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1. AMAÇ
Ambulans, İstasyon, KKM ve İdari Birimler içinde oluşan tıbbi, evsel ve tehlikeli
atıkların; toplanması ve uzaklaştırılması işlemlerini düzenlemeyi ve standardizasyonunun
sağlanmasını amaçlar.
2. KAPSAM
İl Ambulans Servisi Başhekimliği binalarını, Komuta Kontrol Merkezini, istasyonları ve
ambulansları kapsar.
3. KISALTMALAR
UATF: Uluslararası Atık Toplama Formu
4. TANIMLAR
5. SORUMLULAR
Talimatın uygulanmasından; İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Komuta Kontrol Merkezi
ve istasyonlarda çalışan tüm personel takibinden; Başhekim Yardımcısı ve Başhekim
denetiminden sorumludur.
6. FAALİYET AAKIŞI
6.1. Tıbbi atıklar ilgili sağlık personeli tarafından oluşumları sırasında kaynağında diğer
atıklar ile karıştırılmadan ayrı olarak biriktirilmelidir.
6.2. Batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olmayan tıbbi atıklar, “Uluslararası
Biyotehlike “ amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik
torbalara konulmalıdır.
6.3. Enfekte olan veya olmayan; batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek
her türlü atıklar, (enjektör iğnesi, iğne içeren diğer kesiciler, bistüri, kırık her türlü cam
vb.) delinmeye dayanıklı sert plastikten yapılmış tıbbi atık kutularına atılmalıdır.
6.4.Tıbbi atık kutuları ¾ oranında dolduğunda tıbbi atık toplama firmasına teslim
edilmelidir.
6.5.Tıbbi atık torbaları ağzı kapatılarak
a) Acil Yardım İstasyonları içinde bulunan tıbbi atık kovalarına atılmalıdır..
b) Acil Yardım İstasyonu tıbbi atık toplama firmasını bilgilendirerek en geç 48 saat
içinde alınmasını sağlamalıdır.
c) İstasyon personeli atık tesliminde Ulusal Atık Toplama Formunu (UATF)
doldurarak gerekli nüshayı Başhekimlik bünyesinde olan Tıbbi Atık Hizmet İşleri
Kontrol Teşkilatına teslim etmelidir. Ulusal Atık Toplama Formlarının nasıl
doldurulacağı Tıbbi Atık Yönetim Planı’nda ( KLT. PL. 04) yer almaktadır.
6.6. Tıbbi atıkların ne zaman anlaşmalı firmaya teslim edildiğine dair bilgi nöbet defterine
yazılmalıdır..
6.7. Başhekimlik, Komuta Kontrol Merkezi, istasyon ve ambulanslarda oluşan evsel
atıklar buralara yerleştirilmiş olan çöp kutularına atılmalıdır.
6.8. Başhekimlik ve Komuta Kontrol Merkezinde oluşan evsel atıklar; temizlik
görevlilerince bina dışındaki çöp konteynerlarına bırakılmalıdır.
6.9.Ambulans ve istasyonlarda oluşan evsel atıklar istasyon görevlilerince; belediye
tarafından belirlenmiş olan çöp toplama noktalarına bırakılmalıdır.
6.10. Atık piller istasyonda biriktirilerek aylık malzeme temini sırasında Teknik Destek ve
Ambulans Lojistik Birimi’nde bulunan atık pil toplama kutularına bırakılmalıdır.
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6.11. UYARI VE ÖNLEMLER
6.11.1. Tıbbi atık torbaları ve kutuları tek kullanımlık olup, tekrar kullanılmamalıdır.
6.11.2. Tıbbi atıkları atarken personel mutlaka eldiven giyilmelidir.
6.11.3. Tıbbi atıklar için kırmızı tıbbi atık torbası kullanılmalıdır.
6.11.4. Evsel atıklar için siyah çöp torbası kullanılmalıdır.
6.11.5. Kâğıt karton plastik ve metal ambalaj atıkları için mavi renkli plastik torbalar
kullanılmalıdır.
6.11.6. Atık torba ve kutuları ¾ oranından fazla doldurulmamalıdır.
6.11.7. Tıbbi atık torbalarının yırtılması ve patlaması veya dökülmesi durumunda
atıklar güvenli olarak yeni bir torbaya boşaltılır ve kova ivedilikle dezenfekte
edilmelidir.
6.11.8. Tıbbi atıklar tıbbi atık toplama aracı gelmeden kesinlikle dışarıya
bırakılmamalı diğer atıklar ile karıştırılmamalı ve belediye atıklarının toplandığı
konteynerlara konulmamalıdır.










(TIBBİ) ENFEKTE ATIK
İnsan dokusu ve organlarıplesenta
Kan ve kan ürünleri
Kan ve vücut sıvısı bulaşmış
atıklar.
Bulaşıcı hastalığı olan
hastaların yemek atıkları
İdrar, dışkı kapları, sonda
setleri
Enjektör, kanüller
Enj. Iğneleri, bistüri
Serum şişe ve poşetleri






EVSEL ATIKLAR
Yemek atıkları
Ambalajlar
Kâğıt
Kavanoz, şişeler

TEHLİKELİ ATIKLAR
 Tehlikeli Kimyasallar
 Piller
 Bataryalar

7.İLGİLİ DOKÜMAN
7.1 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanmış 25.01.2017 tarih ve 29959
sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
7.2. Tıbbi Atık Yönetim Planı (KLT. PL. 04)

