


SIFIR ATIK NEDİR?

Sıfır Atık, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli

kullanılmasını, oluşan atık miktarının azaltılmasını, etkin

toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri

dönüştürülmesini sağlamaktır.



T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2017 yılında

sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde oluşan

atıkları kontrol altına almak ve gelecek nesillere daha

temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına Sayın

Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde “Sıfır

Atık Projesi” hayata geçirilmiştir.



09.04.2018 tarihinde Yenice Kaymakamlığı'nın Sıfır Atık

Projesi Eylem Planının hazırlanması ve uygulamaya geçirilmesi

kapsamında Yüksekokulumuzu temsilen Müdüriyet tarafından

Öğr.Gör.Dr. Seda ÖZDİKMENLİ TEPELİ ve Öğr.Gör. Gülsen

ERGİNAL görevlendirilmiştir.



SIFIR ATIK SİSTEMİ KURULUMU 

NEDİR?

Sıfır Atık Sistemi, firma, kurum veya kuruluşların Sıfır 

Atık’a dahil olabilmesi için uygulaması gereken adımlardan 

oluşan 7 aşamalı yol haritasıdır.

1. Odak Noktalarının Belirlenmesi

2. Mevcut Durum Tespiti

 3. Planlama

4. I ̇htiyaçların Belirlenmesi ve Temin

5. Eğitim - Bilinçlendirme

6. Uygulama

7. Raporlama



YENİCE MESLEK YÜKSEKOKULU  MEVCUT DURUM 



YENİCE MESLEK YÜKSEKOKULU  MEVCUT DURUM 



Uygulama

Temin edilen biriktirme ekipmanları personellerin

kolayca ulaşabileceği noktalara, uygun aralıklarla

yerleştirilecektir.

 Ekipmanlara göre tasarlanmış bilgilendirme afişleri,

ekipmanların üstüne, kolayca görülebilecek şekilde

asılacaktır.

 Biriktirme ekipmanı ve tanıtım materyallerinde renk

skalasına dikkat edilmelidir.



Plastik Atıklar Geri 
Dönüşüm

Kağıt Atıklar Geri 
Dönüşüm

Cam Atıklar Geri 
Dönüşüm

Metal Atıklar Geri 
Dönüşüm

Organik 
Atıklar

Kompost

Geri 
Dönüşmeyen

Bertaraf















Raporlama

Bu aşamada uygulamanın etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla 
çalışma ekibi belirlenecektir. 

 Yüksekokul bünyesinde çalışma ekibi tarafından tarafından
izleme yapılacaktır. 

Uygulamanın aksayan yönleri, eksiklikler veya geliştirilecek 
taraflar tespit edilir, önlemler alınacaktır.

Görevliler tarafından atıklar belirli periyodlarda toplanması 
esnasında toplanarak kayıt altına alınacaktır.

Atık miktarları ve elde edilen tasarruf oranları ilgili kurumlara 
bildirilecektir. 





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.



 Verimliliğin artması,

Temiz ortam kaynaklı olarak performansın 

artması,

İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin 

azaltılması,

Çevresel risklerin azalmasının sağlanması,

Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde 

gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların 

“duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmasının 

sağlanması,

 Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun 

“Çevreci” sıfatına sahip olmasının 

sağlanması, bu sayede saygınlığının 

arttırılmasıdır.



Atık piller, içeriğinde bulunan 
ağır metaller nedeniyle çevre ve 
insan sağlığına zararlı etkilerde 
bulunabilecek atıklardandır ve 

ayrı toplanması gereklidir.

Atık piller için özel olarak tasarlanmış 
biriktirme ekipmanları koridorlarda 

personelin kolayca ulaşabileceği noktalara, 
uygun sayıda yerleştirililmelidir.



Atık elektrikli ve elektronik eşyalar, 
içeriğinde bulunan ağır metaller nedeniyle 

çevre ve insan sağlığına zararlı etkilerde 
bulunabilecek atıklardandır ve ayrı 

toplanması gereklidir. 

Ayrıca içeriğinde bulunan altın, gümüş, bakır gibi 
değerli madenlerin geri kazanımının sağlanması 

açısından da önemli atıklardandır.



Meslek Yüksekokulumuzda oluşan atık elektrikli 
ve elektronik eşyalar ile tehlikeli özellikteki 

atıklar, şeffaf bir poşet içerisine konularak kat 
görevlilerine teslim edilecektir ve kat görevlileri 

tarafından Atık Geçici Depolama Alanına 
götürülerek uygun konteynerler içerisinde, her 

biri ayrı depolanacaktır. Yine herbir atık kayıt 
altına alınacaktır.

Tehlikeli atıklar: 
yanıcı, yakıcı, 
kanserojen, 

patlayıcı, tahriş 
edici, zehirli 

atıklardır. 

Toner-kartuşlar
kontamine
ambalajlar

kontamine filtreler
basınçlı kaplar vb.



Tıbbi atıklar, doğrudan veya aracı hayvanlarla 
bulaşan, cüzzam, veba, kolera, dizanteri, 

tüberküloz, kuduz, sıtma gibi hastalıklara sebebiyet 
verebilen atıklardandır. Bu nedenle hiçbir suretle 

diğer atıklarla karıştırılmamalı, ayrı olarak 
toplanması sağlanmalıdır.

Yüksekokulumuzdaki tıbbi atıklar, bu konuda 
özel olarak eğitilmiş tıbbi atık görevlisi 

tarafından toplanacaktır..



Meslek 
Yüksekokulumuzun 

kantin ve  
yemekhanesine 

oluşan atıklar için 
biriktirme 

ekipmanları uygun 
yerlere hizmet 

sağlayan kuruluş 
tarafından 

yerleştirilmelidir. 
olup oluşan atıklar 

kaynağında ayrı 
olarak 

toplanmalıdır.





Bitkisel atık yağlar, atıksu toplama 
sistemlerinin daralmasına ve tıkanmasına; 
toprak kirlenmesi ile beraber yeraltı suyu 

kirlenmesine sebep  olmaktadır. Bu 
nedenle ayrı toplanması gerekmektedir.  

Meslek Yüksekokulumuzun kantin ve  
yemekhanesine oluşan bitkisel atık yağ 

biriktirme ekipmanları uygun yerlere 
hizmet sağlayan kuruluş tarafından 

yerleştirilmelidir. 
Haftalık toplanan atık yağ miktarları kayıt 

altına alınarak yetkililere bildirilmelidir.

Bitkisel 
Atık Yağ

Biyodizel



ATIK TÜRLERİ

• 1. Ahşap Atık

• 2. Atık Pil

• 3. Bitkisel Atık Yağ

• 4. Cam Atık

• 5. Elektronik Atık

• 6. Kağıt Atık

• 7. Kompozit Atık. Örnek: meyve 

suyu ve süt ambalajı, hazır çorba 

ambalajları, çay, kahve, çikolata 

ambalajı gibi...)

• 8. Metal Atık

• 9. Organik Atık

• 10. Plastik Atık

• 11. Tekstil Atığı

• 12. Tıbbi Atık 



Kağıt Atık 

Kitaplar

- Defterler

- Yazışma Kağıtları

- Gazeteler

- Kese Kağıtları

- Not Kağıtları

- Karton Koli

- Kağıt Peçete

- Kağıt Ambalaj

Cam Atık

-İçecek şişeleri

- Konserve kavanozları

- Reçel kavanozları

- Sürahi

- Bardak

- Pencere camları

- Araba camları ve 

farları



Metal Atık

- Alüminyum içecek 

kutuları

- Yağ ve salça 

tenekeleri

- Konserve kutuları

- Mutfak gereçleri 

(çatal, bıçak, tencere, 

tava, çaydanlık)

- Alüminyum folyolar

Plastik Atık

- Pet şişeler

- Şişe kapakları

- Su damacanaları

- Ambalajlar

- Naylon poşetler

- Plastik kutular

- Pet bardaklar

- Temizlik malzemesi 

ambalajları

- Kişisel bakım ürünleri 

ambalajları

- Plastik oyuncaklar



Organik Atık

- Meyve Sebze Atıkları

- Buğday, Arpa, Çavdar Samanı

- Ziraat Atıkları

- Dökülmüş Ağaç Yaprakları

- Alg

- Arıtma Çamuru

- Hayvan Gübreleri





• Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum “Sıfır 

Atık Zirvesi” nde (01.11.2018) yaptığı konuşmada;

• Belediyelerin hazırlanan yönetmeliğe göre ikili toplama 

sistemi ile atıkları ayrı toplamak için hizmet vereceklerini 

belirtmiştir ve bu uygulamayı hayata geçirmeleri için 2019 

yılı sonuna kadar süre verilmiştir. 



• 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren de plastik poşetler ücretli

hale getirilecektir. Böylece yıllık 440 olan kişi başı plastik

poşet kullanımı 2019 yılı sonunda 90’a, 2025 yılında ise

40 adete düşürülmesi hedeflenmiştir. Diğer bir çalışma ise

içecek ambalajlarına depozito uygulamasının

getirileceğidir.



Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederiz......


