
 

SIFIR ATIK YÖNETİM TOPLANTI TUTANAĞI 

 

Üniversitemiz Senato Toplantı Salonunda 25 Eylül 2018 Salı günü saat 14:00’da Sıfır 

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

kararlar aşağıya çıkarılmıştır. 

1- Sıfır atık yönetimine ilişkin çalışmaların daha verimli ve sistemli olarak 

yürütülmesi için,  Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. 

Sayın H***** U***** Ö***** tarafından hazırlanan Üniversitemiz Sıfır Atık Uygulama Planı 

hakkında bilgi verilmiş,  sorumlu personellerin görevleri anlatılmıştır. 

2- Üniversitemizdeki oluşan mevcut atık durum analizi yapılmıştır. 

3- Sıfır atık uygulamasında kullanılacak malzemelerin sayısı özellikleri tespit edildi. 

4- Sıfır atık uygulamasının ne şekilde, ne zaman ve kimler tarafından 

gerçekleştirileceğine ilişkin Talimatname hazırlanmasına ve araştırma komisyonu 

oluşturulmasına karar verilmiştir. 

5- Üniversitemiz birimlerinde ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı deposunda 

mevcut bulunan ve kullanımda olan sıfır atık kumbaraların tespiti,  dağıtımı ve ihtiyaç duyulan 

yeni malzemelerin belirlenmesi için, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Y***** Ç***** ve 

personeli görevlendirilmiştir. 

6- Üniversitemizde oluşacak Tıbbi atık için gerekli çalışmalara yardımcı olmak, 

gerekli raporları hazırlamak ve tıbbi atıkla ilgili gerekli eğitimi vermek üzere kurum hekimi Dr. 

V***** B***** görevlendirilmiştir. 

7- Sıfır atık uygulaması hakkında hazırlanan ilgili mevzuatlara göre yapılacak 

çalışmalar ve işlemler için gerekli eğitim planlarını yapmak ve belirlenen plan çerçevesinde bu 

eğitimleri vermek üzere Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı A***** Ç***** ve Üniversitemiz 

Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendislik Bölümü Öğretim Elamanları görevlendirilmiştir. 

8-Üniversitemiz Bilgi İşlen Daire Başkanlığı Sıfır atık uygulaması verilerinin 

toplanması,  takibi, ilgili birimlere gerekli bilgilerin aktarılması ve oto kontrolü hususunda 

gerekli veri bankası oluşumu için bir program hazırlamasına karar verilmiştir. 

9- Oluşacak sıfır artıkların toplanması için ilgili firmalar ile görüşülerek gerekli 

protokollerin hazırlanmasına karar verilmiştir. 

10- Üniversitemiz Ağdacı ve Kutlubey kampüsü içinde dış ortamda tespit edilen 

transfer merkezleri (geçici depolama alanları) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 

10 Ekim 2018 tarihine kadar yapılması konusu daire başkanı A***** Ç*****’a bildirilmiştir. 

11- Üniversitemizde sıfır atık uygulamasında ihtiyaç duyulan malzemelerin 10 Ekim 

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

başkanı Y***** Ç*****’ ya bildirilmiştir. 

12- Üniversitemiz Senato Toplantı Salonunda 15 Ekim 2018 Pazartesi günü                         

saat 14:00’ da Sıfır Atık Uygulama Planı kapsamında odak noktası personeli ile gerekli 

değerlendirilmelerin yapılması için toplantı yapılmasına karar verilmiştir. 


