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Tıbbi Atık 

 Tıbbi atıklar miktar olarak az olmalarına rağmen, yüksek 
oranda risk taşıyan çok önemli bir atık grubudur. 

 Bu atıklar çok miktarda tehlikeli madde içererek, sağlık 
personeli, hastalar, toplum sağlığı ve çevre açısından büyük bir 
tehlike oluşturmaktadır. 

 Tıbbi atıklar enfekte olmalarının yanı sıra tehlikeli 
kimyasallar, ilaçlar, toksinler, radyoaktif maddeler, gibi tehlikeli 
maddeleri de içermektedirler. 

 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde; 

 Ünitelerden kaynaklanan, EK-2’de C, D ve E grupları altında yer 

alan enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıklar                                                                              
olarak tanımlanmaktadır. 

 















 Endüstiyel Atık Yönetim Planını 

hazırlamak Valiliğe (Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü) onaylatmak ve uygulamak 

























Enjektör kullanımı sonrasında uçlar kapatılmaya 

çalışılmamalı, kutulara açık olarak atılmalıdır. 

 

 



 Şırınga, bisturi, delici-batıcı-kesici her türlü tek 

kullanımlık malzeme ayrı toplanılmalı. 

 



 İğne,   

 bistüri ucu,  

 kırılmış ampuller,  

 ortodontik bant ve tel artıkları,  

 kırılmış el aletleri,  

 kesilerek çıkarılmış protezler,  

 eski protez ve apareyler,  

 frez, kanal aletleri... 

   delinmeye ve sızdırmaya dirençli, renkli, 

   numaralandırılıp kodlanmış taşıyıcılar  

   içinde biriktirilmelidir. 

 



 Kesici delici özellikteki atıklar enfeksiyöz 

karakter taşıyıp taşımamalarına bakılmaksızın 

taşıma ve toplama esnasında yırtılmaya 

delinmeye sebep olabileceğinden dışarıdan 

gelen darbelere dayanıklı kutularda 

toplanılmalıdır. 

 





















Sağlık Kuruluşları;  

Görevli personeli 

eğitmek/eğitimini ve 

özel giysilerini 

sağlamakla 

yükümlüdür.  







 Oluşan atık miktarını düzenli olarak 

kayıt altına almak ve her yılın 

başında bir önceki yılın toplam 

Tıbbi ve Tehlikeli Atık miktarlarının 

Mart ayı sonuna kadar Çevre Bilgi 

Sistemi üzerinden beyanını 

yapmak 



LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI 

Tıbbi atıklar, lisanslı tıbbi atık taşıma aracı ile taşınmaktadır. 















üretici 

taşıyıcı 

alıcı 

Ulusal Atık Taşıma Formu 



Ulusal Atık Taşıma Formu 

UATF Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden temin edilir. 

Bunun için izlenecek yol; Halk Bankasının herhangi bir 

şubesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye 

İşletmesi 203 gelir kodlu hesabına (Matbaa İşleri Hesabına) 

Koçan başına (25 Adet UATF) 25 TL yatırılır. Buradan alınan 

dekont ile birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Muhasebe 

Servisine bir dilekçe ile başvuruda bulunulur. 

Temin edilen Taşıma Formlarından (A) formu mavi, (B) formu 

pembe, (C) formu beyaz, (D) formu yeşildir. (A) ve (C) formları 

iki nüsha olmalıdır. 









ESKİŞEHİR   TIBBİ   ATIK 

STERİLİZASYON   TESİSİ 

 İlimizde oluşan tıbbi atıklar, 

Eskişehir İlinde bulunan 

sterilizasyon tesisince İl Mahalli 

Çevre Kurulunca tespit edilen ücret 

karşılığında toplanılmakta, tesiste 

tıbbi atıklar işleme tabi tutulmakta ve 

sonrasında  düzenli depolama 

alanına  gönderilmektedir. 



 

 

 

ESKİŞEHİR  TIBBİ  ATIK  STERİLİZASYON  ÜNİTESİ 





 

 

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNDA; 

 
 

 Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek 
şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen 
standartlara ve yöntemlere aykırı olarak 
doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama 
vermek, depolamak, taşımak ve benzeri 
faaliyetlerde bulunmak yasaktır.  

 

 Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri 
sonucunda oluşan atıklarını alıcı ortamlara 
doğrudan veya dolaylı vermeleri uygun 
görülmeyen tesis ve işletmeler ile yerleşim 
birimleri atıklarını yönetmeliklerde belirlenen 
standart ve yöntemlere uygun olarak arıtmak 
ve bertaraf etmekle veya ettirmekle ve 
öngörülen izinleri almakla yükümlüdürler. 

    hükümleri yer almaktadır. 
 



     

     Çevrenin kasten kirletilmesi  

     MADDE 181. - (1) İlgili kanunlarla belirlenen teknik 
usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde, 
atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten 
veren kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

     Çevrenin taksirle kirletilmesi 

     MADDE 182. - (1) Çevreye zarar verecek şekilde, atık 
veya artıkların toprağa, suya veya havaya verilmesine 
taksirle neden olan kişi, adlî para cezası ile cezalandırılır. 
Bu atık veya artıkların, toprakta, suda veya havada kalıcı 
etki bırakması hâlinde, iki aydan bir yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur. 

(2) İnsan veya hayvanlar açısından tedavisi zor 
hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin 
körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini 
değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık 
veya artıkların toprağa, suya veya havaya taksirle 
verilmesine neden olan kişi, bir yıldan beş yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır.  

 

 

 



CEZALAR 

 

 

 Çevre Kanunu’nun 20-r maddesi gereği; 

 

 Bu Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usul ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı 
olarak  

 atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan,  

 tekrar kullanan  veya  bertaraf eden gerçek kişilere 46.501,00 TL İdari Para Cezası uygulanır. 

 İthal eden gerçek kişilere ise 116.261,00 TL  İdari Para Cezası uygulanır. 

 

 20-v maddesi gereği; 

 Tehlikeli atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm 
sağlayan, tekrar kullanan  veya  bertaraf eden gerçek kişilere 193.772,00 TL İdari Para Cezası 
uygulanır. 

 

 Bu maddenin (k), (l), (r), (s), (t), (u), (v) ve (y) bentlerinde öngörülen idarî para cezaları kurum, 
kuruluş ve işletmelere üç katı olarak verilir. 

     20-p maddesi gereği; Tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası yaptırmamak: 46.501,00 TL 

 20/g maddesi gereği;  12 nci maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine 
getirmeyenlere 11.619,00 TL idarî para cezası verilir. 
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Tıbbi Atık Üreten 

Kurum ve Kuruluşlar  

TABS sistemini 

kullanacak mı? 



2013 yılı Ocak ayı itibariyle 

tıbbi atıklar da TABS ile 

bildirilmeye başlanacak 

olup, tıbbi atık üreticileri 

2012 yılından itibaren 

oluşan tıbbi atıklarını 

sisteme girecek.  



Flakonlar tıbbi atık mıdır?  



Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde kullanma süresi dolmuş veya artık 

kullanılmayan, ambalajı bozulmuş, dökülmüş ve kontamine olmuş ilaçlar, 

aşılar, serumlar ve diğer farmasötik ürünler ve bunların artıklarını ihtiva 

eden kullanılmış eldivenler, hortumlar, şişeler ve kutuları farmasötik atık 

olarak tanımlanmaktadır. Farmasotik atık ise Yönetmeliğin Ek 2 Sağlık 

Kuruluşlarından kaynaklanan atıkların sınıflandırılması tablosuna göre 

tehlikeli atıklar sınıfına girmektedir. Bununla birlikte, Atık Yönetimi Genel 

Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV atık listesinde 150110* atık kodu, 

Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle 

kontamine olmuş ambalajlar olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda 

kontamine olmuş flakon cam ambalajlar, muhtemel tehlikeli atık olarak 

kabul edildiğinden Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerince 

toplanıp bertarafının sağlanması gerekmektedir.  



Serum şişeleri 

tıbbi atık mıdır?  



Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin 12 nci maddesine 

göre kağıt, karton, plastik ve metal ambalaj atıkları, kontamine 

olmamaları şartıyla diğer atıklardan ayrı olarak mavi renkli 

plastik torbalarda toplanırlar. Serum ve ilaç şişeleri gibi cam 

ambalaj atıkları ise yine kontamine olmamaları şartıyla cam 

ambalaj kumbaralarında, kumbara olmaması halinde ise diğer 

ambalaj atıkları ile birlikte mavi renkli plastik torbalarda 

toplanırlar. Kullanılmış serum şişeleri ayrı toplanmadan önce, 

uçlarındaki lastik, hortum, iğne gibi hasta ile temas eden 

kontamine olmuş materyallerden ayrılır. Kontamine 

materyaller diğer tıbbi atıklar ile birlikte toplanır. Toplanan 

ambalaj atıklarının, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 

hükümleri doğrultusunda geri kazanılmaları sağlanır.  



Tıbbi atıkları 

bertaraf etme 

yükümlülüğü 

kimindir?  



Tıbbi Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesine 

göre Belediyeler Tıbbi atıkları geçici 

atık depolarından alarak bertaraf 

sahasına taşımak/taşıttırmakla, tıbbi 

atık bertaraf/sterilizasyon tesislerini 

kurmak/kurdurmak, 

işletmek/işlettirmekle, 

yükümlüdürler.  



Tüm tıbbi atık 

üreticileri UATF 

kullanmak 

zorunda mı?  



Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin Ek-

1'inde yer alan (a) ve (b) bölümündeki tıbbi atık 

üreticilerinin ürettiği atık miktarına bakılmaksızın 

tıbbi atıkların taşınması esnasında ulusal atık 

taşıma formu kullanması zorunludur. (c) 

bölümündeki tıbbi atık üreticilerinin ise ulusal 

atık taşıma formu kullanma zorunluluğu 

bulunmamakta olup; ulusal atık taşıma 

formunun kullanılmaması durumunda tıbbi atık 

alındı belgesi/makbuzu düzenlemesi 

zorunludur.  



HASTA BEZLERİ 

HANGİ ATIK 

SINIFINA 

GİRMEKTEDİR? 



Hasta bezleri hastaya 

tehlikeli bir madde 

veriliyorsa Tehlikeli Atık 

sınıfında, hasta enfeksiyon 

hastası ise Tıbbi Atık 

sınıfında 

değerlendirilmektedir. 



HANGİ SANAYİ 

TESİSLERİ REVİR 

HİZMETİ 

VERMEK 

ZORUNDADIR? 



Yürürlüğe Koyan Bakanlar kurulu Kararnamesi: 

7/7583 - 4 Aralık 1973 

  

resmi gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Ocak 1974 - 

Sayı: 14765 

 

 MADDE 97 - 50 ve daha fazla işçi çalıştıran 

işyerlerinde, içinde aşağıda yazılı ilk yardım 

levazımı bulunan 4 numaralı ilk yardım dolabı ile 

yeteri kadar sedye ve battaniye bulundurulacaktır. 

  



Madde 101 — Hastanesi olmayan veya şehir ve kasabalar dışındaki 

yerlerde kurulmuş ve sürekli olarak 100 den fazla ve 500 den az 

işçi çalıştırılan işyerlerinde, Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 180 inci 

maddesi gereğince hazırlanması gereken revirde (İlk müdahale odası) 

işin ve işyerinin niteliğine ve özelliğine göre i lk yardım odasındaki 

(hasta odası) malzemelerle birlikte, aşağıdaki tıbbî alet ve malzemeler 

de bulundurulacaktır: 



Umumî Hıfzıssıhha 

Kanununun 180 

inci Maddesi Ne 

Demektedir? 
Tarihi:24.04.1930 Sayısı:1593 R.G. Tarihi:06.05.1930 R.G. Sayısı:1489 Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu 



Madde 180 - Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran bütün iş sahipleri, 

işçilerinin sıhhi ahvaline bakmak üzere, bir veya mütaaddit tabibin sıhhi 

murakabesini temine ve hastalarını tedaviye mecburdur. Büyük 

müessesatta veya kaza ihtimali çok olan işlerde tabip daimi olarak iş 

mahallerinde yahut civarında bulunur. Hastanesi olmayan mahallerde 

veya şehirler ve kasabalar haricinde bu-  

lunan yerlerdeki iş müesseseleri bir hasta odası ve ilk yardım vasıtalarını 

ihzar ederler. Yüzden beş yüze kadar daimi amelesi olan müesseseler 

bir revir mahalli ve beş yüzden yukarı amelesi olanlar yüz kişiye bir yatak 

hesabiyle hastane açmağa mecburdurlar.  

 



TEŞEKKÜR  EDERİZ 

BİLECİK Ç.Ş.İ.M. 

bilecik@csb.gov.tr   

02282121020 
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