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I.3. TELEFoN NUMARASI

I.4. FAKS NUMARASI

II.2. Telefon Numarası

II.3.E-posta Adresi

II.4. Planın Dönemi

Eğirdir Belediyesi

Cami Mah. Kuruçeşme Sok. No:23 Eğirdir/ISPARTA

0246 3|| 24 97

0246 3l| 30 09

:2018-2023

II_ İDARi BİLGiLER

II.1. Tıbbi Atıklann Yönetiminden Sorumlu Kişi : Gamze GÖKSU
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III- TIBBi ATIK YÖNETİMi

III.I. TIBBi ATIK KAYNAKLARI

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan sağlık kuruluşlannın isimleri, adresleri, telefon numaralan, yatak sayılan, geçici depolama sistemleri
ve tıbbi atık miktarları Tablo 1 'de bulunmaktadır.

Tablo 1

sıra
No KURUM ADI ADRESI Yatak saylsl

Tlbbi atlk
Mİktarl
(kslvll)

Geçici
Depolama
sistemi

TELEFoN No:

EĞİRDİR / MERKEZ

trmTyoE
1

KEMIK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ
VE REHABiLiTAsYoN HASTANEsi Yeni Mah. Dr. İsa KÖKLÜ cad. Hastaneiçi Kümesi No:18 100 I27 4l x 0246 377 47 90

2 DAG, KOMANDO OKULY VE EGITIM
MERKEZI KOMUTANLIGI Yazla Mah. 4. cad. No :13 8 299 x 0246 311 68 31

EGIRDIR AILE SAGUGI MERKEZI imaret Mah. Dr.İsa KöKLÜ cad. No:178 1 264 x 0246 3II 32 30
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III.2. TIBBİ arrrr,a.RlN TopLANMAsI VE TAşINMASI

III.2.a) Lisanslı taşrma firmasının adı, adresi, iletişim bilgilerir lisans numarası
aşağıda belirtilmiştir.

Firma Adı : Atık Çevre Teknolojileri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Merkez Adresi : Osman YILMAZ Mahallesi Millet Caddesi 602 Sokak No: 23lA Gebze l
KoCAELİ

Şube : Atık Çevre Teknolojileri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Isparta Şubesi

İletişim Bilgileri
Adı Soyadı
Telefon Numarası
Telefon Numarası
E posta Adresi
Lisans Numarası

Selçuk ERDOĞAN
0 530 661 78 62
0 262 644 06 08
isp arta@atikcevre. com. tr
ATA _ 41-26

III.2.b) İletişime geçilecek firma sorumlusu ( ad, soyad ve iletişim bilgileri )
aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı : Selçuk ERDOĞAN
Telefon Numarası : 0530 66178 62
E posta Adresi : isparta@atikcevre.com.tr

III.2.c. Tıbbi atıkların toplanmasr ve taşınmasrnda kullanılacak ekipmanlar ve
araçlar, araçların plaka numaralarr, kapasiteleri ve lisans numaraları aşağıda
belirtilmiştir.

Tıbbi atıklann toplanmasl ve taşınması maksadıyla kullanılacak aracın plaka numarası,
kapasitesi ve lisans numarası Tablo 2'de bulunmaktadır.

Tablo 2
ARAÇ PLAKASI KAPASİTESİ LISANS NUMARASI

41 PE 935 1500 KG ATA -41-26l TIB0I

III.2.ç. Tıbbi atık toplama programı, sağlık kuruluşlarınrn atıklarınrn alınaca$ günler
ve saatler ile tıbbi atık taşrma araçlarınrn izleyeceği güzergih aşağıda belirtilmiştir.

Tıbbi atık toplama progrzımı Tablo 3'de bulunmaktadır.
Tablo 3

kamu Hastanesi Haftada bir
Dağ Komando Okulu Haftada bir
Aile Sağlığı Merkezi Haftada bir

J



III.2.d. Tıbbi atıklarrn toplanması ve taşınmasında görevlendirilen personelin ad-
soyad ve iletişim bilgileri

Tıbbi atıkların toplanması ve taşmması ile görevli personelin isimleri, iinvanları ve iletişim
bilgileri Tablo 4'te yer almaktadır.

Tablo 4

III.3. TIBBi ATIKLARIN sTERiLİZAsYoNU VE BERTARAF,I

III.3.a. Tıbbi atıklarrn gönderildiği sterilizasyon velveya yakma tesisi ( tesis adı,
adresi, iletişim bilgileri, lisans numaras1 tesisin türü ) haklıında bilgi verilmiştir.

Tıbbi atık bertaraf tesisinin bulunduğu yer: Ispaıta İli Göller Bölgesi Belediyeler
Birliği Katı Atık Diizenli Depolama Sahası alanı içerisindeki Isparta Belediyesi Tlbbi Atlk
Bertaraf Tesisi ( Atık Çewe Teknolojileri İnş.San.Tic.A.Ş. tarafından işletilen )

Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Adresi : Isparta İli,Gönen İlçesi, Koçtepe Köyü,
Kağnıdere Mevkii, Katı Atık Düzenli Depolama Sahası içi

İıetişim Biıgileri :

Adı Soyadı : SelçukERDOĞAN
Telefon Numarası : 0530 661 78 62
E-posta Adresi : isparta@atikcevre.com.tr
Lisans Numaıası : 255
Tesis Türü : Sterilizasvon Tesisi

III.3.b ) İüetişime geçilecek sterilizasyon ve/veya yakma tesisi sorunlusu ( ad-
soyad, iletişim bilgileri ve görev tanrmı )aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı : Selçuk ERDOĞAN
Telefon Numarası : 0530 66| 78 62
E-postaAdresi :isparta@atikcevre,coın.tı

III.3.c. ) Sterilizasyona tabi tutulan tıbbi atıkların bertaraf edileceği depolama
sahası ( tesis adr, adresi, iletişim bilgileri, lisans numarasr ) aşağıda belirtilmiştir.

Tesis Adı : Göller Bölgesi Belediyeler Birliği
Adres : Kağnı dere Mevkii Koçtepe Köyü Gönen / ISPARTA

AD soYAD üNvaır*r iı,nrişiıı BiLGiLERi

Tahsin ERDOĞAN
Toplama ve Taşıma Personeli

0 543 297 28 82

0 54I 674 19 74AliMEYDAN
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İletişim Bilgileri : 0 246291 22gl

III.3.ç ) İüetişime geçilecek depolama tesisi sorumlusu ( ad-soyad ve iletişim
bilgileri ) aşağrda belirtilmiştir.

Ad Soyad
Telefon Numarasr
Ad Soyad
Telefon Numarası

Halil GÜLDEREN
0 533 688 64 40
İsmail DEDE
0 543 601 74 30

III.3.d.) Tesis durma, bakrm ve arza durumunda tıbbi atığın gönderileceği atık
işleme tesisi ( tesis adı, adresi, iletişim bilgileri, lisans numarasr, tesisin türü ) aşağıda
belirtilmiştir.

Tesis durma, bakım ve arrza durumlannda tıbbi atıklar Çevre ve Şehircilik İ N,1iıdtırltıgiıntirı

^ de bilgisi dahilinde Yönetmelikte belirtilen hususlar çerçevesinde bertaraf tesisine
gönderilecektiı.

III.4.TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI VE TAŞINMASI İLE STERİLİZASYON
vE/vEYA YAKMA TEsisiNDE GÖREWENDİRiıBN pnnsoNBr,

III.4.a) Ad-soyad ve iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Tıbbi at*ların toplanması ve taşmması ile sterilizasyon tesisinde görevlendirilen personellerin
ad -soyad ve iletişim bilgileri Tablo 5'te bulrınmaktadır.

Tablo . 5

III.4.b) Görev tanrmlan

Tıbbi atıkların toplanması ve taşmması ile sterilizasyon tesisinde görevlendirilen personellerin
ad -soyad ve görev tanımları Tablo 6' da bulunmaktadır.

Tablo.6

AD soYAD iı,nrisiır BiLGiLERi
Tahsin ERDOGAN 0 543 29,7 28 82
AliMEYDAN 0 541. 674 19 74
Mesut ÇİLOĞLU 0 530 242 32 09
Ramazan ERŞEN 0 544 780 32 32
Müarrem KOZAK 0 532 052 72 57

AD soYAD GoREVI
Tahsin ERDOĞAN Ulaştırma sorumlusu
AliMEYDAN Toplama Taşıma Personeli
Mesut ÇiLoĞLU Sterilizasyon Tesisi Personeli
Ramazan ERŞEN Sterilizasyon Tesisi Personeli
Müarrem KOZAK sterili7esyon Tesisi personeli



Ill.4.c)Çalışma srrasında kullanacağı özel koruyucu giysi ve ekipmanların
özellikleri ile bulunduğu yer

Tıbbi atıklann toplanmasr, taşrnması ve bertaraf edilmesinde görevlendirilen personel;
ÇalıŞma srrasında eldiven, koruyucu gözltik, maske kullanılır, çiarıe ve turuncu renkli öze|
koruyucu kıyafetler giyilmektedir.Bu ekipmanlar işyerinde tesis içerisinde ayrı bir böltimde
mııhafazaedilmektedir.

III.4.ç) Yetki Belgesi örneği

Sağlık kuruluşlannda sağhk personelleri ile tıbbi atıkları toplamakla görevli personellere ve
tıbbi atıkların toplanmasr, taşrnması ve bertarafi işlemlerinde görev alan sterilizasyon tesisi
çalışanlarına Yönetmelik çerçevesinde İl Müdiirlüğiince eğitim verilerek belge
dtizenlenmektedir.

III.4.d ) Bağışıklanma ve sağhk kontrolü yapıldığ,ına ilişkin bilgi planı örneği

Bağışıklanma ve sağlık kontroltine ilişkin iş ve işlemler sağhk kuruluşlarında ilgili yönetimce
ve sterilizasyon tesisi personeli için ise tesis tarafindan yürütiilmektedir.

III.4.e) Eğitim

Sağlık kuruluşlarında sağlık personelleri ile tıbbi atıklarr toplamakla görevli personellere ve
tıbbi atıkların toplanması, taşrnmasl ve bertarafı işlemlerinde görev alan sterilizasyon tesisi
çalışanlarına Yönetmelik çerçevesinde eğitim verilmektedir.

III.5. TOPLAMA VE TAşIMA İLE TESİsTE KULLAI\ILAıI EKİpMANLARIN
Tr,nıizLiĞİ vn DEzENrEKsİyoNu

III.S.a. ) Tıbbi atrk taşıma araçları ile tesiste kullanılan diğer ekipmanlann
temizliği ve dezenfeksiyonu amacı ile yapılacak işlemler

Kaynağından toplanan atıklar ataca ytiklenirken veya tesise alınırken torbadaki herhangi bir
yırtılma ya da patlama sonucu etrafa dökülüp saçılan tıbbi atıklar döküldtıkleri yerden
toplanarak yeni bir tıbbi atık torbasına alrnrr ve atığın döküldüğü yerde kan vb. sıvrlar
kesinlikle yıkanmaz. Araçta ve tesiste bulunan talaşlar mevcut yere dökülerek bekletildikten
sonra sterilizasyona yi.iklenmek suretiyle yeni bir tıbbi atık torbasına konularak tıbbi atık
muamelesi görtirler. Bununla beraber personelin kullandığı ttim ekipmanlar periyodik olarak
yıkanır ve temizliği sağlanır. Aynca atıkların taşındığı konteyner ve atık toplama aracı siirekli
temizlenir ve l0.000 ppm'lik klor tabletli su ile dezenfekte edilir.

III.S.b ) Görevli personelin çalrşması sırasrnda kullanacağı özel koruyucu giysi ve
ekipmanlann temizliği amacıyla yapılacak işlemler

Temizlik ve dezenfeksiyon uygun dezenfektan kullanılarak yapılır.
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III.5.c.)Dezenfeksiyon amacı ile kullanılacak dezenfektanların özellikleri

Maestrowin 380 > el yıkama dezenfektanr
Maestrowin cL > yüksek miktarda sodyum hipoklorit içeren dezenfekian yer ve zemin
temizliğinde kullanrlmaktadır.

- Mikrobisid özellikte, yiiksek sulandırmalarda çeşitli mikroplara etkili, nüfuz kabiliyeti
fazla olma]ı

- Suda kolay ve homojen edmeli, presipitasyon yapmamah
- Dayanıkh olmalı ve etkisi uzun si,ire devam etmeli
- İnsan ve halvanlar için toksik ve irritan olmamalı
- Yi,izey gerilimini düşiirücü, ozmotik basıncı arttrncl ve iyi ıslatıcı nitelikie olmah- Krsa si,ire içinde etkilemeli
- Harici maddeleıle birleşmemeli ve inaktive olmamalı
- Normal ısıda ve değişik ısı derecelerinde etkili olmalı
- Yakrcı, fena, kokulu, renk verici veya renk giderici olmamalı
- Dezenfekte edilen maddeleri bozmamah, leke bırakmamalı ve korozif olmamalıdır.

IIL6.KAZA ANINDA ALINACAK ÖNLEMLERVE YAPILACAK İŞLEMLER

III.6.a) Tıbbi atıklann toplanması ve taşrnması ile sterilizasyon/bertarafı
srraslnda oluşabilecek yaralanmalarda alınacak önlemler ve yıpılacak işlemler aşağıda
belirtilmiştir.

Kaza anında yedek araçlar ile zaman kaybetmeden araç içindeki tıbbi atığın iiniteye nakli
sağlanacaktır. Daha sorıra çevreye bulaşma olan kısımlarda "Maestrowin cL" kullanlarak
dezenfeksiyon yapılacak olup araç personellerinin tedavisinin ardından 3 ay boyunca haftalık
kontrolleri yaptınlarak herhangi bir hastalık bulaşması şekillenmişse erken teşhis ve tedavisi
yapılacaktr. Aynca Acil Eylem Planı hazırlanacaktrr.

III6.b) Tıbbi atıklann toplannrası ve tışınma§ı ile sterilizasyonu/bertarafı
sırasında oluşabilecek dökülme yayılma ve diğer kazalardı alrnacak önlemler ve
yapılacak işlemler:

o Yere akan sıvr krsım olursa sıvı tutucu maddeler ile bunların temizliği yapılacak ve i.initeye
nakli sağlanacaktıı.

. Ünitede meydana gelen kazalarda hemen sistemin durdurulması sağlanacak ve çahşaı
personelin tahliyesi yapılacaktr.

o Yaralr personel zaman kaybetmeden tam teşekküllü bir hastaneye nakledilecek ve kaza ile
ilgili hastane personeline bilgi verilecektir.

III.6.c) Kullanılacak ekipmanların özellik|eri ve bulundukları yerler

Personelin taşıma sırasında Yönetmeliğin 27'inci maddesinde belirtilen turuncu renkli özel
kıyafeti giymesi, koruyucu ekipmanların kullanılması zorunludur. Aynca bu tiir malzeme ve
ekipmanlar iinite içerisinde ayrı bir yerde müafaza edilmektedir.



III.6.Ç) Kazaların bildirilmesi, kayıt altına alınmasr ve raporlanmasr

Kazalar ile ilgili gerekli kayıtlar tufularak ilgili kamu kurum ve kuruluşlan bilgilendirilecek
oluP kaza raporları ve oluş şekilleri ile ilgili doktimanlar bu kurumlara ulaştırılacalıtır.

III.7.KAYIT TUTMA VE RAPORLAMA

III.7.a ) Bir önceki yıl toplanan, taşınan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarı
aşağıda belirtilmiştir.

Tablo .l'de tıbbi atık miktan belirtilmiştir.

III.7.b) Tıbbi atık miktarrnı kayrt altrna alrna, raporlama ve kütle -dengebildiriminden sorumlu personel ( ad soyad ve iletişim bilgileri ) aşağ,ıda belirtilmiştir.

III.7.c ) Tıbbi atık miktannı kayıt altına alma, raporlama ve kütle denge
bildirimi aşağıda belirtilmiştir.

UATF formlan ile alındı makbuzları sağhk kuruluşları tarafından Çewe ve Şehircilikıı İııtıatırıtığtinden temin edilmektedir. Atık ylnetim uygulaması tızerinden tıbbi atıklann
gönderimi sağlanacak ve gönderime ait bilgi ve belgeler 5 yıl stire ile muhafaza edilmekiedir.

Kütle denge bildirimleri Sterilizasyon tesisi taıafından Bakanlığın online sistemleri
iizerinden yapılmaktadır.
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