
TIBBİ ATIK PROTOKOL 

1- PROTOKOL TARAFLARI  

 İş bu protokol, 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliği (protokolde Yönetmelik olarak anılacaktır) kapsamında hazırlanmış olup tıbbi atık üreticisi 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(protokolde Sağlık Kuruluşu olarak anılacaktır) ve Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında akdedilmiştir.  

2- PROTOKOL KONUSU  

Sağlık Kuruluşu tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi teslim edilecek olan tıbbi atıkların, Yönetmelik kapsamında halk sağlığına ve 

çevreye zarar vermeden toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi işidir.  

3- TIBBİ ATIK KAPSAMI  

Tıbbi Atık toplanması ve taşınması sırasında Yönetmelik kapsamında kabul edilecek atıklar aşağıdaki gibidir;  

18 01 01 Kesiciler (18 01 03 hariç)  

18 01 02 Kan torbaları ve kan yedekleri dahil vücut parçaları ve organları (18 01 03 hariç)  

18 01 03* Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar  

18 01 04 Enfeksiyonu Önlemek Amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabii olmayan atıklar (örneğin sargılar, vücut alçıları, tek 

kullanımlık giysiler, alt bezleri)  

18 02 01 Kesiciler (18 02 02 hariç)  

18 02 02* Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar  

18 02 03 Enfeksiyonu Önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabii olmayan atıklar  

18 02 05 Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar  

18 01 06 Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar 

İş bu protokolün konusu Yönetmelikte tanımlanmış olan tıbbi atıklar olup; yine bu yönetmelikte yer alan belediye atığı/ diğer 

atıklar, ambalaj atıkları, tehlikeli atıklar ve radyoaktif atıklar bu protokolün kapsamına girmez. 

4- SORUMLULUKLAR  

4.1. Sağlık Kuruluşunun Sorumlulukları:  

a) Tıbbi atıkları hiçbir suretle diğer atıklarla karıştırmadan oluşumları sırasında kaynağında ayrı olarak toplamak ve biriktirmekle,  

b) Tıbbi atıklar ile kesici-delici atıkları toplarken teknik özellikleri Yönetmeliğin 10. maddesinde belirtilen;  Tıbbi atıkların 

toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı, orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban 

dikişli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı 100 mikron olan, en az 10 kilogram kaldırma kapasiteli, üzerinde görülebilecek 

büyüklükte ve her iki yüzünde siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresini taşıyan kırmızı 

renkli plastik torbalar kullanmakla  

c) Sağlık Kuruluşu tarafından kullanılan torbaların sterilizasyon işlemi sırasında üniteye zarar verecek ölçüde deformasyona uğraması, 

erimesi, yapışması…  nedeniyle bu torbaların tıbbi atık sterilizasyon tesisine kabul edilmemesi durumunda mevcut torbaları yenilemekle, 

d) Torbaların en fazla ¾ oranında doldurulması, ağızlarının sıkıca bağlanması ve gerekli görüldüğü hallerde her bir torbanın yine aynı 

özelliklere sahip diğer bir torbaya konularak kesin sızdırmazlığının sağlanması, bu torbaların hiçbir şekilde tekrar kullanılmaması ve 

sıkıştırılmaması, boşaltılmaması ve başka bir kaba aktarılmaması hususlarına riayet etmekle,  

e) Kesici ve delici özelliği olan atıkları 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 veya aynı özelliklere sahip lamine kartondan yapılmış kutu veya konteynerler içinde 

toplayarak, bu biriktirme kaplarını da en fazla ¾ oranında doldurarak, ağızlarını kapatmakla ve kırmızı plastik torbalara koymakla,  

f) Tıbbi atık torbalarının ünite içinde taşınmasını Yönetmelik hükümleri ve sınırlamaları çerçevesinde yapmakla,  

g) Tıbbi atıkları geçici depolamak amacıyla Yönetmelik çerçevesinde inşa edilmiş geçici atık deposunda biriktirmek ve Samsun 

Büyükşehir Belediyesinin toplama aracına vermekle,  

h) İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından tespit edilen tıbbi atık bertaraf bedelini ödemekle yükümlüdür. 

i) Her bir taşıma işlemine ilişkin bilgilerin kaynağında kayıt altına alınabilmesi için atık üreticileri,  Bakanlığın online uygulaması olan 

Entegre Çevre Bilgi Sistemi içerisinde yer alan MOTAT (Atık Yönetim Uygulaması) üzerinden atık taşıma talebinde bulunmalıdırlar.  

4.2.Samsun Büyükşehir Belediyesinin Sorumlulukları  

a) Tıbbi atıkların, Sterilizasyon Tesisine güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamakla,  

b) Tıbbi atıkların, Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde biriktirilmemesi ve ambalajlanmaması, geçici atık deposu içinde, 

başta görevli personel olmak üzere çevre ve insan sağlığı ile taşımayı olumsuz etkileyecek şekilde ağzı bağlanmamış, yırtılmış, patlamış, 

dökülmüş tıbbi atık torbaları ve kapları ile otoklavlanabilir tıbbi atık torbası haricinde başka bir torba ile tıbbi atık atıldığının veya tıbbi 

atıkların atık deposuna doğrudan boşaltıldığının tespit edilmesi halinde, olumsuzluk giderilene kadar hiçbir suretle tıbbi atıkları 

toplamamakla,  

c) Tıbbi Atıkları, lisanslı Tıbbi Atık Toplama Araçları ile zamanında toplamakla yükümlüdür. 

 

5- TIBBİ ATIK ALINDI MAKBUZU 

Tıbbi atık miktarlarının kontrolü amacıyla atıklar sağlık kuruluşlarından alınmadan önce tartılmakta ve bilgiler 3 nüshalı tıbbi atık alındı 

makbuzuna yazılmaktadır. Aslı sağlık kuruluşunda, nüshalardan biri Samsun Büyükşehir Belediyesinde kalmaktadır. 3. Nüsha yedektir.  



6- ÖDEME ŞEKLİ ve ZAMANI  

6.1.Sağlık Kuruluşu, Tıbbi Atık Bertaraf Ücretini aylık dönemler halinde, fatura kesim tarihinden itibaren en geç 15. gün saat 17.00’a 

kadar Samsun Büyükşehir Belediyesi Vakıfbank Samsun Şubesi: TR:93 0001 5001 5800 7303 6575 97 IBAN nolu hesaba yatıracaktır.  

6.2.Ödeme dekontunun açıklama kısmına; kurum veya işyeri sahibi adı, ihbarnamede yer alan sicil numarası, vergi numarası veya TC no 

ve “Tıbbi Atık Ücretidir” ibaresi bilgilerinin doldurulması zorunludur. 

6.3.Yönetmeliğin 23’ncü maddesi uyarınca her yıl için İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından tespit edilecek ‘Tıbbi Atık Bertaraf’ ücreti esas 

alınacak olup, tespit edilen ücret, herhangi bir ihbar ve ihtara lüzum kalmaksızın geçerli olduğu dönem içerisinde yapılacak tıbbi atık 

toplama ve bertaraf işlemlerine uygulanacaktır.  

7- ÖDEMENİN GECİKMESİ  

Yönetmelik gereği tıbbi atık bertaraf ücretinin işbu protokol belirtilen vadelerde atık üreticisi tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesine 

ödenmemesi halinde, herhangi bir ihtar ve ihbara lüzum kalmaksızın fatura kesim tarihinden itibaren 15. gün mesai bitimine kadar 

yapılmayan ödemelere aylık gecikme faizi uygulanacağı taraflarca kabul ve beyan olunmuştur.  

8-PROTOKOLÜN EKLERİ:  

İşbu protokolde belirtilmeyen hususlarda ilgili Yönetmelik hükümleri, Genelgeler ile geçerli olacaktır.  

9- GENEL HÜKÜMLER:  

9.1.Tarafların protokolde yazılı adresleri yasal tebligat adresleri olarak kabul edilmiş olup, adres değişikliği halinde karşı tarafa en geç 15 

gün içinde yazılı olarak bildirilecektir. Protokolde yazılı adreslere yapılacak tebligatlar, Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal 

tebligat olarak kabul edilecektir.  

9.2.İş bu protokol hükümleri Samsun Büyükşehir Belediyesi ile yazılı mutabakat olmadıkça hiçbir şekilde değiştirilemez.  

9.3.Tıbbi Atık Yönetim Planının uygulanması aşamasında, iş bu protokol maddelerinde değişiklik olması durumunda protokol 

yenilenecektir.  

9.4. Uygulanan mevzuatlarda değişiklik olması durumunda yeni yürürlüğe girecek olan mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.  

9.5. İş bu protokol taraflar arasında …………. tarihinde 3 nüsha olarak düzenlenmiş, taraflarca üzerinde anlaşılarak imza altına alınmıştır.  

10- YETKİLİ MAHKEME:  

İş bu protokolden doğan anlaşmazlıklarda SAMSUN Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.  

Sağlık Kuruluşu Samsun Büyükşehir Belediyesi Samsun Büyükşehir Belediyesi 

Adı:  SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Fatih KUTBAY 

Katı Atık Yönetimi Şub. Müd. V. 

 

 

 

Ali TULUMEN 

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkan V.  

 

Adresi:  Adresi: Pazar Mah. Necip Bey Cad. no:35 

İlkadım/SAMSUN 

Branşı:  Telefon: 03624316090 

Yönetici İsmi:  Faks:  

Tel/Faks:  Vergi Dairesi: GAZİLER 

T.C. No:  Vergi No: 7420036297 

Vergi Dairesi:  

Vergi No:  

Kaşe / İmza 

 


