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Biliyoruz ki ihtiyaçlarımız sonsuz, buna karşın
sahip olduğumuz kaynaklar sınırlıdır. İhtiyaçlar
sınırlandırılmadığında tüketim odaklı bir anlayış
hayatımıza egemen olur. Bilinçsizce tüketim kaynakların
israfı, dünyadaki doğal dengenin bozulması demektir.
Hayatımızı kolaylaştıran teknolojik gelişmelerin aynı
zamanda ihtiyaçlar kalemini sürekli artırarak insanoğlunu
tüketime teşvik ettiği de doğrudur. Buna paralel, bilinçsiz
tüketim sonucunda oluşan atık ve çöp yığınları çevresel
felaketlere sebebiyet vermektedir.
Doğal yaşam döngüsünün korunması, havanın, su ve
toprağın kirletilmemesi çevre bilinciyle mümkündür.
Çevre bilinciyle tüketim alışkanlıklarımızı asli ihtiyaçlar
çerçevesinde makul bir düzeye çekebiliriz, bu sayede
daha az atık üretilmesini sağlayabilir ve çöpleri
azaltabiliriz. Ancak bunun kadar önemli bir diğer husus
da bu atıkların değerlendirilerek yeniden kullanıma
sokulmasıdır.
Bu noktada, atık malzemelerin birtakım yöntemlerle ham
madde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması
anlamında geri dönüşüm kavramı öne çıkar. Geri
dönüşüm sayesinde cam, kâğıt, metal, ahşap, plastik
atıklar, tekstil ürünleri, organik atıklar, elektronik eşya
ve piller büyük ölçüde yeniden kullanıma sunulabilir.
Böylece kaynak israfı önlenir, çevresel riskler asgariye
düşürülerek verimlilik artırılır. Daha da önemlisi elde
edilen faydalı sonuçları sayesinde duyarlı tüketici
davranışlarının toplumda kabul görmesine vesile olur.

Sıfır atık ise en basit tanımla geri dönüşüm yaklaşımı
içinde geliştirilmiş ileri düzeyde bir hedeftir. Bu hedefin
gerçekleştirilmesinde, bütün kurumlarımıza ama
en çok da belediyelere iş düşmektedir. Dünyada
milyonlarca nüfusun barındığı büyük şehirlerde en
önemli, çetrefilli meselelerin başında çevreyle ilgili
sorunlar gelir. İstanbul da bu şehirlerden biridir, ancak
eşsiz yönleri ve üstün özellikleriyle diğerlerinden ayrı
bir yerde durur. İstanbul’da özellikle tarihî yarımadayı
kapsayan Fatih’te doğa ve tarih ayrılmaz bir bütünün
parçalarıdır. Resimlerde, minyatürlerde, şiirlerde İstanbul
hep kıskanılacak güzellikte bir peyzajın içinden anlatılır.
Bu güzel şehir, bir taraftan da milyonlarca insanın
temel ihtiyaçlarına cömertçe karşılık verir. Tüm bunlar
bize çevre konusunda şehrimize karşı daha duyarlı
olmamız, daha dikkatli davranmamız gerektiğini gösterir.
Gerçekten de bu aziz şehri baş üstünde tutmalı,
gözbebeğimiz gibi korumalıyız. İstanbul’u ülkemizde
çevre bilincinin en geliştiği şehir yapmalıyız.
Bu doğrultuda, Fatih belediyesi olarak Aksaray
semtimizde 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimizi hizmete
açtık. 1150 m2’lik alan üzerinde kurulu tesisimizde
simülasyon odamız, sıfır atık atölyelerimiz, 24 saate
üretim yapan bir kompost makinemiz bulunuyor. Ayrıca
merkezimizde ayrıştırılmış 14 sınıf atık işlem görmekte,
gençlerimize ve çocuklarımız başta olmak üzere bütün
ziyaretçilerimize çevre bilinci ve sıfır atık farkındalığı
kazandıran atölyeler, etkinlikler düzenlenmektedir.
El birliği içinde sıfır atık hedefini eksiksiz gerçekleştirerek
geleceğe tertemiz, huzur dolu bir Fatih bırakacağımıza
inanıyor, hepinizi muhabetle selamlıyorum.

SIFIR ATIK
“Sıfır Atık”, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli
kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin
toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini
kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir.
Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde
değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji
olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır.
Son yıllarda tüm dünyada bireysel, kurumsal ya da belediye
genelinde sıfır atık uygulama çalışmaları yaygınlaşmaktadır
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1. SINIF
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1. SINIF ATIK GETİRME MERKEZİ İLE “SIFIR ATIK”
BİLİNCİNİN ARTTIRILMASI HEDEFLENİYOR.
Fatih Belediyesi’nin ödüllü geri dönüşüm çalışmaları 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ile taçlandırıldı. Aksaray
Mahallesi’nde hizmete sunulan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimiz; 1.150 m2’lik alanda hizmet vermekle geri dönüşüme
yönelik birçok hizmet tek çatıda altında sunulurken, çocuklarımızın bu konuda bilinçlenmesi sağlanıyor.

TESİSİMİZ

• Merkezimize 14 sınıf atık kabul edilebiliyor.
• Merkezimizin etrafı yüksek duvarlarla çevrili ve atık alanına giriş çıkışlar otomatik bariyerler ile sağlanıyor.
• Atık ilaç, evlerden kaynaklı tehlikeli atıklar, atık kurşunlu pil ve atık pilleri kabul ettiğimiz alanlar tamamen kapalı ve
giriş çıkışlar kepenkli sistemle kontrol ediliyor.
• Merkezimizde tehlikeli atıklardan kaynaklı sızıntı sular gerekli absorban ve yağ çözücüler yıkanıyor.
• Merkezimizde olası yangın, yıldırım düşmesi gibi acil durumlara karşın gerekli tüm teknolojik tedbirler alınmıştır.
• Atık alanı ve çevresi yağmur ve yıkama suyu toplama kanalı mevcut iken tehlikeli atıklardan oluşabilecek sızdırma
risklerine karşı kör kanalımız bulunuyor.
• Atık getirme merkezimizde 24 saatte kompost üretebilen makinemiz yer alıyor.
• İdari binamızda bulunan simülasyon odamız ve sıfır atık atölyelerimiz ile planlı bir şekilde sürekli sıfır atık eğitimleri
sunulabiliyor.
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SIFIR ATIK
HAKKINDA
KAYNAK KAZANCI
Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji
olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları
artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki
baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu
durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır.
Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal hem de
belediye genelinde yaygınlaşmaktadır.
Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak avantajlar;

• 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.
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ATIK KABUL
ALANI

“Sıfır Atık
Geleceğe
Hazırlık”
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SIFIR ATIK
TASNİFİ

ATIK
KAĞIT

MERKEZİMİZDE
14 FARKLI ATIK SINIFI KABUL EDİLMEKTEDİR.

ATIK
PLASTİK

AHŞAP
ATIKLAR

Defter, Kitap, Kağıt Ambalaj,
Evrak, Gazete, Kese Kağıdı vs.

Su Şişeleri, Poşetler,
Yoğurt Kutuları, Şampuan Şişeleri vs.

Mobilya ve Küçük Ev
Eşyaları, Palet, Kasa, Talaş vs.

Kağıdın geri dönüşümü ile kullanılan hammadde
miktarında önemli oranda tasarruf sağlanması ve
ekonomik değerinin yüksek olması nedeniyle
önemlidir.

Plastik poşetlerin doğaya bırakılmasından en az
1000 yıl sonra bu ürünlerin tamamen çözülmesi
gerçekleşir. Aynı şekilde plastik tabakların
çözülmesi için 500 yıl, pet şişeler için 400 yıl gibi
süreçler gerekmektedir.

Ev eşyaları, taşıma ve koruma amaçlı ambalaj ve
yapı malzemesi olarak hayatın her alanında yaygın
şekilde kullanılmaktadır.

ATIK
CAM

Cam Şişe, Kavanozlar vs.

Cam kum, soda ve kireçten oluşur. Bu malzemeler,
1500 dereceye kadar ısıtılarak eritilir. Cam sürekli
işlenebilir olması sebebiyle geri dönüşüm için çok
değerlidir.

ATIK
TEKSTİL

ATIK
METAL

ATIK
KURŞUNLU
PİLLER

AYDINLATMA
EKİPMANLARI

Elyaflar,
Polyester, Pamuk vs.

Konserve tenekeleri,
aluminyum içecek kutuları vs.

Kurşun,
Kadmiyum, Civalı Piller vs.

Floresan Ampuller,
Lambalar, Led Ampuller vs.

Tekstil geçmişten günümüze kadar insanoğlunun
üç temel ihtiyacından biri olarak bilinmektedir.
Tekstil materyallerinin %95’ten daha fazlasının geri
dönüştürülebilmektedir.

Metal kalite kaybı olmadan sonsuz defa geri
dönüştürülebilir bir malzeme olması sebebiyle geri
dönüşümü sağlanabilen atıklar arasında çok önemli
bir yere sahiptir.

Kullanılmış pil çöp değildir, hem tehlikeli hem de
değerli bir atıktır. Onlar ayrı toplayıp, pil toplama
kutularına atınız.

Floresan ampuller ve lambalar içerdikleri yüksek
miktardaki cıvadan dolayı ömürlerini tamamladıktan
sonra geri dönüşüme tabi tutulmalıdır

ATIK
İLAÇ

ATIK
PİLLER

İRİ HACİMLİ
ATIKLAR

Kurum, Kuruluş
ve Evsel İlaçlar

Çinko-Karbon,
Alkali Piller vs.

Mobilya, Yatak,
Bahçe atıkları vs.

Sudaki kimyasallar, her yıl iki milyon insanın ölümüne
neden olmaktadır. Bağışıklık sistemi, üreme
sistemi, hormonal sistemlerin ciddi anlamda zarar
görmesine neden olmaktadır.

Çöpe atılan pillerdeki ağır metaller zamanla
bozunarak serbest hale geçer, sızıntı suyu ile
birlikte yer altı sularının, toprağın ve yüzeysel suların
kirlenmesine neden olur.

Büyük hacimli atıkların geri kazanımı oldukça yoğun
çaba gerektirmektedir. Buna karşın geri dönüşümü
hem çevresel hem de ekonomik olarak değerlidir.

BİTKİSEL
ATIK YAĞ

Evsel ve Sınai Atık Yağlar

1 litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletir. Geri
dönüşümü yapılmayan yağlar toksik zehirlenme ve
oksijen izolasyonu etkisiyle ciddi bir tehdittir. Yer
altı ve yer üstü su kaynakları, geleceğin içme su
kaynaklarıdır.

ELEKTRİK
ELEKTRONİK
ATIKLAR

TEHLİKELİ
ATIKLAR

Bilgisayar ve Parçaları,
Televizyon, Cep Telefonları vs.

Astar, Solvent, Vernik, Boya vs.

Tehlikeli atıklar, yaşayan tüm canlı organizmalara
zararlı olan ya da potansiyel şekilde zararlı
olabilecek olan yeni atık yapılarıdır.

Ömrünü tamamlamış elektronik eşyalardan yeni
ürünlerde kullanımı sağlanır. Böylece, enerji
tasarrufu sağlanır ve çevre kirliliğinin önüne geçilir.

SIFIR ATIK

1. SINIF ATIK GETİRME MERKEZİ

KOMPOST
ODASI

KOMPOSTUN BAŞTA GELEN FAYDASI
TOPRAK YAPISINI VE ÖZELLİĞİNİ İYİLEŞTİRMESİDİR.
Zor işlenen toprakların kolay işlenmesini sağlar

Toprak Dostu Geridönüşüm

Kompost İşlemi
Günlük 200 litre hacme sahip olan kompost makinemiz ile 24 saatte
kompost üretebilmekteyiz. Makinemiz ve kullanılan enzim tamamen
yerli üretim olup bilinçlenme ve eğitim amaçlı gelen misafirlerimize
kompost serüvenini en verimli ve akılda kalıcı şekilde anlatabilmekteyiz.

Toprağın su tutma kabiliyetini arttırarak
kurak mevsimlerde tuzlanmayı önler.
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SİMÜLASYON
MERKEZİ
ÇİZGİFİLM, BELGESEL VE
SLAYT İLE SUNUM

Simülasyon odamızda sıfır atık serüveni çizgifilm
ve belgeseller halinde, gelen misafirlerimizin
yaş aralığına göre seçilen görsellerle anlatılıyor.
Sunum sonrası sorular ve merak edilen
konulalarla birlikte ilçemizde mevcut sıfır atık
çalışmaları ve toplama noktaları detaylı şekilde
katılımcılara aktarılıyor.
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ATIK AKIM
ŞEMASI

Simülasyon odasından çıkan misafirlerimize görselleştirilmiş atık geri dönüşüm
aşamaları, tasarımı tamamen bize ait olan bir atık akım şemasında anlatılıyor.

Atık Geri Dönüşüm Aşamalarına katılıyoruz
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PLASTİK KIRMA
MAKİNESİ
Plastik poşetlerin doğaya bırakılmasından en az 1000 yıl
sonra bu ürünlerin tamamen çözülmesi gerçekleşir.

Plastik tabakların çözülmesi için 500 yıl, pet şişeler için
400 yıl gibi süreçler gerekmektedir.

Plastik Kırma
İşlemi
Misafirlerimize plastik ambalajlar ile ilgili bilgi verildikten sonra, plastik
atığın hammaddesinin doğaya verdiği zararlar anlatılıyor. Daha sonra
plastik ambalajın nasıl parçalandığı, parçalanma şekli ve granül halleri
misafirlerimize görsellerle sunuluyor.
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CAM ERİTME
FIRINI
Cam kalite kaybı olmadan sonsuz defa
geri dönüştürülebilir bir malzemedir.

Cam İşleme ve
Yeni Ürün
Cam şişe ve kırık camların nasıl işlendiği ve süs eşyası olarak
nasıl geri dönüştürüldüğünü cam fırınımız sayesinde görsel olarak
misafirlerimize sunuluyor
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ATÖLYE
ÇALIŞMALARI
Atölye Uygulamalarımızla Çocuklarımıza;

• Ahşap ya da taşa resim transfer tekniğini
öğretilip uygulamalarla buzdolabı
magneti yapmalarını sağlanıyor,
• Kullanılmış tahtalardan üretilen kedi/
köpek evleri boyanarak, doğaya ve
sokak canlılarına karşı sorumluluk bilinci
kazandırılıyor,
• Cam fırınında eritilerek üretilmiş camlar
boyatılarak, süs eşyası üretimi yaptırılıyor

Çocuklarımıza
sıfır atık farkındalığı kazandırmak ve
geri dönüşüm ile yaşanabilir bir gelecek amaçlanmaktadır.
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SIFIR ATIK
YARIŞMASI

Sıfır atık eğitim ve atölye çalışmasını bitiren misafirlerimize sürpriz bir geri
dönüşüm yarışmasıyla öğrendikleri bilgileri uygulama şansı sunuluyor.
Kazanan guruba top hediye edilerek, program tamamlanıyor ve
misafirlerimiz uğurlanıyor.

Mobil Atık Toplama Aracı “Atığını Getir Projeye Katıl” Projesiyle
Türkiye Belediyeler Birliği’nden
Fatih Belediyesi’ne Ödül

Mobil Atık Toplama Aracı “Atığını Getir
Projeye Katıl” Projesiyle
Marmara Belediyeler Birliği’nden
Fatih Belediyesi’ne Ödül

Elektrikli Ve Elektronik Atıklar 5.Grup
Aydınlatma Ekipmanlarında En Fazla
Katkı Sağlayan Belediye Agid Ödülü

Doğayı korumak ve çocuklarımıza
çok daha güzel bir çevre bırakmak için,
sıfır atık geleceğe hazırlıktır.

