
Sıfır Atık  
Geleceğe Hazırlık

1. SINIF ATIK GETİRME MERKEZİ
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. 

 ɒ Merkezimize 14 sınıf atık kabul edilebiliyor.
 ɒ Merkezimizin etrafı yüksek duvarlarla çevrili ve atık alanına giriş çıkışlar otomatik 
bariyerler ile sağlanıyor.

 ɒ Atık ilaç, evlerden kaynaklı tehlikeli atıklar, atık kurşunlu pil ve atık pilleri kabul ettiğimiz 
alanlar tamamen kapalı ve giriş çıkışlar kepenkli sistemle kontrol ediliyor.

 ɒ Merkezimizde tehlikeli atıklardan kaynaklı sızıntı sular gerekli absorban ve yağ 
çözücüler yıkanıyor.

 ɒ Merkezimizde olası yangın, yıldırım düşmesi gibi acil durumlara karşın gerekli tüm 
teknolojik tedbirler alınmıştır. 

 ɒ Atık alanı ve çevresi yağmur ve yıkama suyu toplama kanalı mevcut iken tehlikeli 
atıklardan oluşabilecek sızdırma risklerine karşı kör kanalımız bulunuyor.

 ɒ Atık getirme merkezimizde 24 saatte kompost üretebilen makinemiz yer alıyor. 
 ɒ İdari binamızda bulunan simülasyon odamız ve sıfır atık atölyelerimiz ile planlı bir 
şekilde sürekli sıfır atık eğitimleri sunulabiliyor.
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Fatih Belediyesi’nin “Sıfır Atık Geleceğe Hazırlık” mottosuyla hayata 
geçirdiği projeler yeni bir ödül daha aldı. Bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen 
Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde Fatih Belediyesi Sıfır Atık Eğitim Merkezi ve 
Geri Dönüşüm Atölyesi “Atık Yönetimi” dalında ödüle layık görüldü.

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

FATİH BELEDİYESİ’NİN 
ALDIĞI ÖDÜLLER

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



Plastik poşetlerin doğaya bırakılmasından en az 1000 yıl sonra bu ürünlerin 
tamamen çözülmesi gerçekleşir.

Plastik poşetlerin doğaya bırakılmasından en az 1000 yıl sonra bu ürünlerin 
tamamen çözülmesi gerçekleşir.

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

PLASTİK KIRMA MAKİNESİ

CAM ERİTME FIRINI

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Misafirlerimize plastik ambalajlar ile ilgili bilgi veril-
dikten sonra, plastik atığın hammaddesinin doğaya 
verdiği zararlar anlatılıyor. Daha sonra plastik amba-
lajın nasıl parçalandığı, parçalanma şekli ve granül 
halleri misafirlerimize görsellerle sunuluyor.

Cam şişe ve kırık camların nasıl işlendiği ve süs 
eşyası olarak nasıl geri dönüştürüldüğünü cam 
fırınımız sayesinde görsel olarak misafirlerimize 
sunuluyor.

Atölye Uygulamalarımızla Çocuklarımıza; Ahşap 
ya da taşa resim transfer tekniğini öğretilip uygu-
lamalarla buzdolabı magneti yapmalarını sağla-
nıyor, Kullanılmış tahtalardan üretilen kedi/köpek 
evleri boyanarak, doğaya ve sokak canlılarına 
karşı sorumluluk bilinci kazandırılıyor,
Cam fırınında eritilerek üretilmiş camlar boyatıla-
rak, süs eşyası üretimi yaptırılıyor

Atık Geri Dönüşüm Aşamalarına katılıyoruz

ATIK AKIM ŞEMASI
Simülasyon odasından çıkan misafirlerimize 
görselleştirilmiş atık geri dönüşüm aşamaları, 
tasarımı tamamen bize ait olan bir atık akım şe-
masında anlatılıyor.

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

SIFIR ATIK YARIŞMASI

“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

SIFIR ATIK

Toprak Dostu Geridönüşüm

KOMPOST ODASI
Günlük 200 litre hacme sahip olan kompost maki-
nemiz ile 24 saatte kompost üretebilmekteyiz. Ma-
kinemiz ve kullanılan enzim tamamen yerli üretim 
olup bilinçlenme ve eğitim amaçlı gelen misafirleri-
mize kompost serüvenini en verimli ve akılda kalıcı 
şekilde anlatabilmekteyiz.

Çizgifilm, Belgesel ve Slayt İle Sunum
SİMÜLASYON MERKEZİ
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.


