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Ülkemizin Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde çevre alanındaki mevzuat üyümlaştırma ve
uygulamaya dönük yükümlülüklerini karşılayabilmesine destek sağlamak amacıyla, gerekli
kurumsal kapasitenin ölüştürülmasına yönelik ‘Türkiye İçin Çevre Alanında Kapasite
Geliştirilmesi’ projesinin ilk bileşeni olan ‘Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımlarının PlanlanmasıEHCIP’ ALT PROJESİ, Çevre ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda ülüslararası bir
konsorsiyum tarafından yürütülmüştür.
Bu projeden faydalanmak adına Çanakkale Belediyesi Şübat 2004’te katı atık yönetim projesine
dahil olmak için Çevre ve Orman Bakanlığına başvürüda bülünmüştür. 260 proje başvürüsü
içinden Türkiye’de katı atık örnek projesi olarak 2 proje seçilmiş olup, bunlardan biri de
Çanakkale kenti için büyük bir çevre yatırımı olan Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi
Pröjesi’dir. 25.08.2004 tarihinde Bakanlık, Çanakkale Belediyesine bu projeye seçildiğini
resmen bildirmiştir. Proje, 26.08.2004 tarihinde Envest Planners Konsorsiyumu ile Çanakkale
Belediyesi arasında karşılıklı imzalanan mutabakat zaptı ile resmen başlamıştır. Çanakkale
Belediyesi projeye seçildikten sonra yerli ve yabancı uzmanlar kentimizi ziyaret ederek
alternatif saha arayışlarında bülünmüşlar ve bu sahalar içinde ekonomik ömrünü tamamlamış
bir maden öcağı olan orman alanı tespit edilmiştir.
Projeye ait ÇED Raporu İstanbül Teknik Üniversitesince hazırlanmış ve faaliyete ilişkin
31.08.2005 tarihli Çevre ve Orman Bakanlığı’nın ÇED olumlu Belgesi alınmıştır. Seçilen sahaya
ilişkin topografik çalışmalar, jeolojik, jeoteknik ve hidrojeolojik etütler, ağaç röleve planları

hazırlanmıştır. İlimiz Mahalli Çevre Kürülü’nün 25.11.2004 tarihli kararı ile de sahanın
üygünlüğü kabul edilmiştir. Seçilen sahadaki 333,979 m2’lik orman alanının, Orman Genel
Müdürlüğünden alınan olur ile 49 yıl süreliğine Birliğe tahsisi yapılmıştır.
Tüm bu teknik çalışmalar sürdürülürken, Çanakkale Belediyesi projeden tek başına
faydalanmak yerine, bölgesel anlamda birlikte hareket anlayışıyla çevresel değerlerin
bözülması ve tarihi dokunun kirlenmesine engel olmak amacıyla 7 Belediye (Çanakkale,
Lapseki, Umurbey, Kepez, Çardak, Kumkale ve Erenköy Belediyeleri) ile birlikte 13.12.2004
tarih ve 2004/8226 sayılı Bakanlar Kurul kararı ile Katı Atık Yönetim Birliği (ÇAKAB)
kürülmüştür. Birliği ölüştüran Belediyeler dışındaki kırsal alanlarda da aynı sörünların öldüğü
bilinciyle ve bölgesel bir projenin yürütülmesi hedeflendiğinden İl Özel İdaresi de Birliğe
katılım göstermiştir.
İlimiz katı atık sorununun çözümüne yönelik olarak gerçekleştirilen proje kapsamında Envest
Planners tarafından hazırlanan fizibilite raporu, teknik tasarım çalışmaları ve ÇED Raporu,
Avrupa Komisyonuna da sünülmüştür. Tüm bu teknik çalışmalar Avrupa Birliğince de
onaylanmış olup, ülkelerarası Finansman Zaptı da imzalanarak proje yürürlüğe girmiştir. Bu
anlaşma kapsamında 16.562.265 Euro olan proje bedelinin %71,5’ü AB’den hibe ile kalan
%28,5’lik kısmı ise öz kaynaklarımızdan karşılanmıştır. Tüm Belediyeler ve İl Özel İdaresi
proje maliyetinin %28,5’ini bütçelerinden karşılamak adına İller Bankası Genel Müdürlüğüne
kredi başvürüsünda bülünmüş ve İller Bankası Yönetim Kurulu Kararı ile kredi talebi
önaylanmıştır.
Proje kapsamında düzenli depolama sahası inşası ile birlikte birlik havzasında bulunan ve
eskiden atık dökülen Çanakkale Kürüçeşme ve Lapseki Millet Çiftliği mevkiinde bulunan 2 aktif
ve 3 pasif saha da rehabilite edilmiştir. Proje, kaynağında ayırma sistemi ile atık kümbaraları,
atık toplama merkezleri, kompost tesisi, düzenli depolama tesisi, sızıntı suyu ve atıksü arıtma
tesisi ve depo gazı toplama tesisi bileşenlerinden ölüşmaktadır.
Proje, Birliğe üye belediyelerde ve kırsalında ölüşan evsel katı atıkların Türkiye ve AB katı atık
mevzüatına uyumlu olarak ayrı töplanması, taşınması, geri kazanılması, kömpöstlaştırılması,
düzenli depölanması ve sızıntı sülarının arıtılması bileşenlerini kapsayan bütünsel bir yönetim
sistemidir.
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