
Sıfır Atık Nedir?

yeniden kullanıma öncelik verilmesi, 
I

oluşan atıkların ise kaynağında ayrı i

biriktirilerek toplanması ve geri dönüşüm '

ve/veya geri kazanımının sağlanarak
bertarafa gönderilecek atık miktarının
azaltılması suretiyle çevre ve insan
sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını
hedefleyen yaklaşım

-..... __...... ..: üıçıı

. Maskeler

. Eldivenler

. Paketli gıdalar

. Dezenfektanlar

. kumanyalar

. Tek kullanımlık ürünler

. Fazla su kullanımı

ı}ıçlı

Çıiırıbunü

pandemi sürecinde
su klrlIliği ialgn

hastalIklar
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Top.ak Ki.liliği ıcm lik Hava kiİliliğı lklim
toprak-100-100o yll değişikliği

TUiK 2018,Yılda 32,2 m|lyon ton atlk oluşmaktadır
Kişi başı 1,16 kg atık oluşmaktadır
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. canh yaşamlnl
korumak

. klrlllığl önlemek

. çevreyi korumak

. Türlerl koİumak

o lsrafı önlemek
o Bilinçli üretım ve tüketim

&lili:ih,
. sosyal bir birliktelik

oluşturmak

ulusal Mevzuata
uyum
u l uslararası
sözleşmelere uyum
yükümlülükleri
hatırlatmak
Ülke politikası

. Rekabet Gücünü
ArttIrmak

. Döngüsel ekonomİye
geçmek.

Hammadde tasarrufu
lstihdam oluşturmak
EkonomiYi
güçlendirmek,

Kaynak verimliliği
Altyaplyl daha uzun süre
kullanmak

İi,çiı

Ana sorunlaı

. Çevre kililiği,

. Ixilm deqlrlkugl,

. Fiyotldnnodmosü,

. lthğlotınoftnosl

. Hdmmodde koybü,

. ooğol kdyndklorıh

tükenmesi,
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,'' Sıfır Atık Yönetmeliği

I

I

', . L2.07.20L9 tarihinde yayımlandı.

i . Belgelendirme ile ilgili

I t5,t6,t7,18,19 maddeleri
| ız.oı.zoz0 tarihinde yürürlüğe1..

ı. arıĞııı TANı M LANMAsı
sisrErvı KuRULUMU

1. Atlğln tanümlanmas|

2. Prcjelendime-KumbanTemln
3. KaynağlndaAynToplama

4. Geçİcı Atlk oepolama sahası Kurulmasl

5. Atlksorumlusubeıidemek

6. slfırAtlkBll8islstemlne KaytYaPı|mall

7. Pe§onel Eğltimi

8. Çöp Kowlann,n kaldtnlmasl

9. Kaylttutulm§ - Atlklarn 8eri kaanımalbertaEf
gö.derjlmesi (sürckli)

ı0, sıflfAtık Biıgi si§temine Veri Glrlşl Yap|lması (sorekll)
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ATİK KAYNAKLAR|
1, oFlsLER

Atlk Kağıt

^rnbtü10 

j ntlğl

Plastik, Metal, calI]
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lFts'-Pl**aktjler
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ATİK KAYNAKLARİ
aJAII§İMANATlKLARl
Forklift
JeneratöI
Komrıre5§ör

lrojeııerasyon

A5a nsör

Soğutııa Ekiprnanları

Klimalar

Ta§ını"ı Araçları - Atlk Motor Yağ|, Atlk Aküma]latör

ÖılıŞ ÖTL - Ömrüııü Tamaınlamış Lastik
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ATİK KAYNAKLARİ
3dğuİ§$!A8!
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Kcıtiınine be:|eL Yağll eıdiven, üslübü
Atlk yağ

ı!'1etıl çapaklür
T.ılaş vb.

Kontıınino aınbalajlar
Tehiikesiz Atiklar

Metal ti]revleri, caın vs.

Anrbal;i Atlklarl

Karton. Ahşap. Plastik Vs.
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Tehlikeli Atıklar

Çakülte ve ıaboıatuvaf|admlıdan çlkan
atıkla. - Bina Deıo Aıanlanndan ya da At|k

Geçica Depolama Alanlnda
depoİiınmaktadır Yllda iki kez bennraf
firmüsl larafınd3n allüİl yüptlm3ktadlr

Üililİ

ATİK KAYNAKLARİ
6JEMEKHANE VE KANTİNLER

B|tkisel Atlk Y3ğ - Yıllık Sözleşııe
Ambalaj Atlklarl

Kalton, PlaStik, Caın.

Yağ Tenekeleıi
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ATİK KAYNAKLARİ

4. LABoRATUAR

Tlbbi Atlklar - N.iediko aracıl;ğlv|a gönderiirnektediü]
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ATİK KAYNAKLARİ

5. MEDlKo
Iıbbi Atıklar

Miyadı dolrrıu5 ilaçlaı

YTÜ Kantin Ve Gıda Denetim
Komisyonu taraflndan yılda 3 kere

kantin, kafetaryalar ve yemekhaneler
denetlenmektğ, bu denetim içeriğinde
atlk yağ denetimi de bulunmaktadln

Piller Davutpaşa Yemekhane Binasında
Ve Beşiktaş Kampüsünde A 8lokta

toplanmakta olup; doldukça belediyeye
teslim edjlmektedirüıflş üıçıı
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ATİK PİLLER

ayrl toplanmasl gereklidir
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2. PRoJELENDıRME

üıçış
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lkffisıü*&Fü*.

!aboratuvarlarda laboratuvar
sorumlulan aYnl zamanda at|k

sorumlusu olank görev yapmaktadır
slf|. atlk sorumlulan her birim için

beIirlenmiştir
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Çahsnıa

alanlannda

4. GEçİcİAilK sAHAsı KURULMAS|

5. ATİK SORUMLULARİ BELİRLEMEK
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3. KAYNAĞıNDA AYRı ToPIAMA

K ALAN

4. GEçİcİATlK sAHAsı KURULMASı

6. sıFıR ATlK BıLGı slsırıvıiıır KAYıT YAPıLMASı
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Davutpaşa Kampüsümüzde lnşaat
Fakültesi binaslndaki açlk otopark
alanında geçaci depo|ama alanımız

bulunmakta olup; Beşiktaş Ve DaVutpaşa
kampü5Ierjmize de mobiI atlk getirme
merkezi konulma5l planlanmaktadlL
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7. PERSoNEL sıFlR ArıK EĞiTİMı

oAcıTıM l,İRlınl\İ
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yıldız Teknik Üniversitesi
Davutpasa Kampüsü'nde Sıfır Atık
yönetim sistemi'ni kurarak'sıfır

Atık Belgesi'ni alan İstanbul'daki iIk
devlet üniversitesi olrnustur. -

9- Sıfır Atık Bilgi Sistemi
10" DüzenliVeri Girişi

enisirvı ıoRgsi:
https://ecbs. cevre. gov.trl

0i ıı ıroiĞiıı iz lçi ııı TEşEKKüRLER

. Sorularınız için; ise@vildiz,edu.tr

. Daha fazla bilgi almak için
https://youtu, be/gBFwPahyJoA
https://sifiratik.gov.trl

8. oDAIARDAKİ çÖP KoVALAR|NıN KALDıRıLMASı
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