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Amaç  

Bu eğitimin amacı: 

• Üretimin sonucunda oluşan atıkları 

• Bu atıkların nasıl bir sonuç doğurduğunu 

• Atıkların nasıl saklanması gerektiğini  

• Atıkların nasıl uzaklaştırılması gerektiğini 

açıklamaktır.  
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Atıklar  

Atıklar iki grupta incelenir :  

• Sıvı atıklar  

 

• Katı atıklar  
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Atık miktarları 

• Türkiye’de kişi başına düşen evsel atık 187 

kg’dır. 

• Toplam yıllık evsel atık 13.000.000 tondur. 

• Küçük işletmeler ve ticarethaneler 12.000.000 

ton atık üretmektedir.  

• 1 adet teneke kutunun geri  

dönüşümü ile televizyonun 

3 saat çalışması için gerekli  

enerji kazanılır.      
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Gıda ve atıklar 

• Gıda üretiminde atık ve artık oluşumu 
kaçınılmazdır.  

• Atık ve artıklar çeşitli yapılarda olabilir. 
(organik maddeler, ambalaj materyalleri..)  

• Bu atıklar zararlı canlılar ve 
mikroorganizmalar için bir beslenme ve 
üreme yeridir.  

• Sürekli üretimin olduğu bir işletmede 
atıkların düzenli olarak uzaklaştırılması 
önemli bir işlemdir.   
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Oluşan atıklar 

Üretim alanlarında veya yan işlemlerin yapıldığı 

alanlarda: 

Hammadde artıkları 

Çürüme ve bozulma sonucu ayrılan hammadde 

Dökülme saçılma sonucu kullanılamaz duruma gelmiş 

maddeler 

 

 

Yanlış üretim sonucu oluşan 

maddeler 

Ambalaj artıkları oluşmaktadır.  
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Zararlı Canlının Yeri 

Zararlı canlılar çapraz bulaşmanın en 

büyük aracılarındandır. 
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Atıkların neden olabilecekleri  

• Organik atıkların 

biriktirildiği ortamlarda en 

büyük canlı sorunu 

karasinektir.  

• Bir karasinek 5 haftada 

76 milyar dişi sineğe 

dönüşebilir. 

• 1 adet sinek 6.500.000 

bakteri taşımaktadır.  
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Atıkların neden olabilecekleri  

• Atıklar aynı zamanda 
zararlı canlılar için 
barınma yerleridir.    

• Düzensiz ve açıkta 
bırakılan atıklar üretim 
alanları için tehlikedir.  

• Bu canlıların taşıdıkları 
mikroorganizmalar veba, 
tifo, sarılık, 
toksoplazmosis ve çeşitli 
zehirlenmelere neden 
olmaktadır.  
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Atıkların neden olabilecekleri  

• Mikroorganizmaların üremesi ve yayılması için atıklar 
çok uygun ortamlardır. 

• Çapraz bulaşmanın oluşmasında en etkin noktalar açıkta 
bırakılan atıklardır.  

• Mikroorganizmalara yaşam alanı oluşturulmaması için bu 
atıklar hemen uzaklaştırılmalıdır.   
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Nasıl bekletmeli 

• Atıkların toplanması ve bekletilmesi için 

 uygun kapalı hazneler kullanılmalıdır.  

• Hazneler özel alanlarda bekletilmelidir.  

• Çöp torbaları kullanılmalıdır. 

• Dolu atık hazneleri hemen boşaltılmalıdır.  

• Dökülme ve saçılmalar hemen temizlenmelidir. 

• Üretim alanlarındaki atıklar başka alanlara 

aktarılmalıdır.  

• Atıkların biriktirildiği özel odalar oluşturulursa 

havalandırma ve soğutma oluşturulmalıdır. 

javascript:RampGroup_PopUp('/popup/Enlargement.aspx?mediauids=%7bf63bc308-fcfd-4f1a-87b4-88d9d421ccd2%7d|%7bffffffff-ffff-ffff-ffff-ffffffffffff%7d&qsPageNo=1&fdid=&Area=Search&TotalCount=977&CurrentPos=23&WinID=%7bf63bc308-fcfd-4f1a-87b4-88d9d421ccd2%7d','RF249284',750,780)
javascript:RampGroup_PopUp('/popup/Enlargement.aspx?mediauids=%7bbd4ea13f-a97f-4048-8e2a-620554f666f3%7d|%7bffffffff-ffff-ffff-ffff-ffffffffffff%7d&qsPageNo=2&fdid=&Area=Search&TotalCount=977&CurrentPos=21&WinID=%7bbd4ea13f-a97f-4048-8e2a-620554f666f3%7d','IS514031',750,780)


12 

Nasıl uzaklaştırılmalı ? 

Atıklar işletme dışına taşınmalıdır. 

İşletme dışında atıkların toplandığı uygun hazneler bulunmalıdır.  

Hazneler sızdırmaz, kapalı, vurma ve çarpmalara dayanıklı olmalıdır. 

Belirli bölgelerde bekletilecek bu hazneler düzenli olarak 

boşaltılmalıdır.  

Haznelerin çevresinde zararlı canlılara karşı önlem alınmalıdır. 

Boşaltılan hazneler temizlenmelidir. 
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