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YÖNETMELİK

Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığından:
TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

MADDE 1- 25/1/2017 tar�hl� ve 29959 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tıbb� Atıkların Kontrolü
Yönetmel�ğ�n�n 3 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmel�k; 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 3 üncü, 8 �nc�, 11 �nc�, 12
nc� ve 13 üncü maddeler� �le 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 97 nc�
ve 103 üncü maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmel�ğ�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) ve (ğ) bentler� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş, (ş) ve (u) bentler� yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdak� bentler eklenm�şt�r.

“b) Bakanlık: Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığını,”
“ğ) İl müdürlüğü: Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� �l müdürlükler�n�,”
“ü) MYK: Meslek� Yeterl�l�k Kurumunu,
v) Meslek� Yeterl�l�k Belges�: MYK tarafından yetk�lend�r�lm�ş belgelend�rme kuruluşlarınca düzenlenen ve

sınavlarda başarılı olanlara ver�len MYK Meslek� Yeterl�l�k Belgeler�n�,”
MADDE 3- Aynı Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (h) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş

ve aynı maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“h) Tıbb� atık taşıma araçlarının atık taşıma l�sansı alması, tıbb� atıkların �şleme tes�sler�ne l�sanslı araçlar �le

taşınması ve taşıma �şlemler�nde Bakanlık çevr�m�ç� s�stem�n�n kullanılması zorunludur. Ancak, günlük 1 k�lograma
kadar tıbb� atık üreten sağlık kuruluşlarına a�t tıbb� atıkların taşınmasında tıbb� atık alındı belges�/makbuzu kullanılır.”

“(3) Tıbb� atıkların toplanması, taşınması, geç�c� depolanması �le ster�l�zasyona tab� tutulması ve bertaraf
ed�lmes� süreçler�n� kapsayan tıbb� atık yönet�m�nde görevlend�r�len veya görevlend�r�lmes� öngörülen tüm personel,
�lg�l� alanda MYK Meslek� Yeterl�l�k Belges�ne sah�p olmak zorundadır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmel�ğ�n 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (e) bend� yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5- Aynı Yönetmel�ğ�n 8 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (g) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“g) Tıbb� atıkların yönet�m�yle görevl� personel� per�yod�k olarak eğ�tmekle/eğ�t�m�n� sağlamakla ve �lg�l�

alanda MYK Meslek� Yeterl�l�k Belges� bulunan personel çalıştırmakla,”
MADDE 6- Aynı Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (f), (ğ) ve (h) bentler� �le aynı madden�n

�k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“f) Günlük 1 k�logramdan fazla tıbb� atık üretmes� durumunda tıbb� atıklarını Bakanlık çevr�m�ç� s�stem�n�

kullanarak, günlük 1 k�lograma kadar tıbb� atık üretmes� durumunda �se tıbb� atık alındı belges�/makbuzu kullanarak
tesl�m etmekle,”

“ğ) Günlük 50 k�logramdan fazla tıbb� atık üretmes� durumunda tıbb� atık geç�c� deposu tes�s etmekle, günlük
50 k�lograma kadar tıbb� atık üretmes� durumunda geç�c� tıbb� atık konteyner� bulundurmakla, günlük 1 k�lograma
kadar tıbb� atık üretmes� durumunda �se tıbb� atık toplama aracına vermekle, tıbb� atık toplama aracının h�zmet
verememes� durumunda �se en yakın veya en uygun tıbb� atık geç�c� deposuna/konteyner�ne götürmekle,

h) Tıbb� atıkların yönet�m�yle görevl� personel�n� per�yod�k olarak eğ�tmekle/eğ�t�m�n� sağlamakla ve �lg�l�
alanda MYK Meslek� Yeterl�l�k Belges� bulunan personel çalıştırmakla,”

“(2) Askerî b�rl�k ve kurumlar �le Jandarma Genel Komutanlığı ve Sah�l Güvenl�k Komutanlığına a�t sağlık
kuruluşları, atık beyan formunu Bakanlıkça hazırlanan çevr�m�ç� uygulamaları kullanarak doldurma yükümlülüğünden
muaftır. Bunlara a�t sağlık kuruluşlarında oluşan tıbb� atık m�ktarı, her yıl Ocak ayından başlamak üzere en geç Mart
ayı sonuna kadar yazılı olarak M�llî Savunma Bakanlığı, İç�şler� Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığınca Bakanlığa
b�ld�r�l�r.”

MADDE 7- Aynı Yönetmel�ğ�n 12 nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(3) Günlük 1 k�lograma kadar tıbb� atık üreten sağlık kuruluşlarında tıbb� atıklar, b�r�kt�r�ld�ğ� kapaklı

konteyner/kap/kovanın �çer�s�nde 48 saatten fazla olmamak üzere beklet�leb�l�r. Bu atıkların �lg�l� beled�yen�n tıbb�
atık toplama ve taşıma aracı tarafından alınması sağlanır, tıbb� atık toplama aracının h�zmet verememes� hal�nde �se en
yakında ya da en uygun bulunan tıbb� atık geç�c� deposu veya konteyner�ne atık üret�c�s� tarafından kapaklı
konteyner/kap/kova �le götürülür. Tıbb� atıklar, tıbb� atık toplama aracı gelmeden önce kes�nl�kle dışarıya bırakılamaz,
d�ğer atıklar �le karıştırılamaz ve beled�ye atıklarının toplandığı konteynerlere konulamaz. Bu sağlık kuruluşları, tıbb�
atıklarını taşıma aracına tesl�m etmemeler� durumunda, atıklarının geç�c� depolanması konusunda en yakında veya en
uygun bulunan tıbb� atık geç�c� deposu veya konteyner�n a�t olduğu sağlık kuruluşu �le anlaşma yapmak ve bu
anlaşmayı �braz ederek beled�ye �le protokol yapmakla yükümlüdür. Bu sağlık kuruluşları �ç�n 11 �nc� madden�n
beş�nc� fıkrasındak� koşullar aranmaz.”



MADDE 8- Aynı Yönetmel�ğ�n 15 �nc� maddes�n�n sek�z�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı
madden�n dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(8) Tıbb� atıklar, Bakanlık çevr�m�ç� s�stem� kullanılarak l�sanslı taşıma aracına tesl�m ed�l�r. Günlük 1
k�lograma kadar tıbb� atık üreten sağlık kuruluşları, tıbb� atıklarını tıbb� atık alındı belges�/makbuzu kullanarak
öncel�kle taşıma aracına aks� halde �se en yakın veya en uygun tıbb� atık geç�c� deposuna/konteyner�ne tesl�m etmek
zorundadır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmel�ğ�n 23 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 23- (1) Bu Yönetmel�k hükümler� çerçeves�nde, sağlık kuruluşları ve tıbb� atık �şleme tes�sler�nde

tıbb� atıkların yönet�m�nde görevlend�r�len veya görevlend�r�lmes� öngörülen tüm personel çalıştığı
kurum/kuruluş/�şletme tarafından, tıbb� atıkların toplanması, taşınması, geç�c� depolanması �le ster�l�zasyona tab�
tutulması ve bertaraf ed�lmes� aşamalarında uyulacak kurallar ve d�kkat ed�lmes� gereken hususlar, bu atıkların
oluşturduğu sağlık r�skler� ve neden olab�lecekler� yaralanma ve hastalıklar �le b�r kaza veya yaralanma anında
alınacak tedb�rler� �çeren eğ�t�m programına per�yod�k olarak tab� tutulur.

(2) Sağlık kuruluşları ve tıbb� atık �şleme tes�sler�nde tıbb� atıkların yönet�m�nde görevlend�r�len personele
ver�lecek per�yod�k eğ�t�mlerle �lg�l� usul ve esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.”

MADDE 10- Aynı Yönetmel�ğ�n 25 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(2) Radyoakt�f atıklar, Türk�ye Enerj�, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu mevzuatı hükümler�ne göre

yönet�l�r.”
MADDE 11- Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 5 �nc� maddes� yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12- Aynı Yönetmel�ğe aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“Geç�ş hükmü
GEÇİCİ MADDE 6- (1) Tıbb� atıkların sağlık kuruluşlarının geç�c� depolarından toplanması, taşınması ve

tıbb� atık �şleme tes�sler�nde �şlenmes�nde görevlend�r�len veya görevlend�r�lmes� öngörülen personel �ç�n MYK
tarafından MYK Meslek� Yeterl�l�k Belges� zorunluluğu get�r�l�nceye kadar İl Müdürlükler� tarafından usul ve esasları
Bakanlıkça bel�rlenen eğ�t�m programı düzenlen�r. Bu eğ�t�m programı tıbb� atıkların yönet�m� aşamasında uyulacak
kurallar ve d�kkat ed�lmes� gereken hususlar, bu atıkların oluşturduğu sağlık r�skler� ve neden olab�lecekler� yaralanma
ve hastalıklar �le b�r kaza veya yaralanma anında alınacak tedb�rler� �çer�r ve tıbb� atık eğ�t�m�n� başarı �le tamamlayan
katılımcılara Yetk� Belges� düzenlen�r.”

MADDE 13- Aynı Yönetmel�ğ�n 32 nc� maddes�nde yer alan “Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı” �bares� “Çevre,
Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanı” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 14- Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 15- Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanı yürütür.

 
 


