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DAĞITIM YERLERİNE
 

Bakanlığımızca hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma
ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların
korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin kurulması,  yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi
amacıyla "Sıfır Atık" prensibi dünyada olduğu gibi ülkemizde de hedef projeler arasında yerini almış ve
uygulamanın tüm Türkiye'de yaygınlaştırılmasına yönelik Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine
Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde 2017 yılı Haziran ayında Ülkemiz için ‘Sıfır Atık Projesi'
başlatılmıştır. Bakanlığımızca hazırlanan Sıfır Atık Yönetmeliği 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda; İlimizde Sıfır Atık Projesinin uygulanması ve uygulamaların yaygınlaştırılmasına
ilişkin 25.03.2021 tarihinde Sayın Valimiz Hüseyin ÖNER ve eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi'nin
katılımı ile ‘Sıfır Atık Projesi Bilgilendirme Toplantısı' yapılmıştır. Toplantıda görüşülen hususlar
çerçevesinde İlimizde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla ‘ Plastik Kapak Kampanyası'
başlatılmasına karar verilmiştir.

Bahse konu kampanyanın amacı; Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşebilen plastik kapaklara
bir değer katarak çevre kirliliğini önlemek, doğal kaynakların kaybına neden olacak ürünleri gönüllü
olarak toplayarak ekonomiye katkı sağlamaktır. Başlatılan proje kapsamında toplanan plastik kapaklar
geri dönüşüm sürecine katılacak ve karşılığında engelli vatandaşlarımız için tekerlekli sandalye alımı
yapılacaktır.

Öncelikli olarak 2021 Yılı 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında, toplanan plastik kapaklarla
tekerlekli sandalye alımı yapılarak engelli vatandaşlarımıza verilecek olup kampanya sonraki süreçte
devam ettirilecektir.

Bu itibarla; İlimizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bu kurum/kuruluşlara bağlı tüm
birimler tarafından; kampanyanın başlatılarak gerekli materyallerin (toplama ekipmanları, bilgilendirme
afişleri vs.) ivedilikle temin edilmesi ve uygun yerlere yerleştirilmesi, kurum personellerinin kampanya
hakkında bilgilendirilmesi, kampanyaya gerekli hassasiyetin gösterilmesinin sağlanması ve mümkün
olduğunca fazla kapağın toplatılması, toplanan kapakların uygun bir alanda biriktirilmesi, yapılan
çalışmaların titizlikle takip edilmesi hususlarında;
 

Gereğini ve bilgilerinizi önemle rica ederim.
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