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              NEDİR?



1 ton atık kâğıdın geri kazanılması 17 ağacı kesilmekten kurtarır. 

Yeni üretime kıyasla, metal ve plastik geri kazanımı ile %95 
enerji tasarrufu sağlanabilmektedir.

Atık camlar tekrar cam ürünlere; plastik atıklar elyaf, dolgu 
malzemesi, otomobil parçası gibi birçok malzemeye, atık 

metaller ise tekrar metal ürünlere dönüşebilmektedir.

Organik atıklardan kompost elde edilerek toprak 
iyileştirici olarak kullanılabilmektedir.
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Sıfır Atık Uygulamasında Kullanılacak Renk Skalası



         

İçeriğinde bulunan ağır metaller nedeniyle çevre ve 
insan sağlığına zararlı etkilerde bulunabilecek 
atıklardandır ve ayrı toplanması gereklidir.

 Meyve ve sebze artıkları, yumurta 
kabukları, çay posaları, park-bahçe 

atıkları vb. bitkisel kökenli 
atıklardır.

Organik atıklar toplanarak, 
kompost makinesinde kompost 

yapılmaktadır. Elde edilen 
kompost, toprak iyileştirici 

özelliktedir.

Atık Piller

     Organik Atıklar 



 

                                        

                                                        

                      

 Atık su toplama sistemlerinin daralmasına ve 
tıkanmasına; toprak kirlenmesi ile beraber yeraltı 
suyu kirlenmesine sebep  olmaktadır. Bu nedenle 
ayrı toplanması gerekmektedir.  

 Doğrudan veya aracı hayvanlarla bulaşan, 
cüzzam, veba, kolera, dizanteri, tüberküloz, 

kuduz, sıtma gibi hastalıklara sebebiyet 
verebilen atıklardandır. Bu nedenle hiçbir 

suretle diğer atıklarla karıştırılmamalı, ayrı olarak 
toplanması sağlanmalıdır.

      Bitkisel Yağlar 

Tıbbi Atıklar



İçeriğinde bulunan ağır metaller 
nedeniyle çevre ve insan sağlığına zararlı 
etkilerde bulunabilecek atıklardandır ve 

ayrı toplanması gereklidir. 

Ayrıca içeriğinde bulunan altın, gümüş, bakır gibi değerli madenlerin geri 
kazanımının sağlanması açısından da önemli atıklardandır.

Yanıcı, yakıcı, kanserojen, patlayıcı, 
tahriş edici, zehirli atıklardır. 

Toner-kartuşlar
kontamine ambalajlar

kontamine filtreler basınçlı kaplar vb.

Üniversitemizde oluşan atık elektrikli ve elektronik eşyalar ile tehlikeli özellikteki atıklar, 
şeffaf bir poşet içerisine konularak kat görevlilerine teslim edilmekte ve kat görevlileri 

tarafından Atık Geçici Depolama Alanına götürülerek uygun konteynerler içerisinde, her biri 
ayrı depolanmaktadır.

Tehlikeli Atıklar

Atık elektrikli ve 
elektronik eşyalar 



Toplanan Atıklar geçici depolama alanında atık türlerine göre ayrı olarak 
depolanmakta ve kayıt altına alınmaktadır.


