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Birimi                       :Çevre ve Atık Birimi 

Görev  Adı               : Çevre ve Atık Birim Sorumlusu 

Amir/Üst Amiri       :idari ve Mali ĠĢler Müdürü 

Görev Devri             : Ġdari ve Mali ĠĢler  Müdürü tarafından görevlendirilen bir personel 

 

 

GÖREV AMACI: 

AĢağıda tanımlanan sorumluluğunda bulunan görevleri eksiksiz yerine getirerek, Kadirli Devlet 

Hastanesi„nin Çevre ve Atık hizmetlerinin iĢleyiĢini sağlamak. 

 

Çevre ve Atık Yönetim Birimi, faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek 

ve Çevre Kanunu‟na göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi kurum, kuruluĢ veya 

iĢletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp 

uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenleyen birimdir. 

 

 

TEMEL İŞ,YETKİ VE SORUMLULUKLAR: 

 

a) Atıkların ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak kaynağında ayrı toplanması, taĢınması, geri 

kazanılması, bertaraf edilmesi iĢlemlerinin koordine ve kontrol edilmesi, 

 

b) Ambalaj atıklarının, “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine” uygun olarak kaynağında ve diğer 

atıklardan ayrı bir Ģekilde toplanması, taĢınması, geri dönüĢümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine 

yönelik çalıĢmaları yapmak, 

 

c) Atık pillerin “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine” uygun olarak kaynağında ve diğer 

atıklardan ayrı bir Ģekilde toplanması, taĢınması, geri dönüĢümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine 

yönelik çalıĢmaları yapmak, 

 

ç) Atık araç lastiklerin, “Ömrünü TamamlamıĢ Araç Lastiklerinin Kontrolü Yönetmeliğine” uygun olarak 

toplanması, taĢınması, geri dönüĢümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalıĢmaları yapmak, 

 

d) Atık bitkisel yağların, “Atık Bitkisel Yağların Kontrolü Yönetmeliğine” uygun olarak kaynağında ve 

diğer atıklardan ayrı bir Ģekilde toplanması, taĢınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik 

çalıĢmaları yapmak, 

 

e) Elektronik atıkların, “Atık Elektrik ve Elektronik EĢyaların Kontrolü Yönetmeliğine” uygun olarak 

diğer atıklardan ayrı bir Ģekilde toplanması, taĢınması, geri dönüĢümü, geri kazanımı ve bertaraf 

edilmesine yönelik çalıĢmaları yapmak, 

 

f) Ġlçemiz sınırları dâhilinde bulunan 20 yatak altı ve yataksız resmi ve özel hastaneler, dispanserler, 

muayenehaneler vs. tıbbi nitelikli atık üreten yerlerin tıbbi atıklarını; Tıbbi Atıkların Kontrolü 
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Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre dizayn edilmiĢ tıbbi atık aracı  ile toplayıp, BüyükĢehir Belediyesi 

tıbbi atık yakma tesislerine naklini sağlamak, 

 

g) Çevrenin korunması ve çevre bilincinin arttırılması için atıkların kaynağında ayrı toplanması, 

taĢınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi amacıyla halkın eğitimine yönelik çalıĢmalar yapmak, 

kampanyalar düzenlemek ve çevre ile ilgili hususlarda yapılacak eğitim çalıĢmalarında kiĢi kurum ve 

kuruluĢlarla koordinasyonu sağlamak, 

h)Çevre yönetimi faaliyetlerini belirlemek, yürütmek ve koordine etmek, 

ı)CTF‟nin çevresel konularda alınması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma ve/veya yenileme 

çalıĢmalarını yürütmek, 

j)Bakanlık ile Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürlüğünce istenecek bilgi ve belgeleri hazırlamak, gerektiğinde 

çevresel konular hakkında görüĢme ve yazıĢmalar yapmak, 

k)CTF çalıĢanlarına çevresel konularda eğitim verir ve özendirici faaliyetler düzenler, 

l)Hasta ve hasta yakınlarına çevre bilincini geliĢtirecek eğitim çalıĢmaları yapar, 

m)Kaynağı ne olursa olsun her türlü alımı yapılan veya yapılacak olan mal ve hizmet kapsamında Çevre 

Yönetim Birimi görev alanı içerisine giren konularda denetim yapar, buna iliĢkin olarak satın alma 

esnasında (mal ve hizmet) teknik Ģartname hazırlama sürecinde yer alır, 

n). Biriminde kendisi, hasta ve yakınları için gerekli güvenlik önlemlerini alır. 

o).Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili DÖF ( Düzeltici Önleyici Faaliyet ) baĢlatmak. 

ö). Kalite Yönetim Sistemi Ģartlarına uygun çalıĢır. 

p)Tüm uygulamalarını etik kurallar doğrultusunda yapar. 

 

 
 
ETİK İLKELER: 

 

  TC. Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu Tarafından Hazırlanan Sağlık Meslek Mensupları için 

Temel Etik Ġlkeler; Sağlık meslekleri; hekim, diĢ hekimi, eczacı, hemĢire, ebe, optisyen ve 11/4/1928 

tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve ġuabatı San‟atlarının Tarzı Ġcrasına Dair Kanun‟da belirtilen tüm 

meslekleri kapsamaktadır. 

  

Ġnsan ve toplum sağlığı ile ilgili olmaları bu mesleklerin ortak özelliğidir. 663 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname‟nin verdiği yetkiye dayanarak Sağlık Meslekleri Kurulu‟nun belirlediği etik ilkelerin amacı; 

Türkiye‟de meslek icra yetkisine sahip sağlık meslek mensuplarının meslek icrası sırasında hastalarıyla, 

toplumla ve meslektaĢlarıyla iliĢkilerini belirleyen tutum, davranıĢ ve eylem biçimlerini ortaya koymaktır. 

Etik ilkeler belirlenirken toplumun değer yargıları, ulusal ve uluslararası insan hakları ve etik belgeleri ile 

meslek örgütlerinin etik çalıĢmaları göz önünde bulundurulmuĢtur. Bu ilkelerin, mesleki ve toplumsal 

geliĢimle birlikte değiĢebilir olduğu dikkatten uzak tutulmamalıdır.  
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SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İÇİN TEMEL ETİK İLKELER  

 

1. BĠREYLERĠN VE TOPLUMUN SAĞLIĞINI BĠRĠNCĠ ÖNCELĠĞĠ SAYAR  

• Öncelikle zarar vermeme ilkesine uyar. • Sağlık hizmeti sunarken, aldığı eğitim ve edindiği deneyim ile 

sahip olduğu bilgi, beceri ve imkânlarının tamamını kullanarak en iyi ve faydalı olacak Ģekilde planlama 

ve uygulama yapar.  

2. DAĠMA EN ÜST DÜZEYDE HĠZMET VERMEYE GAYRET EDER  

3. HĠZMET VERDĠĞĠ BĠREYLERĠN KĠġĠLĠK HAKLARINA VE MAHREMĠYETĠNE SAYGI 

GÖSTERĠR  

• Hastanın kendi sağlığı ile ilgili kararı kendisinin vermesi hakkına saygı duyar. Bunun için hastaya, 

sağlık durumu hakkında, hastanın kültürel, toplumsal ve ruhsal durumuna özen göstererek doğru ve 

yeterli bilgilendirme yapar. • Hastanın; ırkı, etnik kökeni, kültürü, politik görüĢü, dini, inancı, mesleği, 

sosyal durumu, medeni hali, cinsiyeti, yaĢ ve sağlık durumu, doğduğu yer, yaĢam tarzı, zihinsel ya da 

fiziksel yeteneği, ekonomik konumu ya da diğer tutumları temelinde ayrımcılık yapmaz. • Mevcut 

kaynakların dağıtımını; birey, grup veya toplulukların gereksinimlerini dikkate alarak, hakkaniyet, adalet, 

eĢitlik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yapar. • Hastanın sağlık durumu, tanısı, hastalığın seyri ve 

tedavisi hakkındaki tüm tanımlanabilen bilgiler ile diğer tüm kiĢisel bilgileri, ölümünden sonra bile gizli 

tutar. Aynı zamanda, sağlık hizmeti alanların bilgi, beden ve düĢünce mahremiyetine saygı gösterir.  

4. MESLEĞĠNĠ MEġRUĠYET VE DÜRÜSTLÜK ÇERÇEVESĠNDE UYGULAR  

• Sağlık hizmetini, almıĢ olduğu eğitim, edindiği bilgi, deneyim ve bilimsel görüĢler doğrultusunda 

sosyokültürel değerleri dikkate alarak yürütür. Bireye ve topluma karĢı dürüst davranır, aldatıcı olmaz. • 

Sağlık hizmet sunumunda; birey ve toplumu, bilimsel araĢtırma veya eğitim faaliyetleri ile belli bir 

uygulamayı kiĢi ya da kuruma yönlendirme yoluyla çıkar aracı olarak kullanmalıdır. 

 

 GÖREV DAĞILIMINDA ÇATIŞMA YAŞANMASI DURUMUNDA;  

 Kamu görevlileri, çıkar çatıĢmasında Ģahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar 

çatıĢmasının doğabileceği durumu genellikle Ģahsen bilen kiĢiler oldukları için, 

herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatıĢması konusunda dikkatli davranır, 

çıkar çatıĢmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar çatıĢmasının farkına 

varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatıĢması kapsamına giren 

menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar. 

 

 

 


