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1-GENEL BİLGİLER  

1.1-Hastane Adı : Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi 

1.2-Adresi  : Meram Tıp Fakültesi Hastanesi  Meram/Konya 

1.3-İletişim  : Tel: 0 332 223 60 00   Fax: 0 332 223 61 84  

  Mail: www.meramtip.com.tr 

 

2-İDARİ BİLGİLER  

2.1-Ünitenin Bağlı Olduğu Kurum : Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü 

2.2-Ünitenin Türü   : Üniversite Hastanesi 

2.3-Yatak Sayısı   : 1350 

2.4-Tıbbi Atıklar Sorumlusu  : Süleyman Emin KAYA  

2.5-Tıbbi Atıklar Sorumlusunun İrtibat Telefonları: 7760 

 

 

3 – ATIK YÖNETİMİ 
 
Atıklar; evsel nitelikli atıklar, tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar, radyoaktif atıklar olmak üzere dört 
ana başlık altında Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır. Sağlık kuruluşları 
faaliyetleri esnasında, sağlığı olumsuz etkileyebilecek atıkların üretilmesine neden 
olabilmektedir. Sağlık kuruluşlarında üretilen atıkların %80 – 90’ı evlerde üretilen atıklarla 
benzerlik göstermektedir. Atıkların %10 - 20’i ise özel işlem gerektiren enfeksiyöz veya 
tehlikeli atıklardır. 

 

EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR 

Genel Atıklar; 
Sağlıklı insanların bulunduğu kısımlar, enfekte olmayan hasta odalarındaki hasta ve çıkartıları 
ile bulaşmamış atıklar, kan ve vücut sıvısı ile kontamine olmamış, doktor hemşire odaları 
atıkları, idari birimler, temizlik hizmetleri, mutfak, bahçe, ambar ve atölyelerden gelen atıklar 
vs. tıbbi, tehlikeli ve ambalaj atıklarından ayrı olarak toplanır. Evsel nitelikli atıklar 
toplanmaları sırasında tıbbi atıklar ile karıştırılmazlar. Karıştırılmaları durumunda tıbbi atık 
olarak kabul edilmelidirler.  

 

 

http://www.meramtip.com.tr/
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Ambalaj Atıkları: 
Tüm idari birimler, mutfak, ambar, atölye vs. kaynaklanan enfekte olmamış ve tekrar 
kullanılabilir, geri kazanılabilir kâğıt, karton, mukavva, plastik, cam, metal gibi atıklardır. 
Kontamine olmamaları şartıyla diğer atıklardan ayrı olarak toplanırlar.  
TIBBİ ATIKLAR 

Enfeksiyöz Atıklar; 
Enfeksiyöz ajanların yayılımını önlemek için taşınması ve imhası özel uygulama gerektiren 
atıklardır. Laboratuar atıkları, kan ve kan ürünleri, kan ve kan ürünleriyle kontamine olmuş 
nesneler, kullanılmış ameliyat giysileri, diyaliz atıkları, karantina atıkları, bakteri ve virüs 
içeren hava filtreleri, enfekte deney hayvanı leşleri, organ parçaları, enjektörler gibi (iğne ucu 
çıkarılmış). 
 

Patolojik Atıklar: 
Anatomik atık dokular, organ ve vücut parçaları ile ameliyat, otopsi, tıbbi müdahale sırasında 
ortaya çıkan vücut sıvıları, plasenta, kesik uzuvlar, biyolojik deneylerde kullanılan kobay 
leşleri gibi atıklardır. 
 

Kesici ve Delici Alet Atıkları 
Batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklardır. Enjektör iğne uçları, 
ampuller, iğne içeren diğer kesiciler, bisturi, lanset, lam, lamel, cam pastör pipeti, kırılmış 
diğer camlar delici ve kesici atıklardandır.  

 

TEHLİKELİ ATIKLAR 
Fiziksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı ya da yasal nedenler dolayısı ile özel işleme tabi 
olacak atıklardır. Tehlikeli kimyasallar, amalgam atıkları, genotoksik ve sistotoksik atıklar, 
farmasötik atıklar, ağır metal içeren atıklar ve basınçlı kaplar tehlikeli atıklar arasında 
sayılabilir. Tehlikeli atıklar diğer atıklardan ayrı toplanmalıdır. 
 
RADYOAKTİF ATIKLAR 
Vücut doku ve sıvılarının in vitro analizleri, vücut ve organ görüntülemesi, tümör 
lokalizasyonu veya tedavi amacıyla, çeşitli araştırmalarda kullanılan katı sıvı ve gaz atıklardır. 
Türkiye'de her türlü radyoaktif maddenin ithalat ve kullanımı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
denetimindedir. 
 

3.1. TIBBİ ATIKLARIN MİNİMİZASYONU 
 
a) Evsel atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılacak çalışmalar: Bütün 
birimlere Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından evsel atıkların kaynağında azaltılması 
çalışmaları hakkında hizmet içi eğitim düzenlenmekte ve ünite içi denetimlerde gerekli 
uyarılarda bulunulmaktadır. 
b) Ambalaj atıklarının oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılacak çalışmalar: 
Bütün birimlere Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından ambalaj atıkların kaynağında 
azaltılması çalışmaları hakkında hizmet içi eğitim düzenlenmekte ve ünite içi denetimlerde 
gerekli uyarılarda bulunulmaktadır. 
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c) Tıbbi atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılan çalışmalar: Bütün 
ünitelerde çalışan personele Enfeksiyon Komitesi tarafından hizmet içi eğitimler verilmekte 
ve tıbbi atığın önemi, ayrı toplanması, bulaş yollarını ve koruyucu önlemleri içeren eğitimler 
düzenlenmektedir.   
 
d) Tehlikeli atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılan çalışmalar: 
Tehlikeli atıkların minimizasyonu ile ilgili bölüm çalışanlarına bölüm sorumlusu ve Enfeksiyon 
Kontrol Komitesi tarafından hizmet içi eğitim verilmektedir. 
 
Oluşan evsel atıklar, ambalaj atıkları ve tehlikeli atıklar kaynağında tıbbi atıklardan ayrı 
toplanarak tıbbi atıklar en aza indirilir. Geri dönüşümü yapılabilecek atıklar için (kâğıt, plastik, 
cam, metal) geri dönüşüm sistemi uygulanır. 
 

3.2. ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI VE BİRİKTİRİLMESİ  

3.2.a) Evsel nitelikli atıkların kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama 
ekipmanları ve özellikleri; 
Evsel nitelikte atıkların kaynağında ayrı olarak toplanması ve biriktirilmesi amacıyla evsel 
nitelikli atıklar tıbbi atıklardan, tehlikeli atıklardan, ambalaj ve kâğıt atıklarından ayrı olarak 
siyah renkli torbalarda toplanmalıdır. Ayrıca bilgilendirmeye yönelik evsel atık kovalarının 
üzerinde evsel atık bilgilendirme yazıları bulunmaktadır. Birimlerde çalışan tüm personele 
evsel atıklarla ilgili eğitimler düzenlenerek evsel atıkların ayrı toplanması sağlanmaktadır. 
Toplanan bu atıklar bu iş için özel olarak ayrılmış konteynırlarla evsel atık geçici depolama 
bölümüne götürülmektedir. 
 
3.2.b) Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama 
ekipmanları ve özellikleri; 
Kâğıt karton plastik ve metal ambalaj atıkları, kontamine olmamaları şartıyla diğer atıklardan 
ayrı olarak mavi renkli plastik torbalara toplanmalıdır. Bunlar ayrı toplama araçlarıyla geri 
dönüşüm alanına taşınmalıdır. Ambalaj atıkları için bütün birimlere hizmet içi eğitimler 
verilmekte ve kaynağında ambalaj atıklarının ayrı toplanması sağlanmaktadır. Ayrıca 
bilgilendirmeye yönelik ambalaj atık kovalarının üzerinde ambalaj atık bilgilendirme yazıları 
bulunmaktadır.  
 
3.2.c) Tıbbi atıkların (kesici – delici atıklar dâhil) kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla 
kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri; 
Tıbbi atıklar oluştukları yere en yakın noktalarda diğer atıklardan ayrı olarak toplanmalıdır. 
Tıbbi atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı 
olmalıdır. Orijinal orta yoğunluklu polietilen ham maddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve 
körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı 100 mikron olan, en az 10 kg kaldırma kapasiteli, 
her iki yüzeyinde “ Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan 
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kırmızı renkli torbalar kullanılmaktadır. Torbalar en fazla ¾ oranında doldurulup, ağzı sıkıca 
kapatılmalıdır. İçerisindeki sıvı tıbbi atıklardan dolayı sızdırma riski olan torbalar ikinci bir 
torbaya konularak tam sızdırmazlık sağlanmalı, tıbbi atıkların sıkıştırılmamasına ve başka 
poşetlere aktarılmamasına dikkat edilmelidir. Sıvı tıbbi atıklar da odun talaşı ile 
yoğunlaştırılarak 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 karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde “Uluslararası 
Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan plastik kova 
içinde toplanmaktadır. Bu biriktirme kapları, en fazla ¾ oranında dolduktan sonra, ağızları 
kapatılıp ve kırmızı plastik torbalara konulmalı, kesici-delici atık kapları dolduktan sonra 
kesinlikle sıkıştırılmamasına, açılmamasına, boşaltılmamasına ve geri kazanılmamasına dikkat 
edilmelidir. Bu atıkları toplayan personel işlem sırasında turuncu renkli özel elbiseler 
giymelidirler. Taşıma aracı olarak turuncu renkli üzerinde “Uluslar Arası Biyotehlike” 
amblemi ve “Dikkat Tıbbi Atık” ibaresi olan plastikten yapılmış poşetlerin delinmesine 
yırtılmasına sebep verecek keskin köşeleri olmayan kovalarda ve tekerlekli özel taşıma 
araçları kullanılmalıdır. 
 
3.2.d) Tehlikeli atıkların kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama 
ekipmanları ve özellikleri:  
Kimyasal atıklar, toksik, korozif (pH<2 ve pH>12), yanıcı ve reaktif (su ile reaksiyon verebilen, 
şoklara hassas) özelliklerden en az birine sahip olmaları durumunda tehlikeli atık olarak kabul 
edilirler. Bu özelliklerden hiçbirine sahip olmayan tehlikesiz kimyasal atıklardan katı olanlar 
evsel atıklar ile birlikte toplanırlar, sıvı olanlar ise kanalizasyon sistemi ile uzaklaştırılırlar. 
Tehlikeli atık özelliğine sahip sıvı atıklar variller ile toplanarak geçici depolama alanında diğer 
atıklarından ayrı bir bölümde toplanır.  
 
Pillerin ayrı toplanması için bölümlerde ve katlarda geri dönüşüm pil atık kutuları 
bulunmaktadır.  
 

3.3. ATIKLARIN TAŞINMASI, TAŞIMADA KULLANILACAK EKİPMAN VE ARAÇLAR 

3.3.a) Evsel atıkların taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar; 
Atık toplama poşetlerinin ağzı sıkıca bağlandıktan sonra atıklar bu iş için ayrılmış tekerlekli 
rengi yeşil taşıma araçlarıyla geçici atık deposuna taşınır. 
 
3.3.b) Ambalaj atıklarının taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar;  
Ünitelerden toplanan ambalaj atıkları mavi renkli torbalarda ayrı olarak toplandıktan sonra 
bu iş için ayrılmış araçlarla geçici atık deposuna taşınır.  
 
3.3.c) Tıbbi atıkların taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar; 
Tıbbi atık torbaları ünite içinde bu iş için eğitilmiş ve ayrılmış personeller tarafından alınır ve 
geçici atık deposuna taşınır. Tıbbi atıkların taşınması amacıyla kolay yüklenip boşaltılabilen, 
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poşetlere zarar verebilecek keskin köşeleri olmayan, kolay temizlenip dezenfekte edilebilen, 
üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK”  ibaresi bulunan, 
turuncu renkli, tekerlekli çöp kutusu veya arabaları kullanılır. Tıbbi atık taşınmasından 
sorumlu personel, taşıma sırasında bone, gözlük, maske, eldiven, çizme, turuncu renkli özel 
giysi, giyilir. Taşıma işleminde kullanılan özel giysi ve ekipmanlar ayrı bir yerde muhafaza 
edilir ve bu kıyafet sadece tıbbi atıkları toplarken ve taşırken giyilir. Tıbbi atık torbaları 
ağızları sıkıca bağlanmış olarak ve sıkıştırılmadan atık taşıma araçlarına yüklenir, toplama ve 
taşıma işlemi sırasında el veya vücut ile temastan kaçınılır. Atık torbaları asla elde 
taşınmazlar. Atık taşıma araçları her gün düzenli olarak temizlenir ve dezenfekte edilirler. 
Araçların içinde herhangi bir torbanın patlaması veya dökülmesi durumunda atıklar güvenli 
olarak boşaltılır ve taşıma aracı beklenmeden dezenfekte edilir. Tıbbi atıklar ile evsel nitelikli 
atıklar aynı araca yüklenmez ve taşınmazlar. 
 
3.3.d) Tehlikeli atıkların taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar; 
Tehlikeli kimyasal atıklar,  kimyasal atık bidonlarında biriktirilerek toplandıktan sonra tıbbi 
atık taşıma personeli tarafından tıbbi atık taşıma aracı ile geçici kimyasal atık deposuna 
taşınır. Tehlikeli kimyasal atıkları taşımakla görevlendirilen tıbbi atık taşıma personeli çalışma 
sırasında eldiven, koruyucu gözlük, maske kullanır; çizme ve özel koruyucu turuncu renkli 
elbise giyer.  
 

3.4. ATIK TOPLAMA VE BİRİKTİRME EKİPMANLARININ BULUNDUĞU YERLER, 
TOPLAMA PROGRAMI VE TAŞIMA GÜZERGÂHI  

3.4.a) Evsel nitelikli atık biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, toplanma saati ve atık 
taşıma araçlarının izleyeceği güzergâh 
Evsel nitelikli atıkların toplanması amacıyla pedallı atık kovaları kullanılır. Bu kovalar 
servislerde hemşire odası, doktor odası ve hasta yakınlarının ulaşabileceği kolaylıkta servis 
koridorunda ve idari bölümlerde yeterli sayıda bulundurulur. Atıkların toplanması hasta 
yoğunluğunun en az olduğu saatlerde yapılır. Bu saatler; sabah 08.00, öğlenden sonra 15.00, 
akşam ise 21.30 saatlerinde toplanmaktadır. Güzergâh olarak polikliniklerden ve servislerden 
hastane idaresi tarafından belirlenen asansörle zemin kata taşınır. Buradan atık deposuna 
ulaştırılır. 
  
3.4.b) Ambalaj atığı biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, toplanma saati ve atık taşıma 
araçlarının izleyeceği güzergâh 
Ambalaj atıklarını toplamak için servislerde hemşire odası, doktor odası ve sekretaryanın 
olduğu bölümde, idari bölümlerde birer adet mavi çöp kovaları bulundurulur. Atıklar sabah 
08.00 de toplanır. Güzergâh olarak polikliniklerden ve servislerden hastane idaresi tarafından 
belirlenen asansörle zemin kata taşınır. Buradan atık deposuna ulaştırılır. 
 
3.4.c) Tıbbi atık biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, toplanma saati ve atık taşıma 
araçlarının izleyeceği güzergâh 
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Pedallı tıbbi atık toplama kovaları servisler için tedavi odası, müdahale odası, pansuman 
odası, muayene odası ve servis koridorunda bulundurulur. Laboratuar, röntgen, 
polikliniklerde tıbbi atıkların oluşacağı yerlere en yakın noktalara pedallı tıbbi atık kovası 
yerleştirilir. Tıbbi atık torbaları, tıbbi atık toplama personelleri tarafından günde 2 kez 
aşağıda belirlenmiş saatlerde toplanır. Sabah 08.00, öğlenden sonra 15.00 de 
toplanmaktadır. 
 
Tıbbi atık oluşumunun fazla olduğu ameliyathane, acil servis, diyaliz gibi servislerde ihtiyaca 
göre toplama saatleri belirlenebilir. Toplanan atıklar hasta ve hasta yakınlarının en az olduğu 
yerler tercih edilerek en kısa yoldan geçici tıbbi atık deposuna götürülür. Güzergâh, 
polikliniklerden ve servislerden hastane idaresi tarafından belirlenen asansörle zemin katına 
taşınır. Daha sonra geçici tıbbı atık deposuna ulaştırılır. 
 
3.4.d) Tehlikeli atık biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, toplanma saati ve atık taşıma 
araçlarının izleyeceği güzergâh 
Bölümlerde biriktirilen tehlikeli kimyasal atıklar atık bidonlarının ¾’ü dolduğunda tıbbi atık 
görevlisine haber verilerek taşıması sağlanır. Katlardan toplanan tehlikeli kimyasal atıklar 
özel tıbbi atık görevlileri tarafından geçici kimyasal atık deposuna taşınması sağlanmaktadır. 
Laboratuar cihazlarının tehlikeli kimyasal atıkları zemin koridorunun çok kalabalık olmadığı 
zamanda geçici kimyasal atık deposuna taşınması sağlanmaktadır. 

3.5. GEÇİCİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ  

3.5.a) Evsel atık geçici atık deposunun yeri ve özellikleri 
Evsel atıkların toplanması amacıyla, hastanemiz bahçesinde geçici atık deposu oluşturulmuş, 
tabanı ve duvarları sağlam geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan, sürme kapılı, kapısı 
maviye boyalı, kanalizasyona bağlı ızgaralı bir sistemi olan ve kolay temizlenebilmesi için bir 
su musluğu mevcut olan geçici evsel atık deposu kullanılır.  
 
3.5.b) Tıbbi atık geçici deposunun yeri ve özellikleri 
Tıbbi atıkların geçici depolanması için hastanemiz bahçesinde geçici atık deposu 
oluşturulmuş, tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz mikroorganizma ve kir tutmayan, kapısı 
turuncu renge boyalı, üzerinde siyah renkle ”Uluslararası Biyotehlike”  amblemi ve ”DİKKAT 
TIBBİ ATIK” ibaresi bulunan, geçici tıbbi atık deposu kullanılır. Zeminde sızmalara karşı talaş 
kullanılır. Atıklar geçici depoda günlük biriktirilir, en fazla 48 saat bekletirilir, günlük olarak 
belediye tarafından alınır.  
 

3.6. TOPLAMA EKİPMANLARININ TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU 
 
3.6.a) Tıbbi atık taşıma araçları ile geçici atık depolarının temizliği ve dezenfeksiyonu 
Tıbbi atık taşıma arabaları, atıklar geçici atık deposuna boşaltıldıktan sonra mutlaka 
dezenfekte edilir. Geçici tıbbi atık deposunun temizliği ve dezenfeksiyonu kuru olarak yapılır. 
Depo atıkların boşaltılmasını takiben temizlenir, dezenfekte edilir. Tıbbi atık içeren bir 
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torbanın yırtılması veya boşalması sonucu dökülen atıklar uygun ekipman ile toplandıktan, 
sıvı atıklar ise odun talaşı ile yoğunlaştırıldıktan sonra tekrar kırmızı renkli plastik torbalara 
konulur ve kullanılan ekipman ile birlikte bölme derhal dezenfekte edilir. 
 
3.6.b) Dezenfeksiyon amacı ile kullanılacak dezenfektanlar  
Tıbbi atık taşıma arabaları ve depolarının dezenfeksiyonunda  %10’luk çamaşır suyu kullanılır.  
 
 

3.7. KAZA ANINDA ALINACAK ÖNLEMLER VE YAPILACAK İŞLEMLER 
 
3.7.a) Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında 
oluşabilecek yaralanmalarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler  
Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasında oluşacak yaralanma anında yaralanan kişi hemen 
acil servise başvurur, pansuman ve gerekli ise tetanos aşısı yapılır. En kısa sürede olay 
Enfeksiyon Kontrol Komitesi’ne bildirilir. Yaralanan personel, gerekli kontrollerin ve 
takiplerinin yapılabilmesi için Enfeksiyon Hastalıkları polikliniğine müracaat eder. Yaralanma 
hafta sonu veya tatil günlerinde olmuş ise supervisor hemşire ile temasa geçilir. 
 
3.7.b) Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında 
oluşabilecek dökülme ve yayılmalarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler  
Tıbbi atık toplamakla görevli personeller atığın dökülmesini önlemekle ilgili gerekli tedbirleri 
alırlar. Eğer çöp kovasına, taşıma aracına ve depolama alanına kazayla sıvı tıbbi atık dökülür 
ise sıvı atık odun talaşı yardımıyla yoğunlaştırılıp, tıbbi atık poşetine konulur. Yüzey hemen 
%10’luk çamaşır suyu ile dezenfekte edilir. 
 
3.7.c) Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında 
oluşabilecek yaralanmalar, dökülme-yayılma ve diğer kazaların bildirilmesi, kayıt altına 
alınması ve raporlanması  
 
Bu kazalar hakkında rapor tutulup, Çalışan Güvenliği Komitesi’ne bildirilir. 
 
 

3.8. SORUMLU PERSONEL  

3.8.a) Evsel nitelikli atıklar ile ambalaj atıklarının toplanması ve taşınmasından sorumlu 
personel ve görev tanımları 
Evsel atıkları toplamaktan servislerdeki her vardiyada bulunan personeller sorumludur. Bu 
personeller atıkları toplamak, toplanan atıkları atık taşıma aracıyla geçici atık deposuna 
taşımakla ve çöp kovalarının temizliğini yapmaktan sorumludurlar. 
 
3.8.b) Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasından sorumlu personel, görev tanımları ve 
çalışma sırasında kullanılacak özel kıyafetler  
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Ünite içinde tıbbi atıkların toplanmasında ve taşınmasından Abdil KILIÇ adlı personel 
sorumludur. Görevi: 

 Tıbbi atıkları belirlenen saatlerde toplanmasını sağlamak 
 Toplama esnasında yönetmelikte belirtilen özelliklere sahip turuncu renkli özel 

kıyafeti giyilmesini sağlamak 
 Tıbbi atıkları sıkıştırma ve aktarma yapmadan toplayıp ağızlarını sıkıca kapatılması ve 

yerine boş tıbbi atık poşetinin koyulmasını sağlamak 
 Topladıkları atıkları tıbbi atık taşıma araçlarıyla geçici atık deposuna taşımasını 

denetlemek, 
 Taşıma araçlarının ve çöp kovalarının temizliği ve dezenfeksiyonunun sağlanması. 

3.8.c) Geçici atık deposunun/geçici atık depolama konteynırlarının işletilmesinden sorumlu 
personel ve görev tanımları  
Sorumlu personel: Mehmet ÇETİN 
Sorumlu personelin görevleri; 

 Depodaki tıbbi atıkları ve evsel atıkları belediye yetkilisine teslim etmek, 
 Teslimden sonra geçici atık depolama ünitesinin günlük temizliği ve dezenfeksiyonu, 
 Belediye tarafından hazırlanan teslim makbuzunu alıp atık sorumlusuna iletmek, 
 Servislerden atıkların taşınması sırasında gördüğü olumsuzlukları idareye bildirmek,  
 Geçici depo alanında çalışan personel çalışma süresince turuncu renkli özel elbise, 

gözlük, maske, eldiven ve çizme giyer, bu kıyafeti çalışma alanı dışında kullanmaz. 

 

3.9. KAYIT TUTMA VE RAPORLAMA  

3.9.a) Oluşan tıbbi atık miktarının belirlenmesi ve kayıt altına alınması  
Hastanemizde oluşan tıbbi atık miktarı geçici atık deposu sorumlu personeli tarafından 
tartılarak kayıt altına alınması sağlanır. Tıbbi atıklar, tutanak ile geçici depo alanında belediye 
yetkililerine teslim edilir. 
 
3.9.b) Kayıt altına alma ve raporlamadan sorumlu personel 
Kayıt altına alınan veriler sorumlu çevre mühendisi tarafından raporlanır. Tıbbi atık kayıtları 
yıl sonunda valiliğe bildirilir ve 3 yıl boyunca saklanır. 


