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1. AMAÇ: 
Bu talimat, Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde üretilen tüm tıbbi 
atıkların hasta, veteriner hekim ve hastane çalışanlarının sağlığını tehdit etmeyecek şekilde 
minimizasyonu, cinslerine göre ayrıştırılması, toplanması, taşınması, geçici depolanması, kurumdan 
uzaklaştırılması, kayıt altına alınması ile ilgili standart bir yöntem belirlemektir. 
 
2. SORUMLULUK: 
Bu talimatın uygulanmasından Hastane Başhekimliği, İç Hizmetler Birimi ve temizlik ile ilgili 
personel sorumludur. 
 
3. UYGULAMA: 
• Kliniklerde biriken atıklar türlerine göre ayrı ayrı toplanarak, temizlik personeli tarafından 

katlarda bulunan atık toplama alanına getirilir. Burada her bir atık türü için ayrılmış alanlarda 
atıklar geçici olarak depolanır. 

 
• Atık toplama alanında biriken atıklar, geçici depolama alanına götürülür. Hastane içinde toplama 

ve taşıma esnasında atık toplama kutularının kapalı olmasına dikkat edilir. 
 
• Tüm atıklar için geçici depolama alanlarında toplanan atıkların bekleme süresi 48 saati aşmaz. 
 
• Veteriner fakültesi nekropsi salonundaki tüm atıklar türlerine göre ayrıştırılmış atık kovalarından 

alınarak türlerine göre ayrılmış konteynırlarda ara atık aktarma odalarına götürülerek toplanır. 
 
• Evsel nitelikli atıklar bölümlerde biriken çöp kovalarından Temizlik Personeli tarafından 

alınarak katlarda bulunan atık ve ara toplama alanına getirilerek evsel atıklar için ayrılan alana 
bırakılır. Daha sonra katlarda bulunan atıklar, evsel atık taşıma personeli tarafından geçici 
depolama alanına taşınır. 

 
• Tıbbi atık alanı, her boşaltıldığında 1/100 oranına sulandırılmış çamaşır suyu ile (20 litre) plastik 

fırça kullanılarak fırçalanır ve en az 30 dk bu şekilde bırakılır ardından arabadaki su boşaltılır ve 
temiz su ile durulanarak kurumaya bırakılır. 

 
• Tıbbi Atık Taşıma Personeli, tıbbi atık toplama işlemi sırasında tıbbi atık yönetmeliğine uygun 

kolay yıkanabilen turuncu renkli özel kıyafet ve çizme giymeli, kauçuk eldiven takmalıdır. Bu 
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özel kıyafet ve ekipmanlar diğer temizlik elemanı kıyafetlerinden ayrı bir alanda muhafaza 
edilmelidir. Eldivenli elle kesinlikle yüzeylerle temas edilmemeli, gereken her durumda bir 
eldeki eldiven çıkarılarak hareket edilmelidir ve “El Yıkama ve Eldiven Kullanma Talimatına” 
uyulmalıdır. 

 
• Atık toplama işlemi sırasında mavi veya siyah atık poşeti içinde tıbbi atık görülürse temizlik 

personeli bu atık poşetini uygun boyda kırmızı atık poşeti içine koyarak tıbbi atık olarak 
ortamdan uzaklaştırılmalıdır. 

 
• Geçici depolama alanında bekleyen tıbbi atıklar anlaşmalı bir firma tarafından günlük olarak 

alınır. Tıbbi atıklar Taşıyıcı firmam tarafından tartılarak alır. Tıbbi atıklar Ulusal Atık Taşıma 
Formu ile (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan form) Belediyenin tıbbi atık 
bertaraf için yetkilendirdiği Tıbbi atık bertaraf yüklenicisine karşılıklı imzalanarak teslim edilir. 

 
• Yüklenici, tıbbi atık taşıma aracı Tıbbi Atık Yönetmeliğine uygun özelliklere sahiptir. 

 
 
4. İLGİLİ DÖKÜMANLAR: 
− BYG-TL.  El Yıkama ve Eldiven Kullanma Talimatına 


