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İlimizde Sıfır Atık Projesi Toplantısı Yapıldı 

Sıfır Atık Projesi kapsamında bu zamana kadar yapılan ve yapılması gereken 

çalışmalar hakkında İlimizdeki kurum ve kuruluşların üst düzey yetkililerinin 
katıldığı değerlendirme toplantısı 06.11.2018 tarihinde Şehit Yusuf ÇELİK 

Rehberlik ve Araştırma Merkezi toplantı salonunda yapıldı. Vali Yardımcısı 
Zeki KARACA, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları ile Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarının yöneticilerinin katıldığı  toplantıda söz konusu projenin 2018 
yılından 2023 yılına kadar tüm Türkiye’de uygulamaya geçirileceği, 

ekonomik değeri olan atıklarımızın kontrol altına alınarak geri 

dönüşümlerinin sağlanması için ayrı toplama ve depolama sistemlerinin bir 
an evvel kurulması gerektiği konuları masaya yatırıldı. 

  

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik İl Müdürü  Öcal 
ÖZDEMİR konuşmasında  ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi;  israfın 
önlenmesi, oluşan atığın azaltılması, atıkların geri dönüştürülmesi, 

kaynakların daha verimli kullanılması ve etkin toplama sisteminin 

kurulmasını kapsayan atık yönetim yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedef 
olduğu,  sıfır atık sisteminin aşamalı olarak kurulmasının sağlanması 

amacıyla Bakanlığımız tarafından sıfır atık yönetimi eylem planı hazırlandığı, 
eylem planı kapsamında, 2018 yılından başlayarak 2023 yılına kadar 

kademeli olarak başta kamu kurum ve kuruluşları, eğitim kurumları, 
hastaneler, terminaller, alışveriş merkezleri, eğlen – dinlen tesisleri, büyük 

iş yerleri olmak üzere tüm Türkiye’de uygulamaya geçirileceğini belirterek, 
Projenin başlangıcından bu zamana kadar İl Müdürlüğümüzde 436 kg Kâğıt, 

53 kg Cam, 99 kg Plastik olmak üzere toplam 588 kg Atığın Geri Kazanıma 
gönderildiğini söyledi. 

  

Toplantıda ayrıca Çankırı Belediye Başkanlığı yetkililerince sıfır atık projesi 

ile ilgili İlimizde çalışmalar başlatıldığı ve iki mahallede atık getirme merkezi 
oluşturulduğu diğer mahallelere de oluşturulacağı, plastik ve cam atıkları 

için kentin muhtelif yerlerine kumbaralar koyulduğu konularında 
bilgilendirme yapıldı. 
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Sıfır Atık Projesi kapsamında bu zamana kadar yapılan ve yapılması gereken çalışmalar 

hakkında toplantı yapıldı 

 

Sıfır Atık Projesi kapsamında bu zamana kadar yapılan ve yapılması gereken 
çalışmalar hakkındaÇankırı’daki kurum ve kuruluşların üst düzey yetkililerinin 
katıldığı değerlendirme toplantısı Şehit Yusuf ÇELİK Rehberlik ve Araştırma 
Merkezi toplantı salonunda yapıldı. Vali Yardımcısı Zeki KARACA, İlçe 
Kaymakamları, Belediye Başkanları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
yöneticilerinin katıldığı  toplantıda söz konusu projenin 2018 yılından 2023 
yılına kadar tüm Türkiye’de uygulamaya geçirileceği, ekonomik değeri olan 
atıklarımızın kontrol altına alınarak geri dönüşümlerinin sağlanması için ayrı 
toplama ve depolama sistemlerinin bir an evvel kurulması gerektiği konuları 
masaya yatırıldı.  

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik İl Müdürü  Öcal 
ÖZDEMİR konuşmasında  ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi;  israfın 
önlenmesi, oluşan atığın azaltılması, atıkların geri dönüştürülmesi, 
kaynakların daha verimli kullanılması ve etkin toplama sisteminin kurulmasını 
kapsayan atık yönetim yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedef olduğu,  sıfır 
atık sisteminin aşamalı olarak kurulmasının sağlanması amacıyla 
Bakanlığımız tarafından sıfır atık yönetimi eylem planı hazırlandığı, eylem 
planı kapsamında, 2018 yılından başlayarak 2023 yılına kadar kademeli 
olarak başta kamu kurum ve kuruluşları, eğitim kurumları, hastaneler, 
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terminaller, alışveriş merkezleri, eğlen – dinlen tesisleri, büyük iş yerleri 
olmak üzere tüm Türkiye’de uygulamaya geçirileceğini belirterek, Projenin 
başlangıcından bu zamana kadar İl Müdürlüğümüzde 436 kg Kâğıt, 53 kg 
Cam, 99 kg Plastik olmak üzere toplam 588 kg Atığın Geri Kazanıma 
gönderildiğini söyledi. 

Toplantıda ayrıca Çankırı Belediye Başkanlığı yetkililerince sıfır atık projesi 
ile ilgili İlimizde çalışmalar başlatıldığı ve iki mahallede atık getirme merkezi 
oluşturulduğu diğer mahallelere de oluşturulacağı, plastik ve cam atıkları için 
kentin muhtelif yerlerine kumbaralar koyulduğu konularında bilgilendirme 
yapıldı.





 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


