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ÖZ 

Çalışmada, sokak atık toplayıcıları sorununun farklı bir bakış açısıyla değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Sokak atık 

toplayıcıları, sayılarının çok hızlı artması, sağlıksız çalışma ortamları, kent güvenliği sorunları ve kayıt dışı çalışmaları gibi 

nedenlerle sıkça tartışma konusu olmaktadır. Çalışmada, geri kazanım konusunda toplumsal farkındalığın ve sokak 

toplayıcılarına bakış açısının değerlendirilmesi adına bir anket çalışması yapılmıştır. İzmir ilinin kapsama alındığı anket 

çalışmasına 247 kişi katılmış, toplanan veriler SPSS 16,0 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Alan çalışmasından 

elde edilen verilerin yanı sıra konunun literatüre yansımaları değerlendirilmiş; sokak atık toplayıcılarının geri kazanım 

politikalarına katkısı ve sosyal içerme başta olmak üzere kişisel sorunları değerlendirilmiş; sorunların çözümü için farklı ülke 

örnekleri ışığında öneriler geliştirilerek ve sokak atık toplayıcıları olgusunun kötü atık yönetiminin nedeni mi yoksa sonucu mu 

sorusuna yanıt aranmıştır. Çalışma, son yıllarda Türkiye’de küresel göç hareketliliğinin artması başta olmak üzere, çeşitli 

faktörlerin etkisi ile sokak atık toplayıcılarının sayısının hızla artması ve sorunların toplumsal soruna dönüşme riski olması 

açısından önemlidir. 
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Evaluation of the Problem of Street Waste Pickers from a Different Perspective 

Abstract 

The objective of the study was to evaluate the problem of street waste pickers from a different perspective. Street 

waste pickers frequently become the topic of discussions due to the facts that their numbers increase rapidly, unhealthy working 

environment, urban safety issues and unregistered employment. A survey study was carried out in the study to evaluate the 

social awareness regarding recycling and the perspective towards street waste pickers. The city of Izmir comprised the scope of 

the survey in the study to which 247 people participated and the acquired data were analyzed via SPSS 16,0 statistics software. 

In addition to the data obtained from the field study, reflections of the issue in the relevant literature were evaluated along with 

contributions of street waste pickers to recycling policies in addition to their personal problems first and foremost being social 

inclusion as a result of which suggestions were developed in the light of examples from different countries thus looking for an 

answer to the question of whether the concept of street waste pickers is the reason for or the result of bad waste management. 

The study is important due to the increasing number of street waste pickers as a result of an increase in the global migration 

activity as well as various other factors in addition to the risk of the transformation of these issues into social problems. 

Keywords: Waste Management, Street Waste Pickers, Recycling, Participation, Social Inclusion. 

 

1. GİRİŞ 

Tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak, insan faaliyetleri nedeniyle oluşan atıkların hızla artması, plastik 

başta olmak üzere inorganik maddelerin kullanımının yoğunlaşması, son yıllarda tüketimi artan ve kullanma süreleri 

kısalan elektronik eşyalar, özellikle kentlerde çevre üzerindeki atık baskısını arttırmaktadır. Atıkları, insan sağlığı 

ve çevresi açısından zararsızlaştırma ve hatta hammaddeye dönüştürerek ekonomiye yararlı ürünler haline getirme, 

karmaşık bir süreç yönetimi gerektirir (Hassan, 2004:484). Kentsel atık yönetimi, kentsel alanlarda üretilen atıkların 

çevre ve insan sağlığı üzerine etkilerini önlemek amacıyla toplanması, ayrıştırılması, depolanması, geri kazanımı ve 

bertarafı gibi süreçleri kapsar. Günümüzde atık yönetiminden tek başına, atıkların zararsızlaştırılması ya da kontrol 

altına alınması anlaşılmamakta, tanımın içerisinde atıkların ekonomik değerinin yönetilmesi de oldukça önemli yer 

tutmaktadır. Atık yönetimi, günümüz kent yönetimlerinin üzerinde en fazla çalıştığı, en fazla kaynağı ayırdıkları 

alan haline gelmiş, iyi kent yönetiminin ilk basamaklarından birini oluşturmuştur. Bireyler, merkezi yönetim, yerel 



 
 

yönetimler ve sivil toplum kuruluşları (STK) ile birlikte, bu atık yönetim sürecinin kilit unsurunu oluşturmaktadır 

(Toprak, 2003:343, Karacan, 2012:43). 

Gelişen üretim ve hizmet sektörü ve insanların yaşam tarzındaki değişim karşısında; toplama, taşıma ve 

depolamadan oluşan geleneksel atık yönetimi yetersiz kalmaktadır. Atık yönetimindeki başarısızlıklar hem düzensiz 

toplamanın oluşturduğu toplum sağlığı riskleri, hem de ek depolama ve bertaraf maliyetleri getirmekte, başarılı atık 

yönetimi için geri kazanım ön plana çıkmaktadır (Yılmaz ve Bozkurt, 2010:12). Katı atıkların içerisinde yer alan 

maddelerin, tekrar kullanıma kazandırılması olarak tanımlanabilecek geri kazanım, bugün ülke ekonomilerinin ve 

rekabet edebilirliğin anahtar faktörü haline gelmiştir. Geri kazanım politikalarının başarısında ekonomik, politik ve 

sosyal birçok faktör etkili olmakla birlikte, özellikle gelişmekte olan ülkelerde uygulamada başarılı politikalar 

geliştirilebildiğini söyleyebilmek zordur. Ancak politikaların başarısızlığı, geri kazanım maddelerinin ekonomik 

değerini ortadan kaldırmamakta ve piyasaya yeni aktörlerin girmesine neden olmaktadır. Ülkenin içinde bulunduğu 

kültürel ve sosyal yapıya ilişik bir hurdacılık sektörü gelişmekte ve bu sektörü besleyecek yapılar oluşmaktadır. Son 

yıllarda, bu informal yapının oluşturduğu sokak atık toplayıcıları, birçok ülkede önemli gündem maddesi haline 

gelmiştir (Şen ve Kestioğlu, 2007:45).  

 

Türkiye’de, 2016 yılı itibari ile sayıları 500 bine ulaştığı tahmin edilen sokak atık toplayıcıları, farklı 

açılardan tartışma konusu olmaktadır. Atık toplayıcıların, çöplerden hiçbir hijyen kuralına uymadan, hastalık 

bulaşma riski içerisindeki çalışma koşulları,  bunun yanında kentsel alanlarda güvenlik zafiyeti oluşturduklarının 

düşünülmesi ve sektörün kayıt dışı çalışması, önemli tartışma konularıdır (Akıncı, 2016). 2016 yılının ilk 

haftalarında gündeme gelen tartışma ise 2005 yılında yayınlanmış olan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü 

Yönetmeliği” yaptırımlarının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atık alımı yapan firmalara tebligatla 

bildirilmesinin, ruhsatsız atık toplamanın yasaklandığı şeklinde anlaşılması ile başlamıştır. Çalışmada, sokak atık 

toplayıcıları sorununun farklı bir bakış açısıyla değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Alan çalışmasından elde edilen 

verilerin yanı sıra, konunun literatüre yansımaları değerlendirilecek; sokak atık toplayıcıların geri kazanım 

politikalarına katkısı ve sosyal içerme başta olmak üzere kişisel sorunları değerlendirilecek; sorunların çözümü için 

farklı ülke örnekleri ışığında öneriler geliştirilerek ve yasadışı sokak atık toplayıcıları, “kötü atık yönetiminin” 

nedeni mi yoksa sonucu mu sorusuna yanıt aranacaktır. Çalışma, son yıllarda Türkiye’de küresel göç 

hareketliliğinin artması başta olmak üzere, çeşitli faktörlerin etkisi ile sokak atık toplayıcılarının sayısının hızla 

artması ve sorunların toplumsal soruna dönüşme riskinin olması açısından önemlidir. 

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 2.1. Kentsel Katı Atık Yönetimi 

Atık tanımı, 2015 tarihli Atık Yönetimi Yönetmeliği’nde, “üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek 

veya tüzel kişi tarafından, çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya 

materyal” olarak tanımlanmaktadır (Atık Yönetimi Yönetmeliği, Md.4/d). Katı atıklar, atık niteliği taşıyan ve 

düzenli bir şekilde toplanıp, depolanıp ve bertaraf edilmesi gereken katı maddeleri ve arıtma çamurlarını 

kapsamaktadır. Katı atıklar, üreticisi ya da ortaya çıkaranı tarafından, bir işe yaramaması nedeniyle atılmak istenen, 

çevre ve insan sağlığı üzerine olumsuz etkilerinin engellenmesi için düzenli olarak bertaraf edilmesi gereken 

maddelerdir. Kentsel katı atık kavramı, katı atık kavramı ile örtüşmekle birlikte, genellikle kentsel alanda üretilen 

ancak zararlı ve tehlikeli katı atık kapsamına girmeyen atıklar için kullanılır. Kentsel atığın içeriği, evsel nitelikli 

atıklarla birlikte, endüstriyel, ticari ve ortak kullanım alanlarında oluşan faaliyetler sonrası ortaya çıkan atıklardan 

oluşmaktadır (Karacan, 2012:427).  

 

Kentsel katı atıklar yerel yönetimlerce ya da onlar adına hizmet gören kurum ve kuruluşlarca toplanıp, 

dönüştürülen ya da bertaraf edilen atıklardır. Üretim ya da hizmet sürecinde ya da tüketim sürecinde ortaya çıkan 

atıklar, kentlerde önemli sorunlar oluşturabilmektedir. Kentsel atık sorunu hızlı kentleşme ile birlikte, diğer alt yapı 



 
 

sorunlarıyla da entegre olarak, günümüzün en önemli kentsel sorunlarından biri haline dönüşmüştür (Hassan, 

2004:484; UNEP, 2013). Kentsel alanlarda üretilen atıkların yaklaşık yarısı gıda atıklarından oluşmakla birlikte, 

dörtte biri plastik ve benzeri ürünlerden oluşmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde kişi başına günlük kentsel atık 

üretimi, bir kilogramın üzerindedir (Desa vd., 2012:47). AB ortalamasında bu oran, 1.3 kg’ın üzerindeyken, 

Türkiye’de 2014 yılı için 1.08 kg olarak bulunmuştur. Bununla birlikte, büyük şehirlerde kişi başı atık üretimi 

ortalamanın oldukça üzerindedir. Büyük şehirlerde atık üretiminin fazla olması ile birlikte, kitlesel yaşam 

koşullarından dolayı toplanan atıklar, devasa miktarlar oluşturmaktadır (TUİK, 2015). Türkiye’de kentsel katı 

atıkların üçte birinden daha fazlası, üç büyük il olan İstanbul, Ankara ve İzmir’den toplanmaktadır (Yaban TV, 

2016).  

 

Başarılı atık yönetimi için toplumun desteği ve katılımı son yıllarda çok daha fazla tartışılan bir meseledir. 

Atık, insan faaliyetlerinin sonucu oluşur ve yönetiminde de herkesin en iyi katkıyı sağlaması beklenir. Literatürde 

son yıllarda atık ile ilgili ağırlığı artan çalışmalarda; başarılı atık yönetiminde kamu bilinci ve katılımın etkili 

olduğunu göstermektedir. Haziran 2012’de Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde yapılan, Birleşmiş Milletler 

Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nın (Rio+20) “Arzu Ettiğimiz Gelecek” başlıklı sonuç belgesinde, başarılı atık 

yönetiminde katılımın ve politikaların diğer kent ve çevre politikalarına entegrasyonunun önemine vurgu 

yapılmaktadır (UNDP, 2012:41). Ortak sorumlulukların hatırlatılması adına, atık yönetimi ile ilgili sorunlar 

hakkında toplumda farkındalık oluşturulması önemlidir. Geri kazanım politikalarının başarısında da halkın desteği 

ve katılımı önemlidir (Hassan, 2004:490). Daha az atık oluşturma,  geri dönüştürülebilecek atıkların kaynakta ayrı 

toplanması,  geri dönüşümün ekonomik ve çevresel faydaları gibi konularda toplumun her seviyesinde farkındalığın 

artırılması, özellikle toplanan geri dönüştürülebilir atığın, nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi açısından da 

önemlidir (Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi, 2014:68).  

 

Türkiye’de son yıllarda, atık yönetimi politikaları ile ilgili hem mevzuat düzenlemelerinde hem de idari 

uygulamalarda olan gelişmeler dikkat çekicidir. Bu gelişmelerde, bütünleşik bir atık yönetim politikasının tüm 

Avrupa Birliği’n de (AB) yaygınlaştırılması hedefini taşıyan, AB Çevre Müktesebatına uyum çalışmaları önemli bir 

rol oluşturmaktadır (Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi, 2014:40). Türkiye’de 5216 ve 5393 sayılı Belediye 

Kanunlarında; atıkların toplanmasından, taşınmasından ve bertarafından sorumlu olan kuruluşun belediyeler olduğu 

belirtilmiştir. Türkiye’de ambalaj atıklarının kaynakta ayrı olarak toplanmasından da birinci derecede belediyeler 

sorumludur. Büyükşehir belediye yapısının olduğu illerde ise atıkların toplanmasından ilçe belediyeleri, 

bertarafından ise büyükşehir belediyeleri sorumludur. Atık yönetimi günümüz kent yönetiminde, iyi kent 

yönetiminin ilk basamaklarından birini oluşturmaktadır. Bugün özellikle gelişmekte olan ülkelerde yerel 

yönetimlerin bütçelerinin en önemli kısmını, katı atık yönetimi ve buna bağlı hizmetler oluşturmaktadır (Atık 

Yönetimi Eylem Planı, 2008:22). 

 

2.2 Geri Kazanım 

Atık yönetiminde, tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım birbiri ile sık karıştırılan önemli 

tanımlardır. Tekrar kullanım, atıkların temizleme dışında hiçbir işleme tabi tutulmaksızın, defalarca kullanılmasıdır. 

Geri dönüşüm, “atıkların fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra ikinci hammadde olarak üretim 

sürecine sokulmasını” ifade eder. Geri kazanım ise “tekrar kullanım ve geri dönüşüm kavramlarını da kapsayan, 

atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenleri fiziksel, kimyasal ya da biyo-kimyasal yöntemlerle başka 

ürünlere veya enerjiye çevrilmesini” tanımlar (Yılmaz ve Bozkurt, 2010:14). Ambalaj Atıklarının Kontrolü 

Yönetmeliği’ne göre geri dönüştürülebilecek atıklar, “evsel, endüstriyel, ticari ve işyeri olmasına bakılmaksızın yurt 

içinde piyasaya sürülen plastik, metal, cam, kağıt karton, kompozit ve benzeri malzemelerden yapılmış bütün 

ambalajları ve bu ambalajların atıklarını kapsamaktadır (Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, 2011). Geri 

kazanım süreci, maddi değeri olan maddelerin toplanması, ayrıştırılması, dönüşümünü kapsayan karmaşık bir 



 
 

süreçten oluşur. Geri kazanım ile hem çoğunluğu inorganik maddelerden oluşan atıkların oluşturabileceği kirlilik 

engellenir hem de ekonomiye önemli oranda katkı sağlanır (UN-HABITAT, 2011:4). 

 

Geri kazanım sürecinde maddelerin toplanması, kaynakta ayırma, toplama sırasında ayırma ya da depolama 

alanında ayırma gibi yöntemlerle yapılabilmektedir. Ancak en etkin yöntem, ‘kaynakta ayırma’ yöntemidir. 

Özellikle depolama alanlarında yapılan ayrıştırmada, maddi değeri olan maddelerin ancak %10 ile %20’si 

ayrıştırılabilmektedir. Bununla birlikte, kaynaktan ayırma yönteminde ayrıştırılan madde miktarı %100’lere kadar 

çıkabilmekteyken, başarıda iyi eğitilmiş bir toplum ve iyi bir organizasyon yapısı önemlidir. Kaynakta ayırmanın 

başarılı olabilmesi için toplumsal destek ve katılım çok önemlidir (Hanay ve Koçer, 2006:508). Atığı sorun 

olmaktan çıkarmış gelişmiş ülkelerde, tüm atıklarda geri kazanım oranı, %60’ın üzerine çıkarılabilmektedir. 

Türkiye'de ise tüm atıkların geri kazanım oranı ortalama %7’lerdeyken, ambalaj malzemelerinin geri kazanım oranı 

ise %20'ler seviyesindedir (Yetim, 2014:12).  

 

2.3. Sokak Atık Toplayıcıları 

Sokak atık toplayıcıları daha çok gelişmekte olan ve geri kazanım politikalarında toplumsal bir farkındalık 

sağlayamamış ülkelerde yaygındır. Bugün için Güney Amerika ve Afrika ülkeleri ile birlikte, Pakistan, Hindistan 

ve Nepal gibi Asya ülkelerinde daha yaygındır. Atık toplayıcılar, gelişmekte olan ülkelerin çoğunda 

dönüştürülebilir katı atık toplama ve ayrıştırmanın, tek ve en etkili yöntemini oluşturmakta ve geri kazanılabilir 

atığın %50 ile %100’ü arasındaki oranını toplamaktadırlar (Dias, 2012). Türkiye’de toplanan yıllık 3 milyon ton 

ambalaj atığının, yaklaşık yarısı atık toplayıcıları tarından sisteme kazandırılmaktadır (Akkoç, 2016). Brezilya 

sistematik olarak atık toplayıcılar ile ilgili resmi istatistiki verilerin rapor edildiği tek ülkedir. Brezilya'da 220 

binden fazla kişi, atık toplayıcılığından geçimini sağlamaktadır. Brezilya’da atık toplayıcıları kentsel iş gücünün 

yaklaşık %1’ni oluşturmaktadırlar (Dias, 2011a). Türkiye’de toplam nüfusun %3’nün hurdacılık ve bağlantılı iş 

kollarından geçimini sağladığı tahmin edilmektedir (Yetim, 2014:12). Yine 2016 yılı itibari ile Türkiye’de ki sokak 

atık toplayıcılarının sayısının, 500 bine ulaştığı tahmin edilmektedir (Akıncı, 2016).  

 

Farklı bir açıdan bakıldığında, sokak atık toplayıcılarının daha temiz, daha sağlıklı kentsel alanlar 

oluşturulmasına ve ekonomiye önemli katkıları olduğu yorumlanabilir. Atık toplayıcılarının belediyelere dolaylı 

olarak, sosyal ve ekonomik birçok yararı bulunmaktadır (Scheinberg vd., 2010:30). Yönetimsel açıdan atık toplama 

sorumluluğunu taşıyan yerel yönetimler, sokak atık toplayıcıları sayesinde atık sorununa hiçbir kaynak ayırmadan 

çözüm bulmaktadırlar. Bununla birlikte, atık toplayıcılar, toplumun en dezavantajlı kesiminden oluşmaktadır. Bu 

grupların önemli bir kısmı, yaptıkları sokak atık toplayıcılığı ile yapabilirlik kazanmakta ve kendi gelirini 

oluşturabilmektedir. Ancak atık toplayıcılar, sosyal statü açısından çok kötü yaşam ve çalışma koşullarında, aşırı 

yoksul bir şekilde yaşamlarını sürdürmekte ve atık sektörünün de en fazla sömürülen kesimini oluşturmaktadırlar. 

Sokak atık toplayıcılarına yönelik, yerel yönetimlerin ihmalleri de dikkat çekmekle birlikte, toplumun bu kesimine 

yönelik, sosyal dışlanmayı arttırıcı bir takım politikalar da dikkat çekmektedir (The World Bank, 2013; Akıncı, 

2016). 

 

Son yıllarda, sokakta atık toplayanların sayısının hızla artıp kontrolden çıkması; çöplerden hiçbir hijyen 

kuralına uyulmadan, hastalık bulaşma riskine rağmen atık toplamanın sürdürülmesi; bunun yanında güvenlik 

zafiyetinin oluşması gibi endişeler, yönetimler tarafından atık toplayıcılarla ilgili çeşitli düzenlemelerin gündeme 

getirilmesine neden olmaktadır. Bu görünen gerekçelerle beraber, atık sektörünün büyüyen ekonomisi ve bu 

alandaki ekonomiyi kayıt altına alma çabaları, idareyi yeni düzenlemeler yapmaya itmektedir. Bu alanda 

Türkiye’de son yıllarda yaşanan gelişmeler dikkat çekicidir (Milliyet, 2016). 2005 yılında yayınlanan “Ambalaj ve 

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ile ambalaj atıklarının toplanması konusunda, Çevre Koruma ve 

Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) yetkilendirilmiştir. Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü 



 
 

Yönetmeliği, 2007 yılında büyük değişiklikler yapılarak “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” adıyla 

yeniden yayınlanmıştır. Bu dönemdeki düzenlemeler, sağlıklı bir sektörel yapı oluşturamamış, geri kazanım 

politikalarında etkinlik sağlanamamıştır. Bunun üzerine 2011 yılında “Ambalaj Atıklarının Kontrolü 

Yönetmeliği”nin yeni hali yayınlanmıştır. Atığı toplama süreci bu yönetmelikle kayıt altına alınmaya çalışılmış ve 

“Kaynağından Ayrı Toplama” uygulaması ÇEVKO eliyle hayata geçirilmeye çalışılmıştır (Başkavak, 2013:72-73).  

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2014’de yayınlanan “Atık Getirme Merkezi Tebliği” ile 

Belediye ve diğer yerel yönetim birimlerinin sorumlulukları yeniden düzenlenmeye çalışılmıştır. Ancak Bakanlığın, 

2016’nın ilk haftalarında yayınladığı tebligatta, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin yaptırımlarını, atık 

alımı yapan firmalara hatırlatmasından; “kayıt altında olmayan toplayıcılardan atık alan firmalara yüksek para 

cezalarının uygulanacağı” anlaşılmıştır. Bunun üzerine birçok atık firması, sokak toplayıcılarından atık alımını 

durdurmuştur (Milliyet, 2016). Kamuoyunda oluşan tepkinin üzerine, Çevre ve Şehircilik Bakanı açıklama yaparak, 

düzenlemenin sokak toplayıcıları ile ilgisi olmadığını açıklamış, ancak anlam kargaşasını gidermek için yeni 

düzenleme yapılacağını bildirmiştir. Devam eden süreçte, Bakanlık tarafından “Ambalaj Atıklarının Kontrolü 

Yönetmeliği Taslağı” paydaşların görüşüne açılmıştır. Taslakta, “ambalaj atıkları ayırma, geri dönüşüm ve geri 

kazanım faaliyetlerini gerçekleştirecek tesisler için çevre lisansı zorunlu tutulurken, toplama faaliyeti çevre 

lisansından muaf tutulmaktadır (Akkoç, 2016). 

 

3. ALAN ÇALIŞMASI 

 3.1. Materyal ve Yöntem 

Çalışmada, geri kazanılabilir atık konusunda toplumsal farkındalığın ve sokak toplayıcılarına bakış açısının 

değerlendirilmesi için bir anket çalışması yapılmıştır. Ankette, katılımcıların kişisel özelliklerini tanımlayıcı 

sorularla birlikte; atık politikalarına katılım, atık yönetimi konusunda bilgi durumu, geri kazanımla ilgili bilgi 

durumu ve sokak atık toplayıcılarına bakış açısının değerlendirilmesi ile ilgili sorulara yer verilmiştir. Anket 

çalışmasında, İzmir ili kapsama alınmış, çalışma evrenini 18 yaş ve üzerindeki kişiler oluşturmuştur. Çalışmaya 247 

kişi katılmış, toplanan veriler SPSS 16,0 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Anket çalışması 

anketörler aracılığıyla, yüz-yüze görüşme metodu ile uygulanmıştır. Anketörlere, uygulama öncesinde konu ile ilgili 

bir saatlik eğitim verilmiştir. Toplanan veriler SPSS (v16) istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veri 

çözümlenmesinde frekans dağılımı ve yüzdelerden yararlanılmış, değişkenler arasındaki farkın belirlenmesinde ki-

kare testi kullanılmıştır. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

3.2. Bulgular 

Anket çalışmasına toplam 247 kişi katılmıştır. Katılımcıları tanımlayıcı bilgiler, Tablo 1’de verilmiştir.  

 

Tablo 1: Katılımcıları Tanımlayıcı Bilgiler 

 

n % 

C
in

si
y
e
t Kadın 139 56,3 

Erkek 108 43,7 

Y
a
ş 

G
r
u

p
la

r
ı 

18-24 yaş 95 38,5 

25-34 yaş 56 22,7 

35-44 yaş 52 21,1 

45-54 yaş 33 13,4 

55-64 yaş 10 4 

65 yaş ve üzeri 1 0,4 

M e s l e k  G r u p l a r ı Özel sektör ücretli çalışan 64 25,9 



 
 

Emekli ve diğer 44 17,8 

Öğrenci 42 17 

İşsiz 34 13,8 

kamu ücretli 28 11,3 

İşveren 15 6,1 

İşçi 13 5,3 

Kendi hesabına çalışan 7 2,8 

E
ğ
it

im
 D

u
ru

m
u

 Okur-yazar değil 3 1,2 

Okur-yazar 16 6,5 

İlköğretim 46 18,6 

Lise 50 20,2 

Üniversite 113 45,7 

Lisansüstü 19 7,7 

A
y
lı

k
 G

el
ir

 

d
u

ru
m

u
 

Geliri yok 87 35,2 

1300 TL ve altı 44 17,8 

1300 - 1500 TL 44 17,8 

1501-3000 TL 45 18,2 

3001-4000 TL 21 8,5 

4000 TL ve üzeri 6 2,4 

Katılımcıların  %10,9’u (n=27) “atık yönetimi ile ilgili eğitim ya da tanıtım çalışmalarına katıldığını” 

bildirmektedir. Katılımcıların  %51’i (n=126) “atık yönetimi konusunda yeterli bilgiye sahip olduğunu” belirtmiş, 

katılımcıların %53,0’ı (n=131) “atıkların ayrıştırılarak toplanması ile ilgili yeterli bilgiye sahip olduğunu” belirtmiş, 

%28,3’ü (n=70) “atık yönetimi ile ilgili yasal düzenlemeleri bildiğini” belirtmiştir. Geri kazanım atıklarını düzenli 

olarak ayrı biriktirir ve uygun şekilde toplanmasına yardımcı olur musunuz? Sorusuna Katılımcıların %46,6’sı 

(n=115) evet, %53,4’ü (n=132) hayır yanıtını vermiştir. “Kötü atık yönetiminin çevre ve insan üzerine doğrudan 

olumsuz etkileri vardır” görüşüne katılımcıların %3,6’sı (n=9) kesinlikle katılmıyorum, %3,2’si (n=8) 

katılmıyorum, %10,1’i (n=25) kararsızım, %47,4’ü (n=117) katılıyorum ve %35,6’sı (n=88) kesinlikle katılıyorum 

yanıtını vermişlerdir. Katılımcıların içerisinde, “çevre ve atık yönetimi konusunda Sivil Toplum Kuruluşlarına 

üyeyim/üye olmayı düşünürüm” diyenlerin oranı %12,6’dır (n=31).  

Katılımcıların %18,6’sı (n=46) sokakta gördüğü atık toplayıcılarından rahatsız olduğunu belirtmiştir. Atık 

toplayıcılardan rahatsız olanlar, bunun nedenini Tablo 2’deki gibi sıralamıştır. 

 

Tablo 2: Katılımcıların Sokak Atık Toplayıcılarından Rahatsız Olma Nedenleri 

Değişken n % 

Atık toplayıcılarının kendi kişisel sağlıklarını tehdit etmesi 37 80,4 

Atık toplayıcılarının iş güvencesi olmadan, sağlıksız koşullarda 

çalışmak zorunda kalmaları 

33 71,7 

Atık toplayıcılarının çöp toplama alanlarındaki çöpleri dağıtmaları 22 47,8 

Atık toplayıcılarının halk sağlığını tehdit etmeleri 19 41,3 

Atık toplayıcılarının kamusal güvenliği tehdit etmeleri 9 19,6 

Atık toplayıcılarının haksız kazanç elde etmeleri 2 4,3 

*Katılımcılar birden fazla şık tercih edebilmişlerdir. 

 

Yaş, cinsiyet ve meslek grupları ile sokak atık toplayıcılarından rahatsız olma durumu arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir ilişki bulunmazken, eğitim durumu ve aylık gelir durumu ile sokak atık toplayıcılarından rahatsız 

olma durumu arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmaktadır (P<0,05). Üniversite eğitimi alanlarda 

(%20,4), lisansüstü eğitim alanlarda (%26,3), gelir durumu 3001-4000 TL olanlarda (%28,6) ve gelir durumu 4000 



 
 

TL ve üzerinde olanlarda sokak atık toplayıcılarından rahatsız olma durumu daha yüksektir. Üniversite ve lisansüstü 

eğitim alanlar ile gelir durumu 3001 TL ve üzerinde olanlar, sokak atık toplayıcılarından rahatsız olma durumlarını 

yüksek oranda, “atık toplayıcıların kendi kişisel sağlıklarını tehdit etmesine” ve “iş güvencesi olmadan, sağlıksız 

koşullarda çalışmak zorunda kalmalarına” bağlamaktadır. 

Atık yönetimi ile ilgili eğitim ve tanıtım çalışmalarına katılmış olma durumu ile sokak atık toplayıcılarından 

rahatsız olma durumu arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmaktadır (P<0,05). Eğitim ve tanıtım 

çalışmalarına katılmış olanlarda, sokak atık toplayıcılarından rahatsız olma durumu daha yüksektir. Kötü atık 

yönetiminin insan ve çevre üzerinde doğrudan olumsuz etkileri olduğunu bilenler ile sokak atık toplayıcılarından 

rahatsız olma durumu arasında istatistiksel açıdan anlamlı açıdan ilişki bulunmaktadır (P<0,05). Kötü atık 

yönetiminin insan ve çevre üzerinde doğrudan olumsuz etkileri olduğu görüşüne katılanlarda (%32,6) ve kesinlikle 

katılanlarda (%30,7), sokak atık toplayıcılarından rahatsız olma durumu daha yüksektir.  

3.3. Tartışma 

Bu çalışmada katılımcıların sadece yarısı atık yönetimi ile ilgili genel konularda bilgi sahibi olduğunu 

belirtirken, atık yönetimi ile ilgili yasal düzenlemeleri bildiğini düşünenlerin oranı %30’lar seviyesindedir. Atık 

yönetimi konusunda vatandaştaki bilgi eksikliği, geri kazanım politikalarını da olumsuz etkilemektedir. Vatandaşın 

atık yönetimi ile ilgili bilinç durumu düşüktür ve bu yönetimine katılım konusunda aktif değillerdir. Türkiye’de 

yıllık 30 Milyon tonun üzerinde olan kentsel katı atık üretiminin, hacimce %50’sini ambalaj atıkları oluşturmaktadır 

(TUİK, 2015). Bununla birlikte, Türkiye’de, geri kazanılabilecek atıklardan dönüşüm sağlanamayan kısmından mali 

kaybın, yıllık 1.5 Milyar TL’nin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir (Yetim, 2014:13). Ayrıca literatür 

değerlendirmesinde, geri dönüşüme katılımı düşük olanların, çevre ile ilgili kurallara uyma konusunda gönülsüz 

oldukları görülmektedir (Jones vd.,2010:539). 

 

Britanya’da, AB Sıfır Atık Hedefi Direktifi doğrultusunda yapılan çalışmalarda, tüm kentsel atıklar 

içerisinde geri dönüşüm ve kompostlama oranı 2014 yılında %50’nin üzerine çıkarılmış, 2025 yılında %70 

hedefinin aşılması ve 2050 yılında da sıfır atık hedefine ulaşılması planlanmaktadır. Tüm bunlar yapılırken de yerel 

yönetimler asli görev üslenmiş, ancak en önemli paydaş olarak da STK’lar olarak belirlenmiştir (Thomas, 2012:39-

40). Yine Britanya’da, Timlett ve Williams’ın (2008) yapmış olduğu çalışmada halkın geri kazanım çalışmalarına 

katılımı %90’lar seviyesinde bulunmuş, veriler geri kazanım politikalarındaki başarı ile ilişkilendirilmiştir (Timlett 

ve Williams, 2008:622). Çevre ve atık yönetimi konusunda farkındalığın artmasında, bir diğer etkende STK’lardır 

(Yıldız vd., 2011:339). Çalışmada, çevre ve atık yönetimi konusunda çalışma yapan STK’lara üye olduğunu ya da 

üye olmayı düşündüğünü belirtenlerin oranı %10’lar seviyesindedir. Ekşi ve Özer’in (2015) yapmış oldukları 

çalışmada, üniversite öğrencilerinin sadece % 4.7’sinin çevre ile ilgili STK’lara üye oldukları bulunmuştur. 

Türkiye’de geri kazanım politikalarının başarısızlığında, çevre konusunda çalışan STK’ların yeterince güçlü 

olmaması da önemli bir faktör olarak değerlendirilebilir (Ekşi ve Özer, 2015:109). 

 

Türkiye’de atık toplayıcıları, atık politikalarının içerisinde resmen tanımlanmış ya da kurumlar tarafından 

bu yönde sistemli politikalar oluşturulmuş değildir. Atık toplayıcılarla ilgili politikalar daha çok toplayıcıların, 

kendi sağlıkları ve toplum sağlığını olumsuz etkiledikleri, toplumsal güvenliği riske ettikleri ve atık ticareti ile 

oluşturulan ekonomik değerin kayıt dışı olduğu gibi olumsuz algılarla oluşturulmaya çalışılmaktadır. Hatta bazen 

atık toplayıcılar, haksız gelir elde etmekle suçlanabilmektedir. Ekim 2006’da, Ankara Büyükşehir Belediyesi 

bülteninde, Sağlık İşleri Daire Başkanı, sokak atık toplayıcılarını “kaçak çöp avcıları olarak tanımlamış”, atık 

toplayıcıları belediyenin çöpünü çalmakla suçlamıştır. Aynı yazıda, atık toplayıcıların profili, tiner bağımlıları, 

gaspçı ve hırsız gibi tanımlamalarla çizilmiştir. Yani kısacası, sokak atık toplayıcıları, kötü kentsel katı atık 

yönetiminin nedeni olarak gösterilmişlerdir (Mendioğlu, 2007:15). Yine anaakım medyada, atık toplayıcıları 

üzerinden yoksulluğun suçla özleştirilmesi sık karşılaşılan bir durumdur (Özsoy, 2012:106). Bu çalışmadan çıkan 

sonuçlara göre, toplumun atık toplayıcılarına bakışı, yukarıdaki yaklaşımlardan daha farklı görünmektedir. Atık 

toplayıcılardan rahatsız olduğunu bildiren katılımcıların oranı beşte birden daha azdır. Bununla birlikte atık 



 
 

toplayıcılardan rahatsız olduğunu bildiren katılımcıların önemli bir kısmı, rahatsız olma nedenini; atık toplayıcıların 

kişisel sağlıkları ve iş güvencesi olmadan çalışmalarına bağlamakta, sadece %4’ü atık toplayıcıların haksız kazanç 

elde ettiğini düşünmektedir. Yine eğitim seviyesi ve geliri daha yüksek olan ve atık yönetimi konusunda bilgi sahibi 

olduğunu düşünen katılımcılarda, rahatsız olma durumunda, atık toplayıcıların sağlıksız ve güvencesiz çalışma 

ortamları ön plana çıkmaktadır. 

 

Tartışmanın buraya kadar olan bölümü değerlendirildiğinde, Türkiye atık yönetiminde yeni paydaşlara, 

güçlü STK’lara ve halkın katılımına ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Özellikle halkın katılımını arttırmaya ve 

sürdürülebilirliği sağlayabilmek adına teşvik araçlarının oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak Türkiye’de 

halihazırda geri dönüştürülebilir atığın yarıdan fazlasının atık toplayıcılar tarafından sisteme kazandırıldığı 

düşünüldüğünde, ülkenin sosyo-ekonomik yapısı ve son yıllardaki uluslararası göç hareketliliği de dikkate alınarak 

jeopolitik yapısı değerlendirildiğinde, atık toplayıcılara yönelik geliştirilmesi gereken politikaların önemi ortaya 

çıkmaktadır (Akkoç, 2016). Öncelikle, gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi atık toplayıcılar olmaksızın geri 

kazanım politikalarında başarı sağlamak çok mümkün görünmemektedir. Bununla birlikte, toplumun en 

dezavantajlı gruplarından oluşan atık toplayıcılarda, sosyal içermenin sağlanmasına yönelik politikalarda ihmal 

edilmemelidir. Bu durum, belediyeler açısından atık yönetimi politikaları ile sosyal politikaların bütünleşik 

yürütülmesini zorunlu kılmaktadır (Marello ve Helwege, 2014:1). Atık yönetiminde oluşturulacak olan doğru 

projelerle hem atık toplama etkinliği sağlanabilir hem de bu dezavantajlı gurubun, çalışma ve yaşam koşulları 

iyileştirilebilir (Scheinberg vd., 2010:28). 

 

Atık toplayıcılar ile ilgili belediyelerin yürüteceği politikalar, aslında belediyeler için katı atık yönetimine 

katılım politikaları için fırsata dönüştürülebilir. Bu yolla hem daha sağlıklı kentsel ortamlar sağlanabilir hem de 

ülke ekonomisine katkı sağlanabilir. Latin Amerika‘da geliştirilen politikalarla şehirlerin atık yönetiminde, atık 

toplayıcılarına yönelik politikalar önemli yer tutmaktadır (Scheinberg vd., 2010:30). Bu ülkelerde, atık 

toplayıcıların örgütlü yapısı ve belediyelerin ürettiği sosyal politikalar dikkat çekicidir. Bazı ülkelerde atık 

toplayıcılar, yerel yönetimlerin gözetiminde kooperatifler oluşturmuş ve daha iyi çalışma koşullarına ulaşmak için 

belediyelerle işbirliği sağlanmıştır (Marello ve Helwege, 2014:1). Türkiye’de çok sınırlı sayıda belediye, doğrudan 

atık toplayıcılarla ilgili proje ve politikalar geliştirmektedir. Ankara Çankaya Belediyesi 2016 yılında sokak 

toplayıcılarını, geri kazanım anlaşması yaptığı firma üzerinden istihdam etmeye yönelik projeler geliştirmiştir 

(Çankaya Belediyesi, 2016). Ancak kısıtlı sayıda oluşan bu istihdam, sadece Ankara’da sayıları binlerle açıklanan 

sokak toplayıcıları sorununu çözmesi beklenmemektedir. Bununla birlikte, atık toplayıcıların bir nevi taşören 

sisteme entegrasyonu olan bu uygulamanın, farkı olumsuz etkileri de olabilir (Başkavak, 2013).  

 

Türkiye’de atıkların ekonomik değerinin anlaşılması ve rantının büyümesi, ilgili alanın giderek daha fazla 

taşörenleştirilmesine neden olmaktadır. Atık toplayıcılarının taşören sistemine adapte edilmeleri, tek başına soruna 

yanıt verebilecek bir çözüm değildir. En başta atık toplayıcıların önemli bir kısmı formal yollarla işgücüne katılma 

özelliklerini taşımamaktadır. İçlerinde eski hükümlüler ve madde bağımlıların azımsanmayacak orandadır. Yine 

önemli bir kısmı formal çalışma saatlerine uyabilecek nitelikte değildir. Tüm bunlarla birlikte taşören sistemi iş ve 

düzenli gelir garantisi de getirmemektedir. Yine yapılan başka bir yanlışta, atık toplayıcılara yönelik yapılan kayıt 

altına alma çalışmalarında, dağıtılan lisansların maddi değer taşımasıdır. Bu hem özellikle dezavantajlı atık 

toplayıcılarının bu lisanslara erişmesini zorlaştırmakta, hem de kendi içerisinde bir rant alanının oluşmasına neden 

olmaktadır (WIEGO, 2016). Atık toplayıcılarının rehabilitasyonunda, mülk sahibi yapılmaları önemli bir adım 

olarak görülmektedir. Oysa Türkiye’de özellikle belediyelerin yaptığı zabıta denetimleri ile atık toplayıcılarının 

yaptıkları işlerde kullandıkları el arabaları ve araçlarına el konularak, önerilenin tam tersine, mülksüzleştirme 

uygulamaları ile sık karşılaşılmaktadır. Aslında bu tip mülksüzleştirme uygulamaları, bu insanların sosyal içerme 

açısından daha da geri gitmelerine neden olmaktadır (Başkavak, 2013; Halkhaber, 2016). 



 
 

Sokak toplayıcıları genelde eğitim seviyesi düşük ya da hiç eğitim almamış kişilerden ve iş bulma 

konusunda çeşitli nedenlerle dezavantajlı olan kişilerden oluşmaktadır. Schenck ve Blaauw’un (2011) Güney 

Afrika’da yaptıkları çalışmada, atık toplayıcıların yaklaşık %90’ının okuma-yazma bilmediği bulunmuştur 

(Schenck ve Blaauw, 2011:9). Atık toplayıcıların önemli bir kısmı evsizlerden oluşmakta ve önemli bir kısmı, 

göçmenlerden oluşmaktadır (IEMS, 2012). İstanbul’daki kâğıt toplayıcıların büyük çoğunluğunu Aksaraylılar 

oluşturmaktadır. Yabancı göçmenlerde ise ilk sırada, Suriyeliler ve Afganlar bulunmaktadır. Atık toplayıcıların 

önemli bir kısmı sosyal dışlanma yaşamış insanlardır (Akıncı, 2016). Webster (2010), atık toplayıcıların "kişisel 

sorunlarının" olduğunu ama bu insanların "kamusal sorun" olmadıklarını vurgulamaktadır. Atık toplayıcılar, 

toplumun gerçekten ihmal edilmemesi gereken kesimlerinden oluşmaktadır ve yönetimler tarafından ihmal 

edilmeleri durumunda kamusal soruna dönüşebilirler. Sosyal açıdan desteklenmesi gereken toplum kesimlerinden 

oluşan atık toplayıcıları için oluşturulacak politika ve projelerin, sosyal politikalara entegrasyonu 

yadırganmamalıdır (Webster, 2010).  

 

Brezilya’da son 20 yıldır atık toplayıcılarda sosyal içerme sorununun çözümü ve örgütlenmelerinin 

desteklenmesi üzerine kamu politikaları oluşturulmakta, sokak atık toplayıcılarının kooperatifler ve birlikler 

kurmaları yönünde çalışmalar yapılmaktadır (IJgosse, 2012:2). Bu tip çalışmalar başlatılmadan önce, belediyeler, 

STK’lar ve atık toplayıcıların katılımıyla forumlar düzenlenmiş, politikalar katılımcı bir yaklaşımla geliştirilmiştir 

(Dias, 2011b:2). Peru’da 2010 yılında, atık toplayıcı örgütlerinin temsilcilerini kapsayan katılımcı bir süreçle 

geliştirilen yasa ile atık toplayıcıların faaliyetleri düzenlenmiş ve önemli bir norm oluşturulmuştur. Filipinlerde 

bütünleşik sosyal hizmetler çalışmalarının önemli bir ilgi alanını, kayıt dışı çalışan atık toplayıcılar oluşturmakta ve 

destek politikaları oluşturulmaktadır. Hindistan’da 2006 yılında ulusal politikalarda kayıt dışı çalışan atık 

toplayıcılar resmen tanınmış, ulusal çevre politikasında atık toplayıcıların desteklenmesine yönelik adımlar 

atılmıştır (WIEGO, 2016).   

 

Daha geniş literatür değerlendirmesinde de, atık yönetimi politikalarının atık toplayıcıların ihtiyaçlarını da 

dikkate alarak, onlara daha fazla temsil olanağı sağlayarak ve onları, atık yönetim sisteminin bir parçası olarak 

kabul edilmesi savunulmaktadır (Schenck ve Blaauw, 2011:15). Türkiye’de atık toplayıcı örgütlerinin oldukça 

zayıf olmasıyla birlikte, bu örgütlerin kamu kurumlarıyla yeterli işbirliği alanı bulabildiklerini söylemek çok 

mümkün değildir. Yine sınırlıda olsa olumlu örnekler görmek mümkündür. Çukurova Atık Toplayıcılar Derneği, 

kurdukları iktisadi işletmeye lisans alarak, alım ve gelir garantisi ile atık toplayıcıları örgütlü yapılarına entegre 

etmeye yönelik çalışmalar yürütmektedir (Milliyet, 2016). Ancak bu tip örgütlerin, kamu kurumlarından yeterli 

desteği aldıklarını söylemek mümkün değildir. 

 

Türkiye’de atık toplayıcılara yönelik, belli bir stratejiden uzak geliştirilen, dağınık politikalar dikkat 

çekicidir. Ankara Valiliği’nin, 05 Eylül 2013 Tarihli “Ankara İlinde Cadde ve Sokaklarda Kağıt Toplanmasına 

İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı genelgesi ile sokak atık toplayıcılarının, belediyelerden izin belgesi almaksızın atık 

toplamaları yasaklanmıştır. Genelgede yasağın gerekçesi açıklanırken, “sağlıksız şekil ve şartlarda, uygun olmayan 

el araçları ve depolama vasıtalarıyla atıkların yerinde ayrıştırılarak toplanması, çöp birikintilerinin sokak, cadde ve 

kaldırımlara yayılması, görüntü kirliliği ile birlikte vatandaşların sağlıklı çevrede yaşama hakkının da tehdit 

edilmesi yanında, kayıt dışı ekonomik faaliyet vurgusu da yapılmıştır (Ankara Valiliği, 2013).  

 

Sokak atık toplayıcılarının dörtte üçünün tek geçim kaynağı, atık toplayıcılığıdır (IEMS,2012). Yönetimler 

tarafından, atık toplayıcıları destekleyecek mekanizmalar oluşturulmazsa, atık toplayıcılar sistemin en fazla 

sömürülen üyesi haline gelebilmektedirler. Oluşturulan yasakçı politikalar, düzenli gelir elde etmeleri konusunda 

atık toplayıcıları daha fazla sıkıştırmakta ve daha fazla sömürülmelerine neden olmaktadır. Örneğin Türkiye’de, 



 
 

sokak toplayıcıları tarafından toplanan atık kağıt, küçük depolara kilosu 20 kuruşa satılmakta, atık kâğıdın fiyatı 

fabrikaya ulaşana kadar 60 kuruşa çıkmaktadır (Akıncı, 2016).  

 

Brezilya’da, tüm atık toplayıcılar ücretsiz olarak lisans ve kimlik sahibi yapılmakta, kendilerinin ve atık 

toplamada kullandıkları atların sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılmakta, hijyen kuralları ve atıkların 

ayrıştırılması ile ilgili eğitimler verilmektedir. Atık toplayıcıların kurdukları kooperatiflere depolama alanları tahsis 

edilmekte ve belediyeler tarafından ücretsiz ruhsatlandırılmakta, atık toplama işinde kullanabilecekleri kıyafet ve 

ekipman ile donatılmaktadırlar (Dias, 2011b:6). Brezilya, Kolombiya ve Hindistan gibi bazı ülkelerde atık 

toplayıcılar, topladıkları atıkları belediyeye satabilmekte, alım sözleşmeleri yapabilmektedir. Mart 2013'te, 

Kolombiya Bogota Belediyesi geri dönüştürülebilir malzemelerin toplanması karşılığında atık toplayıcılar için bir 

ödeme sistemi başlatmış, ilk aylarda programa yaklaşık 14,000 atık toplayıcı kayıt olurken, programa katılanların 

yaşam standartlarında gözle görülür iyileşmeler sağlanmıştır (WIEGO, 2016). Yerel yönetimler, geri dönüşüm 

şirketleri, STK'lar ve hatta halk, atık yönetimi zincirinin değerli bir halkası olarak atık toplayıcıları kabul ederse, 

atık yönetimi sorunlarına daha kolay çözümler üretilebilir. Bu çalışmalarla, toplumun bu dezavantajlı grubuna 

yapabilirlik sağlanarak, kendi gelirlerini oluşturabilme imkanı sağlanabilir ve bu durum sosyal içerme sorununun 

çözümünde katkı sunabilir (Schenck ve Blaauw, 2011:17). 

4. SONUÇ 

Türkiye’de atık politikalarında başarı sağlamak adına, halkın politikalara katılımının sağlanması için güçlü 

STK’lara da ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte, halkın katılımına yönelik teşvik politikaları, geri kazanım 

politikalarının sürdürülebilirliği açısından önemli görünmektedir. Türkiye’de geri kazanım politikalarında var olan 

tüm sorunların yanında, tüm gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi görmezden gelinemeyecek, sokak atık 

toplayıcıları gerçeği bulunmaktadır. Hâlihazırda Türkiye’de geri kazandırılabilir atığın yaklaşık yarısı, sokak atık 

toplayıcıları aracılığıyla toplanmaktadır. Türkiye gibi ülkelerin atık politikalarında, sokak atık toplayıcıları 

olmaksızın geri kazanım politikalarında başarı sağlanamayacağı gerçeği bir yana; atık toplayıcılarla ilgili 

politikalar, atık mevzuatında henüz tanımlanmış değildir. Bununla birlikte, yerel ya da merkezi yönetim 

kurumlarında da atık toplayıcılarla ilgili bir farkındalık, henüz oluşmuş değildir.  

 

Sokak atık toplayıcıları gerçeği ve geri kazanım politikalarına katkısı, madalyanın bir yüzünü oluştururken, 

diğer yüzde; toplumun en dezavantajlı gruplarından oluşan bu insanların, sosyal içerme başta olmak üzere kişisel 

sorunları yer almaktadır. Türkiye’de, ekonomik değeri artan ve yeni rant alanları oluşturulan geri kazanım 

politikalarında, sokak atık toplayıcıları zaman zaman kamu idaresi başta olmak üzere bazı çevreler tarafından, kayıt 

dışı gelir elde eden gruplar olarak tanımlanmaktadır. Yine bu insanların, anaakım medya tarafından da suç ile 

özdeşleştirildikleri ve bir kamusal güvenlik sorunu algısının oluşturulmaya çalışıldığı görülmektedir. Oysa 

toplumun sokak atık toplayıcıları ile ilgili rahatsızlığı, bu insanların iş güvencesiz ve sağlıksız çalışma koşullarında 

yoğunlaşmaktadır. Özellikle yerel yönetimler açısından, sokak atık toplayıcılarıyla ilgili tek çözülmesi gereken 

sorun, sokak atık toplayıcılarının kayıt altına alınmaya çalışılması olmamalıdır. Bu konuda yürütülecek olan 

politikaların, sosyal politikalarla bütünleşik yürütülmesi zorunluluk olarak görünmektedir.  

 

Özellikle Güney Amerika ülkelerinde ki sokak atık toplayıcılar için geliştirilen başarılı politikalar 

değerlendirildiğinde; öncelikle yasakçı politikaların terk edildiği, sokak atık toplayıcılarının örgütlenmesinin 

sağlandığı ve politikaların katılımcı bir yaklaşımla geliştirildiği görülmektedir. Geliştirilen politikaların üç ana 

hedefinin olduğu anlaşılmaktadır. Bunlar, sokak atık toplayıcılarının; (1) çalışma koşullarının iyileştirilmesi, (2) 

istikrarlı bir aylık gelire sahip olmaları, (3) çalışma ekipmanı ve donanımı ile birlikte, konut yardımına kadar varan 

politikalarla mülk sahibi yapılmalarıdır. Bu çalışmadan da anlaşıldığı gibi, sokak atık toplayıcıları yetersiz geri 

kazanım politikalarının nedeni değil, sonucudur. Sokak atık toplayıcılarının çok sayıda kişisel sorununun olduğu 

doğrudur. Bu sorunların toplumsal soruna dönüşmesinin engellenmesi, ülke örnekleri incelendiğinde mümkün 



 
 

görünmektedir. Sokak atık toplayıcılarıyla ile ilgili doğru politikalar uygulandığında, geri kazanım politikalarına 

önemli bir paydaş kazanılabileceği gibi aynı zamanda, toplumun en dezavantajlı gruplarını oluşturan bu insanlar 

için sosyal içerme sorununun çözümüne de katkı sağlanabilir.   
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