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DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNE GÖRE 

(WHO)  SAĞLIK KURULUŞLARINDA  

ÜRETİLEN ATIKLARIN DAĞILIMI 

 

   % 80  evsel nitelikli atıklar   

    

   % 15  patolojik ve enfekte atık 

   % 1 kesici & delici  atık 

   %  3 kimyasal ve farmasötik atık 

   % 1’den daha azı radyoaktif & sitotoksik atık 

    & özel atıklar (kullanılmış piller,basınçlı kaplar veya 

kırık termometreler)  

 

 



 

 

TÜİK’ NA GÖRE  

  

  

• 2009 yılında 57 078 ton tıbbi atık toplandı 

• 2010 yılında 59 966 ton tıbbi atık toplandı 

• >>> Bir yılda  240 bin ton evsel nitelikli atık  

 

• Tıbbi atığın % 21’i İstanbul’da 

                       % 12’si Ankara’da 

                       % 8’i ise İzmir’de toplanmıştır.  

 

 



EVSEL  ATIK YÖNETİMİ  

• Çevre Yönetim Birimi Kuruluşu 

   -Amacı  

   -Görev ve sorumlulukları 

   -Görev dağılımı 

• Evsel Atık Yönetimi :Cerrahpaşa Örneği 

   Atıkların kaynağında ayrı toplanması 

taşınması,geçici depolanması, 

   azaltılması ,geri dönüştürülmesi   



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  

• Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü  

   2010 yılını tıbbi atık çözüm yılı olarak 

hedefleyen bir eylem planı hazırlamış ve 

hizmetin ülke geneline yaygınlaşması 

gayesi ile 05 Kasım 2010 tarihinde 

2010/17 sayılı genelgeyi yayımlamıştır. 

 

http://www.csb.gov.tr/turkce/index.php?Sayfa=anasayfa


           

       İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  

          ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ (ÇYB) 

 
 

• 09.08.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında,  

    16 .08 2011 tarihli ve 28027 Sayılı en son değişikliği içeren 
"Çevre Denetimi Yönetmeliği’nin  12 Maddesi gereğince  

     20 yatak ve üzeri sağlık kuruluşlarında bulunması ve çevre 
görevlisi çalıştırmak zorunluluğuna dayanarak kuruldu . 

 

• İstanbul Üniversitesi Çevre Yönetim Birimi; Cerrahpaşa Tıp, 
İstanbul Tıp, Diş Hekimliği Fakülteleri ile Onkoloji ve Kardiyoloji 
Enstitülerinin katılımları ile kurulmuştur. 

 

• İ.Ü.Çevre Yönetim Biriminin HAGED şemsiyesi altında 
koordinatörlük olarak görev yapması kararlaştırılmış olup her 
Fakülte ve Enstitü koordinasyon Kurulunda dörder üye ile temsil 
edilmektedir. 



 

Ç.Y.B.’nin  Amacı  

 
 

 

• Çevre Yönetim Birimi, faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine 
neden olan ve/veya neden olabilecek ve  

    denetime tâbi kurum, kuruluş veya işletmelerin  

    faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu,  

    alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını 
değerlendiren, yıllık iç tetkik programları düzenleyen 
birimdir. 

 



 Görev ve Sorumlulukları  

 

1. CTF'nin çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek 
belirlenmiş faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan 
tedbirlerin sahadaki uygulamalarını değerlendirmek,  

 

2. CTF'nin çevre yönetimi faaliyetlerini belirlemek, yürütmek 
ve koordine etmek,  

 

3. İlgili yönetmelik hükümleri gereğince yılda iki defadan az 
olmamak üzere kendi iç tetkikini gerçekleştirir ve rapor 
hazırlar,  

4. CTF'nin çevresel konularda alınması gerekli izin, lisans ve 
belgeleri alma ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmek,  

 

 

 

 

 



Görev ve Sorumlulukları 

5. Bakanlık ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce istenecek 

    bilgi ve belgeleri hazırlamak, gerektiğinde çevresel konular 

    hakkında görüşme ve yazışmalar yapmak  

 

6. Ç.Y. B. ulaştırılan acil günlük sorunları 

    belirlemek, çözümüne yönelik ilgili birimlerle koordinasyonu 

    sağlamak ve sonuçlarını raporlamak  

 

7.CTF çalışanlarına çevresel konularda eğitim verir ve 

    özendirici faaliyetler düzenler,  

 

8.Hasta ve hasta yakınlarına çevre bilincini geliştirecek eğitim 

   çalışmaları yapar,  

 

 



Görev ve Sorumlulukları 

9.    Kaynağı ne olursa olsun her türlü alımı yapılan veya 
yapılacak olan mal ve hizmet kapsamında Ç. Y. B. görev 
alanı içerisine giren konularda denetim yapar, buna ilişkin 
olarak satın alma esnasında (mal ve hizmet) teknik 
şartname hazırlama sürecinde yer alır,  

 

10.   CTF' de hizmet alımı yolu ile hizmet veren temizlik ve  
yemekhane hizmetlerinin devamı aşamasında işin 
takibi amacıyla Ç.Y. B. çalışanlarından oluşan uzman 
üyeler, muayene , kabul ve birim kontrol teşkilatlarında 
görev alırlar  

 

11. Çevre Yönetim Birimi acil eylem planını CTF acil eylem 
planı kapsamında hazırlamak,  

 

12.  Ç.Y. B. yukarıda sayılan tüm bu faaliyetleri oluşturduğu 
alt birimler aracılığıyla yürütür.  

 



Çevre Yönetim Biriminin 

web sitesi  

 



         Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (CTF)     

Çevre Yönetim Birimi 

    Dekanlığına bağlı, Başkan, üç Çevre Görevlisi, Birim 
Sekreteri, Başhekimlik, Hastane Müdürlüğü, Hemşirelik 
Hizmetleri Müdürlüğü, Bölüm Başkanlıkları ve 
Danışmanlardan oluşmaktadır  

  

 

http://www.addthis.com/bookmark.php


  

Çevre Yönetim Kurulu  

 
   

• Başkan: Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı (Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hast.) 

• Prof. Dr. Fatiş Altındaş (Dekan Yardımcısı) 

• Prof. Dr. Oktay Demirkıran (Anesteziyoloji AD) TIBBİ ATIKLAR  

• Prof. Dr. Mustafa Demir (Nükleer Tıp AD)    RADİOAKTİF  ATIKLAR 

• Prof. Dr. Dildar Konukoğlu (Biyokimya AD) TEHLİKELİ  ATIKLAR  

• Doç. Dr. S. Serdar Erturan (Başhekim Yardımcısı) 

• Doç. Dr. Pelin Öcal (Kadın Hastalıkları ve Doğum AD) EVSEL ATIKLAR  

• Doç. Dr. Selman Demirci (Anatomi AD) 

• Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Yılmaz (Çevre Görevlisi) 

• Yrd. Doç. Dr. Ender Çetin (Çevre Görevlisi) 

• Öğr. Gör. Dr. Eray Yurtsever (Çevre Görevlisi) 

• Dr. Hem. Leman Kutlu (Hemşirelik Hizmetleri Müdürü) 

• Uzm. Ecz. Yasemin Güler (Eczacılık Hizmetleri Müdürü) 

• Uzm. Zuhal Odabaşı (Hastane Müdür Yardımcısı) 

• Hem. Emine Parlar (Sorumlu Hemşire) 

http://www.ctf.edu.tr/index.php/tr/component/mailto/?tmpl=component&template=maxgaming-tg&link=4db11f918b864f9b09c8c192a74c1c301f6c270c


Ç.Y.B.Görev  Dağılımı 

 

 

A1. Atık  Yönetimi  : 5 alt birim  

A1-Evsel Nitelikli Atıklar      1 Genel A.    2 Ambalaj A. 

A2-Tıbbi Atıklar  1. Enfeksiyöz A.    2. Patolojik A.   3. Kesici Delici A. 

A3-Tehlikeli Atıklar 

A4-Radyoaktif Atıklar 

A5-Diğer  1 İnşaat A.       2 Bahçe A.     3 Mobilya A. 

 

B. Su Yönetimi 1-İçme ve Kullanma Suyu 2-Evsel Atık Sular 3-Laboratuvar 
Sıvı A. 

C. Hava Kalitesi Yönetimi     C1-İç Ortam Hava Kalitesi 

D. Gürültü Kirliliği ve Çevre  Düzenleme  1 -Gürültü Kontrolü 2-Park, Bahçe 
3-Otopark 

E. İnsan Kaynakları  1-Eğitim    2-Performans 

F. Enerji Kullanımı 

G. Çevre Yönetim Birimi Verilerinin Değerlendirilmesi 

 



EVSEL ATIK KAPSAMI 

 A-GENEL ATIKLAR:  

 

    Sağlıklı insanların bulunduğu kısımlar, hasta olmayanların 
muayene edildiği bölümler, ilk yardım alanları,idari 
birimler,temizlik hizmetleri,mutfaklar,ambar ve atölyelerden 
gelen atıklar 

    Evsel nitelikli atıklar kontamine  olmamış atıkları kapsar . 

    Tıbbi, tehlikeli, radyoaktif atıklarla bulaş olduğu taktirde evsel 
nitelikli atık kapsamından çıkarılır. 

 

 B-AMBALAJ  ATIKLARI: Tüm birimler, mutfak,ambar,atölye 
vs.den kaynaklanan tekrar kullanılabilir,geri dönüşebilir , geri 
kazanılabilir atıklar: 

     Plastik,Kağıt, Karton, Mukavva, Cam  , Metal vs  

 

 

 
 

 

 

 

     

 
 

http://www.istanbul.edu.tr/sakucev/


  EVSEL ATIK BİRİMİ GÖREVİ  
 

İÜ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde üretilen evsel 

nitelikli genel ve ambalaj atıklarının ; 

1-kaynağında ayrılması 

2-toplanması  

3-taşınması  

4-geçici depolanması 

5-atık minimizasyonundan  alt birim sorumludur. 

6-atık geri dönüşüm ve bertarafı için  

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş  

lisanslı firmaya teslimi ve denetiminden Çevre Yönetim 

Birimi  sorumludur. 

http://www.istanbul.edu.tr/sakucev/


   EVSEL ATIKLARIN 

KAYNAĞINDA AYRILMASI 
 

EĞİTİM ÇALIŞMALARI 

• Atıkların kaynağında ayrılarak toplanması konusunda 

tüm çalışanlara, hasta ve hasta yakınlarına 

bilinçlendirme eğitimleri düzenlendi. 

 

• Atık toplamada görevli temizlik personeline göreve 

başlamadan önce hastane atıklarının ayrımında dikkat 

edilmesi gereken hususlar konusunda eğitim verildi. 

 

• Tıp Fakültesi Öğrencileri  :1. ve 5. Sınıflara Ders 

 

http://www.istanbul.edu.tr/sakucev/


EVSEL ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRILMASI 

BİLİNÇLENDİRME İÇİN AFİŞ   

 

Tıbbi Ressam Buket SERDAR 



EVSEL ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRILMASI 

GEREKLİ MALZEMENİN TEMİNİ 

• Kırmızı torba :Tıbbi atıklar 

• Mavi torba  :Geri dönüşümü olan kağıt karton  

cam metal atıklar 

• Siyah torba  : Geri dönüşümü olamayan  evsel 

atıklar 

 

http://www.istanbul.edu.tr/sakucev/


EVSEL ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRILMASI 

GEREKLİ MALZEMENİN TEMİNİ 

• Torbalar : 

• 100 μm kalınlığında 

• Yırtılma ve delinmeye dayanıklı 

• Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı 

• Min . 10  kg taşıma kapasiteli 

• Kırmızı torbaların üzerinde ‘Tıbbi atık’ ve/veya 

uluslararası biyotehlike amblemi olmalı 

• Kovalar:  Ayak basma pedallı ve tıbbi atıklar için 

üzerinde tıbbi atık amblemi olan kovalar önerilir 

http://www.istanbul.edu.tr/sakucev/


EVSEL ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRILMASI 

GEREKLİ MALZEMENİN TEMİNİ  

 

Tüm atıkların kaynağında ayrı toplanması için; atıkların 

oluştuğu yerlerde, yeterli büyüklükte ve sayıda, atığın 

türüne ve niteliğine uygun atık torba ve kovaları  

bulunmalıdır 

 

 

http://www.istanbul.edu.tr/sakucev/


 

EVSEL ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRILMASI 

GEREKLİ MALZEMENİN TEMİNİ 
 

 

     

           

       GENEL EVSEL ATIK 

         

 Katı atıkların kontrolü 

Yönetmeliği  hükümleri 

doğrultusunda taşınır ve bertaraf 

edilir  

 
 
 

 
 

 

  

 

AMBALAJ ATIKLARI 

 

TIBBİ ATIKLAR 

 

Ambalaj Atıkları 

Kontrolü 

Yönetmeliği 

hükümleri 

doğrultusunda geri 

kazanımı sağlanır  

Patolojik atıklar  

Enfekte atıklar  

Kesici-delici atıklar 

Tehlikeli atıkların toplanması 

ve bertarafı  için “Tehlikeli 

Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliği” hükümleri 

uygulanır 

Radyoaktif atıkların 

toplanması ve bertarafı  

için “Türkiye Atom 

Enerjisi Kurumu” 

mevzuatı  hükümleri 

uygulanır 

http://www.istanbul.edu.tr/sakucev/


EVSEL ATIKLARIN KAYNAĞINDA 

AYRILMASI 



EVSEL ATIKLARIN KAYNAĞINDA 

AYRILMASI 

 



EVSEL ATIKLARIN KAYNAĞINDA 

AYRILMASI 



EVSEL ATIKLARIN      

      KAYNAĞINDA TIBBİ ATIKLARDAN 

AYRILMASI 

• SÜREKLİ EĞİTİM ! 

• Hangi atıkların tıbbi atık hangilerinin evsel 

atık ya da geri dönüştürülebilir olduğu 

konusunda ünite içi denetimlerde ve 

hizmet içi eğitimde personel 

bilgilendirilmelidir 

http://www.istanbul.edu.tr/sakucev/


          EVSEL ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRILMASI 

                  KARTON KUTU & BİLİNÇLENDİRME  



EVSEL ATIKLARIN 

KAYNAĞINDA AYRILMASI 

Her bir atığın kovasının  üzerine  atılacak atığın türünün 

yazılması ve ilgili yerlere atıklarla ilgili talimatların 

yazılması önemlidir. 



EVSEL ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRILMASI 

GEREKLİ MALZEMENİN TEMİNİ 

KARTON    KUTULAR  
 ATIK PİL KUTUSU  



EVSEL ATIKLARIN 

KAYNAĞINDA AYRILMASI 



EVSEL ATIKLARIN 

KAYNAĞINDA AYRILMASI 



EVSEL ATIKLARIN TOPLANMASI 

• Evsel nitelikli atıklar toplanmaları sırasında tıbbi atıklar 

ile karıştırılmazlar. Karıştırılmaları durumunda tıbbi atık 

olarak kabul edilirler.  

• Serum ve ilaç şişeleri gibi cam ambalaj atıkları 

kontamine olmamaları şartıyla cam ambalaj 

kumbaralarına yada mavi torbalara toplanır  

• Kullanılmış serum şişeleri toplanmadan önce uçlarındaki 

lastik ,hortum,iğne gibi hasta ile temas eden kontamine 

olmuş materyellerden ayrılır .Kontamine materyel tıbbi 

atık esaslarına göre toplanır. 

 

 

 

 

http://www.istanbul.edu.tr/sakucev/


        EVSEL ATIKLARIN      

      KAYNAĞINDA TIBBİ ATIKLARDAN 

AYRILMASI 
 

• Tıbbi atıklar üretildiği yerde uygun şekilde ayrı toplanır  

ANCAK  bulaş olmamış tıbbi malzemelerin ambalajlarının 

bunlara katılmaması gerekir  

• Tıbbi atık bir maliyet ödenerek bertaraf edilmektedir 

oysa ki ambalaj atığı geri dönüşebilir . 

http://www.istanbul.edu.tr/sakucev/


EVSEL ATIKLARIN KAYNAĞINDA TIBBİ 

ATIKLARDAN AYRILMASI 

Tıbbi atıklar bertaraf edilmek için yakılır … 

• Gereksiz yere tıbbi atık poşetine atılan  plastik 

maddeler uygun ısıda yakılmazlar  ise dioksan ve  

furan  gibi toksik gaz oluşumuna sebep olurlar >> 

hava ,su,toprak kirliliği >>tarım ürünleri 

etkilenir>>insan sağlığını tehdit eder   ….  

     

http://www.istanbul.edu.tr/sakucev/


EVSEL ATIK MİNİMİZASYONU 

• Atıkların oluşumunun ve miktarının kaynağında en aza 

indirilmesi esastır. 

 

• Sağlık uygulamalarının tek kullanımlık malzemeye 

dayandırılması atık miktarını arttırmaktadır.  

 

• Alınacak malzemeler geri dönüşüme ve  tekrar kullanıma 

uygun olanlardan seçilip ve bu tür malzemelerin kullanılması 

özendirilir. 

  

• Tadilat ve inşaat faaliyetleri sürecinde atık oluşumunu en 

     aza indirecek önlemler içeren planlar yapılmalı. 

 

http://www.istanbul.edu.tr/sakucev/


EVSEL ATIK MİNİMİZASYONU 

• Ambalaj atıkları,  depolanırken 

ve taşınması esnasında daha az 

yer kaplaması için mümkünse 

katlayarak,küçülterek atılmalı  

 

• Sulu atıklar ise mümkün 

olduğunca susuzlaştırılmalıdır. 

 

• Bu önlemler ağırlık ve maliyet 

açısından önemli ekonomik 

avantaj sağlar .sağlamaktadır. 

 

http://www.istanbul.edu.tr/sakucev/


    EVSEL ATIKLARIN ÜNİTE İÇİ 

TOPLANMASI VE TAŞINMASI   

• Dörtte üç oranında dolmuş 

atık torbaları  görevli 

personel tarafından  ağzı 

bağlı olarak  evsel atık   

konteynerine yerleştirilir.  

• Konteynerin ağzı kapatılır  

• Bu şekilde atıklar 

üretildikleri ünitelerden 

uygun taşıma araçları ile 

geçici atık deposuna  

götürülür.   

 

  

http://www.istanbul.edu.tr/sakucev/


EVSEL ATIKLARIN ÜNİTE İÇİ 

TOPLANMASI VE TAŞINMASI  
• Evsel atık taşıma konteyneri ,tıbbi atık konteyneri ayrıdır. 

• Eğitilmiş personel tarafından tekerlekli, kapaklı 

paslanmaz metal, plastikten yapılmış yükleme boşaltma 

esnasında torbaların hasarlanmasına veya delinmesine 

yol açabilen keskin kenarları olmayan  

     yüklenmesi, boşaltılması ,temizlenmesi ve 

dezenfeksiyonu kolay sadece bu iş için ayrılmış araçlar . 

• Atık taşıma araçları  gün sonunda yıkanıp temizlenir 

dezenfekte edilir . 

 

http://www.istanbul.edu.tr/sakucev/


EVSEL ATIKLARIN TOPLANMASI 

• Evsel atık toplayanlar ve 

tıbbi atık  toplayanlar 

ayrılmalıdır. 

• Temizlik elemanlarının 

koruyucu başlık, maske, 

gözlük, iş tulumu, bot, özel 

eldiven kullanması 

sağlanmalı ve koruyucu 

aşıları tam olmalıdır. 

• Personelin eğitimi  

     sağlık kontrolü önemli  

http://www.istanbul.edu.tr/sakucev/


EVSEL ATIKLARIN ATIK 

MERKEZİNE   TAŞINMASI  

 
• Tıbbi atık toplayanlar için özel bir ‘hastane atık toplama  

planı hazırlanmalı hangi birimin atığının ne zaman 

toplanacağı önceden belirlenmelidir. 

 

• Atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergah, hastaların 

tedavi olduğu yerlerden diğer temiz alanlardan insan ve 

hasta trafiğinin yoğun olduğu saatlerden ve   bölgelerden 

uzak olacak şekilde belirlenmelidir. 

http://www.istanbul.edu.tr/sakucev/


EVSEL ATIKLARIN  GEÇİCİ 

DEPOLANMASI 

• Genel atıklar, lisanslı 
firmaya teslimine kadar 
geçici depolama alanında 
bekletilir  

 

• >20yatak : geçici depo inşa  

• < 20 yatak :konteyner  

 

• Kapasitesi : 2 günlük atığı 
alabilecek  

• 48 saati geçmemek üzere 
bekletilir  

 

 

 

 

http://www.istanbul.edu.tr/sakucev/


ATIKLARIN GEÇİCİ 

DEPOLANMASI  
 İKİ BÖLMELİ   KAPALI BİR MEKAN                    TIBBİ ATIK  

EVSEL ATIKLAR 

 

      

http://www.istanbul.edu.tr/sakucev/




GEÇİCİ ATIK DEPOLAMA MERKEZİ 

• Geçici deponun tabanı ve duvarları sağlam ,geçirimsiz 
mikroorganizma ve kir tutmayan , temizlenmesi 
dezenfeksiyonu kolay bir malzemede ile kaplanır. 

 

• Yeterli aydınlatma , pasif havalandırma sistemi, sıcak 
bölgelerde özel soğutma sistemi olmalı. 

 

• Depo kapıları dışarı açılır veya sürmeli ,daima  temiz 
boyanmış olmalı .Kapılar kullanımları dışında kapalı ve 
kilitli olmalı  

 

• Herhangi bir hayvan girmeyecek şekilde inşa edilmeli .  

• Yağmur ve rüzgar gibi etkenlerle etrafa dağılmamalı, 
Yangına ve acil durumlara karşı önlemler alınmalıdır 

 

• Yetkisi olmayan kişiler geçici atık deposuna girmemelidir 

http://www.istanbul.edu.tr/sakucev/




GEÇİCİ ATIK DEPOLAMA MERKEZİ 

• Evsel nitelikli atıkların konulduğu bölmede 

kanalizasyona bağlı ızgaralı bir drenaj sistemi ve 

bölmenin kolaylıkla temizlenebilmesi için basınçlı bir 

su musluğu bulunur.  

 

• Bölme atıklar boşaltıldıktan sonra  düzenli aralıklarla  

temizlenir, dezenfekte edilir ve ilaçlanır. 
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GEÇİCİ ATIK DEPOLAMA MERKEZİ 

• Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin temizliği ve 

dezenfeksiyonu kuru olarak yapılır.  

• Bölme atıkların boşaltılmasından sonra  temizlenip, 

dezenfekte edilmeli ve gerekirse ilaçlanmalıdır.  

• Tıbbi atık içeren bir torbanın yırtılması veya boşalması 

sonucu dökülen atıklar uygun ekipman ile toplandıktan, 

sıvı atıklar ise uygun emici malzeme ile 

yoğunlaştırıldıktan sonra tekrar kırmızı renkli plastik 

torbalara konulmalı ve kullanılan ekipman ile birlikte 

bölme derhal dezenfekte edilmelidir. 
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GEÇİCİ ATIK DEPOLAMA MERKEZİ 
• Yirmiden  az yatağa sahip üniteler, geçici atık deposu 

olarak konteyner kullanmak zorundadırlar.  

• Bu  konteynerlerin özelliklere : 

• Konteynerler ünitenin en az iki günlük tıbbi atığını 

alabilecek boyutta ve sayıda olmalıdır.  

• Konteynerler, kullanıldıkları ünitenin sınırları içinde 

doğrudan güneş almayan, hastane giriş-çıkışı, 

otopark ve kaldırım gibi yoğun insan ve hasta 

trafiğinin olduğu yerler ile gıda depolama, hazırlama 

ve satış yerlerinden uzağa yerleştirilmelidir. 

 

http://www.istanbul.edu.tr/sakucev/


EVSEL VE AMBALAJ ATIKLARI  

BÖLGE BELEDİYESİNE 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI  

LİSANSLI BERTARAF FİRMASINA  



AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ 

YÖNETMELİĞİ  

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Ambalaj: Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, bir ürünün üreticiden 

kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, 

korunması, saklanması ve satışa sunulması için kullanılan herhangi 

bir malzemeden yapılmış… 

d) Ambalaj atığı üreticisi: Ambalajlı ürünü kullanarak ambalaj atığının 

oluşmasına sebep olan gerçek veya tüzel kişileri,  

 



AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ 

YÖNETMELİĞİ 

• Genel İlkeler, Görev, Yetki ve Yükümlülükler 

  MADDE 5 – (1) Ambalaj atıklarının yönetimine ait ilkeler aşağıda 

belirtilmiştir: 

a) Doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir 

kalkınma ilkeleri doğrultusunda üretimin sağlanması ve depolanacak 

atık miktarının azaltılması amacıyla ambalaj atıklarının 

oluşumunun önlenmesi, üretimin kaçınılmaz olduğu durumlarda 

ise öncelikle tekrar kullanılması, geri dönüştürülmesi, geri 

kazanılması ve enerji kaynağı olarak kullanılması esastır.  

d) Ambalaj atığı üreticileri, ambalaj atıklarını, bağlı bulundukları 

belediyenin ambalaj atıkları yönetim planına uygun olarak, diğer 

atıklardan ayrı biriktirmek ve belediyenin toplama sistemine 

bedelsiz vermekle yükümlüdür.   

 



AMBALAJ ATIKLARI 

DEKANLIK  

TEMEL BİLİMLER  

ACİL  

AMBALAJ  ATIKLARI GENEL 
ATIKLARDAN AYRI OLARAK 
KONTEYNERLERDE TOPLANIP 
FARKLI BİR LİSANSLI FİRMAYA 
VERİLMEKTEDİR . 
 
 
AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA 
NOKTALARI  



İŞ BANKASI   

KANTİN 

BÖLGELERİ  

MERKEZ LABO    



YEMEKHANE 

BEYİN CERRAHİSİ  



AMBALAJ ATIKLARI 

Toplama araçları ilçelere göre 

boyutları ve özellikleri yönünden 

farklılıklar göstermektedir; 

ancak 

hepsinin üzerinde ambalaj atığı 

toplama aracı olduğunu belirtir 

yazı ve resimler bulunmaktadır. 



AMBALAJ ATIKLARI 

• Ayırma Tesisleri 

• Ayırma tesislerine getirilen bu atıklar türlerine göre  

     (kağıt-karton, plastik, cam ve metal) tasnif edilir. 



  

ATIKLARIN GERİ 

DÖNÜŞÜMÜ  
• Bir  Ton kullanılmış kâğıt atığının geri dönüşümü 

sonucunda, 16 adet yetişmiş çam ağacı ve 85 

metrekarelik ormanlık alan tahrip edilmeyecek. 

Böylelikle Türkiye genelinde yılda 80 milyon çam ağacı 

ve 40.000 hektar ormanlık arazi korunmuş olacak. 

 



ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ 
 

• Bir  Ton metal atığın geri dönüştürülmesi sonucunda 

1300 kg hammadde tasarrufu sağlanır.Bu miktar 

Türkiye'de yıllık olarak toplam 2 milyon tona 

ulaşmaktadır.  

• Bir Ton plastik ambalaj atığının geri dönüşümü 

sonucunda 14000 kwh enerji tasarrufu sağlanmış olur. 

Plastik geri dönüşümü yapılıyor. 

 

 



ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ  

FAALİYET RAPORU 2012 

06.12.2011 Tanışma Toplantısı yapıldı. 

 

27.12.2011 Görev tanımları(Evsel Nitelikli Atıklar) 18 kişiye anlatıldı  

 

14.03.2012 tarihinde Merkez Laboratuarında Hem. Emine PARLAR 
tarafından Atık Yönetimi ile ilgili eğitim yapılmıştır. 

 

17.04.2012 Çevre Yönetim birimi görevlendirme yazıları ile ilgili 20 kişinin 
katıldığı bir toplantı yapıldı . 

     Aşağıda belirtilen tarihlerde Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde çalışan 
hemşirelere Atık Yönetimi ile ilgili Hem. Emine PARLAR ve Hem. Nurgül 
TAYRAN tarafından eğitim verilmiştir. Toplam 840 hemşire katılmıştır.  

 

29.05.2012 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde çalışan 14 

     Atık personeline Hem. Emine PARLAR tarafından Atıkların toplanması ve 
taşınması ile ilgili eğitim yapılmıştır. 

http://www.istanbul.edu.tr/sakucev/


ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ  

FAALİYET RAPORU 2012 
 
• Çevre Yönetim Birimi üyelerinin katılımı ile düzenli olarak 

20.05.2011 tarihinden itibaren her hafta Çarşamba günleri toplantı 
yapılmıştır.  

 

• Toplantılarda Çevre Yönetim Biriminin tanımı, kuruluş amacı, 
görev ve sorumlulukları tanımlanmış, talimat ve prosedürler 
oluşturulmuştur.  

 

• Her hafta Hem. Emine PARLAR,Hast.Müd.Yard.Zuhal ODABAŞI  
tarafından hastane genelinde gözlemler  yapılarak sorunlar 
çözüme ulaştırılmaktadır.  

• Atık Merkezi kontrolleri düzenli olarak yapılmakta ve atık 
personellerinden ay içerisinde birimlerden gelen tıbbi atıklarla 
ilgili kayıtlar birimimizce kontrol edilmektedir. 

 

• Kağıt atık kutuları istenerek gerekli birimlere dağıtımı sağlandı. 
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T.C. 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çevre Yönetim Birimi 

 
 

ETAP ZİYARET LİSTESİ 

             Tarih                             Anabilim Dalı 

04 Temmuz 2012               Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD -     

                                              Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD 

11 Temmuz 2012                  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD-Nöroloji AD 

25 Temmuz 2012                  İç Hastalıkları AD ve Poliklinikleri – 

                                              Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD 

01 Ağustos 2012                Ortopedi ve Travmatoloji AD- Göğüs Hastalıkları AD              

08 Ağustos 2012               Nükleer Tıp AD-  Radyodiagnostik AD- 

                                              Anestezi ve Reanimasyon AD   

15 Ağustos 2012                   Genel Cerrahi AD- Poliklinikleri-  

                                              Çocuk Cerrahisi AD ve Poliklinikleri 

29 Ağustos 2012                    Kulak Burun Boğaz AD-  

                                              Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD 

29 Ağustos 2012                    Kan Merkezi-Nöroşürirjü AD –  

                                              Fikret Biyal Merkez Araştırma Laboratuarı  

12 Eylül 2012               Göğüs Cerrahisi AD,  Acil Birim 

                                              Kalp Damar Cerrahisi AD-Monoblok Ameliyathane 

19 Eylül 2012               Göz Hastalıkları AD- Dermatoloji AD-Üroloji AD 

26 Eylül 2012                         Radyasyon Onkolojisi – Kadın Hastalıkları ve Doğum AD 

03 Ekim 2012                         Personel Yemekhanesi-Kantinler-Atık Merkezi 

                                                                                                 



ZİYARETLER-RAPORLAMA 

İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Çevre Yönetim Birimi 

İÇ DENETİM RAPORU 

Denetim No:Sayfa No:1Denetim 
Tarihi:11.07.2012DENETLENEN ANABİLİM DALI:Nöroloji Anabilim Dalı 

 

DENETLENEN ANABİLİM DALI SORUMLUSU:Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Güneş KIZILTANHemşirelik 
Hizmetleri Sorumlusu: Uz. Hem. Berna MANDACI 

DENETÇİLER:Doç. Dr. Pelin ÖCALDoç. Dr. Gülsüm YILMAZYrd. Doç. Dr. Ender ÇETİN 

Uz. Hem. Nurgül TAYRANUz. Sağ. Kur. Yönt. Hem. Güzin DEMİR 

 

GENEL GÖZLEMLER ve ÖNERİLER:  

Geri dönüşüm kutusunun içine siyah poşet kullanıldığı gözlendi, mavi poşet konulması önerildi.  
Hoca polikliniği katında  en az iki yere 1 evsel atık, 1 geri dönüşüm kutusu ve üzerlerinde 
uyarıcı belirteçlerin konulması önerildi.İlgili birim mutfağına, geri dönüşebilen atıkların (plastik su 
şişesi, yoğurt kovası, vb.) toplanması için mavi poşetli atık kovası konulması önerildi.Yemek 
şirketinin hasta hasta yakınına verdiği yemeklerde köpük yemek tabaklarının kullanıldığı 
gözlendi. Bu kapların sağlık açısından, özellikle sıcak yemeklerin sağlığı açısından riskli 
olacağı dile getirildi. 

Elektrofizyoloji Laboratuvarı:Kullanılan eldivenlerin ve oksitlenen elektrotlar evsel atığa atıldığı 
gözlendi. Bu tür atıkların tıbbi atık olduğu, tıbbi atık poşetine atılması gerektiği belirtildi. 

EEG Laboratuvarı1 tane evsel atık kovası konulması önerildi. 

EMG Laboratuvarı1 tane tıbbi atık kovası ve uyarıcı belirteçler ile atıkların ayrıştırılmasının 
anlatılması önerildi. 

POLİKLİNİK Evsel atık kovası ve kağıt atık kutusu koridora konulması önerildi. 

 

      İMZA (DENETÇİLER):                 ONAY  (ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ BAŞKANI): 
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-Geçici depoya transfer sırasında tıbbi atık poşetlerinin  üzerine mutlaka  

Tehlikeli Atık” ibaresinin konulması gerektiği belirtildi.  

 

-Sarı tıbbi atık kovalarının amaçlarının dışında kullanılmaması  

gerektiği belirtilmiştir 

 

-İlaç ampullerinin (kesici-delici atık) sarı tıbbi atık kovasına,  

kemoterapötik ajan içermeyen ilaç flakonlarının geri dönüşüm için cam atık 

içinde toplanması gerektiği hatırlatıldı.  

 

-İlgili laboratuvarda kullanılan kimyasalların listesinin oluşturması istendi.  

 

-Röntgen film atıklarının “ Tehlikeli Atık” olarak kaynağında ayrı 

toplanmadığı gözlendi. Ayrı toplamaları önerildi. 

 

ZİYARETLER-GENEL GÖZLEMLER & ÖNERİLER 
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 -Numune karşılama odasında tıbbi atık kovasının olmadığı tespit edildi. 

Eldiven, idrar kabı, enjektör pistonunun siyah renkli çöp poşeti içine 

atıldığı görüldü. Her türlü kan ve vücut sıvısı ile temas etmiş malzeme 

ve materyalin tıbbi atık olarak kabul edildiği belirtildi. 

 

 - Batıcı-delici atıkların konulduğu sarı tıbbi atık kovası içine poşet 

   konulmaması önerildi. Kırık pipet parçalarının direkt  kırmızı atık torbası içine 

   atıldığı gözlendi, sarı tıbbi atık kovası içine atılması önerildi.  

 

-Kırmızı tıbbi atık poşeti içine  atılan distile su bidonlarının geri dönüşüme 

mavi evsel atığa atılması önerildi. 

 

-Tıbbi atık kovası içine evsel atık atıldığı gözlendi. İlgili birime 2 evsel atık, 

1 geri dönüşüm kutusu, 2 tıbbi atık kovası konulması  önerildi.  

 

-Atık pil kutusunun içinde tıbbi atık ve evsel atık atıldığı gözlendi. 

Kutunun görevlilerin kontrolünde bir noktaya taşınması istendi.  

 

 

ZİYARETLER-GENEL GÖZLEMLER &ÖNERİLER 
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İZLEM 
 

• Kayıt Tutma Beyan  Bildirin Yükümlülüğü : 

• Atık üreten tesis ve işletmeler ile bertaraf ve geri 

kazanım işlemlerini yapan kişi, kurum ve kuruluşlar kayıt 

tutmakla yükümlüdürler. 

    atık türü, atığın kod numarası, atık miktarı,atığın 

kaynağı,gönderildiği tesis, taşıma şekli, atığın tabi 

tutulduğu işlemler.. 

• Atıkları üreten bölümlerden toplanan atık miktarının ve 

kompozisyonunun aylara göre dağılımının kayıtları 

tutulmalı (Atık Beyan Formları) 
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                         İZLEM 

• Sorunlu atıkların geldiği bölümler belirlenmeli 

• Yerleştirilen kumbara & konteyner sayısı dağıtılan 

ekipman sayısı bilinmeli 

• Verilen eğitim değerlendirilmesi (anket& denetimler) 

yapılmalı 

• Konularında da istatistikler tutulmalı 

• Bu veriler izlenerek  yapılan hizmetler iyileştirilmeli . 
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CTF EVSEL ATIK ÜRETİM 

MİKTARI  

• Gelişmiş ülkelerde tıbbi kuruluşlar her yıl yarım 
milyon ton atık üretmektedir 

 

 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi :  

     Örnek :11.10.2012:  3920 kg - 4 000 kg/gün 

                 12.10.2012:  4190 kg - 4000 kg /gün 

    Günde 8 ton evsel atık üretilmektedir  

    Yılda    2920 ton evsel atık . 
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CTF AMBALAJ  ATIK MİKTARI 
• 01.08.2012       895 kg kağıt      85  kg plastik  

• 03.08.2012     1665                   45     

      04.08.2012      390  

• 06.08.2012       440 

• 07.08.2012       830                    60   

• 08.08.2012     1330                  190   

• 10.08.2012       605                    45    

• 13.08.2012       700                    10 

• 14.08.2012       420  

• 16.08.2012       570                    60   

• 17.08.2012       750                    30   

• 18.08.2012       900                  100 

• 21.08.2012       900                    70  

• 23.08.2012       910                    30 

• 24.08.2012       680                    40 

• 25.08.2012        610 

• 27.08.2012        600                    40  

• 28.08.2012        550 

• 30.08.2012        500                    30  

• 31.08.2012       1100                 140 

AYDA    15345    kg kağıt        
                 975     kg plastik 
 
YILDA   195 TON  AMBALAJ     
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Atık Miktarı 

• Devlet ve özel hastanelerden çıkan toplam katı atık 

miktarı, fiziksel kompozisyon dağılımı açısından 

incelendiğinde; 

• Devlet hastanelerinde yatak başı günlük  

• 1,92 kg. tıbbi atık  

• 0,38 kg. evsel katı atık   

• 0,09 kg geri kazanılabilir madde olmak üzere  

• Toplam 2,39 kg atık oluşurken 

• Poliklinik başı günlük tıbbi katı atık miktarı ise devlet 

hastanelerinde 0,05 kg, 

http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/tibbi/tibbiatikklavuz.pdf 

http://www.csb.gov.tr/turkce/index.php?Sayfa=anasayfa


Atık Miktarı 

• Özel Hastanelerde 

• Tıbbi                      2,01 kg. 

• Evsel katı atık      1,35 kg.  

• Geri kazanılabilir madde  0,98 kg.  

• Toplam 4,34 kg atık oluştuğu belirlenmiştir.  

• Poliklinik başı günlük tıbbi katı atık miktarı ise  özel 

hastanelerde 0,18 kg  bulunmuştur.  

http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/tibbi/tibbiatikklavuz.pdf 
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İstanbul’un günlük 14 bin ton, yıllık yaklaşık 5 milyon tona ulaşan 

evsel atığı  bir çok Avrupa ülkesinin atığından daha fazladır.  

Toplanan katı atık miktarının ağırlık olarak % 15-20’si hacim olarak 

da % 60’ını geri dönüşümü mümkün atıklar oluşturmaktadır.  

 



 



SONUÇ  

  Sağlık kuruluşlarında  üretilen evsel nitelikli atıklar kaynağında 

ayrı toplanmalı   

  Eğitim ve bilinçlendirme  toplantıları yapılmalı 

  Geri dönüşüm üzerinde hassasiyetle durulmalı  

  Üretilen  evsel nitelikli  atıkların oluşumunun azaltılması 

       amaçlanmalı , geri dönüşüm (cam,kağıt,plastik ,metal)       

       sistemi  uygulanmalı 

    Gerekli ekipmanlar, çöp torbaları,konteynırlar temin edilmeli  

    Satın almada geri dönüşebilen malzemelerin tercih edilmesi     

       sağlanmalı. 
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            Yaşam şartlarının  çok hızlı geliştiği yeni 

nesillerinin doğayla uyumlu yaşama tekniklerinden koptuğu 

toplumlar, ne kadar gelişmiş olurlarsa olsunlar, ürettikleri   

olumsuzlukların sonucunda kaybolmak zorunda kalmıştır…. 

                                         TEŞEKKÜRLER  
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