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MAKALE

Sanayi devrimine bağlı olarak 
gelişen teknoloji, nüfus artışı 
ve şehirleşme çok fazla atığın 

oluşmasına neden oldu. Bu durum 
da toprak, su ve hava kirliliğine ne-
den olmaktadır.

Sıfır atık; israfın önlenmesi, atıkların 
azaltılması, atıkların geri dönüştü-
rülmesi, kaynakların daha verimli 
kullanılması ve etkin toplama siste-
minin kurulmasını kapsayan atık yö-
netim yaklaşımı olarak tanımlanan 
bir hedeftir.

Yaşanabilir çevre, marka şehirler, ve 
sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çer-
çevesinde gelecek nesillere daha 
temiz bir çevre bırakabilmek için 
ülkemizde başlatılan kampanya ili-
mizde de karşılık buldu.

Atıkların konutlarda, kamu kurum-
larında, terminallerde, alış- veriş 
merkezlerinde, okullarda, hasta-
nelerde geri dönüşüm kutularında 
istiflenmesi, bahçelerdeki geçici 
depolama alanlarında toparlanıp 
değerlendirecek şirketlere teslim 
edilmesi ve ekonomiye kazandırıl-
ması olarak tanımlayabiliriz.

İlimizde katı atıkların toplanıp de-
ğerlendirilmesi ve elektrik enerjisi 
üretimi ile ilgili NİĞKADBİR’İN ( Niğ-
de Katı Atık Birliği) kurulu olması, 
kağıt, plastik ve teneke atıkları top-
lanıp değerlendiren NİĞÇEVSAN’IN 
( Niğde Çevre Sanayi) kurulu olması 
işimizi kolaylaştırdı.

Öncelikle Niğde’de mevcut durum 
tespiti yapıldı. Niğde il sınırlarından 

katı atıkların ve diğer atıkların hepsi 
toplanabiliyor ve değerlendirilebiliyor 
mu? Olması gereken aktarma istas-
yonları yapılmış ve çalışıyor mu? Cam, 
kağıt, plastik, teneke gibi geri dönüş-
türülüp ekonomiye kazandırılacak söz 
konusu atıklar tüm kurumlardan ve 
konutlardan toplanabiliyor mu?

Mevcut Durum: Söz konusu şirket 
okulların beşte birinden, sağlık bi-
rimlerinin yarısından, emniyet, jan-
darma, adliye, defterdarlık, tarım ve 
orman gibi dairelerin bir kısmından 
düzensiz cam, kağıt, plastik tipi atık-
ları toplayabiliyordu.

Katı Atık Birliği ise üye olan beledi-
yelerin merkez dışında hiç birisinin 
üyelik aidatını ödemediği, sekiz 
beldenin henüz ortak olmadığı, ak-
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tarma istasyonlarından Çiftlik ve 
Ulukışla’dakilerin tam randımanlı 
çalışmadığı, Bor ilçesinin aktarma 
istasyonunun henüz yapılmadığı ve 
toplanan katı atıkları enerjiye dö-
nüştüren tesisim yarım kapasite ile 
çalıştığı bir durumda idi.

Stratejimizi belirledik: Her hafta çağ-
rısız ilgili birim ve kurumlarla düzenli 
toplantılarla öncelikle tüm kurumla-
rın yetkili şirkete atıklarını vermelerini 
ve şirketin de atık kutusu ve geçici atık 
depolama alanlarında destek olması 
sağlandı. Adım adım her kurum ve alt 
birimler ( örnek: Milli Eğitim için okul-
lar, sağlık için hastane ve diğer sağlık 
birimleri, emniyet ve jandarma için 
karargah ve karakollar vs.) tek tek mü-
dürlerle şirket yetkilisi görüştürülerek 
tam katılım sağlanmıştır.

Ülkemizde evsel atıkların geri dönü-
şüm oranı % 13 iken ilimizde konut-
lardan şimdiye kadar ayrıştırılmış 
atık hiç alınmamışken 350 konutluk 
sitede ilk uygulamaya başlanmıştır.

Katı Atık Birliği için ise çalışmayan ak-
tarma istasyonlarının çalıştırılması, 
yapılması gereken iki yeni aktarma 
istasyonunun yapımına başlanma-
sı, üye olmayan belediyelerin üyelik 
işlemlerini tamamlamaları, üyelerin 
de aidatlarını zamanında ödemeleri-
nin gerekliliği vurgulanmıştır.

Atıkların yönetiminden beledi-
yeler sorumlu ve yetkili olmakla 
birlikte NİĞÇEVSAN’ın tarafları 
kurumlar olduğu için tam başarı 
sağlanmakla birlikte NİĞKADBİR 

de taraflar belediyeler olduğu için 
bir de mahalli seçimler söz konusu 
olunca hedefe ulaşma zamana ya-
yılmış durumdadır.

Atık Yönetiminin merkezinde beledi-
yelerin oluşu, kampanyayla farkında-
lığın yeterince oluştuğu, eğitimlere 
ağırlık verilmesi ve yasal alt yapısının 
bir an önce çıkarılması gerekliliği de-
ğerlendirilmektedir.


