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TÜZÜĞÜN YASAL DAYANAĞI 
 21/97 sayılı Çevre Yasamızın 20. maddesinin 3. fıkrası 

altında alınan yetki ile çıkarılmıştır. 

 “Tıbbi atıkların kontrolü ve imhası Bakanlıkça 
hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir 
tüzükle belirlenir. Bu fıkra amaçları bakımından “tıbbi 
atık”, Sağlık Kuruluşlarından kaynaklanan atıkları 
anlatır.”  

 Tüzük hazırlanırken T.C. Tüzüğünden yararlanılmıştır 
ve Avrupa Birliği ile uyumludur. 

 2008 yılında yürülüğe girmiştir. 

 Yeni Çevre Yasası ve tüzük tadilatı 



TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ VE 
İMHASI TÜZÜĞÜ 
KAPSAM: 

 Tüzük, EK-1’de belirtilen sağlık kuruluşlarının 
faaliyetleri sonucu oluşan ve EK-2’de detaylı olarak 
belirtilen atıklar ile bu atıkların üretildikleri 
yerlerde ayrı toplanması, geçici depolanması, 
taşınması ve bertaraf edilmesine ilişkin esasları 
kapsamaktadır. 



EK 1: TIBBİ ATIK ÜRETEN TESİSLER 
 a) Büyük Miktarda Atık Üreten Sağlık Kuruluşları 

 1) Üniversite hastaneleri ve klinikleri, 

 2) Genel maksatlı hastaneler ve klinikleri, 

 3) Doğum hastaneleri ve klinikleri, 

 4) Askeri hastaneler ve klinikleri. 

 

 



EK 1: TIBBİ ATIK ÜRETEN TESİSLER 
 b) Orta Miktarda Atık Üreten Sağlık Kuruluşları 
 1) Sağlık merkezleri, tıp merkezleri, dispanserler, 
 2) Ayakta tedavi merkezleri, 
 3) Morglar ve otopsi merkezleri, 
 4) Hayvanlar üzerinde araştırma ve deneyler yapan kuruluşlar, 
 5) Bakımevleri ve huzurevleri, 
 6) Tıbbi ve biyomedikal laboratuarlar, 
 7) Hayvan hastaneleri, 
 8) Kan bankaları ve transfüzyon merkezleri, 
 9) Acil yardım ve ilk yardım merkezleri, 
 10) Diyaliz merkezleri, 
 11) Rehabilitasyon merkezleri, 
 12) Biyoteknoloji laboratuvarları ve enstitüleri, 
 13) Tıbbi araştırma merkezleri. 

 



EK 1: TIBBİ ATIK ÜRETEN TESİSLER 
 c) Küçük Miktarda Atık Üreten Sağlık Kuruluşları 
 1) Sağlık hizmeti verilen diğer üniteler (doktor 

muayenehaneleri, diş ve ağız sağlığı muayenehaneleri ve 
benzerleri), 

 2) Veteriner muayenehaneleri, 
 3) Akapunktur merkezleri, 
 4) Fizik tedavi merkezleri, 
 5) Evde yapılan tedavi ve hemşire hizmetleri, 
 6) Güzellik, kulak delme ve dövme merkezleri, 
 7) Eczaneler, 
 8) Ambulans hizmetleri, 
 9) Hayvanat bahçeleri. 

 



TIBBİ ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI 
SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI 

EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR 

(20 03* ve 15 01*) 

TIBBİ ATIKLAR 

(18 01* ve 18 02*) 

TEHLİKELİ ATIKLAR RADYOAKTİF 

ATIKLAR 

A: Genel Atıklar  

20 03 01* 

B:Ambalaj Atıkları 

15 01 01*,15 01 02* 

15 01 04*,15 01 05*, 

15 01 06*,15 01 07*, 

C: Enfeksiyöz Atıklar 

18 01 03* ve 18 02 02* 

D: Patolojik Atıklar  

18 01 02* 

E: Kesici Delici 

Atıklar  

18 01 01* ve 18 02 

01* 

F: Tehlikeli Atıklar 

18 01 06*, 18 01 08*,  

18 01 10*, 18 02 05*, 

18 02 07* 

G: Radyoaktif 

Atıklar 

Sağlıklı insanların 

bulunduğu 

kısımlar, hasta 

olmayanların 

muayene edildiği 

bölümler, ilk 

yardım alanları, 

idari birimler, 

temizlik hizmetleri, 

mutfaklar, ambar 

ve atölyelerden 

gelen atıklar: 

B, C, D, E, F ve G 

gruplarında 

anılanlar hariç, 

tıbbi 

merkezlerden 

kaynaklanan tüm 

atıklar. 

Tüm idari birimler, 

mutfak, ambar, 

atölye v.s den 

kaynaklanan tekrar 

kullanılabilir, geri 

kazanılabilir atıklar: 

-kağıt 

-karton 

-mukavva 

-plastik 

-cam  

-metal v.b. 

Enfeksiyöz ajanların yayılımını önlemek için 

taşınması ve imhası özel uygulama 

gerektiren atıklar: 

Başlıca kaynakları; 

I.Mikrobiyolojik laboratuvar atıkları 

-Kültür ve stoklar 

-İnfeksiyöz vücut sıvıları 

-Serolojik atıklar 

-Diğer kontamine laboratuvar atıkları (lam-

lamel, pipet, petri v.b) 

I.Kan kan ürünleri ve bunlarla kontamine 

olmuş nesneler  

II.Kullanılmış ameliyat giysileri (kumaş, 

önlük ve eldiven v.b) 

III.Diyaliz atıkları (atık su ve ekipmanlar) 

IV.Karantina atıkları 

V.Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri,  

VI.Enfekte deney hayvanı leşleri, organ 

parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm 

nesneler 

Anatomik atık dokular, 

organ ve vücut parçaları 

ile ameliyat, otopsi v.b. 

tıbbi müdahale 

esnasında ortaya çıkan 

vücut sıvıları:  

-Ameliyathaneler, morg, 

otopsi, adli tıp gibi 

yerlerden kaynaklanan 

vücut parçaları, organik 

parçalar, plasenta, kesik 

uzuvlar v.b (insani 

patolojik atıklar) 

-Biyolojik deneylerde 

kullanılan kobay leşleri 

Batma, delme 

sıyrık ve 

yaralanmalara 

neden olabilecek 

atıklar: 

-enjektör iğnesi, 

-iğne içeren diğer 

kesiciler 

-bistüri 

-lam-lamel 

-cam pastör pipeti 

-kırılmış diğer 

cam v.b 

Fiziksel veya kimyasal 

özelliklerinden dolayı ya 

da yasal nedenler 

dolayısı ile özel işleme 

tabi olacak atıklar 

-Tehlikeli kimyasallar 

-Sitotoksik ve sitostatik 

ilaçlar 

-Amalgam atıkları 

-Genotoksik ve 

sitotoksik atıklar 

-Farmasötik atıklar 

-Ağır metal içeren atıklar 

-Basınçlı kaplar 

Bakanlığın 

belirleyeceği 

esaslara göre 

toplanıp, 

taşınıp, 

bertaraf 

edilirler. 



Tıbbi Atık Üreticilerinin Yükümlülükleri  
 Atıkları kaynağında en aza indirecek sistemi 

kurmakla, 

 Ünite içi atık yönetim planını hazırlamak ve 
uygulamakla,  

 Atıkları birbirleri ile karışmadan kaynağında 
ayrıştırmakla,  

 Tüzükte belirtilen torbaları ve kapları kullanmakla,  

 



Tıbbi Atık Üreticilerinin Yükümlülükleri  
 Geçici atık deposu inşa etmek veya konteyner 

bulundurmakla, veya atıklarını en yakındaki geçici atık 
deposuna/konteynerine götürmek veya bu atıkları 
toplama aracına vermekle,  

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

 Atık yönetimi ile ilgili personele özel giysilerini 
sağlamakla, 

 Gereken harcamaları atık bertarafçısına ödemekle,  

 Bilgileri düzenli olarak kayıt altına almak ve her yılın 
sonu itibari ile Çevre Koruma Dairesi’ne göndermekle.  

 



Tıbbi atıkların ünite içerisinde taşınması 
 Eğitilmiş personel tarafından, tekerlekli, özel araçlar ile toplanır ve 

taşınırlar.  

 Araçlar turuncu renkli olacak, üzerlerinde “Uluslararası 
Biyotehlike” amblemi ile “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunacaktır.  

 Torbaların ağızları sıkıca bağlanmış olarak ve sıkıştırılmadan atık 
taşıma araçlarına yüklenir, toplama ve taşıma işlemi sırasında el 
veya vücut ile temastan kaçınılır.  

 Atık taşıma araçları her gün düzenli olarak temizlenir  ve 
dezenfekte edilirler.  

 Taşımada görevlendirilen personelin, taşıma sırasında özel nitelikli 
turuncu renkli elbise giymesi ve bunun ilgili ünite tarafından 
karşılanması zorunludur.  

(küçük miktarda atık üreten tesisler ayrı olarak tıbbi atık torbaları ve 
kesici- delici atık kapları ile toplanırlar ve geçici depolanırlar.) 

 

 

 







Geçici Atık Depoları 
 Ek 1’de yer alan ve en az 20 yatak kapasitesine sahip 

üniteler geçici atık deposu inşa etmekle, daha az 
yatağa sahip üniteler ise aynı işlevi görecek konteyner 
bulundurmakla yükümlüdürler.  

 Atıklar, bertaraf sahasına taşınmadan önce 48 saatten 
fazla olmamak üzere bu depolarda veya 
konteynerlerde bekletilebilir.  





Atık Bertarafına Mali Yükümlülük 
 Tıbbi atık üreticileri, ürettikleri atıkların toplanması, 

taşınması ve bertarafı için gereken harcamaları, 
toplayan, taşıyan ve bertaraf eden kişi, bu işi yapan kişi 
veya kuruma ödemekle yükümlüdürler.  

 Tıbbi atık bertaraf ücreti, her yıl tıbbi atık üreticileri ve 
toplayan, taşıyan ve bertaraf eden kişi, kurum ve 
kuruluşların görüşleri de alınarak belirlenir ve 
Bakanlar Kurulunda onaylanır. 

 Ücretlerin ödenmesi Sağlık Bakanlığının ilgili yasal 
hükümlerine göre tıbbi atık üreticilerinden tahsil 
edilir.  



Tıbbi Atık Taşıma Araçları 



 

Sterilizasyon 

Düzenli 

Depolama 

??? 

 

Yakma 

??? 

Evsel Atık 

Düzenli 

Depolama 

Dikkat!  
Tıbbi Atık 



 





 



Ön Lisans ve Lisans 
 Tıbbi atık taşıma araçları için tıbbi atık taşıma lisansı 

alınması zorunludur. 

 Tıbbi atık yakma, düzenli depolama veya sterilizasyon 
tesisi kurmak ve işletmek isteyen kişi, kurum ve 
kuruluşlar Bakanlıktan ön lisans ve lisans almak 
zorundadır.  

 Yapılan denetimlerde lisans şartlarına uygun olmadığı 
durumlarda Daire verilen lisansları iptal edebilir. 

 



Sorumluluklar  
 Sağlık kuruluşları, kurumları içerisindeki atıkları 

ayrıştırmak ve geçici depolamakla, 

 Sağlık Bakanlığı, atıkları özel araçlarla toplamak, 
dezenfekte etmekle ve bunun bedelini atık 
üreticilerinden almakla, 

 Çevre Koruma Dairesi, yapılan işlemleri denetlemek ve 
tüzüğün yürütülmesinden sorumludur. 

Mevcut tüzüğü Başbakanlık Merkezi Mevzuat 
Dairesi’nin web-sitesinden bulmanız mümkündür.  

http://mevzuat.kamunet.net/mmd/tuzukler_htm/tibbi_atiklarin_kontrolu_ve_imhasi_tu
zugu.html?Submit2=G%F6r%F 
Cnt%FCle 



DAHA TEMİZ BİR ÇEVREDE 
YAŞAMAK DİLEĞİYLE... 

İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER 


