
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ  

ECZACILIK FAKÜLTESİ  

ATIK YÖNETİMİ ve RİSK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU YÖNERGESİ 

 

Amaç 

Madde 1: Bu Yönergenin amacı; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim, araştırma, üretim ve hizmet faaliyetleri 

sonucu oluşan atıkların (kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer vb.) oluşturuldukları 

yerlerde türlerine uygun olarak ayrı ayrı toplanması, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına 

uygun bir şekilde geçici depolanması, taşınması ve nihai bertarafının sağlanması ile fakülte 

öğretim üyeleri, idari personel ve öğrenciler için fakülte içerisinde oluşabilecek riskleri 

değerlendirmek ve bu risklerin ortadan kaldırılmasına ilişkin esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2:  Bu yönerge, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne bağlı tüm 

birimlerde oluşan ve Atık Yönetimi Yönetmeliği’nde ve ilgili mevzuatta yer alan tüm atık 

türlerinin oluşturulmasından bertarafına kadar tüm süreçlerde;  

- İş Sağlığı ve Güvenliği hükümlerine uygun olarak sağlanması;  

- Çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı 

ortama verilmesinin önlenmesi;  

- Çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı olarak toplanması; üniversite 

içinde ve dışında taşınması, geçici depolanması, güvenli bertarafının sağlanması gibi hususlara 

yönelik esaslar, politikalar ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esasları ve bunların 

uygulanmasına ilişkin hükümleri, ayrıca, atık kütle dengesinin oluşturulabilmesi için atık 

potansiyeli olabilecek tüm girdilerin envanterinin oluşturulması; 

- Fakültede görev yapan öğretim üyeleri, idari personel ve öğrenciler açısından risk 

oluşturabilecek durumların tespiti ve gerekli önlemlerin alınması için faaliyette bulunmaya 

ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

Madde 3: Bu Yönerge, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 2 Nisan 2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Atık Yönetimi Yönetmeliği" ’ne dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4: Bu yönergede ifade edilen; 

Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ni 



Senato: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu’nu 

Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü’nü 

Fakülte: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesini 

Dekan: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanını 

Komisyon: Eczacılık Fakültesi Atık Yönetimi ve Risk Değerlendirme Komisyonu’nu 

Öğretim Üyesi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesini 

Öğretim Elemanı: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Elemanını 

Öğrenci Temsilcisi Üye: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrencisini ifade 

eder. 

Kuruluş ve Üyeler 

Madde 5: Eczacılık Fakültesi Atık Yönetimi ve Risk Değerlendirme Komisyonunu aşağıdaki 

üyelerden oluşur: 

(a) Komisyon, Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri doğal üye olmak üzere en az üç öğretim 

üyesi, bir idari personel temsilcisi ile bir öğrenci temsilcisinden oluşur. Öğrenci 

temsilcisi üye komisyon başkanı tarafından gerekli ve uygun toplantılara davet edilir. 

Komisyon üyeliklerinin dağılımında fakülte bölümlerinin temsiliyet dengesinin 

korunmasına dikkat edilir. 

(b) Komisyon üyelerinin atama ve görevlendirilmeleri Dekan’ın önerisiyle Fakülte Kurulu 

tarafından yapılır. 

(c) Ataması yapılan üyeler ilk toplantıda komisyonda görevlendirilen öğretim üyeleri 

arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçerler. 

(d) Komisyon gerektiğinde konu ile ilgili başka uzmanları da toplantılara çağırabilirler. 

Toplantıya çağrılan uzmanlar görüşlerini sunabilirler ancak oylamalara katılamazlar. 

(e) Komisyon, fakültede öğrenim gören ve tercihen üst sınıf öğrencileri arasından bir üye 

belirler.  

(f) Komisyon üyeleri üç yıl süre ile görevlendirilir; gerektiği durumlarda üyelerin görev 

süreleri uzatılabilir. 

(g) Görev süresi biten bir üye yeniden atanabilir. 

(h) Üç ay ya da daha uzun süre fakülte dışında görevlendirilen komisyon üyesi yerine dekan 

tarafından yeni üye atanır. 

(i) Bir takvim yılı içerisinde mazeretsiz olarak iki toplantıya katılmayan üyenin üyeliği 

düşer. 

 

 



Çalışma Usul ve Esasları 

Madde 6: Eczacılık Fakültesi Atık Yönetimi ve Risk Değerlendirme Komisyonu görevlerini 

yerine getirebilmek için aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda çalışır; 

(a) Komisyon, başkanın çağrısı veya komisyon üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği 

ile yazılı talep verildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde toplanır. Toplantı tarihini 

başkan belirler. 

(b) Komisyon, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar alır. 

Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu doğrultusunda karar verilir. 

(c) Komisyon başkanı, alınan tüm kararları dekanlığa yazılı olarak rapor eder. 

(d) Komisyon, tüm bölüm başkanlıkları ve dekanlık bünyesinde faaliyet gösteren diğer 

kurul ve komisyonlarla işbirliği içerisinde çalışır. 

(e) Dekan gerek gördüğünde komisyonu olağanüstü toplantıya davet ederek, komisyon 

başkanı olarak toplantıya katılıp başkanlık yapar. Alınacak kararda komisyon başkanı 

olarak oy kullanır. 

Görev ve Sorumluluk 

Madde 7: Eczacılık Fakültesi Atık Yönetimi ve Risk Değerlendirme Komisyonu’nun görevleri 

aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

(a) Eczacılık Fakültesi sorumluluk ve yetki alanları içinde oluşan tehlikeli atıkların 2872 

sayılı Çevre Kanunu ve 2 Nisan 2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe giren "Atık Yönetimi Yönetmeliği" ’ne uygun olarak bertaraf 

edilmesine yönelik çalışmalar yapmak, 

(b) Atık oluşmasının önlenmesi/azaltılması, tehlikeli atık yönetiminin, atıkların insan 

sağlığına ve çevreye yönelik zararlı etkisini en aza indirecek şekilde çalışmalar yapmak, 

(c) Fakültede görev yapan öğretim üyeleri, idari personel ve öğrenciler açısından Eğitim-

Öğretim-Araştırma faaliyetleri sırasında oluşabilecek risklerin belirlenmesi ve bu 

risklerin giderilmesi ya da en aza indirilmesine ilişkin görüş beyan etmek, rapor 

hazırlamak ve işlerin takibini yapmak. 

Yürürlük 

Madde 8: Bu yönerge Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunda onaylandığı tarihten itibaren 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 9: Bu yönerge hükümleri, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı 

tarafından yürütülür. 

 


