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Bölümüzde  

atık ayrıştırma 

 kırık cam Geri dönüşüm: 

Kağıt, cam, 

plastik ve metal 

evsel atıklar (çöp) 

Kırık cam 

Zararlı atıklar 

 laboratuvar 

 koridorlarında 

 Koridorlarda ve ofislerde 

 Koridorlarda ve ofislerde 

Atık odası  

(Bölüm 1) 

Pilot tesis 

TP 

Temizlik personeli (TP): Bölümümüz temizlik personeli 

tarafından atık odasına taşınmaktadır. 

TP 

http://manfo.en.alibaba.com/product/50261118/51347887/Plastic_Pails_and_Basin/Pail.html
http://manfo.en.alibaba.com/product/50261118/51347887/Plastic_Pails_and_Basin/Pail.html


 Kırık cam malzemeler kırık cam kutularına atılmalıdır. Bu 

kutuya atılan camların tehlikeli kimyasal  içermediğinden 

emin olunmalıdır. Eğer içeriyorsa ayrıca toplanıp tehlike 

atık noktasına konulmalıdır. 

 Kırık olmayan ve tehlikeli madde içermeyen cam atıklar 

geri dönüşüm kutularına atılmalıdır.  

 
 
 

Cam atıklar 

 Kağıtlar, kırık ve tehlikeli olmayan camlar, plastik ve 

metaller geri dönüşüm kutularına atılmalıdır. 

 Geri dönüşüm kutularına boşalmış kimyasal şişeleri ve 

evsel atık atılmamalıdır.  
 

 

Geri dönüşüm 



Bölümüzde zararlı atıkların yönetimi 

Mikrobiyolojik 

Kontamine 

 ambalaj 
Otoklavda  

Sterilizasyon  

ya da gerektiği 

şekilde 

Atık noktaları  

(1. ve 2 kat) 

Geri kazanım 

Tehlikeli 

kimyasal 
Kartuş, toner,  

floresan,  

elektronik atık 

Atık odası  

(Bölüm 2) 

Pilot tesis 

Pil 

Pil kutuları 

Atık yağlar 

Nötürleme  

(asit ve bazlar) 
Evsel atık kutusu 

 Koridorlarda 

 Atık üreticisi (AÜ): Atığı oluşturan kişi gerekli ayrıştırmayı yapmakla veya atığı lavaboya dökülebilir 

hale getirmekle ve Atık noktasına ulaştırmakla sorumludur. Eğer düzenli olarak yüksek miktarda 

atık oluşturuyorsa (HPLC gibi) bu atığı bölüm  atık odasına LS ile birlikte direkt aktarmakla  

yükümlüdür. 

 Laboratuvar sorumlusu (LS): Atık noktalarından tehlikeli atıklar laboratuvar sorumluları  (teknik 

eleman) tarafından pilot tesis personeli desteği ile atık odasına taşınacaktır. Geri kazanım işlemi LS 

tarafından yapılır. 

 Atık odası sorumlusu Mehmet Yurtçu’dur.  

AÜ,LS 
AÜ 

AÜ 

AÜ 

LS, AÜ, PTP 

LS 

AÜ, LS 

AÜ, LS 

Lavaboya 

AÜ, TP 

AÜ 
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Zararlı atıklar 

Zararlı atıklar hakkında bilgiler; 

 

• Laboratuvarlardaki Kimyasal Hijyen Planı, 

• Atık Yönetimi Yönetmeliği (2015), 

• Maddelerin Güvenlik Bilgi Formları (GBF ya da MSDS) 

(Kimyasalı satın aldığınız firma ya da internetten) 

• Ege Üniversitesi Entegre Atık Sistemi web sayfasından 

sağlanabilir 
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Tehlikeli ve tehlikesiz  atık listesi : http://euatik.ege.edu.tr/d-

22/atik_listesi.html 
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