
KATI ATIK YÖNETİMİ 
PROJESİ
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Katı Atık Yönetimi Projesinin fi nansmanı Avrupa Birliği (AB) 
tarafından karşılanmaktadır.

AB mali yardımları kapsamındaki 259 milyon avroluk yardımın 
yaklaşık 19.5 milyon avrosu, Adamızda sağlıklı yaşamı tehdit 
eder boyutlara ulaşan katı atık sorunlarının giderilmesinde 
kullanılacaktır. 

AB DESTEKLİYOR… 

Adamızda çevreyi ve halk sağlığını korumayı amaçlayan bir proje 
devam etmektedir: Katı Atık Yönetimi Projesi. 

Proje ile sektörde yer alan kurumların kapasiteleri yükseltilerek ye-
niden yapılandırılacak ve kamuoyunda çevre bilinci artırılacaktır.

Böylece Adamızın; 2011 yılı sonuna kadar yüksek standartlarda ve 
sürdürülebilir bir katı atık yönetimini planlayarak hayata geçiren 
bir ülke konumuna gelmesi hedefl enmektedir.

ATIK YÖNETİMİNDE 
BİR ADIM ATIYORUZ… 



DİKMEN ÇÖPLÜĞÜNE 
ELVEDA...

Dikmen çöp alanı bugün Adada yaşanan katı 
atık sorununun bir parçası. 

Dikmen’de çöpler yanıyor… Bölge insanımızın 
sağlığını tehdit ediyor.

Tıpkı Akdoğan, Vadili, Güzelyurt’ta olduğu 
gibi… Ve tıpkı Adanın taşımakta zorlandığı 
toplamı 100’e yaklaşan diğer çöplükler gibi…

Şimdi bu Adada yaşayan ve havasını solu-
yan herkesin sorumluluk alma zamanı…

Şimdi yetkili makamlarımızın, belediyeleri-
mizin, ekonomik sektörlerimizin, sivil toplum 

örgütlerimizin, eğitim kurumlarımızın ve tüm 
halkımızın harekete geçme zamanı… 

Şimdi katı atığımızı güvenli bertaraf etme za-
manı…

Şimdi daha az atık üretmek için çaba sarf etme 
zamanı…

Şimdi atıklarımızın ayrıştırılmasına ve gele-
cekte geri dönüştürülmesine katkı sağlama 
zamanı…

DİKMEN ÇÖP ALANINDA MEVCUT SORUNLAR KANAYAN YARAMIZI İYİLEŞTİRİYORUZ

Atık alanına evsel atık, sanayi atığı vb. her türlü 
atık gelmektedir.

Yanan atıklardan ve kontrolsüz yangınlardan 
oluşan hava kirliliği yaşanmaktadır.

Yeraltı ve yeryüzü suları, atık sızıntı suları ile kir-
lenmektedir.

Gelecekte atıklar modern ve hijyenik metodlar 
kullanarak ayrıştırılacak ve depolanacaktır.

Katı atıklardan yükselen deponi gazları toplana-
caktır.

Katı atıklardan çıkan sızıntı suları borular vasıtası 
ile toplanıp güvenli bir şekilde bertaraf edilecektir.

Dikmen çöp alanı 27,5 hektarlık alana yayılmış-
tır ve alandaki atığın yaklaşık hacmi 1,3 milyon 
m3’tür.

Güngör’de 12 hektarlık yeni bir düzenli depolama 
alanı inşa edilecektir.

Yeni düzenli depolama alanının inşaası 2011 yılının 
sonunda tamamlanıncaya kadar Dikmen’in sadece 
11,5 hektarlık kısmının kullanılması planlanmakta-
dır.

Hedefi miz, Dikmen çöp alanının tümüyle orman-
laştırılıp rekreasyon amaçlı olarak kullanılmasıdır.



GÜNGÖR’E MERHABA...

Dikmen’in rehabilitasyonuna devam edilir-
ken, çağdaş yöntemlerle depolama yapıla-
cak yeni merkezî katı atık tesisinin inşaasına 
da başlandı. 

Güngör’de  ilk aşamada şu çalışmalar yapılacaktır:

1. Atık kabul alanı: Katı atıkların alana ilk girişte tartıl-
dığı, atık tipine ve kaynağına göre   sınıflandırılacağı alan.

2.  Katı atık düzenli depolama alanı: Katı atıkların sağlı-
ğa zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi için taban 
geçirimsizliği sağlanmış, sızıntı sularının ve deponi gaz-
larının toplanacağı özel düzenli depolama alanı yer ala-
caktır. Toplam 12 hektar olan bu alandaki tesislerin inşa-
atının 2011 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır.

İkinci aşamada, tesisin etkinliği aşağıdaki yeni yapılarla 
artırılacaktır:

•	 Bir mekanik-biyolojik arıtma tesisi

•	 Geri dönüşüm - geri kullanımı mümkün olan cam, 
metal, kağıt-karton ve plastik gibi malzemeleri ayrış-
tırma tesisi 

TRANSFER İSTASYONU
Güngör düzenli depolama alanına ilaveten Gazi-
mağusa’da bir Transfer İstasyonu kurulacaktır.  

Transfer İstasyonu; küçük atık toplama araçları ile gelen 
atıkların, Güngör düzenli depolama alanına daha ekono-
mik olarak taşınmasını sağlayacak büyük atık toplama 
araçlarına doğrudan yüklenebileceği bir tesistir.

Adamızda çağdaş bir Katı Atık Yönetimi oluşturuluyor. Yeni uygulamada Dünyadaki güncel 
yöntemler, AB standartları ve mevzuatı dikkate alınıyor.  Bu çalışmaların bir adımı olan 

Güngör’de yapılacak tesisler, Adamızın çevreye duyarlı yüzünü temsil ediyor.



Bu  proje ile  geri dönüşüme  katkıda bulunmayı, sera 
etkisini azaltmayı ve topraklarımızı daha verimli hale 

getirmeyi hedefl iyoruz.

TEMİZ ÇEVRE İÇİN... SAĞLIK İÇİN... BİR ADIM ATTIK... BİR ADIM DA SİZ ATIN...

Biyolojik olarak bozunabilen atıkların yönetil-
mesi;

•	 Yeni düzenli depolama alanında bertaraf 
edilecek olan atıkların miktarının azaltıl-
masına, 

•	 Sera gazlarının emisyonunun azaltılma-
sına, 

•	 Daha az depolama alanı kullanılmasına 

•	 Atık bertarafı  maliyetinin azaltılmasına 
katkı sağlar.

Bu projede biyolojik olarak bozunabilen atık-
ların yönetilmesi, 

     Evsel Kompostlama ve 

     Hareketli Kompostlama Treni 

kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Doğaya bırakılan evsel katı atıklar çevreyi kir-
leten önemli unsurların başında geliyor. Katı 
atıkları çağdaş yöntemlerle toplamak ve de-
polamak belediyelerin görevi.  Ancak, bu ça-
lışmalarda tam bir başarı sağlayabilmek için 
vatandaşların belediyelere vereceği destek de 
büyük önem taşıyor.

Desteğin yolu evinizden geçiyor. Eviniz geri 
dönüşüm için ilk noktayı oluşturuyor. 

Eğer bahçeli bir eviniz ve uygun alanınız var-
sa, biyolojik atıklarınızı uygun yöntemlerle 
gübreye, topraklarınız için besin kaynağına 

dönüştürebilirsiniz. Pek çok gelişmiş ülkede 
olduğu gibi sebze ve meyve atıklarını,  çayı, 
kesilmiş çim ve otları çöpe atmadan, toprağı 
zenginleştirebilirsiniz.

Kompostlama adı verilen bu yöntem sayesin-
de sebze, meyve gibi atıkların, sera etkisini 
azaltmaya katkıda bulunacak şekilde değer-
lendirilmesi mümkün.

Uygun koşullara sahip olmanız halinde, kom-
postlama yaparak hem katı atık miktarının 
azaltılmasına destek olabilir, hem de bahçeni-
zin verimini arttırabilirsiniz.

EVSEL KOMPOSTLAMA
Geri dönüşüm için ilk nokta: Eviniz...

BİYOLOJİK OLARAK BOZUNABİLEN ATIKLARIN 
YÖNETİMİ



Kompostlama;  Güzelyurt Belediyesi’nin ko-

ordinasyonunda Alsancak, Alayköy, Çatalköy, 

Lapta, Tatlısu ve Lefke Belediyelerinin işbirliği 

ile gerçekleştirilecektir. Bu belediyeler evler-

den gelen, kamu alanlarından kesilen ağaç ve 

ağaç dallarından oluşan yeşil atıklarını, Hare-

ketli Kompostlama Treni olarak    adlandırılan 

özel bir ekipman ile küçük parçalar haline ge-

tireceklerdir.   Kompostlama Treninin çalışma 

alanı, belirlenen bir iş planı ve zaman cetveli 

uyarınca, bir noktadan diğerine değiştirile-

cek ve böylece değişik yerlerdeki yeşil atıklar 

kompost üretimine hazır hale getirilecektir. 

Sürecin tamamlanmasıyla elde edilen ürün 

özel ya da kamuya ait park ve bahçelerde kul-

lanılacaktır.

Kompost yığını için 
uygun bir yer seçilir.

Kompostlanacak 
malzeme ilave edilir.

Kompost yığını zaman 
zaman alt üst edilir, su 
eklenip nemlendirilir.

Bakıma devam 
edilir.

Yaklaşık 3-4 ay sonra 
kompostunuz hazır 
olacaktır.

Hazır kompostunuzu 
bahçenizde 
kullanabilirsiniz.

1

4

2

5

3

6

ATIKLARINIZI EVİNİZDE DE DEĞERLENDİREBİLİRSİNİZ

TEMİZ ÇEVRE İÇİN... SAĞLIK İÇİN... BİR ADIM ATTIK... BİR ADIM DA SİZ ATIN...

HAREKETLİ 

KOMPOSTLAMA TRENİ



TIBBİ ATIKLAR...TIBBİ ATIKLAR...

TEMİZ ÇEVRE İÇİN... SAĞLIK İÇİN... BİR ADIM ATTIK... BİR ADIM DA SİZ ATIN...

Tıbbi atıklar, sağlık kuruluşları 
içerisinde ayrı toplanarak özel, 
geçici, soğuk depolarda muha-
faza altına alınacak ve özel tıbbi 
atık araçları ile depolardan alına-
rak Lefkoşa’da inşasına başlanan 
sterilizasyon tesisinde bertaraf 
edilecek...

Katı Atık Yönetimi Projesinin önemli bir 
ayağını da Tıbbi Atık Projesi oluşturu-
yor. 

Bu Proje ile tıbbi atıklar, öncelikle sağ-
lık kuruluşları içerisinde ayrı toplana-
cak ve özel, geçici, soğuk depolarda 
muhafaza edilecektir. Daha sonra iki 
adet soğutmalı özel tıbbi atık aracı ile 
depolardan alınarak Lefkoşa Dr. Bur-
han Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde 
yapılacak olan merkezi bir sterilizasyon 
tesisine taşınacaktır. Burada sterilize 
edilerek, evsel katı atık depolama ala-
nında bertaraf edilecektir. 

Tıbbi atıklarla ilgili tüm hazırlıkların 
2010’da tamamlanması ve uygulama-
nın 2011 yılında başlaması hedefl en-
mektedir. Projeye göre, tıbbi atıkların 
toplanmasına kamu hastaneleri, özel 
hastaneler ve sağlık merkezlerinden 
başlanacaktır. Uygulama daha sonra 
tüm sağlık kuruluşlarını kapsayacaktır.

Çalışmalarımızın tam anlamıyla başarılı 
olabilmesi için tüm sağlık personelinin 
yanı sıra vatandaşlarımızın da dikkatli 
ve bilinçli olması gerekiyor.

Kesici ve delici tıbbi atıkların, yırtılma/
patlamaya karşı dayanıklı ve kolay taşı-
nabilir, tabanı çift dikişli,  her iki yüzün-
de uluslararası “Biyotehlike” amblemi 
ve “DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK” 
yazısı olan kırmızı plastik torba/poşet-
lerde toplanması öngörülüyor.

Tıbbi atıkların uluslararası standart-
lara uygun şekilde imha edilmemesi, 
insanları başta HIV - AIDS ve hepatit 
olmak üzere tehlikeli hastalıkların bu-
laşma riski ile karşı karşıya getiriyor. Bu 
risk beraberinde birçok sağlık, çevre 
ve maliyet problemini de ortaya çıka-
rıyor. Bu nedenle, üretici fi rmaların de-
netimini gerçekleştiren resmi ve yerel 
kuruluşlarımızın yanı sıra kamuoyu-
nun da konuya karşı hassasiyeti büyük 
önem taşıyor. 

TIBBİ ATIK
YÖNETİMİ



ÇEVRE KORUMA DAİRESİ       

Selimiye Cami arkası, Surlariçi - LEFKOŞA 

Tel: 0392- 22 86 935  Faks: 0392-  22 85 687 
Kasım 2010
Bu yayın Avrupa Birliği desteğiyle hazırlanmıştır . Bu yayının 
içeriğinden yalnızca danışman fi rma Grontmij Carl Bro A/S ve 
hizmet sağlayıcı Netvizyon Media Park sorumludur. Bu yayının 
içeriği hiçbir suretle AB’nin resmi görüşünü yansıtmamaktadır. 

www.cevrekorumadairesi.org
e-posta: atik@cevrekorumadairesi.org

Neden katı atık yönetimini iyileştiriyoruz? 
Kirletici sızıntılardan dolayı yeraltı ve yüzey suları kirleniyor.

Çöplük yangınları ve pis kokular soluduğumuz havayı kirletiyor.

İnsanlarla atıkların teması hastalık riskini artırıyor.

Çöp alanlarından gelen sera gazları serbest kalarak küresel ısınmaya neden oluyor. 

Sağlığımızı ve çevremizi tehdit eden bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak 
istiyoruz. 

Bu nedenle;

•	 Atık miktarını azaltıp geri dönüşümü artırarak ekonomik fayda sağlamayı,

•	 Turizmi olumsuz yönde etkileyen çöplerin ve yasadışı çöp atmanın görsel etkilerini 
ortadan kaldırmayı, 

•	 Adamızda AB standartlarına itibar edilen bir katı atık yönetim sistemini oluşturmayı, 

•	 AB mevzuatıyla uyumlu çevre politikaları oluşturmayı ve Katı Atık Yönetimi yasal 
çerçevesini geliştirmeyi 

hedefl iyoruz…


