
TIBB‹ ATIK KAVRAMININ OLUfiUMU

Çevrenin at›klarla kirlenmeye bafllamas› 18. yüzy›lda Sanayi Devrimi ile olmufltur.

Tüm dünyada ve ülkemizde nüfus art›fl› ve h›zl› sanayileflme ile birlikte, kat› at›klar ve

di¤er at›klarla beraber t›bbi at›klar da problem olmaya bafllam›flt›r. T›bbi at›klar insan

sa¤l›¤›n› tehdit eden boyutlara ulafl›nca baflta ‹ngiltere ve Japonya’da olmak üzere tep-

kiler bafllam›flt›r.

Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K)’nun 2004 verilerine göre ülkemizde 34 milyon ton

belediye at›¤› ve 17.5 milyon ton imalat sanayi at›¤› üretilmektedir. Buna göre ülkemiz-

de kifli bafl›na üretilen at›k miktar› günde 2 kg’› bulmakta, her insan y›lda ortalama a¤›r-

l›¤›n›n 10 kat› kadar at›k üretmektedir

At›k yönetimi, ülkemizde 1930’lu y›llardan itibaren yasal düzenlemelere konu olmufl

ve 1580 say›l› Belediye Kanunu ile 1593 say›l› Umumi H›fz›ss›hha Kanunu, at›klar›n top-

lanmas› ve depolanmas›nda uygulay›c› kurulufllar olarak belediyeleri görevlendirmifltir.

Bafllang›çta Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n sorumlulu¤unda olan ulusal düzeyde politika belirleme

ve uygulamay› yönlendirme görevi, günümüzde Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan

yerine getirilmektedir.

11.08.1983 tarih ve 2872 say›l› Çevre Kanunu çevrenin korunmas› konusunda ilke ve

kurallar getirmekte, yetkili ve sorumlu kurum ve kurulufllar› tan›mlamakta, uygulamaya

dönük prosesleri belirlemekte ve “kirleten öder” prensibi çerçevesinde ilgililerin yüküm-

lülüklerini ve ayk›r› davran›fllara uygulanacak cezalar› belirlemektedir 

Avrupa Birli¤i (AB)’ne uyum aç›s›ndan ülkemizin en sorunlu alanlar›n›n bafl›nda da

çevre gelmektedir. AB müktesebat›n›n en kapsaml› alanlar›ndan birisini oluflturan çev-

re, üyelik sürecinde tar›m ile birlikte Türkiye’yi en çok zorlayacak alan olarak görülmek-
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tedir. Müktesebata uyum için en yüksek maliyet gerektiren çevre konular›n›n bafl›nda da

at›k yönetimi gelmektedir.

At›k yönetimi alan›nda halen dokuz adet yönetmelik yürürlükte olup, bu yönetme-

likler AB müktesebat›na uyum amac›yla ve çeflitli projeler kapsam›nda gelifltirilerek

güncellenmifl ve yeniden düzenlenmifltir

Türkiye’de sa¤l›k kurulufllar›ndan kaynaklanan at›klar Avrupa At›k Katalo¤una göre

düzenlenmifltir. S›ras›yla Evsel Nitelikli At›klar (A ve B grubu), T›bbi At›klar (C, D ve E

grubu), Tehlikeli At›klar (F grubu) ve Radyoaktif At›klar (G grubu) olarak oluflmaktad›r.

Dünya sa¤l›k teflkilat› sa¤l›k kurulufllar›nda oluflan at›klar›n bileflenlerini %80 evsel

at›k yönetim sistemi ile ifllenebilen genel t›bbi at›klar, %15 patolojik ve infekte at›k, %1

kesici at›k, %2-3 tehlikeli at›k, %1’den daha az radyoaktif ve sitotoksik at›k, bas›nçl› kap-

lar veya k›r›k termometreler ve kullan›lm›fl piller gibi özel at›klardan olufltu¤unu belirle-

mifltir.

Hastane ve sa¤l›k merkezlerinin faaliyetleri sonucunda meydana gelen tehlikeli t›b-

bi at›klar, gösterdikleri belirli özelliklerle ifl sa¤l›¤›, halk sa¤l›¤› ve çevre için zararl› fak-

törler haline gelir.

TIBB‹ ATIK YÖNET‹M‹

Baflar›l› bir t›bbi at›k yönetim sistemi için, at›k miktar›n›n kayna¤›nda en aza indiril-

mesi, at›k miktar›n›n belirlenmesi, at›klar›n kayna¤›nda do¤ru flekilde ayr›flt›r›lmas›, ge-

ri kazanabilecek at›klar›n ayr›flt›r›larak ekonomiye kazand›r›lmas› gereklidir.

T›bbi at›k yönetimi, t›bbi at›klar›n hastane içi yönetimi, t›bbi at›klar›n tafl›nmas›n›n

entegre yönetimi, t›bbi at›klar›n ifllenmesinin entegre yönetimi bafll›klar› alt›nda ince-

lenebilir.

Tüm at›klar›n azalt›lmas› at›k yönetiminin en önemli hedeflerindendir. Azalt›lan

at›klar›n ve geri dönüflümün do¤aya ve ekonomiye faydalar› düflünüldü¤ünde at›¤›n en

az miktara indirilmesi t›bbi at›k yönetiminin temelini oluflturmal›d›r. 

YÖNETMEL‹KLER

1. T›bbi At›klar›n Kontrolü Yönetmeli¤i

T›bbi at›k sorununa çözüm olmas› için toplumlar, belli kurallar gelifltirmifl, bu konu-

da bilimsel ve teknolojik çal›flmalar bafllatm›flt›r.

Ülkemizde t›bbi at›k tehdidinin önlenmesi amac›yla 09.08.1983 tarih ve 2872 say›l›

Çevre Kanunu gere¤ince haz›rlanan ve Çevre Bakanl›¤› taraf›ndan 20.05.1993 tarih ve

21586 say›l› “T›bbi At›klar›n Kontrolü Yönetmeli¤i” yay›mlanm›flt›r.

20/05/1993 tarih ve 21586 say›l› “T›bbi At›klar›n Kontrolü Yönetmeli¤i” ile, sa¤l›k ku-

rulufllar›ndan kaynaklanan t›bbi at›klar›n halk sa¤l›¤›na ve çevreye zarar vermeden ayr›

olarak toplanmas›, geçici depolanmas›, geri kazan›lmas›, tafl›nmas› ve nihai bertaraf

alan›na tafl›narak yak›lmas› veya düzenli depolanmas› süreçlerinde uyulacak teknik ve

idari esaslar ile bu esaslar›n hukuki prensip, politika ve programlar› belirlenerek uygu-

lanmas›n›n sa¤lanmas› amaçlanm›flt›r.
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T›bbi at›klar›n di¤er at›klardan ayr› toplanmas› ve geçici depolanmas› sa¤l›k kurulufl-

lar›n›n, depolardan al›narak tafl›nmas› ve imha edilmesi belediyelerin, denetim ve yap-

t›r›m ise Çevre ve Orman Bakanl›¤›n›n sorumlulu¤undad›r.

Bu yönetmelikle t›bbi at›klar›n sorun olmaktan ç›kmas› için dikkatle yap›lmas› gere-

ken uygulamalar detayland›r›lm›flt›r. Ayr›ca, evsel nitelikli at›klar›n 14/03/1991 tarih ve

20814 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan “Kat› At›k Kontrolü Yönetmeli¤i” do¤rultusun-

da tafl›n›p bertaraf edilece¤i, radyoaktif at›klar›n ise 09/07/1982 tarih ve 2690 say›l› Tür-

kiye Atom Enerjisi Kanununa iliflkin tüzük hükümleri çerçevesinde bertaraf edilece¤i ve

bundan Çevre Bakanl›¤›'n›n haberdar edilmesi gerekti¤i belirtilmifltir.

Tehlikeli olmayan kimyasal madde at›klar› çerçevesinde de¤erlendirilen “geri kaza-

n›lmayan s›v› at›klar›n” ise 14/09/1988 tarih ve 19919 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan

“Su Kirlili¤i Kontrolü Yönetmeli¤i” çerçevesinde bertaraf edilmesi gerekti¤i belirtilmifl-

tir. Ayn› yönetmeli¤in 5. maddesinde t›bbi at›k üretenlerin uyacaklar› esaslar belirlen-

mifl olup, (a) bendinde t›bbi at›k yönetimiyle ilgili personelin e¤itiminin önemi öncelik-

le vurgulanm›flt›r.

Ayr›ca, 1998 y›l›nda kirleten öder prensibiyle at›k üreticileri, ürettikleri at›klar› berta-

raf eden kurum ya da kurulufllara ücret ödemekle yükümlü k›l›nm›flt›r.

Türkiye’de t›bbi at›klarla ilgili geliflmeler AB kriterleri dikkate al›narak T›bbi At›klar›n

Kontrolü Yönetmeli¤i Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan revize edilmifl, 22.07.2005 tarih

ve 25883 say›l› olarak yeniden yay›mlanm›flt›r. 22/07/2005 tarih ve 25883 tarihli yönetmelik

ile, 20/05/1993 tarih ve 21586 say›l› yönetmelik yürürlükten kald›r›lm›flt›r. 

Bu yönetmeli¤in amac›, t›bbi at›klar›n üretiminden bertaraf›na kadar;

a. Çevreye ve insan sa¤l›¤›na zarar verecek flekilde do¤rudan veya dolayl› bir biçim-

de al›c› ortama verilmesinin önlenmesine,

b. Çevreye ve insan sa¤l›¤›na zarar vermeden kayna¤›nda ayr› olarak toplanmas›,

ünite içinde tafl›nmas›, geçici depolanmas›, tafl›nmas› ve bertaraf edilmesine, yönelik

prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esaslar›n belirlenerek uygulan-

mas›na iliflkin usul ve esaslar› düzenlemektir.

Yeni yay›mlanan yönetmelik: 2872 say›l› Çevre Kanununa göre düzenlenmifltir.

14/03/1991 tarihli ve 20814 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan “Kat› At›klar›n Kontrolü

Yönetmeli¤i”ne, 14/03/2005 tarihli ve 25755 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 3Tehli-

keli At›klar›n Kontrolü Yönetmeli¤i”ne ve 30/07/2004 tarihli ve 25538 say›l› Resmi Gaze-

te’de yay›mlanan “Ambalaj ve Ambalaj At›klar›n›n Kontrolü Yönetmeli¤i”ne at›fta bu-

lunmaktad›r.

Genel ilkeler: T›bbi at›klar›n yönetimine iliflkin ilkeler flunlard›r;

a. T›bbi at›klar›n do¤rudan veya dolayl› olarak al›c› ortama verilmesi yasakt›r.

b. T›bbi, tehlikeli ve evsel at›klar›n oluflumunun ve miktar›n›n kayna¤›nda en aza in-

dirilmesi esast›r.

c. T›bbi at›klar›n, tehlikeli ve evsel at›klar ile kar›flt›r›lmamas› esast›r.
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d. T›bbi at›klar›n kayna¤›nda di¤er at›klardan ayr› olarak toplanmas›, biriktirilmesi,

tafl›nmas› ve bertaraf› esast›r.

e. T›bbi at›k üreticileri, tafl›y›c›lar› ve bertarafç›lar› kusur flart› olmaks›z›n sorumlu-

durlar.

f. T›bbi at›klar›n yönetiminden sorumlu kifli, kurum/kurulufllar, bu at›klar›n çevre ve

insan sa¤l›¤›na olabilecek zararl› etkilerinin azalt›lmas› için gerekli tedbirleri almakla

yükümlüdürler.

g. T›bbi at›k üreticileri at›klar›n›n bertaraf› için gerekli harcamalar› karfl›lamakla yü-

kümlüdürler.

h. T›bbi at›k üreten sa¤l›k kurulufllar› ile bu at›klar›n tafl›nmas› ve bertaraf›ndan so-

rumlu belediyelerin/özel sektör firmalar›n›n t›bbi at›k yönetimiyle ilgili personelinin pe-

riyodik olarak e¤itimden ve sa¤l›k kontrolünden geçirilmesi ve t›bbi at›k yönetimi kap-

sam›ndaki faaliyetlerin bu personel taraf›ndan yap›lmas› esast›r.

Denetleme: Bu yönetmelik kapsam›na giren bütün faaliyetlerin, bu yönetmelik ve

di¤er çevre mevzuat›na uygun olarak yap›l›p yap›lmad›¤›n› denetleme yetkisi Çevre ve

Orman Bakanl›¤›na aittir.

Genelgeler

T›bbi At›klar›n Sterilizasyonu Hakk›nda Genelge (2006/7)

T›bbi At›k Y›l Sonu Raporlar› Genelge (2006/25)

T›bbi At›klar›n Bertaraf›na Dair Genelge (2010/17)

T›bbi at›k üreticilerinin yükümlülükleri:

a. At›klar› kayna¤›nda en aza indirecek sistemi kurmak,

b. At›klar›n ayr› toplanmas›, tafl›nmas› ve geçici depolanmas› ile bir kaza an›nda al›-

nacak tedbirleri içeren ünite içi at›k yönetim plan›n› haz›rlamak ve uygulamak,

c. T›bbi, tehlikeli ve evsel nitelikli at›klar ile ambalaj at›klar›n› birbirleri ile kar›flma-

dan kayna¤›nda ayr› olarak toplamak,

d. T›bbi at›klar ile kesici-delici at›klar› toplarken teknik özellikleri bu yönetmelikte

belirtilen torbalar› ve kaplar› kullanmak,

e. Ayr› toplanan t›bbi ve evsel nitelikli at›klar› sadece bu ifl için tahsis edilmifl araç-

lar ile ayr› ayr› tafl›mak,

f. At›klar› geçici depolamak amac›yla geçici at›k deposu infla etmek veya konteyner

bulundurmak, yataks›z ünite olmas› durumunda ise at›klar›n› en yak›ndaki geçici at›k

deposuna/konteynerine götürmek veya bu at›klar› toplama arac›na vermek,

g. T›bbi at›klar›n yönetimiyle görevli personelini periyodik olarak e¤itmek/e¤itimini

sa¤lamak,

h. T›bbi at›klar›n yönetimiyle görevli personelinin özel giysilerini sa¤lamak,
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i. T›bbi at›klar›n toplanmas›, tafl›nmas› ve bertaraf› için gereken harcamalar› at›k ber-

tarafç›s›na ödemek,

j. Oluflan t›bbi at›k miktar› ile ilgili bilgileri düzenli olarak kay›t alt›na almak, y›l so-

nu itibar›yla valili¤e göndermek, bu bilgileri en az üç y›l süre ile muhafaza etmek ve ta-

lep edilmesi halinde Bakanl›¤›n incelemesine aç›k tutmak.

2. At›k Yönetimi Genel Esaslar›na ‹liflkin Yönetmelik 

(Resmi Gazete Tarihi: 05.07.2008 Say›s›: 26927)

Yönetmeli¤in amac›; at›klar›n oluflumlar›ndan bertaraflar›na kadar çevre ve insan

sa¤l›¤›na zarar vermeden yönetimlerinin sa¤lanmas›na yönelik genel esaslar›n belirlen-

mesidir.

Genel ilkeler:

a. At›k üretiminin ve at›¤›n zararl›l›¤›n›n,

1. Do¤al kaynaklar›n olabildi¤ince az kullan›ld›¤› temiz teknolojilerin gelifltirilmesi

ve kullan›lmas›,

2. Üretim, kullan›m veya bertaraf aflamalar›nda çevreye zarar vermeyecek veya en az

zarar verecek flekilde tasarlanan ürünlerin pazarlama ve teknik gelifliminin sa¤lanmas›,

3. Geri kazan›m sonras›nda geriye kalan tehlikeli maddelerin nihai bertaraf› için uy-

gun tekniklerin gelifltirilmesi ve uygulanmas› suretiyle önlenmesi ve azalt›lmas› esast›r.

b. At›k üretiminin kaç›n›lmaz oldu¤u durumlarda geri dönüflüm, tekrar kullan›m ve

ikincil hammadde elde etme amaçl› di¤er ifllemler ile at›¤›n geri kazan›lmas› veya ener-

ji kayna¤› olarak kullan›lmas› esast›r.

c. At›klar›n ayr›lmas›, toplanmas›, tafl›nmas›, geri kazan›lmas› ve bertaraf› s›ras›nda

su, hava, toprak, bitki ve hayvanlar için risk yaratmayacak, gürültü, titreflim ve koku yo-

luyla rahats›zl›¤a neden olmayacak, do¤al çevrenin olumsuz etkilenmesini önleyecek ve

böylece çevre ve insan sa¤l›¤›na zarar vermeyecek yöntem ve ifllemlerin kullan›lmas›

esast›r.

ç. Farkl› türdeki at›klar›n kayna¤›nda ayr› toplanmas› esast›r.

d. At›klar, ilgili valilikten tafl›ma lisans› alm›fl kifli, kurum veya kurulufllar taraf›ndan

tafl›n›r. Ancak mevzuatta lisans alma zorunlulu¤u getirilen at›k türleri d›fl›nda belediye-

lerce veya belediyelerin denetiminde tafl›nan at›klar, evsel ve tehlikesiz at›klar ile amba-

laj at›¤› tafl›ma ifllemleri için tafl›ma lisans› al›nmas› zorunlu de¤ildir.

e. At›klar, birinci f›kran›n (c) bendinde belirtilen flartlara uyulmak kayd›yla üretildik-

leri yerde geri kazan›labilir veya bertaraf edilebilir. Bunun yap›lmamas› halinde at›¤›n

sahibi, at›klar›n›n, bir at›k tafl›y›c›s› taraf›ndan tafl›narak EK-II A’da veya EK-II B’de be-

lirtilen ifllemleri yapan ve bu amaçla Bakanl›ktan lisans alm›fl bir tesis taraf›ndan geri

kazan›lmas›n› veya bertaraf›n› sa¤lamakla yükümlüdür.

f. At›klar›n en yak›n ve en uygun olan tesiste, uygun yöntem ve teknolojiler kullan›-

larak bertaraf edilmesi esast›r.
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g. At›klar›n, lisansl› geri kazan›m ve bertaraf tesisleri d›fl›nda yetkisiz kifli, kurum ve

kurulufllar taraf›ndan toplanmas›, geri kazan›lmas› ve bertaraf edilmesi yasakt›r.

¤. Her türlü faaliyet s›ras›nda do¤al kaynaklar›n ve enerjinin verimli kullan›lmas›

amac›yla, at›k oluflumunu kayna¤›nda azaltan ve at›klar›n geri kazan›lmas›n› sa¤layan

çevre ile uyumlu teknolojilerin kullan›lmas› esast›r.

h. At›klar›n üretiminden ve yönetiminden sorumlu kifli, kurum ve kurulufllar, at›k yö-

netiminin her aflamas›nda at›klar›n çevre ve insan sa¤l›¤›na zarar vermesini önleyecek

tedbirleri almakla yükümlüdür.

›. At›klar›n yaratt›¤› çevresel kirlenme ve bozulmadan do¤an zararlardan dolay› at›-

¤›n sahipleri, tafl›y›c›lar›, geri kazan›mc›lar› ve bertaraf edicileri müteselsilen kusur flar-

t› aranmaks›z›n sorumludurlar. Ad› geçen sorumlular›n bu faaliyetler sonucu meydana

gelen zararlardan dolay› genel hükümlere göre de tazminat sorumlulu¤u sakl›d›r. At›k-

lar›n yönetiminden sorumlu kiflilerin çevresel zarar› durdurmak, gidermek ve azaltmak

için gerekli önlemleri almamas› veya bu önlemlerin yetkili makamlarca do¤rudan al›n-

mas› nedeniyle kamu kurum ve kurulufllar›nca yap›lan ve/veya yap›lmas› gereken harca-

malar, 21/07/1953 tarihli ve 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Ka-

nun hükümlerine göre at›klar›n yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir.

3. At›klar›n Düzenli Depolanmas›na Dair Yönetmelik

(Resmi Gazete Tarihi: 26.03.2010 | Say›s›: 27533)

Yönetmeli¤in amac›; at›klar›n düzenli depolama yöntemi ile bertaraf› sürecinde;

a. Oluflabilecek s›z›nt› sular›n›n ve depo gazlar›n›n toprak, hava, yeralt› sular› ve yü-

zeysel sular›n üzerindeki olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirilerek çevre kirlili¤inin

önlenmesine,

b. At›klar›n türüne göre uygun depo taban› teknik tasar›mlar›n›n yap›lmas› ve düzen-

li depolama tesislerinin infla edilmesine,

c. Düzenli depolama tesislerine at›k kabulü ifllemlerine,

ç. Düzenli depolama tesislerinin iflletilmesi, kapat›lmas› ile kapatma sonras› kontrol

ve bak›m süreçlerine,

d. ‹flletme, kapatma ve kapatma sonras› bak›m süreçlerinde sera etkisi de dâhil ol-

mak üzere çevre ve insan sa¤l›¤› aç›s›ndan risk teflkil edebilecek olumsuzluklar›n önlen-

mesine,

e. Mevcut düzenli depolama tesislerinin ›slah›, kapat›lmas› ve kapatma sonras› ba-

k›m süreçlerine iliflkin teknik ve idari hususlar ile uyulmas› gereken genel kurallar› be-

lirlemektir.

4. Tehlikeli At›klar›n Kontrolü Yönetmeli¤i

(14.03.2005 Tarihli Resmi Gazete Say›: 25755)

Yönetmeli¤in amac›; tehlikeli at›klar›n, üretiminden nihai bertaraf›na kadar; 

a. ‹nsan sa¤l›¤›na ve çevreye zarar verecek flekilde do¤rudan veya dolayl› biçimde al›-

c› ortama verilmesinin önlenmesine,
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b. Üretiminin ve tafl›nmas›n›n kontrolünün sa¤lanmas›na, 

c. ‹thalinin yasaklanmas›na ve ihracat›n›n kontrolüne, 

d. Yönetiminde gerekli teknik ve idari standartlar›n sa¤lanmas›na, 

e. Üretiminin kayna¤›nda en aza indirilmesine,

f. Üretiminin kaç›n›lmaz oldu¤u durumlarda, üretildi¤i yere en yak›n mesafede ber-

taraf edilmesine, 

g. Yeterli bertaraf tesisi kurulmas› ve bu tesislerin çevresel bak›mdan sa¤l›kl› bir fle-

kilde kontrolüne, 

h. Çevreyle uyumlu yönetiminin sa¤lanmas›na, yönelik prensip, politika ve program-

lar›n belirlenmesi için hukuki ve teknik esaslar› kapsar. 

Sa¤l›k kurulufllar›nda kullan›lan tehlikeli at›k çeflitleri c›va, kemoterapi ve antineop-

lastik kimyasallar, formaldehid, fotografik kimyasallar, radyonükleidler, solventler, anes-

tezik gazlar ve toksik, korozif ve kar›fl›k kimyasallar olarak s›ralanabilir.

Çevre ve Orman Bakanl›¤›n›n verilerine göre Ülkemizde ortalama, 1.120.000 ton/y›l

tehlikeli at›k, 90.000 ton/y›l klinik at›k üretilmektedir. 

Hastanelerden ç›kan tehlikeli at›k miktar›: min 2000 ton/y›l 

Basel konvansiyonu: Tehlikeli at›klar›n s›n›rlar aras› tafl›nmalar› hakk›nda olufltu-

rulmufl ve 100’den fazla ülke taraf›ndan imzalanm›flt›r. Ayn› zamanda t›bbi tesislerden

oluflan at›klara da uygulanmaktad›r. “Basel Sözleflmesi” 05.05.1992 tarihinde yürürlü¤e

girmifltir. Bugün sözleflmeye 163 taraf ülke bulunmaktad›r.

5. At›k Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü (APAK) Yönetmeli¤i

(31.08.2004 Tarihli Resmi Gazete Say›: 25569)

Amac›; pil ve akümülatörlerin üretiminden bafllayarak nihai bertaraf›na kadar;

a. Çevresel aç›dan belirli kriter, temel koflul ve özelliklere sahip pil ve akümülatörle-

rin üretiminin sa¤lanmas›na,

b. ‹nsan sa¤l›¤›na ve çevreye zarar verecek flekilde do¤rudan veya dolayl› olarak al›-

c› ortama verilmesinin önlenmesine,

c. Etiketleme ve iflaretleme ile pil ve akümülatör ürünlerinin kalite kontrolünün, it-

halat›n›n kontrolünün ve içerdi¤i zararl› madde miktar›n›n kontrolünün sa¤lanmas›na,

d. ‹thalat, ihracat ve transit geçifllerine iliflkin esaslar›n belirlenmesine,

e. Yönetiminde gerekli teknik ve idari standartlar›n sa¤lanmas›na,

f. Zararl› madde içeren pil ve akümülatörlerin üretilmesinin, ihracat›n›n, ithalat›n›n

ve sat›fl›n›n önlenmesine,

g. At›k pil ve akümülatörlerin geri kazan›m veya nihai bertaraf› için toplama sistemi-

nin kurulmas›na ve yönetim plan›n›n oluflturulmas›na, yönelik prensip, politika ve prog-

ramlar›n belirlenmesi için hukuki ve teknik esaslar› düzenlemektir.

Saadet YAZICI

7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 477



6. Kat› At›klar›n Kontrolü Yönetmeli¤i

(14.03.1991 Tarihli Resmi Gazete Say›: 20814)

Yönetmeli¤in amac›; her türlü at›k ve art›¤›n çevreye zarar verecek flekilde, do¤rudan

veya dolayl› bir biçimde al›c› ortama verilmesi, depolanmas›, tafl›nmas›, uzaklaflt›r›lma-

s› ve benzeri faaliyetlerin yasaklanmas›, çevreyi olumsuz yönde etkileyebilecek olan tü-

ketim maddelerinin idaresini belli bir disiplin alt›na alarak, havada, suda ve toprakta ka-

l›c› etki gösteren kirleticilerin hayvan ve bitki nesillerini, do¤al zenginlikleri ve ekolojik

dengeyi bozmas›n›n önlenmesi ile buna yönelik prensip, politika ve programlar›n belir-

lenmesi, uygulanmas› ve gelifltirilmesidir.

7. Ambalaj At›klar›n›n Kontrolü Yönetmeli¤i

(24.06.2007 Tarihli Resmi Gazete Say›: 26562)

Yönetmeli¤in amac›;

a. Çevresel aç›dan belirli ölçütlere, temel koflul ve özelliklere sahip ambalajlar›n üretimi,

b. Ambalaj at›klar›n›n çevreye zarar verecek flekilde do¤rudan ve dolayl› bir flekilde

al›c› ortama verilmesinin önlenmesi,

c. Öncelikle ambalaj at›klar›n›n oluflumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj at›k-

lar›n›n tekrar kullan›m, geri dönüflüm ve geri kazan›m yolu ile bertaraf edilecek miktar›-

n›n azalt›lmas›,

ç. Ambalaj at›klar›n›n belirli bir sistem içinde, kayna¤›nda ayr› toplanmas›, tafl›nma-

s›, ayr›flt›r›lmas› konular›nda teknik ve idari standartlar›n oluflturulmas›, ve bunlarla il-

gili prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esaslar›n belirlenmesidir. 

AVRUPA B‹RL‹⁄‹ ATIK MEVZUATI

AB’nin giderek daha fazla önem verdi¤i çevre konusu, AB müktesebat›n›n en kapsam-

l› bölümünü oluflturmakta ve bu alan 300 kadar tüzük ve direktif ile düzenlenmektedir. 

AB at›k yönetimi politikalar›n›n temelini “at›k yönetimi hiyerarflisi” ve “üretici so-

rumlulu¤u” ilkesi oluflturmaktad›r. Hiyerarflide birincil önceli¤i, at›klar›n üretim aflama-

s›nda önlenmesi ve at›k miktar›n›n ve tehlikelilik düzeyinin azalt›lmas› oluflturmaktad›r.

Tehlikeli at›klar›n ifllenme ve bertaraf edilmeleri için, bu at›klar›n nakilleri esnas›nda

oluflabilecek riskleri en aza indirebilmek amac›yla at›k kayna¤›na en yak›n (Proximity)

yerde yap›lmas›n› önermektedir 

At›klar›n yeniden kullan›m, geri dönüflüm ve enerji elde edilmesi yoluyla geri kaza-

n›lmas› ikinci, geri kazan›m olana¤› olmayan at›klar›n çevreye zarar verilmeksizin yak›l-

mas› ya da güvenli depolanmas› da son basama¤› oluflturmaktad›r.

Üretici sorumlulu¤u ilkesi ise, at›klardan kaynaklanan her tür maliyetin at›k üretici-

leri taraf›ndan karfl›lanmas›n› öngörmektedir ki bu, “kirleten öder” (Polluter Pays) pren-

sibinin bir yans›mas›d›r. Di¤er ilkeler ise, topluluk ve üye ülke düzeyinde kendine yeter-

lik, uygun teknolojilerden en ekonomik olanlar›n kullan›lmas› ve at›klar›n kayna¤›na

mümkün olan en yak›n alanda bertaraf edilmesidir.

Türkiye AB mevzuat›nda t›bbi at›klar ile ilgili özel bir direktif bulunmamaktad›r. T›b-

bi at›klar, tehlikeli at›klar›n özel bir bölümünü oluflturmaktad›r. Avrupa At›k Katalo¤un-
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da “‹nsan ve hayvan sa¤l›¤›na ve/veya bu konulardaki araflt›rmalara iliflkin at›klar” bafl-

l›¤› alt›nda yer almaktad›r. Bertaraflarda 2000/76 say›l› yakma direktifi ile 1999/31 say›l›

düzenli depolama direktifi esas al›nmaktad›r.

75/442/EEC At›k Çerçeve Direktifi

91/689/EEC Tehlikeli At›k Direktifi

99/31/EEC Düzenli Depolama Direktifi

00/76/EEC Yakma Direktifi

94/55/EEC Tehlikeli At›klar›n Tafl›nmas›

2000/532 Avrupa At›k Katalo¤u 

At›k çerçeve direktifi: At›k üretiminin azalt›lmas›, at›¤›n tehlikeli karakteristiklerinin

azalt›lmas›, “Geri Dönüflüm” ve “Tekrar Kullanma” gibi yöntemler ile at›k maddelerin ge-

ri kazan›m›, at›ktan enerji kazan›m›, at›¤›n güvenli bertaraf›, at›k bertaraf› ve ar›t›m›nda

kendi içinde yeterlilik, ar›t›m ve bertaraf›n bütünselli¤i, BATNEEC (Yüksek Maliyet ‹çer-

meyen En Uygun Teknoloji) kullan›m›. kirleten öder ilkesi ve üreticinin sorumlulu¤u.

AB Mevzuat›nda S›n›fland›rma

Dünyada çevre ve insan sa¤l›¤›n› korumay› hedefleyen ve e¤itici misyon yüklenmifl

olan çok say›da kurulufl mevcuttur;

• World Health Organization (WHO), (Healthcare waste management (HCWM)

• Centers for Disease Control and Prevention (CDC), (CDC Guideine June 6, 2003/52

(RR10); 1-42 Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities

• Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC)

• Environmental Protection Agency (EPA) 

• Occupational Safety & Health Administration (OSHA)

• Infectious Diseases Society of America (IDSA)

• Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC)

• Community and Hospital Infection Control Association (CHICA)

• Food and Drug Administration (FDA)

• American Dental Association (ADA)

• Communicable Disease Surveillance Centre Northern Ireland (CDSCNI)

• Organization for Safety and Asepsis Procedures (OSAP)

‹nfekte at›klar (H9 91/689/EEC Ek III) “‹nfeksiyöz at›klar insan veya di¤er canl›larda

hastal›¤a sebep olabilecek konsantrasyonda veya miktarda patojen (bakteri, virüs, pa-

razit veya mantar) içeren at›klard›r.” fleklinde tan›mlan›r.

Avrupa At›k Katalo¤u bertaraflarda 2000/76 say›l› yakma direktifi; yakma ve iç yakma-

y› içerir. SO2, NOX, partikül, kurflun, dioksin ve furan emisyonlar› için standartlar› belir-

ler, infekte at›klar yakma standartlar›n› ortaya koyar.
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At›klar›n depolanmas›nda 1999/31 say›l› düzenli depolama direktifi esas al›nmakta-

d›r. AB 99/31/EEC Direktifi: ile “‹nfekte at›klar›n ön iflleme tabi tutulmadan do¤rudan

depolanmas› yasakt›r.”

Kyoto Protokolü; ‹klim de¤iflikli¤i ile ilgili Kyoto Protokolü küresel ›s›nmaya yol

açan alt› gaz›n karbon dioksit (CO
2
), metan gaz› (CH

4
) ve nitroz oksit (N

2
O), ayr›ca üç

florlu sanayi gaz›: Hidroflorokarbonlar (HFC), perflorokarbonlar (PFC) ve sülfür hekzaf-

lorid (SF6) sal›n›m›n›, 1990 y›l› sal›n›mlar›n› referans alarak, 2008 ile 2012 y›llar› aras›n›

kapsayan sürede, %5 düflürmeyi amaçlayan uluslararas› bir anlaflmad›r. 

Ülkemizde at›k yönetiminde karfl›lafl›lan ana sorunlar: Henüz ülke genelinde gü-

venilir bir at›k envanteri mevcut de¤ildir. Üretici at›klar›n› yanl›fl ve/veya eksik olarak be-

yan etmektedir. At›k bertaraf/geri kazan›m tesislerinin yetersiz say›da ve kapasitededir.

At›klar›n toplanmas› için uygun nitelikte ve yeterli say›da lisansl› arac› da mevcut de¤il-

dir. Belediyelerin finans kaynaklar›n›n s›n›rl› olmas›. Lisansl› tafl›y›c›lar›n ve/veya berta-

raf/geri kazan›m tesislerinin maliyet nedeniyle az miktarda at›k üreten üreticilerden at›k-

lar›n al›nmas› konusunda isteksiz davranmas› esas sorunlard›r 

TÜRK‹YE’DE ATIK YÖNET‹M‹ ULUSAL DÜZENLEMELER ve 

UYGULAMA SONUÇLARININ DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

1. At›k yönetimi ile ilgili sorunlar›n temelinde, sorumlu kurum ve kurulufllar›n ku-

rumsal ve teknik kapasitelerinin oldukça yetersiz olmas› yatmaktad›r.

2. At›k yönetimi alan›ndaki yetki ve sorumluluklar›n çok say›da kurum ve kurulufl ara-

s›nda paylaflt›r›lm›fl olmas›, bunlar aras›ndaki koordinasyon ve ifl birli¤ini yeteri kadar

olmamas›, 

3. Sorumlu kurum ve kurulufllar›n kurumsal ve teknik kapasitelerinin oldukça yeter-

siz olmas›,

4. Belediyeler, bu alanda yeterli kurumsal kapasiteye sahip de¤ildir. Belediyeler ço-

¤unlukla at›klar›n sadece toplanmas› ve tafl›nmas› faaliyetleri ile ilgilendiklerinden ve

bu hizmetler de ihale yoluyla özel firmalara gördürüldü¤ünden, idari yap›lar›nda at›k

yönetimine pek yer vermemektedirler.

5. Bakanl›¤›n at›klar›n çevresel zararlar›n›n azalt›lmas›na yönelik izleme ve denetim

faaliyetleri çok s›n›rl› düzeyde kalmaktad›r.

6. At›k yönetiminin finansman›nda, “kirleten öder” prensibi gere¤i tüm maliyetlerin

at›k üreticilerince karfl›lanmas› ve bunu sa¤layacak araçlar›n oluflturulmas› gerekmektedir.

7. Sorunlar›n çözümü, büyük ölçekli ve yüksek maliyetli yat›r›mlar gerektirmektedir.

8. Türkiye’nin tek tehlikeli at›k bertaraf tesisi olan ‹ZAYDAfi, ülkemizde y›lda üretilen

2 milyon ton tehlikeli at›¤›n sadece %5’ini bertaraf edebilmektedir.

9. T›bbi at›klar›n bertaraf›nda ise daha vahim bir tablo söz konusudur. Zira t›bbi at›klar

için uygun yakma ya da depolama tesisi olan belediye say›s› henüz dokuzdur. Çevre ve Or-

man Bakanl›¤› verilerine göre t›bbi at›klar Ankara, Bursa, ‹zmir, Gaziantep, Denizli, Malat-

ya ve Erzincan illerinde düzenli depolanarak, ‹stanbul ve Kocaeli illerinde ise yak›larak ber-

taraf edilmektedir (ki ülkemizdeki t›bbi at›klar›n yaklafl›k %29’u bu illerde üretilmektedir).
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TÜ‹K’in 2004 y›l› verilerine göre bu y›lda toplanan 70 bin ton t›bbi at›¤›n 16 bin to-

nu (%22.8’i) düzenli depolama sahalar›nda, 14 bin tonu (%20’si) yakma tesislerinde ber-

taraf edilmifltir. T›bbi at›klar›n bertaraf›nda en yayg›n yöntem ise, bu at›klar›n belediye-

lerin mevcut düzensiz depolama alanlar›na herhangi bir ifllemden geçirilmeden ve di-

¤er at›klarla birlikte boflalt›lmas›d›r.

Sa¤l›kl› bir at›k yönetim sisteminin temel unsurlar›, at›klar›n öncelikle kaynakta ön-

lenmesi, üretilen at›klar›n kaynakta ayr›flt›r›lmas›, geri dönüflebilir at›klar›n ekonomiye

geri kazand›r›lmas› ve bu suretle depolanacak at›k miktar›n›n azalt›lmas›, geri dönüfltü-

rülemeyen at›klar›n ise çevre ve insan sa¤l›¤›na zarar vermeyecek flekilde depolanmas›-

n›n sa¤lanmas›d›r. Ülkemizde bu gereklerin karfl›lanmas› için ciddi bir dönüflüme ihti-

yaç duyulmaktad›r.
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