
Azalt, 
Yeniden Kullan, 
Geri Dönüştür.

ŞİMDİ

AB Bilgi Merkezi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.



Kentsel Atık İstatistikleri

Veriler 2016 yılı Mart ayında derlenmiştir. En güncel veri: Diğer Eurostat bilgileri, Ana tablo ve Veri tabanı. 
Planlanan makale güncellemesi: Mart 2017

Bu makalede, Avrupa Birliği (AB) içerisinde 1995 yılından 2014 yılına kadar yer alan kentsel atık çıkarma ve arıtma 
eğilimleri gösterilmektedir.  Ülkeler, atık yönetimi konusunda istikrarlı bir biçimde alternatif yollara başvurmaya 
devam ettikçe, düzenli depolama işlemi bariz bir biçimde azalmaktadır.  

Kentsel atıklar, Atık İstatistikleri Tüzüğü’ne (tab env_wasgen) göre bildirilen verilerle kıyaslandığında, çıkarılan 
toplam atığın takriben %10’unu oluşturmaktadır. Ancak yapısı, çeşitli atıkla arasındaki dağılımı ve tüketim 
modelleriyle bağlantısından ötürü sahip olduğu karmaşık özelliği nedeniyle oldukça yüksek bir politik profili vadır. 

Şekil 1

Şekil 1: Ülke bazında 2004 ve 2014 yıllarında üretilen kentsel atıklar, 2014 seviyesine göre sıralanmıştır (kişi başına kg)
Kaynak: Eurostat (env_wasmun)
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Temel İstatistiki Bulgular

Ülke bazında üretilen kentsel atıklar 

Eurostat, 1995 yılından beri kentsel atıklarla ilgili veri toplamakta ve yayınlamaktadır. Bu veriler, kentsel atık 
üretiminde ve arıtılmasında farklı ülkeleri karşılaştırmak için yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Kentsel atık 
göstergeleri, Avrupa atık politikalarının izlenmesinde kullanılmaktadır. Kişi başına kilogram cinsinden gösterilen 
kentsel atık verileri, AB’nin sürdürülebilir kalkınma stratejisinin izlenmesine yönelik olarak her yıl toplanan bir dizi 
göstergenin bir parçasıdır. 

Veriler, 28 AB Üye Devleti için 1995 yılından 2014 yılına kadar olan dönemi kapsamaktadır (Hırvatistan’ın 
tamamlanmış dizileri 2006 sonrasına aittir). Aday ülkeler için kapsama aşağıdaki gibidir: Makedonya Cumhuriyeti 
(2008’den, Sırbistan (2006’dan beri) ve Türkiye. Avrupa Serbest Ticaret ülkeleri, İzlanda, Norveç ve İsviçre ve potan-
siyel AB aday ülkesi Bosna ve Hersek (2008’den beri) için veriler olanaklar dahilinde verilmiştir. 

Şekil 1 ve Tablo 1’de kişi başına düşen kilogram cinsinden üretilen kentsel atıklar ülke bazında gösterilmektedir.  
Eğilimleri açıklamak için Tablo 1’de, seçili yıllara göre 1995 – 2014 yılları arasındaki atıklar gösterilmektedir. Daha iyi 
okunabilmesi için, Şekil 1 sadece 2004 ve 2014 yıllarını kapsamaktadır. Her ikisinde de AB-27 toplamları, kıyaslama 
için yer almaktadır. Şekil 1’de 2014 yılı kentsel atık üretimi ülkelere göre en çoktan en aza doğru sıralanmaktadır. 

2014 yılı için kentsel atık üretim toplamları büyük farklılık göstemektedir; örneğin Danimarka’da kişi başına 
üretilen atık 759 kg iken Polonya ve Romanya’da kişi başına 272 kg’dır. Bu farklılıklar, tüketim modelleri ve ekonomik 
refah farklılıklarını yansıttığı gibi  kentsel atıkların toplanma ve yönetim biçimlerine de bağlıdır. Ticaret, alışveriş ve 
ofis atıklarının toplanma ve yönetimi, evsel atıklarla birlikte olup olmaması da ülkeler arasında farklılıklar 
göstermektedir. 

Tablo 1: Ülke bazında çeşitli yıllarda üretilen kentsel atık (kişi başına kg)
Kaynak: Eurostat (env_wasmun)

Tablo 1
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1995 – 2004 ve 2004 – 2014 dönemleri, 31 ülkede, Yunanistan hariç (1995 yılına ait veri yoktur) tam zaman dizileriyle 
aşağıda belirtilen eğilimleri göstermektedir: 

31 ülkenin 17’sinde, kişi başına üretilen kentsel atık miktarı 1995 ve 2014 yılları arasında artmıştır. 1996 ve 2013 yılları 
rakamlarına göre en yüksek yıllık büyüme oranları Yunanistan’da (%2.3), Malta’da (%2.2) ve Danimarka’da (%2.0) 
kaydedilmiştir. 12 ülkede, yıllık büyüme oranları; ilk yıllarda pozitif yıllık büyüme yaşanmışken, son 10 yılda atık 
üretiminde düşüş olduğu gözlenmiştir. 

1995 yılından 2014 yılına kadar genel olarak düşüş kaydeden on dört ülkeden yalnızca ikisi (Bulgaristan ve Slovenya) 
2004’ten hem önce hem de sonra düşüş yaşamıştır. Bulgaristan, istikrarlı bir biçimde %-2.4 ortalama yıllık düşüş ile en 
büyük azalmayı göstermiştir. Onu yılda % -1.7 ile Slovenya izlemektedir. 

2004 yılında pek çok ülkede metodolojiler sonuçlandırılmıştır. Bu sayede 1995 – 2003 yıllarına oranla 2004 yılı ve 
sonrasına ait atık üretim zaman dizileri daha kesin ve güvenilirdir. 

Avrupa’da Ayrıştırılan Katı Atıklar

Tablo 2

Şekil 2

Tablo 2: AB-27’de Toprağa depolanan, yakılan, geri dönüştürülen ve kompost imal edilen kentsel atıklar, 1995 – 2014- 
Kaynak: Eurostat (env_wasmun)

Şekil 2: Arıtma tipine göre kentsel atık arıtımı, AB-27, (kişi başı kg), 1995 – 2014 – Kaynak: Eurostat (env_wasmun)

Bu bölümde, kentsel atık yönetimindeki farklılıklar ve depolanan, yakılan, geri dönüştürülen ve kompost imal edildiği 
bildirilen kentsel atık miktarları temelinde tespit edilen arıtma stratejileri gösterilmektedir. Üye Devletler’den, geri enerji
kazanımı olan ve olmayan yakım işlemlerini ayırmaları istenmiştir. Ancak, şimdiye kadar herhangi bir net sınıflandırma 
kriteri uygulanmadığından, sonuçların ülkeler arasında ve zamana göre  karşılaştırılabilirliği oldukça sınırlıdır. 
Bu nedenle mevcut veriler sadece yakılan toplam miktarın analiz edilebilmesini sağlamaktadır. 

  Yeni Atık Çerçeve Direktifi, EK II’de, yakma tesislerinin sınıflandırılmasını somutlaştırmasını ve verilerin daha karşılaştırılabilir olmasını sağlaması 
beklenen  bir enerji verimlilik kriteri sunmaktadır. Bu kriterler, 12 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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Tablo 2, 1995 – 2014 yılları arasındaki dönemde Avrupa Birliği’nde (AB-27) arıtma yöntemine göre, kişi başına kg. 
ve milyon ton cinsinden arıtılan kentsel atık miktarını göstermektedir. Şekil 2, AB-27 seviyesinde üretilen atık 
miktarını ve depolama, yakma, geri dönüştürme, kompost elde etme gibi  arıtma kategorilerine göre atık 
miktarını göstermektedir. 

‘Diğer arıtma’ kategorisi, arıtılan ve üretilen toplam atık miktarları arasındaki fark olarak hesaplanmıştır. Bu fark, 
kentsel atık toplama programı dışında kalan bölgelerdeki atık üretiminin tahmin edilmesini zorlaştırmakta ve bunun 
sonucunda arıtılandan daha fazla miktarda atık üretimi bildirilmektedir. Ayrıca, ‘’diğer arıtma’ kategorisi; ithalat ve 
ihracat, ağırlık kayıpları, ikincil atıkların iki defa sayılması (örn. yakımdan geri kalanların gömülmesi ve geridönüşüm 
işlemleri), gecikmelere bağlı farklılıklar, geçici depolama ve giderek daha yaygın bir biçimde uygulanan mekanik bi-
yolojik arıtma (MBA) gibi ön arıtma işlemlerinin kullanılması gibi etkileri yansıtmaktadır. Bu durum, belirli bir yıldaki 
‘diğer arıtma’ kategorisinde artışa bile neden olabilmektedir. AB-27 seviyesinde, bu etkilerin toplama çok az katkısı 
olmakta ve genellikle birbirlerini dengelemektedir. Ancak, ülke bazında, bu etkiler kaydadeğer olabilir. 

AB-27’de daha fazla atık üretiliyor olmasına rağmen, gömülen kentsel atıkların toplam miktarı azalmıştır. Referans 
alınan dönemde, AB-27’de gömülen toplam kentsel atık miktarı 78 milyon ton yani %54 azalmıştır. Bu miktar, 1995 
yılında 144 milyon ton iken (kişi başı 302 kg) 2014 yılında 66 milyon ton (kişi başı 131 kg) olmuştur. Bu durum, yıllık 
ortalama %4.0 düşüş oranına tekabül etmektedir. Son on yıl boyunca (2004 -2014), gömme işleminde yılda ortalama 
%5.6 kadar düşüş yaşanmıştır. 

Sonuç olarak, AB-27’de kentsel atık üretimine kıyasla depolama oranı 1995 yılında % 63.8’den 2014 yılında %27.5’e 
düşmüştür. 

Bu azalma kısmen, Avupa mevzuatının, örneğin atıkların ambalaj ve paketlenmesi hakkında 62/1994 sayılı direktifin 
uygulanmasına atfedilebilir. 2001 yılına doğru, Üye Devletler, piyasaya sürülen tüm ambalajların en az %50’sini geri 
toplamak zorundaydı. 31 Aralık 2008 tarihine kadar ulaşılması beklenen %60 geri kazanım hedefiyle ayrı olarak 
toplanan ambalaj atık miktarı daha da artmıştır.

Öte yandan, gömme ile ilgili 31/1999 sayılı direktifte, Üye Devletlerin, atık gömme alanlarına giden geri dönüşebilir 
kentsel atık miktarlarının 16 Temmuz 2006 yılına kadar %75’e,  16 Temmuz  2009 tarihine kadar %50’ye ve 16 Tem-
muz 2016 tarihine kadar da %35’e indirilme  zorunluluğu öngörülmektedir. Bu azaltma oranları , 1995 yılında üretilen 
toplam geri dönüşebilir kentsel atık miktarı temelinde hesaplanmıştır. Direktif, kentsel atıkların organik kısımlarının 
atık gömme alanlarına gitmesini engellemek için kompost (fermentasyon da dahil), yakma ve mekanik – biyolojik ön 
arıtma gibi (fiziki stabilizasyon da dahil) ön-arıtma gibi farklı stratejiler benimsenmesine yol açmıştır. 

Netice itibariyle, 1995 yılında 25.0 milyon ton (kişi başı 52 kg) olan geri dönüştürülen atık miktarı yıllık ortalama %5.2 
artış oranıyla 2014 yılında 66 milyon tona (kişi başı 132 kg) yükselmiştir.  Toplam geri dönüştürülen kentsel atık oranı 
%11’den %28’e yükselmiştir. 

Kompost yöntemi ile organik maddelerin geri kazanımı da 1995 ile 2014 yılları arasında yılda ortalama %5.3 artmıştır. 
Geri dönüşüm ve kompost elde etme, 2014 yılında atık üretimine kıyasla, organik maddelerin %44’üne tekabül 
etmekteydi. 

Atık yakımı da referans alınan dönemde, geri dönüşüm ve kompost kadar olmasa da istikrarlı bir biçimde artmıştır. 
1995 yılından beri, AB-27’de yakılan kentsel atık miktarı 32 milyon ton veya %100 artmıştır ve 2014 yılında 64 milyon 
tona tekabül etmiştir.  Kişi başına düşen yakılan kentsel atık miktarı da böylece 67 kg’den 128 kg’ye çıkmıştır. 

Mekanik biyolojik ön arıtma (MBA) ve atıkların ayrıştırılması, kentsel atık arıtma raporlarında birer kategori olarak 
doğrudan yer almamaktadır. Bu tip ön arıtma işlemlerinin ayrıca nihai bir arıtmadan daha geçmesi gerekmektedir.    
Uygulamada, mekanik biyolojik ön arıtma veya ayrıştırmaya gönderilen miktarların, daha sonra yapılan nihai arıtma 
sonuçlarına göre bildirilmesi gerekmektedir. Ancak, bu miktarların dört arıtma kategorisine (yakma, gömme, geri 
dönüşüm ve kompost elde elme) tahsis edilme şekli ülkelere göre önemli oranda değişmektedir. Bazı ülkeler yalnızca 
ilk (ön) arıtma adımını bildirmektedir. 

Bu nedenle, mevcut değişkenler dizisi hakkında yapılan bildirimlerde, gömülen, yakılan, geri dönüştürülen ve kompost 
edilen kentsel atık miktarlarının ülke seviyesinde üretilen miktarlarla ilişkilendirilebilmesi için daha  fazla bilgi sahibi 
olunması gerekmektedir.
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Veri Kaynakları ve Kullanılırlık
Veriler 14 Mart 2016 tarihinde Eurostat veri tabanından derlenmiştir.  

Tanımlar 

Kentsel atık sınıflandırılması, OECD/ Eurostat Ortak Anketi’ndeki atık kısmında yer alan tanımlara dayanmaktadır.  
Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan erişebilisiniz: 

• Kentsel atıklar hakkında ESMS üst veri sayfası (ESMS metadata file — env_wasmun_esms) 

Üretilen KA/Toplanan KA: Veriler, üretilen kentsel atık miktarlarını göstermektedir. Kentsel atık toplama progamlarında tam 
(ulusal) kapsama sahip ülkelerde, üretilen toplam kentsel atık, toplanan toplam kentsel atığa eşittir. Bazı ülkelerin tüm alanları, 
toplama programına dahil değildir.  Bu ülkeler, kapsamda yer almayan bölgelerde üretilen atıkların tahmini bir değerini eklemek-
tedir. Bazı ülkelere ait 2008 öncesi veriler, toplanan kentsel atığı yansıtmaktadır çünkü dahil olmayan nüfus için bir tahminde 
bulunmak mümkün değildi. 

2013 ile 2003 yıllarını kıyaslayabilmek için 2003 yılı verileri mevcut olmadığı için AB-28 yerine AB-27 gösterilmiş/analiz edilmiştir. 

Fransa’ya ait verilerde Martinik, Guadeloupe, Réunion ve Fransız Ginesi gibi yurtdışı bölgeler de dahildir 
(département d’outre-mer or DOM).

Kıbrıs ile ilgili veriler yalnızca Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti’nin etkin kontrolü altında bulunan bölgeler içindir. 

Lihtenştayn’a ait veriler, İsviçre içerisinde yer almaktadır. 

Kaynak 

Burada yer alan verilerin tümü 1995 yılından beri Eurostat tarafından toplanmıştır. Eurostat,  ana kaynak olarak OECD/Eurostat- 
Ortak Anketini kullanarak, Avrupa atık verileri ile ilgili anketler yapmaktadır. Atık istatistiklerine ilişkin 25 Kasım 2002 tarih ve  
2150/2002 sayılı Tüzük ile birlikte, kentsel atıklarla ilgili olarak, ortak ankete dayanarak yapılan veri toplama işlemlerine devam 
edilerek zaman dizileri elde edilmiştir ve AB dışında (OECD; BM) uluslararası kurumlara tutarlı veriler sunulmaktadır. 

Ayrıca Bakınız

• Sunulan çevre istatistikleri 
• Atık paketleme istatistikleri 
• Hurda araç istatistikleri 
• Atık istatistikleri – elektrikli ve elektronik aletler
• Atık sevkiyat istatistikleri 
• Atık istatistikleri 

Diğer Eurostat bilgileri
 

Diğer Eurostat Bilgileri

Yayınlar 

• Çevre istatistikleri ve Avrupa hesapları
• Kentsel atık üretimi ve arıtımı – odaktaki istatistikler 31/2011

5



Ana Tablolar 

• Atıklar (t_env_was) bkz: (http://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/waste/main-tables)

Atık İstatistikleri (t_env_wasgt) 
 Ekonomik aktivite bazında atık üretimi  (ten00106) 
 Ekonomik aktivite bazında atık üretimi  (tehlikeli olanlar, tehlikeli olmayanlar), 2008 (ten00107)
 Atık kategorisi bazında atık üretimi (ten00108)
 Atık kategorisi bazında atık üretimi (tehlikeli olanlar, tehlikeli olmayanlar), 2008 (ten00109)
 Yıl ve atık kategorisi bazında üretilen evsel atıklar  (ten00110) 
 Evsel atık üretimi ve kategori bazında atıklar (tehlikeli olanlar, tehlikeli olmayanlar), 2008 (ten00111) 
 Ambalaj atıkları için geri kazanım oranları  (ten00062) 
 Ambalaj atıkları için geri dönüşüm oranları (ten00063) 

Veri Tabanı

• Atıklar (env_was), bkz: (http://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/waste/database)

Atık istatistikleri (env_was) 
 Atık yığınları (env_wasst) 

İlgili Bölüm 

• Atıklar ile ilgili Çevre Veri Merkezi 

Bu Sayfadaki Tablo ve Şekiller İçin Veri Bilgisi (MS Excel) 

• Kentsel atıklar 2016 – tablolar ve rakamlar 
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32002R2150)
 

Metodoloji / Üst veri

• Atık istatistikleri (ESMS üst veri dosyası — env_wasgt_esms) 

Diğer Bilgiler

• 20 Aralık 1994 tarih ve  94/62/AK sayılı paketleme ve atık ambalajlarına ilişkin Direktif   
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31994L0062

• 26 Nisan 1999 tarih ve 1999/31/AK sayılı atıkların gömülmesine ilişkin Direktif      
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31999L0031

• Atık istatistiklerine ilişkin 25 Kasım 2002 tarih ve  2150/2002 sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğü
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32002R2150 

Dış Bağlantılar 

• Avrupa Komisyonu – Çevre Genel Müdürlüğü – AB’de Atıklar (http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm)
• Avrupa Çevre Ajansı - Atık ve malzeme kaynakları (http://www.eea.europa.eu/themes/waste)
• OECD Web sitesi (http://www.oecd.org/)
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Bu yayının içeriği Eurostat’ın “Statistics Explained” sayfasından alınmıştır. 
Ayrıntılı bilgi için: Statistics Explained 

( http://ec.europa.eu/eurstat/statistics-explained/)


