
Sayfa 1 / 2 
 

 
TIBB İ ATIK SÖZLE ŞMESİ 

 
 
1-  SÖZLEŞME TARAFLARI  
 
İş bu sözleşme, 22/07/2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Sözleşmede 
Yönetmelik olarak anılacaktır) kapsamında hazırlanmış olup tıbbi atık üreticisi ………………………………………………………………………… 
………………………………………………..…………………………………… (sözleşmede sağlık kurulusu olarak anılacaktır) ile Era Çevre Teknolojileri 
A.Ş. (Sözleşmede Yüklenici olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.  
 
2- SÖZLEŞME KONUSU 
 
Sağlık Kuruluşu tarafından Yükleniciye teslim edilecek olan tıbbi atıkların, Yüklenicinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile imzaladığı 19/11/2007 
tarihli sözleşme uyarınca Yönetmelik  kapsamında halk sağlığına ve çevreye zarar vermeden toplanması ve taşınması işidir. 
 
3- TIBBİ ATIK KAPSAMI  
 
Tıbbi atıklar, Yönetmeliğin Ek 2. maddesinde düzenlenen sınıflandırma tablosunda C, D ve E grupları altında yer alan ve tanımlanan enfeksiyöz atıklar, 
patolojik atıklar ile kesici ve delici atıklardır. 
 
İş bu sözleşmenin konusu sadece tıbbi atıklar olup, Yönetmeliğin Ek 2 maddesinin A, B grupları altında yer alan evsel nitelikli genel ve ambalaj atıkları, F 
grubu altında yer alan tehlikeli atıklar ve G grubu altında yer alan radyoaktif atıklar sözleşmenin kapsamına girmez.  
 
4- SORUMLULUKLAR  
 
4.1. SAĞLIK KURULU ŞUNUN SORUMLULUKLARI 
 

a) Tıbbi atıkları hiçbir suretle diğer atıklarla karıştırmadan oluşumları sırasında kaynağında ayrı olarak toplamak ve biriktirmekle, 
b) Tıbbi atıklar ile kesici-delici atıkları toplarken teknik özellikleri Yönetmeliğin 13. maddesinde belirtilen; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya 

dayanıklı, orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı 100 mikron olan, 
en az 10 kilogram kaldırma kapasiteli, üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT TIBB İ 
ATIK” ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torbalar kullanmakla, 

c) Torbaların en fazla ¾ oranında doldurulması, ağızlarının sıkıca bağlanması ve gerekli görüldüğü hallerde her bir torbanın yine aynı özelliklere sahip 
diğer bir torbaya konularak kesin sızdırmazlığının sağlanması, bu torbaların hiçbir şekilde tekrar kullanılmaması ve sıkıştırılmaması, boşaltılmaması ve 
başka bir kaba aktarılmaması hususlarına riayet etmekle, 

d) Kesici ve 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! KES İCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK” 
ibaresi taşıyan plastik veya aynı özelliklere sahip lamine kartondan yapılmış kutu veya konteynerler içinde toplayarak, bu biriktirme kaplarını da en 
fazla ¾ oranında doldurarak, ağızlarını kapatmakla ve kırmızı plastik torbalara koymakla,  

e) Tıbbi atık torbalarının ünite içinde taşınmasını Yönetmelik hükümleri ve sınırlamaları çerçevesinde yapmakla, 
f) Tıbbi atıkları geçici depolamak amacıyla Yönetmelik çerçevesinde inşa edilmiş geçici atık deposuna ya da Yüklenici tarafından kendisine verilecek 

konteynerde biriktirmek ve Yüklenicinin toplama aracına vermekle, 
g) Tıbbi atıkların geçici olarak depolanması için kendisine tahsis edilecek konteyneri, sadece tıbbi atık toplama işinde kullanmakla, tıbbi atık araçlarının 

giriş çıkış yapması için uygun bir yere yerleştirmekle, 
h) İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından tespit edilen tıbbi atık bertaraf bedelini ödemekle, 
i) Tutanakla teslim edilmiş Tıbbı Atık konteynerlerinin kırık ve/veya kayıp  olduğu,  farklı amaç için kullanıldığı, içerisinde Tehlikeli Atık ve/veya 

Radyoaktif Atık olduğunun tutanakla tespit edilmesi durumunda iade edilen konteynerleri teslim almakla ve konteyner ücretini (25 TL) ödemekle 
yükümlüdür. 

 
4.2. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI 
 

a) Tıbbi atıkların, Sterilizasyon Tesisine güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamakla, 
b) Tıbbi atıkların, Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde biriktirilmemesi ve ambalajlanmaması, geçici atık deposu veya konteynerler 

içinde, başta görevli personel olmak üzere çevre ve insan sağlığı ile taşımayı olumsuz etkileyecek şekilde ağzı bağlanmamış, yırtılmış, patlamış, 
dökülmüş tıbbi atık torbaları ve kapları ile tıbbi atık torbası haricinde başka bir torba ile tıbbi atık atıldığının veya tıbbi atıkların konteynerlere doğrudan 
boşaltıldığının tespit edilmesi halinde, olumsuzluk giderilene kadar hiçbir suretle tıbbi atıkları toplamamakla, 

c) Sağlık Kuruluşu’na tıbbi atıkların toplanması ve geçici olarak depolanması için tutanakla toplama konteynerleri vermekle,  
d) Sağlık Kuruluşu tarafından farklı amaç için kullanılan veya içerisinde Tehlikeli Atık ve/veya Radyoaktif Atık olduğu tespit edilen konteynerleri Sağlık 

Kuruluşuna iade etmekle, 
e) Tıbbi Atıkları, lisanslı Tıbbi Atık Toplama Araçları ile toplamakla, 

yükümlüdür. 
 
 
 
 
 
5- TIBBİ ATIK ALINDI BELGES İ/MAKBUZU  
 
Tıbbi atıkların Sağlık Kuruluşundan alınması sırasında; atıkların Sağlık Kuruluşu tarafından Yükleniciye verildiğinin, belgelenmesi amacıyla Sağlık Kuruluşu 
ile Yüklenici arasında tıbbi atık alındı belgesi/makbuzu düzenlenir. Bu belge/makbuz üzerinde atığı üreten Sağlık Kuruluşu’nun adı, adresi, teslim alınan tıbbi 
atık miktarı, atığın miktarı, tarih, Yüklenici’nin adı, şoförün adı, aracın plakası, lisans numarası ile ilgili bilgiler bulunur. 
 
Yukarıdaki bilgileri içeren tıbbi atık alındı belgesi/makbuzu üç nüsha olarak hazırlanır; bir nüshası Sağlık Kuruluşuna verilir. 
 
İnceleme ve denetim sırasında bu belgenin ilgili denetim elemanlarına gösterilmesi zorunlu olduğundan belge en az bir yıl süre ile muhafaza edilir ve talep 
edilmesi durumunda yetkili otoritelerin incelemesine açık tutulur. 
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6- ÖDEME ŞEKL İ ve ZAMANI  
 
Tıbbi Atık Bertaraf Ücreti aylık dönemler halinde, takip eden ayın 15. günü saat 17:00’a kadar Era Çevre Teknolojileri A.Ş.’nin Türkiye Finans Katılım 
Bankası Kozyatağı Kurumsal Şube – IBAN: TR92 0020 6001 9200 1928 4600 05 hesabına yatırılacaktır. 
 
Yönetmeliğin 23’ncü maddesi uyarınca her yıl için İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından tespit edilecek ‘Tıbbi Atık Bertaraf’ ücreti esas alınacak olup, tespit 
edilen ücret, herhangi bir ihbar ve ihtara lüzum kalmaksızın geçerli olduğu dönem içerisinde yapılacak tıbbi atık toplama ve bertaraf işlemlerine 
uygulanacaktır.  
 
7- ÖDEMENİN GECİKMESİ 
 
Yönetmelik gereği tıbbi atık bertaraf ücretinin işbu sözleşmede belirtilen vadelerde ödenmemesi halinde, herhangi bir ihtar ve ihbara lüzum kalmaksızın takip 
eden ayın 15. günü mesai bitimine kadar yapılmayan ödemelere aylık % 4 gecikme faizi uygulanacağı taraflarca kabul ve beyan olunmuştur. 
Teslim edilen tıbbi atık bedellerinin takip eden ayın 15. gününe kadar ödenmemesi halinde, Yüklenici ödeme yapmayan Sağlık Kuruluşunun atığını bu tarihten 
sonra kabul etmeme hakkına sahiptir. Bu durumda yeniden tıbbi atık kabulünün yapılabilmesi için geçmiş dönemlere ilişkin tıbbi atık bedellerinin faizi ile 
birlikte ödenmesi gerekmektedir. Ancak, ödemenin yapılmamasına rağmen tıbbi atıkların kabulüne devam edilmesi, hiçbir şekilde alacak haklarından 
vazgeçildiği şeklinde yorumlanamaz ve icra takibine engel teşkil etmez.  
 
8- SÖZLEŞMENİN EKLER İ: 
 
İşbu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda ilgili Yönetmelik hükümleri ile Genelgeleri geçerli olacaktır.  
 
 
9-GENEL HÜKÜMLER:  
 
9.1. Tarafların sözleşmede yazılı adresleri yasal tebligat adresleri olarak kabul edilmiş olup, adres değişikli ği halinde karşı tarafa en geç 15 gün içinde yazılı 
olarak bildirilecektir. Sözleşmede yazılı adreslere yapılacak tebligatlar, Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal tebligat olarak kabul edilecektir. 
9.2. İş bu sözleşme hükümleri Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yazılı mutabakat olmadıkça hiçbir şekilde değiştirilemez.  
9.3. Uygulanan mevzuatlarda değişiklik olması durumunda yeni yürürlüğe girecek olan mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.  
9.4. İş bu sözleşme taraflar arasında ….... /……./20….  tarihinde  bir nüsha olarak düzenlenmiş, taraflarca üzerinde anlaşılarak imza altına alınmıştır. 
9.5. İş bu sözleşme ……./……../………… tarihine kadar geçerlidir. 
 
10- YETKİLİ MAHKEME  
 
İş bu sözleşmeden doğan anlaşmazlıklarda Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
 
 
 

SAĞLIK KURULU ŞU YÜKLEN İCİ 

Adı  Adı Era Çevre Teknolojileri A.Ş. 

Branşı    

Adresi  Adresi 
Geçit mah. 2.Gündoğdu sok. no:20/232  

Osmangazi/ Bursa 

Tel No  Tel No +90 (224) 244 84 35 

Faks No  Faks No +90 (224) 244 84 78 

Vergi Dairesi  Vergi Dairesi Üsküdar 

Vergi No  Vergi No 337 037 2067 

Kaşe-İmza-Ad-
Soyad-Tc Kimlik 

 Kaşe-İmza  

 


