
 

 Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, 

atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya 

minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması 

ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak 

tanımlanmaktadır. 

 

 Bilinçli tüketim ve bilinçli ayrıştırmanın esas olduğu yaşam biçiminin 

model alınması gereken günümüzde, israfın önlenmesi ve atıkların geri 

dönüşümünün sağlanmasının temel hedefimiz olmalıdır. 

  

 Ülkemizdeki hızlı ekonomik büyüme, kentleşme ve refah seviyesinin 

yükselmesinin giderek artan miktarda atık üretimine yol açtığını, bu atıkların 

çevreye zarar vermeden geri kazanımı ya da bertaraf edilmesi başta olmak üzere 

ekonomiyi de yakından ilgilendirdiğini ve büyük ve gelişmiş ülke hedeflerimiz 

doğrultusunda; temiz üretim ilkeleri çerçevesinde sıfır atığa ulaşmak adına 

atıkların geri kazanım oranının en üst seviyeye çıkarılması gerekmektedir.  

 

 Bakanlık olarak, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı 

kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir 

bir dünya bırakmak noktasında mevcut sistemi daha düzenli, sistemli ve 

uygulanabilir bir temele oturtmak amacıyla “Sıfır Atık” prensibi hedef alınmış 

ve 2017 Haziran ayında çalışmalara başlanarak öncelikle Bakanlığımız ana 

hizmet binasında aşamalı olarak uygulamaya geçilmiştir. 

 

 Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına 

almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya 

bırakmak amacıyla Bakanlığımızca Sıfır Atık Projesi başlatılmıştır. 

Bakanlığımızın vizyon projesi olan Sıfır Atık Projesi, Cumhurbaşkanımız Sayın 

Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin takdirleri 

ve himayelerinde başlatılmış olup, Bakanlığımızca hazırlanan Sıfır Atık 

Yönetimi Eylem Planı çerçevesinde sıfır atık yaklaşımının anlaşılmasını 

sağlamak, mevcut durumu ortaya koymak, hedeflere ulaşmak için eylemleri 

belirlemek, sıfır atık yönetimi için bir yol haritası oluşturularak kamu 

kurum/kuruluşlarda aşamalı olarak yaygınlaştırılmasını sağlamak koşuluyla tüm 

Türkiye de uygulamasına ilişkin yola çıkılmıştır. 

 

 Sıfır Atık Projesinin 2018 Nisan ayı itibariyle İl Müdürlüğümüzde 

başlamak üzere aşamalı olarak kamu kurum/kuruluşlarında, terminallerde, 

eğitim kurumlarında (okullar, üniversiteler, yurtlar vb.), alışveriş merkezlerinde, 

hastanelerde, eğlen-dinlen tesislerinde ve büyük iş yerlerinde uygulanması 

planlanmaktadır. 
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