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Sammanfattning 

Kvinnor och miljö; två subjekt som går hand i hand. Miljön förstörs ständigt och kvinnor tar 

ofta initiativ till miljöarbete. För att kvinnor skall ta initiativ så måste de ha kunskaper om 

fenomenet, framförallt om hushållsavfallet. Denna studie utfördes i Kocasinan kommun i 

Kayseri i Turkiet för att undersöka kvinnornas attityder till hushållsavfallet-källsortering och 

för att ta reda på kvinnornas kunskaper om hushållsavfallets påverkan på miljön. Resultatet 

visade att majoriteten hade en positiv inställning till källsortering av hushållsavfallet. 

Kvinnorna tyckte inte att de fick information från kommunen eller från myndigheterna om hur 

och varför de skulle sortera hushållsavfallet och vad som händer med avfallet efter att de 

kastat ut det. Resultatet visar att ett införande av källsorteringssystem inte skulle fungera om 

inte kvinnorna först uppmärksammas om avfallsproblemet. Miljöförbättringar kan bara 

uppnås om kvinnor blir upplysta om hur hushållsavfallet påverkar miljön, deras egen hälsa 

och deras barns hälsa. 

 

 

 

Abstract 

Women and environment; two subjects that are connected.The environment is destroyed 

constantly and women often take initiatives to environmental work. To be able to take 

initiatives women must known about the phenomenon, especially about the household waste. 

This study was carried out in Kocasinan municipality in Kayseri in Turkey in order to 

examine the women's attitudes to householde-source separation and in order to find out the 

women's knowledge about the impact the waste had on the environment. The result showed 

that a majority of women had a positive attitude towards recycling of the household waste. 

The women did not think that they had got any information from the municipality or from the 

authorities about how and why they should sort the household waste and what happened with 

the waste after that they thrown out it. The result shows that an introduction of a source 

separation system would not function unless women first are aware of the problem. 

Environment improvements can only be achieved if women become enlightened about how 

the household waste influences environment, their own health and their children's health. 
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Inledning  

Hållbar utveckling och kvinnor  

Agenda 21 (UNCED1992) kapitel 24, handlar om kvinnor, hur de kan utvecklas som 

individer och vilken betydelse kvinnor har för miljö och hållbar utveckling. Under rubriken 

Åtgärder förekommer paragraferna, a, b, h, som handlar om kvinnors betydelse för en hållbar 

utveckling. Det betyder att antalet kvinnor som deltar i miljöarbete med syfte på hållbar 

utveckling skall ökas. Icke statliga kvinnoorganisationer, kvinnobyråer och kvinnogrupper 

skall förstärkas, det ska skapas förutsättningar så att de kan bidra i arbetet för en hållbar 

utveckling. Som konsument skall kvinnors medvetenhet ökas så att de är medvetna om sin 

avgörande roll i att förändra icke hållbara konsumtions-och produktionsmönster. Kvinnors 

agerande kommer att uppmuntra investeringar i miljöanpassad produktion och det främjar en 

miljömässigt positiv industriutveckling (UNCED 1992). 

Enligt WECFs (Women in Europe for a Common Future, 2008-10-13) hemsida, definierades 

kvinnor, under världstoppmötet Rio de Janario, i Brasilian 1992, som en nyckelgrupp för 

hållbar utveckling och miljöpolitik.  Problemet kvarstår dock att denna definition fortfarande 

inte har erkänts tillräckligt av politiker. Vissa regeringar är medvetna om kvinnors potentiella 

roll som nyckelpersoner för förändring och för genomförandet av miljöpolitik och hållbar 

användning av resurser.  

Livet kommer till liv via kvinnor, det vet alla och deras betydelse i alla livsformer tas för 

given. Kvinnor är oftast nedvärderade och undantryckta trots deras betydelse, i många 

kulturer och i många länder i världen. Vissa organisationer försöker däremot stärka kvinnors 

ställning i världen. I uppföljningskonferensen av UNCED, kallad för World Summit on 

Sustainable Development (WSSD 2002) under rubriken Poverty Eradication punkt d, framgår 

det att man skall främja kvinnornas tillträde och fulla engagemang i beslutsprocesser på alla 

nivåer, på ett sätt där så att de blir jämlika män. Det ska finnas ett könsperspektiv i all politik 

och i alla strategier. All form av våld och diskriminering mot kvinnor elimineras. Hälsa och 

ekonomisk välfärd hos kvinnor främjas genom full och jämlik tillgång till ekonomiska 

möjligheter, till land, till hälsovårdservice och till utbildning. Det betyder att kvinnor skall få 

värdighet och rättigheter som de nu i flera länder inte har på grund av deras kultur och deras 

traditioner. 

Miljö, kultur och kvinnor i Turkiet 

Hållbar utveckling och miljö; två viktiga begrep som alla länder vill och försöker hålla sig till 

inom rimliga gränser. I samband med att Turkiet accepterades av EU-parlamentet som 

medlemskandidat i unionen antogs också EU:s direktiv för miljö och hållbar utveckling bland 

andra enligt Turkiets strategirapport (EU Integrated Environmental Approximation Strategy 

2007-2023, hämtad 2008-09-10) som beställdes av Ministry of Environment and Forestry, 

Turkey. Att ha ”Kandidat Land”-status krävde att man skulle anpassa miljöstrategidokumentet 

till tillträdande medlemskap och omsätta miljöantaganden i praktiken. Turkiets 

miljölagstiftning om teknisk och institutionell infrastruktur anpassas så att miljöförbättringar 

uppnås, vilket är nödvändigt för att etablera en komplett harmonisering med EU:s miljökrav 

och för att komma in i gemenskapen, enligt samma rapport.  
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När man åker söderut mot öster ser man att det är skillnad mellan Sverige och länder i öster, 

som till exempel Turkiet, med avseende på hushållsavfallets öde. Redan på gatorna ser man 

sophögar som inte blivit sorterade. Allt är en enda röra, matavfall, förpackningar, aska från 

kaminer (kol och ved), möbler, med mera kastas. Allt avfall som uppstår i hushållet kastas i 

en påse, batterier, förpackningar, matrester, trasiga köksapparater, trasiga kläder och påsen 

lämnas sedan ut vid en soptunna som kommunen har satt upp mot trottoaren vid vägen. Den 

uppsamlingsmetoden är den vanligen förekommande i hela provinsen enligt ”Provins 

miljöläge rapport” (il cevre durum raporu, hämtad 31.11.2008 s.292, punkt N.7). Man kan inte 

låta bli att ställa sig följande frågor; vad tänker människor när de kastar ut avfallet? Ställer de 

frågor till lokala myndigheter om varför alla sopor blandas? Varför måste soptunnor ställas 

precis vid stora vägar, finns det inte bättre passande platser?  Kan avfallet samlas på ett bättre 

sätt tills det blir avhämtat? Det är många liknande frågor som snurrar runt i huvudet.   

Enligt den ”Provins-miljöläges-rapport” som framställdes av provinsen Kayseri, på uppdrag 

av Ministry of Environment and Foresty, uppgår det totala upplockade hushållsavfallets 

mängd till ca 1200 ton (650 ton/vinterhalvår, 550 ton/sommarhalvår i genomsnitt) inom 

Kocasinan kommuns gränser (il cevre durum raporu, hämtad 31.11.2008 s.290).  

I provinsen Kayseri finns varken förbränningsanläggning eller kompostering (Il cevre durum 

raporu s.294, hämtat 31.11.2008).  

I vissa områden ser man att den lokala kommunen har börjat arbeta så smått med 

källsorteringen genom att dela ut fina sopsäckar till hushållen. På sopsäckarna har 

kommunens namn skrivits och man hör talas bland folk om att säckarna utdelats för 

källsortering. Någon vecka senare märker man invånarnas respons till arbetet; sopsäckarna 

används men för helt annat ändamål, till exempel som shoppingbag.  

Attityder, miljö och hållbar utveckling 

Enligt Lindström (2003) kan utbildning och information förändra attityder och specifika 

miljöövertygelser. Invånarna har kanske inte fått tillräcklig information i samband med 

sopsäckarnas utdelning och har kanske inte blivit upplysta om aktionens syfte.  

Liksom utbildning och inkomst som påverkar attityden är åldern också en bakgrundsvariabel, 

enligt en studie, Källsortering - attityder och beteenden (Schultzen och Magnusson 2008), 

som gjorts vid Linköpings universitet. I samma studie påstås också att utbildning, ålder och 

inkomst tillsammans utgör en av tre viktiga bakgrundsvariabler för en attityd som kan leda till 

ett förändrat beteende. De övriga variablerna är personlighet och information enligt samma 

studie. Med stöd av Knusson m.fl. (2004) påstås i samma studie att yngre har en mer negativ 

attityd till källsortering men de har större kunskaper än äldre om källsortering, samhälle och 

miljö (med stöd av Linden, 2003). Attityder, personliga och sociala normer är också viktiga 

bakgrunds faktorer till ett förändrat beteende (Ajzen 1988). 

Inkomst är också en värdefull bakgrundsvariabel för att beskriva människors levnadsstil. På 

vilket sätt människor utnyttjar sina inkomster när de konsumerar utgör en av grunderna för att 

kunna kategorisera familjernas livsstil (Lindèn 1994). I vilken nivå arbetares, statliganställdas 

och lärares löner ligger i Turkiet kan man få uppgifter om. Lärare får 1334 YTL/mån och 

statliganställda får 1119 YTL/mån i lön (memurlars hemsida, hämtad 21112008).  
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Med ”arbetare” menas, i denna studie, de som icke är klassificerade och arbetar med ganska 

låg lön, strax över existensgräns. Lägsta lön för arbetare ligger på 503,26 TL/mån (ca 2500 

sek) efter skatt (Istanbul defterdarligis hemsida, hämtad 31.10.2008). 

Det här arbetets målgrupp är kvinnor, därför att i Turkiet är det alltid kvinnor som tar hand 

om hushållet, män är alltid ute på arbetet och anser sig inte ha tid med sådant. Kvinnors 

ansvar över hushållsarbetet fastställs av lag nr 154 i lagbokens avdelning för borgerliga lagar, 

”Hushållsarbeten sköts av kvinnan”(Cagdas hukukcular dernegi, 1974). Denna avdelning 

ändrades avsevärt och ovanstående mening finns inte längre med i de nya bestämmelser som 

trädde i kraft i 22.11.2001. Livet styrs oftast av kultur och traditioner som frånsäger män 

sådana uppgifter. Trots detta finns det familjer som är öppna för moderna idéer och löser 

problemet inom hemmets fyra väggar utan att ta ett steg fram och uttala sig om det. Just 

därför anses hushållsavfallet fortfarande vara kvinnans ansvar i hemmet, liksom att sköta 

barn/en, städa, laga mat osv.  

Situationen för turkiska kvinnor och turkiska familjer har inte alltid varit så här, utan i gamla 

tider var kvinnor jämlika män i alla avseenden. I turkisk mytologi var den största och mest 

tillbedda guden en gudinna som kallades för ”Ana tanrica” (”Modergud”), enligt tidskriften 

Anafilya (Anafiljas hmsida, hämtad 26.10.2008). Detta visar hur stark kvinnan skattades bland 

turkiska folk i svunna tider. På upphittade skriftliga fornfynd kan man avläsa hur turkiska 

folkgrupper uppskattade modiga kvinnor som red, använde svärd och stred bredvid män. Det 

var viktigt då att kvinnor skulle stå bredvid män och vara inblandade i beslutsprocesser i 

politik, socialt och även i krig. Hakan (härskare) kunde inte utfärda en föreskrift själv utan 

Hatuns (härskarinnas) underskrift och föreskriften måste ha börjat med ”Hatun och Hakan 

påbjuder att…” för att gälla (Anafiljas hemsida, hämtad 26.10.2008).   

I början av 8:e århundradet började turkiska folk acceptera islam som religion och påverkades 

av den arabiska och iranska kulturen. Arabisk-iranskt påverkad kultur och tradition 

integrerade turkisk kultur och tradition och tog över helt senare under tiden då Ottomanska 

riket började växa. Då var det oundvikligt att den turkiska kvinnan förlorade sin höga status 

enligt tidskriften Kadinca (Kadincas hemsida, hämtad 26.10.2008).   

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka varför kvinnor inte sorterar hushållsavfallet på rätt 

sätt eller inte alls; känner de inte till konsekvenserna av sophanteringen eller har de så mycket 

annat att göra så att de inte orkar bry sig om källsorteringen? Kvinnors kunskap, om 

hushållsavfallets negativa påverkan på miljön och hur man ska sortera sopor för att kunna 

minska den negativa påverkan på miljön, är kanske inte tillräcklig.  

Jag vill ta reda på om kvinnornas socialekonomiska förhållanden har någon effekt på deras 

beteende; med bättre sociokonomiskt förhållande har kvinnor kanske ökat engagemang i 

problemet, eller tvärtom, med sämre socioekonomiskt förhållande har de minskat eller inget 

engagemang alls.  
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I vilken utsträckning informerar kommunen sina invånare om problemet och hur effektivt gör 

den det?    

 

Metod  

Undersökningsområden och deltagare 

Områden, där man skulle avgränsa undersökningen, valdes ut i samråd med den lokala 

kommunen, efter socioekonomiska förhållanden; ett område som består av rika familjer 

(oavsett utbildningsnivå), ett område med familjer som har minst en utbildad vuxen i familjen, 

har arbete och klarar sig lagom bra. Vidare ett område valdes med familjer som varken var 

rika, utbildade eller hade något fast arbete. Det förstnämnda området döptes till Omr 3 (rika 

familjer = övre klass, total 60 personer), det mellersta döptes till Omr 2 (familjer med lagom 

bra ekonomi = medelklass, total 30 personer) och det sistnämnda döptes till Omr 1 (familjer 

som kallas för fattiga = nedreklass, total 30 personer).  Kocasinan kommun hade redan delat 

in områden för sitt avfallshanteringssyfte. Kommunen försöker att etablera 

källsorteringssystem inom sina gränser. Det kändes självklart för dem att hänvisa detta arbete 

till de områdena (se figur 1 och 2).  

 

 

Figur 1 visar provinsens geografiska läge (grön markering) i Turkiet 
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Figur 2- Centrala Kayseri 

 

Material 

20 enkätfrågor (se bilaga 1) utformades för att få en inblick i familjens socioekonomiska 

förhållanden (fråga 1-6), kvinnors kunskaper om avfallet (frågorna 7-14), kommunens arbete 

om att informera invånarna om källsortering (frågorna 15-17) och kvinnors egna engagemang 

i ämnet (frågorna 18-20). Svarsalternativen var olika för att svarande skulle kunna välja det 

alternativ som stämde bäst med deras åsikt eller situation. Beträffande frågan om (se bilaga 1) 

antalet barn i hushållet fick de välja på mellan 1-4+ och angående de andra frågorna fick de 

välja svarsalternativ mellan ”vet ej” och ”vet mycket” eller ”stämmer inte alls” och ”stämmer 

mycket bra” eller ”inte alls viktigt” och ”mycket viktigt”.   

Enkätfrågorna (turkisk version, se bilaga 2) kontrollerades på kommunen i Kocasinan i 

Turkiet av kommunens anställde och frågorna 8, 15-17 fick innehålla och antyda ordet 

”myndigheter” istället för ”kommun” för man tyckte inte att avfallsproblemet bara var 

kommunens ansvar utan andra myndigheter var också inblandade. Det var också en känslig 

tidpunkt för att dela ut en enkät med frågor som skulle kunna väcka frågor om kommunen och 

dess arbete. Det var nämligen snart lokalval och folk skulle rösta fram sin nya 

kommunstyrelse.   

Genomförande 

I början var det tänkt att en enkät med frågor skulle delas ut till skolbarn som går i 7:an, 

genom att göra besök på utvalda skolor på olika områden, och jag skulle be barnen att ta 

enkäten tillbaka till skolan med sig efter det att mödrarna hade markerat sina svar.     

Metoden genomgick en förändring som vi inte hade räknat med i början av arbetets utförande. 

Enkätfrågorna ansågs, av kommunens anställde, vara kalla, mycket teoretiska och alltför 

akademiskt formulerade. Det skulle kännas tungt och svårt att besvara frågorna av kvinnorna. 

Barnens språkkunskaper ansågs inte vara tillräckliga för att de skulle förstå frågornas 
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innebörd och sedan i sin tur förklara dem för sina mödrar. Skolorna hade nyligen börjat på 

höstterminen och det betydde mycket arbete för föräldrarna, böcker och skrivblock skulle 

nämligen inplastas, med mera. Då erbjöd jag mig att gå ut och träffa kvinnorna personligen 

när barnen inte var hemma och ställa frågorna själv. Nej! blev svaret. Jag passade inte heller 

för jobbet enligt kommunens anställde för jag hade europeisk talstil och skulle inte bli 

välkomnad utan skulle bli avvisad direkt. Den kommunanställde mannen kallade in tre av sina 

högskolestudenter och skickade ut studenterna till områdena med enkäten som trycktes i 

hundraåttio (180) kopior och studenterna fick sextio stycken kopior var.  

Studenterna gick runt någon timme i områdena, när de var lediga, och träffade kvinnorna. 

Enligt studenterna svarade alla kvinnor entusiastiskt för att någon brydde sig och ställde 

frågor om miljö och avfall. Kvinnorna, som gav negativa svar avseende sitt deltagande i 

informationsmöten om sådana blir arrangerade, var mycket ledsna över sina svar men de hade 

barn som skulle tas om hand; berättade studenterna vid avstämningsmötet. Vissa kvinnor 

noterade att om tiden passade så skulle de gärna delta i möten.  

Att göra en enkätundersökning är tillståndspliktigt i Turkiet vilket inte var känt av oss när 

enkäten förbereddes och arbetet fick sin form. Det sköttes muntligt på plats mellan 

kommunens ansvarige och den lokala polischefen men även ett intyg utfärdades i efterhand av 

Högskolan i Kalmar, för att kunna visas upp om så krävdes. I intyget från Högskolan i Kalmar 

framgick det att denna enkätundersökning gjordes i studiesyfte.        

Arbetet är en attitydundersökning som byggde på enkätsvaren vilka analyserades med hjälp 

av SPSS som är ett statistiskt program. Frekvensanalys utfördes som beskriver hur personerna 

hade svarat. I denna rapport redovisar jag endast procentsatserna.  

 

Resultat  

Socialekonomiska förhållanden 

Undersökningen visade att kvinnornas utbildningsnivå skiljer sig något mellan områdena, i 

Omr 1 hade man något lägre utbildningsnivå än i de andra två områdena (se tabell 1). Svaren 

på de efterföljande sju frågorna tyder på att kvinnorna har nästan likadan levnadsstil i de tre 

områdena med avseende på mäns utbildningsnivå, antalet hemmavarande barn. 

Männen i alla områdena hade liknande utbildningsnivå; 45 % hade grundskola, 24,2% hade  

gymnasium och 20 % hade högskoleutbildning men de hade ganska olika yrken (se tabell 2).  

Som väntat visade det sig att 89,2 % av svarande kvinnor var hemmafruar medan bara 5,8 % 

var statligt anställda, 1,7 % var arbetare och 3,3 % var studerande. 

Det förekom familjer som hade en förälder med högskoleutbildning i Omr 1, vilket inte var 

väntat. Det förekom också arbetarfamiljer i Omr 3, och detta visar att det bor lite blandade 

familjer i alla områdena.  

De svarande kvinnornas ålder ligger mest mellan 25-35 år, vilket kan kategoriseras som 

medelålders kvinnor, och dessa skiljer sig inte mycket mellan områdena.  

Minst antal barn under 18 år finns i familjer i Omr 2 enligt tabell 1 nedan.  
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Tabell 1visar de tre områdena samt bakgrundsvariablerna kön, utbildning, yrke, ålder och antal barn. Tabellen 

visar också hur de socioekonomiska variablerna förhåller sig mellan områdena i procent 

Områden  
 Omr 1         Omr 2        Omr 3  

Variabler Procent      Antal Procent An

tal 

Procent Antal Totalt i 

Kön  1  1  1 procent 

Utbildning: 

Läs och skrivkunnig 

Grundskola 

Gymnasium 

Högskola 

 

6,7 % 

  63,3 % 

23,3 % 

6,7 % 

 

 

2 

19 

7 

2 

 

10 % 

63,3 % 

3,3 % 

23,3 % 

 

3 

19 

1 

7 

 

10 % 

61,7 % 

25,0 % 

3,3 % 

 

6 

37 

15 

2 

 

9,2 % 

62,5 % 

         19,2 % 

           9,2 % 

Yrke: 

Hemmafru 

Student 

Arbetare 

Statliganställd 

 

93,3 % 

3,3 % 

0  

3,3 % 

 

28 

1 

- 

1 

 

76,7 % 

10,0 % 

3,3 % 

10,0 % 

 

23 

3 

1 

3 

 

91,7 % 

0 % 

1,7 % 

6,7 % 

 

55 

 

1 

4 

 

88,3 % 

3,3 % 

1,7 % 

6,7 % 

Utbildning män: 

Läs och skrivkunnig 

Grundskola 

Gymnasium 

Högskola 

 

0 % 

46,7 % 

23,3 % 

30 % 

 

- 

14 

7 

9 

 

4,5 % 

63,6 % 

18,2 % 

13,6 % 

 

1 

14 

4 

3 

 

1,8 % 

46,4 % 

32,1 % 

19,6 % 

 

1 

26 

18 

11 

 

1,7 % 

45,0 % 

24,2 % 

19, 2 % 

Yrke män: Se särkild tabell 

Ålder: 

18-24 

25-35 

36-45 

46-55 

55+ 

 

0 % 

33,3 % 

50 % 

6,7 % 

10 % 

 

 

- 

10 

15 

2 

3 

 

 

16,7 % 

33,3 % 

20 % 

13,3 % 

16,7 % 

 

5 

10 

6 

4 

5 

 

1,7 % 

50 % 

18,3 % 

20,0 % 

10 % 

 

1 

30 

11 

12 

6 

 

5, 0 % 

41, 7 % 

26, 7 % 

15,0 % 

19,2 % 

Antalbarn under 18 

år: 

1 

2 

3 

4+ 

 

 

30,4 % 

39,1 % 

17,4 % 

    13,0 % 

 

 

7 

9 

4 

3 

 

 

47,4 % 

42,1 % 

10,5% 

         0 % 

 

 

9 

8 

2 

0 

 

 

27,9 % 

34,9 % 

25,6 % 

11,6 % 

 

 

 

 

12 

15 

11 

             5                           

 

 

 

23,3 % 

26,7 % 

14,2 % 

           6,7 % 

 

Med läs och skrivkunnighet menas att man kan läsa och skriva men man har inte genomgått 

någon form av utbildning. 

Studien innehöll även frågor om männens yrkesområden. Svaren på dessa frågor visas nedan i 

tabell 2.  

Tabell 2 visar männens yrkesfördelning i de tre områdena. Yrken redovisas i bokstavsordning 

Omr 1 Antal Omr 2 Antal Omr 3 Antal 

Arbetare 

Butiksäga 

5 

1 

Arbetare 

Bilmekaniker 

7 

1 

Arbetare 

Arbetslös 

8 

4 
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Förare 

Lärare 

Pensionär 

Polis 

Revisor 

Statliganställd 

Trafikkonrolör 

2 

3 

8 

1 

4 

4 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dörrvakt 

Ingengör 

Lärare 

Pensionär 

Revisor 

Skosäljare 

Skräddare 

Statliganställd 

Tekniker 

Vakt 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Bilmekaniker 

Bonde 

Byggare 

Chef 

Egenrörelse 

Elektriker 

Förare 

Glassäljare 

Kock 

Lärare 

Mekaniker 

Murare 

Målare 

Möbelsnickare 

Pensionär 

Revisor 

Rörmokare 

Skräddare 

Statliganställd 

1 

1 

3 

2 

9 

1 

2 

1 

1 

5 

1 

1 

2 

2 

6 

2 

2 

2 

5 

Total 29 Total 22 Total 59 

 

Resultatet visade att männen hade ganska olika yrken och generell samma utbildningsnivå,  

45 % alla hade grundskoleutbildning. 

Kvinnors kunskaper om hushållsavfallets hantering och avfallets påverkan på miljö  

På frågan om vad kommunen gör med hushållsavfallet hade kvinnorna fyra svarsalternativ att 

välja på; ”vet ej”, ”bryr mig inte”, ”har hört talas om” och ”jag vet hur kommunen gör”. 

Svaren är ganska lika i alla tre områdena och det första svarsalternativet var dominerande, 

alltså kvinnor i alla tre områdena vet inte vad som händer med deras hushållsavfall (se figur 

3). Det är då inte konstigt att de flesta kvinnor har skrivit ”inget ide” på nästa rad som svar till 

nästa öppna fråga, det andra dominerande svaret var ”Återanvändning & återvinning” (se 

tabell 3).  

 

 

Figur 3 visar kvinnornas svar i procent 
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Tabell 3 visar svaren på frågan ”Vad tror Du myndigheterna gör med ditt hushållsavfall efter det att Du kastat ut 

det?) Kvinnorna svarade enligt nedan  

Vad tror Du myndigheter gör med ditt 

hushållsavfall efter det att Du kartar ut det? 

Antal i procent 

Använder som utfyllningsmaterial 

Förstör avfallet 

Ingen ide, vet ej 

Kör till ansamlingsplats 

Papper återvinns 

Plastproduktion 

Smälter 

Sopor förbränns, tror jag 

Säljer och tjänar pengar 

Säljer till Kina, tjänar pengar 

Tippar soporna någonstans 

Återanvändning, Återvinning 

Total 

1 

1 

63 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

43 

120 

0,8 % 

0,8 % 

52,5 % 

0,8 % 

0,8 % 

0,8 % 

0,8 % 

0,8 % 

0,8 % 

0,8 % 

4,9 % 

35,9 % 

100 % 

 

45 % av alla kvinnor var mycket besvärade av soptunnornas placering medan 26,7 % inte var 

besvärade alls och 27,5 % var ganska besvärade (se figur 4). Soptunnors placering upplevs 

tämligen besvärande av områdenas invånare.  

 

 

Figur 4 visar kvinnornas svar i procent 
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På frågan angående huruvida hushållsavfallet påverkar miljön efter det att det kastats ut 

svarade 33,3 % av kvinnorna ”vet ej”, 49,2 % ”påverkar något” och 9,2 % ”påverkar mycket” 

(se figur 5). 

 

  

Figur 5 visar kvinnornas svar i procent 

 

Kvinnorna i alla tre områdena var till 100 % överens om vikten av rena och fräscha miljöer 

deras barn vistas i. Det råder ingen tvekan i kvinnors svar om hur barnen skall ha det.  

På den öppna frågan ”Att källsortera nu är en förutsättning för att våra barn andas in bättre 

luft och för att vistas i rena och fräscha miljöer.  Stämmer detta?”. Kvinnorna tyckte att detta 

påstående stämde mycket bra (se figur 6).  

 

  

Figur 6 visar kvinnornas svar i procent 
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På frågan om man kan utvinna energi och el ur hushållsavfallet svarade 48,3 % ”vet ej”, 35,6 

% ”kan utvinna något”, 14,2 % ”kan utvinna mycket” och en mycket liten andel, 1,7 %, 

svarade ”bryr mig inte” (se figur 7).  

 

Figur 7 visar kvinnornas svar i procent 

 

Angående använda batteriers sortering svarade hela 52,5 % av kvinnorna att ”de måste 

sorteras separat” medan 24,2 % att ”de inte måste sorteras separat”, 18,3 % vet ej och 5,0 % 

”bryr mig inte” (se figur 8).  

 

 

Figur 8 visar kvinnornas svar i procent 

 

Informationens omfattning 

Tre frågor ställdes till kvinnorna i enkäten för att jag skulle kunna få en inblick i hur stort 

kommunens/myndigheternas informationsarbete sträcker sig om hushållsavfallet. På frågan 
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om kvinnorna tror att myndigheter informerar om avfallsproblemet svarade 82,5 % av alla 

kvinnor informerar inte alls, 12,5 % informerar något, 3,3 % bryr mig inte och 1,7 % 

informerar mycket (se figur 9).  

 

 

Figur 9 visar kvinnornas svar i procent 

 

På nästa fråga, om myndigheterna upplyser invånarna angående hur hushållsavfallet sorteras, 

svarade 92,5 % av kvinnorna att myndigheter inte upplyser alls (se figur 10).  

 

 

Figur 10 visar kvinnornas svar i procent 

 

På den sista frågan, om myndigheterna/kommunen upplyser invånarna angående varför 

hushållsavfallet skall sorteras vid källan, svarade 95,8 % av kvinnorna att myndigheter inte 

alls upplyser dem (se figur 11).  
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Figur 11 visar kvinnornas svar i procent 

 

Kvinnor i alla tre områdena tyckte nästan samma om bristen på information från 

myndigheternas sida. 

Kvinnornas egna engagemang 

Två frågor ställdes till kvinnorna i enkäten om deras attityd till källsortering. På frågan om 

källsorteringens vikt för dem svarade 52,5 % av kvinnorna ”ganska viktigt” medan 26,7 % 

svarade ”mycket viktigt”, 19,2 % ”bryr mig inte” och 1,7 % ”vet ej” (se figur 12). 

 

 

Figur 12 visar kvinnornas svar i procent 
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Nästa fråga gällde om kvinnorna kommer att delta i informationsmöten om sådana blir 

arrangerade. Svaren visade följande: 

 

 

Figur 13 visar kvinnors svar i procent 

 

Vilka miljöproblem är viktiga att diskutera under ett informationsmöte, utöver 

avfallsproblem? På den öppna frågan gav kvinnor ganska olika förslag men de flesta kvinnor 

svarade att de inte hade någon ide (se tabell 4). 

 

Tabell 4 visar kvinnornas förslag på de miljöproblem som de tyckte skulle diskuteras under ett informationsmöte  

Andra miljöproblem Antal I 

procent 

Andra miljöproblem Antal I procent 

Allting diskuteras för en bättre miljö 

Avfallet ligger överallt är viktigast 

Bekämpning av småkryp 

Bilavgaser, plastflaskor och påsar runt 

omkring 

Buller 

Byggandet av parker 

Dricksvattnet är jätte smutsigt 

Dålig luft 

Infrastruktur 

Ingen ide 

Kaminer 

Miljöplanering, grönska 

Miljöstörningar 

Planering av småhusområden 

 

1            0,8 % 

1            0,8 % 

2            1,6 % 

2            1,6 % 

 

1             0,8 % 

1             0,8 % 

1             0,8 % 

2             1,6 %  

2             1,6 % 

70         58,3 %  

2             1,6 % 

3             2,4 % 

3             2,4 % 

1               0,8 % 

Renhållning av stadsmiljö och naturen,  

Rök från byggnaders skorstenar 

Nedsmutsande av vägar 

Skorstenar och avfall från fabriker 

 

Snöröjning, vägarnas underhåll 

Spottande på vägar 

Stoft på vägar pga. byggnadsarbete 

Tomma ställen används som samlingsplats 

för sopor 

Trädplantering och dålig luft 

Uppeldning av däck 

Överdriven vattenförbrukning 

Total 

14          11,2 %        

1              0,8 % 

1              0,8 % 

1              0,8 % 

 

1               0,8 % 

1               0,8 % 

2               1,6 % 

2               1,6 % 

 

3                2,4 % 

1                0,8 % 

1                0,8 % 

120          100 %        
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Vid valet av områden inom kommunen Kocasinan fick jag hjälp av anställda på kommunen. 

De valde ut områden där de menade att det bodde familjer med låg inkomst (område 1), 

familjer med medelinkomst (område 2) och familjer med hög inkomst (område 3). Jag ville 

undersöka om det fanns någon skillnad i attityd till källsortering mellan de olika områdena. 

Min hypotes var att det skulle finnas en skillnad beroende på socioekonomisk bakgrund. 

Resultatet antyder att hypotesen inte stämde, som diskuteras nedan, hade jag inte möjlighet att 

genomföra en utförlig socioekonomiskt analys.   

För att mäta socioekonomisk bakgrund använde jag mig av mannens yrke för att därigenom 

kunna analysera familjens inkomst. Detta sätt att mäta socioekonomisk bakgrund var inte 

optimalt utan i vidare forskning måste man göra en djupare analys av områdena bl a genom 

att studera statistik över inkomst i de rapporterade områdena. Mina resultat visade att den 

socioekonomiska indelningen inte stämde. Personer med hög inkomst, dvs där männens yrken 

enligt min tolkning skulle ha hög inkomst, kunde bo i område 1 men även i områdena 2 och 3. 

Därför stämde inte den indelning av områden som jag fick genom kommunen. Min tolkning 

av mannens yrke och inkomst var också osäker.  

Jag valde att redovisa mina resultat i grupp eftersom jag inte hittade några större skillnader i 

attityd mellan de olika områdena. För dessa beräkningar använde jag mig av 

statistikprogrammet SPSS, analysmetoden variansanalys. Denna metod visar om det finns 

signifikanta skillnader mellan olika grupper. För att kunna fortsätta min forskning om 

kvinnors inställning till källsortering i kommunen Kocasinan måste enkäten som jag använde 

i denna undersökning utvecklas och förbättras. P g a brister i min nuvarande enkät så blev 

mina statistiska beräkningar svårtolkade.  

Resultat diskussion 

Mitt resultat visade att kvinnor i orten Kocasinan hade liknande levnadsstilar oavsett i vilka 

områden de bodde. Familjernas utbildningsnivå, det vill säga männens yrkesfördelning, var 

tämligen lika varandra i de tre områdena. Antal barn per familj var inte heller så många som 

man hade trott. Det bor blandade familjer i alla områdena. Det kan vara så att familjer, med 

högskoleutbildning och bra arbete, bor i Omr 1 kanske för att hyrorna är låga i området och då 

kan de hålla lagom bra levnadsstandard och spara lite mer pengar för bättre levnadsvillkor i 

framtiden. Det förekommer arbetarfamiljer i Omr 3 och det kan betyda att arbetarfamiljer i det 

området ärvde sina lägenheter och redan har tillräckliga medel för att klara familjens ekonomi 

och att hålla livsstandarden hög i området; de fortsätter arbeta för att ha den statliga sjuk-och 

pensionsförsäkringen i behåll.  

För att kunna få en inblick i familjens inkomst var det nödvändigt att ställa en indirekt fråga 

om mannens yrke istället för att ställa en rak fråga “hur mycket tjänar Ni per år?”. Att ställa 

frågan om enbart kvinnors yrke skulle ge missvisande resultat och därmed missleda arbetets 

syfte eftersom kvinnorna oftast är hemmafruar med obetalt arbete. Jag tyckte att inkomst var 
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en värdefull bakgrundsvariabel för att beskriva människors levnadsstil. På vilket sätt 

människor utnyttjar sina inkomster när de konsumerar utgör en av grunderna för att kunna 

kategorisera familjernas livsstil (Lindèn 1994). Arbetarna får lite högre lön, kanske 100 

TL/mån mer än den lägsta nivån, efter ett halvt eller ett år beroende på deras arbetsförmåga. 

Eftersom någon fråga om hur länge männen hade arbetat inte ställdes så får man bedöma 

familjens inkomst utifrån den lägsta nivån, 503,26 TL/mån. Lärarna och de övriga 

statliganställda har högre inkomster än arbetarna.  

Från och med den 15:e augusti 2008 får lärarna 1334 YTL/mån (ca 6536 sek) medan 

statliganställda får 1119 YTL/mån (5483 sek), (Memurlars hemsida, hämtad 21112008). 

Arbetarfamiljer kan troligtvis inte hålla samma levnadsstil som lärarfamiljer och 

statliganställdas familjer. Kvinnorna i de tre områdena hade ungefär likadana attityder till 

källsortering,till barnens miljö och till ren luft. De tyckte även på samma sätt i frågorna om 

man kan utvinna el och energi ur hushållsavfall, om hur använda batterier ska sorteras och om 

soptunnornas placering.   

De kvinnor som deltog i studien var 25-35 vilket anses vara medelålder. Åldern är också en 

bakgrundsvariabel liksom utbildning och inkomst som påverkar attityden, enligt en studie, 

Källsortering - attityder och beteenden (Schultzen och Magnusson, 2008), som gjorts vid 

Linköpings universitet. I samma studie påstås, med stöd av Ajzen (2005), att utbildning, ålder 

och inkomst tillsammans utgör en av tre viktiga bakgrundsvariabler som leder till ett förändrat 

beteende. De övriga variablerna är personlighet och information enligt samma studie. I den 

studien framgår det också, med stöd av Knussen m.fl. (2004), att yngre har en mer negativ 

attityd till källsortering men de har större kunskaper än äldre om källsortering, samhälle och 

miljö ( Linden, 2003). Då kan man konstatera att om källsorterings system skulle införas nu 

inom Kocasinans gränser så kunde man få kvinnornas stöd och hjälp och därvid kanske lyckas 

med källsorteringen. De svarande kvinnornas personlighet, vilken är en viktig 

bakgrundsvariabel som framgår ovan, kan man inte kommentera genom att bara analysera 

dessa enkätsvar. Man måste formulera andra frågor för att kunna göra det. 

Att kvinnorna var mycket besvärade beträffande soptunnornas placering kom inte som en 

överraskning. Det skulle förvåna mig om kvinnorna skulle ha svarat annat än de gjort 

eftersom barnen leker i närheten av soptunnorna. Man ser soptunnrna när man går ut och så 

vidare. Att trampa på glasbitar eller en rostig metallbit, att känna den dåliga lukten av 

ruttnande organiska sopor med flugor ovanför, är långt ifrån roligt.  

Resultatet av denna studie visade också att det råder stark brist på information om 

hushållsavfallets hantering. Utbildning och information kan förändra attityder och specifika 

miljöövertygelser enligt Lindström (2003). Den här studien visar att kvinnor redan har 

positiva attityder till källsortering, barnens miljö och luft fast de inte tyckte att de hade fått 

någon information om avfallsproblemet, hushållsavfallet och källsortering. Kommunen 

försöker handskas med 1200 ton sopor årligen (Il cevre durum raporu, hämtad 31.11.2008 

s.290) men invånarna informeras inte om sopornas konsekvenser varför invånarnas hjälp 

behövs. Hushållsavfallet, efter det att det kastats ut i soptunnorna, plockas upp av kommunens 

lastbilar dagligen och körs till en insamlingsplats i närheten av en by utanför staden. 

Insamlingsplatsen ligger 15 km från staden och bara 4 km från byn och kallas för planerad 
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deponi. Trots att det kallas ”planerad" har man inte ordnat det som krävs rent tekniskt i 

området för att samla sopor på ett miljö-hälsovänligt sätt (Il cevre durumraporu s.294, hämtad 

31.11.2008). Från ansamlingsplatsen spreds dålig lukt, metangas och lakvatten nådde ner till 

grundvatten vilket utgjorde, och fortfarande utgör, stort fara för både miljö och hälsa. 

Sopsortering görs på insamlingsplatsen under eländiga förutsättningar; både miljön och 

människohälsan påverkas negativt.  

Trots att Turkiet antog EU:s direktiv om hållbar utveckling; lagstiftning om miljöarbeten, 

såsom teknisk och institutionell infrastruktur anpassningar, är det långt kvar för att tillgodose 

EU-kraven när det gäller miljöarbete. I en strategirapport (EU Integrated Environmental 

Approximation Strategy 2007-2023, hämtad 10.09.2008) framställds av Ministry of 

Environment and Forestry, Turkey, framgår vilka mål som skall uppnås, sakskäl och strategier 

i miljöarbete. I rapporten understryks materiella faktorer i avfallsproblemet; institutionella 

förbättringar och investeringar i teknik, men det framkommer väldigt lite om den mänskliga 

faktorn, framförallt kvinnornas roll. Den enda mening som antyder den mänskliga faktorn är 

”Etablera nödvändiga mekanismer för att uppnå publikens uppmärksamhet” (EU Integrated 

Environmental Approximation Strategy 2007-2023, s. 23, mål 2, strategi 5, hämtad 10.09.2008) 

Med hjälp av information och utbildning om miljö och hållbar utveckling kan kvinnorna ta ett 

större ansvar för sina barns framtid och kämpa modigt som de gjorde i svunna tider, red och 

använde svärd bredvid sina män (Anafiljas hemsida, hämtad 26.10.2008), fast nu med kunskap 

som verktyg. Kvinnorna bör vara med i beslutsprocesser och enligt min personliga 

uppfattning agera som ”härskarinnor” i miljöfrågor och få tillbaka sin höga status som 

turkiska kvinnor förlorade i samband med att turkiska folkgrupper accepterade islam som 

religion. Information och utbildning om miljöfrågor kan tillföra kvinnor kraft för att vända 

trenden i deras minskade status, åtminstone i detta avseende.     

En intendent på Kocasinan kommun har tidigare sagt ” Det hjälper inte att man investerar i 

teknik när det gäller avfallsproblemet, man måste också investera i kvinnornas engagemang i 

detta. Annars lyckas man inte”. Intendentens ord beskriver väl innebörden av WECF’s 

definition av kvinnor som ”nyckelgrupp” i miljöarbete och för hållbarutveckling (WECF’s 

hemsida, hämtad 080910). Som det ser ut nu så måste kvinnor räknas med i allt arbete som 

kan leda till miljöförbättringar. Kvinnornas medvetenhet och engagemang behövs för att 

etablera en bra harmonisering med EU:s miljökrav och därmed hålla en god linje för hållbar 

utveckling.  
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Slutsats  

Min hypotes om att det skulle finnas skillnader i attityd mellan kvinnor boende i de valda tre 

områdena stämde inte, men som jag diskuterat ovan, så var det i denna studie inte möjligt att 

säkerställa den socioekonomiska information som krävs för att vederlägga hypotesen. Det 

visade sig att kvinnorna i de tre områdena hade liknande attityder till källsortering. Eftersom 

metoden om den socioekonomiska bakgrunden var osäker så redovisades samtliga kvinnors 

svar i grupp. Metoden för att undersöka socioekonomisk bakgrunden bör förtydligas vid 

fortsatta undersökningar. De högst utbildade bodde i omr 2(medelklassen), nästan en fjärdedel 

hade högskoleutbildning jämfört med de fattiga och de rika områdena som endast hade ca 7 

respektive 3 % högskoleutbildade   

Kvinnorna fick inte någon information av kommunen eller från andra myndigheter om 

sophanteringens konsekvenser och om avfallsproblemet.  
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Bilaga 1: Enkätformulär på svenska 

Enkätfrågor, att besvaras av kvinnan i familjen 

1. Vilken utbildning har Du? 

Läs och skrivkunnig            Grundutb              Gymnasieutb              Högskoleutb           

2. Vad har Du för yrke? 

Hemmafru                  Student                   Arbetare                   Statliganställd 

3. Vilken utbildning har din man?                                                             

Läs och skrivkunnig           Grundutb                    Gymnasieutb               Högskoleutb           

4. Vilket yrke har din man?..................................................................................................... 

5. Hur gammal är Du? 

18-24                      25-35                        36-45                 46-55                55+                   

6. Hur många barn under 18 år finns i familjen?  

1                          2                      3                              4+ 

7. Vet Du vad kommunen gör med ditt hushållsavfall som Du kastar ut? 

Vet ej          Bryr mig inte          Har hört talas om             Jag vet hur kommunen gör 

8. Skriv här vad Du tror att kommunen gör med ditt hushållsavfall. 

…………………………………………………………………………………….. 

9. Är Du besvärad av att soptunnan placeras utanför ditt hus? 

Nej, inte alls               Bryr mig inte           Ganska besvärad           Mycket besvärad   

10. Påverkar hushållsavfallet miljön efter det att Du har kastat ut den? 

Vet ej           Bryr mig inte           Påverkar något               Påverkar mycket 

11. Är det viktigt för dig att ditt/dina barn vistas i rena och fräscha miljöer?  

Inte alls viktigt            Bryr mig inte          Ganska viktigt               Mycket viktigt 

12. Att källsortera nu är en förutsättning för att våra barn skall andas in bättre luft och för att 

vistas i rena miljöer i framtiden. Stämmer detta? 

Inte alls            Bryr mig inte         Stämmer ganska bra           Stämmer mycket bra 

13. Kan man utvinna energi och el ur hushållsavfallet? 

Vet ej          Bryr mig inte          Kan utvinna något         Kan utvinna mycket   

14. Tror Du att använda batterier måste sorteras i separata korgar? 

Vet ej           Bryr mig inte          Måste inte sorteras separat          Måste sorteras separat        

15. Tycker Du att kommunen informerar invånarna om avfallsproblemet? 

 Informerar inte alls            Bryr mig inte            Informerar något             Informerar mycket                                  
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16. Tycker Du att kommunen upplyser invånarna om hur hushållsavfallet skall sorteras? 

 Upplyser inte alls          Bryr mig inte          Upplyser något                Upplyser mycket 

17. Tycker Du att kommunen upplyser invånarna om varför hushållsavfallet skall sorteras vid 

källan? 

Upplyser inte alls           Bryr mig inte            Upplyser något           Upplyser mycket 

18. Hur viktigt är det för dig att källsortera sopor? 

 Ej viktig                Bryr mig inte                  Ganska viktigt              Mycket viktigt 

19. Kommer Du att delta i informationsmöten om sådana blir arrangerade? 

  Vet ej              Bryr mig inte                  Kanske               Ja, jag kommer att delta 

20. Vilka miljöproblem är viktiga att diskutera under ett informationsmöte, utöver 

avfallsproblem? Skriv nedan. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

                                                  Tack för hjälpen! 
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Bilaga 2: Enkätformulär på turkiska 

KADINLARIN EVSEL ATIK DEĞERLENDİRME EĞİLİM ARAŞTIRMASI  

Anket sorulari 

1. Egitim dumunuz nedir? 

OkurYazar                 İlköğretim                    Lise                     Yuksekokul 

2. Mesleginiz nedir?.......................................................................... 

3. Eşinizin egitim durumu nedir? 

OkurYazar              İlköğrtm                        Lise                    Yuksekokul 

4. Esinizin meslegi nedir?..................................................................... 

5. Kac yasindasiniz?  

 18/24         25/35                     36/45         46/55                      56+ 

6. Evde 18 yas altinda kac cocuk var? 

 1              2                              3                              4+ 

7. Belediyenin evsel atiklarinızı ne yaptigini biliyor musunuz? 

Bilmiyorum               İlgilenmiyorum        Biraz biliyorum       Cok iyi biliyorum

         

8. Evsel atiklari kurumların ne yaptigini dusunuyorsunuz, asagiya yazin. 

…………………………………………………………………………………………….. 

9. Cöp bidonlarinin kapi önlerine yakin yerlestirilmesi sizi rahatsiz ediyor mu? 

Hayir, etmiyor             İlgilenmiyorum               Biraz rahatsiz edy               Cok rahatsız edy 

10. Evsel atiklariniz siz attiktan sonra cevreyi etkiliyor mu? 

Bilmiyorum                   İlgilenmiyorum                 Etkiliyordur                 Cok etkiliyor 

11. Cocuklarinizin temiz ve ferah bir ortamda yasamasi sizin icin önemli mi? 

Hayir, degil                  İlgilenmiyorum                 Galiba önemli              Elbette önemli 

12. Cocuklarimizin temiz cevrede yaşaması temiz havayı teneffüs etmesi icin atiklarin henüz 

evdeyken ayristirilmasi gerekli. Cümlesi sizce dogru mu? 

Hayir, degil                  İlgilenmiyorum                  Galiba dogru                Elbette dogru 

13. Evsel atiklardan ısı ve elektrik elde edile bilir mi? 

Bilmiyorum                İlgilenmiyorum                 Galiba edilebilir             Elbette edilir  

 

14. Kullanilmis pillerin sizce ayri kutularda biriktirilmesi zorunlu mudur? 

Bilmiyorum                İlgilenmiyorum                Zorunlu degil                Elbette zorunlu 
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15. Atiksal sorunlar hakkinda kurumlar tarafından bilgilendirme yapıldığını dusunuyor 

musunuz? 

Hayir, düşünmüyorum               İlgilenmiyorum                Biraz           Yeterince yaply 

16. Atiklarin nasil ayristirilmasi gerektigi hakkinda kurumlar sizi aydinlatiyor mu? 

Hayır, aydinl                 İlgilenmiyorum                 Biraz aydinl                  Cok aydinl 

17. Atiklarin neden ciktigi yerde ayristirilmasi gerektigi hakkinda kurumlarca aydinlatilıyor 

musunuz? 

Hayır, aydinl                  İlgilenmiyorum                   Biraz aydinl                 Cok aydinl 

18. Atiklarin ciktigi yerde ayristirilmasi sizin icin ne kadar önemli? 

Önemi yok                 İlgilenmiyorum                Oldukca önemli              Cok önemli 

19. Atıkların kaynağında ayrıştırılması hakkında bilgilendirme toplantilari duzenlenirse katilir 

misiniz? 

Bilmiyorum                 İlgilenmiyorum              Herhalde katilirim             Elbette katilirim  

20. Atik problemi disinda; bilgilendirme toplantilarinda hangi cevre problemi öncelikle ele 

alinmali, asagiya yazin. 

……………………………………………………………………………………………….       

 

    Değerli katılımcı; İsveç’te University of Kalmar’in Cevre Bilimleri Enstitusunde de 

yaptığım tez calismasinda kadınların çevre duyarlığı ve bu kapsamda evsel atıkların 

değerlendirilmesi konusundaki duyarlılıklarını araştırmaktayım. Türkiye’de Kayseri 

Kocasinan Belediyesi bu çalışmada örnek seçilmiştir. Desteğiniz ve vereceğiniz bilgiler 

bilimsel çalışmamız açısından son derece kıymetlidir. 
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