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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 850CK0038 

ALAN  Çevre Sağlığı 

DAL/MESLEK Çevre Sağlığı Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Tıbbi Atıklar 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül, tıbbi atık üreten, nakledilen ve imhası yapılan 
yerlerin insan ve çevre sağlığına yönelik uygunluk 
iĢlemlerini yürütme ile ilgili bilgilerin verildiği öğrenme 
materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK Tıbbi atıkların imhası ile ilgili iĢlemleri yürütmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Mevzuata ve sağlık Ģartlarına uygun olarak tıbbi atıkların 
imhası ile ilgili iĢlemleri yürütebileceksiniz.  

Amaçlar  

1. Mevzuata uygun olarak tıbbi atık üreten iĢyerlerinin 
kontrolünü yapabileceksiniz. 

2. Tıbbi atıkların sağlık Ģartlarına uygun olarak 
toplanması ve nakliyesini kontrol edebileceksiniz. 

3. Mevzuata ve sağlık Ģartlarına uygun olarak tıbbi 
atıkların imhasını kontrol edebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Projeksiyon makinesi, kaynak kitaplar, 
fotoğraflar, formlar ve yazıĢma evrakları vb. 
 

Ortam: Derslik, teknik laboratuvar, çevremizde bulunan 
tıbbi atık üreten iĢ yerleri, hastane, klinik, poliklinik, 

ameliyathane, çöp imha tesisleri, çöp toplama merkezleri, 
belediyeler vb. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
 

Öğretmen modül sonunda  ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 
Tıbbi atıklar miktar olarak az olmalarına rağmen yüksek oranda risk taĢıyan çok 

önemli bir atık grubudur. Bu atıklar çeĢitli kimyasallar, ilaçlar, toksinler, radyoaktif 
maddeler gibi çok miktarda tehlikeli madde içerir. Tüm dünyada olduğu gibi tıbbi atıkların 
yönetimi ve bertarafı ülkemizde de önemli çevre sorunlarından biridir. 

 
Dünyada çevre sorunlarının çözümünde yönetim prensiplerinin belirlenmesi yoluna 

gidilmektedir. Bu süreçte yapılan bilimsel çalıĢmalarda sağlık kuruluĢlarından kaynaklanan 
atıkların ―özel atık‖ sınıfına sokulması ve bunların yönetiminde bu prensiplerin kullanılması 

gerektiği anlaĢılmıĢtır. Bu yönetim prensipleri genel olarak atığın oluĢumunun önlenmesi, 
tekrar kullanım ve geri kazanım yoluyla bertaraf edilecek atık miktarının azaltılması ve kalan 
atıkların da güvenli bertaraflarının sağlanmasıdır. 

 
Atıkların üretilmesinden nihai bertaflarına kadar geçen sürede tıbbi atık üreten 

iĢletmeler ve yerel yöneticiler birlikte sorumludur. 
 
Bu modülde insan ve çevre sağlığına zarar vermeden mevzuata uygun olarak tıbbi atık 

yönetim aĢamalarının neler olduğunu ve nasıl kontrol edilmesi gerektiğini öğreneceksiniz. 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 
 

 
 

Mevzuata uygun olarak tıbbi atık üreten iĢyerlerinin kontrolünü yapabileceksiniz. 
 

 

 
 

 Diğer atıklarla tıbbi atıklar arasındaki farkları araĢtırınız. 
 Hastane atıklarının toplanması ve taĢınmasında hastane personelinin ne Ģekilde 

etkilendiğini araĢtırınız. 
 Hastanelerde enfeksiyon yayılmasının hastane çöpleriyle ilgisini araĢtırınız. 

 Tehlikeli atıkların çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini internet ve 
kütüphaneden araĢtırınız. 

 

1. TIBBĠ ATIKLAR 
 
Sağlık kuruluĢlarından kaynaklanan atıklar, evsel katı atıkların dıĢında havada, suda 

ve toprakta kalıcı özellik gösteren ve ekolojik dengeyi bozduğundan tehlikeli ve zararlı atık 
sınıfına girer. Bu tür atıkların üretim, taĢıma, depolama ve yok edilmesine iliĢkin özel 
önlemler alınması gerekir. 

 

1.1. Tıbbi Atık 
 

Sağlık kuruluĢları, araĢtırma kuruluĢları ve laboratuvarlar tarafından oluĢturulan tüm 
atıklar tıbbi atıktır. Bunun dıĢında evde yapılan tıbbi bakım (diyaliz, insülin enjeksiyonları) 
esnasında üretilen atıklar gibi küçük veya dağınık durumda bulunan kaynaklardan çıkan 
atıklar da tıbbi atıktır. 

     

Resim 1.1: Tıbbi atıklar 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği‘ne göre ise tıbbi atık; sağlık kuruluĢlarından 
kaynaklanan enfeksiyöz atık, patolojik atık ve kesici-delici atıkları ifade etmektedir. 

 

BaĢlıca tıbbi atıklar Ģunlardır: 
 

 Mikrobiyolojik laboratuvar atıklar 

 Kan, kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuĢ nesneler 

 KullanılmıĢ ameliyat giysileri (kumaĢ, önlük ve eldiven vb.) 

 Diyaliz atıkları (atık su ve ekipmanlar) 

 Karantina atıkları 

 Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri 

 Enfekte deney hayvanı leĢleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm 

nesneler 

 Vücut parçaları, organik parçalar, plasenta, kesik uzuvlar vb. (insani patolojik 

atıklar) 

 Biyolojik deneylerde kullanılan kobay leĢleri 

 Enjektör iğneleri 

 Ġğne içeren diğer kesiciler 

 Bistüriler 

 Lam-lamel 

 KırılmıĢ diğer cam vb. nesneler 
 

1.2. Tıbbi Atıkların Sınıflandırması 
 

Çevre sağlık kuruluĢlarından kaynaklanan tıbbi atıklar dört ana baĢlık altında 
toplanmıĢtır. Bunlar: 

 

 Enfeksiyöz atıklar 

 Patolojik atıklar 

 Kesici delici- atıklar 

 Diğer atıklar 
 

Dünya Sağlık TeĢkilatı, Basel SözleĢmesi Sekretaryası ve Avrupa Birliği tarafından 

yürütülen teknik çalıĢmalarda tıbbi atıklar için farklı sınıflandırmalar yapılmıĢtır. 
 

Basel SözleĢmesi Sekretaryası tarafından hazırlanan ―Biyomedikal ve Sağlık Bakım 
Atıklarının Çevreyle Uyumlu Yönetimi Teknik Kılavuzu‘na göre biyomedikal ve sağlık 

bakım atıklarının sınıflandırılması yapılmıĢtır. Buna göre biyomedikal ve sağlık bakım 
atıkları aĢağıdaki gruplara ayrılmaktadır: 
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A  Evsel ve belediye atıkları ile aynı kompozisyondaki sağlık bakım atıkları 

 A1 Normal evsel ve belediye atıkları 

B  Özel önem ve dikkat gerektiren biyomedikal ve sağlık bakım atıkları 

 B1 Ġnsan anatomik atıkları (dokular, organlar, vücut parçaları, kan ve kan 

torbaları) 

 B2 Atık kesici ve deliciler (iğneler, enjektörler, neĢterler, bistirüler) 

 B3 Farmasötik atıklar (süresi dolmuĢ ilaçlar) 

 B4 Sitotoksik farmasötik atıklar 

 B5 Kan ve vücut sıvı atıkları (kan veya diğer vücut sıvıları ile kontamine olmuĢ 
materyaller) 

C  Enfekte atıklar 

 C1 BulaĢıcı hastalığı olan enfekte olmuĢ hastaların kan ve türevleri, diğer vücut 
sıvıları veya dıĢkıları ile kontamine olmuĢ ekipmanlar ve materyaller 

 C2 Laboratuvar atıkları (canlı biyolojik ajanlar içeren kültür ve stoklar ve diğer 
laboratuvar aletleri) 

D  Diğer tehlikeli atıklar 

  Solventler, kimyasallar, piller, çözeltiler vb. 

E  Radyoaktif atıklar 

Tablo 1.1: Biyomedikal ve sağlık bakım atıklarının gruplandırılması 
 

1.2.1. Enfekte Atık 
 

 Laboratuvar çalıĢmalarında oluĢan enfekte kültürler 
 Enfeksiyon hastalığı olan hastalara yapılan ameliyat ve otopsi atıkları (dokular, 

kan veya diğer vücut sıvıları ile temas etmiĢ maddeler ve araç gereçler vb.) 
 Karantina altındaki servislerde bulunan enfekte hastalardan kaynaklanan atıklar 

(hasta çıktıları, enfekte veya cerrahi yaraların pansuman malzemeleri, insan 
kanı veya diğer vücut sıvıları ile kirlenen giysiler vb.) 

 Enfekte olmuĢ hemodiyaliz hastalarının atıkları (tüp ve filtre gibi diyaliz 
malzemeleri, dispozibl havlular, gecelikler, önlükler, eldivenler ve laboratuvar 
giysileri vb.) 

 Enfekte olmuĢ laboratuvar hayvanları 
 Enfekte kiĢi ve hayvanlarla temas eden diğer malzeme ve aletler 

 

1.2.2. Patolojik Atık 
 

Patolojik atıklar; doku, organ, vücut parçaları, insan fetüsleri ve hayvan leĢleri, kan ve 
vücut sıvılarından oluĢur. Bu kategoride tanımlanan insan ve hayvan vücut atıkları, anatomik 
atık olarak da adlandırılır. 

 

1.2.3. Kesici Delici Atıklar  
 

ġırınga, enjektör ve diğer tüm deri altı giriĢim iğneleri, lanset, bisturi, bıçak, serum 
seti iğnesi, cerrahi sütur iğneleri, biyopsi iğneleri, intraket, kırık cam, ampul, lam-lamel, 
kırılmıĢ cam tüp ve petri kapları gibi batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek 
atıklardır. 
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Resim 1.2: Kesici- delici atık örnekleri 

 

1.2.4. Diğer Atıklar 
 
Diğer tıbbi ve tehlikeli atıklar aĢağıda verilmiĢtir 
 

1.2.4.1. Farmasötik Atık 
 
Farmasötik atıklar; süresi dolmuĢ, kullanılmayan, yanlıĢlıkla dökülen ve kontamine 

olan farmasötik ürünler, ilaçlar, aĢılar gibi uygun Ģekilde bertaraf edilmesi gereken atıkları 
içerir. 

 

1.2.4.2. Genotoksik Atık 
 
Genotoksik atık; yüksek derecede tehlikelidir ve mutajenik, teratojenik ve karsinojenik 

özelliklere sahip olabilir. Hem hastane içinde hem de bertaraftan sonra ciddi güvenlik 
problemleri meydana getirir ve özel dikkat gösterilmelidir. Genotoksik atıklar; bazı sitostatik 
ilaçları, sitostatik ilaçlarla tedavi edilen hastaların kusmuk, idrar veya dıĢkıları, kimyasallar 

ve radyoaktif maddeleri içerebilir. Bu kategorideki temel maddeler olan sitotoksik  (veya 
antineoplastik) ilaçlar; bazı canlı hücrelerin büyümesini durdurma veya öldürme yeteneğine 
sahiptir ve kanser kemoterapisinde kullanılır. 

 

1.2.4.3. Kimyasal Atık 
 

Kimyasal atık; katı, sıvı ve gaz kimyasalların atılmasından oluĢur. Örnek olarak tanı 
ve deneysel çalıĢmalar, hastane genel temizlik ve dezenfeksiyon iĢlemlerinden çıkan atıklar 
verilebilir. Sağlık hizmetlerinden oluĢan kimyasal atık tehlikeli veya tehlikesiz olabilir. Atık 
aĢağıdaki özelliklerden en az birine sahipse tehlikeli olarak düĢünülür. Bunlar; toksik, 
korozif, yanıcı, reaktif, (patlayıcı, suya reaktif, Ģoka duyarlı), genotoksik (sitotoksik ilaçlar 
vb.) 

ġeker, amino asit ve bazı organik ve inorganik tuzlar gibi tehlikesiz kimyasal atıklar, 

yukarıdaki özelliklerden hiçbirini göstermeyen kimyasal maddelerden oluĢur. 
 
Formaldehid, fotografik kimyasallar, solventler, organik ve inorganik kimyasallar, 

sağlık kuruluĢlarında yaygın olarak kullanılan ve atıklarda bulunma olasılığı en fazla olan 
tehlikeli kimyasal türleridir. 
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1.2.4.4. Yüksek Oranda Ağır Metal Ġçerikli Atıklar 
 

Yüksek oranda ağır metal içerikli atıklar, tehlikeli kimyasal atıkların bir alt 
kategorisidir ve genellikle aĢırı toksiktir. Cıva atıkları, kırılan klinik araç gerecin 

atılmasından kaynaklanır fakat bu atıkların miktarları onların yerine elektronik aletlerin 
(termometreler, tansiyon aletleri vb.) kullanılması ile azalır. DiĢ hekimliği ile ilgili atıklar 
yüksek cıva içeriğine sahiptir. Kadmiyum atıkları, pillerin boĢalmasından meydana gelir. 
Radyoloji ve diagnostik bölümlerinin radyasyon geçirmez hâle getirilmesinde kurĢun içeren 
bazı ahĢap paneller kullanılır. 

 

1.2.4.5. Basınçlı Kaplar 
 

Tıpta birçok gaz türü kullanılır ve sıklıkla da basınçlı silindirler, kartuĢlar ve aerosol 
kutuları elde edilir. Hareketsiz ya da potansiyel zararlı da olsa basınçlı kaplardaki gazlara 
daima dikkatli bir Ģekilde iĢlem yapılmalıdır; bu kaplar yakılırsa patlayabilir veya kaza ile 
delinebilir. 

 

1.2.4.6. Radyoaktif Atıklar 
 

Ġyonize radyasyonu normalde insanlar hissedemez ve genellikle kiĢi çok yüksek dozda 

almadıkça acil etkilere (yanık vb.) sebep olmaz. Tıbbın iyonize radyasyonu kullandığı 
alanlar, X ıĢınları ά ve β partikülleri ve radyoaktif maddeler tarafından salınan γ ıĢınlarını 
içerir. Radyoaktif maddeler, hücre içi materyalin iyonlaĢmasına sebep olur, bu yüzden 
genotoksiktir. 

 

1.3. Tıbbi Atık Kaynakları 
 

Tıbbi atık kaynakları üretim miktarlarına göre genellikle majör ve minör olarak 
sınıflandırılabilir. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği‘nde ise bu sınıflandırma büyük, orta 
ve küçük kaynaklar Ģeklinde yapılmıĢtır. Bu kaynaklar aĢağıda detaylı olarak verilmektedir. 

 

1.3.1. Büyük Miktarda Atık Üreten Sağlık KuruluĢları 
 

 Üniversite hastaneleri ve klinikleri 
 Genel maksatlı hastaneler ve klinikleri 

 Doğum hastaneleri ve klinikleri 
 Askerî hastaneler ve klinikleri 
 

1.3.2. Orta Miktarda Atık Üreten Sağlık KuruluĢları 
 

 Sağlık merkezleri, tıp merkezleri, dispanserler 
 Ayakta tedavi merkezleri 
 Morglar ve otopsi merkezleri 
 Hayvanlar üzerinde araĢtırma ve deneyler yapan kuruluĢlar 

 Bakımevleri ve huzurevleri  
 Tıbbi ve biyomedikal laboratuvarlar 
 Hayvan hastaneleri 
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 Kan bankaları ve transfüzyon merkezleri 
 Acil yardım ve ilk yardım merkezleri 
 Diyaliz merkezleri 
 Rehabilitasyon merkezleri 

 Biyoteknoloji laboratuvarları ve enstitüleri 
 Tıbbi araĢtırma merkezleri 

 

1.3.3.Küçük Miktarda Atık Üreten Sağlık KuruluĢları  

 Sağlık hizmeti verilen diğer üniteler (doktor muayenehaneleri, diĢ ve ağız 
sağlığı muayenehaneleri ve benzerleri) 

 Veteriner muayenehaneleri 
 Akupunktur merkezleri 
 Fizik tedavi merkezleri 
 Evde yapılan tedavi ve hemĢire hizmetleri 

 Güzellik, kulak delme ve dövme merkezleri 
 Eczaneler 
 Ambulans hizmetleri 
 Hayvanat bahçeleri 
 

Yukarıda sıralanan küçük ve dağınık durumdaki kaynaklar, klasik hastane atıklarına 
benzer kategorilerde tıbbi atıklar üretmekle birlikte bileĢenleri farklılıklar göstermektedir. 

 

1.4. Tıbbi Atık Kompozisyonu 
 

Dünya Sağlık TeĢkilatı (WHO) tarafından geliĢmiĢ ülkelerde yapılan araĢtırmalarda 
sağlık kuruluĢlarında oluĢan atıkların kompozisyonu ile ilgili olarak aĢağıdaki sonuçlara 
ulaĢılmıĢtır. 

 

 %80‘i evsel atık yönetim sistemi ile iĢlenebilen genel tıbbi atıklar 
 %15‘i patolojik ve enfekte atık 
 %1‘i kesici atık 
 %3‘ü kimyasal ve farmasötik atık 
 %1‘den daha azı, radyoaktif veya sitotoksik atık, basınçlı kaplar veya kırık 

termometreler ve kullanılmıĢ piller gibi özel atıklar 

Enfekte Atık

10%

Kimyasal / Radyoaktif 

Atık

5%

Evsel Nitelikli Atık

85%  

ġekil 1. 1: Tıbbi atıkların bileĢimi   



 

 9 

Sağlık kuruluĢları tarafından oluĢturulan atıkların %75-90‘ı risksiz veya evsel atıklara 
benzeyen genel atıklardır. Çoğunlukla sağlık kuruluĢlarının yönetim ve genel temizlik 
fonksiyonlarından oluĢur. Sağlık kuruluĢlarında oluĢan atıkların geriye kalan %10-25‘i 
tehlikeli olarak kabul edilir ve çeĢitli sağlık riskleri yaratabilir. 

 
Genel tıbbi atıkların yaklaĢık kimyasal bileĢimi genellikle aĢağıdaki gibidir: 
 
 % 50 karbon 
 % 20 oksijen 
 % 6 hidrojen 
 Birçok diğer element 

 

1.5. Tıbbi Atıkların Zararları 
 
Tıbbi atıklar, üretildikleri andan yok edilme iĢlemi sona erinceye kadar geçen süreçte 

çevre ve insanla doğrudan ya da dolaylı etkileĢim içindedir. Tıbbi atıkların çevreye etkileri 
biyolojik, kimyasal, fiziksel nitelikte olabilir. 

 

 Tıbbi atıklar; içeriklerindeki hastalık yapıcı veya bulaĢtırıcı maddelerle 

doğrudan, bazen de fare, sinek vb. diğer canlılar için beslenme ve üreme 
kaynağı olması nedeniyle insan ve çevre sağlığını dolaylı olarak olumsuz 
etkileyebilir. 

 Doğrudan veya aracı hayvanlarla bulaĢabilen cüzam, veba, kolera, dizanteri, 

tüberküloz, kuduz, sıtma gibi hastalıklar biyolojik olumsuzluklara, örnek çöp 
depolama alanlarında oluĢan sızıntı suları ve gazlar, kimyasal ve biyolojik 
olumsuzluklara neden olabilmektedir. 

 Çevreye sorumsuzca bırakılan atıklar insanlara fiziksel zararlar verebilir.  

 Hepatit B virüsü, kanla kontamine iğnelerde bir hafta yaĢayabilmektedir. 

Bakteriler, virüslerden daha dayanıksızdır. HIV, hepatit B ve C gibi ciddi virüs 
enfeksiyonları, kontamine kesici-delici özellikteki atıklarla yaralanma riski 
yüksek olan sağlık personelinde infeksiyonlara neden olabilir. Diğer hastane 
iĢçileri ve sağlık bakımı tesislerinin dıĢında atık yönetiminde çalıĢanlar da 

önemli risk altındadır. 

 Ġnfeksiyöz atıklar, büyük miktarda patojen mikroorganizma içerir. Bu 

patojenler; derideki sıyrık, delik veya kesiklerden, müköz membranlardan, 
solunum ve sindirim sisteminden insan vücuduna girebilir. 

 Kimyasal veya farmasötiklerin deri, mukoza, solunum ve sindirim yolundan 

alınması zehirlenmelere neden olur. 

 Yanıcı, korozif veya reaktif kimyasallarla (formaldehit ve diğer uçucu 

maddeler) temas sonucu deri, göz veya solunum yolu mukozasında hasarlar 
geliĢir. En çok yanık sonucu geliĢen doku hasarına rastlanır.  
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ÖncesiÖncesi

 

 

Resim 1.3: Tıbbi atıkların geliĢigüzel çevreye atılması 

 
Hekimler (tıp doktorları, diĢ hekimleri, adli tip kritik alan çalıĢanları, veterinerler), 

hemĢireler, hasta bakıcılar, diğer hastane personeli, hastanede yatan veya evde tedavi olan 

hastalar, hasta ziyaretine gelenler, hastane atıkları ile teması olanlar (çamaĢırhane, temizlik, 
transport iĢçileri), atıkları bertaraf eden iĢçiler (çöpçü ve fırıncılar), çöp karıĢtırıcıları ve 
buralara gelen hayvanlar, risk altındaki gruplardır. 

 

1.6. Tıbbi Atık Yönetimi 
 
Dünyada çevre sorunlarının çözümünde yönetim prensiplerinin belirlenmesi yoluna 

gidilmektedir. Bu süreçte yapılan bilimsel çalıĢmalarda sağlık kuruluĢlarından kaynaklanan 
atıkların ―özel atık‖ sınıfına sokulması ve bunların yönetiminde bu prensiplerin kullanılması 
gerektiği anlaĢılmıĢtır. Dolayısıyla bu konudaki yönetmelikler de uygulanacak yönetim 
prensiplerini belirleyecek Ģekilde düzenlenmiĢtir. Bu yönetim prensipleri genel olarak atığın 

oluĢumunun önlenmesi, tekrar kullanım ve geri kazanım yoluyla bertaraf edilecek atık 
miktarının azaltılması ve kalan atıkların da güvenli yok edilmesidir. Öncelikle toplanması, 
geçici depolanma, taĢınması ve bertaraf edilmesi aĢamalarından oluĢur. Hukuki duruma göre 
tıbbi atıkta üreticilerin, yerel yönetimlerin, bakanlık ve mülki amirlerin sorumluluğu 
bulunmaktadır. 
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Tıbbi atık yönetiminin genel ilkeleri Ģöyledir: 
 Tıbbi atıkların oluĢumunun ve miktarının kaynağında en aza indirilmesi esastır.  
 Tıbbi atıkların tehlikeli ve evsel atıklar ile karıĢtırılmaması esastır.  
 Tıbbi atıkların kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, 

biriktirilmesi, taĢınması ve bertarafı esastır.  
 Tıbbi atık üreticileri atıklarının bertarafı için gerekli harcamaları karĢılamakla 

yükümlüdürler.  
 Tıbbi atık üreten sağlık kuruluĢları, belediyelerin ve özel sektör firmalarının 

tıbbi atık yönetimiyle ilgili personellerinin periyodik olarak eğitimden ve sağlık 
kontrolünden geçirilmesi esastır.  

 Sağlık kuruluĢlarının ve belediyelerin oluĢan, taĢınan ve bertaraf edilen tıbbi 
atık miktarını kayıt altına almaları esastır. 

 

1.6.1. Çevre ve Orman Bakanlığının Tıbbi Atıklarla Ġlgili Görevleri 
 

 Program ve politikaları saptamak, uygulamaya yönelik iĢbirliği ve 
koordinasyonu sağlamak 

 Tıbbi atıkların yönetimiyle ilgili bütün faaliyetlerin denetimini yapmak 
 Tıbbi atık bertaraf tesisleri ile sterilizasyon tesislerine ön lisans/lisans vermek 

 

1.6.2. Mülki Amirlerin Tıbbi Atıklarla Ġlgili Görevleri 
 

 Tıbbi atıkların yönetimiyle ilgili bütün faaliyetlerin denetimini yapmak, 
aykırılık hâlinde yaptırım uygulamak 

 OluĢan, toplanan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarlarını yıl sonunda rapor 
hâlinde Bakanlığa göndermek 

 Tıbbi atık taĢıma araçlarına taĢıma lisansı vermek 
 Tıbbi atık bertaraf ücretini belirlemek 
 Bertaraf tesisleri ile sterilizasyon tesislerini denetlemek 

 

1.6.3. Belediyelerin Tıbbi Atıklarla Ġlgili Görevleri 
 

 Tıbbi atıkların yok edilmesinde belediyelerin yükümlülükleri aĢağıdadır. 

 Tıbbi atık yönetim planını hazırlamak 

 Tıbbi atıkları geçici atık deposundan/konteynerinden alarak taĢımak 

 Tıbbi atık bertaraf/sterilizasyon tesislerini kurmak, iĢletmek 

 Tıbbi atık bertaraf/sterilizasyon tesisleri için ön lisans/lisans almak 

 Tıbbi atık taĢıma araçları için taĢıma lisansı almak 

 Geçici atık depolarına yapı ruhsatı vermek 

 Ġlgili personeli eğitmek 

 Toplanan, taĢınan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarını kayıt altına 
almak, yıl sonunda valiliğe göndermek 

 

 Belediyeler için tıbbi atık yönetim planı aĢağıdaki ölçütleri taĢımalıdır: 

 Tıbbi atık oluĢumuna neden olan sağlık kuruluĢları 

 Bu kuruluĢların tıbbi atık miktarları 

 Geçici depolama sistemleri 
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 Tıbbi atıkların toplanması ve taĢınmasında kullanılacak ekipman ve 
araçlar, toplama rotaları 

 Araç temizleme ve dezenfeksiyon 

 Kaza anında alınacak önlemler ve yapılacak iĢlemler  

 Sorumlular ve eğitim 

 Tıbbi atıkların bertarafında uyguladıkları sistemler baĢta olmak üzere 

detaylı bilgileri içeren tıbbi atık yönetim planını hazırlamak ve 
uygulamak zorundadır.   

 

BüyükĢehirlerde bu plan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görüĢleri alınmak suretiyle 
büyükĢehir belediyesi tarafından hazırlanır ve uygulanır. 

 

Belediyeler için hazırlanması gereken tıbbi atık yönetim planı formatı aĢağıdaki 
gibidir.  

 
ġekil 1.2: Belediyelere ait tıbbi atık yönetim planı örneği 
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1.6.4. Tıbbi Atık Üreticilerin Yükümlülükleri 
 
Sağlık ve diğer kuruluĢlardan kaynaklanan tıbbi atıklara yönelik aĢağıdaki 

yükümlülüklerini yerine getirirler. Bunlar: 
 
 Ünite içi atık yönetim planını hazırlamak 
 Tıbbi, tehlikeli ve evsel nitelikli atıklar ile ambalaj atıklarını kaynağında ayrı 

toplamak ve ayrı taĢımak 
 Geçici atık deposu inĢa etmek, konteyner bulundurmak 
 Personeli eğitmek 

 Atıkların yok edilmesi ile ilgili harcamaları karĢılamak 
 OluĢan tıbbi atık miktarını kayıt altına alarak yıl sonunda valiliğe göndermek 

 

Tablo1.2: Hastane içinde atık yönetiminin hiyerarĢisi 
 

 Ünite içi atık yönetim planında aĢağıdaki ölçütler dikkate alınmalıdır. 
 

 Kaynağında ayrı toplanması ve biriktirilmesi 

 Atıkların toplanması ve taĢınmasında kullanılacak ekipman ve araçlar 

 Atık miktarları 

 Toplama sıklığı 

 Geçici depolama sistemleri 

 Toplama ekipmanlarının temizliği ve dezenfeksiyonu 

 Kaza anında alınacak önlemler ve yapılacak iĢlemler 

 Bu atıkların yönetiminden sorumlu personel ve eğitimleri  

 BaĢta olmak üzere detaylı bilgileri içeren ünite içi atık yönetim planını 

hazırlamak ve uygulamak zorundadır. 
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Tıbbi atık üreticileri için hazırlanması gereken tıbbi atık yönetim planı örneği 
aĢağıdadır. 
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Tablo 1.3: Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ünite içi atık yönetim planı formatı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 
Mevzuata uygun olarak tıbbi atık üreten iĢyerlerinin kontrolünü yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Tıbbi atıkları sınıflandırınız. 

 Enfekte atıkların özelliklerini 
inceleyiniz. 

 Patolojik atıkların özelliklerini 
inceleyiniz. 

 Kesici-delici atıkların özelliklerini 
inceleyiniz. 

 Tıbbi atıkların insan ve çevreye olan 
zararlı etkilerini önlemeye yönelik 
sağlık kontrollerini yapınız. 

 Tıbbi atıkların çevreye verebilecekleri 
fiziksel zararları inceleyiniz. 

 Tıbbi atıkların çevreye verebilecekleri 
kimyasal zararları inceleyiniz. 

 Tıbbi atıkların çevreye verebilecekleri 
biyolojik zararları inceleyiniz. 

 Ünite içi tıbbi atık yönetim planını 

kontrol ediniz. 

 Ünite içinde taĢınması ve toplanma 

yöntemlerine dikkat ediniz. 
 ÇalıĢan personelin eğitim alıp 

almadığını kontrol ediniz. 
 BulaĢma risklerine karĢı tedbir alınız. 
 Ünite içinde oluĢan kesici- delici 

atıkları kontrol ediniz.  
 Uygun olmayan konteyner ve torba 

kullanılıp kullanmadığına dikkat ediniz 

 Belediye tıbbi atık yönetim planını 
inceleyiniz. 

 Toplanması ve taĢınma yöntemlerine 
dikkat ediniz. 

 Tıbbi atık kaynakları planını 
inceleyeniz. 

 Tıbbi atıkların taĢınması planını 

inceleyiniz. 
 Tıbbi atıkların berterafı ile ilgili planını 

inceleyiniz. 
 TaĢıma ekipmanlarının temizliği ve 

dezenfeksiyonuna yönelik planlarını 
inceleyiniz.  

 Kontrol sonuçlarını rapor hâline 
getirerek ilgili kurum ve kuruluĢlara 
gönderiniz. 

 Önceki yıllara ait örnek raporları 

inceleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

1. AĢağıdakilerden hangisi enfekte atık olarak değerlendirilir? 

A) Piller, kırık termometreler  
B) Kan basıncı ölçüm cihazları 
C) Radyoterapi veya laboratuvar araĢtırmalarından artan sıvılar 
D) Enfekte hastalarla temas eden araç gereçler, dokular 
E) Miadı dolmuĢ veya kullanılmayan ilaçlar 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi farmösotik atık olarak değerlendirilir? 

A) Piller, kırık termometreler 
B) Kan basıncı ölçüm cihazları 
C) Radyoterapi veya laboratuvar araĢtırmalarından artan sıvılar 
D) Enfekte hastalarla temas eden araç gereçler, dokular 
E) Miadı dolmuĢ veya kullanılmayan ilaçlar 

 

3. Sağlık kuruluĢlarından kaynaklanan tıbbi atıklar: 
I. Patolojik tıbbi atıkları ifade eder. 
II. Ġnfeksiyöz tıbbi atıklar ifade eder. 
III. Kesici delici tıbbi atıkları ifade eder. 
Yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I 

B)  Yalnız II 
C) I-II-III 
D) I ve II 
E) I ve III 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık TeĢkilatı tarafından geliĢmiĢ ülkelerde yapılan 

araĢtırmalarda sağlık kuruluĢlarında oluĢan atıkların kompozisyonu ile ilgili olarak 
tıbbi atıklar içinde en fazla yere sahip olan atık türüdür? 
A) Evsel atık yönetim sistemi ile iĢlenebilen genel tıbbi atıklar 
B) Patolojik ve enfekte atık 
C) Kesici atık 
D) Kimyasal ve farmasötik atık 
E) Radyoaktif veya sitotoksik atık  

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, tıbbi atık üreticilerin yükümlülüklerinden değildir? 
A) Ünite içi atık yönetim planını hazırlamak 
B) Geçici atık deposu inĢa etmek, konteyner bulundurmak 
C) Personeli eğitmek 
D) Atıkların yok edilmesi ile ilgili harcamaları karĢılamak 

E) Mevzuat düzenlemek 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 
 

Tıbbi atıkların sağlık Ģartlarına uygun olarak toplanması ve nakliyesini kontrol 
edebileceksiniz. 

 

 

 
 

 Çevrenizde bulunan hastanelerden tıbbi atıklar ve çöpler nasıl toplanmaktadır? 
AraĢtınız. 

 Tıbbi atıkla ilgili çalıĢan personel hangi özellikleri taĢımakta, koruyucu ne gibi 
önlemler almaktadır? AraĢtınız. 

 Çevrenizde tıbbi atıkları bertaraf sahasına nakleden araçlar hangi özellikleri 
taĢımaktadır? AraĢtınız. 

 Hastanelerde kullanılan geçici atık depolama yerlerinin teknik ve hijyenik 

özellikleri nelerdir? AraĢtınız. 
 Tıbbi atıkların toplanması sırasında karĢılaĢılan güçlükleri araĢtırınız? 
 Tıbbi atıkların nakliyesi sırasında karĢılaĢılan güçlükleri araĢtırınız? 
 

2. TIBBĠ ATIKLARIN TOPLANMASI VE 

TAġINMASI 
 

Tıbbi atık yönetiminin en önemli basamaklarından biri, enfekte atıkların çıktıkları 

noktalarda evsel ve geri dönüĢümü sağlanabilen atıklardan ayrı olarak toplanmasıdır. 
Kaynağında ayrılabilen atıkların bertaraf edilmesinde önemli olan bu tür atıkların evsel 
atıklardan bağımsız ve türlerine göre ayrı torbalar hâlinde toplanmasıdır. DeğiĢik ülkelerde 
atık türlerine göre çeĢitli renk kodlamaları olan özel paketlemeler uygulanır. Tıbbi atıkların 
uygun Ģekilde paketlenmesinin amacı, bu iĢle ilgili personeli olduğu kadar diğer kiĢileri de 
atıklarla olan iliĢkiden dolayı meydana gelebilecek yaralanma ve hastalık bulaĢma riskinden 
korumaktır. Atıkların paketlenerek toplanması atık oluĢumundan bertaraf edilmesine kadar 

gereklidir. 
 

Kaynağında ayrılan tıbbi atıkların düzenlenmesi, hem bertaraf edilmesini 

kolaylaĢtıracak hem de toplam bertaraf edilecek atık miktarını azaltacağından maliyeti çok 
düĢürecektir. 

 

Bugün dünyada, tıbbi atıkların toplanmasında en yaygın olarak kırmızı ya da turuncu 
plastik torbalar kullanılmaktadır. Ayrıca bu torbaların üzerinde uluslararası tıbbi atık 
amblemi bulunur. Torbaların doluluk oranı, taĢıyıcı elemanların kaldırabileceği ve ağzının 
açılmayacağı Ģekilde olmalıdır. Sivri ve kesici (iğne, enjektör, neĢter vs.) tıbbi atıklar için 
rijit (Ģekil değiĢikliği göstermeyen, deforme olmayan) ve ağzı kapalı kapların kullanılması 
daha uygundur. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Enjektörler kullanıldıktan sonra bükülmeden ve ağzı kapatılmadan enfekte atık 
kutusuna, plastik kısmı ise kırmızı plastik torbaya atılır. Ünitelerden çıkan enfekte olmamıĢ 
serum ĢiĢeleri, kâğıt, karton, plastik malzemeler ise diğer atıklardan ayrı olarak siyah plastik 
torbalarda biriktirilir  ve bunlar geri kazanılabilir. Katı atıklarla sıvı atıklar aynı yere 

konmaz. Kaza sonucu yırtılma ve delinme durumunda sızıntı yeri hemen dezenfekte edilir. 
Sıvı atıklar ağzı kapalı ĢiĢelerde toplanır. 

 
Atık torbaları, tekerlekli, tercihen köĢeleri olmayan plastik yapılı, bu iĢ için ayrılmıĢ 

araçlarla toplanır. Evsel atıklar mavi plastik torbalarda ve evsel atık taĢıma araçları ile evsel 
atıkların geçici atık depolama ünitesine; tıbbi atıkların ise kırmızı ya da turuncu plastik 
torbalarla tıbbi atıklara ait taĢıma araçlarıyla (konteyner) tıbbi atık geçici depolama ünitesine 
taĢınır. Atıkları ünite içinde toplayan görevli personel, koruyucu elbiseler, lastik çizmeler ve 

özel eldivenler giyer. 
 

2.1. Tıbbi Atıkların Kaynakta Toplanması 
 
Sağlık bakımı atıklarına bağlı olan ferdi kazalar ve enfeksiyon geliĢimine sık rastlanır. 

HIV, hepatit B ve C gibi ciddi virüs enfeksiyonları, çoğunlukla hipodermik iğnelerin 
oluĢturduğu kontamine kesici-delici özellikteki atıklarla yaralanma riski yüksek olan sağlık 
personelinde (özellikle hemĢireler) enfeksiyonlara neden olur. Sağlık personelinin hastane 
enfeksiyonuna maruz kalması diğer mesleklere kıyasla en az 3 - 6 kat daha fazladır. Bu 
sebeple tıbbi atıkların diğer atıklardan ayrı ve özenle toplanması, taĢınması ve bertarafı 

gerekir. 
 
Sağlık kuruluĢlarında oluĢan atıklar, birbirinden kolayca ayırt edilebilen dört ayrı 

renkteki torba içine toplanır. 

 

ġekil 2.1: Tıbbi atıkların özelliklerine göre farklı renkli  torbalara konulması 



 

 20 

Tıbbi atıklar, oluĢumları sırasında kaynağında diğer atıklar ile karıĢtırılmadan ayrı 
olarak biriktirilir. Toplama ekipmanı, atığın niteliğine uygun ve atığın oluĢtuğu kaynağa en 
yakın noktada bulunur. Tıbbi atıklar hiçbir suretle evsel atıklar, ambalaj atıkları ve tehlikeli 
atıklar ile karıĢtırılmaz. 

 
 

ATIK TĠPĠ 

 

KABIN 

RENGĠ 

 

KABIN ETĠKETĠ 

 

KABIN ÖZELLĠKLERĠ 

 

YÜKSEK DERECEDE 

ĠNFEKSĠYÖZ ATIKLAR 
Kırmızı 

 
YÜKSEK 

DERECEDE 

ĠNFEKSĠYÖZ 

Dayanıklı, su sızdırmaz 

plastik torba veya otoklava 

dayanıklı kaplar 

 

DĠĞER ĠNFEKSĠYÖZ 

ATIKLAR, PATOLOJĠK VE 

ANATOMĠK ATIKLAR 

Sarı  
Su sızdırmaz plastik torba 

veya kaplar 

 

KESĠCĠ-DELĠCĠ 

ÖZELLĠKTEKĠ ATIKLAR 

Sarı 
 

KESĠCĠ CĠSĠM 

Delinmeye dayanıklı 

kaplar 

 

KĠMYASAL VE 

FARMASÖTĠK ATIKLAR 

Kahverengi  Plastik torba veya kaplar 

 

RADYOAKTĠF ATIKLAR — 
 
Radyoaktif sembol 

etiketli 

KurĢunlu kutu 

 

GENEL SAĞLIK BAKIMI 

ATIKLARI 

Siyah/mavi  Plastik torba 

Tablo 2.1: Tıbbi atıkların çeĢitlerine göre farklı renkli torbalara yerleĢtirilmesi  

 
Tıbbi atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taĢımaya dayanıklı 

100 mikron kalınlığında, her iki yüzünde ―Uluslararası Biyotehlike‖ amblemi ile 
“DĠKKAT TIBBĠ ATIK” ibaresini taĢıyan kırmızı renkli plastik torbalar kullanılır. 

Torbalar en fazla  ¾  oranında doldurulur, ağızları sıkıca bağlanır. Bu torbalar hiçbir Ģekilde 

geri kazanılmaz ve tekrar kullanılmaz. Tıbbi atık torbalarının içeriği hiçbir suretle 
sıkıĢtırılmaz, torbasından çıkarılmaz, boĢaltılmaz ve baĢka bir kaba aktarılmaz. 

 
Sıvı tıbbi atıklar da uygun emici maddeler ile yoğunlaĢtırılarak yukarıda belirtilen 

torbalara konulur. 

 
Kesici ve delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, 

yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve 
karıĢtırılması mümkün olmayan, üzerinde ―Uluslararası Biyotehlike‖ amblemi ile 
“DĠKKAT! KESĠCĠ ve DELĠCĠ TIBBĠ ATIK” ibaresi taĢıyan plastik veya aynı 
özelliklere sahip lamine kartondan yapılmıĢ kutu veya konteynerler içinde toplanır. Bu 

biriktirme kapları, en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları kapatılır ve kırmızı plastik 

torbalara konur. Kesici-delici atık kapları dolduktan sonra kesinlikle sıkıĢtırılmaz, açılmaz, 
boĢaltılmaz ve geri kazanılmaz. 
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Tıbbi atık torbaları ve kesici-delici atık kapları ¾ oranında dolduklarında derhal 

yenileri ile değiĢtirilir. Yeni torba ve kapların kullanıma hazır olarak atığın kaynağında veya 
en yakınında bulundurulması sağlanır. 

 

2.1.1. Torbaların Teknik Özellikleri  
 

 Yırtılma, patlamaya karĢı dayanıklı ve kolay taĢınabilir olmalı.  
 Orijinal orta dansiteli polietilen ham maddeden yapılmıĢ ve tabanı çift dikiĢli 

çift taban dikiĢli, körüksüz ve sızdırmaz olarak üretilmeli.  
 Çift kat kalınlığı 100 mikron olmalı. 
 Minimum taĢıma kapasitesi 10 kg olmalı. 
 Her iki yüzünde uluslararası ―Biyotehlike amblemi‖ ve  ―DĠKKAT 

TIBBĠ ATIK‖ yazısının olmalı. 
 

Torbalar toplam volümünün maximum ¾‘ü kadar doldurulmalı ve daha sonra sıkıca 
bağlanmalıdır. Gerekirse ikinci torba kullanılabilir. Bu torbalar tekrar kullanılmaz ve 
dönüĢtürülmez. 

       

Resim 2.1: Tıbbi atık torbası 

 

Resim 2.2: Tıbbi atıkların kaynakta ayrı olarak toplanması 

 
Kırmızı çöp torbaları normal servislerde ve polikliniklerde tedavi odalarında, yoğun 

bakım ünitelerinde, ameliyathane ve hemodiyaliz ünitesinde ofis alanları dıĢında tüm 
alanlarda bulundurulmalıdır. Bunlar dıĢında kırmızı çöp torbası konulması gereken alanlar 
Enfeksiyon Kontrol Komitesi‘nin önerileri doğrultusunda belirlenir.  
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Resim 2.3: Kırmızı atık torbaları 
 

Siyah çöp torbaları, evsel nitelikli atıkların toplanması için kullanılır.  
 

 

Resim 2.4: Siyah atık torbaları 
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Mavi çöp torbaları geri kazanılabilen cam gibi malzemelerin toplanması için 
kullanılır. 

 

Resim 2.5: Mavi atık torbaları 
 

Kesici-delici alet kutusu: Delinmeye, yırtılmaya, patlamaya dayanıklı, su geçirmez, 
açılması ve karıĢtırılması mümkün olmayan, üzerinde ―Uluslararası Tıbbi Atık‖ amblemi ile 
―Dikkat Kesici ve Delici Tıbbi Atık‖ ibaresi taĢıyan plastik veya aynı özellikte kartondan 
yapılmıĢ kutudur. 

 

Resim 2.6: Kesici delici tıbbi atık torbaları 
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Kesici ve delici özelliği olan atıklar, diğer atıklardan ayrı olarak delinmeye, 
yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı; su geçirmez, açılması ve karıĢtırılması 
mümkün olmayan, üzerinde ―Uluslararası Biyotehlike‖ amblemi ile ―DĠKKAT! KESĠCĠ ve 
DELĠCĠ TIBBĠ ATIK‖ ibaresi taĢıyan plastik veya aynı özelliklere sahip kartondan 

yapılmıĢ kutu veya konteynerler içinde toplanır. Hasta bakım hizmeti verilen tüm alanlarda 
(hasta odası, muayene ve tedavi odaları, ameliyathane, hemodiyaliz, vb.) kesici-delici alet 
kutusu bulundurulmalıdır. 

.  

Resim 2.7: Tıbbi atık kovası 

 

Resim 2.8: Tıbbi atıkların kaynakta toplanması 

 

2.2. Tıbbi Atıkların Ünite Ġçinde TaĢınması 
 
Hastanede üretilen tüm tıbbi atıkların toplanarak geçici atık depolarına taĢınmasında 

kullanılan arabalara ―tıbbi atık tasıma arabası‖, tıbbi atık olmayan tüm atıkların toplandıktan 
sonra geçici olarak biriktirildikleri ve geçici depolama alanına transfer edildikleri arabalar, 
―atık tasıma arabası (konteyner)‖ denir. 
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Tıbbi atık torbaları ünite içinde bu iĢ için eğitilmiĢ personel tarafından tekerlekli, 
kapaklı, paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemeden yapılmıĢ, yükleme boĢaltma 
esnasında torbaların hasar görmesine veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarları 
olmayan, yüklenmesi, boĢaltılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay ve sadece bu iĢ 

için ayrılmıĢ araçlar ile toplanır ve taĢınır. Tıbbi atıkların ünite içinde taĢınmasında 
kullanılan araçlar turuncu renkli olmalı, üzerlerinde ―Uluslararası Biyotehlike‖ amblemi ile 
―Dikkat! Tıbbi Atık‖ ibaresi bulunmalıdır. 

 

Tıbbi atık torbaları ağızları sıkıca bağlanmıĢ olarak ve sıkıĢtırılmadan atık taĢıma 
araçlarına yüklenir, toplama ve taĢıma iĢlemi sırasında el veya vücut ile temastan kaçınılır. 
Atık torbaları asla elde taĢınmaz. TaĢıma iĢlemi sırasında atık bacaları ve yürüyen Ģeritler 
kullanılmaz. 

 

Tıbbi atıklar ile evsel nitelikli atıklar aynı araca yüklenmez ve aynı araçta taĢınmaz. 
Atık taĢıma araçları her gün düzenli olarak temizlenir ve dezenfekte edilir. Araçların içinde 
herhangi bir torbanın patlaması veya dökülmesi durumunda atıklar, güvenli olarak hemen 
ikinci bir kırmızı çöp torbası içine konur ve toplama veya tasıma iĢlemine devam edilir. 
TaĢıma aracı ivedilikle dezenfekte edilmelidir. 

 

Tıbbi atıkların ağızları açılarak boĢaltma yapılmamalı, tıbbi atık poĢetleri asla 
ellenmemeli bu iĢlemler eğitimli personel tarafından yapılmalıdır. 

 

Resim 2.9: Tıbbi atıkların ünite içinde taĢınması 

    

Resim 2.10: Tıbbi atık taĢıma aracı ve taĢımada kullanılan malzemeler 
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Resim 2.11: Tıbbi atık toplama kıyafeti ve tıbbi atık koyteyneri 

 

2.2.1. Tıbbi Atık Personeli 
 
Hastanedeki tüm birimlerden alınan tıbbi atıkları tıbbi atık taĢıma arabasında toplayan 

ve geçici depolara güvenli bir Ģekilde taĢınmasını sağlayan personele tıbbi atık personeli 
denir. 

 

Tıbbi atıkların ünite içinde taĢınması ile görevlendirilen personelin taĢıma sırasında 
özel nitelikli turuncu renkli elbise giymesi ve bunun ilgili ünite tarafından karĢılanması 
zorunludur. Tıbbi atık taĢınması sırasında görevli personel, özel kıyafet giymeli (turuncu 
renkli), eldiven, koruyucu gözlük, maske, çizme kullanmalıdır. 

 
Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli ünite personelinin / özel temizlik firmalarının ve 

personelin tıbbi atıkların toplanması, taĢınması, geçici depolanması, yarattığı sağlık riskleri, 

neden olabilecekleri yaralanma ve hastalıklar, bir kaza veya yaralanma anında alınacak 
tedbirleri içeren bir eğitim programına periyodik olarak tabi tutulması ve bu eğitimin 
alındığının belgelenmesi zorunludur. 

 
Atık iĢçilerinin oluĢabilecek sağlık risklerinden korunmak için aĢağıdaki kurallara 

uyması gerekir. 
 
 Bilgilendirme yapılmalı yani eğitimli olmalı. 

 Koruyucu giysiler kullanmalı. 
 Hijyene dikkat etmeli.  
 BağıĢıklanmalı (risk taĢıyan hastalıklara karĢı aĢılanmalıdır). 
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Resim 2.12: Tıbbi atık taĢıma kıyafeti giymiĢ personel 

 

2.2.2.Tıbbi Atıklarla Ġlgili Personel Eğitimi 
 
Eğitim ile ilgili kurslar bu konuda uzmanlaĢmıĢ kuruluĢlar ile birlikte değiĢik eğitim 

düzeylerinde düzenlenmelidir. Bu kurslarda öncelikle aĢağıdaki konular iĢlenmelidir: 
 

 Personelin bilgilendirilmesi ve motivasyonu 
 Atıkların tanınması ve sınıflandırılması 
 Atıkların kaynağında sınıflarına ayrıĢtırılması 
 Hastane içi taĢıma ve depolama için uygun Ģekilde hazırlanması 
 Uygun ekipman ve malzemelerin seçilmesi ve hazırlanması 
 Personel için uygun koruyucu ekipmanın temin edilmesi, kullanılması 
 Toplama ve taĢıma ekipmanının bakımı, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu 

 Atıkların sağlık kuruluĢu içinde geçici depolanması  
 Nihai bertaraf yöntemleri ve teknolojileri 
 

2.3. Tıbbi Atıkların Toplanması ve Nakliyesi Sırasında karĢılaĢılan 

Problemler  
 

Tıbbi atıkların kontrolü; bazı hastalıkların sonucunun ölüm olma olasılığı (Örneğin; 
AIDS, Hepatit vb.), risk kontrolünün yetersizliği (bulaĢıcı taĢıyan mikroorganizmaların 
görünmezliği), risk için kimin (kiĢi, enstitü ya da endüstri) ― sorumlu‖ olduğunu 
tanımlamanın zorluğu sebebiyle önemlidir. 

 

Tıbbi atıkların toplanması ve nakliyesi sırasında idari ve mali, hatalı toplama, taĢıma, 
depolama, belediyelerden kaynaklanan problemleri görmek mümkündür. Bunları genel 

olarak Ģöyle sıralayabiliriz. 
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 Tıbbi atıklara iliĢkin yetersiz bilinç 
 Sorumlu kiĢilerin bulunmayıĢı 
 Yasal yükümlülüklerle ilgili bilinçsizlik 
 Yetersiz hizmet içi eğitim 

 Tıbbi atıkların miktarlarına iliĢkin veri eksikliği, kayıt tutulmaması 
 KuruluĢlardaki bütçe yetersizliği  
 Uygun olmayan konteyner ve torba kullanımı 
 Torbalardaki hatalı renk kodları ve iĢaretler, tıbbi atık yazı ve logosunun 

kullanılmaması 
 Aynı torbada toplama 
 Aynı servis aracı ile taĢıma 
 Kesicilerin direkt kırmızı torbalarda toplanması ve deformasyon için gerekli 

ekipmanın olmayıĢı 
 Sarı kesici atık kutularının birden fazla kullanılması 

   

Resim 2.13:Tüm atıkların birada toplanması 

 

 Plastik torbaların çoğunun ölçütlere uygun olmaması 
 El ile hasta asansörlerinde taĢıma 
 Torbaların kapasitelerinin aĢılması 
 Ağzı açık torba/ konteynerler 
 Yetersiz dezenfeksiyon 
 Uygun olmayan kıyafetler, eldiven vb. kullanımı 
 

     

Resim 2.14: Hatalı kıyafet uygulamaları 
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 Geçici depolama odası veya konteyneri bulunmaması 
 Teknik Ģartlara uygun olmayan depolama odaları 
 Hastane çevresinde düzensiz depolama 
 Sembol eksiklikleri 

 Kapıları sürekli açık depolama odaları 
 Farklı türdeki atıkların birlikte depolanması 
 Konteynerlerin uygun olmayan alanlarda konumlandırılması 
 Kapasiteyi aĢan depolamalar 
 Çevreye yayılan enfekte sıvılar 
 Hastanelerin yetersiz kontrolleri 
 Ġlgili kılavuz ve dokümanların eksikliği 
 Caydırıcı olmayan cezalar 

 Atık torbalarının ve kesici atık kutularının etkili olarak sağlanamaması 
 Toplama sıklıklarının yetersizliği 
 Küçük kliniklerini takipsizliği 

   

   

Resim 2.14: Hatalı geçici depolama uygulamaları 

 

2.4. Hastane Atıklarının Geçici Olarak Depolanması  
 
En az 20 yatak kapasitesine sahip sağlık birimleri, toplanan atıkları biriktirmek için 

geçici atık deposu inĢa etmek zorundadır. 20‘den daha az yatağa sahip üniteler, konteyner 

bulundurmakla yükümlüdür. Yataksız ünitelerde oluĢan tıbbi atıklar, en yakında bulunan 
geçici atık deposuna veya konteynerine götürülür veya ilgili belediyenin toplama-taĢıma 
aracına teslim edilir. 
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Tıbbi atıklar üretildikten sonra mümkün olduğunca çabuk (tercihen aynı gün) bertaraf 
edilmelidir ama bu her zaman mümkün değildir. Bu nedenle geçici atık depoları gerekir. 
Depolamanın süresi, sıcaklığı, alanı, havalandırılması, temizliği önemlidir. Atıklar oda 
sıcaklığında bir günden fazla, soğutucu varsa ( 1-7 °C) 3 günden fazla bekletilmez. Ilıman 

ülkelerde soğutucu yoksa tercihen 8 saatten daha az bekletilir.  

   

Resim 2.15: Geçici tıbbi atık deposu 
 

Geçici atık depolama ünitesi, evsel ve tıbbi atık bölmeleri olarak iki ayrı bölmeden 
oluĢur. Tıbbi atıkların konulacağı bölmede bir drenaj düzeneği bulunur. Bu düzenek 
kanalizasyona bağlanmayıp özel sızdırmaz tanka bağlanır, haftada en az bir kez bölme 

temizlenip dezenfekte edilir. Depolama yeri haĢere, kuĢ, fare, kedi, gibi hayvanlardan 
korunacak Ģekilde konumlandırılır. Kapılar dıĢa doğru açık ya da sürgülü, üzerinde 
―uluslararası klinik atıkları‖ amblemi olup sürekli kilitli tutulur. Sıcak iklimlerde, geçici 
depolarda soğutucu bulundurulur.  

 

Evsel atıkların konulacağı bölmede ızgaralı bir drenaj düzeneği kanalizasyona 
bağlanır. Depolama yerinde mutlaka basınçlı su musluğu bulunur ve depo yeri en az iki 
haftada bir temizlenip dezenfekte edilir. Geçici atık deposu olarak bu iĢ için uygun 
konteynerler de vardır.  

     

Resim 2.16: Tıbbi atık geçici depolama yerleri 
 

2.4.1. Geçici Depolama Ünitesinin Özellikleri 
 

 Ġki ayrı bölmeden oluĢulmalı, (tıbbi atık + evsel atık) en az iki günlük atığı 
alabilmelidir. 

 Deponun tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir 
tutmayan, temizlenmesi kolay bir malzeme ile kaplanmalıdır.  
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 Yeterli aydınlatma ve pasif havalandırma sistemi, bakteri tutucu hava filtreleri 
bulunmalıdır. 

 Kapılar dıĢa açılır veya sürmeli olmalı ve turuncu renge boyanmalıdır.  
 Depo üzerinde, ―Uluslararası Biyotehlike‖ amblemi ve ―Dikkat! Tıbbi Atık‖ 

ibaresi bulunmalıdır. 
 Depo atık taĢıma araçlarının rahatlıkla ulaĢabileceği ve yanaĢabileceği yerlerde 

inĢa edilmelidir. 
 Depo hastane giriĢ-çıkıĢı, otopark gibi yoğun, insan ve hasta trafiğinin olduğu 

yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satıĢ yerlerinin yakınlarına inĢa 
edilmemelidir. 

 Depolama bölgeleri düzenli olarak dezenfekte edilmelidir. 
 Evsel atık bölmesi, basınçlı su ve drenaj sistemi bulunmalı, 15 günde bir 

dezenfekte edilmelidir. 
 Tıbbi atık bölmesinin temizliği/dezenfeksiyonu kuru olarak yapılmalıdır. Drenaj 

sızdırmaz tanka bağlanır. Kuru temizlik/dezenfeksiyon sızdırmaz tanktaki su 
zararsız hâle getirilerek talaĢla yoğunlaĢtırılmalı, kırmızı torbaya konulmalıdır. 

 Duvarlar fayans, tavan beton üstüne ince sıva, taban beton üstüne Ģap, mozaik, 
çini vb. olmalıdır. 

 En az iki günlük atık hacmi Ģeklinde yapılmalıdır. 

 Ruhsat mücavir alanlarda valilik tarafından  belediye sınırları içinde belediye 
tarafından verilir. 
 

2.5.Tıbbi Atıkların Nihai Olarak Bertaraf Edilme Yerine TaĢınması  
 
Tıbbi atıkların geçici atık depolama yerlerinden nihai bertaraf edilme yerine kadar 

taĢınması gerekiyorsa taĢımada özel olarak sadece bu iĢe ayrılmıĢ dayanıklı üstü kapalı 
kamyonlar, damperli kamyonlar, römorklu traktörler kullanılabilir. 

   

Resim 2.17: Tıbbi atık kamyonu 

 

TaĢıma sırasında özel önlemler alınır, kamyon dıĢına sızıntı olmaması gerekir ve 
havaların sıcak olduğu iklimlerde kamyonlarda soğutucu olması tercih edilir. Tıbbi atıklar 
mekanik olarak yüklenmez ve taĢınırken sıkıĢtırılma yapılmaz. Çünkü sivri, keskin uçlu 
aletler torbaları yırtabilir ve patojen atıklar yayılabilir. TaĢınmanın yapıldığı kamyonlar her 
gün temizlenerek dezenfekte edilir. Halk sağlığı ve personel güvenliği açısından taĢıyıcılar 

tüm taĢıma ve toplama uygulamaları boyunca koruyucu elbise ve eldiven giyer, maske takar. 
 
Her iĢ günü sonunda da kullanılan ayakkabı ve elbiseler değiĢtirilir.  
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Tıbbi atıklar ağzı bağlanmamıĢ, yırtılmıĢ, patlamıĢ, dökülmüĢ tıbbi atık torbaları ve 
kapları ile taĢınmaz.  

 
Tıbbi atıkların emniyetli bir Ģekilde, etrafa yayılmadan ve sızıntı suları akıtılmadan 

nihai bertaraf sahasına getirilmesi, taĢınması sırasında transfer istasyonlarının 
kullanılmaması, taĢıma araçlarının günde en az bir kere temizlenmesi ve dezenfekte 
edilmesi, konulduğu kırmızı torbaların patlaması veya baĢka bir nedenle etrafa yayılması 
durumlarında derhal temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi, toplanması ve taĢınması için 
kullanılan araçların baĢka iĢlerde kullanılmaması zorunludur. 

 
Tıbbi atık torbaları doğrudan tıbbi atık taĢıma aracına yüklenebileceği gibi 

tekerlekli/kapaklı plastik veya metal konteynerler içinde de atık taĢıma aracına yüklenebilir. 

TaĢımanın bu Ģekilde yapılması durumunda konteynerler de günde en az bir kez temizlenir 
ve dezenfekte edilir. 

 
Tıbbi atık taĢıma araçları için tıbbi atık taĢıma lisansı alınması zorunludur. Bunun için  

aĢağıda belirtilen esaslara göre ilgili valiliğe baĢvuruda bulunulur. Lisans, baĢvuruda 
bulunan aracın/araçların ait olduğu kurum/kuruluĢa ve gerekli teknik donanıma haiz 
araca/araçlara verilir. Bu lisans devredilemez. Lisans üç yıl süre ile geçerlidir ve bu sürenin 

sonunda yenilenmesi gerekir. Lisans alan ancak belirlenen standartlara uymayan firmaların 
lisansları valilikçe iptal edilir. 

 
Tıbbi atıkların geçici atık depoları ve konteynerler ile belirtilen diğer ünitelerden 

alınarak bertaraf tesisine taĢınmasından büyükĢehirlerde büyükĢehir belediyeleri, diğer 
yerlerde ise belediyeler ile yetkilerini devrettiği kiĢi ve kuruluĢlar sorumludur. 

 

Bu kurum ve kuruluĢlar, tıbbi atıkların taĢınması ile görevli personeli periyodik olarak 
eğitmek, sağlık kontrolünden geçirmek ve diğer koruyucu tedbirleri almakla yükümlüdür. 
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Tablo 2.2:  Tıbbi atıkların taĢınması amacıyla valiliklere yapılacak lisans baĢvurularında 

istenecek bilgi ve belgeler 

TIBBĠ ATIKLARIN TAġINMASI AMACIYLA 

VALĠLĠKLERE YAPILACAK LĠSANS BAġVURULARINDA ĠSTENECEK 
BĠLGĠ VE BELGELER 

 
a) Araç lisansı için valiliklere yapılacak baĢvurularda aĢağıdaki bilgi ve belgeler 
bulundurulacaktır. 
1) Aracın ait olduğu kurum/kuruluĢun adı, adresi ve telefon numarası 
2) Aracın tipi 
3) Plaka numarası ve Ģasi numarası 

4) Araç sahibinin adı, iĢ adresi ve telefon numarası 
5) TaĢınacak atıkların fiziksel ve kimyasal özelliği, kaza anında insan ve çevre 
sağlığına olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için alınacak tedbirler 
6) Olabilecek kazalara karĢı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler 
7) Her bir aracın bu Yönetmeliğin 28‘inci maddesinde belirtilen teknik özelliklere 
sahip olduğunu gösteren teknik rapor 
8) Her bir araç için Türk Standartları Enstitüsü tarafından 22/10/1976 tarihli ve 15742 

sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayollarında TaĢınması 
Hakkında Yönetmelik çerçevesinde atığın bulunduğu tehlike grubuna göre aracın 
sahip olması gereken donanımlara ve özelliklerine sahip olduğunu gösterir Uygunluk 
Belgesi. 
b) Aracın bağlı olduğu kurum/kuruluĢun lisanslandırılması için valiliklere yapılacak 
baĢvurularda aĢağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulacaktır. 
1) Kurum/kuruluĢun adı, adresi, telefon numarası 

2) Sahibinin / sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası 

3) Araç sayısı 

4) Lisans alacak araçların plakaları 

5) YetkilendirilmiĢ kurum/kuruluĢlardan alınan  tehlikeli madde taĢıyan araç 
sürücüleri için verilen sürücü eğitim sertifikası 

6) TaĢınacak atıkların, Tehlikeli Maddelerin Kara Yolu ile TaĢınması Hakkında 

Yönetmelik‘e göre tehlikeli grup numarası. 
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Resim 2.18: Tıbbi atık toplama araçlarının kullanılması 

 

2.6. Tıbbi Atık TaĢınması Sırasında Doldurulması Gereken Formlar 
 

Tıbbi atıkların ünitelerden alınması sırasında atıkların ünite tarafından taĢıyıcıya 
verildiğinin taĢıyıcı tarafından teslim alındığının ve taĢıyıcı tarafından da bertaraf tesisine 
verildiğinin belgelenmesi amacıyla ünite ile taĢıyıcı/bertaraf eden kurum/kuruluĢ arasında 
tıbbi atık alındı belgesi/makbuzu düzenlenir. Bu belge/makbuz üzerinde atığı üreten ünitenin 
ismi, adresi, sorumlu kiĢinin ismi ve irtibat telefonu, tarih, atığın miktarı, taĢıyıcı kurum/ 
kuruluĢun ismi, Ģoförün ismi, aracın plakası, lisans numarası ve bertaraf tesisi ile ilgili 
bilgiler bulunur. 

 

Yukarıdaki bilgileri içeren tıbbi atık alındı belgesi/makbuzu üç nüsha olarak 
hazırlanır; bir nüshası atık üreticisi sağlık kuruluĢunda, ikinci nüshası taĢıma iĢlemi yapan 
kurum/kuruluĢta, üçüncü nüshası ise bertaraf tesisi iĢletmecisi kurum/kuruluĢta kalır ve ilgili 
görevliler tarafından imzalanır. 

 
Ġnceleme ve denetim sırasında bu belgenin ilgili tüm taraflarca denetim elemanlarına 

gösterilmesi zorunludur. Tıbbi atıkların taĢınması sırasında kullanılan bu belge en az bir yıl 

süre ile muhafaza edilir ve talep edilmesi durumunda yetkili otoritelerin incelemesine açık 
tutulur. 
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TIBBĠ ATIKLAR ĠLE ĠLGĠLĠ TAKĠP FORMU 

A. ATIK KAYNAĞI 

 

Atıkların kaynaklandığı ünitenin, isim, 

adres ve telefonu 

 

Tarih 

 

 

Miktar 

Torba 

sayısı 
 

 

Kg 

  
Dikkat edilecek hususlar 

 

Atıkların özellikleri 

 

Depolama sırasında vuku bulan kazalar ve 

alınan önlemler 

( ) Enfekte 

( ) Toksik 

( ) Delici-yırtıcı 
( ) ġoklara karĢı hassas 

( ) Su ile reaksiyona girer 

( ) Kolaylıkla reaksiyona girer 

( ) Radyoaktif 

Teslim eden Teslim alan 

TIBBĠ ATIKLARLA ĠLE ĠLGĠLĠ TAKĠP FORMU 

B. TAġIMA 

 
TaĢımayı yapan kuruluĢun  

isim adres ve telefon: 

Aracın plakası: 
Aracın marka ve modeli: 

Aracın atıkları taĢıdığı üniteler 

1-…………………  2-……………………… 

3-…………………  4-……………………… 
 

 

 

TaĢıma sırasında vuku bulan kazalar ve 
alınan tedbirler 

 

Atıkların teslim edildiği 
Ġmha sahası 

Teslim alan 

(isim,unvan) 
 

 

 

 

 

TIBBĠ ATIKLARLA ĠLGĠLĠ TAKĠP FORMU 

C. BERTARAF TESĠSĠ 

Bertaraf sahasının adı ve yeri: Gömme ile uzaklaĢtırıldı ise gömüldüğü yer: 
Yakma ile uzaklaĢtırıldığı takdirde kül ve diğer 

kalıntıların uzaklaĢtırma yeri ve yöntemi: 

Bertaraf yöntemi 

( ) Gömme 

( ) Yakma 
( ) Diğer (Açıklayın) 

 

  

Atığın uzaklaĢtırılmadan önce 

tabi olduğu iĢlemler: 

Atığın miktarı: 

torba sayısı/kg 

UzaklaĢtırma tarihi: 

Sorumlunun 

ismi ve unvanı 

 

Belgenin belediyeye teslim edildiği tarih:…………………. 
Belgeyi alan belediye yetkilisinin ismi:……………… 

Form 2.2: Tıbbi atıklarla ilgili takip formu 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 
Mevzuata ve sağlık koĢullarına uygun olarak tıbbi atıkların toplanması ve nakliyesinin 

kontrolünü yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Tıbbi atıkların kaynağında uygun 
toplanıp toplanmadığını kontrol ediniz. 

 Tıbbi atık çeĢitlerine göre farklı torbaları 
inceleyiniz. 

 Tıbbi atıkların uygun araçlarla 
taĢındığına yönelik incelemelerde 
bulununuz.  

 Ünite içinde taĢınmalarının uygun 
araçlarla yapıldığının kontrolünü yapınız. 

 Plastik torbaların ölçütlere uygunluğunu 
inceleyiniz. 

 Konteynerleri inceleyiniz. 
 Dezenfeksiyonların nasıl yapıldığını 

inceleyiniz. 

 Tıbbi atıklarla görevli personelin 
uygunluğunu kontrol ediniz. 

 Uygun olmayan kıyafetler, eldiven vb. 
kullanıp kullanmadıklarına dikkat 

ediniz. 

 Tıbbi atık taĢımasında kullanılan araç ve 
gerecin uygunluğunu kontrol ediniz. 

 Kullanılan araç ve gereçlerin 

yönetmeliğe uygun olup olmadığına 
dikkat ediniz. 

 Geçici depolama yerinin uygunluğunun 
kontrolünü yapınız. 

 Teknik Ģartlara uygun olup olmadığına 
ve yönetmelik ölçütlerini taĢıyıp 
taĢımadığına dikkat ediniz. 

 Geçici depolama sırasında tıbbi atıklarla 
evsel atıkların farklı yerlerde depolanıp 
depolanmadığına dikkat ediniz. 

 Deponun kapasitenin yeterli olup 
olmadığını inceleyiniz. 

 Çevreye yayılan enfekte sıvıların olup 
olmadığına dikkat ediniz. 

 Tıbbi atıkların bertaraf yerine nakleden 
araçların uygunluğunu kontrol ediniz. 

 Lisans belgelerini kontrol ediniz. 
 Yönetmelik ölçütlerine uygunluğuna 

dikkat ediniz. 
 Düzenli dezenfekte edilip edilmediğine 

dikkat ediniz. 

 Nakil esnasında kullanılan formları 
kontrol ediniz. 

 Formlar düzenli doldurulup 
doldurulmadığını inceleyiniz. 

 Kontrol sonuçlarını rapor hâline getiriniz. 
 Kontrol esnasında gerekli bilgileri not 

ediniz. 

 Ġlgili kurum ve kuruluĢlara gönderiniz. 
 Sonuçları yazıĢma kurallarına uygun 

olarak ilgili kuruma gönderiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

1. AĢağıda verilenlerden hangisi, kırmızı renkli atık torbalarında toplanması gereken atık 
türüdür? 
A) Ağzı sıkıca kapatılmıĢ enfekte atık 

B) Evsel nitelikli atıkların 
C) Kesici ve delici özelliği olan atıklar 
D) Radyoaktif atıklar 
E) Ambalaj atıkları 

 

2. AĢağıda verilenlerden hangisi, kırmızı renkli atık torbalarında toplanması gereken atık 
türüdür? 

A) Geri kazanılabilen cam gibi malzemeler 
B) Kesici ve delici özelliği olan atıklar 
C) Evsel nitelikli atıklar 
D) Radyoaktif atıklar 
E) Ağzı sıkıca kapatılmıĢ enfekte atık 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, geçici tıbbi atık depolama ünitesinin özelliklerinden değildir? 

A) Ġki ayrı bölmeden oluĢur (tıbbi atık + evsel atık).  
B) En az 5 günlük atık hacmi Ģeklinde yapılmalıdır. 
C) Deponun tabanı ve duvarları; sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan, 

temizlenmesi kolay bir malzeme ile kaplanmalıdır.  
D) Yeterli aydınlatma ve pasif havalandırma sistemi, bakteri tutucu hava filtreleri 

bulunmalıdır. 
E) Kapılar dıĢa açılır veya sürmeli olmalı ve turuncu renge boyanmalıdır.  

 

4. AĢağıda verilenlerden hangisi, geçici tıbbi atık deposu inĢa etmek zorunda olan sağlık 
birimidir? 
A) En az 10 yatağa sahip sağlık birimleri 
B) 10‘dan az yatağa sahip sağlık birimleri 
C) En az 20 yatak kapasitesine sahip sağlık birimleri 
D) 20‘den daha az yatağa sahip sağlık birimleri 

E) 50 yatak ve üstüne sahip sağlık birimleri 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi,  torbaların teknik özelliklerinden değildir? 
A) Yırtılma, patlamaya karĢı dayanıklı ve kolay taĢınabilir.  
B) Orijinal orta dansiteli polietilen hammadden yapılmıĢ ve tabanı çift dikiĢli çift 

taban dikiĢli, körüksüz ve sızdırmaz olarak üretilen  
C) Çift kat kalınlığı 100 mikron 
D) Maksimum taĢıma kapasitesi 10 kg 

E) Her iki yüzünde uluslararası ―Biyotehlike amblemi‖ ve  ―DĠKKAT TIBBĠ 

ATIK‖ yazısının olmalı. 
 

DEĞERLENDĠRME 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 
 
 
 
Mevzuata ve sağlık koĢullarına uygun olarak tıbbi atıkların imhasının kontrolünü 

yapabileceksiniz. 
 
 
 
 
 Çevremizdeki tıbbi atıkların nasıl bertaraf edildiğini araĢtırınız. 
 Tıbbi atıkların bertaraf edilmesi sırasında insan ve çevre sağlığına verebileceği 

zararları araĢtınız. 
 Tıbbi atık bertarafında kullanılan yöntem ve teknolojileri internet ve diğer 

kaynaklardan araĢtınız. 
 Bertaraf tesislerinde çalıĢan personelin nelere dikkat etmesi gerektiğini 

araĢtınız. 
 

3. TIBBĠ ATIK BERTARAF YÖNTEMLERĠ 
 
Tıbbi atıkların ayrı ayrı toplanması, geçici depolanması, taĢınması, çevreye ve insan 

sağlığına zarar vermeyecek Ģekilde nihai olarak yakılması, düzenli depolanması ile ilgili tüm 

iĢlemlere bertaraf etme denir. 

73

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

-Belediyelerin Yükümlülükleri-

YakmaYakma
Düzenli 

Depolama
Düzenli 

Depolama

Sterilizasyon
Dikkat! 

Tıbbi Atık

Evsel Atık 

Düzenli 

Depolama

Evsel Atık 

Düzenli 

Depolama

 

ġekil 3.1: Tıbbi atık bertaraf yöntemleri 

 

Tıbbi atıkların bertaraf edilmesi ile ilgili yükümlülükler, büyükĢehirlerde büyükĢehir 
belediyelerine, büyükĢehir belediyesi olmayan yerlerde ise belediyelere verilmiĢtir. Söz 
konusu hizmetler doğrudan belediyeler tarafından verilebildiği gibi gerek hizmet alımı gerek 
uzun süreli ihaleler gerekse de yap-iĢlet modeliyle belediyelerin gözetiminde özel sektör 
tarafından da yapılabilmektedir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.1. Tıbbi Atıkların Bertaraf AĢamasında Uyulacak Esaslar 
 

 Belediye ve mücavir alan sınırı içinde kalan ve büyük Ģehir belediyesi olan 
yerlerde büyük Ģehir belediyeleri, diğer yerlerde belediyeler ile yetkilerini 

devrettiği kiĢi ve kuruluĢlar tıbbi atıkların geçici atık depolarından veya 
konteynerlerden alınarak taĢınması, düzenli depolanması veya yakılması 
suretiyle bertaraf edilmesi sırasında;  

 Ġnsanların ruh ve beden sağlığına, toprak, doğal bitki örtüsü ve yeĢil 

alanlara, yer altı ve yüzeysel su alanları ile su rezerv sahalarına ve diğer 
alıcı ortamlara, toplumun düzeni ve emniyetine zarar vermeyecek Ģekilde, 
hava ve gürültü yönünden çevre kirlenmesini önleyecek Ģekilde mevcut 
mevzuat doğrultusunda gerekli tedbirleri almakla,  

 Tıbbi atıkların geçici atık depolarından veya konteynerlerden alınarak 

taĢınması, düzenli depolanması veya yakılması suretiyle bertaraf 

edilmesini ve bu iĢlemlerin belgelendirilmesini sağlamakla, bu iĢleri 
yapacak personelin eğitimini sağlamakla, talep etmesi hâlinde bu 
konularda Çevre ve Orman Bakanlığı ile iĢbirliği yapmakla, 

 Yönetmeliğin kendilerine verdiği yükümlülükler çerçevesinde 

uygulanmasına yönelik bir talimat hazırlayarak ilgililere duyurmakla ve 
bu talimatta bu iĢ için görevlendirilen özel ekip, toplama rotaları, 
sorumlular, araç temizleme, kaza durumlarında alınacak önlemler ve 
yapılacak iĢler hakkında detaylı bilgiler hazırlamakla ve bu bilgileri her 

yıl aralık ayı sonunda Çevre ve Orman Bakanlığına iletmekle, 

 Tıbbi atıkların yönetmelik ölçütlerini sağlayan taĢıma araçları ile 

taĢınmasını sağlamakla,  

 Yakma tesislerine, nihai depolama tesislerine, geçici atık depolama 

tesislerine yönetmelik hükümleri doğrultusunda inĢaat ve iĢletme ruhsatı 
vermekle yükümlüdür. 

 

 Belediye ve mücavir alan sınırları dıĢında kalan yerlerde mahallin en büyük 
mülki idare amiri;  

 Ġnsanların ruh ve beden sağlığına, hayvan sağlığına, toprak, doğal bitki 

örtüsü ve yeĢil alanlara, yer altı ve yüzeysel su alanları ile su rezerv 
sahalarına ve diğer alıcı ortamlara, toplumun düzeni ve emniyetine zarar 
vermeyecek Ģekilde, hava ve gürültü yönünden çevre kirlenmesini 
önleyecek Ģekilde mevcut mevzuat doğrultusunda gerekli tedbirleri 
almakla, 

 Yakma tesislerine, nihai depolama tesislerine, geçici atık depolama 

tesislerine yönetmelik hükümleri doğrultusunda inĢaat ve iĢletme ruhsatı 
vermekle,  

 Yapılan denetimler sonucunda yönetmelikte yer alan yasaklara aykırı 

hareket edenler ve belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler 
hakkında cezai iĢlemleri yapmakla yükümlüdür.  
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3.2. Düzenli Depolama 
 
Tıbbi atıkların bu iĢ için özel olarak hazırlanmıĢ bir yerde depolanarak üzerinin 

kapatılmasıdır. Tıbbi atıklar iĢlem gördükten sonra düzenli depolama tesisinde depolanabilir. 
Tıbbi atıklar; taban geçirimsizliği sağlanmıĢ özel bir bertaraf alanında düzenli depolanarak 
bertaraf edilebilir. Bu amaçla öncelikle depo tabanının, mineral sızdırmazlık tabakası (kil) ve 
plastik geçirimsizlik tabakası kullanılarak sızıntı suyunun yer altı suyuna karıĢmasını 

önleyecek Ģekilde geçirimsiz hâle getirilmesi gerekmektedir.  
 
Tıbbi atıklar; tehlikeli atık depolama alanlarının özel bir bölümünde tehlikeli 

atıklardan ve evsel atıklardan ayrı olarak sadece tıbbı atıklar için yapılmıĢ özel bir bertaraf 
alanında, düzenli depolanarak bertaraf edilir. 

     

Resim 3.1: Düzenli depolama tesislerine tıbbi atıkların gömülmesi 

     

Resim 3.2: Düzenli depolama tesislerine tıbbi atıkların gömülmesi 
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Resim 3. 3: Düzenli depolama tesislerine tıbbi atıkların gömülmesi 

 

3.2.1. Düzenli Depolama Tesislerinin ĠĢletilmesi ve Kontrolü 
 
Tıbbi atık düzenli depolama tesisi iĢletmecisi kiĢi, kurum ve kuruluĢlar, her depolama 

tesisi için bir iĢletme planı hazırlamak ve bir görevli bulundurmak zorundadır. Bu görevliler 
depo yerine getirilen tıbbi atıkların kontrolünden ve depo yerinin iĢletilmesinden 
sorumludurlar. Tıbbi atık düzenli depolama tesisi için hazırlanacak iĢletme planında tesiste 
iĢletme planının uygulanmasından sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, unvanı, tesisin 
kapasitesi, atıklara uygulanacak iĢlemler ve bertaraf metotları, atık taĢıyan araçların park 
edileceği, boĢaltılacağı, temizleneceği ve dezenfekte edileceği sahalar ile ilgili bilgiler, acil 
durum planları, ilgili sorumlu personel, tesisin çalıĢma saatleri yer alır. 

 

Tıbbi atık düzenli depolama tesisinde çalıĢanların baret ve tabanı takviyeli ayakkabı 
giymesi ve depolama tesisi çıkıĢında kirlenen araç tekerleklerinin yolları kirletmemesi için 
tekerlekleri temizleyecek ve yıkayacak tedbirler alınması zorunludur. 

 
Düzenli depolama tesisine tıbbi atıkların kabulü sırasında aĢağıdaki esaslara 

uyulacaktır: 
 

 Tesise tıbbi atıklar dıĢında atık kabul edilmez. 
 Depolama sahası giriĢinde öncelikle atıkların taĢıma ile ilgili dokümanları 

kontrol edilmeli, taĢıma lisansı olmayan araçlar ile tıbbi atık alındı 
belgesi/makbuzu bulunmayan taĢıyıcıların atıkları tesise kabul edilmez. 

 Gerekli evraklarının bulunduğu tespit edilen atıkların görsel incelemesi 
yapılarak alındı belgesi/makbuzundaki bilgiler ile uyumu kontrol edilmelidir. 

 Kabulü uygun görülen tıbbi atıklar tartılacak; atığın miktarı, üretim yeri, 

getiriliĢ tarihi ve araç plakası gibi bilgilerin kaydedildikten ve tıbbi atık alındı 
belgesi/makbuzu imzalanarak alındıktan sonra araç depolama sahasına 
gönderilmeli, bu bilgiler ve belgeler en az üç yıl süre ile muhafaza edilmelidir. 

 

3.3. Tıbbi Atıkların Bertaraf Yöntemleri 
 
Tıbbi atıkların bertarafında kullanılan yöntemler aĢağıda verilmiĢtir; 
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3.3.1. Tıbbi Atıkların Yakılması 
 
Proses sonunda tüm maddelerin su ve karbondioksite dönüĢtürtmesi esasına dayanan 

bir yöntemdir. Yanma sonucu yüksek miktarda enerji açığa çıkar. Sistemin özellikleri 
Ģöyledir. 

 
 Çok değiĢik tıbbi atık iĢlenebilir. 
 Yüksek ısıda patolojik atıklar yok olur. 
 Atık hacmi çok küçülür (% 7-10‘lara kadar inebilir). 
 Yakma, tıbbi atıkların bertarafında en güvenli yöntemdir. 

 
Fakat ;  
 

 Yüksek ısıya ulaĢmak ve tesisin kurulumunun maliyeti yüksektir. 

 Hidrojen klorür, dioksin gibi toksik gazlar da dâhil olmak üzere hava 

kirliliği sebebidir.  

   

Resim 3.4: Tıbbi atık yakma ünitesinin dıĢtan ve içten görüntüsü 

 

3.3.2. Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu 
 

Enfekte atıkların içinde belli bir zaman aralığında gerekli buhar, basınç ve sıcaklığa 
maruz bırakılarak içindeki enfekte atıkların zararsız hâle getirilmesi iĢlemine sterilizasyon 
denir. Nem, ısı, basınçla mikroorganizmaların inaktive edilme iĢlemidir.  

 
Bakteri sporları dâhil her türlü mikrobiyal yaĢamın fiziksel, kimyasal, mekanik 

metotlar veya radyasyon (irradiation) yolu ile tamamen yok edilmesini veya bu 
mikroorganizmaların seviyesinin % 99,9999 oranında azaltılmasını sağlayan bertaraf 
yöntemidir. 

 
Enfeksiyöz atıklar ile kesici- delici atıklar sterilizasyon iĢlemine tabi tutularak zararsız 

hâle getirilebilir. Zararsız hâle getirilen bu atıklar evsel atık depolama alanlarında 
depolanarak bertaraf edilebilir. Sterilizasyon sistemleri büyükĢehirlerde büyükĢehir 
belediyeleri, büyükĢehir olmayan yerlerde ise belediyeler veya bunların yetkilerini devrettiği 
kiĢi ve kuruluĢlara tarafından kurulur ve iĢletilir. Üniteler tarafından münferit sterilizasyon 
tesisleri kurulamaz ve iĢletilemez.  



 

 43 

     

Resim 3.5: Tıbbi atık sterilizasyon sistemleri 

 

Resim 3.6: Tıbbi atık sterilizasyon cihazı 

 
Önceki yakma sistemleriyle bertaraf eden tıbbi atıklar, maliyetinin ve çevreye verdiği 

zararın yüksekliği sebebiyle yakmadan son yıllarda vazgeçilip yeni teknolojilere yönelim 
olmuĢtur. Tıbbi atıkların bertarafı için kullanılan teknolojiler aĢağıda kısaca açıklanmıĢtır. 

 

3.3.2.1. Buhar Sterilizasyonu (Otoklav)  
 
Basınçlı su buharı ile sterilizasyon sağlar. Sterilizasyon ortamında nem 

bulunduğundan sıcaklık transferi daha etkin ve hızlı olur. Sistemin özellikleri aĢağıda 
verilmiĢtir. 

 
 Tıbbi atık poĢetleri silindir biçimindeki kapalı reaksiyon odasına yönlendirilir. 
 Proses 30-90 dakika sürer. 30-190°C (minimum 121°C). 100-500 kPa basınç 

uygulanır. 
 Otoklavla sterilizasyon sonucunda hacim parçalama ünitesi sonucunda % 70 

oranında azalır. 
 Bu iĢlemlerden sonra geriye kalan atık inert maddedir ve depolama sahasına 

gönderilir.  
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 Bu yöntem gözenekli ve buharın kolayca penetre olabildiği atıklar ve deliciler 
için uygundur. Patolojik atıklar, kimyasal atıklar ve düĢük radyoaktiviteli 
atıkların bertarafı için uygun değildir. 

 Otoklav etrafında yeterli hava akımı yoksa koku problemi olabilir. Ancak 

yapılan araĢtırmalara göre tesisin etrafında yapılan ölçümlerde yeterince ön 
vakumlama uygulanan sistemlerin etrafında ucucu organik karbon (VOC) tespit 
edilmemiĢtir. 

 Proses tamamen kapalıdır. 
 

3.3.2.2. Rotoklav 
 
Otoklavın otomatik versiyonudur.  Sistemin özellikleri: 
 
 Otoklavın modernleĢmiĢ versiyonudur. ĠĢlem tamamen otomatiktir. 
 Atıklar mühürlenmiĢ torbalarda dönem basınçlı odaya gönderilir. 
 Sterilizasyon su buharı ile gerçekleĢtirilir (34 kPa basınç ve 136° C sıcaklık). 
 Hacim %50-60 azalır ve takiben öğütme yapıldıktan sonra hacim % 80 azalır. 

 Proseste meydana gelen gazlar karbon filtresinden geçirilir, koku emisyonu sınır 
değerdedir, yoğuĢma suyu kanalizasyona deĢarj edilebilir. 

 Makine önceden parçalanmıĢ atığı ayırmaya yardım eder ve steril malzeme geri 
dönüĢüme gönderilir. 

 Makine, laboratuvar atıklarını, yatak malzemelerini ve hayvan kalıntılarını 
sterilize edebilir. Proses radyoaktif ve kimyasal atıklar için uygun değildir.  

 Ön parçalama yaptığı için filtreye gerek duyar. 
 

3.3.2.3. Hidroklav 
 
Proses sıcaklığın ve buharın dinamik hareketinin etkisi altında organik maddelerin 

hidrolizine dayanır. Sistemin özellikleri: 
 
 Sisteme buhar giriĢiyle ısı ani yükselir ve karıĢmıĢ atıkların suyu giderilir. 

 Proses yüklemeden itibaren bir saatte tamamlanır. Uygun sterilizasyon süresi 20 
dakika sürer. 

 YoğuĢmuĢ buhar iĢlemi geri döndürülür. 
 Verimlilik testi bu aletin 132° C‘de 15 dakika ve 121°C sonrasında log 10-4 

steril seviyelerini baĢardığını gösterir. Sterilize atıklar parçalanmıĢ ve tanınamaz 
hâle gelirler Ağırlık % 50 hacim ise %80 azalır. 

 

3.3.2.4. Mikro Dalga ile Sterilizasyon 
 
IĢınlama ile atıkların içindeki nem ve suyu belli bir sürede ısıtarak gerçekleĢtirilen bir 

yöntemdir. Sistemin özellikleri: 
 
 Mikroorganizmaların büyük çoğunluğunun yok olması için 2450 MHz frekans 

ile 12,24 dalga boyundaki dalganın aktivitesiyle oluĢur. 
 Belli oranda su içeren ve nemli atıklar için uygundur. 
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 Atıklar önce nemlendirilir ve 110 °C sıcak buharla doyurularak hava filtre 
sistemiyle uzaklaĢtırılır. Atıklar toplama odasında 20- 30 dakika kadar kalır.  

 Prosesten önce atıklar parçalanır, granül hâle getirilir, hacim % 80 azaltılır. 
 Proses tam otomatik olup tamamen kapalıdır ve koku emisyonu olmaz. 

 Mikrodalga teknolojisi sıvı kan ve tehlikeli kimyasal maddeler için kullanılmaz. 
 

3.3.3. Tıbbi Atıkların Dezenfeksiyonu 
 
Dezenfeksiyon;  cansız ortamdaki hemen tüm patojen mikroorganizmaları elimine 

eden, ancak mikroorganizmaların tüm formlarını örneğin; bakteri sporlarını etkilemeyen bir 

yöntemdir. 
 
Dezenfeksiyon sadece dezenfektan adı verilen kimyasal maddelerle yapılmaz. 

Mekanik temizleme veya ısıtma ile de dezenfeksiyon sağlanır. 
 

Tıbbi atıklara uygulanan dezenfeksiyon çeĢitleri aĢağıda verilmiĢtir. 

 

3.3.3.1. Kimyasal Dezenfeksiyon 
 
Uygun kimyasal maddeler kullanılarak atıkların dezenfekte edilmesidir. Sistemin 

özellikleri: 
 

 Çoğunlukla kullanılan dezenfektan maddeler, aldehitler, aldehitler, klor 
bileĢikleri, amonyum tuzları ve fenol bileĢikleridir. Güçlü dezenfektan 
kullanımının çevre üzerindeki ters etkileri en az düzeyde sınırlanmalıdır. 

 Kimyasal atıklar kadar insan ve hayvan vücut parçaları ile kimyasal atıklar 
kimyasal dezenfeksiyon için uygun değildir. 

 Bu teknolojinin kullanıldığı alanlar, enfekte olmuĢ vücut sıvıları, 
mikrobiyolojik atıklar, kesiciler, tekrar kullanılabilen objelerdir. Küçük 

miktarlar için uygundur. Patolojik atıklar için uygun değildir. Ayrıca hastane 
atık suyu da dezenfekte edilmelidir.  

 Prosesin hızı ve kapasitesi kullanılan ayıracın miktarına, tipine, zamanına ve 
atıkla temas alanına, sıcaklığa, rutubete ve pH gibi etmenlere bağlıdır. 

 Parçalamayla dezenfeksiyon prosesin bir ısı prosesiyle birleĢmesi %60-90 atık 
hacmi azaltılmasına sebep olur. 

 Maliyetler, öncelikle fiyat ve dezenfeksiyon maddelerinin kullanımına ve 
parçalama ekipmanına bağlıdır. 

 Bu teknoloji enfekte vücut sıvıları, mikrobiyal atıklar, kesici-delici aletler, 
tekrar kullanılabilir maddeler ile hastane kanalizasyon sisteminin 
dezenfeksiyonunda kullanılabilir. 

 Maliyetler seçilecek dezenfektan maddeler ile parçalama ekipmanına bağlıdır. 

 

3.3.3.2. Yüksek Isılı Buhar ile Dezenfeksiyon  
 
Tıbbi atıkların yüksek buhar altında dezenfekte edilmesidir. Sistemin özellikleri 

Ģöyledir: 
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 Hastane atıkları dezenfeksiyon sistemi ile ısınabilen bir parçalayıcı ve 
dezenfeksiyon ünitesidir. 

 Dezenfeksiyon ünitesi atmosfer basıncı ve yüksek sıcaklık buhar oluĢturma 
prosesine (sürecine)  dayanır. 

 Yüksek ısılı buhar, parçalama iĢlemi sırasında 480-700° C ulaĢır. Uçucu 
organik bileĢikler (VOC) 1537 °C ‗de sıcaklıkta yok olur. 

 Atıklar parçalayıcıda dip kısmındadır. Atık hacmi % 50 azalır. 
 Bu teknoloji klor ve düĢük radyasyon içeren atıklar dâhil tüm atık türlerine 

uygulanabilmektedir. Ancak teknoloji kanser de dâhil olmak üzere ciddi sağlık 
problemlerine sebep olacak dioksinleri üretir ve havaya salar. 

 Ġlk yatırım maliyeti yüksektir. 

 

Resim 3.7: Tıbbi atık sterilizasyon ünitesi 

 

3.3.3.3. Kuru Isı ile Dezenfeksiyon 
 
Sıcak hava sirkülasyonunu ile dezenfeksiyonun sağlanmasıdır. Sistemin özellikleri 

Ģöyledir: 
 
 25 mm çapında atıklar parçalanır ve dönen burgulu bir kısımda ön ısıtmaya tabi 

tutulur. 

 Proses sıcaklığı 110-140° C arasında farklılık gösterir. 
 Sanitasyon 20 dk. süre, kanla ikincil atık sıkıĢtırılır, oluĢan gaz filtrasyondan 

geçer. 
 Hacim %80, ağırlık %20-35 azalır. 
 Enfekte ve kesici atıkların arıtılması önerilir.  
 DüĢük radyoaktif materyaller, hücresel ve patolojik atıklara uygulanmamalıdır. 
 Kuru ısı iĢlemler, buhar bazlı iĢlemlerden daha yüksek sıcaklık ve daha uzun 

maruz bırakma zamanı kullanır ama zaman ve sıcaklık Ģartları aslında 

malzemeye ve iĢlenen atığın ebadına bağlıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Mevzuata ve sağlık koĢullarına uygun olarak tıbbi atıkların imhasını ve ıslahının 
kontrolünü yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Düzenli depolama tesisinin teknik 

özelliklerini kontrol ediniz.  

 Mahalli çevre kurulu kararı ve Çevre ve 
Orman Bakanlığın uygun görüĢü ile 
mahallin en büyük mülki idare 
amirinden alınan belgeleri inceleyiniz. 

 Tesis iĢletme planının yönetmeliğe 
uygunluğuna dikkat ediniz. 

 Tesiste çalıĢan personelin ve kullanılan 
araçların uygunluğunu kontrol ediniz. 

 Tesis kapatılmıĢsa ölçütlere 
uygunluğunu ve ölçüm sonuçlarını, 
kayıtları inceleyiniz. 

 Tıbbi atık depolama tesislerinin depo 
tabanı teĢkili ve sızıntı suyunun toplanıp 

toplanmadığına dikkat ediniz.  
 Atık üstündeki ilk örtü tabakasını, 

sızdırmazlık durumunu, gaz dren 
sitemlerini, depo üst yüzeyinin nihai 
eğimine, sızdırmaz tabaka üzerine 
serilen tarım toprağının kalınlığına 
dikkat ediniz.  

 Tehlikeli Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği‘nin ilgili maddelerinde 
belirtilen esaslarına uyulup 
uyulmadığına dikkat ediniz. 

 Düzenli depolama alanının yerleĢim 
yerine uzaklığına dikkat ediniz.  

 Tıbbi atıkların yakma ünitelerinin 
sağlığa uygunluğunu inceleyiniz. 

 Yakılan atıklar içinde yakılmasında 
sakıncalı atık olup olmadığına yönelik 
incelemede bulunuz. 

 Yakma iĢlemi sonucu atmosfer 
kirliliğine neden olabilecek emisyonların 
olup olmadığını inceleyiniz. 

 Personellerin koruyucu kıyafet giyip 
giymediğine dikkat ediniz. 

 Personellerin sağlık kontrollerini ve 
bağıĢıklama yapılıp yapılmadığını 
kontrol ediniz. 

 Personelin eğitim alıp almadıklarını 
kontrol ediniz 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Tıbbi atıkların sterilizasyon ünitelerinin 
sağlığa uygunluğunu kontrol ediniz. 

 Sterilizasyon sistemlerinin baĢta 

mekanik güvenlik (yüksek kabin içi 
basınç, sıcaklığa dayanıklılık ve benzeri) 
ve sterilizasyon performansı açısından 
uluslararası kabul edilmiĢ standartlara 
(ISO, CE ve benzeri) uygun olduğunun 
belgelendirilip belgelendirilmediğini 
inceleyiniz. 

 Sterilizasyon geçerliliği yönetmelik 
ölçütlerine uygun yapılıp yapılmadığına 
dikkat ediniz. 

 Sterilizasyon kayıtlarının düzenli olarak 
tutulup tutulmadığını inceleyiniz. 

 Sterilizasyon sonucu açığa çıkan 
atıkların çevre ve insan sağlığına zarar 

vermeden izale edilip edilmediğine, 
yönetmelik ölçütlerine dikkat ediniz. 

 Personellerin koruyucu kıyafet giyip 
giymediğine dikkat ediniz. 

 Personellerin sağlık kontrollerini ve 
bağıĢıklama yapılıp yapılmadığını 
kontrol ediniz. 

 Personelin eğitim alıp almadıklarını 

kontrol ediniz. 

 Tıbbi atıkların dezenfeksiyon 
ünitelerinin sağlığa uygunluğunu kontrol 
ediniz. 

 Dezenfeksiyonun uygun yapılıp 
yapılmadığına dikkat ediniz. 

 Dezenfeksiyon kayıtlarının düzenli 
olarak tutulup tutulmadığını inceleyiniz. 

 Dezenfeksiyon sonucu açığa çıkan 
atıkların çevre ve insan sağlığına zarar 
vermeden izale edilip edilmediğine, 
yönetmelik ölçütlerine dikkat ediniz. 

 Personellerin koruyucu kıyafet giyip 
giymediğine dikkat ediniz. 

 Personellerin sağlık kontrollerini ve 
bağıĢıklama yapılıp yapılmadığını 
kontrol ediniz. 

 Personelin eğitim alıp almadıklarını 
kontrol ediniz. 

 Sonuçları rapor hâlinde düzenleyerek 
ilgili kurumlara gönderiniz. 

 YazıĢma ve imla kurallarına dikkat 
ediniz. 

 Gerekli denetim formlarını doldurmayı 
unutmayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. AĢağıdakilerden hangisi, tıbbi atıkların düzenli depolanmasında uygulanmaz? 

A) Depo gövdesine yüzeysel su girmeyecek Ģekilde sızdırmaz hâle getirilir.  
B) Taban geçirimsizliğine dikkat edilir. 
C) Tıbbi atıklar sıkıĢtırılır. 

D) Atıkların üstü önce kireç, sonra da en az 30 cm toprak ile örtülür. 
E) Çevre ve Orman Bakanlığından ön lisans ve lisans alınır. 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, tıbbi atık geçici depolama yerinin ruhsatını vermeye yetkili 
kurumdur? 
A) Sağlık Baklanlığı- Çevre ve Orman Bakanlığı 

B) Çevre ve Orman Bakanlığı- Valilik 
C) Çevre Orman Ġl Müdürlüğü- Sağlık Müdürlüğü 
D) Valilik-Belediye  
E) BüyükĢehir Belediyesi- Ġl Özel Ġdaresi 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, mülki amirlerin tıbbi atıklarla ilgili görevlerinden biri  

değildir? 
A) Tıbbi atıkların yönetimiyle ilgili bütün faaliyetlerin denetimini yapmak, aykırılık 

hâlinde yaptırım uygulamak 
B) OluĢan, toplanan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarlarını yılsonunda rapor hâlinde 

Bakanlığa göndermek 
C) Tıbbi atık taĢıma araçlarına taĢıma lisansı vermek 
D) Tıbbi atık bertaraf ücretini belirlemek 

E) Tıbbi atık bertaraf tesisleri ile sterilizasyon tesislerine ön lisans/lisans vermek 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi belediyelerin tıbbi atıklarla ilgili görevlerinden biri değildir? 
A) Tıbbi atık yönetim planını hazırlamak 
B) Tıbbi atıkları geçici atık deposundan/konteynerinden alarak taĢımak 
C) Tıbbi atık bertaraf/sterilizasyon tesislerini kurmak, iĢletmek 

D) Geçici atık depolarına yapı ruhsatı vermek 
E) Tıbbi atık bertaraf/sterilizasyon tesisleri için ön lisans/lisans vermek 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi tıbbi atıkların yakılması sistemi özelliklerinden değildir? 
A) DüĢük maliyetlidir. 

B) Çok değiĢik tıbbi atık iĢlenebilir. 
C) Yüksek ısıda patolojik atıklar yok olur. 
D) Atık hacmi çok küçülür (% 7-10‘lara kadar inebilir). 
E) Yüksek ısıya ulaĢmak ve tesisin kurulumunun maliyeti yüksektir. 
 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise ―Modül Değerlendirme‖ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

 50 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 
 
AĢağıda cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D) yanlıĢ ise (Y) yazınız.  

 
1. ( ) Enfekte atıkların içinde belli bir zaman aralığında gerekli buhar, basınç ve 

sıcaklığa maruz bırakılarak içindeki enfekte atıkların zararsız hâle getirilmesi 

iĢlemine sterilizasyon denir. 

2. ( ) Tıbbi atık torbaları toplam hacminin ¾‘ü kadar doldurulmalı ve daha sonra 

ağızları sıkıca bağlanarak, geri dönüĢümü sağlanmalıdır. 

3. ( ) Tıbbi atıkların proses sıcaklığının ve buharın dinamik hareketinin etkisi altında 

organik maddelerin hidrolizine dayanana sisteme rotoklav denir. 

4. ( ) Tıbbi atıkları yakma iĢleminde kurulum ve iĢletimi çok pahalıdır, uygun filtre 

sistemi kullanılamadığında hava kirlenmesine neden olur, filtre sistemlerine 

ihtiyaç vardır. 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerleri doğru sözcüklerle doldurunuz. 

 
5. Patojen içerdiğinden kuĢku duyulan laboratuvar kültürleri, karantina koğuĢlarından 

çıkan atıklar, hastalarla temas eden araç gereçler, dokular, ……………………...….. 

örnektir. 

 
6. Tıbbi atıkların yönetimiyle ilgili bütün faaliyetlerin denetimini yapmak 

………………… …… ………………….  yetkisindedir. 

 
7. Tıbbi, tehlikeli ve evsel nitelikli atıklar ile ambalaj atıklarını kaynağında ayrı 

toplamak, …………………………………. sorumluluğundadır. 

 
8. 20‘den daha az yatağa sahip sağlık  üniteleri ……………………… bulundurmakla 

yükümlüdür.  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
9. AĢağıda verilen atıklardan hangisi için, mavi çöp torbaları kullanılmaz? 

A) Enfekte olmamıĢ serum ĢiĢeleri 

B) Kâğıt, karton, plastik gibi geri dönüĢen çöpler 
C) Bahçe atıkları 
D) Yemekhane atıkları 
E) TalaĢla yoğunlaĢtırılmıĢ sıvı atık 

 
10. AĢağıdakilerden hangisi, tıbbi atık yönetiminin genel ilkelerinden biri değildir? 

A) Tıbbi atıkların oluĢumunun ve miktarının kaynağında en aza indirilmesi esastır.  
B) Tıbbi atıkların tehlikeli ve evsel atıklar ile karıĢtırılmaması esastır.  

C) Tıbbi atıkların kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, biriktirilmesi, 
taĢınması gerekir.  

D) Tıbbi atık üreticileri atıklarının bertarafı için gerekli harcamaları karĢılamakla 
yükümlüdür.  

E) Sağlık kuruluĢları ve belediyeler, oluĢan, taĢınan ve bertaraf edilen tıbbi atık 
miktarını kayıt altına almakla yükümlü değildir.  

 

11. AĢağıdakilerden hangisi, tıbbi atıkların yakma tesislerinin kurulacağı yerlerin 
özelliklerinden biridir? 
A) Karstik bölgelerde; taĢkın riskinin yüksek olduğu bölgelerde kurulabilir.  
B) Heyelan, çığ ve erozyon bölgelerinde kurulabilir. 
C) En yakın yerleĢim yerine uzaklığı 1000 metreden az olamaz. 
D) Evsel nitelikli atıkların yakılması için kullanılan yakma fırınlarında tıbbi atıklarda 

yakılabilir. 

E) Yer seçiminde hâkim rüzgar yönü dikkate alınmaz. 
 
12. Tıbbi atıkların zararlarından en fazla etkilenen meslek grupları aĢağıdakilerden 

hangisidir? 
A) Sağlık çalıĢanları 
B) ÇamaĢırhane, temizlik, transport iĢçileri 
C) Atıkları bertaraf eden iĢçiler  
D) Çöpçü ve fırıncılar 

E) Çöp karıĢtırıcıları  
 
 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAPANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 E 

3 C 

4 A 

5 E 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI  
 

1 A 

2 C 

3 B 

4 C 

5 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 E 

4 E 

5 A 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Enfekte atık 

6 Çevre ve Orman Bakanlığı 

7 Belediye ve BüyükĢehir 

Belediyesinin 

8 koyteyner 

9 E 

10 E 

11 C 

12 A 

 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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