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Atık İstat�st�kler�, 2020
 
Türk�ye İstat�st�k Kurumu, atık �stat�st�kler� kapsamında Türk�ye'dek�; tüm beled�yelerden, 50 ve üzer� çalışanı olan �malat
sanay� �şyerler�nden, kurulu gücü 100 MW ve üzer� olan tüm faal term�k santrallerden, altyapısı tamamlanmış tüm organ�ze
sanay� bölge müdürlükler�nden, Maden ve Petrol İşler� Genel Müdürlüğü'ne referans yıl �ç�n üret�m beyan eden maden
�şletmeler�nden, l�sanslı veya geç�c� faal�yet belgel� tüm atık bertaraf ve ger� kazanım tes�sler� �le l�sansı olmasa da beled�yeler
tarafından ya da beled�yeler adına �şlet�len düzenl� depolama, yakma ve kompost tes�sler�nden ver� derlemekted�r.
 
Sağlık kuruluşlarına �l�şk�n tıbb� atık ver�ler�, Tıbb� Atıkların Kontrolü Yönetmel�ğ�n�n Ek-1'�nde yer alan büyük m�ktarda atık
üreten ün�vers�te, genel maksatlı ve doğum hastaneler� ve kl�n�kler� kapsamakta olup Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ�
Bakanlığı �dar� kayıtlarından elde ed�lmekted�r.
 
Oluşan atık m�ktarı 104,8 m�lyon ton olarak hesaplandı
 
Araştırma kapsamındak� �malat sanay� �şyerler�, maden �şletmeler�, term�k santraller, organ�ze sanay� bölgeler� (OSB), sağlık
kuruluşları ve hanehalklarında 2020 yılında 30,9 m�lyon tonu tehl�kel� olmak üzere toplam 104,8 m�lyon ton atık oluştu. Toplam
atık m�ktarı 2018'e göre %10,5 arttı.
 

 

 
İmalat sanay� �şyerler�nde 4,6 m�lyon tonu tehl�kel� olmak üzere toplam 23,9 m�lyon ton atık oluştu. Toplam atığın %56,3'ü
satıldı veya l�sanslı atık �şleme tes�sler�ne gönder�ld�, %24,2's� düzenl� depolama tes�sler�ne gönder�ld�, %7,1'� �şyer� sahasında
depolandı, %7's� tes�s bünyes�nde ger� kazanıldı, %3,2's� beled�ye veya OSB yönet�mler� tarafından toplandı, %1,7's� beraber
yakma (ko-�ns�nerasyon) veya yakma tes�sler�ne gönder�ld�, %0,4'ü dolgu malzemes� olarak kullanıldı/doğaya yen�den
kazandırıldı, %0,1'� �se d�ğer yöntemlerle bertaraf ed�ld�.
 

 

 
Maden �şletmeler�nde dekapaj malzemes�/pasa har�ç 27,6 m�lyon ton atık oluştu. Dekapaj malzemes�/pasa dah�l oluşan 896,4
m�lyon ton toplam atığın %99,995'�n� m�neral atıklar oluşturdu. Toplam atığın %71,3'ü pasa sahalarında, atık barajlarında veya
düzenl� depolama tes�sler�nde bertaraf ed�ld�, %26,4'ü ocak �ç�ne ger� dolduruldu, %2,3'ü �se d�ğer yöntemlerle ger� kazanıldı
ya da bertaraf ed�ld�.
 
Term�k santrallerde 10 b�n tonu tehl�kel� olmak üzere toplam 24,4 m�lyon ton atık oluştu. Toplam tehl�kes�z atığın %79,5'�n� kül
ve cüruf atıkları, %20,5'�n� �se metal, kâğıt, plast�k atıklar, atıksu arıtım çamurları �le evsel ve benzer� atıklar oluşturdu. Toplam
atığın %85,9'u kül dağı, kül barajı veya düzenl� depolama tes�sler�nde bertaraf ed�l�rken, %13,2's� l�sanslı tes�slere gönder�ld�
ve maden/taş ocaklarının ger� doldurulmasında kullanıldı, %0,9'u �se d�ğer yöntemlerle bertaraf ed�ld�.
 
OSB müdürlükler�n�n altyapı h�zmetler�, atıksu arıtımı vb. �dar� faal�yetler� sonucu 117 b�n tonu tehl�kel� olmak üzere 279 b�n ton
atık oluştu. Oluşan atığın 6 b�n tonu OSB bünyes�nde ger� kazanıldı veya geç�c� depolandı, 208 b�n tonu OSB dışında ger�
kazanıldı, 66 b�n tonu �se OSB bünyes�nde veya OSB dışında bertaraf ed�ld�. Bertaraf ed�len atıkların %59,4'ü düzenl�
depolama tes�sler�nde, %40,6'sı �se beled�ye/OSB çöplükler�nde bertaraf ed�ld�.  
 
Sağlık kuruluşlarından 110 b�n ton tıbb� atık toplandı. Toplam tıbb� atığın %23,7's� İstanbul, %7,8'� Ankara ve %5,8'� İzm�r
olmak üzere, %37,3'ü bu üç büyükşeh�rde bulunan sağlık kuruluşlarından toplandı. Toplanan tıbb� atığın %90,6'sı ster�l�ze
ed�lerek depolama alanlarına, %9,4'ü �se yakma tes�sler�ne gönder�lerek bertaraf ed�ld�.
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Beled�yelerde 32,3 m�lyon ton atık toplandı
 
Toplam 1 389 beled�yen�n 1 387's�nde atık h�zmet� ver�ld�ğ� tesp�t ed�ld�. Atık h�zmet� ver�len beled�yelerde toplanan 32,3
m�lyon ton atığın %69,4'ü düzenl� depolama tes�sler�ne, %17's� beled�ye çöplükler�ne ve %13,2's� ger� kazanım tes�sler�ne
gönder�l�rken, %0,4'ü �se açıkta yakılarak, gömülerek, dereye veya araz�ye dökülerek bertaraf ed�ld�. Beled�yelerde toplanan
k�ş� başı günlük ortalama atık m�ktarı 1,13 kg olarak hesaplandı.
 

 

 
Beled�yeler tarafından �şlet�len atıksu arıtma tes�sler�nde, 314 b�n ton (kuru madde bazında) atıksu arıtma çamuru oluştuğu
tesp�t ed�ld�.
 
Atık �şleme tes�sler�nde 127,4 m�lyon ton atık �şlend�
 
Atık bertaraf ve ger� kazanım tes�sler�nde �şlenen 127,4 m�lyon ton atığın 78,3 m�lyon tonu bertaraf ed�ld�, 49,1 m�lyon tonu �se
ger� kazanıldı. Toplam �şlenen atık m�ktarı 2018'e göre %22 arttı.
 
Düzenl� depolama tes�sler�n�n toplam kapas�tes� 1,2 m�lyar m  olarak tesp�t ed�ld�. Toplam 174 düzenl� depolama tes�s�nde
31,9 m�lyon tonu tehl�kel� olmak üzere 77,8 m�lyon ton atık bertaraf ed�ld�.
 
Atık ger� kazanım l�sansı olan beraber yakma  (ko-�ns�nerasyon)  tes�sler�nde 1,3 m�lyon ton atık yakılarak enerj� ger� kazanımı
gerçekleşt�r�ld�. Kompost ve beraber yakma tes�sler� har�ç l�sansı olan d�ğer atık ger� kazanım tes�sler�nde �se toplam 47,6
m�lyon ton metal, plast�k, kâğıt, m�neral vb. atık ger� kazanıldı.
 

 

 
Bu konu �le �lg�l� b�r sonrak� haber bülten�n�n yayımlanma tar�h� Aralık 2023'tür. 
____________________________________________________________________________________________________
 
AÇIKLAMALAR
 
(1) Madenc�l�k sektörü �ç�n dekapaj malzemes�/pasa m�ktarı har�ç tutulmuştur.
(2) Atık Bertaraf ve Ger� Kazanım Tes�sler� Anket� kapsamında n�ha� atık bertaraf ve ger� kazanım ver�ler�n� elde etmek
amaçlandığından; atık toplama, ayrıştırma, ara depolama g�b� ön-�şlem tes�sler� kapsam dışı tutulmuştur. Tes�slerde �thal
atıklar da �şlenmekted�r.
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