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ÇANKAYA KAYMAKAMLIGI
İlçe Yazı İşleri Müdi.irlüğü

Sayı : l4807679-000-E.l 0l90
Konu : Sıfır Atık Projesi

DAĞ1,1,1IvJ1.1

28l0912018

ÇANKAYA ı,ıÜprÜlÜĞÜNp

ııgi : Ankara Valiliği çevıe_ve Şçhircilik İl vltiatirltigünün l9.09.2018 tarihli ve 3l260 sayılı yazısı.

İlgi tarih ve sayılı yanil ekinde alınan, Sıfir Atık uygulamalarının geniş kitlelere hitap
etmesiyle ilgili konulu i|g\yazımız ilişiktedir.

Konu'i ürlü bilgi ve dokümana)http://sifiratik.gov.tr adresinden
ulaşılabilmekte olup, ayrıca atık konusunda lisans almış tüm firmalar ve yetkilendirilmiş
kurulı-ışlarından da bu konuda destek sağlanacağı bildirilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.
arih.02/10i2018
ayı:1 t 1903

Kadir ÇAKIR
Kaymakam

Ek Yazı (3 sayfa)

DAĞITIM :

Cenel Dağıtım

*Bu belge clektr<ınik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için htlps://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (xı,lpr, 6 4 -Ev zolz- sDS f xS-oOHPao-IhuPnLVb ) kodunu yaznz.

Kumnılar Cad No: l Kızlay/Ankara
Telefon No: (3l2Y25 22 30 Faks No: (3l2Y25 19 51

Bilgi için: oz€iil GÜREŞEN
BiLGiSAYAR iŞLETNENİ

Telefon No:e-Posta: cankava(Dicisleri, gov,tr Intemet Adresı
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ANKARA VALILiĞi

Çevre ve Şehircilik ll Müdürlüğü

Sayı

Konu
:694l5l64-000_E.3l 60 19.09.2018
: Sıfır Atık Projesi l l

+nUt< V-y"o,-lco.,ıl,ıffl ı .

<,-Jtd_
DAĞITIM YERLERJNE

I

llgi : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 15.08.20lE urihli ve 24304062-144659 sayılı yazısı.

Doğal kaynakların kcndini ycnilcmc kapasitesinin sınırlı olduğu göz önüne alındığında, bu

kaynakların hızlı tiiketilmesinin önüne geçilmesi ve tlretilen atıkların çevrc ve insan sağlığı için
tehdit olmaktan çıkarılarak ekonomi için bir girdiye dönüştürülınesini amaçlayan atık yönetim
stratejileri, tüm dünyada giderek öncelikli bir politika hedefi olarak benimsenen "sürdürülebilir

*kalkınm_a' yaklaşımtnün temel ini oluşturmaktadır.
§ürdürülebilir kalkınma ilkelcri çerç_evesinde kaynaklarımızı korumak, atıklartmızı kontrol altına
almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla
Bakanlığımızın vizyon projesi olan Sıfır Atık Projesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin takdirleri ve himayelerinde başlatılmış 20l8
itibari i|e Ankara'da baş|amak üzere olup bütiln ülkeye yayılması amacıyla uygulamaların
başlatılması talep edilmiştir.

Sıfir Atık uygulamalarının daha geniş kitlelere hitap etmesi, oluşan atık miktarının ve atık

çeşitliliğinin flazla olması, vatandaşların yoğun olarak bulunması, uygulamanın yaygınlaşınlması
ve farkındalık oluşturulması açısından kurumsal uygulamalar büyük önem taşımakta olup
Kamu/kurum kuruluşlarında, havaalanları, limanlar, otogarlar, üen garı, Organize Sanayi Bö|geleri,
eğitim kurumlarında (Okullar, üniversiteler, yurtlar vb.) alışveriş merkezlerinde, hastanelerde,

furizm rcsislerinde, büyük iş yerlerinde başlatılmıştır.

Bu kapsamda, konunun öncmine binaen;

l ' Sıfır Atık Projesine ilişkin hazırlıkların en kısa.sürede tamamlanarak 20l8 yılı sonunda

! sisteme başlanılması,o-' 
' S'f,. Atık Projesi kapsamında yapılan çalışmalarda şu ana kadar gelinen noktanın larafımıza

biIdirilmesi,

gerekmektedir. Konu ile ilgili her türlü bilgi ve dokümana http://sifiratik.gov.tr adresindcn
ulaşılabilmekte olup, ayrıca atık konusunda lisans almış tüm firmalar ve yetk ilendirilmiş
kuruluşlardan da bu konuda dcstek sağlanacaktır.

Bilgilcrini ve gereğini arzlrica cderim.

Noı: 5070 sayılü Eleküronik lmza Karıunır gercği bu bcl8€ elekıİonik imza ile imzalanmlşlır,

Bit8i için:Asl! GÜNOÇ
Mühcndis

t İjat
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T.C.
ANKARA VALİLiĞi

Çevre ve Şehircilik İl rıludurltıgtı

Sayı

Konu

:694l5 l 64-000-E.3 l260
: Sıfır Atık Projesi

l9.09.20l8

f, e-imza|ıdır

İsmail Tuna CEBECİOĞLU
Vali a.

Çevre ve ŞehirciIik Il Müdürii

Ek : Dağıtım Lİstesİ

Not: 50?0 sayılı Elektronik lmza Kanunu gereği bu bclge elektronik imza ile imzalanmıŞtır.

Bilgi için:Aslı GÜNÜÇ
Mühendis
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T.c.
ANXARA VALİLİĞ|

Çevre vc Şchircilü İl Müd-urlüğt

OnĞİTİU LİSTESİ

Gcrcği:

Ankıra _ Bclediye Başkınhkları

ANKARA BüvüKşEHiR sal-eoff g aşrnNuĞınıı
AKYURT BELEDiYE BAşKANLIĞlNA
nırııDeĞ ngınnlve nşxıı.ıııĞıxı
AYAŞ BELEDiYE BAŞKANL!ĞıNA
BAL^ BELEDiYE BAŞKANLıGINA
BEYPAZAzu BELEDiYE BAşKANL!ĞİNA
çAMLıDERE BELEDivE BAşKANLıĞıNA

. çANKAYA BELEDİYE BAşKANLıĞINA
buaur gıLeoive eeşxnNı-ıörNı

ELMADAĞ BEleoive aeşxtıı-ıöıNe
- ETİMEsGut BELEDiYE BAŞKANLIGINA

EvREN BELEDIyç, snşK NuĞıNe
GöLBAşı gnı-goiyş BAşKANLüöINA
cünüı- seı-gnlYE BAşKANLıöıNA
HAvMANA aeıeoiye eeşxıNııöıııe
lGLEcİK BELEDiYE BAŞKAİüL!öıNA
IğAHRAI{A]vIoAZ\N BELEDİvE BAşrıı.ıı.ıĞngı
XEÇİöREN BELEDIY E BAŞKAN uĞrıı
KIZILCAHAMAM 8ELEDı YE BAŞKANUGıNA
M AMAK BELEDi yE aışrnN ı.ıÖııı.ı,
NALLIHAN sgıeoiyr anşxıxı-ıĞııın
PoLATLı spı-e»iYE BAŞKANLüöINA
rURSAIOAR BELEDIvE anşxırıı-ıöıNn
sNcAN BELED|YE BA§KANLIĞrNA

ŞEnErtlKoçHlsAR BELEDIYE BAşxANLıGtr JA
vEıılıvr,ı,Hıı-ıe BELEDIyE BAşKANL|ĞıNA

Ankın _ Kıynukımlıklır
AKyUR.T xrtylı!,1 6,11y1l1ğ p 4
e LrrN o,ııĞ IOAYM A.ıO{M L|(| tNA
eve$ revv,+x,ıuLıĞıNA

. BAI-A KAYMAKAMLIĞ|NA

T.c.
ANKARA VALİLlöi

Çcwc ve Şehiıcilıı iı ı.ıua,uuğii

BEypAzARı rnyvru<ıuı.ıöıNe
ÇAML|DERE K^yıvını<ıvı-ıĞnıa
çANKAyA ıqyMAKAML!ĞINA
ffi:-:}#
eı-v.a»nĞ KAy MAı(AMLıöIN A

ETiMEsGı.rT KAyMAKAMLıĞıNA
EVREN KAYMAKAMLİÖtNA
GöI.BAŞIKAYMAXAMLüĞrNA
CÜDÜL KAYMAKAMLIGINA
HAYMANA KAYMAKAMLİCİNA
KALECiK KAYMAKAMLİCINA
KAI{RAMANKAZAN KAY MAKAM LıGl NA

xsçlöneN r,c,yMeKAuııĞINı
KIaLCAHAMAM KAYMAKAMLtÖrNA
M^M4,K KAYMAKAMuĞrNA
NALLIHAN KAYMAIGMUĞ|NA
POLATLI KAYMAKAMLI6lNA
PURSAKLAR KAYMAKAMLİÖlNA
slNcnN KAYMAKAML]GlNA
ŞEREFLlKoÇHisAR KAYMAKAvuıöıNa
YENlMAHALLE KAYMAKAMLİĞ|NA

AnLıra _ Tışrr
ANKARA VALİLiÖİNE
ANKARA iL EMN|YET MÜDÜRLÜGÜNE

ANKARA |L rANDARMA KoMuTANL|ĞINA
ANKARA AlLE, çALışMA vE sosyAl HiZMETLER iL MUDüRLüĞüNE

ANKARA atıiu, sıNeyi vE TEKNotoJl lL MüDüRLüöCINE

ANKARA iı- s.tĞı-ır MüDüRLüĞüNE
ANKARA lL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKARA KADASTRO MÜDÜRLÜÖ{JNE
ANKARA KALKİNMA AJANSı GENEL SEKRETERLiĞ|NE
ANKARA ORMAN BÖLCE MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKARA PlT BAşMüDüRLüGUNE
ANKARA TİCARET İL MÜDÜRLÜÖIINE
ANKARA VAK| l-ı-AR nör,cu Mtl DüRLüĞI/NE

(
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T.c.
ANKARA vALlLıĞl

Çewe vc Şt*ıircilil tl Müdfuliiğü

TC
ANKARA vlı-lı.16İ

Çcwc ve Şchİcilik lı Müduİıüğü

BİLGi TEKNoLoJireni ve lıeTlŞİM KURUMU ANKAR,A BöLGE MüDüıLüöüxr Bıkıo!ıİlır

Dsİ5. BöLGEMüDüRLüĞü - ANKARANA np^rsTsAKANLrĞn{ı
ıÇ ANADOLU BÖLGE MUDi}RLüĞüİ.IE AİLE. ÇA!ıŞMA VE sosYAL HIZMETLER BAxANLlĞlNA

ANKARA GENÇLIK HizMErLERı VE sPoR lL MI]DÜRLÜöÜNE DlŞlşLERl BAKANilĞıNA

ANKARA iı_ ıırur,r vt oRr,ıeı MÜDÜRl_ü6ÜNr Eınnri vı rr,sil xryııx.ı-aı 8ıı<ııı-ıĞıııı
DİsiPLİx vE HuKUK tŞLEİ,i şUBE ııüoünı_ÜöÜxg GENÇLiK VE sPoR BAKANL!öıNA

ANKARA İL KÜLTÜR VE ruRizM MÜDÜRLÜĞÜNE Hızixe vg MALİYE BAKANuÖıNA

ANKARA ıL MÜm]LÜöÜNE lÇİşLERi BıKANııĞINn

A}IKARA ıL NüFUS VE VATANDAŞLIK MÜDüRLtIöüNE KüLTUR VE ruRİzM BAKANL!Ğ|NA

ANKARA orrrrnonRııöıNı MlLLl EĞlrlM BAKANLıGıNA

İLLER BANKASİ ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜGiJNF- MİLL| SAVI NMA BAKAİ.ILÜÖrNA

, KARAYoLLAR| 4. BÖLGE MüDüRı-üGüNE, SAGLıK BAKANL!ĞıNA ,

MADEN TETK|K VE AMMA oRTA ANADoLU tlı. BöLGE MüDüRLüĞüNE sANAYl vE TEKNoLOJ! arxnıLıÖıxı
vereonoıoılg-BöLoEMüDüRLüöüNE TARIM vE oRMAN BAKANLıĞıNA

. oRTA.Ü.IADoLU GÜMRÜK vE TICARET BoLGE MÜDÜRLÜÖÜNE uı.a§ıınve VE ALTYAP| BAKANL!ÖINA

ANKARA sosYAL G0VENLIK iL MÜDÜRLÜöÜNE çEVRE VE ŞEHiRclLlK BAKANL!Ö|NA

TAPU VE KADASTRO ANKARA İ BÖLGE MODÜRLÜÖÜNE

TüRKİYE tsTATisTİK KURuMU BAşKANLıöINA
DEVLET HAvA MEYDANLARI İŞLF,TMF.S! GFNEL MÜDÜRıÜÖtxE
ANKARA sANAyi oDAst aışKıNııöıı.ıı

Ankın - Univcrsiıclcı

ANI(ARA üNlvERsıTEsl REKTöRLüöüNE
ANKAR  sosYAL BıLlMLER üNiVERsİrEsl REKTöRLüötjııe
ATtuM üNıVERslTEsl REKToRLüĞüNE
B^şKE}ıT üNlvERslTEsl REKTöRLüöüNE

F, _,"

HACETTEPE ÜNİVERS|TF,sİ REKTÖRLÜĞÜNE
ORTA DOÖU TEKNIK ÜNİVERSİTF-SI REKTÖRLÜĞÜNE

rED oNlvERslTEsl nEKTöRLuöüNg
' TOBB EKoNoMl vu Tgrxoı-oıi üNlvtRsıTEsı REKTöRLOĞ0NE

TORK H^VA KIJRIJMU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLOÖÜNE

UFUK UNIVERSlTEsı R-EKTöru-OGONE

ANKARJ{ YILDIRI M BEYAZıT üNıv ERs lTFsi REKTÖRLÜĞuN E

. YUK§EK lHTlsAs üNlvERslTEsl REKTöRLüĞüNE

a

l
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sıfir Ahk ,; israfin önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, at* oluşum

sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın

oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımrnın sağlarrmaslnı

kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.

Atıklann geri dönüşüm ve geri kazanım süeci içinde değerlendirilmeden bertarafi hem

maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıplarl yaşanmaslna neden olmaktadr. Diinya
üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış
yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak di.inyanın dengesini

bozmakta, sınırlı kaynaklanmız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz öniine
ahndığında, doğal kaynaklarrn verimli kullaıulmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu
nedenledir ki son yıllarda tüm di.inyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem
kurumsal hem de belediye genelinde yaygınlaşmaktadır.

^/€Lğ 
tL hT iıLrıL?

L) r,^ı+Aı / q, lPİı^L
.ı) Cı ı,ı
1) o,r5o ıi L
q) p;\

Şl^vtL2 ı'ıl

'F|Q 
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Sıfir atık yaklaşımtnın esas alınması ile sağlanacak avantajlar;

.3. Verimliliğin artması,

.} Temiz ortam kaynaklı olaıak performansın artması,
€. İsrafın öntine geçildiğinden maliyetlerin azaltılması,
{. Çewesel risklerin azalmasırun sağlanması,
€. Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanlann
"duyarlı tfüetici" duygusıına sahip olmasının sağlanması,
.} Ulusal ve uluslararasr pazarlarda kurumun "Çevreci" sıfatına sahip olmasının sağlanması,
bu sayede saygınlığının arttırılmasıdrr.

sıFlR ATlK sisreıvıi KuRuLUMU NEDıR?

Sıfır Atık Sistemi, firma, kurum veya kuruluşların Sıfır Atık'a dahil
olabilmesi için uygulaması gereken adımlardan oluşan 7 aşamalı yol
haritasıdır.

slFıR ATlK sisreııni KuRULuMu AşAMALARı

'l .OOal Noktalarının Beliılenmesi

Kurumdaki sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasından, etkin ve verimli bir şekilde
uygulanmasından, izlenmesinden, bilgi akışının sağlanmasından, raporlama
yapılmasından sorumlu olacak kişiler belirlenir. Bunlar sıfır atık yönetimini sağlayacak
ekibin başında olacak kişilerdir.

. 2. Mevcut Durum Tespiti

katkıda



Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurumunuzda uygularken, öncelikle atık|ar konusunda ne

Jurumda olduğunuzu belirlemeniz, mevcut durumunuzu analiz etmeniz, ilerlerken

size kolaylık sağlayacaktır.

. 3.Planlama

. Bu aşamada, mevcut durum esas alınarak kuruma özgü termin Planı hazlrlanır.

. 4.İhtiyaçların Belirlenmesi ve Temin

. Sıfır Atlk sistemi kurumda uygulanırken, kurumdaki her birim dikkate alınarak (ofisler,

yemekhane, revir gibi) ihtiyaç duyulacak tüm ekipmanlar belirlenir, listelenir ve

uygulamaya geçilmeden önce temin edilir.

. 5.egitim - BilinçIendirme

.EkipmanlarınteminitamamlandIktansonra,uygulamayageçilmedenöncehedef
kitlölere yönelik uygulamah eğitim ve bi|gilendirme çalışmaları yapılır.

. 6.Uygulama

. Temin edilen biriktirme ekipmanlarl personellerin kolayca ulaşabileceği nokıalara,

uyjun araııxıarla yerleştirilir. Ekipmanlara göre tasarlanmış bilgilendirme afişleri,

eftipmanıann ustune, (olayca görülebilecek şekilde asılır. Biriktirme ekipmanı ve

tanıtım materyallerinde renk skalasIna dikkat edilmelidir,

. 7.Raporlama

. Bu aşamada uygulamanln etkinliğinin değerlendirilmesi amaclyla çallşma ekibi

tarafından izlem-e yapıhr ve varsJ uyg .ılamanın aksayan yönleri, eksiklikler veya

geliştirilecek taraflar tespit edilir, önlemler alınır,


