
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE
 
 

İlgi:         25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
   

Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıkların oluşumundan bertarafına kadar usul ve esaslar
ilgi yönetmelikle düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğin Ek 1'inde yer alan Sağlık kuruluşlarının
yükümlülükleri, aynı yönetmelik Madde 9- (1) de  "Sağlık kuruluşları;
            a) Atıkları kaynağında en aza indirecek sistemi kurmakla,

b) Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı amacıyla ilgili belediye ile protokol
yapmakla,

c) Tıbbi atıkların ayrı toplanması, sağlık kuruluşu içinde taşınması ve geçici depolanması ile
bir kaza anında alınacak tedbirleri içeren tıbbi atık yönetim planını hazırlamak ve uygulamakla,

ç) Tıbbi, tehlikeli, tehlikesiz, ambalaj, belediye atıkları ve diğer atıkları birbiriyle
karıştırmadan kaynağında ayrı toplamakla,

d) Herhangi bir kimyasalla muamele görmüş patolojik atıkları diğer tıbbi atıklardan ayrı
toplamakla,

e) Tıbbi atıkları toplarken teknik özellikleri bu Yönetmelikte belirtilen torbaları ve kapları
kullanmakla,

f) Günlük 1 kilogramdan fazla tıbbi atık üretmesi durumunda tıbbi atıklarını UATF
düzenleyerek, günlük 1 kilograma kadar tıbbi atık üretmesi durumunda ise tıbbi atık alındı
belgesi/makbuzu kullanarak teslim etmekle,

g) Ayrı toplanan tıbbi atıkları sadece bu iş için tahsis edilmiş kapaklı konteyner/kap/kova ile
tıbbi atık geçici deposuna/konteynerine taşımakla,

ğ) Günlük 50 kilogramdan fazla tıbbi atık üretmesi durumunda tıbbi atık geçici deposu tesis
etmekle, günlük 50 kilograma kadar tıbbi atık üretmesi durumunda geçici tıbbi atık konteyneri
bulundurmakla, günlük 1 kilograma kadar tıbbi atık üretmesi durumunda ise en yakın veya en
uygun tıbbi atık geçici deposuna/konteynerine götürmek veya bu atıkları tıbbi atık toplama aracına
vermekle,

h) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelini periyodik olarak eğitmekle/eğitimini
sağlamakla,

ı) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelini bağışıklamakla, en fazla altı ayda bir
sağlık kontrolünden geçirmek ve diğer koruyucu tedbirleri almakla,
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i) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelin özel koruyucu giysilerini ve ekipmanlarını
temin etmek ve kullanılmasını sağlamakla,

j) Tıbbi atıkların toplanması, taşınması, sterilizasyonu ve bertarafı için gereken harcamaları
karşılamakla,

k) Oluşan tıbbi atık miktarı ile ilgili bilgileri düzenli olarak kayıt altına almakla,
l) Atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayından

başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamaları
kullanarak doldurmak, onaylamak ve form çıktısının bir nüshasını beş yıl boyunca saklamakla,
yükümlüdürler." olarak ifade edilmektedir.

Ayrıca Tıbbi atık üreticileri 20 yatak altı veya üstü kapasiteye sahip olmasına
bakılmaksızın, ilgi yönetmeliğin 22. Maddesi ve Geçici Madde 1 kapsamında, yönetmeliğin yayımı
tarihini takip eden altı ay içinde Ekte formatı bulunan "Tıbbi Atık Yönetim Planını" hazırlamak,
her yıl güncellemek ve uygulamak zorundadır. Sağlık kuruluşlarının hazırladıkları planlara il

 Hazırlanan tıbbi atık yönetim planları, tüm atıklarınmüdürlüğünden onay alınmaz, sunulmaz.
yönetimini içeren atık yönetim planına entegre edilebilir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.
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