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TUTANAKTIR 

 
Genel Sekreterlik Makamının 22.09.2021 tarihli Çarşamba günü saat 15:00’teki talimatıyla İdari ve Mali 
İşler Daire Başkanlığı (İMİD) tarafından sıfır atık geçici ara depolama alanlarından geçici depolama 
alanına taşınması için görevlendirilen araçla tarafımızca yapılan kontroller sonucunda aşağıdaki 
durumlar tespit edilmiştir. 
 

1. Ağdacı Yerleşkesi için her hafta Çarşamba günleri saat 15.00’te görevlendirilmesi gereken araç 
22.09.2021 Çarşamba günü saat 16.30’da hazır bulunmuştur. Bu sebeple haftalık olarak 
taşınması gereken atıklar bazı birimlerden toplanamamış ve dolayısıyla bazı iş ve işlemlerde 
aksama meydana gelmiştir.  

2. Kutlubey Yerleşkesi için her hafta Perşembe günleri saat 15.00’te görevlendirilmesi gereken 
araç 23.09.2021 Perşembe günü Öğleden Önce atıkları toplamaya gittiği için araçla birlikte 
yerleşkeye gidilememiş olup gerekli denetim ve kontroller yapılamamıştır. 

3. Personeller tarafından teslim edilen atıkların renk skalasına uyulmadan karışık olarak 
toplandığı ve geçici ara depolama alanlarının Bartın Üniversitesi Atık Yönetim 
Talimatnamesinin “Ekipmanlar” başlıklı 5. maddesinin c) bendi uyarınca temiz tutulmadığı ve 
atık türü bilgilendirme materyallerinin geçici ara depolama alanlarında bulunmadığı 
gözlemlenmiştir. Ayrıca bazı birimlerce bu alanlarda genel çöplerinde günlerce bekletildiği kayıt 
altına alınmıştır. 

4. Toplanan atıklar ilgili birimler tarafından renk skalasına uyulmadan toplandığı için ayrıştırma 
konusunda büyük bir zafiyet gözlemlenmiş olup bu durum neticesinde geçici depolama alanında 
tartılan atıkların kendi atık grubu içindeki ağırlıklarında sapmalar meydana getirmektedir.  

5. İlgili Talimatnamenin “Ekipmanlar” başlıklı 5. maddesinin a. bendi uyarınca atıklar 
muhteviyatına göre farklı renklerde çöp poşetlerinde toplanması gerekirken poşet renklerinde 
gerekli hassasiyet gösterilmemektedir fakat binalarda her katta ayrı ayrı çöp kovası bulunmakta 
olup kovaların sayıları değişiklik göstermektedir.  

6. İlgili Talimatnamenin Uygulama Detayları kısmında yer alan 6. maddede söz edildiği gibi 
personel tarafından laboratuvardan çıkarılan tıbbi atıklar kırmızı renkli poşette toplanmış 
ancak geçici depolama alanı içerisinde tıbbi atıklar için özel olarak bulunan ve kapağı kilitli 
olarak muhafaza edilen konteynere atılması gerekirken alanın yanında bulunan normal çöp 
konteynerleri içerisine atılmıştır. 

7. Atıklar geçici depolama alanında ilgili olduğu konteynerlere düzenli şekilde atılması gerekirken 
düzensiz bir biçimde bırakılmaktadır. Ancak bu durum söz konusu alanın küçük olmasından 
kaynaklanmaktadır. 

8. Ağdacı Yerleşkesi Sıfır Atık Geçici Depolama Alanından resmi olarak sorumlu olan A***** 
T********’un alanın anahtarını herhangi bir resmi görevlendirme yapılmadan sürekli işçi 
kadrosunda görev yapan S****** B*****’ya devrettiği tespit edilmiş olup bu durum ilgili 
personelin sorumluluğunu aksattığını göstermektedir. 

9. Genel Sekreterlik makamının 26.04.2021 tarih ve 2100035050 sayılı yazısında belirtilen 
aksaklıkların birçoğu devam etmekte olup bina sorumluları tarafından sıfır atık otomasyon 
sistemine atık miktarların en az haftalık olarak girilmesi konusundaki aksaklıklar devam 
etmektedir. Bununla birlikte geriye dönük girişler yapıldığı tespit edilmiştir. 

10. Sıfır Atık geçici depolama alanlarına yağmur yağdığında alanda bulunan atık malzemelerin 
ıslandığı için geri dönüşüm malzeme özelliğini kaybettiği görülmektedir. Geçici Depolama Alanı 
sorumlusu tarafından konteynerler yağmur alabilecek alandan çekilerek atıkların yağmurdan 
korunması için geçici önlem alınmaya çalışılmıştır. Geçici depolama alanlarının en az üç tarafının 
tamamen kapatacak şekilde sac ile örtülmesinde fayda olacaktır.  

11. Yukarıda sayılan maddeler dışında başkaca bir aksaklık görülmemiştir 
 
 
İşbu tutanak 2 nüsha olarak 22/09/2021 tarihinde saat imza altına alınmıştır. 
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 İmza 
Adı Soyadı 

İmza 
Adı Soyadı 

 İmza 
Adı Soyadı 

 Bilgisayar İşletmeni 
S***** M****** 

Genel Sekreter Yardımcısı 
B***** B****** 

 Bilgisayar İşletmeni 
Sercan MADENOĞLU 

 
 

  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


