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KATI ATIK TOPLAYICILARI, SORUNLAR VE TALEPLER

Arka Plan

 2021 yılında belediyelerin geri dönüşüm sektöründe ambalaj atıklarını 

toplatma görevi ve atık toplayıcıların çalışmalarına ilişkin esasları belirleme ve 

denetleme yetkisinin, atık toplayıcıları kayıt altına alma, çalışma izin kartı 

çıkarma ve çalışma saatlerine karar verme şeklinde “asayişçi/güvenlikçi” bir 

yaklaşımla düzenlenmeye girişilmesiyle birlikte İstanbul’da atık toplayıcıların 

maruz kaldığı zabıta şiddetine yönelik sesler duyulmaya başlanmıştır. Bu 

vakalardan biri, İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde gerçekleşmiştir. Bahçelievler 

ilçesinin Hürriyet Mahallesi’nde bulunan birkaç sokakta ikamet eden Abdal 

gruplar yıllar önce Gaziantep’ten İstanbul’a göç etmiş. 20 yıldır bu mahallede 

yaşıyorlar. İkametgahları burada. Yaklaşık 100 hane olduklarından söz ediyorlar. 

Ancak, her bir hane halkı oldukça kalabalık. Her evde 10-15 kişi yaşıyor. Eğitim 

oranı da oldukça düşük.  Sıkışık ve yüksek katlı binaların yer aldığı sokakta 

Abdal hane halklarının evleri genellikle bodrum katlarda yer alıyor. Barınma 

koşulları oldukça kötü. Buna rağmen kiraların oldukça yüksek olduğu ifade 

ediliyor. Komşular, Abdal ailelerin varlıklarından rahatsızlık duyduklarını açıkça 

dile getiriyor. Geçmişte davulculuk mesleğini icra eden topluluk günümüzde 

ise kağıt toplayarak geçimlerini sağlıyor. Aldıkları motosikletlere sanayide ayrı 

bir bölüm monte ettiriyor ve bu bölüme topladıkları kağıtları yerleştiriyorlar. 

2021 yılının ilk aylarında, Bahçelievler Belediyesi aldığı bir kararla ilçe sınırları 

içerisinde kağıt toplanmasını yasaklamış. Bu durum, atık toplayarak hayatını 

idame ettiren topluluğu ciddi şekilde yoksullaştırmış. Gizlice kağıt toplamaya 

devam ediyor, ancak, bu girişimleri sonucunda da genellikle ceza yiyor ve 

araçlarına el konuluyor. Motorlarına 1500 TL karşılığı taktırdıkları atık depolama 

bölümleri sökülerek bu parçalara el konuluyor. 

1



Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı

SOSYAL POLİTİKA GÜNDEMİ 21.03.2022

   Tüm bunlara, 13 Ağustos 2021 tarihinde Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından 

gerçekleştirilen saha ziyareti kapsamında tanıklık edilmiştir. Toplum lideri 

Nusret Güllü ve mahalleli istediklerinin mesleklerini yapmak olduğunu dile 

getirirken, kısıtlamalara rağmen atık toplamaya çıkan Nusret Güllü mevcut 

durumlarını şu şekilde ifade etmiştir: “Biz çöp çalar duruma geldik”. Bu ziyaret 

esnasında, belediyenin bu kararının bir diğer mağdurunun kağıtları 

toplayıcılardan satın alan depo sahipleri olduğu anlaşılmıştır. 16 Ağustos 2021 

tarihinde gönderilen bir tebligatla depo alanlarının yıkılacağı bildirilmiş ve 18 

Ağustos 2021 tarihinde bu depoların tamamı yıkılarak içindeki kağıtlara ve 

kullandıkları tartılara vs. el konmuş. Bu nedenle, depo sahipleri Belediye Binası 

önünde eylem yapmış, eyleme, atık toplayıcılığı yapan Abdallar da destek 

olmuş. Nusret Güllü, eyleme katılmalarının sebebini şöyle açıklamıştır: “Destek 

olacağız tabi onlar olmazsa biz olmayız, biz olmazsak onlar olmaz”. 

Bahçelievler ilçesinde duymaya başladığımız bu kısıtlamalar 2021 yılı boyunca 

Türkiye’nin farklı illerinde ve ilçelerinde yaygınlaşmaya devam etmiştir.

    Küresel ölçekte atığın çevresel bir sorun olarak kavranmaya başlanması ile 

birlikte, Türkiye’de göreceli olarak daha çevre odaklı bir bakış açısı 

benimsenmeye başlanmıştır ve atık yönetimi ile ilişkili konular giderek daha 

kurumsal bir karakter kazanmıştır. Geri dönüşümün zamanla daha kurumsal 

bir çerçevede ele alınmasının arka planındaki en önemli sebepleri ise artan atık 

miktarını depolama maliyetinin çok yüksek olması ve üretim süreçlerinde geri 

dönüşüm yoluyla elde edilmiş hammaddenin çok daha düşük maliyetli 

olmasıdır. Bu nedenle katı atıkların toplandıktan sonra depolama alanlarında 

bertaraf edilmesi olarak bilinen düzenli depolama yöntemi yerini giderek artan 

oranda atıkların geri dönüşüm yoluyla ham madde olarak tekrar üretim 

sürecine katıldığı uygulamalara bırakmaya başlamıştır.

2



Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı

SOSYAL POLİTİKA GÜNDEMİ 21.03.2022

   Ancak, katı atık toplayıcıların sayılarının 500 bine vardığı tahmin edildiği 

halde, bu atık meselesi büyük ölçüde sadece çevre odaklı ele alınmakta ve geri 

dönüşüme hem ekonomik hem de ekolojik anlamda katkı sunan, dünyanın 

pek çok yerinde yoksulluk içerisinde, temel gıdalara erişimleri sınırlı biçimde, 

sağlıksız ve insani olmayan koşullarda çalışan ve yaşayan atık toplayıcılarının 

emekleri ve yaşamları görmezden gelinmektedir. Türkiye’de de yıllar içerisinde 

kurumsallaşan atık yönetimi ve geri dönüşüm meselesi 2021 yılında 

hazırlanmaya başlayan atık toplayıcılara yönelik genelge aracılığıyla 

Türkiye’nin her yerinde kent yoksulluğu içerisinde hayatta kalmak üzere atık 

toplayıcıların son alternatif olarak gördüğü katı atık toplayıcılığının sonunu 

getirmektedir. Bu kapsamda, belediyeleri de güvenlikçi bir pozisyona 

büründürerek atık toplayıcılarla şiddet ekseninde karşı karşıya getiren 

yönetmelikler atık toplayıcılarının yaşamlarını daha kırılgan hale de 

getirmektedir. İşte bu nedenle, İstanbul Planlama Ajansı tarafından döngüsel 

ekonomi ışığında katı atık ve geri dönüşüm meselesine hem ekoloji hem insan 

odaklı bir yaklaşımla alternatif modeller geliştirme hedefiyle “Kentin Yükünü 

Sırtlananlar: İstanbul’un Katı Atık Toplayıcıları, Sorunlar ve Talepler” başlıklı bir 

araştırma raporu hazırlanmıştır.
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Mevcut Durum:

Atık Toplayıcılığı Yapanların Profilleri

Atık Toplayıcılığı Yapmaya Başlama Nedenleri

 Araştırma kapsamında görüşülen atık toplayıcıların tamamının farklı 

dönemlerde iş bulma veya yeni bir hayat kurma umuduyla İstanbul’a göç ettiği 

görülüyor. Araştırma raporunda, kırdan kente göç edenlerin, özellikle Doğu ve 

Güney Doğu bölgelerinden göç eden Kürtlerin yanı sıra Türkiye üzerinden 

Avrupa’ya geçme hayaliyle para biriktirmek üzere enformel yollarla hayatını 

idame ettirmeye çalışan Afgan atık toplayıcıların hikayelerine odaklanılıyor. 

Ancak, yaşamlarını yıllardır katı atık toplayıcılığıyla idame ettiren Romanların 

deneyimlerine raporda rastlanmıyor. Araştırma raporu, katı atık toplayıcıların 

Türkiye’de sosyal güvencenin en önemli kurumu olarak görülen aile ile 

bağlarından bir şekilde yoksun olduklarına işaret etse de, raporda 

değinilmeyen atık toplayıcısı Romanların hane halklarının kalabalık olduğunu 

ve haneye mensup bireylerin tamamının dayanışma içerisinde atık toplayıcılığı 

yaptığını belirtmekte fayda vardır. Keza, raporda atık toplayıcılarına dair erkek 

bir profil sunulsa da, özellikle Roman gruplar arasında atık toplama sürecine 

dahil olan kadınlar, atıkların ayrıştırılması sürecinde de yoğun emek 

vermektedir.

 Atık toplayıcılığının, kent yaşamına tutunabilmek ve bir hayatı idame 

ettirebilmek üzere icra edilen gelir getirici faaliyetler arasındaki son seçenek 

olarak görüldüğü anlaşılıyor. Farklı arka planlardan gelseler de ve farklılaşmış 

hikayelere sahip olsalar da atık toplayıcılarının derin yoksulluk ve yoksunluk 

durumunda olması her birinin kesişimsel özelliği. Alternatif yaratamayanların 

veya mevcut alternatiflere erişimden yoksun bırakılanların alternatifi haline 

gelen katı atık toplayıcılığının nesiller arasında aktarıldığı ve yoksulluk 

sarmalının hem enformalite nedeniyle hem de eğitimden erken ayrılmalar 

nedeniyle sürdürüldüğü bir alan olduğu ortaya çıkıyor.
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Geçim

  Araştırma raporu, atık toplayıcılığına hakim olan “ne kadar toplayabilirsen o 

kadar kazanırsın” anlayışının bu alanda geçinebilme koşullarının özeti 

niteliğinde olduğuna işaret ediyor. Rapora göre görüşmeciler, yetişkin bir atık 

toplayıcısının günde ortalama olarak 100 kg atık topladığında atığın türüne 

bağlı olarak aylık 3.000- 6.000 TL arasında bir gelir elde edebileceğini ifade 

ediyor. Bununla birlikte atık toplayıcılığının mevsimlik iş biçiminde yapılması 

nedeniyle bu gelirin düzenli olarak kazanılmadığı, aynı zamanda, yaşlanma 

sonucu bedensel performansın düşüşüyle elde edilen gelir miktarının da ciddi 

biçimde etkilendiği belirtiliyor.

 Rapor, Afgan atık toplayıcıların günde ortalama 13-16 saat çalıştıklarını ve 

çalışma duruma bağlı olarak haftalık 700- 900 TL kazandıklarını, çocuk işçilerin 

ise aile bütçesine destek olmak için haftanın her günü erkenden kalkıp 6 saat 

çalıştıktan sonra 2-3 saatliğine dinlenmek için depoya geldiklerini ve öğleden 

sonra tekrar çıkıp en geç akşam 21.00 civarı döndüklerini belirtiyor. Çocukların 

yaş ve fiziksel özelliklerine göre günlük ortalama 30-60 kg arasında atık 

toplayabildikleri, fakat soğuk günlerde ancak 10-15 kg atık toplayabildikleri de 

ifade ediliyor. Çocuk işçilerin kendi hesaplarına değil, topladıkları atıklardan 

kazandıkları paranın ağabeyleri veya babaları tarafından alınıp aile giderleri 

için kullanıldığı paylaşılıyor.
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Barınma

Sağlık

  Araştırma kapsamında görüşülen kişilerin çoğunun ya depolarda sınırlı 

imkanlar içerisinde ya da iş arkadaşlarıyla birlikte yaşamaya elverişsiz 

koşullardaki evlerde veya otellerde ödeme yaparak kaldıkları; aileleri 

İstanbul’da yaşayan az sayıdaki kişininse kentin çeperinde nispeten iyi 

koşullarda barındıkları anlaşılıyor. 

    Rapor, Ümraniye’de depoların olduğu arsada prefabrik evlerde kalan işçilerin 

bir konteynerde çocuk işçilerle birlikte toplam 12-14 kişi kaldıklarını, elektrikli 

ısıtıcı veya odun sobası ile ısındıklarını, ortak yaşam biçimini benimsedikleri 

için bütün mutfak giderlerini, yemek yapımını, temizlik ihtiyaçlarını ortaklaşa 

karşıladıklarını aktarıyor. Banyo ve tuvalet ihtiyaçları içinse yine aynı arsadaki 

ek bir konteynerin kullanıldığı görülüyor. Afgan atık işçileri ise depo sahibinin 

tuttuğu bir evde 12 kişi yaşadıklarını ve evi tutan depo sahibinin aylık 

ödemelerinden kişi başı 100-150 TL civarında kesinti yaptığı aktarılıyor. Tüm 

bunlar değerlendirildiğinde, atık toplayıcıların büyük bir bölümünün aslında 

gizli evsizlik koşullarında yaşadıkları ortaya çıkıyor.

  Araştırma raporunun da sunduğu gibi, kayıt dışılığın getirdiği güvencesizlik 

hali katı atık toplayıcılarının mevsimsel, fiziksel veya kronik, sahip oldukları 

hastalıklarla mücadele etmelerinin önünde büyük bir engel olarak ortaya 

çıkıyor.
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Sosyal Dışlanma, Ötekileştirme, Ayrımcılık

Atık Depoları

 Araştırma raporu, araştırma kapsamında görüşme gerçekleştirilen atık 

toplayıcıları, yaptıkları işe saygı duyulmamaları ve toplum nezdinde kabul 

görmemeleri nedeniyle toplumsal dayanışma ağlarının dışında bırakıldıkları 

görüşlerini aktarırken atık toplayıcılarının kendi aralarında birbirlerini dışlama 

eğiliminde olduklarını sunuyor. Bir diğer deyişle, araştırma raporuna göre, Türk 

ve Kürt atık toplayıcılar, yoksulluğun paylaşılmasına karşın, göçmenlerin geri 

gönderilmesini talep ediyor. 

  Katı atık toplayıcılarına karşı toplumsal dışlanmanın, toplayıcılar arasındaki 

ırkçı yaklaşımın yanı sıra, son dönemde şiddetlenen kurumsal ayrımcılığın 

mevcudiyeti de bilinmektedir. Tüm bunların, atık toplayıcılığı alanındaki 

güvencesizliğin ve yoksunluğun boyutlarını özellikle göçmenler nezdinde 

daha da şiddetli hale getirdiğini söylemek mümkün. Özellikle, 23 Ağustos 2021 

tarihinde İstanbul Valiliği tarafından atık toplayıcılığına ve atık depolamaya 

alınan karar sonrasında, seyretmekte olan kurumsal dışlanmanın binlerce 

insanı hayatta kalma mekanizmasından yoksun bırakarak uygulanan 

kurumsal şiddetle yaşam hakkına müdahale edilmesine dönüştüğüne tanık 

oluyoruz.

  Araştırma raporu, görüşmecilerin anlatıları doğrultusunda her depoda en az 

15 kişinin hem çalışıp hem de barındığını ortaya çıkarırken, atık depolarının 

geri dönüşüm zincirinde sadece bir ara basamak olmadığı, mevcut koşullarda 

depoların atık işçilerinin temel yaşamsal ihtiyaçlarının giderilmesinde önemli 

bir işlev üstlendiği anlaşılıyor. Depo sahiplerinin de tıpkı atık toplayıcılar gibi 

İstanbul’a 10-35 yıl önce göç ettiği ve atık toplayarak başladıkları bu işe 

sonrasında depo kiralayarak devam ettikleri anlaşılmıştır. Benzer doğrultuda, 

depo sahiplerinin de atık toplayıcılarla benzer kırılganlıklardan ve 

güvencesizliklerden etkilendiğini söylemek mümkün. Diğer taraftan, kentsel 

müdahalelerin depo sahiplerini de etkilediği, kentsel dönüşüm vb. nedenlerle 

kimi zaman 3-4 defa depo değiştirmek zorunda kaldıkları ortaya çıkıyor.
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Atık Toplayıcıların ve Depo Sahiplerinin İhtiyaç ve 
Talepleri

 Araştırma kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler esnasında atık 
toplayıcıların ve depo sahiplerinin deneyimlerine dayanan ihtiyaçları ve 
talepleri de aktarılmıştır. Bu ihtiyaçlar ve talepler aktarılmadan önce 
anlaşılması gereken meselenin katı atık toplayıcıların atık ve geri dönüşüm 
süreçlerindeki emek süreçlerinin görmezden gelinmemesi gerektiğini 
vurgulamak gerekir. Zira sayıları yüzbinlerle ifade edilen atık toplayıcıları ile 
tahayyül edilen sistemin birbiriyle uyumlu olmadığı, atık toplayıcıların sisteme 
emek süreçlerinin gözetilerek entegre edilemediği bir tahayyülde sadece 
kentsel değil aynı zamanda kırsal yoksulluğun da şiddetleneceği ve çok sayıda 
kişinin yoksulluk ve yoksunluk koşullarına itileceği aşikârdır. 

  Araştırma kapsamında atık toplayıcılar tarafından dillendirilen ihtiyaçlar ve 
talepler şöyle olmuştur;

 Geri dönüşüm ve atık yönetimine ilişkin süreçlere şeffaflık ve karşılıklı 
diyalog içerisinde dahil edilmek

 Atık toplayıcılığın kamu hizmeti olarak tanınması ve bu işe meslek 
statüsü kazandırılması

 Atık toplayıcıların deneyimlerini ve ihtiyaçlarını görmezden gelecek 
modeller yerine, vergi mükellefi olmalarına imkan tanınacak iş modelleri 
veya kendilerine tanınacak özel bir prim ödeme hakkıyla sosyal 
güvenceye kavuşmalarını sağlayacak düzenlemeler gibi alternatif 
modellerin geliştirilmesi

 Atık toplama faaliyetlerini piyasa lehine tekelleştiren düzenlemeler 
yerine atık toplayıcıların çalışma koşullarını işçi hakları perspektifinden 
düzenleyen yasal düzenlemelerin geliştirilmesi -ki atık toplayıcılığın 
toplum nezdinde de saygıdeğer bir iş olarak görülmesinin yolu öncelikle 
emeklerinin kamu otoriteleri tarafından adil ve güvenli bir çerçevede 
tanımlanması olduğu unutulmamalıdır

 Belediyelerin toplama ve depolama alanlarını sistemli, planlı ve düzenli 
hale getirmesi ve toplanan atığın kaydının tutulması, bu şekilde, atık 
toplayıcıların emeğinin ekonomik ve ekolojik karşılığına dair veri 
sağlanması
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 Sürekli kentsel düzenlemelerden etkilenmeyecek şekilde kent 
çeperinde atıkların toplanıp depolanabileceği yerlerin belediyeler 
tarafından belirlenmesi

 Yaşamaya elverişli konut hakkının bir insan hakkı olduğu ve devlet 
tarafından güvence altına alınması gerektiği hatırda tutularak atık 
toplayıcıların barınma koşullarının iyileştirilmesi -yaşam alanları haline 
gelen depoların fiziksel şartlarının iyileştirilmesi veya depolara yakın 
ücretsiz/düşük ücretli barınma imkanlarının sağlanması gibi 

 Ücretsiz sağlık desteği verilmesi

 Atık toplayıcıların adil ve güvenli çalışma hakkı temelinde örgütlenmesi 
(kooperatifleşmesi, dernekleşmesi vb.) için desteklenmesi

 Her alanda olması gerektiği gibi atık toplayıcılığı alanında da çocuk 
işçiliğiyle mücadele edilmesi; bu doğrultuda, öncelikle, yukarıda belirtilen 
ihtiyaçlar ve talepler aracılığıyla atık toplayıcılığı yapan çocuk işçilerin 
mensup oldukları hane halklarının ekonomik ve sosyal olarak koşullarının 
iyileştirilerek güçlenmesi gerekmektedir ve bu koşullar sağlanana dek 
eğitimden kopmuş veya geri kalmış çocukların koşullarına uyum 
sağlayacak telafi eğitimlerinin sağlanması gerekmektedir

 Göçmenlerin Göç İdaresi tarafından kayıt altına alınması 

  Meselenin öznesi olan atık toplayıcıların ve depo sahiplerinin dile getirdiği 

ihtiyaçların ve taleplerin yanı sıra araştırma kapsamında meseleye ekoloji 

perspektifinden yaklaşan ve bu konuda görüşü alınan uzmanlar, kaynağında 

ayrıştırmanın ve geri dönüşüm bilgisinin gündelikleştirilmesine ve 

yaygınlaştırılmasına yönelik öneride bulunmuştur. Diğer taraftan, geri 

dönüşümün mevcut atık miktarının çevreye zarar vermeden 

değerlendirilmesi bakımından oldukça önemli bir adım olsa da, orta ve uzun 

vadede atık oluşumunu önlemeye ve azaltmaya yönelik çalışmaların elzem 

olduğuna ve doğrudan atık oluşumunun azaltılmasına yönelik politikaların 

geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir.
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Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcılarının Atık 
Yönetim Sistemine Entegrasyonu - Empati Çalıştayı

Toplumsal Güçlükler

Ekonomik Zorluklar

Sağlık Sorunları

 Katkılarının ve emek süreçlerinin görmezden gelinmesi

 Toplumsal ayrımcılık ve dışlama

 Çocukların okula devam edememeleri ve yetişkinlerin eğitim 
seviyelerinin düşük olması

 Sosyo-ekonomik mobilitenin yetersiz olması

 Aracıların istismarı

 Geri dönüştürülen malzeme için tutarlı bir fiyat olmaması

 Düzenli bir gelirden yoksunluk

 Sosyal yardımlara kısıtlı erişim

 Çöpün elle ayrıştırılmasından kaynaklanan mesleki hastalık riskleri

 Çocuk, kadın ve yaşlılar gibi kırılgan grupların bu risklere daha fazla 
maruz kalması

  14 Mart 2022 tarihinde, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) 

tarafından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliğiyle ve EY Türkiye (Ernst & 

Young) kolaylaştırıcılığıyla “kayıt dışı geri dönüşüm işçilerinin deneyimini 

iyileştirmeye” yönelik bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. WWF-Türkiye Genel 

Müdürü Aslı Pasinli ve TBB Genel Sekreteri Doç Dr. Birol Ekici tarafından 

yapılan açılış konuşmalarıyla başlayan bu çalıştayda, yerel yönetimlerden ve 

sivil toplum örgütlerinden katılımcılar yer almıştır. Alan çalışmasından ve fikir 

çalıştayından önce empati çalıştayıyla paydaşların sürece dahil olmalarını 

sağlamayı hedeflediklerini belirten EY Türkiye, yaptıkları ön çalışmalar 

sonucunda kayıt dışı geri dönüşüm sektörünün yaşadığı zorlukları üç grup 

altında toplamıştır:
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  Farklı paydaşlar tarafından farklı yöntemlerle katı atık toplayıcılarının 

durumlarına yönelik alternatif modeller geliştirmek üzere çalışmalar 

yürütülüyor olsa da, bu çalışmaların kapsayıcılığı ve temsil gücü tartışmalıdır. 

Zira atık toplayıcılarının alanları daraltılmadan da toplayıcıların halihazırda 

sahip olduğu yoksulluk ve yoksunluk halinin, yalnızca meslekleri nedeniyle 

değil, kimlikleri nedeniyle de maruz kaldıkları çok katmanlı sorunların 

anlaşılması, bunun için de, meselenin öznesi olan atık toplayıcılarının ve 

onlarla temas halinde olan/birlikte çalışan sivil toplum örgütlerinin de 

alternatif modellerin düşünüldüğü süreçlere katılımının sağlanması gerekir. 
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