


NEDİR?
Sıfır Atık,

- İsrafın önlenmesini,

- Kaynakların daha verimli kullanılmasını,

- Oluşan atığın miktarının azaltılmasını,

- Etkin toplama sisteminin kurulmasını,

- Atıkların geri dönüştürülmesini

kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak
tanımlanan bir hedeftir.



NEDEN?

İyi işleyen bir ekonomi, doğal kaynakların ve ham
maddelerin kesintisiz akışına bağlıdır.

Kaynakların sürdürülebilir ve verimli bir
şekilde yönetimi, günümüzde kaçınılmaz bir
gereklilik durumundadır.
1900 yılına göre bugün,

Kişi başına enerji tüketimi 3 katına,
Ham madde kullanımı 2 katına,
Dünya nüfusu ise 5 katına çıkmıştır.



İLE
KAZANÇLAR



1 ton atık kâğıdın geri kazanılması 17 ağacı 
kesilmekten kurtarır. 

Yeni üretime kıyasla, metal ve plastik geri kazanımı 
ile %95 enerji tasarrufu sağlanabilmektedir.

Atık camlar tekrar cam ürünlere; plastik atıklar elyaf, dolgu 
malzemesi, otomobil parçası gibi birçok malzemeye, atık 

metaller ise tekrar metal ürünlere dönüşebilmektedir.

Organik atıklardan kompost elde edilerek toprak iyileştirici 
olarak kullanılabilmektedir.



Önleme

Döngüsel Kaynak 
Kullanımı

Sürdürülebilir Ürün 
Tercihi

Yeniden Kullanım

Geri Dönüşüm

Enerji 
Bertaraf

YÖNETİMİ 
HİYERARŞİSİ



İRTİBAT NOKTASI - ÇALIŞMA EKİBİ

Kurumdaki sıfır atık yönetim sisteminin
kurulmasından, etkin ve verimli bir
şekilde uygulanmasından ve
izlenmesinden sorumlu olacak 1 asil, 1
yedek olmak üzere en az 2 kişi
belirlenmelidir.

Belirlenen bu kişiler tarafından sıfır atık
yönetimini sağlayacak bir ekip
kurulmalıdır.



MEVCUT DURUM

Atığı oluşturan birimler, atığın özelliği,
miktarı, kaynağı, karakterizasyonu, atık
biriktirme yöntemleri, atık depolama
alanlarına ilişkin mevcut atık yönetimi
ortaya konulmalıdır.

Atık 
Türü

Oluşma Sıklığı 
(Gün/Hafta/Ay) 

Atık Miktarı 
(kg)

Kağıt-
karton

Plastik

Cam

………

Yemek Hazırlama Bakım-Onarım

Ofis Bilişim

Laboratuvar Diğer



PLANLAMA

• Sıfır Atık Yönetim Planı Formatı esas alınarak
kuruma özgü planlama yapılmalıdır.

• Toplama, taşıma, geçici depolama ve uygulamanın
ne şekilde, ne zaman, nasıl, kimler tarafından
gerçekleştirileceğine ilişkin talimatname hazırlanır.



İHTİYAÇLAR

• Mevcut duruma göre ihtiyaçlar ortaya çıkarılır ve uygulamaya geçilmeden
önce temin edilir.

• Geçici Depolama Alanının kurulumu tamamlanır.

TAKİP 
ÇİZELGESİ



EĞİTİM - BİLİNÇLENDİRME

Ekipmanlar tamamlandıktan sonra, hedef kitlelere
yönelik uygulamalı eğitim ve bilgilendirme yapılır.

ODAK NOKTALARI

TEMİZLİK GÖREVLİLERİ

GEÇİCİ DEPOLAMA 
ALANI GÖREVLİLERİ

BAKIM-ONARIM 
GÖREVLİLERİ

TÜM ÇALIŞANLAR



UYGULAMA

• Temin edilen biriktirme ekipmanları
personellerin kolayca ulaşabileceği noktalara,
uygun aralıklarla yerleştirilir.

• Ekipmanlara göre tasarlanmış bilgilendirme
afişleri kolay görülebilecek yerlere asılır.

• Toplanan atıklar Geçici Depolama Alanında depolanır.
• Değerlendirilebilir atıklar lisanslı geri kazanım tesislerine,

değerlendirilemeyen atıklar ise lisanslı bertaraf tesislerine gönderilir.



RAPORLAMA – İZLEME

ÖNLEM – REVİZYON

• Uygulamanın etkinliğinin 
değerlendirilmesi amacıyla izleme 
ekipleri uygulamayı değerlendirir.

• Elde edilen verilere ilişkin raporlama 
yapılır.

• Eksiklikler ve geliştirilecek taraflar 
tespit edilir ve önlemler alınır.







Sıfır Atık Bilgi Sistemi

Envanter oluşturmak

İstatistik yayınlamak

Kazanımları hesaplamak

Uygulamaları izlemek

Bilgi almak

Belgelendirme altyapısını oluşturmak





Bilgi Sistemi 
Kullanıcıları

• Bakanlık
• İl Müdürlüğü
• Belediyeler
• Alışveriş merkezleri
• Eğitim kurumları
• OSB
• Sanayiciler
• Hastaneler
• Oteller
• Turizm Tesisleri
• Bütün hedef kitleler





https://ecbs.cevre.gov.tr/

https://ecbs.cevre.gov.tr/


Giriş ekranı

HÜLYA ÇAKIR-SIFIR ATIK ENVANTER VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ





Verilen Eğitim Bilgileri
(Hedef kitle, tarih, katılımcı sayısı)



Hizmet Binası Geçici Atık Depolama Alanı
(Konteyner, atık türü, resim)



Kompost
(yöntem,besleme miktarı, kapasite, elde edilen kompost, 

kompostun elde edildiği tarih esas alınarak girilir )



Toplanan Atık
(atık türü,miktarı, teslimi ve teslim belgesi)



Yerleştirilen Ekipman
(kumbara, konteyner, bölme sayısı, 

atık türü, adet, resim)




