, 

kağıt, tekstil atıkları) 

 Organik ll: Biyokimyasal ayrıĢması imkansız ya da çok yavaĢ olan 

organikler ( odun, kağıt, deri, lastik, kemik, plastik atıklar). 

 Ġnert Maddeler: Yanmayan maddelerdir (cam, porselen, taĢ, kil 

atıklarıdır) 



 

 12 

Bununla birlikte katı atıkları, geri kazanılabilir atıklar ve organik atıklar olarak basit 

iki gruba ayırabiliriz. 

 

Plastik ve ambalaj atıkları (Yıkanıp granül haline dönüĢtürülerek ikinci ürün 

üretiminde, ham madde olarak kullanılmaktadır. Sera örtüsü, otomotiv sektöründe plastik 

torba, marley, pis su borusu, elyaf ve dolgu malzemesi, araba yedek parçası yapımında 

kullanılmaktadır), cam, kâğıt ve karton, metal (teneke, alüminyum, demir çelik, bakır, 

kurĢun), kauçuk gibi atıklar geri dönüĢümü yapılan atıklar grubunda inceleyebiliriz. 

 

1.10. Evsel Katı Atık Maddelerin Sınıflandırılması 
 

BĠLEġEN AÇIKLAMA 

Yemek 

Atıkları 

Hayvansal ve meyve sebze kalıntıları içeren atıklardır. Yemek 

atıkları, çürüyebilir özellikte oldukları için özellikle sıcak 

havalarda kolayca bozulabilir. 

Döküntü 

(Süprüntü) 

Yakılabilir ve yakılamayan özellikte, yemek atıkları içermeyen, 

çürüyebilir özellikte olan atıklardır. Tipik olarak yakılabilir 

olanlar, kağıt, karton, plastik, tekstil, kauçuk, deri, ağaç, Ģömine 

veya bahçe atıkları olabilir. Yakılamayan döküntü (süprüntü) ise 

cam alüminyum kaplar, demir içeren veya içermeyen metaller ve 

inĢaat malzemeleridir. 

Kül ve 

Kalıntılar 

Odun, kömür gibi yakılabilir maddelerin kalıntılarıdır. Güç 

tesislerinin atıkları bu sınıfa girmez. Kül ve kalıntılar, normalde 

tozlu maddelerden oluĢur. 

Moloz Ve 

ĠnĢaat Atıkları 

Yıkılabilen binaların veya yapıların atıkları moloz olarak 

adlandırılırken, bir yapının inĢaatı, tekrar modellenmesi, tamiri ve 

revizyonundan kaynaklanan atıklar inĢaat atığıdır. Bu atıklar; kir, 

taĢ, beton, tuğla, yapıĢtırıcı, ahĢap, kiremit ve tesisat, ısı ve 

elektrik parçalarını içerir. 

Özel Atıklar 
Sokakların süpürülmesinden kaynaklanan atıklar, Ģarampol 

çöpleri, ölü hayvanlar, terk edilmiĢ araçlar özel atık sınıfına girer. 

Arıtma Tesis 

Atıkları 
Evsel ve endüstriyel arıtma tesis atıklarından kaynaklanan, katı ve 

yarı katı atıklardır. 

Tablo 1.1: Evsel katı atık kapsayan maddelerin sınıflandırılması 
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1.11. Katı Atıkların Kaynaklarına ve Faaliyet Alanlarına Göre 

Sınıflandırılması 
 

Katı atıkların kaynaklarına ve faaliyet alanlarına göre sınıflandırılmasıaĢağıdaki 

tabloda verilmiĢtir. 

 
KAYN

AK 

ATIKLARIN 

KAYNAKLANDIĞI 

FAALĠYETLER VE YERĠ 

MEYDANA GELEN 

ATIKLARIN TĠPLERĠ 

Kentsel 

Katı 

Atıklar 

Evsel 

Büyük ve küçük ailelerin 

yaĢadığı müstakil evler, küçük, 

orta ve yüksek katlı apartmanlar 

Yiyecek artıkları, karton, plastik, 

deri, bahçe atıkları, odun, cam, 

teneke kutular, alüminyum diğer 

metaller, kül, sokak süprüntüleri, 

özel atıklar (iri eĢyalar, tüketici 

elektronikleri, beyaz eĢyalar, ayrı 

toplanmıĢ bahçe artıkları, piller, yağ 

ve motorlu araç lastikleri), evsel 

zararlı atıklar, ölü hayvanlar, terk 

edilmiĢ araçlar 

Ticari 

Dükkânlar, lokantalar, marketler, 

iĢ merkezleri, oteller, servis 

istasyonları, oto tamirhaneleri vs. 

Kağıt, karton, plastik, ahĢap, 

yiyecek atıkları, cam, metal, özel 

atıklar, Zaralı atıklar vs. 

Kurums

al 

Okullar, hastaneler, cezaevleri, 

kamu binaları 
Ticari atıklar 

İnşaat 

ve yıkım 

Yeni inĢaat alanları, yol onarım 

ve bakım alanları, yıkık ve 

kaldırımlar 

AhĢap, çelik, beton, toz ve toprak, 

tuğla, yapıĢtırıcı, kiremit ve tesisat, 

ısı ve elektrik parçaları, 

Belediye 

hizmetle

ri 

Cadde yıkama, çevre düzenleme, 

parklar ve plajlar, diğer dinlenme 

alanları 

Özel atıklar, çöp, sokak 

süprüntüleri, çevre düzenleme ve 

kesilen ağaç dalları, parklardaki 

genel atıklar 

Endüstriyel 

Atıklar 

Endüstri

yel 

proses 

katı 

atıkları 

ĠnĢaat, fabrikasyon alanları, hafif 

ve ağır üretim, rafineriler, 

kimyasal tesisler, yıkım vs. 

Endüstriyel proses atık sularındaki 

döküntü ve kırıntı maddeleri; 

endüstriyel olmayan yiyecek, çöp, 

kül, yıkım, inĢa atıkları,özel atıklar 

ve zararlı atıklar 

Zirai 

katı 

atıklar 

Araziye (tarlaya) ekilen ekinler, 

meyve bahçeleri, üzüm bağları, 

çiftlikler vs. 

BozulmuĢ yiyecek atıkları, zirai 

atıklar, zararlı atıklar 

Tehlikeli 

Atıklar 

Tehlikeli 

atıklar 

AraĢtırma, tıp, biyoloji, teknoloji 

merkezleri, klinik ve nükleer 

santraller 

Radyoaktivite taĢıyan atıklar,her 

türlü kimyasal, biyolojik, yanıcı ve 

patlayıcı maddeler, patolojik, 

enfekte atıklar 

Özel 

Atıklar 

Özel 

atıklar 

Evsel katı atık sınıfı dıĢında 

kalan; ancak evsel atıklara göre 

farklı yöntemlerle toplanması, 

taĢınması, iĢlenmesi ve bertaraf 

edilmesi gereken atıklardır. 

Atık yağlar, tarama çamurları, jips 

ve yakma fırını külleri 

Tablo 1.2: Katı atıkların kaynaklarına ve faaliyet alanlarına göre sınıflandırılması 

(Tchobanoglous,1993) 
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ġekil 1.4: Atık Türleri 

 

Söz konusu katı atıklarla ilgili tanımlar ve nitelikleri ile bunların toplanması, 

taĢınmasına ve bertarafına yönelik açıklamalar örnek resimlerle birlikte aĢağıda yapılacaktır. 

 

1.11.1. Evsel Atıklar 
 

Bu atıklar çoğunlukla sıkıĢtırmalı kamyonlar veya diğer araçlarla konteynerler vasıtası 

ile toplanan atık türleridir. Bu grup içinde evlerden kaynaklanan atıklar, ticari atıklar, idari 

atıklar ve pazaryerlerinden kaynaklanan atıklar ile benzeri artık malzemeler yer alır. 

Maalesef iri atıklarda, büyük olmalarına rağmen konteynerlerde veya onların yanlarında 

biriktirilerek, evlerden çıkan atıklarla birlikte toplandıklarından evsel atık türüne 

sokulmuĢtur. Farklı toplama ve taĢıma sistemlerinin olmamasından kaynaklanan ve henüz 

“geri dönüĢüm” ve “geri kazanım” faaliyetlerinin yeterince uygulanmadığından “evsel 

atıklar” ile diğer atıklar arasında net bir ayırım yapmak mümkün değildir.  

 

1.11.2. Ev Atığı 
 

Konutlardan kaynaklanan, içinde organik maddelerin yanında her türlü tüketim 

malzemelerini, kağıt, mukavva, metal, plastik gibi geri kazanabilir maddeleri ve problemli 

atıklardır. Örneğin; florasan lambalar, ampüller, pil, boya artıklarını da ihtiva eden atıklardır. 

 

1.11.3. Ticari Atık 
 

ĠĢyerlerinden; dükkân, lokanta, market, atölye, ticarethaneler vb. yerlerden 

kaynaklanan ve genellikle evsel atık toplama ve taĢıma sistemleri ile döküm alanına 

götürülen atıklardır. Ticari atık miktarı, ticari aktivitelere bağlı olduğundan düzensizdir. 

Nitelik açısından evsel atığa benzer bileĢenler içermektedir. Ticari atıklar,  lokanta ve 

kantinlerde üretilen ıslak ve genelde organik madde içeren atıklar hariç, özellikle kuru 

olduğu zaman yüksek oranda geri dönüĢebilen malzeme içerirler. 
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Resim 1.2: Ticari Atıklar 
 

1.11.4. Ġdari Atık  
 

Kamu kurum ve kuruluĢlarından, okullardan, ofis ve bürolardan çıkan atıklardır. 

KullanılmıĢ ofis kâğıtları, gazeteler, dergiler ve mukavva atıkları gibi. Bunların içlerinde az 

miktarda da olsa yemek atıkları, kantin atıkları, temizlik iĢlerinden gelen atıklar, bahçe 

çöpleri, iri atık ve diğerleri de bulunur. 

 

Resim 1. 3: Ġdari Atıklar 
 

1.11.5. Pazar Atığı 
 

Pazaryerleri ve sebze halinden veya benzeri satıĢ yerleri olan tezgâhların bulunduğu 

noktalardan kaynaklanan ve organik atıklar ile cadde süprüntüleri ve küçük miktarlarda da 

olsa mukavva veya plastik ambalaj malzemesi bulunan atıklardır. 

 

Resim 1.4: Pazar atıkları 
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1.11.6. Ġri Atık 
 

Standart konteyner ölçülerinden daha büyük olan eski mobilya, bozuk buzdolabı, 

fırınlar ve benzeri iri hacimli atıklardır. Ġri atıklar; evlerde, ticarethane, çeĢitli kurum ve 

kuruluĢlarda da ortaya çıkmakta ve içlerinde çoğunlukla tahta, hurda metal gibi kullanılabilir 

veya geri dönüĢebilir malzeme içerir. 

 

Resim 1.5: Ġri hacimli atıklardır atıklar 
 

1.11.7. Geri Kazanabilir Atık 
 

Katı Atıkların içindeki; kâğıt, karton, plastik, metal ve cam gibi yeniden 

değerlendirilebilir atıklardır. 

 

Resim 1.6: Geri kazanabilir (kağıt, plastik, cam, metal) atıklar 
 

1.11.8. Ambalaj ve Ambalaj Atıkları 
 

Ambalaj malzemeleri her türlü ürünün, tüketiciye veya kullanıcıya ulaĢtırılması 

aĢamasında, taĢınması, korunması, saklanması ve satıĢa sunumu için kullanılan herhangi bir 

malzemeden yapılmıĢ ürünlerin kullanımdan sonraki halidir . 

 

Resim 1.7: Ambalaj ve ambalaj atıkları 
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1.11.9. ĠnĢaat Atıkları 
 

Konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların yapımı esnasında ortaya çıkan 

atıklardır. Bu Atıklar, Hafriyat Toprağı ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği‟ 

ne tabidir. 

 

1.11.10. Yıkıntı Atıkları 
 

Yıkıntı konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların tamiratı, tadilatı, 

yenilenmesi, yıkımı veya doğal bir afet sonucunda ortaya çıkan atıklardır. 

 

Resim 1.8: ĠnĢaat ve yıkıntı atıkları 

 

1.11.11. Hafriyat Toprağı 
 

Genellikle inĢaat iĢleri esnasında kazı iĢlerinden oluĢan atıklardır. Kazılan sahanın 

geçmiĢine dayanarak toprak, mineral yağ (örneğin eski bir benzin istasyonu sahası), ağır 

metaller (örneğin eski ya da halen çalıĢan bir deri endüstrisi veya kimyasallarla metal yüzeyi 

iĢleyen bir endüstri sahası) gibi alanlardan zararlı bileĢenler ve diğer kirleticiler içerebilir. 

 

Resim 1. 9: Ġri hacimli atıklardır atıklar 

 

1.11.12. Cadde Süprüntüleri 
 

Cadde ve sokakların, elle veya otomatik makinelerle temizliği esnasında oluĢan 

atıklardır. 
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Resim 1.10: Cadde ve sokak süprüntüleri 
 

1.11.13. Kül ve Cüruf 
 

KıĢ aylarında ortaya çıkan önemli atık türlerinden biridir. Bazı ticari ve endüstriyel 

iĢletmeler tarafından yazın da üretilmektedir. 

 

Resim 1.11: Kül ve cüruf artıkları 
 

1.11. 14. Arıtma Çamuru 
 

Evsel ve evsel nitelikli endüstriyel atık suların, fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

iĢlemlerle arıtılmaları sonunda ortaya çıkan, suyu azaltılmıĢ veya kurutulmuĢ çamurdur. 
 

1.12. Atıkların Zararları 
 

Sağlıklı olmanın temel koĢullarından birisi de sağlıklı çevredir. Katı atıklar, atık 

döngüsü içinde üretildikleri andan son uzaklaĢtırma aĢamasına kadar çevre ve insanlarla 

doğrudan ya da dolaylı etkileĢim içindedir. Katı atıklar, gerek içeriklerindeki hastalık yapıcı 

veya bulaĢtırıcı maddelerle doğrudan; gerekse fare, sinek vb. diğer canlılar için beslenme ve 

üreme kaynağı olması nedeniyle dolaylı olarak çevre ve insan sağlığını olumsuz 

etkileyebilmektedir  

 

Resim 1.12: Katı atıkların geliĢigüzel çevreye atılması 
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1.13. Atık Yönetimi  
 

Atık yönetimi; atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, 

geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taĢınması, bertarafı ve bertaraf 

iĢlemleri sonrası kontrolü ve benzeri iĢlemleri içeren bir yönetim biçimidir. 

 

Entegre atık yönetimi ise; atık yönetiminin entegre olarak tüm atıklara beraber 

uygulanmasıdır 

Önleme

Minimizasyon

Yeniden Kullanım

Geri Dönüşüm

Enerji Geri Kazanımı

Bertaraf

ATIK YÖNETİM PİRAMİDİ

 

ġekil 1.4: Atık yönetim piramidi 

 

Atık Yönetim Piramidi üst basamaktan alt basamaklara doğru değerlendirilir. Yani ilk 

aĢama atığın oluĢmasının önlenmesi, eğer bu sağlanamıyorsa atığın minimizasyonu, diğer 

bir deyiĢle atığın en aza indirilmesidir. Daha sonra atığın yeniden kullanımı, eğer bu da 

mümkün olmuyorsa önce geri dönüĢüm ve sonra enerji geri kazanımı amaçlanır. Bu 

uygulanan yöntemlerden sonra elimizde kalan atığa ya da bu yöntemleri uygulayamadığımız 

atığa yapılacak en son iĢlem bertaraftır (düzenli depolama, yakma gibi). 

 

Katı atık yönetimi Ģunları içerir: 

 

 Önleme ve kaynağında azaltma, 

 Toplam, nakliye ve özelliğine göre ayrıĢtırma, 

 Yeniden kullanım, geri kazanım ve kompostlama, 

 Enerji amaçlı kullanım, 

 Düzenli depolama Ģeklinde bertaraf, 

 Bertaraf iĢlemleri sonrası kontrol. 

 

Katı atık hizmetlerinin görülmesini hedefleyen yönetsel yapılanmalarda temel amaç: 

toplum tarafından üretilen atıkların en uygun ekonomik Ģartlarda çevresel, teknik ve sosyal 

anlamda etkin ve verimli biçimde toplanması ve uzaklaĢtırılmasıdır. Bu iĢlemlerin baĢarısı, 

büyük oranda halkın katılımına ve desteğine bağlıdır. Bu nedenle katı atık yönetiminde karar 

vericilerin, teknokratların, bürokratların ve benzeri ilgili tarafların ötesinde halkın da 

bilgilendirilmesi, entelektüel bir faaliyetten öte bir gerekliliktir.  
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ġekil 1.5: Katı atık yönetimi aĢamaları 

 

1.13.1. Atık Yönetimi Planlanması 
 

Uygulanabilir ve verimli bir atık yönetimi için aĢağıdaki adımların uygulanması 

gerekir. 
 

 Yetkili / sorumlu belirlemek 

 Atığın tanımlanması 

 Kaynağında ayrı toplama 

 Personel eğitimi 

 Geçici atık depolama sahası kurulması  

 Ön iĢlem 

 Atıkların bertaraf / geri kazanıma gönderilmesi  

 Kayıtların tutulması 
 

1.13.2. Katı Atık Bertaraf AĢamaları 

 
Katı atık yönetimi, atığın üretiminden son posanın yok edilmesine kadar altı 

fonksiyonel aĢamada gruplandırılır. 
 

 Atık üretimi 

 Depolanması ve iĢlenmesi 

 Toplanması 

 Aktarım ve taĢınması 

 ĠĢlenmesi ve geri kazanılması 

 Posanın yok edilmesi 

 Katı atık miktarının belirlenmesi 
 

Katı atık sistemleri yönetiminin tasarımı ve iĢletilmesinde üretilen atık miktarı ve 

genel kompozisyonu kritik bir öneme sahiptir. Katı atık bileĢiminin bilinmesi hem atıkla 

ilgili olarak yapılacak zararsızlaĢtırma uygulamaları hem de kullanılacak teknolojiye karar 

verilmesi açısından zorunludur. 

Atıkların 

Toplanması 

Bertaraf 

Edilmesi 

KATI ATIK YÖNETĠMĠ AġAMALARI 

TAġINMASI KATI 

ATIK 
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1.14. Yerinde TaĢıma, Depolama ve ĠĢleme 
 

Toplanmadan önce depolanması, konteynerlere yerleĢtirilmesi, katı atıkların taĢınması 

ile ilgili aktivitelere yerinde taĢıma denilir. Toplama servisinin tipine bağlı olarak elle 

iĢleme, yüklenmiĢ konteynerlerin toplama noktasına hareket ettirilmesini ve boĢ 

konteynerlerin toplanmaları arasında yerleĢtirildikleri noktalara geri getirilmesini de içine 

almaktadır. 
 

Evlerde, sokak ve parklarda, pazaryerlerinde, sağlık kuruluĢlarında ve iĢyerlerinde 

oluĢan çöpler, toplum sağlığına zarar vermeyecek Ģekilde plastik, metal vb. kaplarda 

biriktirilir. 
 

Atık miktarına, atık çeĢidine uygun olara katık biriktirme yeri seçilmelidir. Biriktirme 

kapları yörenin durumuna, ekonomik ve kültürel yapısına bağlı olarak değiĢiklikler 

göstermektedir. Katı atıkların biriktirilmesi, tek tek hanelerin dolayısı ile ailelerin 

sorumluluğundadır. Aile bireylerinin eğitim düzeyi katı atıkların oluĢumundan yok 

edilmesine kadar tüm aĢamaları etkilemektedir ve temel belirleyici etmen olmaktadır. 

 

Çöp kovaları su geçirmez özellikte, paslanmaz, kapaklı iyi kapanan nitelikte olmalıdır. 

Kolay temizlenebilmeli, koku yapmamalıdır ,kaldırma ve taĢıma sırasında biçimini 

kaybetmemeli, delinmemeli, aĢınmamalıdır. Plastik çöp kovalarının yaygın bir kullanımı 

vardır. Çöp kovalının içine plastik torba konarak çöpler biriktirilmeli, kovanın içine plastik 

torba konmayacaksa kalıntı kalmayacak biçimde yıkanmalıdır. Çöp kovalarında herhangi bir 

nedenle sızdırma baĢladığında değiĢtirilmeli, çünkü sızıntı suları (Ģıra) oldukça tehlikelidir.   

Kolay taĢınması, paslanması, yıkanmaya elveriĢsiz olması, ağzının kapatılması ile sorunlar 

bulunması nedeniyle evlerde ince sacdan yapılmıĢ teneke kapların kullanılması sakıncalıdır. 

 

Bazı büyük binalarda çöp bacaları aracılığı ile çöpler toplanır, bunlar düĢme boruları 

biçiminde yapılır, üst bölümlerde havalandırma kanalı bulunur. DüĢey özelliği nedeniyle 

dökülen çöplerin söz konusu biriktirme yerinde toplanmasını sağlamaktadır. Genellikle kat 

aralarındaki kapaklar aracığı ile tüm daireler çöplerini söz konusu bacaya boĢaltır. 
 

Genel olarak evsel atıklar, atık toplama merkezi tarafından toplanmayı beklemek 

üzere düĢük ve orta yükseklikteki yerleĢim binalarının içinde ve etrafında çeĢitli noktalarda 

bulunan büyük konteynerlere yerleĢtirilirler. 
 

Yüksek apartmanlarda atıklar;  taĢıyıcılar tarafından her kattan toplanır ve bodrum 

katındaki servis alanına götürülür veya orada oturan sakinler tarafından belirlenmiĢ yere 

götürülür. Oturan sakinler tarafından, torbalanarak özel olarak dizayn edilen kanalın her 

kattaki açıklığına yerleĢtirilir. 
 

Konutlarda üretilen çöp, günlük olarak, konutun bulunduğu yoldan geçen çöp 

araçlarına, naylon poĢet içinde ve ağzı bağlı olarak teslim edilmesi Ģeklinde toplanır veya 

modern çöp toplama sistemlerinde, Ģehirde yer alan her bina ve yapı gruplarının çöp 

kapasitesi belirlenmiĢ, kapasiteye göre çöp konteynırları, binaların önüne konulmuĢtur. Bu 

konteynerlerde biriktirilir. Çoğunlukla plastik torbalarda biriktirilen çöpler ev veya apartman 

yakınındaki konteynerlere bırakılır. 
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Çöp konteynerları kentsel görünümü bozmayacak ve her türlü hava Ģartlarına 

dayanacak malzemeden seçilmeli, çöplerden dolayı oluĢan kötü kokunun ve sıvının dıĢarı 

sızmasını önleyecek Ģekilde imal edilmelidir. 

 

Konteynerler, belediye temizlik araçlarının çöpleri toplama durumuna göre ortalama 

40 lt. ya da 80-120lt arasında olması sağlanmalıdır. Çöp kaplarının 40 litreyi apartman, 

kamuya açık yerler ve lokanta bidonlarının ise 80 litreyi geçmemesini önerilmektedir. Kabın 

tek elle taĢınabilecek özellikte olması önerilmektedir. Evlerdeki hacim çapı 36 cm, 

yüksekliği 40 cm olan bir silindire karĢılık gelmektedir. Dolu iken ağırlığı 35 kg aĢmaması 

gerekir. Çöplerin plastik torbalarda niteliğine göre ayrılarak toplanması büyük kolaylık 

sağlar. Ancak eğitim düzeyi yüksek, toplumlarda sağlanabilir. Ayırma yanan, ambalaj, kâğıt, 

ĢiĢe, cam, pil vb. Ģeklinde ayrılması kentlilik bilinciyle iliĢkilidir. 

 

Resim 1.13: Metal konteyner ve plastik konteyner  

 

Ticari ve endüstriyel binalarda veya iĢ alanlarında üretilen katı atıklar genellikle ağzı 

merdaneli nispeten büyük konteynerlerde toplanırlar. Bu koyteynerler bir kerede doldurmuĢ 

servis asansörleri tarafından uzaklaĢtırılır. Eğer bir tane varsa; büyük depo konteynerlerine, 

depolama konteynerleri ile birlikte kullanılan kompaktörlere,  malzemeleri özel balyalara 

veya özel dizayn edilen konteynerlere sıkıĢtıran sabit kompaktörlere, yakıp kül eden 

ekipmanlar gibi diğer iĢleme ekipmanlarına boĢaltılır. 
 

Kentlerde otobüs durakları, üst ve alt geçitler, parklar ve oyun alanları gibi günlük 

ortak yaĢam alanları, ana caddeler, yollar, sokaklar temizlik iĢçileri tarafından değiĢik araçlar 

(vakumlu yol süpürme araçları, süpürge, faraĢ vb.) ile günlük temizliği yapılarak, çöpler 

koyteynerlerde biriktirilir. Özellikle pazaryerleri, yıkama aracıyla özel bakteri öldürücü 

deterjanlarla yıkanarak temizlikleri sağlanmalıdır. ĠnĢaatlardan çıkan molozlar  ve  kıĢ 

aylarında sobalardan çıkan küllerin oluĢturduğu atıklar diğer atıklardan ayrı olarak 

toplanmalıdır. 
 



 

 23 

 

Resim 1.14: Meydancı iĢçileri ve meydancı arabaları 

 

Resim 1.15: Vakumlu - sırtta taĢınabilir süpürme makinesi 

 

 

Resim 1.16: Kentlerde kullanılan temizleme ve yıkama araçlarının görüntüsü 
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Resim 1.17: Çöp biriktirme kaplarının çeĢitleri (Parklarda kullanılan, büro ve yeraltı çöp 

kovaları ile geri dönüĢüm konteyneri) 

 

1.14.1. Atık Toplayan personel 
 

Atık toplanması ile ilgili sorunların baĢında, toplama aĢamasındaki denetimin az 

olması gelmektedir. Çünkü çalıĢanların çalıĢma alanları oldukça dağınıktır ve bu kiĢilerin 

çalıĢma etkinliğinin yetersizliğini gösteren, atıkların tam olarak toplanamaması gibi sorunlar 

dıĢında, sağlıkları ile ilgili bir denetim yapılmamaktadır. Böyle bir denetimde: 

 

 Katı atık bileĢimi, ağırlık, hacim ve toksisite değiĢimleri, 

 TaĢıyıcı büyüklüklerindeki değiĢikler, 

 TaĢıyıcı araç tip değiĢiklikleri, 

 Ġklim ve hava Ģartlarındaki değiĢiklikler, 

 ÇalıĢma bölgelerindeki çocuklar, 

 Sokak onarımları, hareketi engelleyen onarım sorunlarını olup olmaması 

 ÇalıĢma alanında, kayganlık, çukur vb. etmenler, 

 Park etmiĢ araçlar, 

 TaĢıyıcı aracın kendisi baĢta olmak üzere bölgedeki trafik, 

 Sokak hayvanlarının varlığı, 

 Böcek ısırıkları, 

 Kemiricilerin varlığı göz önüne alınmak zorundadır. 

 

Çöp toplamakla görevli kiĢilerin, çalıĢma ortamının karakteristik özellikleri açısından 

değerlendirilmesi, denetim listeleri aracılığı ile kolayca yapılabilir; ancak bu konuda 

değerlendirme yapabilecek yeterlikte eleman bulunması gerekmektedir.  



 

 25 

1.14.2. Atık Toplayıcılarının Uyması Gereken Kurallar 

 

 

Resim 1.18: Atık toplayıcıların kullandığı koruyucu ekipmanlar (iĢ kıyafeti, deri eldiven, 

koruyucu gözlük) 

 

 Atıkları toplamakta görevli kiĢilerin iĢleri sırasında iĢ elbisesi veya tulum 

giymeleri zorunluluktur. Günlük çalıĢma süresinin tamamlanmasından sonra 

tulumların çıkarılması ve diğer kıyafetlerden ayrı olarak yıkanmasının 

sağlanması ve yıkama iĢlemi sırasında da yüksek ısı veya buhar dezenfeksiyon 

gerekir. 

 Atık toplayıcıları, görünebilir renkte özellikle yağmurlu ve sisli havalarda sarı 

ve portakal renginde kıyafetler giymelidir. 

 Atık toplayıcılarının vücutlarında açık yer olamamalı, çalıĢma Ģartlarına uygun 

en rahat ve en gerekli giyecekler giymelidir. 

 Eldiven, koruyucu gözlük ve koruyucu baĢlık kullanmalıdırlar. 

 Kullanılan eldivenler; batma ve kesilmeleri önleyecek özellikte, asit, insektisit 

ve perstisitlerden etkilenmeyecek, suya dayanıklı, kuru ve ıslak Ģartlarda iyi bir 

kavrama yapan, kolay yıkanabilir, iĢ Ģartlarına göre dayanıklı bir maddeden 

yapılmıĢ olmalıdır.  

 Atık toplayıcıları iĢe giriĢ ve periyodik muayeneleri düzenli olarak yapılmalıdır. 

 Tetanoz, sarılık gibi hastalıklara karĢı aĢılanmalıdır. 

 KiĢiler günlük giyeceklerini giyemeden önce banyo yapma imkânına sahip 

olmalıdır. 

 Çöp toplamakta görevliler; temel sanitasyon, ağırlık kaldırma, aracın 

yüklenmesi vb. konularında eğitilmelidir. 

 Atık toplayıcılarına, ilk yardım konusunda gerekli eğitim verilmeli, 

karĢılaĢtıkları kazalara doğru ve tekniğine uygun ilkyardım yapmaları 

sağlanmalıdır. Özellikle göze yabancı cisim kaçması önemli bir risktir. 

SıkıĢtırma iĢlemi sırasında sıçrayan cam, pil ve akülerden sıçrayan asit, diğer 

atık ve atık parçaları ile aerosol kutuları tehlikeli olabilmektedir. Bunların 

sıkıĢtırılması durumunda patlama durumu olduğu unutulmamalıdır.  

 

1.14.3. Atıkların TaĢınması 
 

Ev ve iĢyerlerinin önünde biriktirilen çöpler, belirli aralıklarla ilgili belediyelerce 

toplanarak depolama sahasına taĢınır. 
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Evlerde biriktirilen katı atıkların yok edilmesinde yerinde biriktirme, biriktirilen katı 

atıkların toplanarak evlerin bulunduğu bölgeden katı atık biriktirme ya da iĢleme alanına 

taĢınması, yok edilmesi ya da arıtımı olarak üç aĢama bulunur. Evlerde biriktirilen katı 

atıkların yok edilmesinde seçilecek yöntem, birçok etmenle değiĢebilmektedir. Bu etmenler 

arasında,  iklim, coğrafik bölge, halkın yaĢama Ģartları, ekonomik durum, jeolojik özellikler, 

su kaynaklarının kirlenme riski, sanayi durumu, tarımsal özellikler, teknik standartlar ve 

teknik yeterlilik derecesi, taĢıma araçları, taĢımakla görevli kuruluĢların ekonomik 

imkânları, teknik imkânlar sayılabilir. 

 

Modern çöp toplama araçları, çöp bidonlarını otomatik olarak alıp çöp haznesine 

boĢaltılmasını ve araç kasasına boĢaltılan çöplerin preslenmesini sağlayan sistemle 

donatılmıĢtır. Böylelikle, çöp toplama iĢleminin hızlıca yapılabilmesi, araçların bir seferde 

daha fazla çöp taĢıyabilme kapasitesinin arttırılması ayrıca iĢgücünün etkin kullanılabilmesi 

olanak sağlar. 

 

Özel çöp kamyonları ile yapılan toplama da biri sürücü ve iki yükleyici olmak üzere 

en az 3 kiĢi gerekmektedir. Bu, önemli bir iĢ gücü maliyeti olarak görülmektedir. 

 

Katı atıkların toplama sıklığı, katı atıkların miktarına ve yerel Ģartlara bağlı olarak 

değiĢebilir. Sineklerin yumurtlama ve kuluçka süreleri göz önüne alındığında en azından 

haftada bir toplanması esastır. Ülkemizde bazı belediyelerin standartlarına göre ana 

caddelerin her gün, ara sokaklar ise haftada iki kez katı atıkların toplaması öngörülmüĢtür. 

 

YerleĢim yerlerinde, yazın haftada iki kez ve kıĢın ise haftada en az bir kez toplanması 

zorunludur. Çöpler;  iĢyeri, lokantalardan, pazaryeri, park, piknik, yerlerinden kamuya açık 

alanlarından her gün toplanmalıdır. 

 

Çöpler ev ev dolaĢarak, ya da kamuya ait büyük çöp kutularında biriktirilen çöplerin 

alınmasıyla toplanılır. Çöp taĢımakta kullanılan tüm araçların çevresi kapalı ve etrafa koku 

ve dağılma imkânı vermeyecek biçimde kapatılmıĢ, ağızları açılabilen ve kapatılabilen 

dökme bölümleri bulunan araçlar olmalıdır. Dökülen çöplerin bu bölgede birikmemesi için 

özel sıkıĢtırma sistemleri yapılmalıdır. Bu sıkıĢtırma sistemleri ile yüklene materyalin üçte 

birlik hacme indirilmesi mümkün olmaktadır. 1 cm² ye  2 kg‟lk bir kuvvetle sıkıĢtırma ile 

sağlanan hacim azalması daha fazla çöpün tek bir kamyonla veya araçla taĢımasına imkân 

verir. 

  

Resim 1.19: SıkıĢtırmalı çöp toplama kamyonları 
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Atıkların toplanma zamanı değiĢebilir. Trafik akıĢ ve yoğunluğu, iklim önemli 

belirleyici faktörler arasındadır. Atıkları toplama zamanını gece yarısı ile sabahın erken 

saatleri arsındaki dilim olarak belirtilir. Toplumun kent hizmetlerine katkısı yeterli değilse 

düzensiz olarak kapı önlerine bırakılan çöpler günün sıcak saatlerinde önemli sorunlara 

neden olabilir. KokuĢma, sızdırma sonucu bir takım böcekler beslenme imkânı bulabilir. 

Kirletici etki ön plana çıktığında etkin bir çöp toplama sistemi olsa bile istenen amaç 

sağlanamaz. 

 

Çöplerin, trafiğin yoğun olmadığı zamanlarda toplanması en uygundur. Yayaların aĢırı 

fazla olduğu zamanlarda çöp toplama iĢi uygun görülmemektedir. Halkın, çöplerin sağlıklı 

olarak toplanması ve uzaklaĢtırılmasına yönelik katkısı, ancak etkin bir eğitim sürecinden 

sonra mümkündür. Eğitim yetince baĢarılı olmayacak olursa baĢlatılan kampanyalar 

genellikle sonuçsuz kalmaktadır. Belediyelerin çöplerin kapıya bırakılması için belirli 

saatleri vermeleri yönlendirici olabilmektedir. 

 

Katı atıkların taĢınmasının ekonomik olmasını sağlamak, taĢıma hattındaki trafiğe 

fazla yüklenmemek için Ģehirlerin merkezi yerlerinde aktarma istasyonları kurulabilir. Bu 

istasyonlarda küçük hacimli araçlarla toplanan katı atıkların daha büyük hacimli araçlara 

aktarılarak, bu araçlarla iĢleme ve depo yerlerine taĢınması sağlanır. Aktarma direkt taĢıma 

aracına yapılabileceği gibi, bir ara depoya (bunker) boĢaltıldıktan sonra, yeni araca 

doldurmak Ģeklinde, dolaylı olarak da gerçekleĢtirilebilir. 

 

Aktarma istasyonlarının koku, toz, gürültü ve görünüĢ yönünden çevreyi kirletmemesi 

için boĢaltma iĢleminin yapıldığı yerlerin kapalı olarak inĢa edilmesi zorunludur. 

 

Resim 1.20: Katı Atık Aktarma Ġstasyonu ve büyük çöp depolama aracı 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 
Mevzuat doğrultusunda evsel ve kentsel atıkları sağlık Ģartlarına uygun olarak imhası 

ve ıslahını sağlayabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Bulunduğunuz yerde toplanan atıklar nasıl bertaraf edilmektedir? araĢtırınız 

 Atıkların zararsızlaĢtırılmasında hangi yeni ve geliĢmiĢ yöntemler 

kullanılmaktadır? AraĢtırınız. 

 Düzenli depolama tesisleri nasıl ruhsatlandırılır? Hangi kriterler göz önünde 

bulundurulur? AraĢtırınız. 

 Kompostlama yöntemi ev koĢullarında yapılır mı? AraĢtırınız. 

 Geri dönüĢümün ekonomik ve çevre açısından önemini araĢtırınız. 

 Geri dönüĢüm hangi tür atıklara uygulanır? AraĢtırınız. 

 Çöp fabrikaları nasıl iĢler? araĢtırınız. 

 Yakma tesisleri kurulurken nelere dikkat etmek gerekir? AraĢtırınız. 

 Atık bertarafı ile ilgili mevzuatı araĢtırınız. 

 Çevremizde toplanan atıklar YapmıĢ olduğunuz araĢtırmaya iliĢkin 

dokümanlardan bir dosya hazırlayarak, bilgileri sınıf ortamında sununuz. 

Alınabilecek tedbirleri sınıf ortamında tartıĢınız.  

 

2. EVSEL VE KENTSEL KATI ATIK ISLAHI 

VE ĠMHASI  
 

Tüm atıklar göz önüne alındığında bunlar içerisinde katı atıkları, miktar olarak 

problem yaratır. Katı atık miktarının az ve dökülen alanın büyük olması durumunda doğada 

biyolojik olarak ayrıĢmaları mümkündür; fakat miktarın çok olması durumunda katı atıklar 

gün geçtikçe daha büyük problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle bertaraf 

yöntemleri çok önemlidir. 

 

Evsel ve kentsel katı atıkların bertaraf yöntemleri; düzensiz (vahĢi) depolama, düzenli 

depolama, kompostlaĢtırma, geri kazanım, yakma, plazma yöntemleri, piroliz gibi 

yöntemlerle gerçekleĢtirilmektedir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ġekil 2.1: Katı atık bertaraf yöntemleri  

 

2.1. Düzensiz (VahĢi) Depolama  
 

Atıkların açık araziye rasgele boĢaltılmasıdır. Bu usul, çevreye vereceği zararlardan 

dolayı son derece tehlikeli ve sakıncalıdır.  

 

Türkiye‟de yaygın Ģekilde kullanılan bu yöntemde, çöpler hiç bir önlem alınmadan bir 

alana atılıp bırakılmaktadır. Düzensiz depolamada yeraltı suları kirlenmekte, rahatsız edici 

kokulara, yangınlara neden olmakta, sinek, haĢere vb. problemler doğurmakta, burada 

beslenen kuĢ ve diğer hayvanlar bulaĢıcı hastalıkların yayılmasına sebebiyet vermektedir. Bu 

nedenle bu yöntemden en kısa zamanda vazgeçilmelidir. 

 

Resim 2.1: Düzensiz çöp depolama alanı 

 

2.2. Düzenli Depolama 
 

Atık yönetimi hiyerarĢisinde son aĢama, atıkların insan ve çevre sağlığına zarar 

vermeyecek uygun metotlar ile bertarafıdır. Geri kazanılamayan ve geri dönüĢtürülemeyen 

atıkların depolanması suretiyle bertarafı günümüzde halen yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Diğer Yöntemler 
Piroliz 

Plazma Yöntemi 

 

KATI ATIK BERTARAF YÖNTEMLERĠ 
 

Düzenli 
Depolama  

 

Yakma Kompostlaştırma Ayrı Toplama-  
Geri Kazanım 
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Atıkların kontrolsüz-vahĢi depolanması alıcı ortamlar olan hava, su ve toprakta, 

giderilmesi güç, bazen kalıcı zararlar yaratır. Toprak katmanında oluĢan kirliliğin flora ve 

faunayı etkilememesi için düzenli depolama yapılması zorunludur. 
 

Düzenli depolama sahalarında oluĢan süzüntü suları taban izolasyonu yapılırken 

döĢenen borular vasıtasıyla toplanır. Süzüntü sularının yeraltı sularına ve toprağa zarar 

vermemesi için arıtma sistemi kurulur. 

 

Resim 2.2: Süzüntü sularının düzenli depolama tesislerinden toplanarak arıtılması için yapılan 

arıtma tesisleri 
 

En ekonomik yatırım ve iĢletme maliyetine sahip olması, miktarına göre kapasitesinin 

kolaylıkla artırılabilmesi, kapatılan arazinin nihai imha metodu olması nedeniyle ülkemizin 

Ģartlarına en uygun bertaraf yöntemidir.  
 

Bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra çöplerin bu sahaya dökülmesine baĢlanır. 

Dökülen çöpler her gün iyice sıkıĢtırıldıktan sonra her taraftan en az 20 cm kalınlığında 

toprakla örtülür. Arazi doldukça, çürüme neticesinde oluĢacak gazları uzaklaĢtırmak için 

gerekli boru tertibatı da yerleĢtirilir. Bu yöntemde, depolama sahasına dökülen çöplerin 

içinde bulunan organik maddeler anaerobik bozuĢma neticesinde Karbondioksit (CO2), 

Metan (CH4)  Amonyak ( NH3) ve Hidrojen sülfür (H2S) gazları ile suya dönüĢür. 

Bunlardan metan (CH4) kalorifik değeri yüksek yanıcı bir gazdır. 

 

 

Resim 2.3: Düzenli depolama sahasının hazırlanması 
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Depolama alanında gazların en yoğun olduğu süre,depolamanın tamamlanmasını takip 

eden 5-15 yılları arasıdır. Düzenli depolama sahalarında belli aralıklarla ve değiĢik çaplarda 

gaz toplama bacaları inĢa edilerek oluĢan gazlar (CH4, CO2, N2, NH3, H2S vb.),  kontrollü 

bir Ģekilde toplanır. Bu Ģekilde, gazın patlama riski ve koku rahatsızlığı önlenir. Depolanan 

çöpte oluĢan katı atık gazlar toplanarak gaz motorunda yakılıp enerjiye dönüĢtürülebilir veya 

biriktirilip depolanarak ısıtmada kullanılabilir. Depolanan 1 milyon ton katı atıktan yaklaĢık 

1 megavat/saat elektrik üretilebilir. 

 

Atıklar yaklaĢık 50‟Ģer cm‟ lik yüksekliklerde serilir ve çelik silindirli kompaktörlerle 

sıkıĢtırılır. n150-200 cm kalınlık elde edildiğinde 30 cm toprak tabakası ile kapatılır. 

Planlanan sayıda katmanlar tamamlandığında , üste yine toprak serilip üzerine kil serilip 

sıkıĢtırılır. 

 

En üste bitki toprağı da serildiğinde çöp sahası, yeĢil alan olarak kullanılmaya hazır 

hale gelir. Organik maddelerin haricindeki maddelerden de bir kısmı değiĢik yöntemlerle 

imha olmakta veya parçalanmakta ve yalnız naylon torbalar gibi inert bazı maddeler 

bozuĢmadan veya parçalanmadan kalmaktadır. BozuĢma neticesinde bu sahalarda zamanla 

çökmeler oturmalar görülmektedir. Bu nedenle terkedilmiĢ, dolmuĢ düzenli depolama 

sahalarının üstünde bina yapmaktan kaçınılmalıdır. Bunun yerine sözkonusu sahalar 

çimlendirilip golf ve futbol sahalarına dönüĢtürülebileceği gibi rekreasyon alanına da 

dönüĢtürülebilir. Katı atık depolanması tamamlandıktan sonra sızdırmaz sahanın içine 

yağmur sularının karıĢması önlenir ve bitkisel toprak da serildikten sonra yeĢillendirme 

çalıĢması yapılır. Bu nihai örtü tamamlandığında, alanın üzerinde çeĢitli rekreasyon alanları 

kurulabilir. Sahada çeĢitli yapı gerektirmeyen sosyal tesis ve sportif alanlar yapılabilir. 

Örneğin futbol, basketbol, voleybol, golf sahaları ve çay bahçeleri vb. 

 

ġekil 2.2: Düzenli depo sahasının doldurulma kesiti 
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ġekil 2.3: Düzenli depo sahasının doldurulma kesiti 

 

 

Resim 2.4: Düzenli depolama sahalarının süzüntü sularının toplanması için yapılan taban 

izolasyonu görüntüleri 
 

2.2.1. Düzenli Depolamanın Avantajları  

 
 Diğer katı atık imha teknolojilerinin aksine, kesin sonuç veren bir uzaklaĢtırma 

yöntemidir.  

 Uygun arazi bulunduğu takdirde en ekonomik ve pratik seçenektir. 
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 Ön yatırımı nispeten en az olan yöntemdir.  

 Nihai imha metodudur. Her türlü çöp için uygulanabilir.  

 Esnek bir metottur. Katı atık miktarına göre kapasite kolaylıkla arttırılabilir.  

 

Kullanılıp kapatılan araziden rekreasyon amacıyla istifade edilebilir.  

 

2.2.2. Düzenli Depolamanın Dezavantajları 

 
 Kalabalık yörelerde, ekonomik taĢıma mesafesi içinde uygun yer bulmak 

güçtür.  

 YerleĢim yerlerine yakın deponi alanları için, halkın muhalefeti ile 

karĢılaĢılabilir 

 TamamlanmıĢ deponi alanlarında göçük ve yerel çökmeler olabileceğinden 

devamlı bakımı gereklidir.  

 Sıvı ve gaz sızıntıları kontrol edilmezse sakıncalı durumlar ortaya çıkabilir. 

 

Düzenli depolama tesisleri planlanırken aĢağıda belirtilen hususlar ve bunların bazıları 

ile ilgili uygulanabilecek alternatifler göz önüne alınarak mevcut çevresel Ģartlara uyumlu ve 

çevreye daha duyarlı bir düzenli depolama projesi gerçekleĢtirilebilir. 

 

 Taban astar sistemi (drenaj sistemleri dahil). 

 Üst ve yan astar kaplama yöntemleri ve bunların serilme sıraları. 

 Toprak seviyesi ve ortalama en yüksek yeraltı suyu seviyesine bağlı 

kalınarak taban astar sisteminin derinliğinin belirlenmesi. 

 Doldurma yöntemleri (bölmelendirme/kompartıman usulü, vb.). 

 Kompartımanların/bölümlerin boyutu ve yeri. 

 Sızıntı suyunun toplanması ve arıtımı. 

 Metan gazının kontrolü ve iĢleme tabi tutulması. 

 Rahatsızlık verici kokunun, tozun, çöpün ve hayvanların proje alanına 

giriĢinin sınırlandırılmasıyla ilgili önlemler. 

 Doğal afet veya herhangi bir kaza durumunda uygulanacak önlemler. 

 Rehabilitasyon ve doğaya yeniden kazandırma, rekreasyon alanları 

yaratılması ile ilgili alternatifler. 

 ĠĢletme ve bakım yöntemleri. 

 

2.2.3. Katı Atık Depo Tesislerinin Yer Seçimi 
 

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince; evsel ve evsel 

nitelikli endüstriyel katı atıkları ve arıtma çamurlarını düzenli olarak depolamak amacıyla 

inĢa edilen depo tesisleri yer seçiminde aĢağıdaki kriterlere uymak zorundadır. 

 

 Bakanlık veya ilgili belediyeler tarafından içme suyu temin edilen ve edilecek 

olan yüzeysel su kaynaklarının korunması ile ilgili olarak çıkarılan 

yönetmeliklerde, çöp dökülemeyeceği ve depolanamayacağı belirtilen koruma 

alanlarında kurulamaz. 
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 Depo tesisleri, en yakın yerleĢim bölgesine uzaklığı 1000 metreden az olan 

yerlerde inĢa edilemez. ancak, depo tesislerinin çevresinde tepe, yığın ve 

ağaçlandırma gibi tabii engeller varsa mahalli çevre kurullarının kararı ve 

gerektiğinde Bakanlığın uygun görüĢü ile,  bu mesafeden daha az olan yerlerde 

de ilgili belediye ve mahallin en büyük mülki amirliğince depo kurulmasına 

müsaade edilebilir. 

 Su taĢkın riskinin yüksek olduğu yerlerde, heyelan, çığ ve erozyon 

bölgelerinde, içme, kullanma ve sulama suyu temin edilen yeraltı suları koruma 

bölgelerine katı atık depo tesislerinin yapılmasına müsaade edilemez. 

 Bu alanlar iĢletmeye açıldıktan sonra iskana açılmayacak Ģekilde planlanır ve 

etraflarına bina yapılmasına müsaade edilemez. 
 

Evsel atıkları düzenli depolamak maksadıyla inĢa edilen depolara, insan ve çevre 

sağlığını korumak amacı ile; 
 

 Sıvıların ve sıvı atıkların,  

 Akıcılığı kayboluncaya kadar suyu alınmamıĢ arıtma çamurlarının,  

 Patlayıcı maddelerin,  

 Hastane ve klinik atıkların,  

 Hayvan kadavralarının,  

 Depolama esnasında toz, gürültü, kirlenme ve kokuya sebep olabilecek 

atıkların,  

 Radyoaktif madde ve atıkların,  

 Tehlikeli atık sınıfına giren katı atıkların, depolanması yasaktır. 
 

2.3. Yakma 
 

Büyük Ģehirlerde ve çöp depolama alanı bulma imkanının sınırlı olduğu bölgelerde, 

atıkların imha edilmesi için yakma yönteminden yararlanılır. Yakma iĢleminde atıklar, 

yüksek sıcaklıklarda büyük fırınlar içinde yakılarak tamamen imha edilir. 
 

Çöplerin özel bir Ģekilde projelendirilmiĢ fırınlarda yakılır. Atık bertaraf iĢleminde 

atık kontrollü bir Ģekilde yakılarak daha az hacim kaplayan ve daha zararsız bir forma 

dönüĢtürülür. Evsel, endüstriyel, tehlikeli ve tıbbi atıklar bertaraf edilir. Bu atıklar yakma 

iĢlemine tabi tutulmadan önce birbirinden ayrılmalıdır.Böylece tehlikeli veya tıbbi vasfa 

sahip olmayan atıkların kontaminasyonu engellenmiĢ olur. Bu da daha küçük bir atık hacmi 

için tehlikeli veya tıbbi atık iĢlemi yapılmasını sağlayarak ekonomik olarak maliyetlerin 

düĢmesini sağlayacaktır. Organik atıklardan enerji üretme ihtimal, atık yakma iĢleminin 

önemli bir avantajını temsil etmektedir; ancak, bu iĢlem sonucunda diğer yöntemler 

kullanılarak (genelde düzenli depolama) bertaraf edilmesi gereken baĢka bir atığın (kül) 

oluĢması söz konusudur. 
 

Türkiye'de kullanılan yakma yöntemi ise yaratılan çöp dağlarının kendi içinde 

zamanla oluĢan karbon gazının yardımı ile tutuĢturularak içten içe yakılmasıdır. Bu yöntem 

konunun uzmanı olmayan kiĢiler tarafından geliĢi güzel yapılmaktadır. Sistem için yapılan 

iĢlem, bazen getireceği yarardan çok daha fazla zararı beraberinde getirmektedir; çünkü 

yakma iĢlemi, çöp dağları içinde olan karbon gazı miktarı ölçülmeden yapıldığında; gazın 

fazla olması halinde ani patlamalara, can ve mal kaybına yol açar. 
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Atık yakma projelerinde, atıkların geri dönüĢümünü ve enerji üretimini sağlamak ve 

aynı zamanda çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirmek için aĢağıdaki hususlar 

öncelikle göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

 Yakma iĢleminden önce atıkların ön ayırmaya tabi tutulması. 

 Yakma tesisinde baca gazı temizleme sisteminin kurulması ve toz, 

kükürtdioksit (SO2), azotoksitleri ( NOx) , hidroklorik asit ( HCl), hidrojen 

florür ( HF)  gibi maddelerin emisyonunun azaltılması. 

 Yakma tesisinde, enerji tasarrufu ve yakma iĢleminde elde edilen ısının 

kullanımı için yöntemler uygulanması. 

 Yakma sonucu ortaya çıkan maddelerin, (cüruf, kül) baĢka sanayi tesislerinde 

kullanılması. 

 

Yakma tesisleri bölgesel olarak hava kirliliği, toprak kirliliği, gürültü ve görüntü 

kirliliği yaratarak çevresel yaĢam Ģartlarına ve halk sağlığına etki edebilmektedir. 

 

Hava kirliliği, baca gazı arıtma/temizleme (kirletici maddeleri tutulması veya 

değiĢtirilmesi) sistemleri ile minimize edilmelidir. Uçucu gazlardaki yanıcı olmayan 

maddelerin (CO, CxHy) miktarını azaltıcı diğer bir önleyici yöntem ise minimum 2 saniye 

kapasiteye sahip bir yanma odasının (850 dereceden yüksek) eklenmesidir. Atık yakma 

tesislerindeki uçucu gazlar, CO ve bazı hidrokarbonları içerir. Yüksek ısıda, yeterli yakma 

süresi ve fazla miktarda oksijen sağlanmasıyla bu bileĢikler ısıl olarak parçalanır ve zararsız 

moleküllere, yani karbondioksit ve suya (CO2 ve H2O) dönüĢür. 

 

Resim 2.5: Atık Yakma tesisinden görüntüler 
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Yakma iĢlemi düzgün Ģekilde gerçekleĢtiğinde, küller ve cüruf daha sonra yol 

yapımında, çimentoda dolgu maddesi olarak ve asfalt yapımında kullanılabilir. Yakma 

iĢlemi sonunda oluĢan malzemenin yeniden kullanılamadığı durumlarda düzenli depolama 

nihai bertaraf yöntemi olarak kullanılabilir. Yanabilecek maddeler yakılarak ısı enerjisi de 

elde edilir ve bu Ģekilde çevreye verilen zararlar önlenir. Yanma sonucu ortaya çıkan küller 

ise gübre olarak kullanılır. 

 

Havayı kirletmeyen, geri dönüĢüm sağlayan, ısı enerjisi üreten ve yer kaplamayan 

paket tipte üretilen tipleri, yakma üniteleri üretilmektedir. Bunlar daha çok, belediyelerde, 

köylerde, kasabalarda, hastanelerde, sağlık birimlerinde, sitelerde, toplu konutlarda, yerleĢim 

alanlarında, sanayi sitelerinde, tavuk çiftliklerinde, askeri birliklerde, yerel yönetimden uzak 

yerleĢim alanlarında güvenle kullanılır 

 

Resim 2.6: Paket tipi yakma ünitesi 

 

2.4. KompostlaĢtırma 
 

Kompostlama iĢlemi, genel olarak katı atığın (çöpün) içindeki organik atıkların 

bozunması iĢlemidir. Katı atıkların organik bileĢenlerinin biyolojik ayrıĢması olayıdır. 

Kompost üretimi, aerob (oksijenli ortam) ya da anaerob (oksijensiz ortam) Ģartlarda 

gerçekleĢir.  Katı atıklarda genellikle aerob durumda gerçekleĢmektedir. Katı ve sıvı atıklar 

içindeki organik maddeler, çeĢitli mikroorganizmalar ile daha basit bileĢiklere, özellikle 

CO2 ve H2O‟ ya dönüĢtürülür. Kompost organik madde muhtevası yüksek bir toprak 

düzenleyici dir. 

 

 KompostlaĢtırma iĢlemi sırasında, birçok mikroorganizma grubu faaliyet 

göstermektedir.  

 Kompostun içerisinde civa, kadmiyum bakır gibi ağır metaller ve zehirli toksik 

maddeler istenmemektedir. 

 

Kompostlama sırasında organik madd,  mikroorganizmalar tarafından parçalanır ve 

karbondioksit, su, enerji ve oldukça kararlı bir son ürün olan humus oluĢturur. 
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Resim 2.7: Organik atık kompostlama aĢamaları 

 

Resim 2.8: Kompostta kullanılan araçlar  

 

2.4.1. Kompostun Zemin ve Toprağa Yararları 
 

 Toprağın kalitesini, verimini artırır. Kompost gübreden daha üstündür. Gübre 

gibi potasyum ve fosfor içermez. Toprağın su tutma kapasitesini ve kabiliyetini 

artırır.  

 Kompost yapılırsa deponi hacmi azalır. Sızıntı suyu ve deponi gazı gibi 

problemlerle uğraĢılmaz. 

 BoĢluk hacmini arttırır, 

 Havalandırma sağlar, 

 Toprağın kolay iĢlenmesini sağlar, 

 Tarımsal üretimde kullanılır. Besin maddelerinin daha iyi kullanılmasını sağlar. 
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Resim 2.9: Kompostun ağaçlandırma ve peyzaj çalıĢmalarında kullanılması 

 

2.4.2. KompostlaĢtırma AĢamaları 
 

 Ayırma: Ġyi bir kompost elde etmek amacıyla cam, metal, seramik, plastik, taĢ 

vs gibi atıkların ham çöpten ayrılması iĢlemidir. 

 

 Öğütme: Bu aĢama sayesinde atığın her tarafı bakteri ve mantar istilasına 

uğramakta ve ayrıĢma hızlanmaktadır.  

 

 Fermantasyon: Öğütme sonrası yığın haline getirilmiĢ olan atıkların bakteriler 

tarafından ayrıĢması. 

 

Resim 2.10: Kompostlama tesislerinden görüntüler 

 

Uygun yöntem ve ekipman kullanılarak katı atık içinde bulunan organik maddelerin 

kontrollü bir Ģekilde mikroorganizmalar tarafından dekompoze (çürüme) edilerek, toprak 

iyileĢtirici maddeye dönüĢtürülmesidir. 

 

Kompost hammaddesi, organik atıklar, bahçe atıkları,  arıtma tesisi çamurları vs. dir. 

Kompost yapılmaya uygun atıklar ancak karıĢım halinde uygulanınca iyi bir kompost 

geliĢebilmektedir. Esasen atıkların bir kısmı azot içerenler (yeĢil) ve bir kısmı karbon 

içerenler (kahverengi) diye ayrılmakta ve bunların yarı yarıya karıĢtırılması gerekmektedir. 
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KompostlaĢmaya kabul edilen atıklar; atık yemekler, meyve ve sebzeler, çim 

kırpıntıları, yabani otlar, ağaç yaprakları, kâğıt, talaĢ, sap/saman, bahçe atıkları, yosun, 

kahve tortuları, çay yaprakları, çiçekler, ağaç kırpıntıları ve yongaları, hayvan gübresi, 

yumurta kabukları, tüyler, saçlar, balık kılçığı, bitki/odun külüdür. 
 

KompostlaĢmaya kabul edilmeyen atıklar; hastalık mikrobu içeren atıklar, et, balık, 

yağ, gres, kemik ve süt ürünleri, yağlı yemek atığı, böcekler, hastalıklı bitkiler, pestisitli 

atıklar, ilaçlar, zehirli bitkilerdir. 

 

Resim 2.11: Ev ortamında kompost yapılması 
 

2.4.3. Kompostlama Yöntemleri  
 

 Yığın kompostlama 

 Tünel kompostlama 

 Konteyner kompostlama  

 Biriket kompostlama 

 

Resim 2.12: Kompost tesisinden briket kompostlama 
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2.5. Geri DönüĢüm/Geri Kazanım  
 

Cam, metal, plastik, kağıt/karton gibi değerlendirilebilir gıda ambalaj atıkları çeĢitli 

fiziksel ve kimyasal iĢlemlerden geçirilerek yeni bir hammaddeye veya ürüne dönüĢtürülür. 

Bu atıkların, bir takım iĢlemlerden geçirildikten sonra ikinci bir ham madde olarak üretim 

sürecine sokulmasına geri dönüĢüm denir. Bu süreç, her bir atık türü için malzemenin cins 

ve niteliğine göre farklılık gösterir. 

 

Geri dönüĢüm, atıkların özelliklerinden yararlanarak içindeki bileĢenlerin fiziksel, 

kimyasal ve biyokimyasal yöntemlerle baĢka ürünlere veya enerjiye çevrilmesidir. 

 

Geri kazanım, değerlendirilebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması, 

sınıflandırılması, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle, baĢka ürünlere veya enerjiye 

dönüĢtürülmesi iĢlemlerinin bütünü olarak adlandırılır. Geri dönüĢtürülebilir atıklardan yeni 

ürün ve malzemeler üretmek için en temel konu, bu atıkların oluĢtukları kaynakta temiz ve 

türlerine göre ayrılmıĢ olarak biriktirilmesidir. Değerlendirilebilir atıklar diğer atıklar ile 

karıĢtırılırsa kirleneceği için elde edilecek yeni ürünün kalitesi düĢük olur. Bu nedenle geri 

dönüĢtürülebilir atıklar, diğer atıklardan, yani çöplerden ayrı ve temiz olarak toplanmalıdır. 

 

Atıkların toplama ve temizleme dıĢında hiçbir iĢleme tabi tutulmadan aynı Ģekli ile 

ekonomik ömrü dolana kadar defalarca kullanılmasına tekrar kullanım denir. 

 

2.5.1. Geri DönüĢümün Önemi  
 

 Doğal kaynaklarımızın korunmasını sağlar.  

 Enerji tasarrufu sağlar.  

 Atık miktarını azaltarak çöp iĢlemlerinde kolaylık sağlar.  

 Geri dönüĢüm, geleceğe ve ekonomiye yatırım yapmamıza yardımcı olur.  

 

2.5.2. Geri DönüĢüm Uygulamasının AĢamaları  
 

 Değerlendirilebilir atıklar (cam, metal, plastik ve kağıt/karton) diğer atıklar ile 

karıĢtırılmadan temiz bir Ģekilde ayrı olarak biriktirilir.  

 Ayrı olarak biriktirilen bu atıklar, çöple karıĢmadan temiz bir Ģekilde 

belediyeler tarafından uygun araçlar kullanılarak ayrı toplanır.  

 Kaynağında ayrı toplanan bu atıklar, ayırma tesislerinde cinslerine göre 

sınıflandırılır. Bu üç iĢlem geri kazanım olarak tanımlanır. 

 Geri kazanılan atıklar tekrar iĢlenmek ve değerlendirilmek üzere geri dönüĢüm 

iĢletmelerine sevk edilir. Geri dönüĢüm iĢlemi her malzeme türü için farklı 

iĢlemlerden oluĢur. 

 

Çöpün içindeki geri dönüĢtürülebilir malzemelerin önemli bir miktarını yiyecek ve 

içecek ambalajlarında kullanılan metal plastik ve cam atıklar ile kağıt ve karton 

oluĢturmaktadır. Tüm bu malzemelerin tekrar üretim sürecine geçmesi için aĢağıdaki beĢ 

temel basamak gerçekleĢtirilir. 
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2.5.3. Geri DönüĢüm Sisteminin Basamakları  

 
Geri dönüĢüm sistemlerinin basamakları aĢağıda verilmiĢtir. 

 

 Kaynakta Ayırma; Değerlendirilebilir nitelikli atıkları, çöple karıĢmadan 

oluĢtukları kaynakta ayırarak biriktirme. 

 Değerlendirilebilir Atıkları Ayrı Toplama; Bu iĢlem değerlendirilebilir 

atıkların, çöple karıĢmadan, temiz bir Ģekilde ayrı toplanması iĢlemidir. 

 Sınıflama; Bu iĢlem kaynağında ayrı toplanan malzemelerin cam, metal plastik 

ve kağıt bazında sınıflara ayrılmasıdır.  

 Değerlendirme; Temiz, ayrılmıĢ, kullanılmıĢ malzemelerin ekonomiye geri 

dönüĢüm iĢlemidir. Bu iĢlemde malzeme kimyasal ve fiziksel olarak değiĢime 

uğrayarak yeni bir malzeme olarak ekonomiye geri döner.  

 Yeni Ürünü Ekonomiye Kazandırma; Geri dönüĢtürülen ürünün yeniden 

kullanıma sunulmasıdır. Bu sistemde değerlendirme basamağı her malzeme için 

farklılık göstermektedir.  

 

Resim 2.13: Geri dönüĢüm için atıkların ayrı toplanması görüntüleri 
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Resim 2.14: Atıkların çöp değerlendirme merkezinde sınıflandırılması 

 

2.5.4. Geri DönüĢümde Yasal Mevzuat  
 

Ülkemizde geri dönüĢüm; Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan 

yönetmeliklerle düzenlenmektedir. Bu yönetmelikler aĢağıda sıralanmıĢtır: 

 

 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolu Yönetmeliği (APAK)  

 Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği  

 Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik  

 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği  

 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği  

 Ömrünü TamamlamıĢ Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği 

 Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik 

 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

 

2.5.5. Geri DönüĢebilen Maddeler 
 

Demir, çelik, bakır, alüminyum, kurĢun, piller, kâğıt, plastik, kauçuk, cam, motor 

yağları, atık yağlar, akümülatörler, araç lastikleri, beton, röntgen filmleri, elektronik atıklar, 

organik atıklar geri dönüĢüm yapabilen maddelerdir. 

 

Geri dönüĢtürme metodları, her malzeme için farklılık göstermektedir. 
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Resim 2.15: Geri DönüĢtürülen Malzeme ve Ürünler 
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2.5.5.1. Alüminyum 
 

Alüminyum üretiminde en önemli hammadde, kullanılmıĢ alüminyumdur. KullanılmıĢ 

alüminyum, tekrar tekrar alüminyum üretiminde kullanılabilir. Alüminyum malzemeler 

%100 geri kazanılabilir. Atık alüminyum, küçük parçacıklar halinde doğranır. Daha sonra bu 

parçalar büyük ocaklarda eritilerek dökme alüminyum üretilir. Bu sayede atık alüminyum, 

saf alüminyum ile neredeyse aynı hale gelir ve üretimde kullanılabilir. Alüminyumun geri 

kazanımıyla enerji tüketiminde, hava kirliliğinde, su kirliliğinde, baca gazı kirletici 

emisyonunda azalma olur ve boksit madeni korunmuĢ olur 
 

2.5.5.2. Beton  
 

Beton parçalar, yıkım alanlarından toplanarak kırma makinelerinin bulunduğu yerlere 

getirilir. Kırma iĢleminden sonra ufak parçalar, yeni iĢlerde çakıl olarak kullanılır. 

ParçalanmıĢ beton, eğer içeriğinde katkı maddeleri yoksa yeni beton için kuru harç olarak da 

kullanılabilir. 

 

Resim 2.16: Atık beton vb. öğütülüp, parçalanarak geri dönüĢtürüldüğü tesisten görüntü 
 

Her türlü imalat, bakım/onarım, altyapı ve inĢaat projeleri çalıĢmalarında ve faaliyet 

süresince hafriyat toprağı ve inĢaat/yıkıntı atıkları çıkmaktadır. Hafriyat toprağı ve 

inĢaat/yıkıntı atıkları, bu konuyu kontrol altına almak amacıyla 18 Mart 2004 Tarih 25406 

Sayılı Resmi Gazetede; "Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü 

Yönetmeliği" yayınlanmıĢtır. 
 

Yönetmeliğe göre hafriyat toprağı ile inĢaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar 

vermeyecek Ģekilde öncelikle kaynakta azaltılması, toplanması, geçici biriktirilmesi, 

taĢınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesi gerekmektedir. 
 

Hafriyat toprağı üreten vatandaĢlarımız, imar uygulamaları sonucunda ürettikleri 

hafriyat toprağı ve inĢaat/yıkıntı atıklarını ne Ģekilde taĢıyacaklarını ve nereye 

depolayacaklarını belgelendirmeleri, ilgili Yönetmelik zorunluluğu olup, bu Yönetmeliğe 

uygun olarak izin belgelerini Belediyelere müracaat ederek almak ve izinli döküm 

alanlarında bertaraf etmek zorundadırlar. 
 

Yapılan uygulamalarda ürettikleri hafriyat toprağı ve inĢaat/yıkıntı atıklarını ne 

Ģekilde taĢıyacaklarını ve nereye depolayacaklarını belgeleyemeyen ve Hafriyat Toprağı ve 

ĠnĢaat/Yıkıntı Atıkları TaĢıma Ġzin Belgesi almadan bu atıkları taĢıyan Ģahıs ve firmalara 

Kabahatler Kanunu ve Çevre Kanunu ile ilgili diğer yasa hükümleri gereği cezai iĢlem 

uygulanır. 
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2.5.5.3. Kâğıt  
 

Kâğıt, insanlığın önemli ihtiyaç maddelerinden biri olup kâğıt sanayinin geliĢmesi bir 

ülkenin sanayi ve kültürel geliĢmiĢlik düzeylerinin belirleyici etmenlerinden biri olarak 

kabul edilmektedir. 

 

Herhangi bir kullanım alanında fonksiyonunu tamamlayan ve atılan her türlü kâğıt, 

karton ve mukavvalara atık kâğıt denilmektedir. Bu kapsamda, her ne kadar son kullanım 

yerine gönderilmemiĢ olsa da kâğıt fabrikalarından çıkan kopuk kâğıtlar, dönüĢüm sırasında 

çıkan kırpıntı kâğıtlar ve gazete basan matbaalardan çıkan hatalı gazete baskıları ve baskı 

fazlası gazete kâğıtları da atık kâğıt kabul edilmektedir. Buna karĢılık, tek kullanımlık olarak 

tasarlanmıĢ ve kullanıldıktan sonra atılan her türlü emici kağıtlar ve temizlik kağıtları hijyen 

ve sağlık nedenleri ile geri dönüĢtürülemediğinden ticari anlamda atık olarak bir ekonomik 

değere sahip değildir. Atık kâğıtlar geri dönüĢtürülebilen ve birçok kâğıt türünün imalinde 

kullanılabilecek tarzda ekonomik değere sahip, kendi çapında alım-satım pazarı olan bir 

hammaddedir. 

 

Yurdumuzda üretilen kâğıt ve karton imalinde SEKA‟nın bazı fabrikaları hariç olmak 

üzere, üretim tamamen hazır ithal selüloz, saman ve atık kâğıttan yapılmaktadır. Ġyi organize 

edilmiĢ bir toplama sistemi  belediyelerin katı atık toplama yüklerini hafifleteceği gibi 

çöplüklerde bertaraf edilmesi  iĢlemini de önleyecektir. Ayrıca, üretimin atık kâğıt 

kullanılarak yapılması halinde imalat için gerekli olan su ve kimyevi maddelerin daha az 

kullanılacak olması çevre korunması açısından son derece önemlidir. 

  

 

Resim 2.17: Atık kâğıt fabrikasından görüntüler 
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Kâğıt öncelikle kâğıt çamurunun hazırlanması için su içerisinde liflerine ayrılır. 

Gerekirse içinde lif olmayan yabancı maddeler için temizleme iĢlemine tutulur. Mürekkep 

ayırıcı olarak sodyum hidroksit veya sodyum karbonat kullanılır. Daha sonra hazır olan kağıt 

lifleri, geri dönüĢmüĢ kağıt üretiminde kullanılır. Atık kâğıt sürekli olarak geri kazanılamaz. 

Eğer belirli miktardaki kağıt sürekli olarak geri kazanılırsa son kullanılma limitlerine çok 

kısa bir süre içinde ulaĢılır. Her geri kazanımda, liflerin boyu kısalır ve liflerin yapıĢması 

için yardımcı maddeler ilave edilmeden yeni kâğıt üretilemez. 

 

ġekil 2.4: Kâğıdın geri dönüĢüm aĢamaları 
 

Atık kâğıtların geri kazanılması durumunda, orman kaynakları, enerji, hammadde 

kaynağı, kimyevi madde ve ekonomik yönden önemli tasarruflar sağlanır. 
 

1 ton kullanılmıĢ kâğıt çöpe atılmayıp geri kazanıldığı ve kâğıt üretiminde tekrar 

kullanıldığı zaman; 
 

 12400 m3 havadaki sera gazı olan karbondioksitin bertaraf edilmesi,  

 12400 m3 oksijen gazının üretilmeye devam etmesi,  

 34 kiĢinin oksijen ihtiyacını sağlayan 17 yetiĢkin ağacın korunması,  

 Ayda 3 ailenin tükettiği 32 m3 su tasarrufu,  

 KıĢ aylarında ısınma amacı ile iki ailenin tüketeceği 1750 litre fuel-oil 

tasarrufu,  

 2,4 m3 çöp depolama alanından tasarruf,  

 20 ailenin bir ay süreyle tüketeceği 4100 kW/sa elektrik enerjisinden tasarruf 

edilebilmesi mümkündür. 
 

Kağıt ve karton, geri kazanılabilir katı atıkların arasında ağırlık olarak yüksek 

miktarlarda bulunmaktadır. Gazete kâğıtları, kağıt türleri arasında en önemli bölümü 

oluĢturmaktadır. Kâğıt ve karton üreticisi kuruluĢlar, atık kâğıtlardan hammadde kaynağı 

olarak yararlanmaktadır. Atık kâğıt ve kartonun geri kazanılmasındaki en önemli 

faktörlerden birisi, kâğıt için gerekli olan selülozun daha ucuza temin edilmesidir. 
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Ayrıca lamine kartonlarda geri kazanılabilmektedir. Ġçecek kartonları olan lamine 

kartonlar, %80 kâğıttan ve az bir oranda polietilen ve alüminyumdan oluĢmaktadır. 

KullanılmıĢ lamine karton yüksek sıcaklıkta preslenerek yoğunlaĢtırılıp masa, sandalye, 

dolap gibi mobilya üretiminde ve aynı zamanda  kâğıt hammaddesi olarak da 

kullanılabilmektedir. 
 

2.5.5.4. Plastik 
 

Plastik, karbonun (C), hidrojen (H), oksijen (O), azot (N) ve diğer organik ya da 

inorganik elementler ile oluĢturduğu monomer adı verilen, basit yapıdaki moleküllü 

gruplardaki bağın koparılarak polimer adı verilen uzun ve zincirli bir yapıya dönüĢtürülmesi 

ile elde edilen malzemelere verilen isimdir. Tanımdan anlaĢılacağı üzere plastikler doğada 

hazır bulunmaz; doğadaki elementlere insan tarafından müdahale edilmesi ile elde edilir. 

Elde edilmesi belli bir sıcaklık ve basınç altında, katalizör kullanılarak monomerlerin 

reaksiyona sokulması ile olur. Plastik ilk üretildiğinde, toz, reçine veya granül halde olabilir. 

Genelde plastikler, petrol rafinerilerinde kullanılan ham petrolün iĢlenmesi sonucu arta kalan 

malzemelerden elde edilir. Yapılan araĢtırmalara göre dünyadaki petrolün sadece % 4 lük bir 

kısmı plastik üretimi için kullanılmaktadır. Plastik yaklaĢık 1000 yılda yok olur. 
 

Geri kazanıldığında, çöp depolama alanının ömrü uzar. Yenilenmeyen hammadde 

kaynakları ve doğa korunur. 1 ton plastik geri kazanıldığında,14 bin kW/sa enerji tasarrufu 

yapılmıĢ olur. 
 

Plastik atıklar, öncelikle cinslerine göre ayrıĢtırılarak geri dönüĢüm iĢlemine tabi 

tutulur. Cinslerine göre ayrılan geri dönüĢebilir plastik atıklar, kırma makinelerinde kırılıp 

küçük parçalara ayrılır. ĠĢletmeler bu parçaları direkt olarak belli oranlarda, orijinal 

hammadde ile karıĢtırarak üretim iĢleminde kullanabildiği gibi; tekrar eritip katkı maddeleri 

katarak ikinci sınıf hammadde olarak da kullanabilir. 

 

ġekil2.5: Plastiğin geri dönüĢüm aĢamaları 
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Resim 2.18: Plastiklerin çevreyi kirletmesi 
 

Plastik ĢiĢeler, plastik süt ve ayran kutuları, plastik torbalar, plastik soda ĢiĢeleri, 

plastik meĢrubat ĢiĢeleri, Ģampuan, deterjan, çamaĢır suyu ĢiĢeleri, strech film, plastik, 

naylon, köpük, pet ĢiĢe baĢta olmak üzere petrol kökenli bütün maddelerdir. Bu maddeler; 
 

 Polyester elyaf üreticileri tarafından alınır.  

 Depo tesislerinde gömülür  

 Geri dönüĢtürülür  

 Yakılır  

 Plastiklerin çoğunu geri kazanmak mümkündür; fakat toplama, kaba temizleme, 

ayırma, yıkama ve tekrar iĢleme zorluğundan dolayı genelde mevcut durumda 

üç tür plastik geri kazanılmaktadır. Bunlar; PET, HDPE ve PVC‟dir. Tüm 

ülkelerde kullanılan PET, HDPE ve PVC‟ ler toplam plastiklerin %90-95‟ini 

oluĢturmaktadır. 

 

Resim 2.19: Plastiklerin geri dönüĢümlerinin yapıldığı tesislerden görüntüler 
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2.5.5.5. Cam 
 

Cam, aĢırı soğutulmuĢ alkali ve toprak alkali metal oksitleriyle, diğer bazı metal 

oksitlerin çözülmesinden oluĢan bir sıvı olup ana maddesi (SiO2) silisyumdur. Cam 

üretiminde kullanılan hammadde, silisli kumdur. Cam, silisli kumun çeĢitli katkı 

maddeleriyle birlikte yüksek sıcaklıkta eritilerek Ģekillendirilmesi sonucu meydana gelen 

malzemedir. 
 

Kalitesinde herhangi bir değiĢiklik olmaksızın %100 geri dönüĢtürülebilen ve sonsuz 

defa ikincil hammadde olarak tekrar üretime dahil edilebilen cam ambalaj atıklarının küçük 

bir bölümü, cadde ve sokaklarda yerleĢtirilmiĢ kumbaralar ile kaynağından ve dolumcu 

tesisleriyle toptancılardan satın almak Ģeklinde toplanır. Kalan büyük bölüm ise atık 

depolama alanlarında ambalaj atıklarını ayırma faaliyetlerinde bulunan çöplük iĢletmecileri 

ve diğer hurdacı tedarikçilerden temin edilir. Böylece kumbaralar ve toplayıcılar olmak 

üzere iki ana kanalla geri dönüĢüm tesislerine ulaĢan cam ambalaj atıkları ikincil hammadde 

olarak kullanılır. 
 

Cam ambalajı atığı olarak elde edilen cam kırığı yeni ambalaj üretiminin yanı sıra, 

cam mozaik ve cam kürecik imalatında girdi olarak kullanılır. Ayrıca çok fazla miktarlarda 

olmamakla birlikte cam ambalaj atığı uygun Ģekilde iĢlenerek sanayi yüzey temizleyicisi, 

cam kumu, filtre ajanı, cam tozu, katkı ve dolgu malzemesi Ģeklinde birçok alanda kullanılır. 
 

Ambalaj atıkları cam mozaik, bina dıĢ cephelerinde yalıtım, iç mekânlarda ise 

dekorasyon amaçlı olarak kullanılır. Cam kürecik ise katma değeri yüksek ve oldukça 

teknolojik bir üründür. Trafik yol iĢaretleri ile yol çizgi, Ģerit kaplamalarda kullanılan boya 

içerisine eklenerek iĢaretlerin ıĢığı geri yansıtması ve gece ıĢıldaması sağlanmıĢ olur. 
 

Camın geri kazanımıyla; enerji de, hava kirliliğinde, maden atığının azalmasında, su 

tüketiminde, doğal kaynaklarda (soda, kireç gibi) önemli tasarruflar sağlanır. 

 

Resim 2.20: Camın geri dönüĢüm aĢamalarından görüntüler( Kırıcı ve elek -ayıklama ve 

yıkama tamburu- ayıklama bandı- yıkanmıĢ cam depolama) 
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Camın geri dönüĢüm metodu Ģu Ģekildedir. Cam atıklar (ĢiĢe, kavanoz vb.) toplama 

kutularında toplanır ve bu atıklar renklerine göre ayrılarak geri dönüĢüm tesislerine verilir. 

Burada atık ve katkı maddelerinden ayrılır. Cam kırılır ve hammadde karıĢımına 

karıĢtırılarak eritme ocaklarına dökülür. Bu Ģekilde tekrar cam olarak kullanıma geri döner. 

Kırılan cam, beton katkısı ve cam asfalt olarak da kullanılmaktadır. Cam asfalta %30 

civarında geri dönüĢmüĢ cam katılmaktadır. Cam bu Ģekilde sonsuz bir döngü içinde geri 

dönüĢtürülebilir ve yapısında bozulma olmaz. 

 

 

ġekil 2.6: Cam geri dönüĢüm süreci  
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2.5.5.6. Aküler ve Piller  
 

Evlerde, iĢyerlerinde, ulaĢımda ve sanayide kullanılan bir çok alet ve ekipmanda pil 

kullanılmaktadır. Tüketimlerindeki hızlı artıĢlarla gündemdeki önemini daha da artırmıĢtır. 

Yüz yıl kadar önce keĢfedilen ve günlük hayatta gittikçe daha sık kullanmaya baĢladığımız 

pil ve akümülatörler kolay taĢınmaları ve pratiklikleri nedeniyle daha fazla miktarlarda 

tüketilmekte ve üretilmektedir. Atık piller; kağıt, metal ve cam gibi atıklara göre daha az 

hacme sahip olmalarına rağmen onlardan binlerce kat fazla doğal yaĢama ve insanlığa zararlı 

ağır metaller içerir. Pil atıkları, içerdikleri zararlı maddeler sebebiyle tehlikeli özellikler 

taĢımakta ve bilhassa su ve toprak kirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. 
 

Atık haldeki piller ayrı bir yerde (naylon torba, kutu, kavanoz, vs.) biriktirilerek atık 

pil toplama kutularına atılmalı veya satın alındığı yere geri götürülmelidir. Atık piller, uzun 

süre muhafaza edilmemelidir. 
 

Aküler ise daha çok araçlarda olmak üzere yine birçok alanda kullanılmaktadır. Atık 

akümülatörleri değiĢtirirken eskisi, akümülatör ürünlerinin dağıtım ve satıĢını yapan 

iĢletmeler ve araç bakım-onarım yerlerini iĢletenlerin oluĢturduğu geçici depolama yerlerine 

ücretsiz teslim edilebilir. Tüketici olan sanayi kuruluĢlarının üretim süreçleri sırasında 

kullanılan tezgâh, tesis, forklift, çekici ve diğer taĢıt araçları ile güç kaynakları ve trafolarda 

kullanılan akümülatörlerin, atık haline geldikten sonra üreticisine teslim edilene kadar 

fabrika sahası içinde sızdırmaz bir zeminde doksan günden fazla bekletilmemesi gereklidir. 

 

Resim 2.21: Atık pil toplama kutusu-atık pillerin toplanması 
 

Atık piller, bulunduğunuz yere en yakın mahaldeki atık pil toplama kutusuna atılmalı 

veya satın alındığı yere geri götürülmelidir. 
 

Piller çöpe atıldığı zaman, katı atık depolama sahasında zamanla bozularak bazı 

tehlikeli ve zararlı maddeler serbest hale geçer. Piller ve aküler bozunduğunda civa, 

kadmiyum ve kurĢun gibi zararlı maddeler açığa çıkar. 
 

Civa; doğada bozulmaz. Civa ve civa bileĢikleri halk ve çevre sağlığı bakımından çok 

tehlikeli ve toksiktir. Akan pildeki civa hızla deri veya solunum yolu ile vücuda girebilir. Bu 

maddenin eser miktarda suda bulunması dahi ciddi tehlike oluĢturur. Ġçme suyu veya gıda 

zinciri yolu ile insan vücuduna girer. 
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Kadmiyum; ağır metaller içerisindeki en tehlikeli ve toksik maddelerden biridir. Piller 

çöpe atıldığı zaman depo sahasında piller bozularak kadmiyum ve bileĢikleri serbest hale 

geçerek suya karıĢır. Kadmiyumlu sızıntı suyu, içme suyunu ve toprağı kirleterek gıda 

zinciri ve içme suyu yolu ile insan vücuduna girer. 
 

KurĢun ise; vücuda solunum, içme suyu ve gıda zinciri yolu ile girer. Vücuda giren 

kurĢun ciğerlere kadar ulaĢır ve ciğerlerde yavaĢ yavaĢ absorbe edilerek kana karıĢır. 

KurĢun, kan yolu ile önce karaciğer, böbrek, beyin ve kas gibi yumuĢak dokularda 35-40 

gün bekledikten sonra kurĢun metabolitleri yardımı ile kemik ve diĢ gibi sert dokularda 

yarılanma süresi 20 yıldır. Vücutta demir, kalsiyum eksik, D vitamini yüksekse kurĢun fazla 

miktar birikir. 0-6 yaĢ grubu çocuklar; kurĢun kirliliğine karĢı yetiĢkinlere göre en az 4 kat 

daha fazla etkilenirler. KurĢun; iĢitme bozukluğuna, sinir iletim sisteminde ve hemoglobin 

bileĢiminde düĢmeye, kansızlığa, mide ağrısına, böbrek ve beyin iltihaplanmasına, kısırlığa, 

kansere ve ölüme neden olmaktadır. 
 

Atık haldeki piller, ayrı bir yerde (naylon torba, kutu, kavanoz, vs.) biriktirilmelidir. 

 

Resim 2.22: Lisanslı atık pil deposu 
 

2.5.5.7. Lastikler  
 

Lastikler, araç altından söküldükten sonra "kullanılmıĢ lastik" ya da "ömrünü 

tamamlamıĢ lastik" olur. Çevrede zor ayrıĢır olmaları, atık lastiklerin önemli bir çevre 

problemi olmalarının asıl nedeni değildir. Ne kadar zor ayrıĢsalar da atıklar tabiatta sonunda 

ortadan kaldırılabilmektedir. Buna yakma ile destek de olunabilmektedir; ancak, üretilen atık 

lastiklerin çok önemli miktarlarda olması bu atıkların giderilmesindeki en önemli yönü 

ortaya koymaktadır. Atık lastiklerin; yeniden kaplama, geri kazanma, enerji elde edilmesi, 

atık deposunda depolama ve ihracat yöntemleri ile bertaraf edilmektedir. Hurda lastiklerin 

yığıldığı yerlerde önemli çevre zararları Ģunlardır. 
 

Yanıcılığı: (petrol türevi olup yanması durumunda söndürülememesi) Petrol türevi 

olan lastiği söndürmek bir petrol kuyusunu söndürmeye benzer dolayısıyla 

yangın baĢlamadan önlem almak Ģarttır. Ġçi boĢluklu olduğundan söndürülmesi zordur. 

Atmosfere tonlarca zararlı bileĢikler yayarlar (Karbon siyahı, uçucu organikler, yarı-uçucu 

organikler, çok halkalı hidrokarbonlar, yağlar, kükürt oksitleri, azot oksitleri, nitrosaminler, 

karbon oksitleri, uçucu partiküller ve As, Cd, Cr, Pb, Zn, Fe vb. gibi metaller). Yangın 

sonrasında önemli bir toprak ve yeraltı suyu kirlenmesi olur. 
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Resim 2.23: Durdurulması çok zor olan lastik yangınından bir görünüm 

 

 Hacmi; büyük ebatlarda olup çok yer kaplaması  

 Belli bir toplama alanı olmaması; çöplük, yol kenarı, benzin istasyonları, her 

türlü boĢ araziye bırakılması sebeplerden ötürü dikkate alınması gereken 

tehlikeli atıklardır. YeĢillik alan ve toprağın üzerine bırakılan lastikler toprak 

kirliliğine sebep olur. 

 Yığınlarda üreyen böceklerden kaynaklanan hastalıklar; yağmurdan sonra 

zararlı böcekler, larvaları ve salgıları vb. çevreye yayılır. Özellikle Ģiddetli 

çocuk hastalıkları gözlenir.  

 

Resim 2.24: Hurda Lastiklerin çevreye zarar vermesi 

 

Çevre Bakanlığı'nın 1 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe giren "Ömrünü TamamlamıĢ 

Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği" ne göre, atık lastiklerin doğaya bırakılmasını ve çevre 

zarar vermesini engelleme amaçlı ciddi önlemler alınmıĢtır. 
 

Ömrünü tamamlamıĢ lastiklerden madde geri kazanımı da mümkündür. Ömrünü 

tamamlamıĢ lastikleri parçalayarak madde geri kazanımı yapmak için Çevre ve Orman 

Bakanlığı'ndan Lisans alınması gerekmektedir. Ömrünü tamamlamıĢ lastikleri geri kazanım 

tesislerinde ilk önce lastiklerin kalın tel kısımları ayrılır, Kalın tel kısımları ayrılan lastikler 

daha sonra daha ufak parçalara ayrılır. Öğütme iĢlemleri sonucunda lastiklerin elyaf (bez) ve 

kalan tel kısımları ayrılır.  OluĢan granül lastik parçaları da çeĢitli elekler ile istenilin boyuta 

getirilir. Burada oluĢan  granül lastikler kauçuk imalatında, halı saha zeminlerinde ve lastik 

karo taĢı üretiminde kullanılmak üzere piyasaya arz edilir. 
 

Yüksek kalorifik değere sahip olan kullanılmıĢ lastikler yüksek sıcaklıklardaki 

fırınlarda yakılarak enerji elde edilebilir. KullanılmıĢ lastikleri çimento fabrikaları, kireç - 

alçı fabrikaları gibi tesisler ilave yakıt olarak kullanmaktadır. Bunun için Çevre ve Orman 

Bakanlığı'ndan lisans alınması gerekmektedir. 
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Hurda lastik yönetim uygulamaları aĢağıda verilmiĢtir 
 

 Lastiğin ömrünü uzatacak biçimde kullanma 

 KullanılmıĢ lastiği tekrar kullanma/yeniden kaplama 

 Hurda lastikten yeni ürünler elde etme, geri kazanma 

 Yakma/piroliz ile enerji temininde kullanma 

 ParçalanmıĢ biçimde depolama 
 

Atık lastiklerin bertaraf yöntemlerini; yeniden kaplama, geri kazanma, enerji elde 

edilmesi, atık deposunda depolama ve ihracat olarak sıralayabiliriz. Bütün, iri parça, kırıntı 

ve toz halinde olarak üç Ģekilde geri kazanım uygulamaları yapılır. 

 

Bütün haldeki hurda lastikler, baĢlıca  oyun parklarında, motorlu spor alanlarında, 

deniz kıyısında dalga kırıcı olarak, deniz taĢıtlarının limanlara yanaĢma noktalarında 

kullanılır. 

 

Resim 2.25: Bütün haldeki hurda lastiklerin motorlu spor alanlarında kullanılması 

 

Ġri parçalar haline getirilen hurda lastikler; çöp depo yerinde sızıntı suyu toplama 

tabakası teĢkili; çimento fabrikalarında, termik santrallerde ısı, buhar ihtiyacı için; kağıt vb. 

endüstriyel sektörlerin kazanlarında yakıt olarak kullanılır. Hurda lastik, genelde iri 

parçalara bölünerek yakıcılarda yakılmaktadır. Böyle durumlarda çok ciddi hava kirlenmesi 

kontrolü yapılmalıdır. 

 

Kırıntı ve toz halindeki lastikler; otomobil endüstrisinde, (kayıĢlar, oto fren 

balatasında bağlayıcı, oto tamponları, araba kaportasında sızdırmazlık contaları, araç içi 

paspaslar, contalar, darbe emiciler, teker arkasında çamur/su sıçramasını önleyen lastik 

perdeler, araç lastikleri ve iç lastikler vb.), kreĢ oyun alanları, tekne içinde kaymayı önleyici 

yüzey, okul spor alanları, yüzme havuzu çevresi ve bahçe içi yollar, tenis ve basketbol 

sahaları, yürüyüĢ parkurları, inĢaatlarda ve inĢaat malzemesi üretiminde, tutkallar ve 

izolasyon sıvıları, halı tabanı, genel döküm kalıp ürünleri, baraj, depo, havuz, atık bertaraf 

sahası ve çatı sızdırmazları ve örtüleri, paspaslar, bina zemin kaplamaları, su basmanı su 

önleyici, contalar, hastane, endüstri ve banyo zeminleri, kümes hayvanı altlıkları, kaymayı 

önleyici yüzey malzemesi, çatı kiremitleri, vibrasyon gidericiler, drenaj boruları, civa ve 

metalik yüzeyler için filtreleyici malzeme, demiryolu ray bağlantıları, karayolu inĢası ve 

tamiri, asfalt yol çatlakları kapama malzemesi, karayollarda lastik katkılı asfalt, toprak 

iyileĢtirici ve zemin örtüsü, at yarıĢ pisti malzemesi, toprakaltı drenajı, çatı ve duvarlarda su 

izolasyon, kablo yalıtkanı, esnek lastik uygulamaları, izolasyonlar, yarı havalı tekerler, içi 

dolu endüstriyel tekerler, tepsiler, bidonlar ve kutular gibi bir çok alanda kullanılır. 
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Resim 2.26: Ömrü BitmiĢ lastiklerin geri dönüĢüm uygulamaları 
 

2.5.5.8. Yağ  
 

Atık yağları iki grupta toplayabiliriz. 
 

 Atık madeni yağlar ( motor/endüstriyel yağlar, özel müstahzarlar ve kontamine 

olmuĢ yağlar) 

 Atık bitkisel yağlar 
 

Yönetmeliğe göre; atık yağ, kullanılmıĢ taĢıt yağları ve endüstriyel yağlar (hidrolik 

sistem, türbin ve kompresör, kızak, diĢli, sirkülasyon, metal kesme, çekme ve iĢleme, tekstil, 

ısıl iĢlem, ısı transfer, izolasyon ve koruyucu, pas ve korozyon, trafo, kalıp, pnömatik sistem 

koruyucu, gıda ve ilaç endüstrisi, genel amaçlı, kağıt makinesi, yatak ve diğer endüstriyel 

yağ ve gresleri) Ģeklinde tanımlanmaktadır. 
 

Atık yağın tehlikeleri;  Atık yağlar toprağa ve suya atılmamalıdır. Bulunduğu ortamı 

kirletir, ortamda yaĢayan canlılara zarar verir. Ekotoksik özelliğe sahiptir. Küçük fırınlarda 

yakılması yasaktır; çünkü atık yağın içindeki ağır metal ve klor bileĢimleri havayı kirletir ve 

insan sağlığına zarar verir. 1 litre yağ, 1 milyon litre suyu kullanılamaz; 5 milyon litre suyu 

içilemez duruma getirir. Atık yağlar yüzeysel sulara, kanalizasyona dökülmemeli ve evsel 

çöplerle karıĢtırılmamalıdır. Evsel çöplerle karıĢan yağlar depolama alanlarında yangın 

tehlikesi oluĢturmaktadır. Biriktirilmeli ve lisanslı firmalara verilmelidir. 
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Atık yağlar, yukarda belirtilen kirletici özellikleri yüzünden lisanslı firmalarca 

toplanıp, geri kazanım ve bertaraf iĢlemlerine tabi tutulur. Atık yağlara, iĢe yaramaz, 

ekonomik değeri olmayan maddeler gibi bakmak son derece yanlıĢ bir tutumdur. 

Günümüzde atık yağlarda ürün geri kazanımı ile sabun, yemlik, dizel yakıt alternatifi olan 

biyodizel üretilmekte ve Çevre ve Orman Bakanlığı‟ndan lisanslı tesislerde yakma ile enerji 

geri kazanımı sağlanmaktadır. 

 

Resim 2.27: Atık yağ toplam kabı ve atık yağların toplanması 

 

Araçlardan çıkan motor yağı iĢlenip tekrar kullanılır. Ayrıca yemekhanelerden çıkan 

atık kızartma yağları biodizel yapımında kullanılır. Yağ, oda sıcaklığında yüksek viskoziteye 

sahip, yüksek miktarda karbon ve hidrojen içeren, suyla karıĢmayan ancak diğer yağlarla 

kolayca karıĢabilen maddedir. Yağlar; yiyecek, yakıt, boya, makine sanayi dahil bir çok 

değiĢik amaçlarla kullanılabilir. 

 

2.5.5.9. Elektronik Atık  
 

E-Atık (elektronik atık) ya da Ġngilizce tanımıyla WEEE (Waste Electrical and 

Electronic Equipment") , kullanım ömrünü tamamlamıĢ olan, içerisinde bir veya daha fazla 

elektrik iletim elemanı bulunduran ürünlere verilen addır. E-Atık için kabul edilmiĢ kesin bir 

kapsam olmamakla beraber bozuk, kırık, tamir edilemez olarak görülen veri iĢleme, 

telekomünikasyon, iĢ eğlence veya ev için kullanılan araç gereçler genel olarak bu gruba 

dahil edilmektedir. Her türlü elektrikli cihaz içeriğinde, çok çeĢitli geri kazanılabilecek 

maddeler vardır. 

 

2.5.5.10. Röntgen Suları  
 

Resmi ve özel hastanelerde kullanılan röntgen makinelerinden çıkan röntgen suları, 

matbaalardan, fotoğrafçılardan kaynaklı atık fotoğrafik banyo suları(röntgen suları), röntgen 

ve matbaa filmlerinden, gümüĢ geri kazanımı mümkündür. Bu iĢyerlerinden yıllardır büyük 

miktarlarda kanalizasyon sularına karıĢtırılan ve atık olarak değerlendirilen bu sular, son 

yılarda Çevre ve Orman Bakanlığı‟ndan lisans almıĢ firmalar tarafından toplanmaktadır. 
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2.5.5.11. Atık Altın Parça ve Tozlarının Geri DönüĢümü  
 

Kuyumcu atölyelerinde (bilezik atölyeleri, tamir atölyeleri v.b) kuyumcu 

tamircilerden ve küçük çaplı atölyelerden  altının iĢlenmesi sırasında yere dökülen, parlatma 

ve temizleme  esnasında   oluĢan artık altın tozları, piyasada, yer ve cila ramadı olarak 

tanımlanmaktadır. Kuyumcu atölyelerinde, oluĢan ayak ramadı ve cila ramadından altın ve 

gümüĢ‟ü saf olarak elde edilmesi iĢlemleri ergitme(kal yöntemi) ve flotasyon(Kral Suyu) 

olarak iki metodla yapılmaktadır. 

 

2.5.5.12. Tekstil  
 

Tekstil atıklarının çok büyük bir kısmı, paçavra ve keçe üretimi için geri dönüĢtürülür.  

Genellikle kötü bir anlam taĢıyan paçavra, namının aksine yağlı makine kullanılan nerdeyse 

tüm atölyelerde yağ atıklarını temizlemek için kullanılır. Pamuklu üretim esnasında 

kullanılmayacak halde olan atık pamuk yumakları, iyi yağ emme özelliklerinde dolayı 

makine temizlemede kullanılır.  

 

Diğer kumaĢ üretim tesislerinde ise yırtık, sökük veya kullanılamayacak halde olan 

diğer kumaĢ parçaları, keçe üretimi için geri dönüĢtürülür. Büyük miktarlardaki bu kumaĢ 

parçaları bambaĢka bir üretim tesisi olan keçe üretim tesislerinde bir takım iĢlemlerden 

geçirilip preslendikten sonra çok iyi bir yatırım malzemesi olarak ya da sertlikleri ayarlanıp 

yatak vs. dolgu malzemesi olarak kullanılır. 

 

2.5.5.1. Ambalaj Atıkları 
 

Bir ürünün, tüketiciye veya kullanıcıya ulaĢtırılması aĢamasında, depolama, taĢıma, 

koruma, saklama, satıĢa sunum, tanıtım ve reklam gibi pazarlama iĢlemlerini kolaylaĢtıran, 

herhangi bir malzemeden yapılmıĢ tüm ürünlere ambalaj denir. 

 

Kullanılan malzemeye (plastik, metal, cam, kâğıt-karton, kompozit) ve atığın 

kaynağına (evsel, ticari, endüstriyel) bakılmaksızın ülke içinde piyasaya sürülen bütün 

ambalaj ve ambalaj atıklarını kapsar. 

 

Ambalaj atıklarından ayrı olarak bertaraf edilmesi gereken ambalaj atıkları; Tehlikeli 

Kimyasallar Yönetmeliği kapsamındaki maddeler ve müstahzarlar ile kontamine olmuĢ 

ambalajlar, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki atıkların ambalajları,  

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki atıkların ambalajlarıdır. 

 

Ambalaj atıkları ile ilgili olarak; Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Ambalaj 

Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

 

Ambalaj üretici sanayinin, önleme (Ambalajların en az atık oluĢturacak Ģekilde 

tasarlanması),  tekrar kullanım (Ambalajların atık haline gelmeden tekrar kullanılması), geri 

kazanım (Tüketim sonucu oluĢan ambalaj atıklarının bir bölümünün toplanması ve 

ekonomiye geri kazandırılması) sorumluluğu vardır. 
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Yükümlülüğü olan ekonomik iĢletmeleri temsil etmek üzere kar amacı gütmeyen tüm 

ambalaj cinslerinin geri kazanımı için Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yönetmelik 

hükümlerine göre yetki verilen kurum, ÇEVKO‟dur. Sanayinin geri kazanım hedeflerine 

ulaĢması için çalıĢır. Ekonomik iĢletmeler, ambalajlı ürün piyasaya sürenler, ambalaj 

üreticileri, satıĢ noktaları, geri kazanım yükümlülüklerini yetkilendirilmiĢ kuruluĢ 

ÇEVKO‟ya devredebilir. 
 

ÇEVKO; 

 Uluslararası YeĢil Nokta Örgütü‟ne üyedir.  

 Ambalaj atıklarıyla ilgili yasal altyapının oluĢturulması için Çevre ve Orman 

Bakanlığı ile iĢbirliği yapar.  

 Ambalaj atıklarının kaynakta ayrı toplanması için yerel yönetimlerle pilot 

projeler geliĢtirir. 

 Okullarda eğitim çalıĢmaları yapar.  

 YeĢil Nokta ücreti ödeyerek ÇEVKO sistemine katılan ekonomik iĢletmeler, 

YeĢil Nokta‟yı ambalajlarında kullanarak iĢaretlemeyle ilgili yükümlülüklerini 

yerine getirirler.  

 ÇEVKO; kaynakta ayrı toplama, eğitim ve geri kazanım çalıĢması planlar.  

 YeĢil Nokta Geri Kazanım Modelini uygulamaya sokmuĢtur.  

 Sistemine katılacak firmaların gücü ve sayısı oranında Türkiye‟deki 

etkinliklerini geniĢletme çalıĢması yapar. 
 

Çevre Kanunu‟na göre; atık geri kazanım, geri dönüĢüm ve bertaraf tesislerini kurmak 

ve iĢletmek isteyen gerçek veya tüzel kiĢiler, yönetmelikle belirlenen esaslar doğrultusunda, 

ürün standardı, ürünlerinin satıĢa uygunluğu ve piyasadaki denetimi ile ilgili izni, ilgili 

kurumlardan almak kaydı ile Çevre ve Orman Bakanlığı‟ndan lisans almakla yükümlüdür. 
 

2.6. Piroliz 
 

Piroliz; çöp yığınları içindeki cam ve metallerin ayrılmasından sonra geriye kalan ve 

iĢe yaramaz gibi görünen organik maddelerin, hava kullanılmadan ısıtılarak gaz, sıvı yakıt ve 

kömüre dönüĢtürülmesi iĢlemine verilen isimdir. 
 

GeliĢmiĢ ülkelerin çoğunda, çöp yığınlarını ortadan kaldırmak için yakma ve gömme 

iĢlemleri yerine çöpün değerlendirildiği, atıkların içindeki, iĢe yarar kısımların geri 

kazanıldığı, piroliz iĢlemi uygulanmaktadır. 
 

Piroliz iĢlemi; kimya veya demir-çelik endüstrisinde kullanılan, yüksek sıcaklığa, 

sülfit ve kloritler gibi aĢındırıcı gazlara dayanıklı bir yapıya sahip fırınlarda 

gerçekleĢtirilmektedir. Fırının erimeyen bir taban yapısı vardır. Atıklar fırının üst kısmından 

fırına atılır. Fırının sıcaklığı aĢağıya indikçe arttığı için dibe çöken atıkların yapısında 

bulunan gazlar açığa çıkar. OluĢan bu gazlar ısındıkları için yükselir ve fırının üst kısmına 

yakın bir yerden dıĢarı çıkar. Çıkan gazı külden kurtarmak ve nemini almak için gaz 

temizleme ünitesine gerek vardır. Diğer atıklar ise fırının dip kısmında erimiĢ mucur olarak 

birikir. Mucur, su vasıtasıyla ayrıĢtırma tanklarına gönderilir. AyrıĢtırma tankında 

metallerden arındırılan mucur, yüksek vasıflı karbon (kok kömürü) olarak değerlendirilir. 

Piroliz iĢlemi, yakma ve gömme iĢlemlerine göre çöplere uygulanacak en kazançlı ve en 

güvenli yöntemdir. 
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Resim 2.28: Katı atık dönüĢüm tesisi 

 

Fabrikada esas iĢlemin yapıldığı yer, piroliz fırınıdır. Fabrika alanına gelecek çöplerin, 

piroliz fırınına verilmeden önce ve fırından ürünler alındıktan sonra bu ürünlerin 

düzenlenmesi için birtakım ön-arka elemanlara ihtiyaç vardır. Sözü geçen ön-arka ekipman 

ve piroliz fırınının birleĢtirilmesi ile çöp iĢleme fabrikası meydana gelmektedir. 

 

 Öncelikle fabrika alanına kamyonlarla gelen çöpün içinde bulunan mobilya, 

beyaz eĢya ve öteki büyük maddeler elle ayrılır.  

 Bu ayırma iĢleminden sonra kamyonlar yüklerini nakledicilere boĢaltır. 

Naklediciler de atıkları ayırıcı eleğe taĢır. Bu bölümde büyük parçalı metaller 

ayrılarak preslenmek üzere kalıplama bölmesine gönderilir. Diğer atıklar 

boyutlarına göre ayrılmak için parçalayıcıya geçer.  

 Parçalayıcıdan çıkan atıklar hava sınıflandırıcısına geçer. Bu bölümde, 

kompresörle üflenen havanın etkisiyle atıklar içinde bulunan cam, metal ve 

plastik parçacıkları dibe çöker.  

 Hava sınıflandırıcısından geçen atıklar, piroliz fırınına verilir. Fırında bir 

önceki bölümde anlattığımız piroliz iĢlemi gerçekleĢtirilir. Piroliz iĢlemi 

sonucunda iki ana ürün elde edilir: „gaz‟ ve „kömürleĢmiĢ atıklar‟  

 

Piroliz iĢlemi sonunda üretilen gaz, temizlenmek üzere gaz temizleme ünitesine geçer. 

Gaz temizleme ünitesinde birtakım kimyasal iĢlemlerden geçirilerek yağ ve külden 

arındırılan gazın içinde kalan nem oranı, kondansatörle indirgenir. Kondansatörden çıkan 

gazın sıcaklığı oldukça yüksektir. Bu gazın sıcaklığı ısı değiĢtiricilerle suya aktarılır ve 

suyun buharlaĢması sağlanır. Katı atık dönüĢüm tesisinin kenarına kurulan buhar türübinüyle 

de elektrik enerjisi üretilir. Buhar türübinünde kullanılan buhar, tekrar yoğunlaĢır ve su 

haline gelir. Bu su, daha sonra ısı değiĢtiricilere geri gönderilir ve tamamen kapalı devre 

olan bir sistemde yeniden kullanılır. 

 

Diğer yandan ayrıĢtırma tanklarına geçen mucur, buradan alındıktan sonra yüksek 

vasıflı karbon (kok kömürü) olarak değer görür. Bu vasıflı karbon ise sanayinin birçok 

dalında kullanılabilir. 

 

Ayrıca eleme iĢlemi sırasında gelen artıklar içinden ayrılan metaller yapılarına göre; 

alüminyum, demir,  demir ihtiva etmeyen metaller olarak sınıflandırılıp preslenir ve 

dıĢarıdaki firmalara verilerek iĢlenmesi sağlanır. Tesiste iĢlenen katı atık sonucu elde edilen 

maddeler ise yanıcı gaz, kömür, elektrik, metal, cam, plastiktir. 
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Bu maddelerden cam, metal ve plastiğin üretim oranı çöpün bileĢimindeki oranlarına 

göre değiĢir. Bu malzemelerin satıĢından dolayı her yıl belirli bir kazanç elde edilir. Kısaca 

çöp, ekonomiye tekrar kazandırılabilir.  

 

ġekil 2.8: Katı atık dönüĢüm tesisinin Ģeması 


