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Birimi              :Çevre ve Atık Birimi 

Görev  Adı     : Evsel Nitelikli Atıklar ile Ambalaj Atıkların Toplanması ve Taşınmasından Sorumlu Personel 

Amiri               :Çevre ve Atık Birim Sorumlusu 

 Üst Amiri       : İdari ve Mali İşler  Müdürü 

Görev Devri   : İdari ve Mali İşler  Müdürünün görevlendireceği başka bir personel 

 

 

GÖREV AMACI: 

Evsel Nitelikli Atıklar ile Ambalaj Atıkların Toplanması ve Taşınması 

 

TEMEL İŞ,YETKİ VE SORUMLULUKLAR 

 

 Mesai saatleri içerisinde kendisine teslim edilen kıyafet ve teçhizatı (Atık tulumu, eldiven, maske, çizme ve 

koruyucu gözlük) giyinmek, görev esnasında hiçbir suretle kıyafetini ve teçhizatını çıkarmamak. 

 

 Evsel atık ve ambalaj atık poşetlerinden kilosu ağır, yırtık ve sızdıranlar olursa derhal kat görevlisine ikaz 

edilerek taşıma için uygun hale getirmesi sağlanır. 

 

 Taşıma ve sevk işlemleri esnasında aynı güzergahı kullanmaya özen gösterir. 

 

 Evsel atık taşıması için üretilmiş konteynır ile servislerden sadece evsel atık ile ambalaj atıkları taşıma 

şartlarına uygun ağzı sıkıca bağlı etiketi yapıştırılmış ve kilosu makul (8-10 kg.) ayrıca konteynırın kapağı 

tam kapanacak şekilde topladığı atıkları geçici atık deposuna teslim eder. Bu işlemi günde iki defa sabah ve 

öğleden sonra (Ameliyathaneler ve yoğun bakımlara ihtiyaç oldukça) olmak üzere gerçekleştirir. 

 

 Toplama ve sevk işlemleri sırasında kesici delici aletlerle yaralanma meydana geldiğinde derhal ekip şefine 

bilgi vererek Enfeksiyon Kontrol Komitesine müracaat eder ve içerisinden tıbbi atık çıkan poşeti aktarma 

yapmadan olduğu gibi tıbbi atık poşetine konularak tıbbi atık işlemi yapar. 

 

 Evsel atık ve ambalaj atık toplama işlemi bittikten sonra ve gün sonunda temizlik talimatlarına uygun 

olarak konteynırı ve teçhizatını temizleyip dezenfektanla temizler ve ertesi güne kullanıma hazır hale gelir. 

 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun çalışır. 

 

ETİK İLKELER  

 Hastaların ve çalışanları haklarına saygı gösterir.  

 Hizmet verdiği hasta ve çalışanların ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamayı, hizmet 

kalitesini  

 yükseltmeyi, hasta ve çalışan memnuniyetini artırmayı, hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin 

sonucuna  

 odaklı olmayı hedefler.  

 Hizmet verdiği bireylerin kişilik haklarına ve mahremiyetine saygı gösterir. 

 Görevini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütür, hizmetten yararlananlara iş ve 

işlemlerle  

 ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatır.  

 Görevi gereği çalıştığı kurumun amaçlarına ve misyonuna uygun davranır.  

 Tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler,  
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 görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, 

cinsiyet ve  

 benzeri sebeplerle ayrım yapamaz.  

 Kurum içinde güveni sağlayacak şekilde davranır ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunu  

 davranışlarıyla gösterir.  

 Üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranır ve 

gerekli  

 ilgiyi gösterir, konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirir.  

 Çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması 

konusunda  

 dikkatli davranır, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması 

kapsamına giren  

 menfaatlerden kendilerini uzak tutar.  

 Kurum bina ve taşıtları ile diğer kurum malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan 

kaçınır;  

 mesai süresini, kurum mallarını, kaynaklarını, işgücünü ve imkânlarını kullanırken etkin, verimli ve 

tutumlu davranır 

 

 

 

 GÖREV DAĞILIMINDA ÇATIŞMA YAŞANMASI DURUMUNDA; 

 Kamu görevlileri, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatışmasının doğabileceği 

durumu genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar 

çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, 

çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren 

menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar. 

 

 


