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YETKİ VE 

SORUMLULUKLARI 

1. Tıbbi Atıklar Fakültemizde belirlenen zamanlarda toplanır. 

2. Görev alanındaki tıbbi atıkları toplamaya başlamadan önce sorumlu personel eldiven, 

koruyucu gözlük, maske kullanır, çizme ve turuncu renkli özel koruyucu kıyafetini giyer. 

3. Atıkları toplarken tıbbi atık taşımasında kullanılan turuncu renkli konteyner/kap/kova ile 
tıbbi atığı alacağı kliniğe gider. 

4. Topladığı tıbbi atıkları taşıma araçları ile geçici depo konteyner taşırken hastaların tedavi 

olduğu yerler ile diğer temiz alanlardan, çalışan ve hasta trafiğinin yoğun olduğu 

bölgelerden mümkün olduğunca uzak olacak şekilde taşır. 
5. Tıbbi atık toplarken, taşırken giydiği kıyafetlerini işleri bitiminde değiştirirler. 

6. Tıbbi atık torbalarının delinmesi, yırtılması ve sızdırma yapması durumunda Tıbbi Atıkların 

Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen şekilde prosedürüne uygun işlem yapar. 

7. Tıbbi atıkların toplanması ve taşınması sırasında oluşacak yaralanma durumunda hemen 
sorumlu kişilere bildirilir. 

8. Kalite politikası ve hedefleri doğrultusunda çalışır. 

9. Gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alır. 

10. Tıbbi atıkların toplandığı torbaları en fazla 4/3 oranında doldurur, ağızını sıkıca bağlar. 

11. Bu torbaları hiçbir şekilde tekrar kullanmaz. 

12. Tıbbi atık torbalarının içeriği hiçbir suretle sıkıştırılmaz, torbasından çıkartmaz ve başka bir 

kaba aktarmaz. 
13. Kesici 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! KASİCİ 

ve DELİCİ TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan plastik konteynerler içinde toplanır. 
14. Çalışma alanında ve binalarda atıkların birikmesine meydan vermez, atık naklinde ise giriş 

ve çıkışlarda çevreye zarar vermeyecek şekilde gürültüsüz olarak taşır.  

15. Akşam mesai bitiminde binada biriken atıklar atılmadan görev yerini terk etmez. 

16. Evsel nitelikli atıkları toplanma sırasında kesinlikle tıbbi atıkla karıştırmaz. 
17. Evsel nitelikli atıkların katı atıkların kontrolü yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 

taşınmasını ve bertaraf edilmesini sağlar. 

18. Serum ve ilaç şişeleri gibi cam ambalaj atıkları ise,  yine kontamine olmamaları şartıyla 

cam ambalaj kumbaralarında toplanır. Kumbara olmaması halinde ise diğer ambalaj atıkları 
gibi ayrı mavi renkli plastik torbalarda toplanır. 

19. Kağıt vb. atıkları değerlendirmek üzere ayrı yerde toplanır. 

20. Tıbbi atıkların toplama ekipmanı, atığın niteliğine uygun ve atığın oluştuğu kaynağa en 

yakın noktada bulundurur. 
21. Amirlerinin verdiği görevi yerine getirmek. 

 

Bu dokümanda açıklanan yetki ve sorumluluklarımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul 

ve taahhüt ediyorum. 
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