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Sıfır atık,bilgilendirrııe semineri
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Konaklama tesislerinde sıfir atık tıygulaması hakkında 15 Haziran 202l Salı günü saat 14:00'te iıüernet
üzerinden bir seminer gerçekleştirileçektir. Seminere ilişkin davet ekte sunulmaktadır'
Çevre ve Şehircilik Bakahlığı ile Birliğimiz işbirliğinde gerçekleştirilecek olan seminerde ekli program
çerçevesinde konaklama tesislerinde sıfır atık yaklaşlml Ve sıflr atık sistemi kurulumu anlatılacak olup.
seminer sonunda katılımcıların soruları cevaplandırı1acaktır.

Bu kapsamda toplantıya katılımınlzl, Sosyal medya ve internet sitenizde paylaşmanızı ve üyelerinize
duyurarak katıl ımları n ı sağl amanı zı rica ede rim.

Saygılarımla -

e'uıı.7.
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

EK:Konaklama tesislerinde sıflr atık bilgilendirnıe semineri (1 sayfa)

PUaDUR TıÇARET B()R8A9|
C*ü._ ı-E hJ EVıIAı( HAV nı

ıI!i dıi)J|üi ıiı'faı ç grıiı-oiĞi ainiıvı

Evrakı Doğrulamak için : http://belgedogrula.tobb.org.trldogrula.aspx?eD=BSA325L0L3
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km') 06530 /ANKARA
Tel: +90 (3ı2} 218 20 00 (PBx) ı Faks: +90 \3I2| 7L9 40 90 _ 91 _ 92

E-Posta: info@tobb.org.tr ı Web: www^tobb.org.tr ı XEP: tobb@hsO1.kep.tr
Ayrıntıİı bilgi için: Sıla KAZAN 5ÜER Tel: +90 (312) 2182186

E-Posta : sila. kazan@tobb.org.tr

Birliğimizde
l50 9001:2015
Kalite Yönetim

Sistemi
uygulanmaktadır

ta7)!1 lo1 
^7 

7n ?,1711il 11 )n19,



Konaklama Tesislerİ
Sıfır Atık Uygulaması

Bilgİlend İrme Seminerİ
(Webinar - internet üzerin*n}

15 Hazİran 2a2L Salı - Saat: 14;00
Se m i n e re katı l ı m a d re s İ : h tt p : //w e !.ııeı.ıgh b-.plgll

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkİye odalar r" ,orrrlar Birlİğİ işbİrliğinde
gerçekleştirilecek seminerde konaklama tesisleri için sıfır atık uygulaması
anlatılacak olup, seminer sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları

cevapland ı rı l acaktı r,

ı Seminere
http://webina r.tobb.ors.tr
linkİnden katılabİlirsinİz.

Tüm üyelere katılım ücretsizdir.

Açılış Konuşmaları
Sıfır atık yaklaşımı ve sıfır atık sistemİ kurulumu
Çevre ve Şehircilik Bakan|ığı Sıfır Atık Envanter ve Eğitim Şube
Müdürü/Hülya ÇAKlR
Soru Cevbp
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Program:
14:00 - 14:30
14:30 - 15:30

15:30 - 16:00

Seminer ile iİgİli İletişim: "Lo-b*ı@-!o_Llb_.9_ıg.tj, 0312 218 24 3I


