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Türkiye Atık Algı ve Farkındalık Araştırması Çalıştayı Aksoy Araştırma’nın destekleriyle 

gerçekleşmiştir. Katkılarından dolayı teşekkür ederiz 
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1.  Arka Plan 

İstanbul’un kadim ve merkezi ilçelerinden birisi olan Üsküdar, zengin tarihinin izlerini birçok 

külliye, cami, hamam, çeşme gibi yapılar ve sahil şeridinde saraylar, yalılar ve köşklerle 

taşımaktadır. Nüfus kayıtlarına göre Üsküdar’ın nüfusu 582.666 kişidir, ancak merkezi 

konumu, tarihi ve turistik yapısı, iş hacmi, eğitim kurumlarının varlığı ve ulaşım araçlarının 

aktarma noktası olması nedeniyle çok daha fazla insanın uğrak noktası olmaktadır.  

Üsküdar İlçesi sınırları içinde atıkların toplanması, aktarma istasyonuna taşınması ve çevre 

temizliğinin sağlanması görevi Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 

yürütülmektedir. Sorumlu olduğu nüfusun çok daha üzerinde sayıda insana hizmet vermekte 

olan Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Temmuz 2020’de vatandaşların sıklıkla 

ziyaret ettiği Harem-Küçüksu arasındaki sahil şeridinin temiz tutulması için kabuklu yemiş 

yenmesini yasaklamıştır. Bu sahil hattında özellikle hafta sonlarında yiyecek ve içecek tüketimi 

artmakta, tüketilen yemişlerin kabukları önemli bir kirliliğe, bunların temizlenmesi ise belediye 

açısından zaman ve emek kaybına neden olmaktadır. Üsküdar Belediyesi bu gerekçeyle 

Kabahatler Kanununun 41. maddesinde yer alan ve 2020 yılında 61 TL olan çevreyi kirletme 

cezasını kabuklu yemiş yiyerek çevreyi kirletenlere uygulamaya başlamıştır. Belediye 

yetkilileriyle yapılan görüşmelerde uygulamanın sahilin temizliğine önemli katkısı olduğu bilgisi 

alınmıştır.   

Kabahatler Kanununa dayanan bu uygulamanın başarılı olması halinde diğer belediyelere de 

yaygınlaştırılması Türkiye’de çöp konusunda ciddi bir sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır. 

Uygulamanın gerçekleştirildiği alanda gerçekleştirilen anketin sonuçları yoluyla uygulamanın 

yaygınlaşması ve diğer belediyelerin de mevcut kanun maddelerine dayanan idari cezaları 

uygulaması sağlanabilecektir.   

 

2. Yöntem ve Örneklem 

Üsküdar’da söz konusu uygulamanın geçerli olduğu sahil dahilinde, Üsküdar Meydanı merkez 

olacak şekilde üç uygulama sahası belirlenerek bu alanda 26 ve 27 Eylül 2020 tarihlerinde saha 

çalışması gerçekleştirilmiştir.  
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Toplam 6 profesyonel anketör tarafından mobil cihazlar kullanılarak online anket formları 

katılımcılara sorular yöneltilerek doldurulmuştur. Anket çalışmasına iki gün içinde toplam 402 

kişi katılmıştır. Her bir katılımcı için ortalama 2 dakika süren uygulamada katılımcılara kabuklu 

yemiş yasağı il ilgili evet ve hayır olarak cevaplanacak 5 soru yöneltilmiştir. 

1. Üsküdar'da mı ikâmet ediyorsunuz? 

2. Şu anda bulunduğumuz sahilde çevreye çöp atılırsa rahatsız olur musunuz? 

3. Burada kabuklu yemiş yemenin yasak olduğunu duymuş muydunuz? 

4. Sizce ceza uygulaması etkili mi? 

5. Yasak ve ceza uygulaması Türkiye geneline yaygınlaştırılmalı mı? 

 

3. Sonuçlar 

Ankete katılanların kadın erkek oranı genel demografik oranlardan sapma göstermemiştir. 

3.1. Üsküdar’da mı ikamet ediyorsunuz?  

Araştırma tarihlerinde Üsküdar sahilinde bulunanların çoğunun Üsküdar sakini olduğu 

görülmüştür. Anketin hafta sonunda gerçekleştirilmiş olması bu oranın yüksek olmasına neden 

olmuş olabilir. Hafta içi iş günlerinde bir ulaşım merkezi olan Üsküdar Meydanı’nda işe gidenler 

nedeniyle ilçe dışından gelenlerin daha fazla olması beklenebilir.  
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3.2. Şu anda bulunduğumuz sahilde evreye çöp atılırsa rahatsız olur musunuz?  

Sahilde vakit geçirenlerin tamamına yakını çevreye çöp atılmasından rahatsızlık duyacağını 

belirtmekte, ancak çevrede çöpün buna rağmen görülüyor olması bu düşüncenin davranışa 

dönüşmesinde sorun olduğunu ima etmektedir. 

 

3.3. Burada kabuklu yemiş yemenin yasak olduğunu duymuş muydunuz? 

Sahildekilerin %71’i Üsküdar sahil şeridinde kabuklu yemiş yemekle ilgili bir yasak olduğunu 

bildiği görülmektedir. Bu oranın yüksekliği anketin yapıldığı sırada sahilde bulunanların 

çoğunluğunun (%63) Üsküdar sakini olmasından kaynaklanması mümkündür.  
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3.4. Sizce ceza uygulaması etkili mi? 

Sahildekilerin yaklaşık dörtte üçü ceza uygulamasının etkili olduğunu düşünmektedir. Bu sonuç 

Çöpüne Sahip Çık Vakfı tarafından daha önce gerçekleştirilmiş olan Türkiye Atık Algı ve 

Farkındalık Araştırması’nın sonuçlarıyla (Türkiye genelinde ceza uygulamasını destekleyenlerin 

oranı %55,2’dir) uyumludur.1 

 

3.5. Yasak ve ceza uygulaması Türkiye geneline yaygınlaştırılmalı mı? 

Sahildeki vatandaşların %74’ü Üsküdar’daki ceza uygulamasını etkili bulmasına rağmen, etkili 

olduğunu düşünmeyenler de dahil %96’sı cezanın Türkiye genelinde uygulanmasını tercih 

etmiştir.  

                                                           
1 https://www.copunesahipcik.org/files/pdfler/algi-farkindalik-sonuc.pdf  

https://www.copunesahipcik.org/files/pdfler/algi-farkindalik-sonuc.pdf
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Üsküdar’da uygulanan ceza uygulamasını etkili bulmayan %26’lık grubun %88’inin yasak 

uygulamasının Türkiye geneline yaygınlaştırılması gerektiğini söylemesi, cezanın etkili 

olmadığını düşünenlerin de bu konuda geleceğe dair umut beslediğini göstermektedir. 

 

4.  Genel Değerlendirme ve Çözüm Fırsatları 

 

 Anket özellikle hafta sonu, havanın iyi olduğu bir zamanda yapılmış, dolayısıyla Üsküdar 

sakinleriyle beraber sahilde zaman geçirmeye gelen diğer vatandaşların da katılımı 

sağlanmıştır. Ankete katılanların %37’si bölgeye başka yerlerden gelmişlerdir.  

 Vatandaşların tamamına yakını (%98) ortak kullanım alanlarında yerlere çöp 

atılmasından ve çevrede çöp görmekten rahatsız olduğunu söylemektedir. Ancak buna 

rağmen çevrede yere çöp atılması bunu söyleyenlerin en azından bir bölümünün bu 

görüşü davranışa dönüştürmediğini ortaya koymaktadır.  

 Sahildekilerin %71’inin Üsküdar Belediyesinin kabuklu yemiş yiyenlere yönelik 

uyguladığı cezadan haberdar olduğu görülmektedir. İletişim çalışmalarının 

yaygınlaştırılarak, Üsküdar dışında yaşayanlara da ulaşması yararlı olacaktır.  

 Uygulamanın ceza öngörmesine rağmen vatandaşlarca kabul gördüğü ve etkili 

bulunduğu görülmektedir. Bu nedenle uygulamanın yalnızca bir dönemle sınırlı 

kalmaması, uzun vadede uygulamaya devam edilerek mümkünse tüm ilçe ve şehre 

yaygınlaştırılması için bir fırsat oluşmuş durumdadır.  

 Üsküdar’daki uygulamayı etkili bulan veya bulmayan vatandaşların tamamına yakını bu 

yasak ve ceza uygulamasının Türkiye geneline yaygınlaştırılmasını tercih etmektedir. 

Uygulamayı etkili bulmayanların da yaygınlaştırma yönünde görüş bildirmesi bu 

konuda gelecekten umutlu oldukları şeklinde yorumlanabilir: «Ceza uygulaması şu 

anda yeterinde etkili olmasa bile zaman içinde etkisi artabilecektir» Benzer süreçlerin 

trafik cezaları ve sigara yasakları konusunda daha önce yaşandığı göz önüne alınarak 

uygulama konusunda ısrarcı olunması önemlidir.  

 Üsküdar’daki ceza uygulamasının etkili olmadığını düşünen %26’lık grubun %88’inin, 

cezanın Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasını tercih etmesi dikkat çekicidir. Bu durum, 

vatandaşların Türkiye genelinde bir ceza uygulamasının etkiyi arttıracağına inandığını 

düşündürmektedir. 

26% 
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