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DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:

Intertek’in yaklaşımı, herhangi bir kuruluş 
tarafından üretilen ve atılan mutlak “sıfır” 
atığın; oldukça güç olmasına rağmen 
aşağıdaki kategorilerde doğrulamasını 
sağlamaktadır.

• Toprağa Sıfır Atık - en az % 99 sapma 
oranı,

• Toprağa Sıfıra Yakın Atık - % 95 ile % 99 
arasında değişen sapma oranı ve,

• Gelişmiş Atık Yönlendirme - % 85 ile % 95 
arasında değişen sapma oranı.

Intertek’in “Toprağa Sıfır Atık” Sertifikaları 3 yıl 
süre ile geçerlidir. Sertifikalar, hem masa başı 
hem de saha denetim faaliyetlerini kapsayan 
süreçlerin başarı ile tamamlanmasının 
ardından verilir. Daha sonrasında yıllık 
denetimler, atık depolama alanlarından gelen 
sapma düzeyinin doğrulanmasını sağlayacak 
şekilde; atık yönetimi uygulamalarının devam 
eden uygulamasını doğrulamak için 
gerçekleştirilir.

Doğrulama kriterleri aşağıdaki gibidir:

• Atık depolama alanındaki atıkların ve geri 
kazanım/dönüşüme giden atıkların verileri 
doğrulanabilir olmalı, maddi olarak doğru 
olmalı ve iddia edilen sapma seviyesini 
göstermelidir,

• Yan ürünler ve atıkların atık depolama 
sahasında yasal limitler çercevesinde 
depolandığı ve belli aralıklarla gönderildiği, 
atık envanter/ takip sistemi ile güvence 
altına alınması gerekmektedir,

• Kuruluş, atık yönlendirme iddiasına yönelik 
bir politika geliştirmeli ve uygulamalıdır 
(örneğin; sıfır atık politikası),

• Kuruluş, dokümante edilmiş atık yönetimi 
süreç ve prosedürlerini etkin bir şekilde 
yerine getirmelidir,

• Sıfır atık amacına yönelik performansı 
etkileyebilecek kişilerin yetkinliğini 
sağlamak için eğitim programları uygun 
şekilde uygulanmalıdır,

• Atıkların miktarını göstermek, izleme 
sistemlerinin, sevkiyat kayıtlarının ve diğer 
atık taşıma ve bertaraf bilgilerini uygun 
şekilde sunmak için bir atık yönetim bilgi 
sistemi geliştirilmelidir,

• Atık yönetim süreçlerinin etkin bir şekilde 
uygulanmasını sağlamak için; operasyonel 
kontroller, izleme ve düzeltici faaliyetler 
gibi yönetim sistemlerinin kullanılması 
gerekir; bu işlemler uygulandığı takdirde
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Kuruluşunuzun çevresel 
sürdürülebilirlik taahhüdü 
göstermesine yardımcı 
oluyoruz.

• ISO 14001 veya ISO 9001 yönetim 
sistemleri içinde yönetilmesi sağlanabilir,

• Yan ürünler ve atık malzemelerle ilgili 
geçerli yasal gerekliliklere uyulması 
zorunludur. Uyumsuzluğun gözlemlendiği 
durumlarda, kabul edilebilir düzeltici 
faaliyetler uygulanmalıdır.

• Yan ürünler ve atıkların kapsamı şunları 
içerir:

o Tanımlanmış faaliyet kapsamındaki 
tüm süreçlere ait atık ve yan ürünler.

o İnşaat/yıkım/yenileme atığı hariç 
tutulmaktadır.

o Geri dönüşümlü ve tekrar kullanılan 
atıklar, sapma oranına dahil edilir.

o Lisanslı firmalara yakmaya gönderilen 
ve enerji üretimi ile sonuçlanmayan 
atıklar sapma yönünde 
sayılmamaktadır.

o Enerji üretimi ile sonuçlanan yakma 
(atıktan enerji santralleri) sapma 
oranına dahil edilebilir, ancak bu 
doğrulama beyanında belirtilecektir. 
Bu tesislerden çıkan kül hariç 
tutulmaktadır.
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