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Amaç, Kapsam, Dayanakve Tanımlar

Amaç
MADDE 1_ (1) Bu yönergenin amacl, Dicle Üniversitesi birimlerinde eğitim,

öğretim, araştırma, tırİtİm ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan tİim atıklarm Çtvre ve

in"run ,ugııgi iıe aoEaı kaynakların korıınmasını hedefleyerek kaynağında aza1tıLmasına,

azaltı,amıyorsa yeniJen kullanımına ve/veya oluştuğu .kaynakta 
tiirlerine göre ayrı ayrı

topıu*u"nu, topı*un atıkların güvenli bir şekilde-g.çi.i olarak dePolanmasına, lisanslı atık

işleme tesislerine teslim edilmesine, yeniden.kullanımı.mümkiin olmayan atıkların nihai

bertarafinın sağlanmasına ve Sıfir Atık Yönetim Sistemi'nin uygulanmasına ilişkin usul ve

esasları dtizenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 _(|) Bu yönerge, Dicle Üniversi.tesi birimlerinde kullanım veYa tüketim

sonucunda ortaya ç1kan atıkların iiretim esnasrnda önlenmesine, aza|tıirmaslna, Yeniden

t ıı*r*rrru, g.ii otıntışu.tı* ve yeniden kullanımı miimktin olmayanların nihai bertarafının

ffi*rrrrru-tudu, itı- siireçleri ve bu kapsam{1 qtireylendirilen komisYon ve görevlilerin

göiev, yetki ve sorumlulukıari iıe çalışma şekline ilişkin hiikümleri kapsar,

Dayanak
MADDE 3 _(ı) Bu Yönerge,2872 sayılı Çewe Kanunu,02 Nisan 2015 tarih ve

zg3l4sayılr Resmi Gazetede yayımlanan etık İtlneİimi Yönetme|iği,12 Temmuz 2019 tarih

ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sıfir Atık Yönetmeliği ile 9 PIip 202l taihve
3|623 sayılı Resmi Gazetede yuyr.ıun* Sıfir Atık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasma

Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır,

Tanımlar
MADDE 4 -(1) Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite: Dicle Üniversitesini,
b) Senato: Dicle Üniversitesi Senatosunu,

c) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü, .

ç) çevre ve Sıfır Atık Koordinatörlüğü: Üniversitemiz Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin

uygulamasıyla ilgili her tiirlü işlerin yüriitüldüğü koordinatörlüğü,

d) Koordinatör: Çevre ve Sıfır Atık Koordinatöriinü,

ejKoordinatör yardımcısı: çevre ve Sıfır Atık Koordinatörü

Yardımcısını/Yardımcrlarrnı,
f) Koordinasyon Kurulu: Bu yönergede_.belirtilen görevlerin Ytirütülmesi iÇin

KoordinatOrlük bilnyİsinde kurulan Sıfir Atık Koordinasyon Kurulunu,

g) Birim eİıt sorumlusu: Akademik ve idarİ birimlerdeki Çevre ve Sıflr Atık

Sorumlusunu, _

ğ) Sıfir Atık Birim Kurulu: Bu yönergede_ belirtilen görevlerin Ytİrütülmesi iÇin

ünivers'lıedeki akademik ve idari birimlerde kurulan sıfir Atık Birim kurulunu,

h) Bakanlık: T.C. çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,.

,İ d1- Ü; *r.it.-irj. eğitim, öğretim, tlr9ti1, hizmet birimlerinde ve araŞtırma

laboratuvarlarında oluşan ve kul-lanım Joruru ttiketilemeyen ı/eya kuİİanl|ry*çffi
trİ-uy* atıklar ile kullanım veya tiiketim sonucu doğaya bırakılacağı ö

lğ. f" _,."*,^. oaflğı' 
fu*ffi

&.#.n,ffi $ uj.,,,::



i) Atlk Üreticileri: Üniversitemizde atıkoluşumuna neden olan kişi, kurum, kuruluŞ İle

gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

ixiNci göLüM
Genel Esaslar

MADDE 5 - (1) 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2 Nisan 2015 tarf.hli ve 29314 sayılı

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmelİğİ,12Temmlz2019
tarih ve 30829 ,uyrl, Resmi Gazetede yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği ile 9 Ekim 202l
tarih ve 31623 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliğinde DeğiŞiklik
yapılmasına Dair İönetmeliğe ilişkin hükümlerin Üniversitemizde uygulanmasını sağlamak,

(z)Üniversite birimlerinde atık üretimini eflazaindirecek tedbirleri almak,
(ı) Ünir.rsitede ortaya çıkan atıkların, çevreye yönelik zataı|aını eL aza indirecek

şekilde toplamasını, geçici depolanmasmı ve atık türüne uygun şekilde lisanslı iŞletme ve

bertaraf tesislerine gönderilmesini sağlamak,
(4) Üniversite akademik ve idari personeli ile öğrencilerin sıfir atık yönetimi

konusunda bilinçlenmesini sağlayacak faaliyetlerde bulunmak,
(5) Üniversite birimlerinde atık sorumlularlnl ve görevlerini belirlemek.

üçüNcü nöı,üvı
Görev, Yetki ve Sorumluluklar Sıfır Atık Koordinasyon Kurulu

MADDE 6_(1) Üniversite Sıfır Atık Yönetim Kurulu veya Rektörtin görevlendirdiği

bir Rektör Yardımcısının başkanlığında, Üniversite Çevre ve Sıfir Strk Yönetimi

Koordinatörti, Üniversite Genel Sekreteri, Genel Seketer Yardımcısı, Yapı İşleri ve Teknik

Daire Başkanı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı, Sağlık Külttlr ve Spor Daire BaŞkanı ile bir

Koordinator Yardımcısından oluşur. Koordinasyon Kurulu saylsı ve içeriğinde kurul baŞkanın

isteği ve onayı ile değişiklik yapılabilir. Kurul üyeleri üç yıl için görevlendirilir.

nektor veya görevlenairOigi Rektör Yardımcısı görev siiresİ boyunca Koordİnasyon Kurulu

başkanlığını yiirütiir. Koordinasyon Kurulu kararları açık oylama ve oy çokluğu ile alınır.

Çevre ve Sıfır Atık Koordinasyon Kurulu Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDİ1,7 _ (1) Koordinasyon Kurulu aşağıdaki görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirİr:

a) Üniversitenin sorumluluk ve yetki alanı içinde eğitim, öğretim, araştrrma, üretim v_e

hizmet faatyetleri sonucu oluşan atıkların; iiretildikleri yerlerde ayfl ayfl toplanması, güvenlİ

bir şekilde geçici bir yerde depolanması, taşrnması ve nihai bertaraf edİlmesİnin sağlanmasına

ilişkin tüm-süreçlerde birimlerin çalışmalarının eş güdüm içerisinde ytirütülmesinden, ilgili
Kanun ve yürürİfüte bulunan yasal mevzuatın doğru ve etkin bir şekilde uygulanmasından
sorumludur. Kurul bu görevini Üniversite Atık Yönetimi Koordinatöri.i aıacılıyla yerine

getirir.
b) Kurul, olağan toplantılarını yılda en az bir defa yapar. Başkan gerek görülmesİ

halinde Kurulu veya birim atık sorumlularını olağanüstü toplantıya çağırabilir.
c) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;
ç) çevre Kanunu ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan bütiln yasal mevzuat i|e

uluslararasr kabul görmüş atık diizenlemelerinin Üniversitede uygulanmasınr, bu Yönergenin
yürütülmesini ve ytirtitme esnasrnda karşılaşılan sorunların saptanmasını, sorunların Çöziim
önerilerinin üretilmesini ve bu Yönergenin uygulama esaslarrnı belirlemek,

d) Bu Yönerge kapsamına giren gtincel yasal mevzuatı takip etmek ve,

uygulanmasını sağlamak,



e) Üniversite sıfır atık yönetim planını onaylamak, Birimlerin kendi sıfir atık yönetim

planlarını hazır|ama|wını sağlanmak ve bu planların uygulanmasml ve giincellenmesi takip

etmek,
f) Düzenli aralıklarla Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin uygulanmasına İlİşkİn izleme

çalışmalan yürtitmek, lisanslı tesislere gönderilen atık miktarı, elde edilen kazanımlar gibi

uygulamaya ilişkin çıktıların kayıt altında tutulmasını sağlamak.
g) Sıfir atık konusunda birimlerde eğitimler ve bilgilendirme toplantıları otganize

etmek,

ğ) Gerekli hallerde Üniversite birimlerinde oluşan atıklar ile Üniversite sıfır atık
yönetimi konularında üst yönetime ve birimlere bilgi, teknİk destek ve danışmanlık hizmetİ

vermek,
h) Sıfir atık konusunda Rektör adına birimlerde denetimler yapmak veya yaptırmak,
ı) Üniversite dışındaki ilgili kurumlarla iş birliği yapmak ve sistemin gelişmesine katkı

sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,

i) İlgili Kanun ve yiirtirltikte bulunan atık mevzuatındaki değişiklikleri izlemek ve

birimlere uygulamayı aktarmak,
j) Rektörtin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

Çevre ve Sıfır Atık Koordinatörün Görev ve Sorumlulukları
MADDE 8 - (1) Çevre ve Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörii, Rektör tarafindan

Üniversite personelleri arasından Çevre Mtihendisi, Çevre Mühendisinin olmadığı durumda

ise tiniversitede görev yapan idari veya akademik personeller arasından bir kiŞi
görevlendirilir.

(2) Koordinatöriin gerekli görmesi ve önerisi ile Rektör, enazbİt kişiyi, Çevre ve Sıfir
Atık Yönetimi Koordinatör Yardımclsl gerekli sayıda personel görevlendİrİr,

(3) Atlk Yönetim Koordinatörü görevinin sona ermesi veya ayrılması halİnde Sıfir
Atık Yönetim Koordinatör Yardımcısınııı/Yardımcılarının görevi kendiliğinden sona erer.

MADDE 9 -(l) Koordinatörtin görevleri şunlardır;
a) Çewe ve Sıfir Atık Koordinatörlüğünün prograın ve faaliyetlerini Sıfir Atık

Yönergesi ve Koordinasyon Kurulu kararları doğrultusunda ytirtitmek,
b) Koordinasyon Kurulu toplantılarını düzenlemek ve başkanının isteği üzerine veya

onun yokluğunda Koordinasyon kuruluna başkanlık yapmak,
c) Koordinatörliik ile Üniversite Çevre Sıfir Atık Birim Kurulu ve diğer birimler

arasrnda iletişim ve koordinasyonu sağlamak, Sıfir Atık yönetimi ile ilgili iş ve işlemler
hakkında danışmanlık yapmak

ç) Rektör ve ilgili Rektör Yardımcısına Koordinatörlük çalışmaları hakkında bilgi
vermek,

d) Her yıl Ocak ayl sonuna kadar "Üniversite Yıl Sonu Sıfir Atık Yönetimi Raporunun
hazırlamasını sağlamak,

e) Çewe ve Sıfır Atık Koordinasyon Kurulu adına birimlere talimat vermek ve
denetleme yapmak,

jnatanııt Diyarbakır Çevre Şehircilik ve İkıim Değişikliği İı . vtıdtırltıgtı, İıglıl
belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörle ilgili koordinasyonu
sağlamak, iş ve işlemleri yiirütmek.

(2)Koordinatör Yardımcısı / Yardımcrlarrnın Görev ve Sorumlulukları;
a) Koordinatörtin isteği üzerine ve onun yokluğunda Koordinatörlüğe vekalet
b) Koordinasyon Kurulunda raportörltik yapmak,

d _:' .:,,
, ,a.



c) Koordinatöre çalışmalarında yardımcı olmak,

ç) Koordinatörle iş birliği yaparuk toplantı gündeminin hazırlanmasına yardımcı

olmak,
d) Koordinatörün vereceği diğer görevleri yapmak.

Çevre ve Sıfir Atık Birim Kurulu
MADDE 10 _(1) Birim Kurulu, Üniversitemizin akademik birimlerinde birim amiri

tarafindan görevlendirilen Dekan Yrd./Müdtir Yrd. başkanlığında, Fakülte/Ytiksekokul
Sekıeteri ve birim atık sorumlusu olmak tizere 3 üyeden oluşur. Uygun görülen hallerde alt

komisyonlar kurabilir. Birim Kurulu, birimiyle ilgili bu yönergede belirtilen görevlerİ yerine
getirmekle ytlkümlüdtir. Ayrıca Çevre ve Sıfır Ahk Koordinatörlüğiinün belirlemiş olduğu her

birimde Çevre ve Sıfir Atık Birim Kurulu ayflayfl oluşturulacaktır.

Çevre ve Srfir Atık Birim Kurulu Görev ve Sorumlulukları
MADDE 11 -(1) Birim Kurulu aşağıdaki görev, yetki ve sorumlulukları yerine

getirir:
a) Kendi

I(oordinatörltik
ytirtitmek,

b) Birimlerde oluşan atıkların bu yönergede
toplanarak sınıflandırılmasını, gerekli işaretlerin uygun
atıkların niteliklerine göre raporlanmasını sağlamak,

c) Birimlerde Sıfir Atık ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık yaratmak amacıyla
bilinçlendirme çalışmaları yapmak,

ç)Akademik ve idari birimlerdeki birim atık sorumlusunun Entegre Çevre Bilgi
Sistemi'ne birimiyle ilgili atık verilerinin girilmesini sağlamak.

Atık Üreticileri ve sorumluluklarr
MADDE 12 -(|) Atık üreticilerinin sorumlulukları şunlardr;
a) Bu Yönerge ile belirlenen uygulama esaslarına uymak,
b) Çevre ve Sıfır Atık Koordinatörlüğü ile sorumluların talİmatlarına uymak ve bunları

uygulamak,
c) Atık oluşumu miktarını enazaindirmek için gerekli önlemleri almak,

ç) Oluşan atıkların Üniversitemizde bulunan sıfır atık kutularrna ve geçici depolama

alanlarına atık içeriğini dikkate a|arakbırakmak,

»önotrxcü nöı,üıvı
Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 13 -(1) Bu Yönergede htikiim bulunmayan hallerde Üniversite Senatosu

kararı ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Ayrıca ileri tarihlerde ilgili bakanlıklar
tarafindan çıkarılacak olan yönetmelik hfüümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 14-(l) Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte

yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15 -(l) Bu Yönerge hfüümleri Rektör tarafından yiiriitültir.

birimlerinde Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin uygulanması için gerekli olan,

ve Koordinasyon kurulu tarafından verilen iş ve işlemleri takip etmek ve

belirtildiği gibi ayrı ve kaynağında
yerlere yerleştirilmesini ve toplanan
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