
SIFIR ATIK YÖNETİM TOPLANTI TUTANAĞI 

Üniversitemiz Senato Toplantı Salonunda 09 Kasım 2018 Cuma günü saat 16:00’ da Sıfır Atık 

Uygulama Planı için odak noktası personeli ile toplantı yapılmış olup, toplantıda alınan kararlar aşağıya 

çıkarılmıştır. 

1- Sıfır atık uygulaması kapsamında Ağdacı kampüsünde bulunan geçici depolama 

alanındaki çöp konteynerlerinin 4 kategoride (kağıt, cam, plastik, metal) olacak şekilde düzenlenmesi 

ve renk skalalarının yapıştırılması işinin İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Y***** Ç*****’ya 

bildirilmesine, 

2- Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde eksik olan çöp kovalarının temin edilmesi 

ve renk skalalarının yapıştırılması işinin İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Y***** Ç*****’ya 

bildirilmesine, 

3- Üniversitemizde görev yapan tüm personele 4 grup halinde Genel Sekreterlik 

koordinatörlüğünde eğitim verilmesine ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden eğitim için uzman 

personel talep edilmesine, 

4- Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde kaynağına göre çıkabilecek atık türlerini 

gösteren renk skalalarının 6 çeşit olarak (her atık türü için bir A3 kağıdına basılacak şekilde) 

hazırlatılarak çöp kovalarının bulunduğu alanlara yerleştirilmesi işinin İdari ve Mali İşler Daire Başkanı 

Y***** Ç*****’ya bildirilmesine,  

5- Üniversitemiz Ulus ve Kurucaşile yerleşkelerindeki çöplerin Üniversitemiz aracılığıyla 

toplanması ve Ağdacı kampüsü geçici depolama alanına getirilmesi ekonomik olmadığından, Yerel 

yönetimlerle (Ulus Kaymakamlığı, Ulus Belediye Başkanlığı ve Kurucaşile Belediye Başkanlığı) 

görüşülerek bir protokol kapsamında yerinde toplanıp depolanarak geri dönüşüm firmasına verilmesinin 

sağlanmasına, 

6- Üniversitemizde sürekli işçilerin çalıştırılmaları ile ilgili sorumluluğun akademik 

birimlerde ilgili Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Sekreteri ve idari birimlerde 

birim yöneticilerine bırakılması için İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca resmi yazı yazılmasına, 

7- Üniversitemizde uygulanacak sıfır atık yönetimine ilişkin talimatnamenin, Talimatname 

Hazırlama ve Yürütme Komisyonu (R***** M*****, M***** H*****, A***** Ö***** ve Ü***** 

F*****) tarafından 19 Kasım 2018 tarihine kadar hazırlanmasına ve bu tarihte yapılacak olan toplantıda 

sunulmasına, 

8- 2019 yılı için, Sıfır Atık yönetimine ilişkin çalışmalar kapsamında toplanan atıkların ilgili 

firmalarca alınmasını sağlamak üzere, ilgili firmalarla görüşülerek gerekli teklifler alınarak, 

protokollerin hazırlaması ve imza altına alınması işinin İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Y***** 

Ç*****’ya bildirilmesine, 

9- Kaynağına göre çıkabilecek tıbbi atıkların talimatnamesinin kurum hekimi Dr. V***** 

B***** tarafından, tehlikeli atıkların talimatnamesinin ise Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. 

Dr. E***** E*****’un başkanlığında tüm odak noktalarından oluşan “Tehlikeli Atık Talimatnamesi 

Hazırlama ve Yürütme Komisyonu” tarafından hazırlanmasına, 

10- Üniversitemizde sıfır atık uygulamasında ihtiyaç duyulan malzemelerin en geç 15 Kasım 

2018 tarihine kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından temin edilmesi konusunun Daire 

Başkanı Y***** Ç*****’ya bildirilmesine, 

11- Üniversitemizde sıfır atık projesinin uygulanması aşamasında ayda 2 kere almak üzere 

Denetleme Komisyonu tarafından denetleme yapılmasına, 

12- Üniversitemiz öğrencilerine e-posta yoluyla sıfır atık programının duyurulmasına,  

13-    Üniversitemizde oluşan mevcut atık ve hurda deposunun yapılmasına, 

14- Üniversitemiz akademik birimlerinde bulunan kantin, kafeterya ve mevcut 

yemekhanelerde sıfır atık uygulaması çalışmaları kapmasında kullanılacak malzemelerin ilgili işletmeler 

tarafından karşılanması hususunun Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca ilgili işletmelere 

bildirilmesine, 



15- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca 2 adet 300 kg dijital terazi alınmıştır. Terazilerin  

Kutlubey kampüsünde transfer merkezine  (geçici depolama alanı) konulmasına, 

16- Sıfır Atık Uygulama Planının Üniversitemiz Web sayfasında duyurulmasına, 

17-  Tıbbı atıkların alınması için İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca “İlke Sterilizasyon” 

firmasıyla görüşülmesine,   

18- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,    Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 

binaları için transfer merkezi  (geçici depolama alanı) oluşturulması konusunun Yapı İşleri ve Teknik 

Daire Başkanı A***** Ç*****’a bildirilmesine, 

19- Binalarda çıkacak atıkların birikmeden zamanında ve gerektiğinde araçla alınması 

hususunun İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Y***** Ç*****’ya bildirilmesine,  

20- Odak Noktası sorumluları arasında gurup iletişiminin kurulmasına, 

21- Üniversitemiz Senato Toplantı Salonunda 19 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 16:00’da 

Sıfır Atık Uygulama Planı kapsamında odak noktası personeli ile gerekli değerlendirilmelerin yapılması 

için toplantı yapılmasına karar verilmiştir. 


