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BURSA SIFIR ATIK ÇALIŞTAYI 

 

Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sn. Emine Erdoğan Hanımefendi’nin 

himayelerinde; 2018 yılında tüm Türkiye’de başlatılan Sıfır Atık Projesiyle ilgili Bursa 

ölçeğinde yapılan uygulamaları değerlendirmek konuyla ilgili paydaşları bir araya getirerek 

bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak ve sorunları ve çözüm önerilerini tartışarak Bursa 

Sıfır Atık Uygulamalarını daha iyi bir noktaya taşımak amacıyla “Bursa Sıfır Atık Çalıştayı” 

yaklaşık 56 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.  

 

Çalıştayın sabah oturumunda konuyla ilgili katılımcıları bilgilendirmek amacıyla Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri adına Osmangazi 

Belediyesi, Yetkilendirilmiş Kuruluşlar adına ÇEVKO tarafından sunumlar yapılmıştır. 

Öğleden sonra oturumunda katımcılar 5 gruba ayrılarak hazırlanan form üzerinden Bursa’nın 

Sıfır Atık Projesiyle ilgili mevcut durumunu değerlendirmek ve tespit edilen sorun alanlarına 

yönelik çözüm önerileri geliştirmek amacıyla görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Masalarda 

ayrıca Sıfır Atık Yönetmelik Taslağı ve Çevre Kanununda yapılan değişiklikler de tartışılarak 

değerlendirmeler yapılmıştır.  

 

Bu raporun ilk bölümünde Sıfır Atık Projesiyle ilgili genel bilgi verilmiş olup, ikinci bölümde 

Bursa’nın mevcut durumuyla ilgili çalıştay çıktıları değerlendirilmiş, üçüncü bölümde 

karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri analiz edilmiş, dördüncü bölümde genel değerlendirme 

yapılmıştır.  
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ÇALIŞTAY PROGRAMI 
 

ÇALIŞTAY ADI: Bursa’da Sıfır Atık Çalıştayı  

ÇALIŞTAYIN TARİHİ VE SAATİ: 30.04.2019 - 09:30-16.30 

ÇALIŞTAYIN YERİ: Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Muradiye Salonu, Merinos 

ÇALIŞTAY PROGRAMI: 

9:30 – 10:00 Kayıt 

10:00 – 10:15 
Açılış Konuşmaları 
- Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Komisyonu Başkanı 
     Mihrimah KOCABIYIK 

10:15 – 11:40 

Tematik Sunuş 
- Bursa Büyükşehir Belediyesi sunumu  
A. Nalan FİDAN – Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı (Sıfır Atık Projesi ve 
B.B.B.’de Kurumsal Atıkların Yönetimi) 
- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü sunumu 
Serhan AKAR(Sıfır Atık Ulusal Uygulamaları, Mevzuat Boyutu, Geri Kazanım 
Katılım Payı – Depozito Uygulamaları) 
- Osmangazi Belediyesi sunumu  
Rüveyşa TURAN – Çevre Mühendisi (Sıfır Atık Uygulamaları, Ayrı Toplanan Atık 
Türleri, Karşılaşılan Sorunlar) 
- Yetkilendirilmiş Kuruluşlardan ÇEVKO’nun sunumu  
Alphan ERÖZTÜRK – Kamu ve Dış İlişkiler Müdürü (Görevler, Mevzuattaki 
Yetkiler, Uygulama Süreci, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri) 

11:40 – 12:00 Soru – Cevap ve Tartışma 

12:00 – 13:00 Öğle Arası 

13:00 – 14:15 1. OTURUM/Grup Çalışması 

14:15 – 14:30 Çay – Kahve Arası 

14:30 – 15:15 2. OTURUM/Grup Çalışması 

15:15 – 15:45 Grup Sunumları ve Değerlendirilmesi 

15:45 – 16:00 Genel Değerlendirme ve Kapanış 
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ÇALIŞTAY MODERATÖRLERİ: 

 

Masa Moderatör Raportör 

1.masa Yıldız ODAMAN CİNDORUK  

(Çevre Yüksek Mühendisi – B.B.B. Çevre Koruma 

ve Kontrol Dairesi Atık Yönetimi Şube Müdür V.) 

Özgül YALÇIN 

Çevre Koruma 

Teknikeri 

2.masa Doç. Dr. Dr. Efsun DİNDAR (Uludağ Üniversitesi 

Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Bilimleri A. 

Bilim Dalı) 

Ömür Can KURTULUŞ 

Çevre Mühendisi 

3.masa Doç. Dr. N. Kamil SALİHOĞLU (Uludağ 

Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre 

Teknolojisi A. Bilim Dalı) 

Canan ÖNEMLİ 

Çevre Mühendisi 

4.masa Ahmet Cihat KAHRAMAN (Çevre Yüksek 

Mühendisi – Marmara Belediyeler Birliği Çevre 

Yönetimi Koordinatörü) 

Mert KARAÇALI 

Çevre Mühendisi 

5.masa Levent YAZICI (İl Enerji Yöneticisi – Milli Eğitim 

Bakanlığı İl Enerji Yönetim Birimi) 

Esin DALGIÇ 

Kimya Mühendisi 
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ÇALIŞTAY KATILIMCILARI 

Sıra 
No 

ADI SOYADI KURUM 

1 F. GÜL AYDIN NİLÜFER BELEDİYESİ 

2 Ahmet Cihat KAHRAMAN MARMARA BEL. BİRLİĞİ 

3 Alphan ERÖZTÜRK ÇEVKO VAKFI 

4 Erdoğan ÇETİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ 

5 Berat ARDA KARACABEY BELEDİYESİ 

6 Hasret BOZDAĞ MUDANYA BELEDİYESİ 

7 Emin ÖNER MUDANYA BELEDİYESİ 

8 Adem KAYA KESTEL BELEDİYESİ 

9 Elif ERDİL BURSA ÇİMENTO FAB. A.Ş. 

10 Zafer OĞUZ TÜKÇEV 

11 İsmail ALACA Çevre ve Şehircilik İl Md.lüğü 

12 Gökhan YILDIRIM Çevre ve Şehircilik İl Md.lüğü 

13 Gonca TURAN Burkasan Plastik Atık Yönetimi 

14 Serhan AKAR Çevre ve Şehircilik İl Md.lüğü 

15 İbrahim ÇOĞAL BURSA ÇİMENTO FAB. A.Ş. 

16 Murat BAZAN OSMANGAZİ BELEDİYESİ 

17 Özcan AKIN Orhangazi Geri Dönüşüm 

18 Huriye ÖZOĞUZ ORHANGAZİ BELEDİYESİ 

19 Barış Can GEZER ORHANGAZİ BELEDİYESİ 

20 Erdoğan ŞAHİN LASDER 

21 Cumali GEÇİLİ Metalpark A.Ş. 

22 Hakan SİPAHİ Metalpark A.Ş. 

23 Rüveyşa TURAN OSMANGAZİ BELEDİYESİ 

24 Serap SAKA İZNİK BELEDİYESİ 

25 Enver UYSAL İZNİK BELEDİYESİ 

26 Emine ALAN BBB Atık Yönetimi Şb.Md.lüğü 

27 Neslişah H. ERBEY KUŞKU BBB Çevre Kontrol Şb.Md.lüğü 

28 Eyyüp YILMAZ ÇEVKO VAKFI 

29 Yeliz ÖZEREN İl Sağlık Müdürlüğü 

30 Serpil AYDIN Nilüfer İlçe Sağlık Md.lüğü 

31 İlkim YİĞİT ELDAY 

32 Diyem ÖZER TAP 

33 Sevde Nurseli SOY Turhan Hurdacılık 

34 Yasin YILDIRIM BBB Atık Yönetimi Şb.Md.lüğü 

35 Sezgin KAHRAMAN BBB Atık Yönetimi Şb.Md.lüğü 
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36 M. Gökhan ALTUN BBB Atık Yönetimi Şb.Md.lüğü 

37 Levent YAZICI İl Milli Eğitim Md.lüğü 

38 Betül CEBECi Binted 

39 Samed ÖZER BBB Şehir Planlama Şb.Md.lüğü 

40 Baran ERDOĞAN ÇEVKO VAKFI 

41 Büşra Hilal YANAR HARMANCIK BELEDİYESİ 

42 Efsun DİNDAR Uludağ Üniversitesi Çevre Müh. 

43 N. Kamil SALİHOĞLU Uludağ Üniversitesi Çevre Müh. 

44 Ayşenur CİĞEROĞLU MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ 

45 Çiğdem ÇOTUK İNEGÖL BELEDİYESİ 

46 Yasin AKBABA İNEGÖL BELEDİYESİ 

47 Kevser KAPDAN ERKA ÇEVRE 

48 A. Memduh HACIOĞLU ERKA ÇEVRE 

49 Serap ERDİNÇ BBB Atık Yönetimi Şb.Md.lüğü 

50 Aysegül KARAMAN BBB Çevre Kontrol Şb.Md.lüğü 

51 Gülşah KARAKULLUKÇU BBB Çevre Kontrol Şb.Md.lüğü 

52 Ömür Can KURTULUŞ BBB Atık Yönetimi Şb.Md.lüğü 

53 Mert KARAÇALI BBB Atık Yönetimi Şb.Md.lüğü 

54 Yıldız ODAMAN CİNDORUK BBB Atık Yönetimi Şb.Md.V. 

55 Esra ESER BBB Çevre Kontrol Şb.Md.V 

56 Nalan FİDAN  BBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı 
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1. SIFIR ATIK PROJESİ VE BURSA UYGULAMALARI 
 

Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sn. Emine Erdoğan Hanımefendi’nin 

himayelerinde; 2018 yılında tüm Türkiye’de başta kamu kurum kuruluşları olmak üzere 

üniversite, okul, hastane, alışveriş merkezleri gibi nüfusun yoğun olduğu yerlerde geri 

dönüşebilen atıkların kontrol altına alınması için “Sıfır Atık Projesi” çalışması başlatılmıştır. 

Sıfır Atık; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atık 

miktarlarının azaltılmasını, etkin toplama sistemlerinin kurulmasını ve atıkların geri 

dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir.  

Dünya nüfusu, sanayileşme, kentleşme ve tüketim hızla artarken sınırlı kaynaklarımız 

artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu nedenle doğal kaynaklarımız hızlıca azalmaktadır. 

Dünyada yaşadığımız sorunlar, artık sosyo-ekonomik olmaktan çok sosyo-ekolojik olmaya 

başladı. Eğer sağlıklı bir ekosisteminiz yoksa ekonominiz de yoktur. Daha önceleri sadece 

kirlilik, doğanın ve kentlerin temiz tutulması olarak algılanan “Çevre Koruma” kavramı, 

günümüzde artık bir kaynak kullanımı ve bu kaynakların daha verimli yönetilmesi olarak 

değerlendirilmektedir. Çevre kirliliği nedeniyle mevcut kaynakların kullanılabilirliğinin 

azalması, kaynakların kullanımında verimlilik artışını zorunlu hale getirmiştir. Bir zorunluluk 

olarak ortaya çıkan temiz üretim yaklaşımı, malzeme su ve enerjinin daha verimli kullanılması, 

maliyetlerin düşmesi, rekabet gücünün artması, daha az kirlilik ve atık oluşumu, çevre 

üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması, karbon ve su gibi ekolojik ayak izlerinin azalması gibi 

olumlu sonuçlar doğurmuştur. Çevresel tahribatı önlemenin, çevreyi iyileştirme veya tekrar 

eski haline döndürme çalışmalarından çok daha ucuz ve etkili olduğu ortadadır. Bu nedenle 

israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması çok önemlidir.  

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak; ilk olarak 1998 yılında başlatılan kağıt, karton, 

metal, plastik vb ambalaj atıklarının geri kazanımı ile ilgili çalışmalar; Çevre Kanunu ve 

mevzuatlar gereği ilçe belediyeleri ile koordinasyon halinde yürütülmektedir. Ambalaj 

atıklarının ayrı toplanması için Belediyemiz birimlerinde mavi renkli geri dönüşüm kutuları 

kullanılmaktadır. Atık pillerin ayrı toplanması için kırmızı renkli atık kutuları, bitkisel atık 

yağların ayrı toplanması için mavi renkli bidonlar kullanılmaktadır.  

Belediyemiz bünyesinde atık yönetimine yönelik yürütülen faaliyetler Sıfır Atık Projesi 

kapsamında hız kazanmıştır. 2018 Yılı Kasım ayı itibariyle atıkların ayrı toplanması için altyapı 

güçlendirilmiş ve toplanan atık miktarlarıyla ilgili ölçümler yapılmaya başlanmıştır. Sıfır Atık 

Projesi ile Bursa ölçeğinde yürütülen çalışmaların hız kazanması ve atık toplama veriminin 

artması hedeflenmiştir. 

Bunun için öncelikli olarak Büyükşehir Belediyemiz yeni hizmet binamızda 

uygulanmak üzere geri dönüşebilen tüm atıklar için ayrı atık biriktirme ekipmanları alınmış ve 

belediye binamızın tüm katlarına yerleştirilmiştir.  

Büyükşehir Belediyemizde çalışan tüm personele ve temizlik personeline, sıfır atık 

projesinin uygulanmasına yönelik eğitimler verilmiştir. Ayrıca hazırlanan genelge ile tüm 

personel bilgilendirilmiştir. 

 Biriken ambalaj atıkları bağlı bulunduğumuz ilçe belediyesinin anlaşmalı 

olduğu çevre lisanslı firma tarafından alınarak geri dönüşümü sağlanmaktadır.  

 Belediyemiz yemekhanesinden çıkan bitkisel atık yağlar (kızartmalık atık yağ), 

diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmekte ve protokol yapmış olduğumuz çevre 

lisanslı firma tarafından alınarak çevreci bir yakıt olan biyodizele çevrilmesi 

sağlanmaktadır.  

 Atık piller ve tehlikeli atıklar mevzuatlar doğrultusunda diğer atıklardan ayrı 

olarak biriktirilmekte ve çevre lisanslı firma ve yetkili kuruluş tarafından 

alınarak bertarafı sağlanmaktadır.  
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 Belediyemiz atölyelerinden çıkan atık motor yağları ayrı olarak su sızdırmaz 

tank ve varillerde biriktirilmekte ve yetkili kuruluşa teslim edilerek enerji geri 

kazanımı sağlanmaktadır. 

 Şantiye sahalarında araç bakım yerlerinden çıkan ömrünü tamamlamış lastikler 

ayrı olarak biriktirilmekte ve geri kazanımı sağlanmak üzere çevre lisanslı 

firmalara verilmektedir.  

 Tıbbi atıklar sterilizasyon tesisinde steril edildikten sonra katı atık düzenli 

depolama alanımızda bertaraf edilmektedir.  

Bununla birlikte Bursa Büyükşehir Belediyemiz ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 

sıfır atık projesi kapsamında Yeşil Karne Protokolü imzalanmıştır. Bu protokol ile Temel 

Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokullarda sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması 

sağlanacaktır. 

 

 

Sıfır atık ile ; 

 

 Metal ve plastik geri kazanımıyla % 95 enerji tasarrufu sağlanabilecek, 

 1 ton kâğıdın geri kazanımı ile 17 ağaç kurtarılacak, böylece 12400 m3 kadar sera gazı 

engellenecek ve atık depolama alanından 2,4 m3’lük bir tasarruf sağlanacak, 

 Atık camlar tekrar cam ürünlerine; plastikler elyaf ve dolgu malzemesi gibi birçok 

malzemeye, atık metaller ise tekrar metal ürünlerine dönüşecek,  

 Gıda atıkları biyo gaz işlemine tabi tutularak enerji ve gübre üretilecek, 

 Organik atıklardan elde edilebilecek kompost ile topraklarımız daha verimle hale 

gelecek ve kimyasal gübre ihtiyacı azaltılacak,  

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

 Bitkisel atık yağlardan çevreci yakıt olan biyo dizel (araç yakıtı) elde edilecek. 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonluğunda yürütülen Sıfır Atık Projesi 

kapsamında ilimizde gerçekleştirilen uygulamalarla ilgili fikir alışverişinde bulunmak, Sıfır 

Atık politikası kapsamında belediyelerin misyonuna yönelik çalışmalar ve karşılaşılan 

güçlüklere yönelik çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlayan çalıştay; Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı ve İl Müdürlüğü,  ilçe belediyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, üniversiteler, 

yetkilendirilmiş kuruluşlar ve lisanslı firmaların katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 
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2. BURSA’DA SIFIR ATIK PROJESİYLE İLGİLİ MEVCUT DURUM 

 

Mevcut durumun belirlenmesi amacıyla aşağıdaki form kullanılmıştır. Form üzerinden her 

masada bulunan katılımcıların değerlendirme yapması istenmiştir. Her bir başlık yeterlilik 

durumuna göre 1’den 5’e kadar puanlandırılmıştır. Bu doğrultuda her konu başlığıyla ilgili puan 

ve konuyla ilgili değerlendirmeler aşağıda verilmiştir.  
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Çalıştaydan elde edilen sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde radar diyagrama göre 

Bursa’nın özellikle sıfır atık projesi kapsamında yapılan bilgilendirme ve bilinçlendirme 

faaliyetlerinde başarılı olduğu ve yeterli düzeyde çalışmanın yapıldığı buna rağmen halkın ve 

kurumların bilinç düzeyinin çok yeterli olmadığı sonucu çıkmıştır. Özel atıklar kategorisinde 

yer alan atık piller ve bitkisel atık yağların ayrı toplanması konusunda başarı sağlandığı, 

özellikle sokak toplayıcılarının önemli bir sorun olduğu ve sisteme entegre olmadığı hurda ve 

geri dönüşüm sektörünün sahip olduğu altyapının yetersiz olduğu, ambalaj atıkların ayrı 

toplanması konusunda orta seviyede başarının olduğu belirlenmiştir.  

 

Başlıklar ve tespit edilen alt sorun alanları aşağıda verilmiştir.  

 

1. Ambalaj atıklarının ayrı toplanması 

 Sektörde altyapı sorunları var 

 Bursa diğer illere göre ambalaj atıklarının ayrı toplanmasında iyi konumda 

 Geri dönüştürülebilir atıkların kalitesi düşük olması sebebiyle verimli olarak 

değerlendirilemiyor. 

2. Organik atıkların ayrı toplanması 

 Organik atıkların değerlendirilebileceği bir tesis mevcut değil 

 Pilot tesis yatırımları sağlanabilir 

3. Atık piller 

 Hizmet konusunda yeterli, iyi durumda 

4. Bitikisel atık yağların ayrı toplanması 

 Biyodizel merdiven altı firmalarına satılıyor ve başka amaçlar için kullanılıyor. 

 Denetim ayağı eksik- cezai yaptırım uygulanmalı. 
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 Gıda sektöründe kullanılan ve atılan yağ dengesi kontrol edilmeli, vergi üzerinden 

yaptırım uygulanmalı 

5. İri hacimli atıkların ayrı toplanması 

 Mevcut durumda bu tür atıkların değerlendirilebileceği bir tesis yok 

 Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından fizibilite çalışmalarına başlanmıştır. 

6. Halk ve kurumların sıfır atık konusunda bilinç düzeyi 

 Bilinç düzeyi yeterli durumda. 

7. Bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri düzeyi 

 Çalışmalar yeterli  

 Bu konu ile ilgili RTÜK’ te daha fazla kamu spotu yayınlanmalı. Çevre ile ilgili yayınlar 

kanallarda arttırılmalı. 

8. AEET ayrı toplanması 

 Büyük hacimli AEET ‘lerde toplanması aşamasında sıkıntı yaşanıyor. 

 Bayiler (servisler) aracığıyla atıklar toplanıyor taşımada sıkıntı yaşanıyor. 

 14 tane depo var, 98 adet AEET tesisi var. 

9. İlçe belediyeleri toplama alt yapısı 

 Özellikle sokak toplayıcılarının olması ilçe belediyeler için sorun teşkil etmekte. 

10. Mevzuat 

 Mevzuat var fakat bazı konularda uygulanabilirliği konusunda sıkıntılar yaşanmakta. 

11. İlçe belediye, lisanslı firma, YK işbirliği 

 Piyasaya sürenler üye oluyor. 

 Hurdacıların kayıt dışılığı önlenmeli. 

 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü  ile Belediyeler işbirliği yapmalı. 

 Çatı kuruluşlar iyi durumda(LASDER-ELDAY) ancak diğer firmalarda sıkıntı mevcut. 

12. YK sisteme katkısı 

 Geri kazanım katılım payı önceden verileceği için YK ‘ lar sistemi destekleyemeyecek. 

13. İlçe belediyelerin uygulama modeli ve kapasitesi 

 Belediyelere destek olunması, proje hazırlanması için  Maliye Bakanlığından Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığına bütçe aktarılması. 

14. Hurda ve Geri Dönüşüm sektörünün sisteme katkısı 

 İyi durumda.  

15. Hurda ve Geri dönüşüm sektörünün sahip olduğu altyapı 

 Depozite uygulanması faydalı olacağı düşünülmekte. 

 Altyapıyla ilgili eksiklikler söz konusu 

16. Geri dönüşüm olmayan atıkların değerlendirilmesi 

 Bu atıkların geri dönüşümü yeterli değil. 

17. Sokak toplayıcılarıları ile mücadele  

 Mücadele yeterli değil. 
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3. SIFIR ATIK PROJESİ KAPSAMINDA TESPİT EDİLEN SORUNLAR VE 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

Çalıştayda tartışılarak çözüm önerilerinin geliştirileceği konu başlıkları belirlenmiştir. 

Tespit edilen sorun alanları her masada değerlendirilerek aşağıda listelenmiştir.  

 

 Halkın yeterli bilince sahip olmaması 

 Kurumların yeterli duyarlılığı göstermemesi 

 Farklı atık türleri için toplama altyapısının yeterli olmaması 

 Lisanslı firmaların zarar etmeleri gerekçesiyle belediyelerle anlaşmalarının bozulması 

 Sokak toplayıcılarının fazla olması ve toplama sistemini olumsuz etkilemesi 

 Belediyelerin lisanslı firmalarla anlaşma sürecindeki modelin belirsiz olması (ihale, 

protokol vb.) 

 YK, lisanslı firma ve belediye işbirliğinin yetersiz olması 

 Belediyeler sisteme dahil olmalı. 

 YK’ lar tarafından sistemin maliyetinin yeterince desteklenmemesi 

 Hurda ve geri dönüşüm sektöründe kayıt dışı uygulamaların olması ve sistemi olumsuz 

etkilemesi 

 Organik atıkların ayrı toplanamaması, toplananların da uygun olarak 

değerlendirilememesi 

 Geri dönüşümden arta kalan atıkların değerlendirilememesi 

 

Tespit edilen sorun alanlarına yönelik çözüm önerileri 3 ana başlık altında 

değerlendirilmiştir.  
 

3.1.SORUN ALANI: Halkın ve kurumların yeterli bilince sahip olmaması 

 

 Eğitim faaliyetlerini kim yapmalı?  

 

 Eğitim işi profesyonel olmalı, uzun vadeli farklı eğitim yöntemleri uygulanmalı. 

 Eğiticiler MEB tarafından eğitilmeli. 

 Üniversite öğrencileri ile okullarda bilinçlendirme çalışması yapılması için üniversite 

ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü işbirliği yapmalı. 

 

 Nasıl bir yöntem uygulanmalı?  

 

 Çevre bilincinin arttırılmasına yönelik uygulamalı etkinlikler oluşturulmalı. 

 İl düzeyinde eğitim yapılmalı.  

 Bursa Milli eğitim Müdürlüğüne bağlı İL Enerji yönetim biriminin tüm illerde 

oluşturulması teşvik edilmeli, Enerji ve sıfır atık eğitim merkezi oluşturulmalı.  

 Farklı etkinlikler düzenlenmeli, sosyal deneyler yapılmalı. Atık bırakma merkezleri ve 

toplama ekipmanlarında farklı modellemelere gidilmeli. Ceza ve ödüllendirme sistemi 

olmalı.  

 Halk eğitim merkezleri ve BUSMEK ler aktif olarak kullanılmalı 

 Okullarda Hacivat-Karagöz gölge oyunları, çevre tırı, maskot, kullanılarak çalışmalar 

yapılmalı 

 Kent Konseyinde sıfır atık grubu kurulmalı  
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 Kimlere eğitim verilmeli?  

 

 Küçük yaştaki çocuklara ağırlık verilmeli. 

 İlkokul 3-4 ortaokul 5-6 ncı sınıflarda eğitim programları uygulanmalı  

 Ev hanımlarına ve sanayi tesislerinde çalışanlara (özellikle çevre izninden ve lisans 

yönetmeliğinden muaf firmalar) eğitim verilmeli. 

 

 Yaygın ve Örgün Eğitime nasıl entegre olunmalı? 

 

 Çevre ve ekoloji dersleri müfredata ilave edilmeli 

 Okullarda enerji ve çevre kulüpleri kurulmalı / etkin hale getirilmeli 

 Çevre ile ilgili tek tip eğitim modeli oluşturulmalı. 

 

 Farkındalığı arttırmaya yönelik neler yapılmalı?  

 

 Eğitimlerin uygulama alanı genişletilmeli (Stadyum, miting vb.) 

 Sorumlular belirlenmeli, 

 Yaptırım olmalı,  

 Bu işin bütçesinin ve maliyetinin nereden karşılanacağı kararlaştırılmalı, 

 Yönetmelik daha net olmalı 

 Belediyeler bu konuda başı çekmeli, duyarlılıkları artırılmalı. 

 Tüm kurumların duyarlılıklarının artması için çalışmalar yapılmalı.  

 
 Hangi iletişim kanalları kullanılmalı? 

 

 Kamu spotlarının uygun saatlerde yayınlanması için Bakanlık ve RTÜK işbirliği 

yapmalı,  

 Bütün iletişim kanalları (sanal ortamdan sosyal medyaya kadar ) kullanılmalı. 

 Halkın bilinçlendirilmesi için birebir bilgilendirme yapılmalı 

 

 Daha fazla okula daha fazla insana ulaşılmalı. 

 Var olan eğitimler süreklilik kazanmalı ve her yıl tekrar edilmeli 

 Belediye kanalıyla duyurular yapılmalı. 

 Halkın yeterince bilinçlendirilmesi de bir iş kalemi olarak görülmeli  

 Bu işin sistematik bir boyutu ve görevlendirmeler olmalı.  

 Belediye gerektiğinde vatandaşın evinden atığı gidip alabilmeli. 

 Belediyeler duyarlı olmalı, bütçe ayırmalı ve yeterli kapasiteye sahip olmalı. 

 Toplama ayırma tesisleri de bu konuda duyarlı olmalı.  

 

3.2.SORUN ALANI: Toplama altyapısının yeterli olmaması 

 

İlçe belediyeler toplama altyapısını nasıl geliştirmeli, sokak toplayıcılarının sisteme olumsuz 

etkisi nasıl giderilmeli, kayıt dışı hurda ve geri dönüşüm sektörü için ne yapılmalı, YK, lisanslı 

firma ve ilçe belediye işbirliği nasıl olmalı, toplama sistemi maliyetleri nasıl karşılanmalı, roller 

ne olmalı? 
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 Sokak toplayıcılarının malzemelerini verdikleri kayıt dışı firmalara idari yaptırım 

uygulanmalıı. Kayıt dışı hurda ve geri dönüşüm firmaları denetlenmeli. Toplama 

sistemi maliyetleri entegre atık yönetim planına göre oluşturulmalı. Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı koordinasyonu ve İlçe Belediyeleri yönetiminde olmalı. 

Bunun için ekonomik altyapı oluşturulmalı. 

 Lisanssız toplamalar engellenmeli 

 Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından denetim yapmalı. Kolluk kuvvetlerinden 

yardım alınmalı, Zabıta kabahatler kanununa göre ceza kesmeli. Zabıtanın yetkileri 

arttırılmalı. 

 Kent konseyinde sokak toplayıcıları ile ilgili karar alınmalı ve konu BBB meclisinde 

görüşülmeli. 

 Belediyeler gerekli altyapıyı kurmalı 

 Organik atıklar değerlendirilmeli. Balık hali, şehir hastanesi gibi kompleksler proje   

kapsamına dahil edilmeli. 

 Akademik çalışmalarda atık karakterizasyonu yapılmalı. 

 Belediyeler tarafından kurulan atık getirme merkezlerinin işleyişi ile ilgi 

vatandaşlar duyurularla bilgilendirilmeli.  

 Hurdacılar altyapı sistemini olumsuz etkilemekte ve vatandaşları atığı bedel 

karşılığında vermeye teşvik etmektedir.  

 Atıkların ayrıştırılması işlemi Büyükşehir Belediyesi tarafından tek elden yapılmalı 

ve otomatik ayrıştırma sistemi kurulmalı. 

 Toplanan atıklara evsel atıkların karıştırılması önlenmeli, belediyelerle anlaşmalı 

lisanslı firmaların zarar etmesi önlenmeli . 

 Kurumlar daha şeffaf olmalı. 

 Belediyeler entegre atık sistemini kurmalı. 

 Emniyet ve kolluk kuvvetlerinin müdahale etmeli. 

 Sokak toplayıcılarının maaşlı işçi olarak sisteme entegrasyonları sağlanmalı. 

 Sokak toplayıcıları sorunu sadece Çevre yönetimi kapsamında değerlendirilmeyip, 

bu konu ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, asayiş vb. gibi kurumlar da 

çalışmalar yapmalı. 

   Zabıtalar tarafından yeterli güvenlik önlemi alınıp konuya müdahil olmalı . 

 Lisanslı firmalar, bu toplayıcıların atıklarını almamalı. 

 Yönetmelik dili netleştirilmeli. 

 Belediyeler için ambalaj atıkları toplama sisteminin kurulmasıyla ilgili bir standart 

oluşturulmalı, belediyeler yönlendirilmeli 

 Ambalaj atığı ihaleleri tek tip olmalı. 

 YK’ lar yeterince desteklenmeli. 

 YK’ ların özkaynağına bakılmalı. 

 Firmaların tamamı yükümlülüklerini yerine getirmeli.  

 Belediyeler, YK’ların şeffaf bir yapısı olmalı.  

 Belediyelerin işbirliği ile denetimler arttırılmalı. 

 Kompost tesisleri Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulmalı. 
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3.3.SORUN ALANI: Ayrı toplanan atıkların geri dönüşümü, geri kazanım 

sürecinde yetersizlikler 

 

Geri dönüşüm ve geri kazanım sektörünü geliştirmek ve tesis sayısını arttırmak için neler 

yapılmalı? Kimler rol almalı 

 

 

 Firmaların rolleri belirlenmeli 

 Entegre atık planı ve sıfır atık planlarını kapsamında yapılan fizibiliteler sonucunda özel 

sektör ve kamunun payı belirlenmeli.  

 Yatırım projeksiyonu buna göre yapılmalı. Belediyeler ve özel sektör birlikte bunda rol 

almalı. 

 Geri kazanım sürecindeki yetersizlikler giderilmeli 

 Kaynağında ayrıştırma arttırılmalı 

 Denetim arttırılmalı 

 Büyükşehirlerin tesis yatırımı yapması sağlanmalı 

 Geri dönüşüm sektöründe yeterli kaliteli atık sağlanmalı 

 Geri dönüşümden arta kalan ürünler ek yakıt olarak kullanılmalı 

 Kalorifik değeri yüksek atıklar çimento fabrikasında değerlendirilmeli veya ek yakıt 

olarak kullanılmalı 

 Sistemin içinde ödül ve ceza yer alması, 

 Kamuda bu süreci yürütecek birimlerin kurulması ile ilgili bir bağlayıcılığın olmaması, 

 EÇBS sistem altyapısının yetersiz olması, 

 Sokak toplayıcılarının yasal mevzuatta yer almaması, 

 Sokak toplayıcılarına cezai işlem uygulanmaması, 

 Lisanslı firmaların sokak toplayıcılarından malzeme alması, 

 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin denetimlerinin yetersiz olması, 

 

 

 

3.4.ÇEVRE KANUNU KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 Geri kazanım katılım payı uygulaması YK’ları nasıl etkileyecek? 

 

 Katılım payı yeni yapı ile devlet tarafından yapılandırılan bir sistem üzerine 

döndürülmel,  YK lar ortadan kaldırılmamalı.  

 Geri kazanım katkı payı YK ları olumsuz etkilememeli. 

 

 
 İlçe belediyelerin ve lisanlı firmaların altyapı kurmayla ilgili maliyetlerini kim 

karşılayacak? 

 

 Devlet bu yeni katkı payları ile lisanslı TAT’ lara bir teşvik vermeli, YK lara giden 

katkı payı, devletin kuracağı yeni yapıya gitmeli ve buralarda kullanılmalı. 

 

 Geri kazanım katılım payından belediye ve firmalara proje üzerinden ödemeyi Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı yapmalı 
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 Depozito uygulaması lisanslı firmaları, toplama ayırma tesislerini nasıl etkileyecek? 

 

 Lisanslı firmalara gelen atık miktarından düşüşler yalanabilir 

 Tüm ülkeyi kapsayan, Türkiye’yi yöneten tek bir depozito sistemi olmalı 

 

 

 Genel Olarak: 

 

1. Geri kazanım payının YK’ lar arasında olumsuz etkileri ve tesis kapanmaları olmamalı. 

2. Katı atık tarifesi ambalaj atıkları konusunu da içermeli. 

3. Geri kazanım payının Çevre Bakanlığına geçmesi ve çevre ile ilgili kamuya geri 

döndürülmesi sağlanmalı. 

 

 

4. ÇALIŞTAY SONUÇ VE DEĞERLENDİRME: 

 

Çalıştay kapsamında sıfır atık taslak yönetmeliği taslağı da değerlendirilmiş olup katılımcıların 

görüş ve önerileri alınmıştır. Bu görüş ve öneriler de ayrı bir dosya halinde Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’na gönderilmiştir. 

 

Çalıştay genel olarak değerlendirildiğinde farklı paydaşların bir araya gelerek yaşanan 

sıkıntıları paylaşmaları açısından faydalı olmuştur. Bursa’nın özel atıkların yönetimi 

konusunda diğer illere nazaran daha iyi bir konuda yer aldığı ama toplama veriminin istenen 

seviyelerde olmadığı tespit edilmiştir. Sokak toplayıcılarının önemli bir sorun olduğu ve sistemi 

olumsuz etkilediği, bu sorunun çözümü için kayıt dışı hurda sektörünün önlenmesi gerektiği bu 

konuda ilçe belediyeler, çevre ve şehircilik il müdürlükleri aracılığıyla denetimlerin ve cezai 

yaptırımların önemli olduğu, özellikle AEET’ler ve bitkisel atık yağlar konusunda geri kazanım 

tesisi olarak yeterli altyapının ülkemizde olduğu ancak tesislere girdi sağlayacak yeterli kalitede 

atık toplanamadığı, ilçe belediyeleri için özellikle ambalaj atıklarıyla ilgili altyapının kurulması 

ve ihale yöntemi konusunda tek tip uygulamanın yapılması gerektiği, organik atıkların 

değerlendirilmesine yönelik Bursa ölçeğinde tesis ihtiyacı olduğu, geri dönüştürülemeyen 

ancak kalorifik değeri yüksek olan atıkları çimento fabrikaların değerlendirilmesine yönelik 

uygulamaları arttırılması gerektiği bu konuda yeterli potansiyelin olduğu, çevre kanunu ile 

getirilecek geri kazanım katılım payı uygulamasından elde edilecek gelirin çevre ve şehircilik 

bakanlığını bünyesinde toplanması ve bu havuzdan ilçe belediyelerine destek sağlanması 

gerektiği belirlenmiştir.  
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ÇALIŞTAYDAN GÖRÜNTÜLER 
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