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İnşaat sektöründe, 
üst yapılaşmada önemli 
bir deneyim edindikten 
sonra, kentlerin ve 
kentleşmenin can damarı 
olan alt yapı inşaatlarında da 
gelenekselleşen başarılarını 
sürdüren Çınar Çevre, 
konusuyla ilgili üstün 
perfonmansını yurt dışında 
üstlendiği taahhütlerde de 
göstermiştir.

Alt yapı projelendirme 
ve gerçekleştirme alanında 
öncelikli hedef ülkemizin 
yanı sıra Orta Doğu ve 
Avrupa’nın dev kuruluşları 
arasında yer alabilmektir.



Yol ve Köprülü Kavşak İnşaatı
Bostancı Altıntepe

Bostancı

İstanbul 2008                     



KENTSEL KATI ATIK 
YÖNETİMİ



Evsel Atıklar
Evsel atıklar tüketiciler tarafından üreticilerden 

satın alınan ve tüketim sonrası ortaya çıkan ve 
geneli ambalaj atıkları tarafından oluşan atıklardır.

Ambalaj atıkları plastik, karton, alüminyum, 
ahşap olarak genelleştirilebilinir.

Evsel atıklar’ın toplama işlemi Belediyeler 
tarafından gerçekleşir ve belediyeler tarafından 
geri dönüşüm tesislerine nakil edilir.

İnşaat Atıklar
Konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst 

yapıların yapımı esnasında ortaya çıkan atıklardır.

Ambalaj Atıklar
Katı Atıkların içindeki; kâğıt, karton, plastik, metal 

ve cam gibi yeniden değerlendirilebilir atıklardır.

Evsel Atıklar Evde Nasıl Ayrıştırılır.
İş sürecinin kolaylaşması açısından ufak 

konteynerler oluşturabilirsiniz.
Plastik, Metal, Kağıt için ayrıştırma 

gerçekleştirebilir ve atık toplama günlerinde 
belediyeniz tarafından tahsis edilen araç 
yetkililerine teslim edebilirsiniz.

Tıbbi Atıklar
Hastane, klinik gibi sağlık kuruluşlarından 

kaynaklanan, enfeksiyöz, patolojik ve diğer 
atıklardır.

Endüstriyel Atıklar
Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya 

çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek 
şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama 
verilmesi sakıncalı olan her türlü maddedir.



Household Waste
Household waste purchased from 

producers to consumers and emerging 
post-consumption and waste in general 
are caused by packaging waste. Packaging 
waste plastic, cardboard, aluminum, 
genelleştirilebilin as wood. Household 
waste collection process is carried out by 
municipalities and by municipalities It is 
conveyed to a recycling plant. 

Construction Waste
Residential buildings, bridges, roads, and so 

are the waste arising during construction of 
infrastructure and superstructure.
Packaging Waste

 In Solid Waste; paper, cardboard, plastics are 
recyclable waste such as metal and glass.

How Separation of Domestic Waste How 
home

You can create small containers in terms of ease 
of business processes.

Plastic, metal, paper and waste collection days 
can perform decomposition can deliver the 
allocated car by your municipal authorities.

Medical Waste
Hospitals, clinics due to health organizations, such 

as infectious, pathologic, and other waste.

Industrial Waste
Production and exploitation of results emerging 

in a way that is detrimental to human health 
and the environment directly or indirectly any 
material which is objectionable to the receiving 
environment.



Evsel atık toplama
Kent halkının günlük yaşantıları içinde oluşan evsel atıkların düzenli 

aralıklarla, uygun zaman dilimleri içerisinde toplanması çevre ve toplum 
sağlığı açısından önemlidir. Kentin yerleşim planı göz önüne alınarak 
oluşturulan toplama programı ve yönetmeliklere uygun araç ve yöntemlerle 
toplanan bu atıklar, teknik kadro gözetiminde geçici depolama ya da 
düzenli depolama alanlarına en uygun koşullarda taşınmaktadır.

İnşaat atıkları
Beldiye sınırları içinde oluşan, kontrollü 

ve kontrolsüz atılan inşaat atıkları ve 
molozlar açık kasalı araçlarla toplanarak 
düzenli depolama alanlarına teslim 
edilmektedir.

Endüstriyel atıklar
Endüstiriyel atıklar teknolojik 

gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan 
çevre ve insan sağlığını tehdid eden 
tehlikeli atıklardır. Dolayısı ile bu 
tür atıklar doğrudan alıcı ortamlara 
verilemez.

Özel tartışma aracı, eğitimli personel 
ve uygun güvenlik önlemleri ile 
alınan endüstiriyel atıklar berteraf  
edilcekleri  tesislere götürülerek teslim 
edilmektedir.

Ambalaj atıklarını ayrıştırma tesisleri
Günümüzde evsel atıkların büyük bir 

bölümünü oluşturan kağıt ve ambalaj atıklarnın 
hemen hemen tümünün geri kazanılması 
mümkün olabilmektedir. Bu sayede hem 
doğal kaynaklarımız korunmakta hem de ülke 
ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.

Tıbbi atık toplama
Toplama ve berteraf edilmesi 

yönetmeiklerle belirlenmiş olan tıbbi 
atıklar, çevre ve toplum sağlığının 
korunması açısından çok önemlidir.

Özel araçlar ve özel eğitimli personel 
tarafından, yönetmeliklere uygun şekilde 
toplanan tıbbi atıkalar, bertaraf edilecekleri 
tesislere gönderilmek üzere, büyük bir 
titizlikle ve güvenle aktarma istasyonlarına 
taşınmaktadır.

Pakistan’ın Lahor şehrinin İkinci Bölgesinin kentsel temizlik hizmetlerini 
icra etmek üzere , Lahor Atık Yönetimi Şirketi (Lahore Waste Management 
Company - LWM) ile yedi seneliğine bir mukavele yapmış olup, bu 
mukavele, Lahor’da Penjab Eyalet Başbakanının huzurunda imzalanmıştır. 
2012 yılının Mart ayından itibaren hizmet sunumumuz devam etmektedir.
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