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Önsöz 

“Sıfır Atık”, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın 

miktarının azaltılmasını, verimli ve etkili toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri 

dönüştürülmesini kapsayan atık önleme ve minimizasyonu olarak tanımlanabilmektedir. 

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem 

maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır.   

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek 

nesillere temiz, gelişmiş üniversiteler ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için sıfır atık prensibi 

mutlak suretle hedef alınmalı ve bütünleşmiş bir yaklaşımla atıkların yönetimi sağlanmalıdır.  

Son yıllarda tüm dünyada bireysel, kurumsal ya da belediye genelinde sıfır atık 

uygulama çalışmaları yaygınlaşmaktadır. Bu doğrultuda Sinop Üniversitesi Kalite Yönetim 

Birimi Sıfır Atık, Yeşil Kampüs ve Çevre Komisyonu olarak İlçe Birimlerimizde mevcut durum 

değerlendirmesi yapılmış olup, elde edilen bulgulara dayalı olarak gerekli önerilerde 

bulunulmuştur. 

 

Sinop Üniversitesi 

Kalite Yönetim Birimi 

Sıfır Atık, Yeşil kampüs ve Çevre Komisyonu 
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1. GİRİŞ 

Bu raporda Sinop Üniversitesi ilçe birimlerindeki yerleşkeler için Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığının “Sıfır Atık” uygulaması kapsamında mevcut durum değerlendirilmesi yapılmış ve 

mevcut durumun iyileştirilmesine ilişkin çeşitli önerilerde bulunulmuştur.  

2. SİNOP ÜNİVERSİTESİ İLÇE BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM 

2. 1. Ayancık Meslek Yüksekokulu Mevcut Durum  

Ayancık Meslek Yüksekokulu (MYO) 22 akademik personel, 17 idari personel ve 845 

öğrencisiyle eğitim-öğretime aktif olarak devam etmektedir. Bünyesinde 1 adet yemekhane, 1 adet 

öğrenci kantini ve 1 adet çay ocağı bulunmaktadır. Öğretim elemanlarına ve öğrenci uygulamalarına ait 

6 adet laboratuvar bulunmaktadır.  

Ayancık Meslek Yüksekokulu bünyesinde genel atıklarının bina içinde toplanması için geçici 

depolama alanı kafesleri Şekil 1’de gösterilen şekil ve boyuttadır. Burada toplanan karışık atıklar 

kampüs içerisinde var olan 800-1200 Lt hacimli galvanizli metal konteynırlarda toplanıp, Belediye 

görevlileri tarafından düzenli olarak depolama alanına ulaştırılmaktadır.  

 

Şekil 1. Ayancık Meslek Yüksekokulu geçici atık depolama alanına ait görüntü 

Yapılması Gereken İyileştirmeler 

Ayancık Meslek Yüksekokulu’na ait binada, belirlenen mevcut duruma istinaden birtakım 

iyileştirmeler önerilmektedir. Bunlar; 

 Öncelikli olarak Bakanlığın kriterlerine uygun, atık kompozisyonlarına göre farklı 

kumbaraların uygun noktalara yerleştirilmesinin yapılması, 
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 Çay ocağı ve kantin gibi noktalarda atık türlerine uygun konteynır ve/veya kumbaraların 

yerleştirilmesi, 

 Laboratuvarlarda çalışan kişilerin tehlikeli atıklarını muhafaza edebileceği türden 

kumbaraların bu alanlara yerleştirilmesi gerekmektedir.  

 Birimde bu eksiklikler giderildikten sonra birim sorumluları ve temizlik elemanlarından 

oluşan atık yönetimini koordine edecek bir ekip oluşturulmalıdır.  

2.2. Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mevcut Durum  

Boyabat ilçesi, Boyabat yerleşkesi içerisinde yer alan Boyabat İİBF binası Dekanlık ve öğrenci 

girişi olmak üzere iki cepheye sahiptir.  Boyabat İİBF biriminde 26 akademik personel, 9 güvenlik 

görevlisi, 5 temizlik işçisi, 8 memur istihdam edilmektedir ve birim 557 öğrencisiyle aktif olarak eğitim-

öğretime devam etmektedir. Bünyesinde bir adet çay ocağı ve bir adet kantin bulunmaktadır. Ayrıca 

derslikler ve amfilerin dışında 1 adet seminer-konferans salonu ve 1 adet yüksek lisans dersliği 

mevcuttur.  

Boyabat İİBF binası öğrenci girişinin hemen yanında cam, kağıt, plastik ve metal atık 

toplanabilecek nitelikte 4 adet karton geri dönüşüm kumbarası ve 1 adet atık pil toplama kutusu yer 

almaktadır.  

 

Şekil 2. Boyabat İİBF binasında yer alan karton geri dönüşüm kumbaraları ve atık pil toplama kutusuna 

ait görsel 

Bunun yanında çay ocağında ve kantinde çay posalarını toplamak için plastik çöp kutuları 

kullanılmaktadır. Birime ait bir kompost tesisi bulunmadığı için organik atıklar 

değerlendirilmemektedir. Şekil 3 çay ocağında ve öğretim elemanlarının odalarında kullanılan çöp 

kutularına ait görseli vermektedir.  
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Şekil 3. Boyabat İİBF çay ocağında ve kantinde çay posaları ve diğer mutfak atıklarına ait görsel 

 Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi genel atıklarının bina içinde ve dışında toplanması 

için geçici depolama alanı ve çöp konteynırları Şekil 4’te gösterilenle aynı şekil ve boyuttadır. Geçici 

depolama alanı Boyabat Meslek Yüksekokulu ve Boyabat İİBF tarafından ortak kullanılmaktadır. 

Geçici depolama alanında muhafaza edilen geri kazanılabilir atıklar ilk kez 2019 yılı Nisan ayında 

Boyabat Belediyesi’ne 350 kg plastik ve 90 kg kağıt olarak Boyabat MYO birim yetkilisi tarafından 

teslim edilmiş ve Boyabat yerleşkesi adına Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne kayıtlar Boyabat MYO birim 

yetkilisi tarafından girilmiştir. Diğer atıklar ise yerleşke içerisinde var olan 800-1200 Lt hacimli 

galvanizli metal konteynırlarda toplanıp, Belediye görevlileri tarafından gün aşırı ve düzenli bir şekilde 

depolama alanına taşınmaktadır.  
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Şekil 4. Boyabat İİBF ve Boyabat MYO’ya ait ortak geçici atık depolama alanı ve metal çöp 

konteynırları 

Yapılması gereken iyileştirmeler 

Boyabat İİBF’de belirlenen mevcut duruma istinaden birtakım iyileştirmeler önerilmektedir. 

Bunlar; 

 Geri dönüşüm ve atık yönetim planı oluşturularak uygulamaya geçirilmelidir. 

 Öncelikli olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kriterlerine uygun atık kompozisyonlarına 

göre farklı kumbaraların uygun noktalara yerleştirilmesinin yapılması, 

 Geçici depolama alanında toplanan geri kazanılabilir atıkların düzenli olarak belediye 

çalışanlarına teslimi ve Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne girilmesi, 

 Çay ocağı ve kantin gibi noktalarda atık türlerine uygun konteynır ve/veya kumbaraların 

yerleştirilmesi,  

 Birimde uygulama için gerekli mevcut eksiklikler giderildikten sonra birim sorumluları ve 

temizlik elemanlarından oluşan atık yönetimini koordine edecek bir ekip oluşturulmalı ve sıfır 

atık konusunda tüm fakülte personelinin eğitilmesi, 

 Öğretim elemanları ile amir ve memurların odalarındaki ve amfi ile dersliklerdeki plastik çöp 

kutuları kaldırılarak tüm fakülte sakinlerinin geri dönüşüm kumbaralarını kullanmaya teşvik 

edilmesi gerekmektedir. 

2.3. Boyabat Meslek Yüksekokulu Mevcut Durum  

Boyabat ilçesi, Boyabat yerleşkesi içerisinde yer alan Boyabat MYO biriminde 24 akademik 

personel, 4 temizlik görevlisi, 3 işçi ve 5 memur istihdam edilmektedir ve birim 562 öğrencisiyle aktif 
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olarak eğitim-öğretime devam etmektedir. Bünyesinde iki adet çay ocağı, bir adet kantin ve bir adet 

yemekhane (Boyabat İİBF öğrencileri, akademik ve diğer personeli de bu yemekhaneden istifade 

etmektedir) bulunmaktadır. Ayrıca derslikler ve amfilerin dışında 3 adet laboratuvar bulunmaktadır.  

Boyabat MYO binası giriş katında ki koridorda cam ve plastik atıklar, yemekhane de yine 

plastik atıklar ve öğretim elemanlarının odalarının bulunduğu koridorda kağıt atıklar için olmak üzere 4 

adet karton geri dönüşüm kumbarası ve 1 adet atık pil toplama kutusu yer almaktadır.  

 

Şekil 5. Boyabat MYO binasının çeşitli kısımlarında yer alan karton geri dönüşüm kumbaralarına ait 

görseller 

Bunun yanında yemekhane, çay ocağı ve kantinde yemek artıkları ve çay posaları gibi organik 

atıkları toplamak için plastik çöp kutuları kullanılmaktadır. Birime ait bir kompost tesisi bulunmadığı 

için organik atıklar değerlendirilememektedir.    
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Şekil 6. Boyabat MYO çay ocağı, kantin ve yemekhanede organik ve diğer mutfak atıklarına ait görsel 

 Boyabat MYO’ya ait genel atıkların bina içinde ve dışında toplanması için geçici depolama 

alanı ve çöp konteynırları Şekil 7’de gösterilenle aynı şekil ve boyuttadır. Geçici depolama alanı 

Boyabat Meslek Yüksekokulu ve Boyabat İİBF tarafından ortak bir şekilde kullanılmaktadır. Geçici 

depolama alanında muhafaza edilen geri kazanılabilir atıklar ilk kez 2019 yılı Nisan ayında Boyabat 

Belediyesi’ne 350 kg plastik ve 90 kg kağıt olarak Boyabat MYO birim yetkilisi tarafından teslim 

edilmiş ve Boyabat yerleşkesi adına Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne kayıtlar Boyabat MYO birim yetkilisi 

tarafından girilmiştir. Ayrıca teslim edilen plastik ve kağıt için ölçüm Boyabat MYO memurları 

tarafından yapılmış ve değerler bir kağıda yazılıp imzalanmıştır. Diğer atıklar ise yerleşke içerisinde var 

olan 800-1200 Lt hacimli galvanizli metal konteynırlarda toplanıp, Belediye görevlileri tarafından gün 

aşırı ve düzenli bir şekilde depolama alanına taşınmaktadır.  



  

7 
 

 

Şekil 7. Boyabat MYO ve Boyabat İİBF’ye ait ortak geçici atık depolama alanı ve metal çöp 

konteynırlarına ait görsel 

Boyabat İİBF ve Boyabat MYO öğrencileri ile idari ve akademik personeline hizmet veren MYO 

yemekhanesi öğle ve akşam yemeklerinde plastik pet şişeler ile servis edilen su nedeniyle çok fazla 

plastik atık çıkmasına neden olmaktadır. Şekil 8 bu durumu gösteren görseli içermektedir. 

 

Şekil 8. Boyabat MYO yemekhanesi plastik şişe tüketimini ifade eden içerik 
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Boyabat MYO’da yer alan 3 adet laboratuvardan biri olan ve aktif olarak kullanılan İnşaat Teknolojisi 

bölümüne ait laboratuvar ve oradan çıkan atıkların durumuna Şekil 9’da yer verilmiştir. 

 

Şekil 9: İnşaat Teknolojisi bölümüne ait laboratuvar mevcut durum görseli 

 

Yapılması gereken iyileştirmeler 

Boyabat MYO’da belirlenen mevcut duruma istinaden birtakım iyileştirmeler önerilmektedir. 

Bunlar; 

 Geri dönüşüm ve atık yönetim planı oluşturularak uygulamaya geçirilmelidir.  

 Öncelikli olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kriterlerine uygun atık 

kompozisyonlarına göre farklı kumbaraların uygun noktalara yerleştirilmesinin yapılması, 

 Geçici depolama alanında toplanan geri kazanılabilir atıkların düzenli olarak belediye 

çalışanlarına teslimi ve Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne girilmesi, 

 Çay ocağı, kantin ve yemekhane gibi noktalarda atık türlerine uygun konteynır ve/veya 

kumbaraların yerleştirilmesi,  

 Birimde bu eksiklikler giderildikten sonra birim sorumluları ve temizlik elemanlarından 

oluşan atık yönetimini koordine edecek bir ekip oluşturulmalı ve sıfır atık konusunda tüm 

fakülte personeli eğitilmelidir, 

 Birimde Sıfır Atık uygulamasının altyapı eksiklikleri giderildikten sonra, öğretim 

elemanları ile amir ve memurların odalarındaki ve amfi ile dersliklerdeki plastik çöp 

kutuları kaldırılarak tüm fakülte sakinlerinin geri dönüşüm kumbaralarını kullanmaya 

teşvik edilmelidir, 
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 Laboratuvar atıkları, tehlikeli veya toksik atık olmasalar dahi Sıfır Atık Yönetmeliği’ne 

uygun olarak bertaraf edilmelidir. 

 Yemekhane ve öğretim elemanlarının odalarının bulunduğu katlara su sebili konularak 

plastik şişe tüketiminin önüne geçilmesi önerilmektedir. 

2.4. Gerze Meslek Yüksekokulu Mevcut Durum  

Gerze Meslek Yüksekokulu’nda 44 akademik personel, 20 idari personel ve 1069 (700 aktif 

öğrenci) öğrencisiyle eğitim-öğretime devam etmektedir. Bünyesinde 2 adet yemekhanesi, 1 adet 

öğrenci kantini ve 1 adet çay ocağı bulunmaktadır. Öğretim elemanlarına ve öğrenci uygulamalarına ait 

5 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet resim atölyesi, 1 adet grafik tasarım atölyesi, 1 adet tekstil atölyesi, 

1 adet fiziksel kalite laboratuvarı, 1 adet aşçılık öğrenci mutfağı, 1 adet bulaşıkhane, 2 adet simülasyon 

odası (otobüs kaptanlığı ve gemi kaptanlığı), 1 adet radyo odası, 1 adet TV odası, 1 adet kütüphane 

bulunmaktadır.  

Gerze Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan geri dönüştürülebilir atıkların (kağıt, plastik, 

cam, metal vb.) bina dışında biriktirilmesi amacıyla geçici depolama alanı kafesleri Şekil 10’ da 

gösterilen şekil ve boyutta tasarlanmıştır. Toplanan karışık atıklar ise kampüs içerisinde var olan 800-

1200 Lt hacimli galvanizli metal konteynırlarda toplanıp (Şekil 11), Belediye görevlileri tarafından 

toplanarak düzenli depolama alanına taşınmaktadır.  

 

 

Şekil 10. Gerze Meslek Yüksekokulu geçici atık depolama alanına ait görüntü 
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Şekil 11. Gerze MYO galvanizli metal belediye konteyneri 

 

Yapılması Gereken İyileştirmeler 

Sıfır atık konusu hakkında birimde yeterli bilgilendirme yapılmadığından ve atık 

kompozisyonlarına uygun kumbara temin edilmediğinden, oluşan atıklar ayrıştırılmadan doğrudan 

Belediye konteynırına taşınmaktadır. Gerze Meslek Yüksekokulu’na ait binada, belirlenen mevcut 

duruma istinaden birtakım iyileştirmeler önerilmektedir. Bunlar; 

 Atık kompozisyonlarına göre yeterli sayıda farklı kumbaraların uygun noktalara 

yerleştirilmesinin yapılması, 

 Çay ocağı, yemekhane ve kantin gibi noktalarda atık türlerine uygun konteynır ve/veya 

kumbaraların yerleştirilmesi, 

 Laboratuvarlarda çalışan kişilerin tehlikeli atıklarını muhafaza edebileceği türden kumbaraların 

bu alanlara yerleştirilmesi gerekmektedir.  

 Birimde bu eksiklikler giderildikten sonra birim sorumluları ve temizlik elemanlarından oluşan 

atık yönetimini koordine edecek bir ekip oluşturulmalıdır.  

2.5. Durağan MYO Binası Mevcut Durum Raporu 

Üniversitemiz bünyesindeki Durağan MYO binasında; Eczane Hizmetleri bölümü ve Tıbbı 

Hizmetler ve Teknikler Bölümü bulunmaktadır. Binada 6 akademik, 4 idari olmak üzere toplam 10 

personel görev yapmaktadır ve bölümlerde 100 öğrenci mevcuttur. Binada 1 adet yemekhane, 1 adet 

kantin ve 1 adet çay ocağı bulunmaktadır. Ayrıca 3 adet laboratuvar vardır. Bunlar; kimya, ilkyardım ve 

bilgisayar laboratuvarlarıdır. Kimya laboratuvarı henüz aktif olarak kullanılmadığı için herhangi bir 

kimyasal atığı çıkmamaktadır. Durağan MYO 2019 yılı şubat ayı itibarı ile Entegre Çevre Bilgi Sistemi 

Sıfır Atık Uygulaması’na dahil olmuştur. Binada özellikle kağıt ve plastik atıklar için kumbaralar her 

kata yerleştirilmiştir (Şekil 12). Piller plastik bir pet şişede ayrı toplanmaktadır, ayrıca pil toplama 

kutuları yoktur. Durağan MYO binasında yemekhane vardır. Yemekler merkezden geldiği için 

yemekhaneye ait organik atık ve bitkisel atık yağ çıkmamaktadır. Yemek artıkları ise zaman zaman 
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belediyenin barınağına gönderilmekte belediye alamadığı zamanlarda da bina dışındaki sokak 

hayvanlarına verilerek değerlendirilmektedir. Çay ocağı ve yemekhanede organik atıklar için ayrı 

konteynır ya da kumbaralar bulunmamaktadır. Tüm atıklar çöp kovalarında toplanmaktadır. Yemekhane 

çıkışına karton kolilerden yapılan biriktirme kutuları konulmuştur.   

             

Şekil 12. Durağan MYO binası iç mekan kumbaraları 

 

 

 

Şekil 13. Yemekhane çıkışı biriktirme kutuları 

   

Yapılması Gereken İyileştirmeler  

 Öncelikli olarak Durağan belediyesinin Sıfır Atık projesi kapsamında gerekli altyapıyı 

oluşturması ve biriktirilen atıkları alacak lisanslı bir firmayı yetkilendirmesi gerekmektedir. 

İlgili birim Entegre Çevre Bilgi Sistemi’ne kaydolmuş atıklarını kısmen ayrıştırmaya başlamış 

ancak yetkilendirilmiş firma olmadığı için atıklarını teslim edememektedir.  

 Binada iç mekan atık biriktirme kutuları mevcuttur ancak yeterli değildir. Cam ve metal 

ambalajlar için de ayrı biriktirme ekipmanları bulundurulmalıdır. Şu anda taslak halinde olan 
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Sıfır Atık Yönetmeliği yayınlandığında, yönetmeliğe uygun olarak belirlenmiş renk skalasında 

eksik ekipmanlar yerleştirilmeli ve yakınlarına bilgilendirme afişleri asılmalıdır.  

 Bina dışında geçici depolama alanı oluşturulmalıdır. 

 Yemekhane, kantin ve çay ocağında organik atıkların toplanacağı kumbaralar yerleştirilmelidir.  

 Proje kapsamında biyolojik olarak bozunabilir mutfak, kantin ve çay ocağı atıkları kompost 

olarak değerlendirilmelidir. Bunun için eğer mevcutsa belediyenin kompost tesisi kullanılabilir.  

 Kimya laboratuvarı henüz kullanılmamakla birlikte ilerleyen dönemlerde laboratuvar aktif 

olarak kullanılmaya başlandığında laboratuvarlardan kaynaklanan tehlikeli atık sınıfına giren 

kimyasal atıklar ve kontamine olmuş ambalaj atıkları, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik ve diğer atık yönetmelikleri hükümlerine uygun olarak sınıflandırılarak uygun bir 

şekilde bertaraf edilmelidir. Bunun için öncelikli olarak tehlikeli atıkların depolanması ve 

bertarafı için uygun atık depolama alanları oluşturulmalıdır. Sonrasında yetkilendirilmiş bir 

firma ile anlaşma imzalayarak tehlikeli atıkların bertarafı sağlanmalıdır.  

 Projenin hedefleri doğrultusunda çıkan atıkların kaynağında azaltılmasına yönelik planlamalar 

yapılmalıdır. Özellikle tek kullanımlık plastik ve pet şişelerin tüketiminin azaltılması için cam 

bardaklarla su sebillerinden veya çay ocaklarındaki arıtmalardan su tüketimi özendirilmelidir.  

 Uygulama için gerekli altyapı eksiklikleri giderildikten sonra uygulamada aksaklık 

yaşanmaması için sorumlu personele eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.  

2.6. Türkeli MYO Binası Mevcut Durum Raporu 

 Sinop Üniversitesi bünyesinde yer alan Türkeli MYO binası mevcut durumuyla eğitim-öğretime 

açık olmadığı için durum değerlendirmesi yapılamamıştır. 

 

3. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

 Üniversitemiz bünyesindeki ilçe yerleşkelerimiz Entegre Çevre Bilgi 

Sisteminden Sıfır Atık Uygulamasına dahil olmuş ancak bazı ilçe belediyeleri tarafından 

toplanması gereken atıklar toplanmadığı ve gereken hizmet verilmediği için projeyi 

uygulamaya başlayamamıştır. Uygulamanın başlayabilmesi için öncelikle ilçe 

Belediyelerinin lisanslı firmalarla anlaşarak toplanan atıkların düzenli olarak alınmasını 

sağlaması gerekmektedir.  

 Atıkların depolanması için ilçe birimlerinde geçici depolama alanları 

oluşturulmuştur. Sadece Durağan MYO binasında geçici depolama alanı bulunmamaktadır. 

 Her bir birime, Bakanlığın öngördüğü şekliyle atıkların geri dönüşümünün ve 

yeniden kullanımının sağlanması amacıyla kumbaralar yaklaşık 40 m’de bir ve gözle 

rahatlıkla görülebilecek noktalara yerleştirilmelidir. Sıfır atık uygulamasının tüm birimlerde 

tam anlamıyla başlayabilmesi için mevcut eksiklikler giderilmelidir.  



  

13 
 

 Organik atıkların fazlaca ortaya çıktığı çay ocağı, kafeterya gibi noktalara 

organik atıklar için ayrı biriktirme konteynırları (kahverengi) yerleştirilmelidir. Bu atıkların 

kompost tesislerine gönderilmesi ve/veya kompostlama ünitesinin üniversitemiz 

bünyesinde oluşturulması için gerekli girişimlerin yapılması önerilmektedir.  

 Yemekhane ve mutfak gibi noktalara bu tür atıkların konabileceği biriktirme 

konteynırları yerleştirilmelidir.  

 Yemekhanede oluşan yemek ve ekmek artıkları için ilgili belediyeler ile protokol 

imzalanarak yemek ve ekmek artıklarının hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine 

gönderilmesi sağlanmalıdır.  

 Yemekhanelere kâğıt atıklar, plastik atıklar, cam atıklar, metal atıklar, yemek 

artıkları, ekmek artıkları, organik atıklar için, her biri ayrı biriktirilecek şekilde kumbaralar 

yerleştirilmelidir. Yemekhanede oluşan atıklar, atık üreticisi yani yemek yiyen personel 

tarafından oluştuğu yerde/kaynağında ayrıştırılma yapılması için uygun koşullar 

oluşturulmalı, bu uygulamalar için eksiklikler giderilmelidir.  

 Birimlerin her birine yoğunluğa uygun olarak, atık piller için özel olarak 

tasarlanmış biriktirme ekipmanları yerleştirilmeli ve bu kumbaralar koridorlarda personelin 

kolayca ulaşabileceği noktalara, uygun sayıda yerleştirilmelidir.  

 Laboratuvarı olan birimlerde; atık elektrikli ve elektronik eşyalar ile tehlikeli 

atıklar için atık oluşum miktarı ve tehlikelilik özelliği göz önünde bulundurularak bina 

içinde herhangi bir atık biriktirme ekipmanı temin edilmelidir.  

 Tıbbi atık olan birimlerde, tıbbi atıklar, hiçbir suretle diğer atıklarla 

karıştırılmamalı, ayrı olarak toplanması sağlanmalıdır. İlçe Belediyeleri ile görüşülüp İlçe 

Sağlık Kurumları için kullanılan Tıbbi Atık Toplama aracına düzenli olarak teslim 

edilmelidir.  

 Üniversitenin Sıfır Atık planlaması kapsamında yapılan bütün çalışmalar düzenli 

olarak kayıt altına alınmalı ve bundan sonraki süreçte elde edilen verilere ilişkin raporlama 

yapılmalıdır. Bu raporlama ve kayıtların belirlenecek birim sorumluları tarafından 

yapılması önerilmektedir.  

 Hâlihazırda uygulama olarak henüz başlangıç aşamasında olan ve eksikliklerin 

giderilmeye çalışıldığı Sıfır Atık Projesi için altyapıdaki eksiklikler yayınlanacak olan Sıfır 

Atık Yönetmeliği doğrultusunda giderilmelidir.  

 

 


