
BUSEB BURSA SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİSİ
SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ 

Bilgilendirme Eğitimi



Bir kuruluşun faaliyetlerini yürüttüğü hava, su, toprak, doğal kaynaklar, 
flora, fauna, insanlar ve bunların karşılıklı ilişki içerisinde olduğu ortamdır.

ÇEVRE



İnsanların her türlü faaliyetleri sonucu havada , suda
ve toprakta meydana gelen gelişmelerle doğal
dengenin bozulması ve aynı faaliyetler sonucu
ortaya çıkan koku, gürültü ve atıkların çevrede
meydana getirdiği sonuçlardır.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ



NEDİR ?



NEDEN?

NÜFUS 
SANAYİLEŞME

KENTLEŞME 
TÜKETİM

KAYNAKLAR



AMACI

Oluşan atığın % 35’inin geri 
kazanım,  % 65 inin düzenli 

depolama yönetimi ile bertaraf 
edilmesi hedeflenmektedir.

Doğal Kaynakları
Verimli

Kullanmak

İsrafın
Önlenmesi

Atıkları Geri 
dönüştürerek 
Ekonomiye Katma Değer 
Sağlamak

Atık 
Miktarını 
Azaltılmak

Atıkların 
Kaynağında 
Ayrıştırılması



Masa altı çöp 
kutuları

Koridorda/Üretim Alanında

ESKİ YENİ

Ofis ve çalışma alanlarında bulunan masa altı çöp kutularının kaldırılması, Sıfır Atık kapsamında 
koridorlara konulacak olan atık kutularının kullanılması gerekmektedir.



88,7%

HEDEF 2023

2023 yılında oluşan atığın; % 35’inin geri kazanım, % 65 inin düzenli 
depolama yönetimi ile bertaraf edilmesi hedeflenmektedir.

• 2014 2023

• 12%

• 15%

• 8%

• 65%



Atık Nedir?
Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel

kişi  tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması  

zorunlu olan herhangi bir madde veya materyali ifade

eder.



ATIK TÜRLERİ

Tehlikeli 
Atık

Tehlikesiz 
Atık



ATIK YÖNETİMİ NEDİR?

Atık oluşumunu önlemek, kaynağında azaltmak ve ayrıştırmak, tekrar 
kullanım, geri kazanım ve geri dönüşüm çalışmalarına katkıda 
bulunmak ve son nokta atığın bertarafını gerçekleştirme faaliyetleridir. 



ATIK YÖNETİMİ

Kaynağında 
azaltma

Depolama/Ber
taraf

Evsel Atıklar

Geri Kazanılabilir , Geri 
Dönüştürülebilir Atıklar

Geri Dönüşüm

Geri Kazanım

Geri Dönüşüm

Bertaraf

Geri Kazanılamayan 
Tehlikeli Atıklar



ÖNLEME

MİNİMİZASYON  

YENİDENKULLANIM 

GERİDÖNÜŞÜM

ENERJİ  GERİKAZANIMI

BERTARAF

Atık Yönetimi Hiyerarşisi
En Öncelikli Seçenek

En Son Seçenek



SIFIR ATIK KAPSAMINDAKİ ATIKLAR
 Ambalaj Atıkları (Kağıt-Karton-Plastik-Cam-Metal)

 Diğer Atıklar-BiyobozunurAtıklar

 Tehlikeli Atıklar (Atık yağ, Floresan lambalar, kartuşlar, kontamineambalaj, kontamineatık vb.)

 Bitkisel Atık Yağlar

 Atık Pil ve Akümülatörler

 Tıbbi Atıklar

 Atık İlaçlar

 Elektronik Atıklar

***Sanayi işletmelerinden kaynaklanan atıklardan içerik veya yapısal olarak evsel nitelikli atıklara 
benzer olan atıklar kapsamdadır.



RENK SKALASI



 Her kurum/kuruluşta oluşan atık türlerine göre farklı 
planlamalar yapılabilir.

 Atık kumbaralarındaki bölme sayısı değişkenlik gösterebilir.

 Kurumda/kuruluşta halihazırda yapılan bir uygulama varsa 
mevcut uygulama geliştirilebilir ya da daha sistemli hale 
getirilebilir.



İKİLİ SİSTEM KURULUMU

AMBALAJ-GERİ DÖNÜŞEBİLİR ATIKLAR

Hiçbir Şekilde Kimyasala Bulaşmamış, Kirlenmemiş Naylon,kağıt
Karton,plastik,cam, Metal Atıklar,görsel Tanımlaması Yapılmış, Mavi Renkli
Veya Mavi Zemin Etiketli “Ambalaj Atıkları” Kutusuna Atılır.

DİĞER ATIKLAR-BİYOBOZUNUR ATIKLAR

Geri Dönüşümü Olmayan Ve Yağ, Kimyasal Gibi Tehlikeli Maddeler
Bulaşmamış, Yiyecek Ve Benzeri Organik Atıklar, Peçete, Karton Çay
Bardakları Vb. Atıklar Görselde Tanımlaması Yapılmış, Gri-siyah Renkli Veya
Etiketli ‘ Diğer Atıklar’ Kutusuna Atılır.



ÇOKLU SİSTEM KURULUMU

Plastik Atıklar Geri 
Dönüşüm

Kağıt Atıklar Geri 
Dönüşüm

Cam Atıklar
Geri 

Dönüşüm

Metal Atıklar Geri 
Dönüşüm

Organik 
Atıklar

Kompost

Geri 
Dönüşmeyen

Bertaraf



TEHLİKELİ ATIKLAR

Her Türlü Yağ, Yapıştırıcı ve Kimyasal Bulaşmış Bezler, Kağıt Ve Kartonlar, Naylonlar, Emiciler, Filtreler Vb.
Atıklar (KontamineAtık), boş ambalajlar (KontamineAmbalaj), floresan lambalar, atık kartuşlar, atık yağlar
tehlikeli atık olarak tanımlanır. Tehlikeli atıkların hepsi karışık olarak biriktirilmez, atık kodlarına göre
tanımlama yapılır. Atıklar ilgili atık kodları ve adlarına göre tanımlı, kırmızı konteynırlara atılır.



ATIK PİL
Atık piller, içeriğinde bulunan ağır metaller nedeniyle çevre ve insan 
sağlığına zararlı etkilerde bulunabilecek atıklardandır ve ayrı toplanması 
gereklidir.

Bu nedenle atık pillerin çöpe atılmaları önlenmelidir.

Ayrı olarak tanımlanmış, kırmızı Atık Pil Kutularına atılmalıdır.



TIBBİ ATIK

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.



ATIK İLAÇLAR

Revir ve eczane dolaplarında kullanım süresi dolmuş veya artık kullanılmayan, bozulmuş yada tedavi 

sürecinin bitmesiyle kalan ilaçlardır. Bu atıklarda başka atıklarla birlikte depolanmamalıdır.

.



ELEKTRONİK ATIKLAR

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.



BİTKİSEL ATIK YAĞLAR

Bitkisel atık yağlar, atıksu toplama sistemlerinin daralmasına ve
tıkanmasına; toprak kirlenmesi ile beraber yeraltı suyu kirlenmesine
sebep olmaktadır. Bu nedenle ayrı toplanması lisanslı firmalara
gönderiminin sağlanması gerekmektedir.



ATIK YAĞLAR

Sanayi ve sanayi dışı alanlarda genellikle yağlama amacı ile kullanılan 
madeni veya sentetik yağlar kullanımları sonucu özelliklerini kaybederek atık 
yağlar olarak sınıflandırılırlar.

Atık yağlar; diğer atıklardan ayrı olarak toplanarak, kategorilerine göre geri 
dönüşüm, geri kazanım veya bertaraf edilmek üzere lisanslı firmalara 
gönderilirler. 

Atık yağlarda ayrı ve tanımlı varil/bidon biriktirilmelidir.

ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Atık yağ üreticisi;

Geçici depolama alanında kolayca doldurulup boşaltılabilir nitelikte üzerinde 
“atık yağ” ibaresi bulunan variller veya tanklar kullanmakla, kullanılan 
ekipmanlarda taşma, dökülme, sızma ve benzeri durumları engelleyecek 
tedbirleri (tava sistemi) almakla yükümlüdür.

Atık Yağ 



ATIK GEÇİCİ DEPOLAMA SAHASI

Toplanan atıklar geçici depolama alanında atık türlerine göre ayrı olarak depolanmalı ve kayıt altına 
alınmalıdır.  Geçici Depolama alanı Atık Yönetimi Yönetmeliğinin hükümleri doğrultusunda fiziki 
şartları sağlanarak kurulmalıdır.



AMBALAJ ATIKLARI GERİ KAZANIMI

• Ambalaj atıkları başka atıklarla karıştırılmadan, Ambalaj atık kutusuna atılması, ilgili Geçici Depolama sahasında 
biriktirilmesi, lisanslı geri dönüşüm firmalarına verilmesi sağlanmalıdır. 



TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIMI-BERTARAFI
Tehlikeli atıklar ayrı toplanıp, ayrı bir şekilde Geçici Depolama Sahalarında biriktirilmesi, lisanslı araçlarla lisanslı geri 
kazanım/bertaraf firmalarına gönderilmesi sağlanmalıdır.

Lisanslı Geri Kazanım 
Tesisi



EVSEL ATIK KONTEYNIRLARI

Her işletmenin kendi atık miktarına uygun sayıda BUSEB tarafından temin edilmiş olan Evsel Atık Konteynırlarına, 
sadece Diğer Atık kutusunda biriktirilen atıkların atılması, başka atık atılmaması sağlanmalıdır.

Bu konteynırlara atılan atıklarınızın geri dönüşüm bertaraf faaliyetine tabi tutulmaması, doğada depolanması nedeni
ile ‘diğer atık’ haricinde atık atılması hem mevzuatlara aykırıdır, hem de Depolama alanlarının gereksiz dolmasına
neden olmaktadır.




