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25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29959

YÖNETMELİK

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından:

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, tıbb� atıkların oluşumundan bertarafına kadar;
a) Çevreye ve �nsan sağlığına zarar verecek şek�lde doğrudan veya dolaylı b�r b�ç�mde alıcı ortama

ver�lmes�n�n önlenmes�ne,
b) Çevreye ve �nsan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı olarak toplanması, sağlık kuruluşu �ç�nde

taşınması, geç�c� depolanması, tıbb� atık �şleme tes�s�ne taşınması ve bertaraf ed�lmes�ne,
yönel�k prens�p, pol�t�ka ve programlar �le hukuk�, �dar� ve tekn�k esasların bel�rlenerek uygulanmasına �l�şk�n

usul ve esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, sağlık kuruluşlarının faal�yetler� sonucu oluşan tıbb� atıklar �le bu atıkların

üret�ld�kler� yerlerde ayrı toplanması, sağlık kuruluşu �ç�nde taşınması, geç�c� depolanması, tıbb� atık �şleme tes�s�ne
taşınması ve bertaraf ed�lmes�ne �l�şk�n esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k; 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 3 üncü, 8 �nc�, 11 �nc�, 12

nc� ve 13 üncü maddeler� �le 29/6/2011 tar�hl� ve 644 sayılı Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler�
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 2 nc�, 8 �nc� ve 33 üncü maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Ambalaj atığı: 24/8/2011 tar�hl� ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü

Yönetmel�ğ�nde tanımlanan atıkları,
b) Bakanlık: Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığını,
c) Beled�ye atığı: 2/4/2015 tar�hl� ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönet�m�

Yönetmel�ğ�nde tanımlanan atıkları,
ç) B�yoloj�k �nd�katör: Ster�l�zasyon etk�nl�ğ�n�n araştırılmasında, kağıt şer�t veya benzer� b�r taşıyıcı

mekan�zmaya �noküle ed�lm�ş, standart/b�l�nen patojen olmayan b�r m�kroorgan�zmayı,
d) Çevre l�sansı: 10/9/2014 tar�hl� ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İz�n ve L�sans

Yönetmel�ğ� �le düzenlenen geç�c� faal�yet belges�/çevre �z�n ve l�sansı belges�n� kapsayan l�sansı,
e) Enfeks�yon yapıcı atık: Enfeks�yon yapıcı etkenler� taşıdığı b�l�nen veya taşıması muhtemel; başta kan ve

kan ürünler� olmak üzere her türlü vücut sıvısı, �nsan dokuları, organları, anatom�k parçaları, otops� materyal�,
plasenta, fetus ve d�ğer patoloj�k materyal�, bu tür materyal �le bulaşmış eld�ven, örtü, çarşaf, bandaj, flaster,
tamponlar, eküvyon ve benzer� atıkları, karant�na altındak� hastaların vücut çıkartılarını, bakter� ve v�rüs tutucu hava
f�ltreler�n�, enfeks�yon yapıcı ajanların laboratuvar kültürler�n� ve kültür stoklarını, enfekte hayvanlara ve çıkartılarına
temas etm�ş her türlü malzemey�, veter�nerl�k h�zmetler�nden kaynaklanan atıkları,

f) Geç�c� depolama: Tıbb� atıkların, tıbb� atık �şleme tes�s�ne ulaştırılmadan önce sağlık kuruluşu bünyes�nde
ve tıbb� atık �şleme tes�s�nde �şleme tab� tutulmadan önce güvenl� b�r şek�lde beklet�lmes�n�,

g) Genotoks�k atık: Hücre DNA’sı üzer�nde mutasyon yapıcı, kanserojen veya �nsan ya da hayvanda düşüğe
neden olab�len türden farmasöt�k ve k�myasal maddeler�, kanser tedav�s�nde kullanılan s�totoks�k (ant�neoplast�k)
ürünler� ve radyoakt�f materyal� �ht�va eden atıklar �le bu tür ajanlarla tedav� gören hastaların �drar ve dışkı g�b� vücut
çıkartılarını,

ğ) İl müdürlüğü: Çevre ve Şeh�rc�l�k �l müdürlükler�n�,
h) Kanun: 2872 sayılı Kanunu,
ı) Kes�c�-Del�c� atık: Enjektör ve d�ğer tüm tıbb� g�r�ş�m �ğneler�, lanset, kap�ller tüp, b�stur�, bıçak, serum set�

�ğnes�, cerrah� sütur �ğneler�, b�yops� �ğneler�, �ntraket, kırık cam, ampul, lam-lamel, kırılmış cam tüp ve petr� kapları
g�b� batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olab�lecek atıkları,

�) Kes�c�-Del�c� atık kabı: Kes�c� ve del�c� atıkların toplanması ve b�r�kt�r�lmes� amacıyla kullanılan, tekn�k
özell�kler� 10 uncu maddede bel�rt�len b�r�kt�rme kabını,

j) K�myasal �nd�katör: Ster�l�zasyon etk�nl�ğ�n�n araştırılmasında kağıt bant veya benzer� b�r taşıyıcıya
emd�r�lm�ş yüksek ısı �le renk değ�şt�ren k�myasal maddey�,

k) Patoloj�k atık: Cerrah� g�r�ş�m, otops�, anatom� veya patoloj� çalışması sonucu ortaya çıkan dokuları,
organları, vücut parçalarını, vücut sıvılarını ve fetusu,
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l) Sağlık kuruluşu: Ek-1’de yer alan ve faal�yetler� sonucu tıbb� atık üreten k�ş�, kurum ve kuruluşları,
m) Ster�l�zasyon: Bakter� sporları dâh�l her türlü m�krob�yal yaşamın f�z�ksel, k�myasal, mekan�k metotlar

veya radyasyon yoluyla tamamen yok ed�lmes�n� veya bu m�kroorgan�zmaların sev�yes�n�n en az % 99,9999 oranında
azaltılmasını,

n) Tehl�kel� atık: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�nde tanımlanan atıkları,
o) Tıbb� atık: Enfeks�yon yapıcı atıkları, patoloj�k atıkları ve kes�c�-del�c� atıkları,
ö) Tıbb� atık �şleme tes�s�: Tıbb� atıkların bertaraf ed�ld�ğ� veya ster�l�zasyon �şlem�ne tab� tutulduğu tes�sler�,
p) Tıbb� atık kabı, kovası veya konteyner�: Tıbb� atık torbalarının veya kes�c�-del�c� atık kaplarının toplanması

ve/veya taşınması �ç�n kullanılan tekn�k özell�kler� 10 uncu ve 11 �nc� maddelerde bel�rt�len kap, kova veya
konteyner�,

r) Tıbb� atık sorumlusu: Sağlık kuruluşu başhek�m�n�, başhek�m�n bulunmadığı yerlerde mesul müdürünü veya
yönet�c�s�n�,

s) Tıbb� atık torbası: Tıbb� atıkların toplanması ve b�r�kt�r�lmes� amacıyla kullanılan, tekn�k özell�kler� 10 uncu
maddede bel�rt�len torbayı,

ş) Ulusal atık taşıma formu (UATF): Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�nde tanımlanan formu,
t) Uluslararası b�yotehl�ke amblem�: Tıbb� atık torbası, kabı, kovası veya konteyner� �le kes�c�-del�c� atık

kapları, bunların taşınmasında kullanılan araçlar �le geç�c� depolama b�r�mler�n�n üzerler�nde bulunması gereken ve b�r
örneğ� Ek-2’de yer alan amblem�,

u)Yetk� belges�: Tıbb� atık yönet�m�nde görevlend�r�len veya görevlend�r�lmes� öngörülen personel�n tıbb� atık
eğ�t�m� aldığını gösteren belgey�,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler, Görev, Yetk� ve Yükümlülükler
Genel �lkeler
MADDE 5 – (1) Tıbb� atıkların yönet�m�ne �l�şk�n �lkeler şunlardır;
a) Tıbb� atıkların çevreye ve �nsan sağlığına zarar verecek şek�lde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama

ver�lmes� yasaktır.
b) Tıbb� atıkların, tehl�kel�, tehl�kes�z, beled�ye veya ambalaj atıkları g�b� d�ğer atıklar �le karıştırılmaması

esastır.
c) Tıbb� atıkların, kaynağında d�ğer atıklardan ayrı olarak toplanması, geç�c� depolanması, taşınması ve

bertarafı esastır.
ç) Tıbb� atıkların neden olduğu çevresel k�rlenme ve bozulmadan kaynaklanan zararlardan dolayı tıbb� atığın

toplanması, taşınması, geç�c� depolanması ve bertarafı faal�yetler�nde bulunanlar mütesels�len sorumludurlar.
Sorumluların bu faal�yetler sonucu meydana gelen zararlardan dolayı genel hükümlere göre de tazm�nat sorumluluğu
saklıdır. Tıbb� atıkların yönet�m�nden sorumlu k�ş�ler�n çevresel zararı durdurmak, g�dermek ve azaltmak �ç�n gerekl�
önlemler� almaması veya bu önlemler�n yetk�l� makamlarca doğrudan alınması neden�yle kamu kurum ve
kuruluşlarınca yapılan ve/veya yapılması gereken harcamalar, 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahs�l Usulü Hakkında Kanun hükümler�ne göre atıkların yönet�m�nden sorumlu olanlardan tahs�l ed�l�r.

d) Tıbb� atıkların yönet�m�nden sorumlu k�ş�, kurum/kuruluşlar, bu atıkların çevre ve �nsan sağlığına
olab�lecek zararlı etk�ler�n�n azaltılması �ç�n gerekl� tedb�rler� almakla yükümlüdürler.

e) Sağlık kuruluşları, atıklarının toplanması, taşınması, ster�l�zasyonu ve bertarafı �ç�n gerekl� harcamaları
karşılamakla yükümlüdür.

f) Tıbb� atıkların toplanması, taşınması, ster�l�zasyonu ve bertarafında uygulanacak ücret mahall� çevre kurulu
tarafından bel�rlen�r.

g) Sağlık kuruluşları �le bu atıkların toplanması, taşınması ve bertarafından sorumlu beled�yeler�n ya da
beled�yeler�n yetk�ler�n� devrett�ğ� f�rmaların, tıbb� atık yönet�m� faal�yetler�n� yer�ne get�ren �lg�l� personel�n�
per�yod�k olarak eğ�t�mden ve sağlık kontrolünden geç�rmes� ve tıbb� atık yönet�m� kapsamındak� faal�yetler�n bu
personel tarafından yapılması esastır.

ğ) Tıbb� atık �şleme tes�sler�n�n çevre l�sansı alması zorunludur.
h) Tıbb� atık taşıma araçlarının atık taşıma l�sansı alması, tıbb� atıkların �şleme tes�sler�ne l�sanslı araçlar �le

taşınması ve taşıma esnasında UATF kullanılması zorunludur. Günlük 1 k�lograma kadar tıbb� atık üreten sağlık
kuruluşlarında, tıbb� atıkların taşınması sırasında UATF kullanılması şartı aranmaz; ancak tıbb� atıkların bu sağlık
kuruluşlarından alınması esnasında tıbb� atık alındı belges�/makbuzu kullanılması zorunludur.

ı) Patoloj�k atıklar yakma yöntem�yle bertaraf ed�l�r. Ancak herhang� b�r k�myasalla muamele görmem�ş kan
torbaları ve kan yedekler� dâh�l vücut parçaları ve organları ster�l�zasyon tes�s�nde �şleneb�l�r. Yalnızca kol, bacak,
fetus g�b� tanınab�l�r n�tel�kte olan ve enfeks�yon r�sk� taşımayan patoloj�k atıklara def�n �şlem� uygulanab�l�r.
Defned�lmes� talep ed�len patoloj�k atıklar sağlık kuruluşu tarafından düzenlenecek belge �le talep eden hasta ya da
hasta yakınına tesl�m ed�l�r. Def�n �şlem�n�n uygulanmasında 19/1/2010 tar�hl� ve 27467 sayılı Resmî Gazete’de
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yayımlanan Mezarlık Yerler�n�n İnşaası �le Cenaze Nak�l ve Def�n İşlemler� Hakkında Yönetmel�k hükümler�
uygulanır.

�) Tıbb� atıklar, ara depolama tes�sler�ne gönder�lemez.
j) Tıbb� atıkların oluştukları yere en yakın ve en uygun tıbb� atık �şleme tes�s�nde uygun yöntem ve teknoloj�ler

kullanılarak �şlenmes� esastır.
(2) Sağlık kuruluşları, münfer�t tıbb� atık �şleme tes�s� kuramaz ve �şletemez.
Bakanlığın görev ve yetk�ler�
MADDE 6 – (1) Bakanlığın görev ve yetk�ler� şunlardır;
a) Tıbb� atıkların çevreyle uyumlu b�r şek�lde yönet�m�ne �l�şk�n program ve pol�t�kaları saptamak, bu

Yönetmel�ğ�n uygulanmasına yönel�k �şb�rl�ğ� ve koord�nasyonu sağlamak ve gerekl� �dar� tedb�rler� almak,
b) Tıbb� atıkların oluşumundan bertarafına kadar yönet�mler�n� kapsayan bütün faal�yetler�n kontrolünü ve

per�yod�k denet�mler�n� yapmak,
c) Tıbb� atıkların çevreyle uyumlu yönet�m�ne �l�şk�n s�stem ve teknoloj�ler�n uygulanmasında ulusal ve

uluslararası koord�nasyonu sağlamak,
ç) Tıbb� atık �şleme tes�sler�ne çevre l�sansı vermek.
İl müdürlükler�n�n görev ve yetk�ler�
MADDE 7 – (1) İl müdürlükler�;
a) Tıbb� atıkların oluşumundan bertarafına kadar yönet�m�n� kapsayan bütün faal�yetler�n kontrolünü ve

per�yod�k denet�m�n� yapmak, �lg�l� mevzuata aykırılık hal�nde yaptırım uygulamakla,
b) Tıbb� atık taşıyacak k�ş�, kurum veya kuruluşlar �le bunların araçlarına taşıma l�sansı vermekle,

faal�yetler�n� denetlemekle ve gerekl� hallerde l�sansı �ptal etmekle,
c) Beled�yeler tarafından sunulan tıbb� atık yönet�m planlarını �ncelemek, değerlend�rmek ve uygulanmasını

sağlamakla,
ç) Çevre l�sansı ver�len tıbb� atık �şleme tes�sler�n�n faal�yetler�n� �zlemek, denetlemek, �lg�l� mevzuata

aykırılık hal�nde yaptırım uygulamakla,
d) İl sınırları �ç�nde oluşan, toplanan ve bertaraf ed�len tıbb� atık m�ktarı �le �lg�l� b�lg�ler� tem�n etmek,

değerlend�rmek ve rapor hal�nde Bakanlığa göndermekle,
e) 23 üncü maddede tanımlanan eğ�t�m programlarını düzenlemek ya da düzenletmekle,
f) İl�nde oluşan tıbb� atıkların �l dışında b�r tıbb� atık �şleme tes�s�ne gönder�lmes� veya �l dışında oluşan tıbb�

atıkların �l�ndek� tıbb� atık �şleme tes�s�ne kabulüne yönel�k beled�ye talepler�n� 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (j)
bend� çerçeves�nde değerlend�rmekle,

görevl� ve yetk�l�d�r.
Beled�yeler�n yükümlülükler�
MADDE 8 – (1) Büyükşeh�rlerde büyükşeh�r beled�yeler�, d�ğer yerlerde beled�yeler;
a) Tıbb� atık yönet�m planını hazırlamak, �l müdürlüğüne sunmak, uygulamak ve halkın b�lg�lenmes�n�

sağlamakla,
b) Tıbb� atıkları tıbb� atık geç�c� depolarından/konteynerler�nden alarak tıbb� atık �şleme tes�s�ne

taşımak/taşıttırmakla,
c) Herhang� b�r k�myasalla muamele görmüş patoloj�k atıkların 20 nc� maddede bel�rt�len yöntemle bertaraf

ed�lmes�n� sağlamakla,
ç) Tıbb� atığın ster�l�zasyonunu ve/veya bertarafını sağlamak/sağlattırmakla, bu amaçla tıbb� atık �şleme tes�s�

kurmak/kurdurmakla, �şletmek/�şlett�rmekle,
d) Tıbb� atık �şleme tes�sler� �ç�n çevre l�sansı almakla/aldırmakla,
e) Tıbb� atıkların taşınması �ç�n taşıma l�sansı almakla/aldırmakla,
f) Atık �şleme tes�s�nde b�r haftayı aşan durma, bakım, arıza olması ve benzer� durumlarda �l müdürlüğüne

b�lg� vermek ve toplanan tıbb� atıkları en yakın ve kapas�tes� en uygun tıbb� atık �şleme tes�s�ne göndermekle,
g) Tıbb� atıkların yönet�m�yle görevl� personel� per�yod�k olarak eğ�tmekle/eğ�t�m�n� sağlamakla,
ğ) Tıbb� atıkların yönet�m�yle görevl� personel�n özel g�ys�ler�n� ve koruyucu ek�pmanlarını tem�n etmek ve

kullanılmasını sağlamakla,
h) Tıbb� atıkların yönet�m�yle görevl� personel�n� bağışıklamakla, en fazla altı ayda b�r sağlık kontrolünden

geç�rmek ve d�ğer koruyucu tedb�rler� almakla,
ı) Sağlık kuruluşundan alınarak toplanan, taşınan, ster�l�zasyona tab� tutulan ve bertaraf ed�len tıbb� atık

m�ktarlarını kayıt altına almakla,
�) Tıbb� atık �şleme tes�s�n� çevr�m�ç� programlara kayıt etmek ve tes�se kabul ett�ğ�, �şled�ğ�, bak�ye olarak

oluşturduğu atıklar �le tıbb� atık �şleme faal�yet� net�ces�nde oluşan atıkların/ürünler�n b�lg�s�n� �çeren kütle-denge
b�lg�s�n� hazırlamak ve çevr�m�ç� programı kullanarak b�ld�r�m yapmakla,

yükümlüdürler.
(2) Beled�yeler veya yetk�ler�n� devrett�ğ� k�ş� ve kuruluşlar b�r�nc� fıkrada bel�rt�len yükümlülüklerden

mütesels�len sorumludurlar.
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(3) Tıbb� atık �şleme tes�sler�n�n bulunduğu �llerdek� merkez ve tüm �lçe beled�yeler�nde oluşan tıbb� atıklar
�ldek� tıbb� atık �şleme tes�s�ne gönder�l�r. Ancak, tıbb� atık �şleme tes�s�n�n kapas�tes�n�n yeters�zl�ğ� ve uygunsuz
coğraf� koşullar g�b� sebeplerle tıbb� atıkların bu tıbb� atık �şleme tes�s�ne gönder�lmes�nde zorluklar olması hal�nde;
tıbb� atıklar b�r başka �lde bulunan tıbb� atık �şleme tes�s�ne gönder�leb�l�r. Bu durumda; öncel�kle tıbb� atığın
gönder�lmek �stend�ğ� tıbb� atık �şleme tes�s�n�n bulunduğu �l�n �l müdürlüğünün uygun görüşünü müteak�p, her �k� �l�n
mahall� çevre kurulunda olumlu karar alınması kaydıyla �lg�l� beled�ye �le sözleşme yapılması gerekmekted�r.

(4) Tıbb� atık �şleme tes�sler�n�n bulunmadığı �llerde beled�yeler kend�ler�ne uygun tıbb� atık �şleme tes�s�
bel�rlemek zorundadır. Bu durumda; tıbb� atık �şleme tes�s�n�n bulunduğu �l�n �l müdürlüğünden onay alınması ve her
�k� �l�n mahall� çevre kurulu tarafından olumlu karar alınması kaydıyla �lg�l� beled�ye �le sözleşme yapılması
gerekmekted�r.

Sağlık kuruluşlarının yükümlülükler�
MADDE 9 – (1) Sağlık kuruluşları;
a) Atıkları kaynağında en aza �nd�recek s�stem� kurmakla,
b) Tıbb� atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı amacıyla �lg�l� beled�ye �le protokol yapmakla,
c) Tıbb� atıkların ayrı toplanması, sağlık kuruluşu �ç�nde taşınması ve geç�c� depolanması �le b�r kaza anında

alınacak tedb�rler� �çeren tıbb� atık yönet�m planını hazırlamak ve uygulamakla,
ç) Tıbb�, tehl�kel�, tehl�kes�z, ambalaj, beled�ye atıkları ve d�ğer atıkları b�rb�r�yle karıştırmadan kaynağında

ayrı toplamakla,
d) Herhang� b�r k�myasalla muamele görmüş patoloj�k atıkları d�ğer tıbb� atıklardan ayrı toplamakla,
e) Tıbb� atıkları toplarken tekn�k özell�kler� bu Yönetmel�kte bel�rt�len torbaları ve kapları kullanmakla,
f) Günlük 1 k�logramdan fazla tıbb� atık üretmes� durumunda tıbb� atıklarını UATF düzenleyerek, günlük 1

k�lograma kadar tıbb� atık üretmes� durumunda �se tıbb� atık alındı belges�/makbuzu kullanarak tesl�m etmekle,
g) Ayrı toplanan tıbb� atıkları sadece bu �ş �ç�n tahs�s ed�lm�ş kapaklı konteyner/kap/kova �le tıbb� atık geç�c�

deposuna/konteyner�ne taşımakla,
ğ) Günlük 50 k�logramdan fazla tıbb� atık üretmes� durumunda tıbb� atık geç�c� deposu tes�s etmekle, günlük

50 k�lograma kadar tıbb� atık üretmes� durumunda geç�c� tıbb� atık konteyner� bulundurmakla, günlük 1 k�lograma
kadar tıbb� atık üretmes� durumunda �se en yakın veya en uygun tıbb� atık geç�c� deposuna/konteyner�ne götürmek
veya bu atıkları tıbb� atık toplama aracına vermekle,

h) Tıbb� atıkların yönet�m�yle görevl� personel�n� per�yod�k olarak eğ�tmekle/eğ�t�m�n� sağlamakla,
ı) Tıbb� atıkların yönet�m�yle görevl� personel�n� bağışıklamakla, en fazla altı ayda b�r sağlık kontrolünden

geç�rmek ve d�ğer koruyucu tedb�rler� almakla,
�) Tıbb� atıkların yönet�m�yle görevl� personel�n özel koruyucu g�ys�ler�n� ve ek�pmanlarını tem�n etmek ve

kullanılmasını sağlamakla,
j) Tıbb� atıkların toplanması, taşınması, ster�l�zasyonu ve bertarafı �ç�n gereken harcamaları karşılamakla,
k) Oluşan tıbb� atık m�ktarı �le �lg�l� b�lg�ler� düzenl� olarak kayıt altına almakla,
l) Atık beyan formunu b�r öncek� yıla a�t b�lg�ler� �çerecek şek�lde her yıl Ocak ayından başlamak üzere en geç

Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevr�m�ç� uygulamaları kullanarak doldurmak, onaylamak ve form
çıktısının b�r nüshasını beş yıl boyunca saklamakla,

yükümlüdürler.
(2) Askerî b�rl�k ve kurumlara a�t sağlık kuruluşları, atık beyan formunu Bakanlıkça hazırlanan çevr�m�ç�

uygulamaları kullanarak doldurma yükümlülüğünden muaftır. Askerî sağlık kuruluşlarında oluşan tıbb� atık m�ktarı,
her yıl Ocak ayından başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar yazılı olarak M�llî Savunma Bakanlığı ve
Genelkurmay Başkanlığınca Bakanlığa b�ld�r�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tıbb� Atıkların Ayrılması, Toplanması, Taşınması ve Geç�c� Depolanması

Tıbb� atıkların ayrılması ve toplanması
MADDE 10 – (1) Tıbb� atıklar, başta doktor, hemş�re, ebe, veter�ner, d�ş hek�m�, laboratuvar tekn�k elemanı

olmak üzere �lg�l� sağlık personel� tarafından oluşumları sırasında kaynağında d�ğer atıklar �le karıştırılmadan ayrı
olarak b�r�kt�r�l�r. Toplama ek�pmanı, atığın n�tel�ğ�ne uygun ve atığın oluştuğu kaynağa en yakın noktada
bulundurulur. Tıbb� atıklar h�çb�r suretle beled�ye atıkları, ambalaj atıkları, tehl�kel� atıklar ve benzer� d�ğer atıklar �le
karıştırılamaz.

(2) Tıbb� atıkların toplanmasında; yırtılmaya, del�nmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı, orta yoğunluklu
pol�et�len hammaddeden sızdırmaz, ç�ft taban d�k�şl� ve körüksüz olarak üret�len, ç�ft kat kalınlığı 100 m�kron olan, en
az 10 k�logram kaldırma kapas�tel�, üzer�nde görüleb�lecek büyüklükte ve her �k� yüzünde s�yah renkl� “Uluslararası
B�yotehl�ke” amblem� �le “DİKKAT! TIBBİ ATIK” �bares�n� taşıyan kırmızı renkl� plast�k torbalar kullanılır. Torbalar
en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları sıkıca bağlanır ve gerekl� görüldüğü hallerde her b�r torba y�ne aynı
özell�klere sah�p d�ğer b�r torbaya konularak kes�n sızdırmazlık sağlanır. Bu torbalar h�çb�r şek�lde ger� kazanılamaz
ve tekrar kullanılamaz. Tıbb� atık torbalarının �çer�ğ� h�çb�r suretle sıkıştırılamaz, tıbb� atıklar torbasından çıkarılamaz,
boşaltılamaz ve başka b�r kaba aktarılamaz.
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(3) Patoloj�k atıklar d�ğer tıbb� atıklardan ayrı olarak del�nmeye, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su
geç�rmez ve sızdırmaz, üzer�nde s�yah renkl� “Uluslararası B�yotehl�ke” amblem� �le s�yah renkl� “DİKKAT!
PATOLOJİK TIBBİ ATIK” �bares� taşıyan kırmızı renkl� plast�k b�r�kt�rme kapları �ç�nde toplanır. Bu b�r�kt�rme
kapları, dolduktan sonra kes�nl�kle açılamaz, boşaltılamaz ve ger� kazanılamaz. Herhang� b�r k�myasalla muamele
görmem�ş kan torbaları ve kan yedekler� dâh�l vücut parçaları ve organları �k�nc� fıkrada bel�rt�len tıbb� atık
torbalarında toplanab�l�r.

(4) Kes�c� ve del�c� özell�ğ� olan atıklar d�ğer tıbb� atıklardan ayrı olarak del�nmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve
patlamaya dayanıklı, su geç�rmez ve sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzer�nde s�yah renkl�
“Uluslararası B�yotehl�ke” amblem� �le s�yah harflerle yazılmış “DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK” �bares�
taşıyan plast�k veya aynı özell�klere sah�p lam�ne kartondan yapılmış kutu veya konteynerler �ç�nde toplanır. Bu
b�r�kt�rme kapları, en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları kapatılır ve tıbb� atık torbalarına konur. Kes�c�-del�c� atık
kapları dolduktan sonra kes�nl�kle sıkıştırılamaz, açılamaz, boşaltılamaz ve ger� kazanılamaz.

(5) Sıvı tıbb� atıklar da uygun em�c� maddeler �le yoğunlaştırılarak tıbb� atık torbalarına konulur.
(6) Tıbb� atık torbaları b�r�kt�rme süres�nce tıbb� atık kabı ya da kovası �çer�s�nde muhafaza ed�l�r. Tıbb� atık

kabı ya da kovasının del�nmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geç�rmez ve sızdırmaz, üzer�nde
s�yah renkl� “Uluslararası B�yotehl�ke” amblem� �le s�yah renkl� “DİKKAT! TIBBİ ATIK” �bares� taşıyan turuncu
renkl� plast�k malzemeden yapılmış olması zorunludur.

(7) Yen� torba ve kapların kullanıma hazır olarak atığın kaynağında veya en yakın alanda bulundurulması
sağlanır.

Tıbb� atıkların sağlık kuruluşu �ç�nde taşınması
MADDE 11 – (1) Tıbb� atık torbaları, sağlık kuruluşu �ç�nde bu �ş �ç�n eğ�t�lm�ş personel tarafından paslanmaz

metal, plast�k veya benzer� malzemeden yapılmış, yükleme-boşaltma esnasında torbaların hasarlanmasına veya
del�nmes�ne yol açab�lecek kesk�n kenarları olmayan, yüklenmes�, boşaltılması, tem�zlenmes� ve dezenfeks�yonu
kolay ve sadece bu �ş �ç�n ayrılmış kapaklı konteyner/kap/kova �le toplanır ve taşınır. Tıbb� atıkların sağlık kuruluşu
�ç�nde taşınmasında kullanılan konteyner/kap/kova turuncu renkl� olur, üzerler�nde s�yah renkl� “Uluslararası
B�yotehl�ke” amblem� �le s�yah renkl� “DİKKAT! TIBBİ ATIK” �bares� bulunur.

(2) Tıbb� atık torbaları ağızları sıkıca bağlanarak sıkıştırılmadan kapaklı konteyner/kap/kova �le taşınır. Atık
torbaları ve patoloj�k atık b�r�kt�rme kapları asla elde taşınamaz. Toplama ve taşıma �şlem� sırasında vücut �le temastan
kaçınılır. Taşıma �şlem� sırasında atık bacaları ve yürüyen şer�tler kullanılamaz. Patoloj�k atık b�r�kt�rme kapları
tekerlekl� tıbb� atık taşıma araçları �le taşınır.

(3) Tıbb� atıklar �le d�ğer atıklar aynı araca yüklenemez ve taşınamaz.
(4) Tıbb� atık konteyner/kap/kovaları her gün düzenl� olarak tem�zlen�r ve dezenfekte ed�l�r. Herhang� b�r

torbanın yırtılması, patlaması veya dökülme durumunda atıklar güvenl� olarak yen� b�r torbaya boşaltılır ve
konteyner/kap/kova �ved�l�kle dezenfekte ed�l�r.

(5) Tıbb� atıkları sağlık kuruluşu �ç�nde toplayarak tıbb� atık geç�c� deposuna taşımakla görevlend�r�len
personel�n, taşıma sırasında 27 nc� maddede bel�rt�len turuncu renkl� özel kıyafet� g�ymes�, koruyucu ek�pmanları
kullanması zorunludur.

(6) Sağlık kuruluşu �ç�nde uygulanacak tıbb� atık toplama programında, atık taşıma araçlarının/atık taşıyan
personel�n �zleyeceğ� güzergâh, hastaların tedav� olduğu yerler �le d�ğer tem�z alanlardan, �nsan ve hasta traf�ğ�n�n
yoğun olduğu bölgelerden mümkün olduğunca uzak olacak şek�lde bel�rlen�r.

Sağlık kuruluşunda tıbb� atıkların geç�c� depolanması
MADDE 12 – (1) Tıbb� atıklar, tıbb� atık �şleme tes�s�ne taşınmadan önce 48 saatten fazla olmamak üzere

tıbb� atık geç�c� deposu veya konteyner�nde beklet�leb�l�r.
(2) Tıbb� atık geç�c� deposu �ç�ndek� sıcaklığın +4 °C olması ve kapas�ten�n uygun olması koşuluyla bekleme

süres� b�r haftaya kadar uzatılab�l�r.
(3) Günlük 1 k�lograma kadar tıbb� atık üreten sağlık kuruluşlarında tıbb� atıklar, b�r�kt�r�ld�ğ� kapaklı

konteyner/kap/kovanın �çer�s�nde 48 saatten fazla olmamak üzere beklet�leb�l�r. Bu atıkların �lg�l� beled�yen�n tıbb�
atık toplama ve taşıma aracı tarafından alınması sağlanır veya en yakında ya da en uygun bulunan tıbb� atık geç�c�
deposu veya konteyner�ne atık üret�c�s� tarafından kapaklı konteyner/kap/kova �le götürülür. Tıbb� atıklar, tıbb� atık
toplama aracı gelmeden önce kes�nl�kle dışarıya bırakılamaz, d�ğer atıklar �le karıştırılamaz ve beled�ye atıklarının
toplandığı konteynerlere konulamaz. Bu sağlık kuruluşları, tıbb� atıklarını taşıma aracına tesl�m etmemeler�
durumunda, atıklarının geç�c� depolanması konusunda en yakında veya en uygun bulunan tıbb� atık geç�c� deposu veya
konteyner�n a�t olduğu sağlık kuruluşu �le anlaşma yapmak ve bu anlaşmayı �braz ederek beled�ye �le protokol
yapmakla yükümlüdür. Bu sağlık kuruluşları �ç�n 11 �nc� madden�n beş�nc� fıkrasındak� koşullar aranmaz.

(4) Günlük 50 k�logramdan az tıbb� atık üreten sağlık kuruluşları �sted�kler� takd�rde tıbb� atık geç�c� deposu
tes�s edeb�l�rler.

(5) Çevresel r�skler neden�yle �l müdürlüğünün gerekl� görmes� durumunda günlük 50 k�logramdan az tıbb�
atık üreten sağlık kuruluşları tıbb� atık geç�c� deposu tes�s etmek zorundadır.

Tıbb� atık geç�c� deposunun özell�kler�
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MADDE 13 – (1) Tıbb� atık geç�c� deposunun özell�kler� şunlardır:
a) Deponun hacm� en az �k� günlük atığı alab�lecek boyutlarda olur.
b) Deponun hacm�, 12 nc� madden�n �k�nc� fıkrasının uygulanması durumunda en az b�r haftalık atığı

alab�lecek boyutta olur.
c) Deponun tabanı ve duvarları sağlam, geç�r�ms�z, m�kroorgan�zma ve k�r tutmayan, tem�zlenmes� ve

dezenfeks�yonu kolay b�r malzeme �le kaplanır. Depolarda yeterl� aydınlatma bulunur.
ç) Soğutulmayan depolarda pas�f havalandırma s�stem� bulunur.
d) Deponun kapısı turuncu renkl� olur ya da turuncu renge boyanır, üzer�nde görüleb�lecek şek�lde ve s�yah

renkl� “Uluslararası B�yotehl�ke” amblem� �le s�yah renkl� “DİKKAT! TIBBİ ATIK” �bares� bulunur. Kapı da�ma
tem�z ve boyanmış durumda olur.

e) Depo kapısı dışarıya doğru açılır veya sürmel� yapılır.
f) Depo kapısı kullanımları dışında da�ma kapalı ve k�l�tl� tutulur, yetk�l� olmayan k�ş�ler�n g�rmeler�ne �z�n

ver�lmez.
g) Depo ve kapısı, �çer�ye herhang� b�r hayvan g�rmeyecek şek�lde tes�s ed�l�r.
ğ) Deponun �ç� ve kapıları görevl� personel�n rahatlıkla çalışab�leceğ�, atıkların kolaylıkla boşaltılab�leceğ�,

depolanab�leceğ� ve yükleneb�leceğ� boyutlarda tes�s ed�l�r.
h) Depo, sağlık kuruluşu g�r�ş-çıkışı g�b� yoğun �nsan ve hasta traf�ğ�n�n olduğu yerler �le gıda depolama,

hazırlama ve satış yerler�n�n yakınlarına tes�s ed�lmez.
ı) Deponun tem�zl�ğ� ve dezenfeks�yonu uygun dezenfektan kullanılarak yapılır. Depoda ızgaralı drenaj s�stem�

ve su musluğu bulunmaz.
�) Depo, atıkların boşaltılmasını müteak�ben tem�zlen�r, dezenfekte ed�l�r ve gerek�rse �laçlanır. Tıbb� atık

�çeren b�r torbanın yırtılması veya boşalması sonucu dökülen atıklar uygun ek�pman �le toplandıktan, sıvı atıklar �se
uygun em�c� malzeme �le yoğunlaştırıldıktan sonra tekrar tıbb� atık torbasına konulur ve kullanılan ek�pman �le b�rl�kte
depo derhal dezenfekte ed�l�r.

j) Tem�zl�k malzemeler�, özel g�ys� ve koruyucu ek�pmanlar, tıbb� atık torbaları, kapları, kovaları ve
konteynerler depoya yakın yerlerde bulundurulur. Tem�zl�k ve dezenfeks�yon tal�matı �le tak�p ç�zelges� depo dışına
görüleb�lecek şek�lde asılır.

k) Depo, tıbb� atıkların geç�c� depolanması dışında başka maksatla kullanılmaz.
Konteynerler�n tıbb� atık geç�c� deposu olarak kullanılması
MADDE 14 – (1) Tıbb� atıkları geç�c� depolamak amacıyla kullanılacak konteynerler�n aşağıdak� tekn�k

özell�kler� ha�z olması zorunludur:

a) Hacm� en az 0.8 m3, paslanmaz metal, plast�k veya benzer� malzemeden yapılmış, tekerlekl�, kapaklı,
kapakları k�l�tleneb�l�r olur.

b) Kapaklar, konteyner�n �ç�ne herhang� b�r hayvan g�rmeyecek şek�lde üret�l�r.
c) Konteynerler�n �ç yüzeyler� yükleme-boşaltma sırasında torbaların hasarlanmasına veya del�nmes�ne yol

açab�lecek kesk�n kenarlar ve d�k köşeler �çermez. Kes�şen yüzeyler yumuşak dönüşlerle b�rb�r�ne b�rleş�r.
ç) Konteynerler�n dış yüzeyler� turuncu renkl� olur, üzerler�nde görüleb�lecek uygun büyüklükte ve s�yah

renkl� “Uluslararası B�yotehl�ke” amblem� �le s�yah renkl� “DİKKAT! TIBBİ ATIK” �bares� bulunur.
d) Konteynerler sağlık kuruluşunun en az �k� günlük tıbb� atığını alab�lecek sayıda olur.
e) Konteynerler, kullanıldıkları sağlık kuruluşunun bulunduğu parsel sınırları �ç�nde; doğrudan güneş almayan,

sağlık kuruluşu g�r�ş-çıkışı ve kaldırım g�b� yoğun �nsan ve hasta traf�ğ�n�n olduğu yerler �le gıda depolama, hazırlama
ve satış yerler�nden uzağa yerleşt�r�l�r.

f) Konteynerler�n kapakları da�ma kapalı ve k�l�tl� tutulur, yetk�l� olmayan k�ş�ler�n açmasına �z�n ver�lmez.
g) Konteynerler, atıkların boşaltılmasını müteak�ben veya herhang� b�r kazadan hemen sonra tem�zlen�r ve

dezenfekte ed�l�r. Tem�zl�k ve dezenfeks�yon uygun dezenfektan kullanılarak yapılır.
ğ) Konteynerler, tıbb� atıkların geç�c� depolanması dışında başka maksatla kullanılmaz.
Tıbb� atıkların �şleme tes�sler�ne taşınması
MADDE 15 – (1) Tıbb� atıkların güvenl� b�r şek�lde, etrafa yayılmadan ve sızıntı suları akıtılmadan tıbb� atık

�şleme tes�s�ne taşınması zorunludur.
(2) Tıbb� atıkların taşınmasında aktarma �stasyonları kullanılmaz.
(3) Taşıma araçları tıbb� atıkların boşaltılmasını müteak�p tem�zlen�r ve dezenfekte ed�l�r.
(4) Tıbb� atık torbaları doğrudan tıbb� atık taşıma aracına yükleneb�leceğ� g�b� kapaklı plast�k veya metal

kap/kova/konteynerler �ç�nde atık taşıma aracına yükleneb�l�r. Taşımanın bu şek�lde yapılması durumunda
kap/kova/konteynerler tıbb� atıkların boşaltılmasını müteak�p tem�zlen�r ve dezenfekte ed�l�r.

(5) Tıbb� atıkların konulduğu torbaların patlaması veya başka b�r nedenle etrafa yayılması durumunda ortamın
derhal tem�zlenmes� ve dezenfekte ed�lmes� zorunludur.

(6) Tıbb� atıkların toplanması ve taşınması �ç�n kullanılan araçlar başka �şlerde veya d�ğer atıkların
taşınmasında kullanılmaz.
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(7) Tıbb� atık geç�c� deposu veya konteynerler �ç�nde; çevre ve �nsan sağlığı �le taşımayı olumsuz etk�leyecek
şek�lde ağzı bağlanmamış, yırtılmış, patlamış, dökülmüş tıbb� atık torbaları ve kapları �le tıbb� atık torbası har�c�nde
başka b�r torbayla tıbb� atık atıldığının veya tıbb� atıkların konteynerlere doğrudan boşaltıldığının tesp�t ed�lmes�
hal�nde; olumsuzluk tıbb� atık sorumlusuna b�ld�r�l�r ve olumsuzluk g�der�lene kadar h�çb�r suretle tıbb� atıklar
toplanmaz ve taşınmaz.

(8) Tıbb� atıklar, UATF doldurularak l�sanslı taşıma aracına tesl�m ed�l�r. Günlük 1 k�lograma kadar tıbb� atık
üreten sağlık kuruluşları, tıbb� atıklarını tıbb� atık alındı belges�/makbuzu kullanarak taşıma aracına ya da en yakın
veya en uygun tıbb� atık geç�c� deposuna/konteyner�ne tesl�m etmek zorundadır.

(9) Günlük 1 k�lograma kadar tıbb� atık üreten sağlık kuruluşları �sted�kler� takd�rde UATF kullanab�l�rler.
Tıbb� atıkların en yakın veya en uygun tıbb� atık geç�c� deposuna/konteyner�ne tesl�m ed�lmes� durumda UATF’n�n
atık üret�c�s� bölümünün doldurularak tesl�m ed�lmes� zorunludur.

(10) Tıbb� atık taşıma araçlarının dış yüzeyler�n�n turuncu renkl� olması, sağ, sol ve arka yüzeyler�nde
görüleb�lecek uygun büyüklükte ve s�yah renkl� “Uluslararası B�yotehl�ke” amblem� �le s�yah renkl� “DİKKAT! TIBBİ
ATIK” �bares�n�n bulunması zorunludur.

(11) Tıbb� atıkların taşınmasına �l�şk�n esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tıbb� Atıkların İşlenmes�

Tıbb� atıkların atık �şleme tes�sler�ne kabulü ve geç�c� depolanması
MADDE 16 – (1) Tıbb� atıkların �çer�s�nde radyoakt�f madde bulunup bulunmadığının tesp�t� maksadıyla tıbb�

atık taşıma aracı tes�s g�r�ş�nde radyasyon panel�nden geç�r�ld�kten sonra tes�se kabul ed�l�r. Tes�s�n kurulu bulunduğu
alanda d�ğer tes�slerle b�rl�kte ortak kullanılan b�r radyasyon panel�n�n bulunması durumunda tıbb� atık �şleme tes�s�
�ç�n �k�nc� b�r radyasyon panel�n�n tes�s ed�lmes�ne gerek yoktur.

(2) Tıbb� atık �şleme tes�sler�nde, tıbb� atıkların �şleme tab� tutulmadan önce, çevreye ve �nsan sağlığına zarar
vermeden güvenl� b�r şek�lde geç�c� olarak depolanab�leceğ�, +4 °C’ye soğutulan b�r tıbb� atık geç�c� deposu bulunmak
zorundadır.

(3) Tıbb� atık geç�c� deposu, en az b�r haftalık tıbb� atığı alab�lecek boyutta tes�s ed�l�r.
(4) Tıbb� atıkların tıbb� atık geç�c� deposunda bekleme süres�, b�r haftadan uzun olamaz. Ancak bu süre

herhang� b�r k�myasalla muamele görmüş patoloj�k atıklar �ç�n en fazla altı aydır.
(5) Tıbb� atık geç�c� deposunun, 13 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (c), (d), (e), (g), (ğ) ve (ı) bentler�nde

bel�rt�len şartları taşıması zorunludur.
(6) Tıbb� atık �şleme tes�sler�nde 13 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (�), (j) ve (k) bentler�ne uyulması

zorunludur.
Enfeks�yon yapıcı atıkların ster�l�zasyonu
MADDE 17 – (1) Enfeks�yon yapıcı atıklar �le kes�c�-del�c� atıklar ster�l�zasyon �şlem�ne tab� tutularak

zararsız hale get�r�leb�l�r. Zararsız hale get�r�len atıklar, 26/3/2010 tar�hl� ve 27533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Atıkların Düzenl� Depolanmasına Da�r Yönetmel�kte tanımlanan II. Sınıf düzenl� depolama alanlarında bertaraf
ed�leb�l�r.

(2) Ster�l�zasyon s�stemler�n�n, mekan�k güvenl�k (yüksek kab�n �ç� basınç, sıcaklığa dayanıklılık ve benzer�)
ve ster�l�zasyon performansı açısından ulusal ve/veya uluslararası kabul ed�lm�ş standartlara uygun olduğu
belgelend�r�l�r.

(3) Ster�l�zasyon �şlem�ne tab� tutulacak atıklar �ç�nde herhang� b�r k�myasalla muamele görmüş patoloj�k
atıklar �le uçucu ve yarı uçucu organ�k maddeler ve cıva başta olmak üzere k�myasal maddeler, genotoks�k/s�totoks�k
ajanlar, radyoloj�k atıklar ve basınçlı kaplar bulunamaz.

(4) Ster�l�zasyon tes�sler�nde atık parçalama mekan�zmasının bulunması zorunludur. Parçalama ün�tes�
ster�l�zasyon bölümünün sonunda veya önünde yer alır. Atık parçalama ün�tes�n�n ster�l�zasyon ün�tes�nden önce
kullanılması durumunda, �şlem sonunda bu ün�te de ster�l�zasyon �şlem�ne tab� tutulur.

(5) Ster�l�zasyondan önce vakumlama �şlem�nden kaynaklı gazlar hepaf�ltre veya benzer� b�r s�stemden
geç�r�lmeden atmosfere salınamaz.

(6) Ster�l�zasyon �şlem� sırasında ve sonrasında hava ve su ortamında h�çb�r kontam�nasyon ve toks�s�te
olmayacak şek�lde tedb�r alınır, atık su ve gazların �lg�l� mevzuat çerçeves�nde deşarjı sağlanır.

(7) Her yükleme �ç�n başta m�ktar, basınç, sıcaklık ve atığın �şleme maruz kalma süres� olmak üzere bütün
�şlem elektron�k olarak kayıt altına alınır ve talep ed�ld�ğ� durumda bütün b�lg�ler Bakanlığa gönder�l�r.

Ster�l�zasyonun geçerl�l�ğ�
MADDE 18 – (1) Ster�l�zasyona tab� tutulan enfeks�yon yapıcı atıkların zararsız hale get�r�l�p get�r�lmed�ğ�

k�myasal ve b�yoloj�k �nd�katörler kullanılarak test ed�l�r. Bu amaçla tes�s �ç�nde b�r laboratuvar kurulur veya b�yoloj�k
�nd�katörler �ncelenmek üzere Bakanlıkça yetk�lend�r�lm�ş d�ğer laboratuvarlara gönder�l�r. Ster�l�zasyonun geçerl�l�ğ�
�ç�n;
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a) K�myasal �nd�katörler, enfeks�yon yapıcı atığın her ster�l�zasyon yükünde kullanılır. Ster�l�zasyon
tamamlandığında, atıkla b�rl�kte ster�l�zatöre konulmuş k�myasal �nd�katör taşıyıcısında renk değ�ş�kl�ğ� saptanmalıdır.

b) B�yoloj�k �nd�katörler enfeks�yon yapıcı atığın ster�l�zasyonunda haftada en az b�r kez kullanılır. Bu kontrol
�ç�n ster�l�ze ed�lecek atıkla b�rl�kte ster�l�zatöre konulan b�yoloj�k �nd�katörler çevre görevl�s� tarafından alınır.

c) Tes�slerde 3 ayda b�r kez Bakanlıkça yetk�lend�r�lm�ş laboratuvarlar tarafından veya �l müdürlüğü personel�
tarafından, atıkla b�rl�kte ster�l�zatöre konulan b�yoloj�k �nd�katörler �ncelenmes� amacıyla Bakanlık laboratuvarı veya
Bakanlıkça yetk�lend�r�lm�ş bağımsız d�ğer laboratuvarlara gönder�l�r.

ç) B�yoloj�k �nd�katör olarak neml� yüksek sıcaklıklara hastalık yapıcı m�kroorgan�zmalardan daha dayanıklı,
�nsanda hastalık yapıcı etk�s� olmayan, sporlu bakter�ler Bac�llusstearothermoph�lus veya Bac�llussubt�l�s var. n�ger
standart kökenler� kullanılır. Ster�l�zasyon etk�nl�k testler� �ç�n kullanılacak standart kökenler,
Bac�llusstearothermoph�lus ATCC12980 veya NCTC10007 ya da Bac�llussubt�l�s var. n�ger ATCC9372 olmalıdır.

d) Ster�l�zasyon �şlem�nden çıkan atıkta potans�yel enfeks�yon yapıcı tüm m�kroorgan�zmaların yok ed�ld�ğ�n�
saptamak �ç�n, atıkla beraber �şleme konan b�yoloj�k �nd�katörün canlı kalıp kalmadığını �nceleme yöntem�nden
yararlanılır. Ster�l�zasyon �şlem�n�n geçerl� kabul ed�lmes� �ç�n Bac�llus stearothermoph�lus veya Bac�llus subt�l�s
bakter� sporlarında m�n�mum 4 log10 – 6 log10 azalma sağlanması zorunludur. Bunun kontrolü �ç�n bell� sayıda

Bac�llus stearothermoph�lus veya Bac�llus subt�l�s sporları �noküle ed�lm�ş test �nd�katör �çeren kağıtları veya benzer�
uygun taşıyıcı, sıcağa dayanıklı ve buhar geç�rgenl�ğ� olan b�r tüp �ç�nde atığın ortasına yerleşt�r�l�r ve s�stem normal
şartlarda çalıştırılır. İşlem�n sonunda atığın �ç�nden m�kroorgan�zma �çeren tüp alınır, b�yoloj�k �nd�katörün üret�c�s�
tarafından tar�f ed�lm�ş olan uygun bes�yer�ne ek�m yapılır. Bu esnada ster�l�zasyon �şlem�ne tab� tutulmamış en az b�r
b�yoloj�k �nd�katör �çeren kağıtlardan poz�t�f kontrol olarak kültür yapılır ve Bac�llus subt�l�s �ç�n 30°C'de, Bac�llus
stearothermoph�lus �ç�n 55°C'de olmak üzere 48 saat süreyle �nkübasyona bırakılır. Süre sonunda ster�l�zasyondan
çıkan b�yoloj�k �nd�katörün bulunduğu bes�yer�nde üreme olup olmadığı kontrol ed�l�r.

e) K�myasal �nd�katör kullanılarak yapılan �ncelemen�n sonucu olumsuz olduğunda, bu tıbb� atıklar b�yoloj�k
�nd�katör eklenerek yen�den ster�l�zasyon �şlem�ne tab� tutulur. B�yoloj�k �nd�katör testler� sonuçlanıncaya kadar bu
atıklar tıbb� atık geç�c� deposunda beklet�l�r. B�yoloj�k �nd�katör sonucu m�krob�yal üreme olmasa dah� bu atıklar
yen�den ster�l�zasyona tab� tutulur.

f) B�yoloj�k �nd�katör sonucu m�krob�yal üreme olduğunun tesp�t ed�lmes� sonucunda s�stem durdurularak
c�hazın üret�c�s�, dağıtıcı f�rması ya da yetk�l� serv�s� tarafından bakımının yapılması sağlanır.

(2) Çevre l�sansı sürec� tamamlanmadan, ster�l�zasyon �şlem�n�n geçerl�l�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� �ç�n en az 10
yüklemede, ster�l�zasyonun gerçekleşt�ğ� haznen�n 5 farklı noktasına b�yoloj�k �nd�katör konularak, ster�l�zasyon
�şlem�n�n �l müdürlüğü personel� gözet�m�nde yapılması gerekmekted�r. İl müdürlüğü personel� tarafından b�yoloj�k
�nd�katörler �ncelenmek amacıyla Bakanlık laboratuvarı veya Bakanlıkça yetk�lend�r�lm�ş bağımsız d�ğer
laboratuvarlara gönder�l�r.

(3) Ster�l�zasyon geçerl�l�k testler� �le �lg�l� masraflar tes�s �şletmec�s� tarafından karşılanır.
Ster�l�zasyon �şlem�n�n geçerl�l�ğ�n�n belgelenmes�
MADDE 19 – (1) Ster�l�zasyon �şlem�n�n başarılı b�r şek�lde tamamlandığının göster�lmes� amacıyla her

ster�l�zasyon yükünün ver�ler� kayded�lerek her ay �l müdürlüğüne gönder�l�r. Bu ver�ler�n en az beş yıl süre �le
muhafaza ed�lmes� ve talep ed�ld�ğ�nde Bakanlığın �ncelemes�ne açık tutulması zorunludur. Bu ver�ler aşağıdak�ler�
�ht�va eder:

a) Ster�l�zatörün c�ns�, ser� numarası,
b) Uygulanan ster�l�zasyon türü,
c) Her ster�l�zasyon devr� �ç�n ster�l�zasyon esnasında gerçek zamanlı olarak elektron�k ortamda kayded�lm�ş

sıcaklık, basınç, uygulama süres� g�b� parametr�k �zleme değerler�n�n elektron�k çıktısı,
ç) Yüklenen atık m�ktarı,
d) B�yoloj�k �nd�katör sonuçları,
e) C�hazın per�yod�k bakım-onarım sözleşmes� çerçeves�nde son altı aya a�t ayar kontroller�ne da�r belge.
Tıbb� atıkların yakılması
MADDE 20 – (1) Tıbb� atıklar yakılarak bertaraf ed�leb�l�r. Herhang� b�r k�myasalla muamele görmüş

patoloj�k atıkların yakılarak bertaraf ed�lmes� zorunludur. Tıbb� atıkların yakılarak bertaraf ed�lmes�nde, 6/10/2010
tar�hl� ve 27721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Yakılmasına İl�şk�n Yönetmel�k hükümler�ne uyulur.

(2) Yakma �şlem�ne tab� tutulacak tıbb� atıklar �ç�nde; yüksek düzeyde cıva ve kadm�yum �çeren atıklar, gümüş
tuzları �çeren radyoloj�k atıklar, ağır metaller �çeren ampuller ve basınçlı kaplar bulunamaz. Yakma �şlem�ne tab�
tutulacak tıbb� atıklar �ç�nde büyük m�ktarlarda genotoks�k atık mevcutsa, sıcaklığın en az 1100 ºC olması zorunludur.

(3) Tıbb� atıklar, ac�l durumlarda Bakanlığın �zn� dâh�l�nde, afet durumlarında �se val�l�k onayı �le çevreye
zarar ver�lmemes�, gereken tedb�rler�n alınması, Atıkların Yakılmasına İl�şk�n Yönetmel�k hükümler�n�n sağlanması ve
sürekl� olmamak şartıyla yakma veya beraber yakma tes�sler�nde yakılab�l�r.

Çevre l�sansı alınması
MADDE 21 – (1) Tıbb� atık �şleme tes�s� �şletmek �steyen k�ş�, kurum ve kuruluşlar, Bakanlıktan çevre l�sansı

almak zorundadır. Çevre l�sansı alınması �şlemler�nde Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ� hükümler� uygulanır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
D�ğer Hususlar

Tıbb� atık yönet�m planı
MADDE 22 – (1) Sağlık kuruluşları;
a) Bu Yönetmel�k gereğ� hazırlamaları gereken tıbb� atık yönet�m planında; tıbb� atıkların kaynağında ayrı

toplanması ve b�r�kt�r�lmes�, atıkların toplanması ve taşınmasında kullanılacak ek�pman ve araçlar, atık m�ktarları,
toplama sıklığı, toplama rotası, geç�c� depolama s�stemler�, toplama ek�pmanlarının tem�zl�ğ� ve dezenfeks�yonu, kaza
anında alınacak önlemler ve yapılacak �şlemler, bu atıkların yönet�m�nden sorumlu personel ve eğ�t�mler� başta olmak
üzere detaylı b�lg�lere yer vermek,

b) Tıbb� atık yönet�m planını her yıl güncellemek,
zorundadır.
(2) Büyükşeh�rlerde büyükşeh�r beled�yeler�, büyükşeh�r beled�yes� olmayan yerlerde �se beled�yeler, tıbb� atık

yönet�m planı hazırlar ve �l müdürlüğüne sunar. Bu Yönetmel�k gereğ� hazırlanan;
a) Tıbb� atık yönet�m planında; tıbb� atık oluşumuna neden olan atık üret�c�ler� �le bunların tıbb� atık m�ktarları

ve geç�c� depolama s�stemler�, tıbb� atıkların toplanması ve taşınmasında kullanılacak ek�pman ve araçlar, toplama
rotaları, araç tem�zleme, dezenfeks�yon, kaza anında alınacak önlemler ve yapılacak �şlemler, sorumlular, eğ�t�m ve
tıbb� atıkların bertarafında uyguladıkları s�stemler �le atık �şleme tes�s�n�n durma, bakım ve arıza durumlarında tıbb�
atığın gönder�leceğ� atık �şleme tes�s�ne �l�şk�n b�lg�lere detaylı olarak yer ver�l�r.

b) Tıbb� atık yönet�m planının süres� 5 yıldır. 5 yıllık süre b�t�m�nden 6 ay önce yen�lenen tıbb� atık yönet�m
planı �l müdürlüğüne sunulur.

c) Tıbb� atık yönet�m planında değ�ş�kl�k olması hal�nde �l müdürlüğü değ�ş�kl�k tar�h�nden �t�baren 1 ay
�çer�s�nde b�lg�lend�r�l�r. İl müdürlüğünün gerekl� görmes� durumunda tıbb� atık yönet�m planı yen�len�r.

ç) Tıbb� atık yönet�m planı, beled�yen�n �nternet s�tes�nde yayınlanır.
(3) Hazırlanan tıbb� atık yönet�m planları, tüm atıkların yönet�m�n� �çeren atık yönet�m planına entegre

ed�leb�l�r.
Eğ�t�m
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler� çerçeves�nde, tıbb� atık yönet�m�nde

görevlend�r�len/görevlend�r�lecek tüm personel�n, tıbb� atıkların toplanması, taşınması, geç�c� depolanması �le
ster�l�zasyona tab� tutulması ve bertaraf ed�lmes� aşamalarında uyulacak kurallar ve d�kkat ed�lmes� gereken hususlar,
bu atıkların yarattığı sağlık r�skler� ve neden olab�lecekler� yaralanma ve hastalıklar �le b�r kaza veya yaralanma
anında alınacak tedb�rler� �çeren eğ�t�m programına per�yod�k olarak tab� tutulması ve bu eğ�t�m�n alındığının Yetk�
Belges� �le belgelenmes� zorunludur. Tıbb� atık toplama, taşıma, ster�l�zasyon ve bertaraf �şlemler�n�n h�zmet alımı
yoluyla yapılması durumlarında, çalışacak personel�n bu eğ�t�m� aldığının belgelenmes� gerekt�ğ� �lg�l� �hale
şartnameler�nde bel�rt�l�r.

(2) Eğ�t�m �le �lg�l� usul ve esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.
Atık bertarafında mal� yükümlülük
MADDE 24 – (1) Sağlık kuruluşları, ürett�kler� atıkların toplanması, taşınması, ster�l�zasyonu ve bertarafı �ç�n

gereken harcamaları, bertaraf edene ödemekle yükümlüdürler. Ücret�n ödenmemes� tıbb� atıkların bertarafı �ç�n b�r
engel oluşturmaz. Tıbb� atık bertaraf ücret�n�n ödenmemes� durumunda, bu bedel 6183 sayılı Kanun hükümler�ne göre
sağlık kuruluşlarından tahs�l ed�l�r.

(2) Bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun olmak şartıyla, toplama, taşıma, ster�l�zasyon ve bertaraf harcamalarına
esas olacak tıbb� atık bertaraf ücret�, her yıl tıbb� atığın oluştuğu �l�n mahall� çevre kurulu tarafından tesp�t ve �lan
ed�lerek Bakanlığa b�ld�r�l�r. Tıbb� atık bertaraf ücret�n�n tesp�t�nde, oluşan atığın g�deceğ� ster�l�zasyon ve/veya
bertaraf tes�s�ne taşıma mesafes� �le ster�l�zasyon ve/veya bertaraf mal�yetler� göz önüne alınır.

D�ğer atıklar
MADDE 25 – (1) Sağlık kuruluşları, faal�yetler� sonucunda oluşab�lecek tıbb� atıklar har�c�nde beled�ye

atıkları, tehl�kel� atıklar, tehl�kes�z atıklar, ambalaj atıkları ve d�ğer ger� kazanılab�len atıklar ve benzer� tüm atıklarının
yönet�m�nde Bakanlıkça bel�rlenen esaslara uymak zorundadır.

(2) Radyoakt�f atıklar, Türk�ye Atom Enerj�s� Kurumu mevzuatı hükümler�ne göre yönet�l�r.
İk�nc� tes�s
MADDE 26 – (1) Tıbb� atıkların bertarafı veya ster�l�zasyonu �ç�n var olan tes�s�n kapas�tes�n�n yeterl� olması

durumunda, aynı �l �ç�nde �k�nc� b�r tes�s kurulamaz. Bu hüküm, büyükşeh�rler� kapsamaz.
Personel�n koruyucu ek�pmanları
MADDE 27 – (1) Tıbb� atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf ed�lmes�nde görevlend�r�len personel;

çalışma sırasında eld�ven, koruyucu gözlük, maske kullanır, ç�zme ve turuncu renkl� özel koruyucu kıyafet g�yer. Bu
�şlemlerde kullanılan özel g�ys� ve ek�pmanlar ayrı b�r yerde muhafaza ed�l�r. Bunların tem�n� ve tem�zlenmes�, atık
üret�c�s�, beled�ye veya yetk�ler�n� devrett�ğ� k�ş� ve kuruluşlarca sağlanır.

Tıbb� atık alındı belges�/makbuzu
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MADDE 28 – (1) Günlük 1 k�lograma kadar tıbb� atık üreten sağlık kuruluşlarından tıbb� atıkların alınması
sırasında; tıbb� atıkların taşıyıcıya ver�ld�ğ�n�n, taşıyıcı tarafından tesl�m alındığının ve taşıyıcı tarafından da bertaraf
tes�s�ne ver�ld�ğ�n�n belgelenmes� amacıyla sağlık kuruluşu �le taşıyıcı/bertaraf eden kurum/kuruluş arasında tıbb� atık
alındı belges�/makbuzu düzenlen�r. Bu belge/makbuz üzer�nde tıbb� atığı üreten sağlık kuruluşunun �sm�, adres�,
sorumlu k�ş�n�n �sm� ve �rt�bat telefonu, tar�h, tıbb� atığın kodu ve m�ktarı, taşıyıcı kurum/kuruluşun �sm�, şoförün
�sm�, aracın plakası, l�sans numarası ve tıbb� atık �şleme tes�s� �le �lg�l� b�lg�ler bulunur.

(2) Tıbb� atık alındı belges�/makbuzu üç nüsha olarak hazırlanır; b�r nüshası tıbb� atık üret�c�s� sağlık
kuruluşunda, �k�nc� nüshası taşıma �şlem� yapan kurum/kuruluşta, üçüncü nüshası �se atık �şleme tes�s� �şletmec�s�
kurum/kuruluşta kalır ve �lg�l� görevl�ler tarafından �mzalanır.

(3) Tıbb� atıkların taşınması sırasında kullanılan bu belgeler�n/makbuzların en az üç yıl süre �le muhafaza
ed�lmes� ve �nceleme ve denet�m sırasında �lg�l� tüm taraflarca denet�m elemanlarına göster�lmes� zorunludur.

ALTINCI BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

İdar� yaptırım
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı hareket edenler hakkında Kanunda öngörülen

yaptırımlar uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 30 – (1) 22/7/2005 tar�hl� ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbb� Atıkların Kontrolü

Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Sağlık kuruluşlarının tıbb� atık yönet�m planı hazırlaması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Sağlık kuruluşları; 22 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len tıbb� atık yönet�m

planını, bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�n� tak�p eden altı ay �ç�nde hazırlamak ve uygulamaya geç�rmek zorundadır.
Beled�yeler�n tıbb� atık yönet�m planı hazırlaması
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Büyükşeh�rlerde büyükşeh�r beled�yeler�, büyükşeh�r beled�yes� olmayan yerlerde

�se beled�yeler; 22 nc� madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len tıbb� atık yönet�m planını bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�n�
tak�p eden b�r yıl �ç�nde hazırlayarak �l müdürlüğüne sunmak zorundadır.

Tıbb� atık geç�c� deposu tes�s ed�lmes�
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nde tıbb� atık geç�c� deposu olarak konteyner

kullanmakta olan ancak günlük 50 kg’dan fazla tıbb� atık üreten sağlık kuruluşları, özell�kler� 13 üncü maddede
bel�rt�len tıbb� atık geç�c� deposunu bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�n� tak�p eden b�r yıl �ç�nde tes�s etmek zorundadır.

(2) Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nde kurulu olan tıbb� atık �şleme tes�sler�, özell�kler� 16 ncı madden�n
üçüncü fıkrasında bel�rt�len tıbb� atık geç�c� deposu kapas�tes�n� bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�n� tak�p eden b�r yıl
�ç�nde sağlamak zorundadır.

Radyasyon panel�
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden önce çevre l�sansı almış tes�sler �le çevre

l�sansı başvurusunda bulunan tes�sler, 16 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasında yer alan hükmü, bu Yönetmel�ğ�n yayımı
tar�h�n� tak�p eden b�r yıl �ç�nde sağlamak zorundadır.

Yetk� Belges�
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden önce �l müdürlükler�nce düzenlenm�ş Yerel

Eğ�t�m Programı Sert�f�kaları, bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h� �t�bar�yle 5 yıl süreyle 23 üncü madden�n b�r�nc�
fıkrasında bel�rt�len Yetk� Belges� yer�ne geçer.

Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n;
a) 23 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len Yetk� Belges� şartı yayımı tar�h�nden b�r yıl sonra,
b) D�ğer hükümler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.
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