
 
T.C.

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
 15 TEMMUZ İLKOKULU

 ( Kurum Kodu : 762333 )
 2018-2019 Eğitim - Öğretim Yılı

SIFIR ATIK PROJESİ ATIK YÖNETİM PLANI

Atık Geçici Depolama Alanı Yönetim Planı
 SORU  1 - Okul/kurum olarak uyguladığınız bir Atık Yönetim Sistemi var mı?
 Cevap : HAYIR

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 04.02.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Okul/kurumumuzda oluşan atıkların
toplanması, depolanması ve teslim edilmesini
içeren bir Atık Yönetim Sisteminin kurulması

 *  Bütçe ve ekipmanın yetersi olması  *  Gerekli personel ve malzeme temini için
yerel kaynaklar kullanılacak ve ilgili
kurumların destekleri alınacak

 *  Ekip Kurma Çalışmaları: Okul/kurumumuza
ait Atık Yönetim Sistemi kurma çalışmalarını
yapacak bir ekibin kurulması

 SORU  2 - Okul/kurumunuzda her atık türünün ayrı olarak depolanabileceği Geçici Depolama Alanı var mı?
 Cevap : HAYIR

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 04.02.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Yeterli büyüklükte bir Geçici Depolama
Alanı oluşturmak için yer tespiti yapılması

 *  Geçici Depolama Alanı ile ilgili kriterlerin
bilinmemesi

 *  Okul/kurum bahçe ve eklentilerinde Geçici
Depolama Alanı olarak kullanılabilecek birden
fazla yer belirlenerek yönetime değişik
alternatifler sunulacak

 *  Toplantı: Yerel yönetimler ile yapılacak
toplantılar

 SORU  3 - Okul/kurumunuzda bina yönetimi Geçici Depolama Alanı yapımı ve eksikliklerinin giderilmesi konusunda destek veriyor mu?
 Cevap : EVET
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 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 04.02.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Bina yönetimi ile işbirliği içinde çalışarak
verilen desteğin devam etmesinin
sağlanması

 *  Geçici Depolama Alanı ile ilgili kriterlerin
bilinmemesi

 *  Okul/kurum yönetimine eğitimler vererek
destekleri alınacak

 *  Toplantı: İl ve ilçe Müdürlükleri ile
yapılacak toplantılar

 SORU  4 - Okul/kurumunuzdaki Geçici Depolama Alanının kapasitesi (yüzölçümü/büyüklüğü ) yeterli mi?
 Cevap : EVET

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 04.02.2019

 GÖSTERGELER   EVeP16 bilgi girişi,   Toplantı tutanakları, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Geçici Depolama Alanının aynı
kapasite/büyüklükte devamlılığının
sağlanması

 *  Geçici Depolama Alanının bakım ve
onarımı için gerekli bütçenin olmaması

 *  Geçici Depolama Alanı ile ilgili atık
yerleşim/depolama planı yapılacak

 *  Toplantı: Geçici Depolama Alanı atık
yerleşim/depolama planı oluşturmak için
yapılacak toplantılar

 SORU  5 - Okul/kurumunuzdaki Geçici Depolama Alanı her atık türünü ayrı olarak depolayacak şekilde tasarlanmış mı?
 Cevap : HAYIR

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 04.02.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Geçici Depolama Alanını her atık türünü
birbirine karıştırmadan ayrı ayrı depolayacak
şekilde planlanması/tasarlanması

 *  Her atık türüne uygun bidon ve kutu
almak için yeterli ekonomik kaynağın
olmaması

 *  Okul/kurumdaki atık türlerini belirleyerek
Geçici Depolama Alanına ait alternatif
yerleşim planları yapılacak

 *  Yerleşim planı çizme: Geçici Depolama
Alanı yerleşim planı çizilecek

 SORU  6 - Okul/kurumunuzdaki Geçici Depolama Alanının çevresi tel örgü veya duvar ile çevrili mi?
 Cevap : HAYIR

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 04.02.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Geçici Depolama Alanının çevresini
telörgü/duvar ile çevirerek yetkisiz kişilerin

 *  Geçici Depolama Alanının etrafını
çevirmek için yeterli maddi kaynağın

 *  Okul/kurum yönetimine Sıfır Atık Projesinin
önemi anlatılacak

 *  Toplantı: İl ve ilçe Müdürlükleri ile
yapılacak toplantılar
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alana girişinin engellenmesi olmaması

 SORU  7 - Okul/kurumunuzdaki Geçici Depolama Alanının kilitlenebilir kapısı var mı?
 Cevap : EVET

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 04.02.2019

 GÖSTERGELER   EVeP16 bilgi girişi,   Toplantı tutanakları, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Geçici Depolama Alanının kapısını kilitli
tutarak sadece görevli personelin girmesinin
sağlanması
 *  Geçici Depolama Alanı kapısı ve kilitlerinin
bakım ve kontrollerini yaparak sağlamlığının
korunması

 *  Geçici Depolama Alanı kapı ve kilidinin
bakım ve onarımını yapmak için yeterli
maddi kaynağın olmaması

 *  Okul/kurum yönetimine Sıfır Atık Projesinin
önemi anlatılacak

 *  Toplantı: İl ve ilçe Müdürlükleri ile
yapılacak toplantılar

 SORU  8 - Okul/kurumunuzdaki Geçici Depolama Alanının üzeri kapalı mı?
 Cevap : EVET

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 04.02.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Geçici Depolama Alanının üzerinin bakım
ve kontrollerinin yapılması

 *  Geçici Depolama Alanının üzerinin bakım
ve onarımını yapmak için yeterli maddi
kaynağın olmaması

 *  Okul/kurum yönetimine Sıfır Atık Projesinin
önemi anlatılacak

 *  Toplantı: İl ve ilçe Müdürlükleri ile
yapılacak toplantılar

 SORU  9 - Okul/kurumunuzdaki Geçici Depolama Alanının zemini geçirimsiz malzeme ile kaplı mı?
 Cevap : EVET

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 04.02.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Geçici Depolama Alanı zemininin bakım ve
onarımlarının yapılması

 *  Geçici Depolama Alanı zemininin bakım ve
onarım için yeterli maddi kaynağın olmaması

 *  Zeminin bakım ve onarımları zamanında
yapılacak

 *  Toplantı: İl ve ilçe Müdürlükleri ile
yapılacak toplantılar

 SORU  10 - Okul/kurumunuzdaki Geçici Depolama Alanında her atık türünün ayrı depolanması için uygun sayı ve özellikte bidon veya kutu var mı?
 Cevap : HAYIR
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 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 04.02.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Her atık türüne uygun bidon veye kutunun
temin edilmesi

 *  Her atık türünün ayrı depolanması için
uygun özellikte bidon veya kutuyu alımı için
yeterli maddi kaynağın olmaması
 *  Her atık türüne göre uygun bidon veya
kutuyu alımı yapılacak yerlerin kısıtlı sayıda
olması

 *  İl ve ilçe müdürlükleri ile görüşülerek
maddi kaynak sağlanacak
 *  Yerel yönetimler ile görüşerek maddi
kaynak sağlanacak

 *  Toplantı: İl ve ilçe Müdürlükleri ile
yapılacak toplantılar

 SORU  11 - Okul/kurumunuzda Geçici Depolama Alanınında "Tehlikeli Atık" ve "Tehlikesiz Atık" levhaları asılı mı ve Tehlikeli Atıklar ilgili mevzuata uygun
olarak toplanıyor mu?
 Cevap : HAYIR

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 04.02.2019

 GÖSTERGELER   Tehlikeli atık yoktur

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Tehlikeli atık yoktur  *  Tehlikeli atık yoktur  *  Tehlikeli atık yoktur  *  Tehlikeli atık yoktur

 SORU  12 - Okul/kurumunuzdaki Geçici Depolama Alanında gerekli güvenlik önlemleri alınıyor mu?
 Cevap : EVET

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 04.02.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Geçici Depolama Alanında bulunan
güvenlik ekipmanlarının bakım ve
onarımlarının yaptırılması

 *  Güvenlik ekipmanlarının bakım ve
onarımları için yeterli maddi kaynak
olmaması

 *  Okul/kurum yönetimine Sıfır Atık Projesinin
önemi anlatılacak
 *  Okul/kurum yönetimine güvenlik tedbirleri
ve ekipmenlarının önemi anlatılacak

 *  Toplantı: İl ve ilçe Müdürlükleri ile
yapılacak toplantılar

 SORU  13 - Okul/kurumunuzdaki atıkların toplanması ve depolanmasından sorumlu personel gerekli eğitimleri aldı mı?
 Cevap : HAYIR

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 04.02.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER
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 *  Personelin ve okul/kurum yönetiminin Sıfır
Atık Projesi ile ilgili bilgilendirilmesi ve gerekli
çalışmaların güvenli bir şekilde yapılması için
gerekli eğitimlerin düzenlenmesi

 *  Eğitim alınacak kurum ve kuruluşların
bilinmemesi

 *  Eğitim alınacak kurum ve kuruluşlar
belirlenecek

 *  Yönetimin Eğitimi: Atık Yönetim Sistemleri
konusunda Okul/kurum yönetimine verilecek
bilinçlendirme eğitimleri
 *  Personelin Eğitimi: Atık Yönetim Sistemleri
konusunda ilgili personele verilecek
bilinçlendirme eğitimleri
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Atıkların Ayrı Toplanması Yönetim Planı
 SORU  1 - Okul/kurumunuzda oluşan atık türlerini (cam, kağıt, plastik, gıda,metal, tıbbi atık, kimyasal, tehlikeli, tehlikesiz vb.) belirlediniz mi?
 Cevap : EVET

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 14.06.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi,   Toplantı tutanakları, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Okul/kurumda oluşan atıklardan
belirlenmemiş olan atık türü bırakılmaması

 *  Okul/kurumda oluşan atıklar ile ilgili daha
önce bir çalışma yapılmamış olması
 *  Okul/kurumdaki birimlerde oluşan atık
türlerinin çok fazla olmasından dolayı atık
türlerini belirlemenin zor olması

 *  Okul/kurumdaki her birimin kendi
biriminde oluşan atık türlerini belirlemesi
sağlanacak

 *  Toplantı: Okul/kurumdaki birim
sorumluları ile atık ve atık türlerinin
belirlenmesi konusunda yapılacak toplantı

 SORU  2 - Okul/kurumunuzda atıkların türlerine göre ayrı toplanması için yeterli sayı, kalite ve kapasitede kutu, konteyner, bidon vb. var mı?
 Cevap : HAYIR

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 14.06.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi,   Toplantı tutanakları, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Her atık türüne göre yeterli sayıda kutu,
konteyner, bidon vb. temin edilmesi

 *  Yeterli maddi kaynağın olmaması  *  İl ve İlçe Müdürlüklerinden maddi kaynak
ve personel talebinde bulunulacak
 *  Yerel yönetimlerden maddi kaynak ve
personel talebinde bulunulacak

 *  Toplantı: İl ve ilçe Müdürlükleri ile
yapılacak toplantılar
 *  Toplantı: Yerel yönetimler ile yapılacak
toplantılar

 SORU  3 - Okul/kurumunuzda atıkların türlerine göre uygun kutu ve bidonlara atılması bilinci oluştu mu?
 Cevap : HAYIR

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 14.06.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi,   Toplantı tutanakları, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Her atık türünün ilgili kutu bidon vb.
atılmasının sağlanması

 *  Okul/kurum yönetimi, personel ve
öğrencilerin Sıfır Atık Projesi ve ilgili mevzuat
hakkında bilgisiz olması

 *  Okul/kurumumuzda sınıflar arası atık
toplama yarışmaları düzenleyerek öğrenciler
teşvik edilecek

 *  Yarışma: Öğrencileri atık toplama
konusunda teşvik etmek için yapılacak ödüllü
atık toplama yarışmaları

 SORU  4 - Okul/kurumunuzda atıkların türlerine göre ayrı toplanması sırasında gerekli güvenlik tedbirleri alınıyor mu?
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 Cevap : HAYIR
 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 14.06.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi,   Toplantı tutanakları, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Atık türlerine göre güvenli toplama
ekipmanlarının (kutu, bidon vb.) sağlanması

 *  Yeterli maddi kaynağın olmaması  *  İl ve İlçe Müdürlüklerinden maddi kaynak
talebinde bulunulacak
 *  Yerel yönetimlerden maddi kaynak ve
talebinde bulunulacak

 *  Öğrencilerin Eğitimi: Atık Yönetim
sistemleri konusunda ilgili öğrencilere
verilecek bilinçlendirme eğitimleri
 *  Atık Toplama Personeli Eğitimi: Atık
toplama personeline atıkların toplanması
esnasında uyulması gereken güvenlik
tedbirleri ve kişisel koruyucu donanım
kullanımı hakkında verilecek eğitimler

 SORU  5 - Okul/kurumunuzda atıkların türlerine göre ayrı toplanması için belirlenmiş günler/saatler var mı?
 Cevap : HAYIR

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 14.06.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi,   Toplantı tutanakları, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Okul/kurum çalışma saatlerini dikkate
alarak, atıkların ayrı toplanması için
gün/saatlerin belirlenmesi

 *  Okul/kurum çalışma saatlerinden dolayı
atıkların ayrı toplanması için gün/saat
ayarlamasının zor olması

 *  Okul/kurumumuz tarafından uygulanan,
Atık Yönetim Sisteminde atıkların ayrı
toplanması amacıyla gün/saat belirlemek için
yöntem belirlenecek

 *  Toplantı: Atıkların ayrı toplanması için
gün/saat belirlemek amacıyla Atık Yönetim
Sistemi üyeleri, okul/kurum yönetimi ve atık
toplama personelinin katılımı ile yapılacak
toplantılar

 SORU  6 - Okul/kurumunuzda türlerine göre ayrı olarak toplanmış atıkların, Geçici Depolama Alanına taşınması için uygun ekipman (konteyner, el
arabası, bidon, kutu vb.) var mı?
 Cevap : HAYIR

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 14.06.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Her atık türüne göre uygun taşıma
ekipmanının ( konteyner, el arabası, bidon,
kutu vb.) temin edilmesi

 *  Yeterli maddi kaynağın olmaması  *  Okul/kurum yönetiminden maddi kaynak
talebinde bulunulacak

 *  Toplantı: İl ve ilçe Müdürlükleri ile
yapılacak toplantılar
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 SORU  7 - Okul/kurumunuzda atıkların türlerine göre ayrı şekilde düzenli olarak toplanması için yeterli personel var mı?
 Cevap : HAYIR

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 14.06.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Okul/kurum yönetiminden personel
istenerek personel eksikliğinin giderilmesi

 *  Personel istihdamı için yeterli maddi
kaynağın olmaması

 *  Atık toplama planı yapılacak  *  Personelin Eğitimi: Atıkların toplanması
konusunda ilgili personele verilecek eğitimler
 *  Toplantı: İl ve ilçe Müdürlükleri ile
yapılacak toplantılar

 SORU  8 - Okul/kurumunuzda atıkların türlerine göre ayrı şekilde toplanmasından sorumlu personel gerekli eğitimleri aldı mı?
 Cevap : HAYIR

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 14.06.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Eğitim planlaması yaparak tüm atık
toplama personeline eğitim verilmesi

 *  Personelin eğitim konusunda isteksiz
olması
 *  Personelin çok sık değişmesi, personel
sürekliliğinin sağlanamaması
 *  Eğitim düzenlemek ve vermek için yeterli
zaman olmaması
 *  Personele eğitim verecek kurum veya
kuruluşların bilinmemesi

 *  Personel eğitim almaları konusunda teşvik
edilecek
 *  Okul/kurum yönetimi personelin eğitim
alması gerekliliği konusunda ikna edilecek

 *  Personelin Eğitimi: Atıkların toplanması
konusunda ilgili personele verilecek eğitimler
 *  Toplantı: Zaman düzenlemesi yapmak için
yapılacak toplantılar

 SORU  9 - Okul/kurumunuzda tekrar kullanılabilecek atıkları ( masa, sandelye, sıra, bilgisayar vb.) değerlendirmek için bir çalışmanız var mı?
 Cevap : HAYIR

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 14.06.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Okul/kurumumuzda tekrar kullanıma
kazandırılabilecek atık türlerinin tespit
edilmesi

 *  Tekrar kullanılabilecek atıkların bakım
onarımını yapabilecek yeterlilikte personel
olmaması
 *  Bakım onarım yapmak için yeterli
ekipman bulunmaması
 *  Tekrar kullanılabilecek atık türlerinin

 *  Tekrar kullanılabilecek atık türleri
belirlenecek

 *  Personelin Eğitimi: Tekrar kullanılabilecek
atıkların bakım ve onarımı konusunda ilgili
personele verilecek eğitimler
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bilinmemesi

 SORU  10 - Okul/kurumunuzda yemekhane, kantin, restoran vb. yerlerde yemek atıkları ile diğer atıkların karışmaması/ayrı toplanması için önlem
alınıyor mu?
 Cevap : HAYIR

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 14.06.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Yemekhane, kantin, restoran vb. yerlerde
yemek atıkları ile diğer atıkların
karışmaması/ayrı toplanmasının sağlanması

 *  Personelin önem vermemesi
 *  Öğrencilerin önem vermemesi
 *  Yemek atıklarının atılması için diğer
atıklardan ayrı bir bidon, kutu vb. olmaması
 *  Yemekhane, kantin, restoran vb. yerlerde
her atık türüne ait kutu, bidon vb. lerine
bırakmak için uygun alan olmaması

 *  Yemekhane, kantin, restoran vb.
yerlerdeki atık kutu, bidon vb. üzerine dikkat
çekecek şekilde atık türü yazılacak
 *  Yemekhane, kantin, restoran vb. yerde
çalışan personel yemek atıklarının ilgili kutu,
bidon vb. lerine atılıp atılmadığını takip
edecek

 *  Personel Eğitimi: Yemek atıkları ile diğer
atıkların ayrı atık toplama kutu, bidon vb.
lerine atılması gerekliliği ile ilgili personele
verilecek eğitimler
 *  Öğrencilerin Eğitimi: Yemek atıkları ile
diğer atıkların ayrı atık toplama kutu, bidon
vb. lerine atılması gerekliliği ile ilgili
öğrencilere verilecek eğitimler

 SORU  11 - Okul/kurumunuzda oluşan "Tehlikeli Atık" türleri biliniyor ve diğer atıklardan %100 ayrı toplanıyor mu?
 Cevap : HAYIR

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 14.06.2019

 GÖSTERGELER   Tehlikeli atık yoktur

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Tehlikeli atık yoktur  *  Tehlikeli atık yoktur  *  Tehlikeli atık yoktur  *  Tehlikeli atık yoktur
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Atıkların Tartım ve Teslimi Yönetim Planı
 SORU  1 - Okul/kurumunuzda toplanan atıkların tartım ve teslim sıklığını belirlemek için (tartım günleri/saatleri, teslim günleri/saatleri vb) bir plan
yaptınız mı?
 Cevap : HAYIR

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 14.06.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Okul/kurum çalışma yoğunluğuna göre
atıkların tartım ve teslim günleri/saatleri
sıklığının planlanması

 *  Okul/kurumda daha önce geri dönşümlü
atık toplama işlemi yapılmadığından
toplanabilecek atık miktarının bilinmemesi
 *  Okul/kurumda daha önce geri dönşümlü
atık toplama işlemi yapılmadığından
toplanabilecek atık miktarının tahmini olması
ve gerçek değerler üzerinden plan
yapılamaması
 *  Okul/kurumumuzun atık teslim
gün/saatleri ile atık toplama firmasının atık
toplama gün/saatlerinin uymaması
 *  Personelin yetersiz olması

 *  Alım miktarı belli olan malzeme türlerine
göre ortaya çıkabilecek atık miktarları
planlanacak

 *  Toplantı: İl ve ilçe Müdürlükleri ile
yapılacak toplantılar

 SORU  2 - Okul/kurumunuzda toplanan atıkların teslimi için bölgenizdeki belediyece yetkilendirilmiş İzinli/Lisanslı bir Atık Toplama Firması ile anlaştınız
mı?
 Cevap : EVET

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 14.06.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Bölgemizde faaliyet gösteren ve
belediyece yetkilendirilmiş izinli/lisanslı atık
toplama firmalarının hepsi ile görüşerek
okul/kurumumuzun uygulamış olduğu Atık
Yönetim Sistemine en uygun şartları sunan
atık toplama firmasının belirlenmesi ve
anlaşılmas

 *  Bölgemizde faaliyet gösteren ve
belediyece yetkilendirilmiş izinli/lisanslı atık
toplama firma sayısının az olması

 *  Görüşülen atık toplama firmalarının
çalışma şartları öğrenilerek,
okul/kurumumuzun uyguladığı Atık Yönetim
Sistemine uyumluluğu belirlenecek

 *  Toplantı: Yetkili atık toplama firmalarının
öğrenilmesi için belediyeler ile yapılan
toplantılar

 SORU  3 - Toplanan atıkların tartım ve teslimi yapılırken, atıklar türlerine (kağıt, metal,plastlk vb.) göre sınıflandırılıyor mu?
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 Cevap : HAYIR
 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 14.06.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Atıkların Geçici Depolama Alanında
türlerine göre (kağıt, plastik, metal vb.)
sınıflandırılarak depolanmasının sağlanması

 *  Atıkları türlerine göre depolamak için her
atık türüne uygun kutu, bidon vb. lerinin
olmaması
 *  Okul/kurumumuzda ortaya çıkan atık
türlerinin belirlenmiş olmaması
 *  Her atık türüne uygun kutu, bidon vb.
lerinin olmaması
 *  Yeterli personelin olmaması

 *  Her atık türüne uygun depolama ve
taşıma kutu, bidon vb. leri temin edilecek

 *  Toplantı: İl ve ilçe Müdürlükleri ile
personel talebi konusunda yapılacak toplantı

 SORU  4 - Atıkların tartım ve teslim işlemlerini tutanak/teslim belgesi ile belgelendiriyor musunuz?
 Cevap : EVET

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 14.06.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Atık teslim belgesi/tutanaklarının düzenli
aralıklar ile doldurulması
 *  Düzenlenen atık teslim
belgesi/tutanaklarının arşivlenerek
saklanması

 *  Toplanan atık miktarının az olduğu
dönemlerde belirlenen gün/saatde atık teslim
işleminin yapılmasına ihtiyaç duyulmaması
 *  Personelin atık teslim belgesi/tutanaklarını
arşivlemeyi önemsememesi

 *  İlgili personele atık teslim
belgesi/tutanaklarının arşivlenmesinin önemi
anlatılacak

 *  Personel Toplantısı: Atık tartım ve teslim
işlemini yapan personel ile teslim
belgesi/tutanağının önemi hakkında
yapılacak toplantı

 SORU  5 - Atıkların tartım ve teslim işlemleri sırasında gerekli güvenlik kurallarına uyuluyor mu?
 Cevap : EVET

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 14.06.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Her atık türünün içerdiği tehlikelerin
belirlenmesi

 *  Atık türlerinin içerdiği tehlikelerin
bilinmemesi
 *  Atık türlerine göre kullanılması gereken
Kişisel Koruyucu Donanmların bilinmemesi
 *  Personelin Kişisel Koruyucu Donanım
kullanmak istememesi
 *  Her atık türüne uygun güvenlikli kutu,

 *  Atık türlerine göre kullanılması gereken
Kişisel Koruyucu Donanımlar temin edilecek

 *  Toplantı: İl ve İlçe Müdürlükleri ile maddi
kaynak temini için yapılan toplantılar
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bidon vb. olmaması
 *  Güvenlik ekipmanları ve Kişisel Koruyucu
Donanım almak için yeterli maddi kaynağın
olmaması
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Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetleri Yönetim Planı
 SORU  1 - Okul/kurumunuzda Sıfır Atık Projesi kapsamında verilmesi gereken eğitimler belirlenip bu eğitimlerin kimlere ve ne zaman verileceği
hakkında bir eğitim planlaması yapıldı mı?
 Cevap : HAYIR

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 14.06.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Okul/kurumumuzda eğitim verilecek
grupların (okul/kurum yönetimi, oadak
noktası/çalışma ekibi, personel, atık toplama
ve depolama personeli, temizlik personeli,
öğrenci vb.) belirlenmesi

 *  Okul/kurumumuda çalışan personelin sabit
iş tanımı olmadığından grup oluşturmakta
zorlanılması
 *  Okul/kurumumuzda Sıfır Atık Projesi
Eğitimleri verebilecek yeterlilikte kendi
personelimizin bulunmaması
 *  Okul/kurumumuzda eğitim verilebilecek
uygun ortam olmaması
 *  Okul/kurum yönetiminin Sıfır Atık Projesi
eğitimleri almak konusunda isteksiz olması

 *  Okul/kurum personelinin iş tanımları
yapılacak sorumlulukları ve çalışma alanları
belirlenecek

 *  Toplantı: Okul/kurum personelinin iş
tanımları yapılacak sorumlulukları ve çalışma
alanları belirlemek için yapılacak toplantılar

 SORU  2 - Okul/kurumunuzun Odak Noktası/Çalışma Ekibine Sıfır Atık Projesi hakkında bilinçlendirme/farkındalık eğitimleri verildi mi?
 Cevap : HAYIR

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 14.06.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Odak Noktası/Çalışma Ekibinin tamamına
Sıfır Atık Projesi hakkında
bilinçlendirme/farkındalık eğitimleri verilmesi

 *  Odak Noktası/Çalışma Ekibinin Sıfır Atık
Projesi bilinçlendirme/farkındalık eğitimleri
almak konusunda isteksiz olması
 *  Okul/kurum işlerinin yoğunluğundan
dolayı eğitime ayrılacak zamanın az olması
 *  Okul/kurum yönetiminin yapılacak
bilinçlendirme/farkındalık eğitimlerini mesai
saati dışında yapılmasını istemesinden doayı
Odak Noktası/Çalışma Ekibinin isteksiz olması

 *  Okul/kurum çalışma ve iş planı yapılarak
bilinçlendirme / farkındalık eğitimlerinin
okul/kurum işleyişini etkilememesi için uygun
zaman ayarlaması yapılacak

 *  Yarışma: Odak Noktası/Çalışma Ekibinin
bilinçlendirme / farkındalık eğitimleri almaları
ve yapılacak çalışmalara katılmalarını teşvik
etmek için yapılacak yarışmalar

 SORU  3 - Okul/kurumunuzun yönetimine Sıfır Atık Projesi hakkında bilinçlendirme/farkındalık eğitimleri verildi mi?
 Cevap : HAYIR
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 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 14.06.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Okul/kurum yönetiminin tamamına Sıfır
Atık Projesi hakkında
bilinçlendirme/farkındalık eğitimleri verilmesi

 *  Okul/kurum yönetiminin Sıfır Atık Projesi
bilinçlendirme/farkındalık eğitimleri almak
konusunda isteksiz olması

 *  Okul/kurum yönetimine Sıfır Atık Projesinin
faydaları hakkında eğitim verilerek teşvik
edilecek

 *  Sunum Hazırlama: Okul/kurum yönetimine
sunmak üzere Sıfır Atık Projesinin faydaları
hakkında hazırlanacak sunum

 SORU  4 - Okul/kurumunuzun personeline Sıfır Atık Projesi hakkında bilinçlendirme/farkındalık eğitimleri verildi mi?
 Cevap : HAYIR

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 14.06.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Okul/kurum personelinin tamamına Sıfır
Atık Projesi hakkında bilinçlendirme/
farkındalık eğitimleri verilmesi

 *  Okul/kurum personelinin Sıfır Atık Projesi
bilinçlendirme/farkındalık eğitimleri almak
konusunda isteksiz olması
 *  Okul/kurum işlerinin yoğunluğundan
dolayı eğitime ayrılacak zamanın az olması
 *  Okul/kurum yönetiminin, kurum işlerinin
aksayacağı düşüncesiyle Okul/kurum
personelinin eğitim almasını istememesi

 *  Okul/kurum personeli eğitim almaları
konusunda yarışma, sunum, sinevizyon vb.
etkinlikler ile teşvik edilecek

 *  Yarışma: Okul/kurum personelinin
bilinçlendirme / farkındalık eğitimleri almaları
ve yapılacak çalışmalara katılmalarını teşvik
etmek için yapılacak yarışmalar

 SORU  5 - Okul/kurumunuzun öğrencilerine Sıfır Atık Projesi hakkında bilinçlendirme/farkındalık eğitimleri verildi mi?
 Cevap : HAYIR

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 14.06.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Okul/kurumdaki öğrencilerin tamamına
Sıfır Atık Projesi hakkında bilinçlendirme/
farkındalık eğitimleri verilmesi

 *  Okul/kurumdaki öğrencilerin Sıfır Atık
Projesi bilinçlendirme/farkındalık eğitimleri
almak konusunda isteksiz olması
 *  Okul/kurum işlerinin yoğunluğundan
dolayı eğitime ayrılacak zamanın az olması
 *  Okul/kurum yönetiminin, derslerin
aksayacağı düşüncesiyle öğrencilerin eğitim
almasını istememesi
 *  Okul/kurum yönetiminin yapılacak
bilinçlendirme/farkındalık eğitimlerini ders

 *  Okul/kurumdaki öğrenciler eğitim almaları
konusunda yarışma, sunum, sinevizyon vb.
etkinlikler ile teşvik edilecek

 *  Yarışma: Okul/kurumdaki öğrencilerin
bilinçlendirme / farkındalık eğitimleri almaları
ve yapılacak çalışmalara katılmalarını teşvik
etmek için yapılacak yarışmalar
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saatleri dışında yapılmasını istemesinden
dolayı öğrencilerin isteksiz olması

 SORU  6 - Okul/kurumunuzun atık toplama ve depolama personeli ile temizlik personeline Sıfır Atık Projesi hakkında bilinçlendirme/farkındalık eğitimleri
verildi mi?
 Cevap : HAYIR

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 14.06.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Okul/kurumdaki atık toplama ve depolama
personeli ile temizlik personelinin tamamına
Sıfır Atık Projesi hakkında
bilinçlendirme/farkındalık eğitimleri verilmesi

 *  Okul/kurumdaki atık toplama ve depolama
personeli ile temizlik personelinin Sıfır Atık
Projesi bilinçlendirme/farkındalık eğitimleri
almak konusunda isteksiz olması
 *  Okul/kurum işlerinin yoğunluğundan
dolayı eğitime ayrılacak zamanın az olması
 *  Okul/kurum yönetiminin, derslerin
aksayacağı düşüncesiyle öğrencilerin eğitim
almasını istememesi
 *  Okul/kurum yönetiminin yapılacak
bilinçlendirme/farkındalık eğitimlerini mesai
saatleri dışında yapılmasını istemesinden
dolayı atık toplama ve depolama personeli ile
temizlik personelinin isteksiz olması

 *  Okul/kurumdaki atık toplama ve depolama
personeli ile temizlik personeli eğitim
almaları konusunda yarışma, sunum,
sinevizyon vb. etkinlikler ile teşvik edilecek

 *  Yarışma: Okul/kurumdaki atık toplama ve
depolama personeli ile temizlik personelinin
bilinçlendirme / farkındalık eğitimleri almaları
ve yapılacak çalışmalara katılmalarını teşvik
etmek için yapılacak yarışmalar

 SORU  7 - Okul/kurumunuzun Odak Noktası/Çalışma Ekibine Sıfır Atık Projesi uygulama eğitimleri verildi mi?
 Cevap : HAYIR

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 14.06.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Okul/kurumdaki Odak Noktası/Çalışma
Ekibinin tamamına Sıfır Atık Projesi hakkında
uygulama eğitimleri verilmesi

 *  Okul/kurumdaki Odak Noktası/Çalışma
Ekibinin Sıfır Atık Projesi uygulama eğitimleri
almak konusunda isteksiz olması
 *  Okul/kurum işlerinin yoğunluğundan
dolayı eğitime ayrılacak zamanın az olması
 *  Okul/kurum yönetiminin yapılacak
uygulama eğitimlerini mesai saatleri dışında
yapılmasını istemesinden dolayı Odak
Noktası/Çalışma Ekibinin isteksiz olması

 *  Okul/kurum çalışma ve iş planı yapılarak
uygulama eğitimlerinin ders işlenişini ve
mesai saatlerini etkilememesi için uygun
zaman ayarlaması yapılacak

 *  Yarışma: Okul/kurumdaki Odak
Noktası/Çalışma Ekibini uygulama eğitimleri
almaları ve yapılacak çalışmalara
katılmalarını teşvik etmek için yapılacak
yarışmalar
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 SORU  8 - Okul/kurumunuzun atık toplama ve depolama personeline Sıfır Atık Projesi uygulama eğitimleri verildi mi?
 Cevap : HAYIR

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 14.06.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Okul/kurumdaki atık toplama ve depolama
personelinin tamamına Sıfır Atık Projesi
hakkında uygulama eğitimleri verilmesi

 *  Okul/kurumdaki atık toplama ve depolama
personelinin Sıfır Atık Projesi uygulama
eğitimleri almak konusunda isteksiz olması
 *  Okul/kurum işlerinin yoğunluğundan
dolayı eğitime ayrılacak zamanın az olması
 *  Okul/kurum yönetiminin, kurum işleyişinin
aksayacağı düşüncesiyle atık toplama ve
depolama personelinin uygulama eğitimi
almasını istememesi
 *  Okul/kurum yönetiminin yapılacak
uygulama eğitimlerini mesai saatleri dışında
yapılmasını istemesinden dolayı atık toplama
ve depolama personelinin isteksiz olması

 *  Okul/kurumdaki atık toplama ve depolama
personeli uygulama eğitimi almaları
konusunda yarışma, sunum, sinevizyon vb.
etkinlikler ile teşvik edilecek

 *  Yarışma: Okul/kurumdaki atık toplama ve
depolama personelini uygulama eğitimleri
almaları ve yapılacak çalışmalara
katılmalarını teşvik etmek için yapılacak
yarışmalar

 SORU  9 - Okul/kurumunuzun Odak Noktası/Çalışma Ekibine Sıfır Atık Projesi kapsamında Sağlık ve Güvenlik Eğitimleri verildi mi?
 Cevap : HAYIR

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 14.06.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Okul/kurumumuz Odak Noktası/Çalışma
ekibinin tamamına Sıfır Atık Projesi
kapsamında sağlık ve Güvenlik Eğitimleri
verilmesi

 *  Okul/kurumdaki Odak Noktası/Çalışma
Ekibinin Sıfır Atık Projesi sağlık ve Güvenlik
eğitimleri almak konusunda isteksiz olması
 *  Okul/kurum işlerinin yoğunluğundan
dolayı eğitime ayrılacak zamanın az olması
 *  Okul/kurum yönetiminin, kurum işleyişinin
aksayacağı düşüncesiyle Odak
Noktası/Çalışma Ekibinin sağlık ve Güvenlik
eğitimi almasını istememesi
 *  Okul/kurum yönetiminin yapılacak Sağlık
ve Güvenlik eğitimlerini mesai saatleri
dışında yapılmasını istemesinden dolayı Odak
Noktası/Çalışma Ekibinin isteksiz olması

 *  Okul/kurum çalışma ve iş planı yapılarak
Odak Noktası/Çalışma Ekibi Sağlık ve
Güvenlik eğitimlerinin kurum işleyişini
etkilememesi için uygun zaman ayarlaması
yapılacak

 *  Yarışma: Okul/kurumdaki Odak
Noktası/Çalışma Ekibini Sağlık ve Güvenlik
eğitimleri almaları ve yapılacak çalışmalara
katılmalarını teşvik etmek için yapılacak
yarışmalar
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 SORU  10 - Okul/kurumunuzun atık toplama ve depolama personeline Sıfır Atık Projesi kapsamında Sağlık ve Güvenlik Eğitimleri verildi mi?
 Cevap : HAYIR

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 14.06.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Okul/kurumumuz atık toplama ve
depolama personelinin tamamına Sıfır Atık
Projesi kapsamında sağlık ve Güvenlik
Eğitimleri verilmesi

 *  Okul/kurumdaki atık toplama ve depolama
personelinin Sıfır Atık Projesi sağlık ve
Güvenlik eğitimleri almak konusunda isteksiz
olması
 *  Okul/kurum işlerinin yoğunluğundan
dolayı eğitime ayrılacak zamanın az olması
 *  Okul/kurum yönetiminin, kurum işleyişinin
aksayacağı düşüncesiyle atık toplama ve
depolama personelinin sağlık ve Güvenlik
eğitimi almasını istememesi
 *  Okul/kurum yönetiminin yapılacak Sağlık
ve Güvenlik eğitimlerini mesai saatleri
dışında yapılmasını istemesinden dolayı atık
toplama ve depolama personelinin isteksiz
olması

 *  Okul/kurumdaki atık toplama ve depolama
personeli Sağlık ve Güvenlik eğitimi almaları
konusunda yarışma, sunum, sinevizyon vb.
etkinlikler ile teşvik edilecek

 *  Yarışma: Okul/kurumdaki atık toplama ve
depolama personelini Sağlık ve Güvenlik
eğitimleri almaları ve yapılacak çalışmalara
katılmalarını teşvik etmek için yapılacak
yarışmalar

 SORU  11 - Okul/kurumunuzda Sıfır Atık projesi kapsamında verilecek eğitimlerin kendi personeliniz tarafından verilmesi için personel belirleyip bu
personele eğitim (Eğiticilerin Eğitimi) aldırdınız mı?
 Cevap : HAYIR

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 14.06.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Okul/kurumumuzda Sıfır Atık Projesi
kapsamındaki eğitimlerin, kendi personelimiz
tarafından verilebilmesi için okul/kurum
personeline eğitim (Eğiticilerin Eğitimi)
aldırılması

 *  Okul/kurum personelinin Sıfır Atık projesi
kapsamındaki eğitimleri vermek istememesi
(Eğiticilerin Eğitimi proğramına katılmak
istememesi)
 *  Okul/kurum yönetiminin işlerin aksaması
düşüncesiyle personeli Eğiticilerin Eğitimini
Proğramına göndermek istememesi
 *  Eğiticilerin Eğitimi Proğramının mesai
saatleri dışında olmasından dolayı personelin
katılmak istememesi

 *  Okul/kurum personeli eğiticilerin eğitimi
proğramına katılmaları konusunda yarışma,
sunum, sinevizyon vb. etkinlikler ile teşvik
edilecek

 *  Yarışma: Okul/kurum personelinin
eğiticilerin eğitimi proğramına katılmalarını
sağlamak ve yapılacak çalışmalara
katılmalarını teşvik etmek için yapılacak
yarışmalar
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 SORU  12 - Okul/kurumunuzdaki tüm yönetici, personel ve öğrencilere israfın önlenmesi, verimliliğin artırılması ve atık tüketiminin azaltılması
konusunda bilinçlendirme/farkındalık eğitimleri veridi mi?
 Cevap : HAYIR

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 14.06.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Okul/kurumumuzdaki tüm yönetici,
personel ve öğrencilere israfın önlenmesi,
verimliliğin artırılması ve atık tüketiminin
azaltılması konusunda bilinçlendirme/
farkındalık eğitimleri verilmesi

 *  Okul/kurum yönetiminin eğitimlere
katılmak konusunda isteksiz olması
 *  Okul/kurum personelinin eğitimlere
katılmak konusunda isteksiz olması
 *  Okul/kurumdaki öğrencilerin eğitimlere
katılmak konusunda isteksiz olması
 *  Okul/kurum yönetiminin işlerin aksayacağı
düşüncesiyle eğitimleri desteklememesi
 *  Eğitimlerin mesai saatleri dışında
olmasından dolayı personelin katılmak
istemesi

 *  Okul/kurum yönetimi,personeli ve
öğrenciler eğitime katılmaları konusunda
yarışma, sunum, sinevizyon vb. etkinlikler ile
teşvik edilecek

 *  Yarışma: Okul/kurum yönetici, personel ve
öğrencilerinin eğitimlere katılmalarını
sağlamak ve yapılacak çalışmalara
katılmalarını teşvik etmek için yapılacak
yarışmalar
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Atık Oluşumunun Azaltılması Yönetim Planı
 SORU  1 - Okul/kurumunuzda kağıt tüketiminin azaltılması için her hangi bir çalışma yapıyor musunuz?
 Cevap : HAYIR

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 14.06.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Okul/kurumdaki kağıt atıklarının
azaltılması için strateji geliştirilmesi

 *  Bir önceki yılın kağıt tüketim miktarının
bilinmemesi
 *  Okul/kurumdaki öğrencilerin kağıt
tüketiminin azaltılması konusunda isteksiz
olmsı
 *  Okul/kurumdaki personelin kağıt
tüketiminin azaltılması konusunda isteksiz
olması

 *  Okul/kurum yönetimi, kağıt tüketiminin
azaltılmasının önemi hakkında
bilgilendirilecek
 *  Okul/kurumdaki fotokopi makinaları ve
yazıcılar çift taraflı baskı yapacak şekilde
ayarlanacak

 *  Eğitim: Okul/kurum yönetimine kağıt
tüketimini azaltmanın önemi hakkında
verilecek eğitimler

 SORU  2 - Okul/kurumunuzda ambalaj/plastik atıkların azaltılması için her hangi bir çalışma yapıyor musunuz?
 Cevap : HAYIR

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 14.06.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Okul/kurumda oluşan ambalaj/plastik
atıkların kaynağının belirlenmesi

 *  Okul/kurumda oluşan ambalaj/plastik
atıkların büyük oranda kantin, mutfak,
yemekhane, kafeterya, restoran vb. yerlerde
oluşmasından dolayı diğer personelin
ambalaj/plastik atıkları azaltma çalışmalarına
katılmakta isteksiz olması
 *  Kantin, mutfak, yemekhane, kafeterya,
restoran vb. yerlerde çalışan personelin
ambalaj/plastik atıkların zararları hakkında
bilgisiz olması

 *  Yemek veya bisküvi, çerez gibi tabakla
sunulan yiyeceklerde kağıt veya plastik
tabak kullanmamak. Yıkanarak tekrar
kullanılabilecek porselen vb. tabaklar
kullanmak.
 *  Çay, kahve servislerinde plastik bardak
yerine porselen veya cam bardak kullanmak

 *  Eğitim: Okul/kurum yönetimine
ambalaj/plastik atıkların azaltmanın önemi
hakkında verilecek eğitimler

 SORU  3 - Okul/kurumunuzdaki yemekhane, kantin,restoran vb. yemek verilen yerlerde gıda israfını önlemek için her hangi bir çalışma yapıyor
musunuz?
 Cevap : HAYIR
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 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 14.06.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Yemekhane, kantin,restoran vb. yemek
verilen yerlerde, yemeklerin artması veya
dökülmesini engelleyerek gıda israfının
önüne geçilmesi

 *  Personel ve öğrencilerin yiyebilecekleri
kadar değil de tabaklarını dolduracak kadar
yemek almak istemesi
 *  Yemek artması ve artan yemeğin
dökülmesinin personel ve öğrencilerce
normal görülmesi
 *  Personel ve öğrencilerin gıda israfını
önemsememesi
 *  Yemekhane, kantin,restoran vb. yerlerde
çalışan personelin gıda israfını
önemsememesi
 *  Mevsim ürünlerine ( sebze, meyve vb)
göre yemek planlaması yapılması ve
öğrencilerin de bu tür yemekleri yemek
istememesi

 *  Personel ve öğrencinin rağbet etmediği
(yemeyip/içmeyip çöpe döktüğü)
yemekler/içecekler alınmayacak

 *  Eğitim: Okul/kurum personeline gıda
israfının önemi hakkında verilecek eğitimler

 SORU  4 - Okul/kurumunuzda su tüketiminin azaltılması için her hangi bir alışma yapıyor musunuz?
 Cevap : HAYIR

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 14.06.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Okul/kurumun su tüketiminin bir önceki
yıla göre %10 azaltılması
 *  Okul/kurumda damlayan musluk
bırakılmaması

 *  Toplum olarak su kaynaklarının tükenmez
olduğunun sanılması
 *  Okul/kurum personelinin su tüketimine
dikkat etmemesi
 *  Okul/kurumdaki öğrencilerin su tüketimine
dikkat etmemesi
 *  Su tesisatında iyileştirmeler yapmak için
yeterli maddi kaynağın olmaması

 *  Su tesisatı, vanalar, musluklar vb. lerinin
düzenli olarak bakım ve kontrolü yapılacak
 *  Sifon, pisuvar vb. elemanar daha az
tüketim yapan elemanlar ile değiştirilecek

 *  Eğitim: Okul/kurumdaki öğrencilere su
tasarrufunun önemi hakkında verilecek
eğitimler
 *  Broşür basımı: Su tasarrufunun önemini
anlatmak için asılacak broşürlerin yapılması

 SORU  5 - Okul/kurumunuzda ısınma için kullanılan yakıt (doğalgaz, floil, kömür vb.) tüketiminin azaltılması için her hangi bir çalışma yapıyor musunuz?
 Cevap : HAYIR

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 14.06.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 
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HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Okull/kurumumuz binalarındaki ısı kaybı
sebeplerinin tespit edilmesi

 *  Okul/kurumun geçmiş yıllara ait yakıt
tüketim miktarlarının bilinmemesi
 *  Okul/kurum binalarının çok eski olması
sebebiyle ısı kaybı olmaması için alınacak
önlemlerin çok yüksek maliyetli olması
 *  Okul/kurumumuz binalarının yapımında ısı
kaybı yaşamamak için gerekli tedbirler
alınmadığından ısı kaybı olmaması için
alınacak önlemlerin çok yüksek maliyetli
olması
 *  Okul/kurum binalarının duvarlarında ısı
yalıtımı olmaması ve duvarlara ısı yalıtımı
yapmak için yeterli maddi kaynağın
olmaması.
 *  Okul/kurum binalarındaki pencere ve
kapılarda ısı yalıtımı olmaması ve pencere ile
kapılara ısı yalıtımı yapmak için yeterli maddi
kaynağın olmaması
 *  Okul/kurum ısıtma sisteminin (kazan,
kombi, brülör vb.) yılık bakım ve ayarlarının
düzenli olarak yaptırılamaması
 *  Okul/kurumdaki personelin pencere ve
kapıları açık bırakarak gereksiz ısı kaybına
neden olmaları
 *  Okul/kurumdaki öğrencilerin pencere ve
kapıları açık bırakarak gereksiz ısı kaybına
neden olmaları
 *  Okul/kurumdaki ısıtma hatlarının yalıtımsız
olması
 *  Okul/kurumdaki ısıtma sistemine ait
peteklerin kirli ve tıkanmış olması

 *  Okul/kurum binalarının duvar yalıtımı için
İl ve İlçe müdürlüklerinden maddi destek
talebinde bulunulacak
 *  Okul/kurum ısıtma sistemi ile ilgili tüm
yıllık bakımlar ve denetimler yapılacak

 *  Broşür basımı: Isı kaybının önlenmesi için
basılacak uyarı broşürleri
 *  Takip Çizelgesi Oluşturulması: Isı tesisatı
ve ekipmanlarının belirli aralıklar ile denetim
ve kontrolünü yaptırmak için oluşturulan
takip çizelgeleri

 SORU  6 - Okul/kurumunuzda kullanılan elektrik enerjisinin azaltılması için her hangi bir çalışma yapıyor musunuz?
 Cevap : HAYIR

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 14.06.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Okul/kurumumuzda kullanılan elektrik
enerjisi miktarının bir önceki yıla göre %10
azaltılması

 *  Önceki yıllara ait elektrik enerjisi tüketim
miktarlarının bilinmemesi
 *  Elektrik tesisatı ve alıcıların eski olması ve
çok güç tüketmesi

 *  Önceki yıllara ait elektrik tüketim
miktarları hesaplanacak
 *  Okulda kullanılan güç tüketimi yüksek
cihazlar tasarruflu cihazlar ile değiştirilecek

 *  Eğitim: Okul/kurum yönetimine elektrik
tasarrufunun önemi hakkında verilecek
eğitimler
 *  Broşür basımı: Elektrik tasarrufu için
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basılacak uyarı broşürleri

 SORU  7 - Okul/kurumunuzda ortaya çıkan atıklardan dolayı oluşan karbon emisyon değerlerini (karbon salınımı) azaltmak için her hangi bir çalışma
yapıyor musunuz?
 Cevap : HAYIR

 ZAMAN PLANLAMASI     Başlangıç Tarihi : 14.01.2019     Bitiş Tarihi : 14.06.2019

 GÖSTERGELER   Fotoğraflar ve görseller,   EVeP16 bilgi girişi, 

HEDEFLER ENGEL VE ZAYIF NOKTALAR ALINACAK ÖNLEMLER PLANLANAN FAALİYETLER

 *  Okul/kurum personel ve öğrencilerinin
karbon salınımı konusunda eğitilmesi

 *  Okul/kurum olarak tükettiğimiz enerji
miktarlarının bilinmemesi

 *  Okul/kurum olarak tüketilen enerji
miktarları belirlenecek
 *  Okul/kurum olarak üretilen atık miktarları
belirlenecek

 *  Eğitim: Okul/kurumdaki öğrencilere
karbon salınımının önemi hakkında verilecek
eğitimler
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         Bu plan 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu Kanunlara göre çıkartılan Enerji Verimliliği Strateji Belgesi, Binalarda
Enerji Performans Yönetmeliği, Atık Yönetimi Yönetmeliği, Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği ile diğer yönetmelik, tebliğ, genelgeler ve Sıfır Atık
Uygulama Rehberine uygun olarak  15 TEMMUZ İLKOKULU  tarafından  2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında "Sıfır Atık Projei Atık Yönetimi
Uygulama Planı" olarak hazırlandı. 

  (İmza)

YASEMİN BUDAK
Temizlik Görevlisi

  (İmza)

SEVDA ASLAN
Atık Geçici Depolama Alanı Sorumlusu

  (İmza)

NİGAR BOZDAĞ ÖRNEK
Bakım-Onarım Sorumlusu

  (İmza)

BEHRA USLU
Kat Sorumlusu

  (İmza)

SEMRA TURAN
Odak Noktası Ekip Üyesi

  (İmza)

TÜLAY SARI
Odak Noktası Ekip Üyesi

  (İmza)

ELİF TEZCAN KAROĞLU
Odak Noktası Ekip Üyesi

  (İmza)

SADIK KARABAKAL
Odak Noktası Ekip Üyesi

  (İmza)

BÜLENT TORUN
Odak Noktası Ekip Başkanı

  (İmza - Mühür)

 Mustafa SAKARYA
 Atık Yönetim Sorumlusu
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