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SIFIR ATIK PROJESI
Sanayi devrimine bağlı olarak ortaya çıkan teknolojik yeni-
likler ile birlikte artan nüfus ve şehirleşme, tüketimi de bera-
berinde getirerek çok daha fazla atığın oluşmasına neden 

oldu. Bu durum öncelikle doğal kaynakların tükenmesi 
ve iklim değişikliği gibi insanlığı tehdit eden hava, su 

ve toprak kirliliğine neden olmaktadır.

“Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, oluşan atığın azaltıl-
masını, atıkların geri dönüştürülmesini, kaynakla-
rın daha verimli kullanılmasını, etkin toplama siste-
minin kurulmasını kapsayan atık yönetim yaklaşımı 

olarak tanımlanan bir hedeftir.

Yaşanabilir çevre, marka şehirler ve sürdürülebilir kalkınma 
ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gele-
cek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir 

dünya bırakılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 
yürütülen ve Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde-

ki  “Sıfır Atık Projesi” hem Bakanlıkta hem de Cum-
hurbaşkanlığı Külliye ’sinde uygulamaya geçirildi.

Sıfır atık projesinin yaygınlaştırılmasının başlatıldı-
ğı son 6 aylık süreçte projenin etkin bir şekilde yö-

netiminin sağlanması, çalışmaların seri bir şekilde 
yürütülmesi ve sıfır atık sisteminin aşamalı olarak ku-

rulmasının sağlanması amacıyla sıfır atık yönetimi eylem 
planı hazırlandı. Eylem planı kapsamında 2018 yılından başlayarak 2023 
yılına kadar kademeli olarak sıfır atık sistemi başta kamu kurum ve kuru-
luşları, eğitim kurumları, havalimanları, alışveriş merkezleri gibi yerlerden 
başlayarak tüm Türkiye’de uygulamaya geçirilecektir.
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“Bugün çok önemli bir projenin 
tanıtım toplantısı vesilesiyle bir 
aradayız. Kamu kurumlarında 
ama nihai olarak tüm Türkiye’de 
yaygınlaşmasını umduğumuz “Sı-
fır Atık Projesi” sadece bir çevre 
duyarlılığı projesi değil insanlığın 
geleceği adına bir sorumluluk 
hareketidir.  Ne yazıktır ki kimya-
salların çevremizi kuşattığı, do-
ğallığın nostaljik bir mevzu haline 
geldiği günümüzde insanoğlunun 
attığı neredeyse her adım yerkü-
renin dengesini bozmakta  oysa 
eskiden üretim fikrinin İçinde 
çöpe yer yoktu. Çünkü her şeyin 
kendine has bir faydası vardı ve 
hemen her şey tekrar kullanılıyor-
du. Organik atıklar hayvan yemi 
ve gübre olarak yaşama geri dö-
nüyordu. Fakat bugün üretim için 
harcadığımız çaba kadar tükettik-

lerimizin verdiği zarar bertaraf et-
mek için uğraşıyoruz. Ülkemizde 
oluşan emsal atıkların yüzde 52 
sini organik atıklar, yüzde 20 sini 
plastik atıklar oluşturmaktadır. 
Bu oranlara bakıldığında atıkların 
büyük bir kısmının değerlendi-
rilebilir olduğu görülür. Bu nok-
tada atık yönetiminin en temel 
unsurunun atıkların kaynağında 
ayrışması olduğunu söylemeliyiz. 
Elbette asıl olan bilinçli tüketim-
dir. İhtiyacımız olmayan şeyleri 
devretmek, ihtiyaç kalemlerimizi 
azaltmaktır. Fakat tükettiğimiz 
durumda da alışkanlıklarımızı 
değiştirip, kullan-at kültüründen 
kurtularak tüketimi bir nevi üre-
time dönüştürmeliyiz. Sizlerden 
özellikle rica ediyorum, sıfır atık 
kültürünü yaygınlaştıralım. Sizle-
rin kararlılığı binlerce insanda bi-

linç uyandıracak, sizlerin gayreti 
tonlarca atığı ekonomiye kazan-
dıracaktır. Ülke çapında bir sefer-
berlik başlatalım. Alışveriş mer-
kezlerini, restoranları bu sürece 
katalım. Sonra bireylere ulaşalım, 
toplumu teşvik edelim. Sıfır atık 
farkındalığı dalga dalga evlere 
de yayılsın. Ayrıştırmak bilinçtir 
diyerek, evde, okulda, işyerinde, 
fabrikada; kağıdı gıdadan, camı 
metalden ayrıştıralım. Cumhur-
başkanlığı Külliyesinde biz bu ça-
lışmayı etkin bir şekilde başlattık. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 
rehberliğinde bir sistem kurduk, 
personelimizi eğittik.

Tabiatı bekçiyle değil, bilinçle 
koruyacağız inşallah.”

Sn. Emine Erdoğan



• Temiz ortam kaynaklı olarak performansın ve verimliliğin arttırılması

• İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması

HEDEFLER



• Tasarruf ve ekonomik kazanç sağlanması

• “Duyarlı tüketici” duygusuna sahip olunmasının sağlanması

• Çevresel risklerin azaltılmasının sağlanması





1 ton 17 ağacın kesilmesi önlenir
12.400 m3 kadar sera gazı engellenir
2,4 m3 atık depolama alanından tasarruf sağlanır

atık kağıdın 
geri kazanımı ile

Yeni üretime kıyasla metal ve plastik geri 
kazanımı ile %95 enerji tasarrufu sağlanabilir

Geri dönüştürülen her 1 ton cam için
yaklaşık 100 litre petrolden tasarruf edilebilir

Atık camlar tekrar cam ürünlerine; plastikler elyaf ve dolgu malzemesi gibi 
birçok malzemeye, atık metaller ise tekrar metal ürünlerine dönüşebilir

Organik atıklardan elde edilebilecek kompost ile
topraklarımız daha verimli hale gelir

KAZANÇLAR
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SIFIR ATIK PROJESİ’NDE 
KOMPOST’UN ÖNEMİ
Ülkemizde 1995 yılında oluşan evsel atık miktarı 17 
milyon ton dolaylarında iken 2016 yılında bu değerin 
31 milyon tona ulaştı.  2023 yılında ise bu miktarın 38 
milyon ton üzerine çıkacağı öngörülmektedir. 

Evlerimizden, işyerlerimizden çıkan atıklar hemen 
hemen her atığın çevreye zarar vermeden yeni bir üretim 
sürecine girebilen, kompost üretilebilen kaynaklardır. 

Ülkemizde 2002 yılı öncesi evsel atıkların geri dönüşüm 
oranı % 1 seviyelerinde iken bugün % 13 seviyelerine 
gelinmiştir.  

2014 yılında kompost tesisi;  4’ten 7’ye, kompostlanan 
atık miktarı ise 94 bin tondan 140 bin tona çıkmıştır.  Bu 
oran arttığı sürece, depolanma zorunluluğundaki atık 
miktarı aynı oranda azalacak elde edilecek kompost 
(Parçalanmış organik atık), tüm bahçelerde ve yeşil 
alanlarda toprak şartlandırıcısı olarak kullanılarak 
büyük bir ekonomik kazanç elde edilecektir.



GEÇİCİ ATIK DEPOLAMA ALANI VE
KOMPOSTLAŞTIRMA TESİSİ

4300 mm

25800 mm

2800 mm

4250 mm

10700 mm



12900 mm







KOMPOSTLAŞTIRMA
TESİSİ
KAPALI ALAN
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TEKNİK ÖZELLİKLER

Bölüm Sayısı     : 1 
 
Bölümde 
Kullanılan Malzeme  : 

Yükseklik                          : 2800 mm (2.8 m) (Çatı başlangıç)

Genişlik                             : 10700 mm (10.7 m) 

Derinlik                              : 4250 mm (4.25 m)

100x100x2.5mm kutu profil. Polikarbon malzeme çatı. 
Yapıyı çevreleyen 4+4 mm temperli  cam. Cam taşıyıcı 
alüminyum karkas. 25 cm yüksekliğinde C20 sınıfı beton 
zemin. Beton üzerinde granit desenli seramik kaplama. 
Bakteri üretmeyen GMP derz. Beton rampa.
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En : 1300 mm

Boy : 5300 mm

Yükseklik : 1700 mm* 

 (*Havalandırma tesisatı hariç makine yüksekliği)

Ağırlık : 1500 Kg

Kapasite : 1400 litre/hafta ( Bu değer, yaklaşık 500 kişilik yemek çıkan mutfaklarda 

yemek öncesi organik atıkların karşılığıdır. Çıkan atığa bağlı olarak bu değer değişe-

bilmektedir.)

Güç : 380V 10A - 5 KW (4 adet motor toplam güç)

Malzeme : Tüm gövde ve donanımlar Paslanmaz çelik ve Kestamid 

TEKNİK
VERİLER
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Yemek öncesi oluşan yemek atıklarının organik komposta 
dönüşmesini sağlayan makine 4 ana bölümden ve operasyon-
dan oluşmaktadır.

1. Parçalayıcı Ünite (Atıkların uygun büyüklükte parçalanması)
2. Kompostlaşma Ünitesi (Kompostlaşma süreci)
3. Olgunlaştırma Ünitesi (Olgunlaşma süreci)
4. Son Ürün Kompost

Makine üzerinde bulunan parçalama sistemi, tüm mo-
tor-redüktör ve fan sistemi merkezi dokunmatik dijital ekran-
dan takip ve programlanabilmektedir. Makine 7/24 çalışma 
esasına göre tasarlanmış ve üretilmiştir.

KULLANIMTASARIM



TEK 
BÖLMELİ
PASLANMAZ
GERİ DÖNÜŞÜM 
ÜNİTESİ
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Bölüm Sayısı 1

Ana Gövde Kalınlığı 1.5 mm

Kova Kalınlığı 0,7 mm

Kullanılan Malzeme Paslanmaz Çelik

Yükseklik 882 mm (ön kısım 795 mm)

Genişlik 430 mm

Derinlik 330 mm

21

TEKNİK ÖZELLİKLER



İKİ
BÖLMELİ
PASLANMAZ
GERİ DÖNÜŞÜM 
ÜNİTESİ
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Bölüm Sayısı 2

Ana Gövde Kalınlığı 1.5 mm

Kova Kalınlığı 0,7 mm

Kullanılan Malzeme Paslanmaz Çelik

Yükseklik 882 mm (ön kısım 795 mm)

Genişlik 640 mm

Derinlik 330 mm

23

TEKNİK ÖZELLİKLER



DÖRT 
BÖLMELİ
PASLANMAZ
GERİ DÖNÜŞÜM 
ÜNİTESİ
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Bölüm Sayısı 4

Ana Gövde Kalınlığı 1.5 mm

Kova Kalınlığı 0,7 mm

Kullanılan Malzeme Paslanmaz Çelik

Yükseklik 882 mm (ön kısım 795 mm)

Genişlik 1240 mm

Derinlik 330 mm
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TEKNİK ÖZELLİKLER



BEŞ 
BÖLMELİ
PASLANMAZ
GERİ DÖNÜŞÜM 
ÜNİTESİ
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Bölüm Sayısı 4

Ana Gövde Kalınlığı 1.5 mm

Kova Kalınlığı 0,7 mm

Kullanılan Malzeme Paslanmaz Çelik

Yükseklik 882 mm (ön kısım 795 mm)

Genişlik 1240 mm

Derinlik 330 mm
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TEKNİK ÖZELLİKLER



KONTEYNER
(770 LT)
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Bölüm Sayısı 1

Kapasite 770 LT

Renk Seçenekleri Mavi ve kırmızı

Kullanılan Malzeme HDPE

Dayanım UV ışını, soğuk, <60O ‘ye kadar sıcaklık, kimyasallar

Yükseklik 1270 mm

Genişlik 1260 mm

Derinlik 750 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER
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ATIK
AYRIŞTIRMA
ÜNITESI
KONTEYNER
(240 LT)
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Bölüm Sayısı 1

Kapasite 240 LT

Renk Seçenekleri Mavi, sarı, turuncu, kırmızı, yeşil

Kapak 270O ye kadar açılabilir kapak

Dayanım V ışını, soğuk, <60O ‘ye kadar sıcaklık

Kullanılan Malzeme YYPE

Yükseklik 1060 mm

Genişlik 570 mm

Derinlik 720 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER
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PEDALLI
ÇÖP
KOVASI
(70 LT)
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Bölüm Sayısı 1

Kapasite 70 LT

Renk Seçenekleri Gövde gri, kapak ve taban farklı renklerde

Kapak Pedalla açılabilir kapak

Kullanılan Malzeme PVC

Yükseklik 740 mm

Genişlik 450 mm

Derinlik 525 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER
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1 TONLUK
KONTEYNER
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Bölüm Sayısı 1

Kapak
iki yan cephe – arka cephe ve ön 
cephe  iki kapılı

Kullanılan Malzeme 0,8 mm elektrostatik boz boyalı sac

Yükseklik 2000 mm

Genişlik 2000 mm

Derinlik 2400 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER
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POŞET
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Tip Orta Boy Büyük

Renk Seçenekleri
Mavi, sarı, yeşil, gri, siyah, mor, 
beyaz, tehlikeli atık yazılı sarı

Mavi, sarı, yeşil, gri, siyah, mor, 
beyaz, tehlikeli atık yazılı sarı

Kullanılan Malzeme Çift katlı ince plastik – 50(4-2) mic Çift katlı ince plastik – 50(4-2) mic

Dayanım Taşıma, yırtılma ve sızdırma Taşıma, yırtılma ve sızdırma

Yükseklik 90 cm 125 cm

Genişlik 70 cm 90 cm

TEKNİK ÖZELLİKLER
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Tip Baskı

Renk Seçenekleri Solvent bazlı boya ile renklendirme

Kullanılan Malzeme Arkası yapışkanlı özel kağıt, PVC folto üzeri etiket lazer baskı

Kalınlık 0,4 mm (±3)

Dayanım Dış mekan ürünü güneş ve yağmur tahribatına karşı dayanıklıdır.

Yükseklik 150 cm (±3)

Genişlik 40 cm (±3)TE
KN

İK
 Ö

ZE
LL

İK
LE

R

BILGILENDIRME GÖRSELI 6'LI
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BILGILENDIRME GÖRSELI TEKLİ

Tip Baskı

Renk Seçenekleri Solvent bazlı boya ile renklendirme

Kullanılan Malzeme Arkası yapışkanlı özel kağıt, PVC folto üzeri etiket lazer baskı

Kalınlık 0,4 mm (±3)

Dayanım Dış mekan ürünü güneş ve yağmur tahribatına karşı dayanıklıdır.

Yükseklik 30 cm (±3)

Genişlik 20 cm (±3)TE
KN

İK
 Ö

ZE
LL

İK
LE

R
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Tip Tabela uygulama

Kullanılan Malzeme PVC, Dekota, Galvaniz

Dayanım Paslanmaya, güneş ve yağmur tahribi

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEHLİKELİ
ATIK

DİKKAT! TIBBİ ATIK

ATIK PLASTİKATIK KAĞIT

ATIK CAM AHŞAP VE İRİ
HACİMLİ ATIKLAR

TABELA
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