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Sıfir Atık Projesi

Ülkemizin geteceği açısındaıı öneme satıip olan "Sıfir Atık" projesi, Ttirkiye Cıımhıırbaşkanı Eşi Sayın
ytlrUtUlmel<rc olup,
Eylill20|7'de Cıırnlııırbaşkanlığ Killliyesi'nde kaıııuolrıııa tanıtılmışür.

Emiııe Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafındaıı

Sayın Emine Erdoğan'ın proje haklıında Birliğimize il*tiğ yau;fiç stirdtiriilebilir kalkınma ilkeleri
çerçwesinde atklann kontrol dtına alııııııası, gelecek nesillere teniz ve gelişmiş bir Titrkiye
bırakılması hedefi doğnıltwunda bir sıfir atık yöneüm eylem planı hazıılandığı belirtilmektedir. Bu
çerçwede öncelikli olarak Cıımhıubaşkanlığı Ktllliyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakaıılığ Ana Hizrıet
Binası'nda bşlatılan proje kapsamında şimdiden önemli sonuçlar elde edildiği ifade edilmektedir.
Bakaıılığın ana hizrıet biııasında; projenin başladığı gilndeıı bu yana; 58 ton kigıt, 14 ton plastilq 3 ton
cam, 1,5 ton metal olmak ilzeTe yal«laşık 77 ton değerlendirilebilir atık toplanarak ekonomiye
kazandırılmışnr. Bu uygulamada sadece alışkanlıklarııı değiştirilmesi ile 980 ağacın kesilmesi
önlenmiş, ll ton sera gazı salınrıııı azaltılmış ve 6 ton cevherin kullanımı engellenmiştir. Yazıda
aynca; sebze, me5rve, ve batıçe atıklan gibi organik anklardan elde edilen kompostııı1 Bakaıılı$n ve
Aıılora'daki okullann yeşil alanlanııda kullanıldığı belirtilmektedir.
Diinyada birçok tilkenin bşlıca sonınu olan atık yönetiminin, kamu ve özel sektör işbirliği ile en iyi
şekilde gerçekleştirileceğinin belirtildiği yauııfui Tttrkiye'nin önde geleıı kamu kıırumlan, belediyeleri,
tlniversiteleri, sanayi kııruluşlan, medy4 ilgili sektörler ve tlim vataııdaşlaı işbiıliğine davet edileıeh
projeye destek vermeleri talep edilmektedir. Proje
ilgili detaylı bilgı Bal@rıtığın
http://sitiratik.csb. gov.tr adresinde yer almaktadır.
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