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SIFIR ATIK PROJESĠ 

  İçerik 

• Genel Bilgiler 

• Sıfır Atık Uygulamaları 

• Bakanlığımızdaki ve İl Müd. Uygulamadan Örnekler 

• Okullarda Projenin Uygulanması 

• Yarışma Duyurusu 
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SIFIR ATIK PROJESĠ 

 Atıkların kontrol altına alınması ve gelecek 
nesillere temiz ve geliĢmiĢ bir Türkiye bırakılması 
hedefiyle, Çevre ve ġehircilik Bakanlığımız 
tarafından yürütülen projenin, öncelikli olarak 
kamu binalarında uygulanması 
hedeflenmektedir.  
 

 Bu kapsamda CumhurbaĢkanlığı Külliyemiz ve 
Çevre ve ġehircilik Bakanlığımız binalarında 
uygulanmaya baĢlanan proje çerçevesinde, sıfır 
atık kültürünün öncelikle kurumlarda 
yaygınlaĢtırılması amaçlanmaktadır.  
 

 CumhurbaĢkanlığı ofislerinde ve yemekhanesinde 
etkin Ģekilde uygulanan projenin tüm kamu 
kurumlarına yayılması hedeflenmektedir. 
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SIFIR ATIK PROJESĠ 

 Bakanlığımızca hazırlanan Sıfır Atık Projesinin açılıĢ toplantısı 
CumhurbaĢkanımızın eĢi Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendi’nin 
önderliğinde Çevre ve ġehircilik Bakanımız Sayın Mehmet ÖZHASEKĠ 
tarafından 26/09/2017 tarihinde gerçekleĢtirilmiĢ olup, proje 
CumhurbaĢkanlığı Külliyemiz ve Bakanlığımızda uygulanmaya baĢlanmıĢ ve 
projenin Bakanlığımız tarafından 2018-2022 yılları arasında aĢamalı olarak 
uygulamaya geçirilmesi hedeflenmiĢtir.  
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SIFIR ATIK PROJESĠ 

 

 

 

 

  

  

Proje ile ilgili olarak Ġlimizde Valimiz Sayın Özdemir ÇAKACAK’ın himayesinde 

çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. Ayrıca, Bakanlığımızca 2018-2019 yıllarında söz konusu 

projenin uygulamasının yapılacağı pilot iller olarak Ġlimiz, Ġstanbul, Ġzmir, Kocaeli, 

Antalya, Bursa ve Muğla illeri bildirilmiĢtir. 
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SIFIR ATIK PROJESĠ 

 

 

 

 

  

  

 

07.02.2018 tarihinde, projenin Ġlimizdeki tanıtım toplantısı gerçekleĢtirilmiĢ olup 

Ġlimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluĢlarında uygulanmasına baĢlanmıĢtır. 
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 Kamu Kurum/KuruluĢları 

 AlıĢveriĢ Merkezleri 

 Terminaller (Havaalanı, otogar, gar, liman) 

 Eğitim Kurumları (Üniversiteler, okullar, enstitüler, 
yurtlar) 

 Askeri Birlikler 

 Sağlık kurumları (Hastaneler, aile sağlığı merkezleri…) 

 Eğlence ve dinlenme tesisleri (Otel, restoran, eğlence merkezi 
vb.) 

 1000 ve üzeri çalıĢanı bulunan büyük sanayi tesisleri… 

 

UYGULAMA ALANLARI 
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Sıfır 
Atık 

Döngüsel 
ekonomi 

ve 
simbiyoz 

İsrafın 
önlenmesi 

Atığın 
azaltılması, 

kaynak 
verimliliği Kaynakta 

ayırma, 
geri 

dönüşüm 

Sıfır  Atık: Ġsrafın önlenmesi, oluĢan atığın azaltılması, atıkların geri dönüĢtürülmesini 
kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir. Bireysel yada kurumsal olarak 
uygulanabilmektedir. 

 

SIFIR ATIK PROJESĠ 
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UYGULAMA REHBERĠ 

 Projenin web sayfası: 
 

http://sifiratik.csb.gov.tr 
 

http://eskisehir.csb.gov.tr  
(Sol menüde «SIFIR ATIK») 

 
Söz konusu web sitesine, sıfır atık sistemi ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı 
Sıfır Atık El Kitapçığı, Çevre ve ġehircilik Bakanlığında yürütülen Sıfır Atık 
Projesi ile ilgili bilgilendirme sunumu, Sıfır Atık Uygulama Rehberi ve 
atıklarla ilgili faydalı bilgiler yüklenmiĢ olup web sayfası sürekli 
güncellenmektedir. 
 
Ġl Müdürlüğümüz sitesinde ise örnek talimatname ve görseller yer almaktadır. 
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HĠYERARġĠ 
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Eğitim Kurumları 



Kurumdaki sıfır atık 
yönetiminin etkin ve 

verimli bir şekilde 
uygulanmasından, 

sistemin kurulmasından, 
izlenmesinden sorumlu 

Her kurumdan sıfır atık 
yönetimini yürütecek ve 
yönetecek bir asil bir de 

yedek odak noktası 
belirlenmelidir.  

Odak noktaları 
kurumlarında ‘Sıfır Atık 

Proje’ ekiplerini oluşturur. 

ODAK NOKTASI 
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ODAK NOKTASI 

ODAK 
NOKTASI 

Koordi
nasyon  

Sağlar 

Sistemi 
Yönetir 

Uygula
mayı 

yürütür 

Bilgi 
akıĢını 
sağlar 

Raporla
ma 

Yapar 

ODAK NOKTASI  
NE İŞ YAPAR?  
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Plastik Atıklar Geri 
Dönüşüm 

Kağıt Atıklar Geri 
Dönüşüm 

Cam Atıklar Geri 
Dönüşüm 

Metal Atıklar Geri 
Dönüşüm 

BAKANLIK UYGULAMALARI 
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BAKANLIK UYGULAMALARI 
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BAKANLIK UYGULAMALARI 
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Atık Piller 
 
• Ülkemizde 9.000 ton/yıl piyasaya 

sürülen-%10 toplanan miktar. 
• Çevre ve insan sağlığına zarar verir -

Ağır metaller içerir. 
• İçerisinde bulunan ekonomik değere 

sahip metallerin geri kazanımını 
yapılır. 

 

BAKANLIK UYGULAMALARI 
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BAKANLIK UYGULAMALARI 
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BAKANLIK UYGULAMALARI 
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 Su Yönetimi 

 Fotoselli musluk 

 %70 oranında su 
tasarrufu sağlamaktadır. 

BAKANLIK UYGULAMALARI 
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BAKANLIK UYGULAMALARI 
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 1200 ağacın kesilmesi 
önlenmiĢ, 

 14 ton sera gazı salınımı 
azaltılmıĢ, 

 270 varil petrolün ve 7 ton 
doğal kaynağın kullanımı 
engellenmiĢ, 

 500 m3 düzenli depolama 
alanından tasarruf edilmiĢ, 

 1 ton kompost, 560 L baz yağ 
ve 1000 L biyodizel elde 

edilmiĢtir. 



 Müdürlüğümüze ait Ana Hizmet Binası ve Ek Hizmet 

Binalarında, ambalaj atıkları her katta bulunan kaynağında 

ayırma kutularında toplanmakta ve bu konuda Çevre İzin ve 

Lisans Belgesi bulunan bir firma tarafından haftalık olarak 

toplanmaktadır. 

ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 
ÇALIġMALARI 
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Müdürlüğümüze ait her iki  hizmet binasında oluşan kullanım ömrü dolmuş 

yazıcı tonerleri, kartuşları ile flüoresan lambalar  depoda ayrılan alanda geçici 

olarak depolanmaktadır. 

Müdürlüğümüz hizmet binalarında yapılan  

tadilat çalışmalarında oluşan tehlikesiz atıklar  

Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi bulunan 

bir firmaya belirli periyotlarda sevk edilmektedir. 

 

ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 
ÇALIġMALARI 
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 MEVCUT DURUM 

 Atıklar halen karışık olarak toplanıyor mu? 

 Atık kutuları mevcut mu? 

 Konuya ilişkin görevlendirilmiş odak  

noktası var mı? 

 Okulda atık yönetimiyle ilgili daha önce  

çalışma yapılmış mı? 

 

 YAPILACAKLAR 
 Atıkların türlerine göre ayrı toplanacağı kutuların temini/imalatı/tasarımı 

 Odak noktası (görevlendirilmiş yetkili) tarafından okuldaki çalışmalara yönelik talimatname 
hazırlanması 

 Okul içerisinde ve bahçesinde düzenlemelerin yapılması 

 Daha önce yapılan çalışmalarla Sıfır Atık Projesi’nin birleştirilmesi 

 Tüm öğrencilere atık yönetimi ve Sıfır Atık konularında eğitim verilmesi 

 Teslim edilen atıklara ilişkin verilerin kayıt altına alınması 

OKULLARDA PROJENĠN 
UYGULANMASI 
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 ÖNERİLER 

 Atık kutusu tasarımı çalışmaları 

 Sorumluluk paylaşımı (sınıflarla) 

 Teknik geziler 

 Bahçe düzenlemeleri (özel alanlar oluşturulması) 

 Farklı uygulamalar (kompost üretimi, geri dönüştürülmüş malzemeden imal 

edilmiş materyaller, yeniden kullanımı teşvik etme) 

 Velilerin de sürece katılımının sağlanması 

 Yapı malzemesi olarak atık kullanımı 

 

OKULLARDA PROJENĠN 
UYGULANMASI 
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Plastik 

Kağıt 

Cam 

Metal 
Elektronik 

Atıklar 
(Bilgisayar, 

klavye..) 

Organik 
Atıklar 

Bitkisel 
Atık Yağ 

Diğer 

OKULLARDA PROJENĠN 
UYGULANMASI 
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RENK SKALASI 
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OKULLARDA PROJENĠN 
UYGULANMASI 
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 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında yapılacak 
yarıĢmada, Sıfır Atık Projesi’nin en iyi uygulandığı 
okullarımız belirlenerek bu okullarımıza çeĢitli 
hediyeler verilecektir. 

 YarıĢmaya katılmak isteyen okullarımız  
hazırlayacakları BaĢvuru Dosyası’nı, 25 Mayıs 
2018 tarihine kadar Çevre ve ġehircilik Ġl 
Müdürlüğü’ne sunmalıdırlar. 



OKULLARDA PROJENĠN 
UYGULANMASI 
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 BaĢvuru Dosyası’nda neler olacak? 
 Okula iliĢkin bilgilerin yer aldığı kısa bir tanıtım yazısı 
 Proje sorumlularının isim ve iletiĢim bilgileri 
 Proje kapsamında okulda gerçekleĢtirilen çalıĢmalar 

 Sınıflarda 
 Koridorlarda 
 Bahçe ve ortak kullanımlarda 

 Proje kapsamında toplanan atıklara iliĢkin veriler 
 

 Dosyada yapılan çalıĢmalara iliĢkin renkli fotoğraflar yer almalıdır. 
 Tasarım yapılan bir alan var ise öncesi/sonrası Ģeklinde 

karĢılaĢtırmalı olarak verilebilir. 
 Proje kapsamında yaklaĢık kaç öğrenciye ulaĢıldı? Etkinliklerde kaç 

öğrenci görev/eğitim aldı? 
 Planlanan etkinlikler? 



OKULLARDA PROJENĠN 
UYGULANMASI 
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 YarıĢmaya ve sürece iliĢkin tüm duyurular Ġl 
Müdürlüğümüz internet sitesi üzerinden yapılacaktır. 

 Projede ödül almaya hak kazanan okullarımıza 2-8 Haziran 
tarihleri arasında yapılacak törenle ödülleri takdim 
edilecektir.  



SIFIR ATIK PROJESĠ 

EskiĢehir Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü - 2018 

Arz ederim. 
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