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HAKKIMIZDA:
Ekolojik Grup Çevre Danışmanlık A.Ş. olarak ﬁrmamız T.C Çevre ve Şehircilik
Bakanlığından Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik kapsamında Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi (Belge
No: ÇDYB-11519) ile yetkili kılınmıştır. Firmamız başta Çevre Kanunu olmak üzere,
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği, Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği, Atık
Yönetimi Yönetmeliği ve diğer ilgili yönetmelikler kapsamında çevre bilincini
oluşturmak, kirliliğin önlenmesi, atık önleme ve azaltım çalışmalarının yapılması,
sıfır atık yönetimi ve alternatif hammadde konuları başta olmak üzere çevre
danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuştur. Ekolojik Grup Çevre Danışmanlık Müh. A.Ş. olarak kalite ve müşteri memnuniyetlerini ilke edinmiş olup, Çözüm
Ortaklarımız ile birlikte entegre bir atık yönetim hizmeti sunarak sürdürülebilir çevre
politikaları geliştirerek sizlere hizmet vermekteyiz.

FAALİYET ALANLARIMIZ

Çevre Danışmanlık Hizmetleri
Sıfır Atık Modellemesi
Entegre Atık Yönetim Sistemi
Alternatif Hammadde Yönetimi
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ÇEVREYİ KORUMAK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞALIM
ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ:
• 10.09.2016 tarihli ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren “Çevre İzin ve
Lisans Yönetmeliği “Ek-1 ve Ek-2 listesi kapsamına giren tesislere Geçici faaliyet belgesi, Çevre izin ve lisans belgeleri alınması konularında gerekli yükümlerin gerçekleştirilmesini sağlamaktayız.
• Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında
Yönetmelik kapsamında Aylık değerlendirme raporları hazırlanmasını ve Saha içi
denetim raporları hazırlayarak tesislerin çevresel boyutta ki iyileşme süreçlerini
yakından takip ediyoruz.
• İç tetkik raporlaması yaparak yıl içinde yapılan çevresel iyileştirmeleri, beyanları, atık
önleme ve azaltım çalışmalarını, bildirimleri ve ilgili konularda gelişmeleri takip ederek
sürekli daha ileriye yol alıyoruz.
• Tesislerin faaliyet konularına göre çevre mevzuatlarının takibini yapıyoruz.
• Atık yönetim planlarının hazırlanması, tehlikeli, tehlikesiz atık beyanları, ambalaj beyanları, yağ ve atık yağ beyanları, jeneratör kullanım beyanlarının yapılarak ilgili yönetmeliklere göre tüm yükümlülükleri yerine getirmekteyiz.
• Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer
almayan işletmelerin ÇED muaﬁyet işlemlerini yapmaktayız.
• Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında işletmelerin/sanayi
tesislerinin emisyon değerlerini sağlaması amacıyla gerekli yatırımların yapılması, emisyon azaltıcı sistemlerin seçimi, noktasal ve alansal kaynaklı emisyonların takibini
sürekli olarak kontrol ederek çözümler üretiyoruz.
• Evsel/Endüstriyel atık su arıtma tesisine sahip ve alıcı ortama deşarj yapan, geri devir
ile suları tekrar proseste kullanan ﬁrmaların AAT kimlik belgesi ve AAT proje onay
muaﬁyet işlemlerini yapıyoruz.
• Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, atık su alt yapı sistemlerine bağlı olan
sanayi kuruluşlarının Kanal Bağlantı izin / Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatının alınmasını
sağlıyoruz.
• Çevre mevzuatlarında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit
edip, Çevresel Risk Değerlendirme tablolarını oluşturarak çevresel boyut analizlerini
yapıyoruz.
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• Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılması (BEKRA) bildirimlerinin yapılarak
sanayi kuruluşlarının alt seviye/üst seviye ve kapsam dışı seviyelerini tespit ediyoruz.
• Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik
kapsamında ek-2 listesinde bulunan işletmelere faaliyet ön bilgi formu hazırlayarak
gerekli bildirimleri yapıyoruz.
• Toplumumuzda çevre bilincinin oluşması, geleceğe daha güvenli bakmak için çevre
eğitimleri yaparak, atık miktarlarının azaltımı, atıkların önlenmesi ve geçici depolanması için gerekli tüm bilgileri sizlere kazandırıyoruz.
• Entegre atık yönetimi kapsamında tesislerden kaynaklanan evsel/endüstriyel tüm
atıklarınızın yönetimini üstlenip, aynı zamanda çevre mevzuatları kapsamında hizmet
vererek çevre ile ilgili tüm işlerinizi üstleniyoruz.
• Sıfır atık yönetim sisteminin kurulumu, sıfır atık kapsamında yapılacak atık önleme ve
azaltım projelerinin oluşturulması, oluşan tehlikeli, tehlikesiz, geri dönüşebilen, organik, ambalaj atıklarının yönetimini sağlayarak ekonomiye değer katıyoruz.
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KAYBETTİĞİMİZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ
SIFIR ATIK MODELLEMESİ
Sıfır atık; insanların sürdürülebilir bir hayat tarzını benimseyip, hayat biçimlerini bu yönde değiştirmeye özendiren; gözden çıkarılmış tüm malzemelerin diğer ürünler için kaynak olarak kullanılabilecek biçimde dizayn

Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile düzeli depolama alanlarına gönderilen atık sıfırlanmalıdır. Kurduğumuz modeller
ile %100’e yakın geri dönüşüm ve geri kazanım hizmeti vermekteyiz.

SIFIR ATIK YOL HARİTASI
Odak Noktası
Mevcut Durum Tespiti
Planlama
İhtiyaç ve Temin

Sıfır Atık

Eğitim

=

Sıfır
Depolama

Uygulama
Değerlendirme

Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile düzeli depolama alanlarına gönderilen atık sıfırlanmalıdır. Kurduğumuz modeller
ile %100’e yakın geri dönüşüm ve geri kazanım hizmeti vermekteyiz.

Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak avantajlar;
Verimliliğin artması,
Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması,
İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması,
Çevresel risklerin azalmasının sağlanması,
Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından
çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanması,
Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu
sayede saygınlığının arttırılmasıdır.
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BÜTÜNCÜL ATIK YÖNETİMİ İLE MİNİMUM ENERJİ MAKSİMUM FAYDA
ENTEGRE
ATIK
YÖNETİM SİSTEMİ
SIFIR ATIK
MODELLEMESİ
Entegre atık yönetimi, oluşan atığın toplanması, ayrıştırılması, geri dönüştürülmesi,
geri kazanılması ve nihai olarak bertaraf edilmesi faaliyetlerinin tek bir kuruluş
tarafından gerçekleştirilmesi işlemidir.

Entegre Atık Yönetim Sisteminin Faydaları:
• En az personel ile en fazla verim alınması,
• Finansal ve muhasebesel süreçlerde zaman tasarrufu sağlanması,
• Çevre yönetim süreçlerinde zaman tasarrufu sağlanması
• Lojistik hizmetlerinde zaman tasarrufu sağlanması,
• Kaynağında atık minimizasyonunun sağlanması,
• Tüm personellerimize ulaşılabilirliğin sağlanması,
• Tüm çevre mevzuatları ve atık yönetim uygulamalarının tek elden yürütülerek takip edilebilirliği sağlanır.

ortaklarımız ile entegre atık yönetimi modellerimizi hizmetinize sunmaktayız.
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ATIKLARINIZA DEĞER KAZANDIRIYORUZ
ALTERNATİF HAMMADDE YÖNETİMİ
Alternatif Hammadde, bir tesisin faaliyeti neticesinde oluşan atığın, mineral özellikleri dolayısıyla hammaddeye katkı
olarak kullanılabilir olmasını ifade etmektedir. Bu şekilde atıklarınız başka bir tesisin yarı mamul ve/veya hammaddesi
olarak kullanılabilir. Böylece atıklarınız alternatif işletmelerde hammadde ihtiyacını karşılar ve atığınız değer kazanmış
olur.
Alternatif Hammadde Kullanımı Faydaları:
• Doğal kaynak tasarrufu
• Biyoçeşitliliğin korunması
• CO2 azaltımı ve enerji tasarrufu
• Depolama alanlarında yer tasarrufu
• Atık yönetimine çözüm ortağı

KULLANILAN BAZI ALTERNATİF HAMMADDELER

Döküm Kumu

Cüruf

Cam Tozu
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Arıtma Çamuru

Kül

Kiremit ve Tuğla Atıkları

Metal Tozu

Alçı Taşı

Hafriyat Atıkları
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