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MOTAT KULLANIM KILAVUZU  

(Tıbbi Atık Taşıma Talebi Yapma) 

 

Tıbbi atıkların sağlık kuruluşlarından çıkışı ve atık işleme tesisine kabul 
edilmesine kadar geçen süreç 05.01.2018 tarihinden itibaren Online ortamda 
yapılması zorunlu hale getirilmiştir. 

Tıbbi atıklar sağlık kuruluşlarından Ulusal Atık Taşıma Formları ile alınıp 
bertarafa gönderilirken artık UATF kullanılmayacak olup tüm süreç online olarak 
sistem üzerinden gerçekleştirilecek ve bundan sonra Tıbbi Atıkların taşıma 
talebi online ortamda yapılmaması halinde atıkların alımı 
gerçekleştirilemeyecektir. 

Tıbbi Atıkların taşıma talebi sağlık kuruluşlarının Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına kayıt olarak açtırmış oldukları “Çevre Bilgi Sisteminden” 
(online.cevre.gov.tr) Kullanıcı Adı ve Parola yardımıyla sisteme girilerek 
gerçekleştirilmektedir.  

Sisteme kayıtlı olmayan; kullanıcı adı ve parolası bulunmayan sağlık 
kuruluşlarının atık alım işlemi belirtilen tarihten itibaren yapılamayacaktır. 

Sisteme Kayıt olmayan veya birden fazla adreste şubesi bulunan sağlık 
kuruluşları her bir adresi için ayrı ayrı Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne Başvuru 
yaparak sisteme kayıt olmalı ve bundan sonraki süreçte tıbbi atık alım taleplerini 
sistem üzerinden yapmaları gerekmektedir. (Sisteme kayıt işlemleri için Çevre 
Şehircilik İl Müdürlüğü Personelleri, çevre görevlisi veya çevre 
danışmanlarınızdan yardım alınabilir.) 

Sistem üzerinden kayıt işlemleri yapıldıktan sonra aşağıda anlatıldığı 
şekilde “ATIK TAŞIMA TALEBİ” yapılması gerekmektedir. 

Bilgi ve yardım için 0533 151 46 61 nolu telefondan ulaşabilirsiniz. 
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1 Atık Üreticisi Taşıma Talebi Yapma 

1. Atık üreticileri https://online.cevre.gov.tr/ adresinden Kullanıcı Adı ve Parola 
yardımıyla Sisteme giriş yapılır.  

 

2. Sağlık Kuruluşları tarafından tıbbi atıklar için atığı göndermek üzere Atık Yönetim 
Uygulamasından “Atık Gönderim İşlemleri” menüsünden taşıma talebi oluşturulur. 

 

 

ÖNEMLİ NOT: TAŞIMA TELEBİ YAPILIRKEN TIBBİ ATIK TAŞIMA 
TALEBİ EKLEME BÖLÜMÜNDEN GİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR. !!!!!!!!!! 

Tıbbi atıklar için atık talebi 6 ayda bir kere yapılması gerekmektedir. 
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3. Atık bilgileri girişi: 
- Tıbbi Atık kodu girilerek ilgili atık seçilir. 
– H Numarası: H9 seçilir. 
– Fiziksel Özellik: Katı seçilir. 
– Renk: Kırımızı seçilir. 
– Ambalaj Türü: Torba seçilir. 
– Talep Geçerlilik Bitiş Tarihi: 30.06.2018 seçilir. 
– Taşıma firması: Biberci… seçilir. 
– Atık İşleme Tesisi: Biberci…. Seçilir. 

  

 
Önce taslak olarak kaydedilir, bilgilerin doğruluğundan emin olduğunda talep onaylanır. 
Onaylandığı anda talep, taşıma firmasına ve atık işleme tesisine görünür. Ekrana “Tıbbi Atık 
Transfer Talebi” sayfası gelir gelen sayfadan 12 haneli TKN numarası atık yüklemesi yapılırken 
taşıyıcıya bildirilir. Böylece atık taşıma işlemi tamamlanmış olur. 
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