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Ankara Üniversitesi’ nin 1946’ da kuruluşunu takiben Veteriner Fakültesi 1948’ de Üniversitenin bir
parçası olmuştur. Veteriner Fakültesi'nde, pet, küçük ve büyükbaş hayvanlar ile kümes hayvanlarının
yetiştirilmesi, üretimi, nesillerinin iyileştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, sağlıklarının korunması,
hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarda
koruyucu hekimlik görevlerinin yerine getirilmesi, hayvansal ürünlerin niteliğinin ve insan sağlığına
uygunluğunun kontrolü, çevre kirliliği, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin pazarlanması konularında
eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapılmaktadır. Bugün Veteriner Fakültesinde beş bölüme
bağlı 20 Anabilim Dalı ve 4 Bilim Dalı bulunmaktadır.
Anatomi Anabilim Dalı
Anabilim Dalı bünyesinde 5 öğretim üyesi, 3 öğretim elemanı ve 3 idari personel görev yapmaktadır.
Anabilim Dalı binası; stereoloji ve histomorfoloji laboratuvarı, plastinasyon laboratuarı, 120 kişi
kapasiteli teorik dershane, 50 kişi kapasiteli öğrenci uygulama salonu, diseksiyon ve demonstrasyon
salonu, anatomik preparat hazırlama atölyeleri, kadavra muhafaza ünitesi, maserasyon ünitesi,
iskelet hazırlama ve tamirat atölyesi, soğuk muhafaza odası ile akademik ve idari personel
odalarından oluşmaktadır.
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Biyokimya Anabilim Dalı
Türkiye’de veteriner hekimliği eğitim-öğretiminde biyokimya dersleri, ilk veteriner okulunun
kurulmasından çok kısa bir süre sonra müfredata alınmış ve o dönemden 1950’li yıllara kadar, farklı
birimler tarafından ve değişik adlar altında okutulmuştur. İlk bağımsız biyokimya birimi, YZE Veteriner
Fakültesinde 1952 yılında “Biyokimya Kürsüsü” adı ile yapılandırılmış; Kürsü, 1980’li yıllarda, önce
Bilim Dalına ve ardından da Anabilim Dalına dönüştürülmüştür. Bu birimin akademik kadrosunu
oluşturan öğretim elemanları, eğitim-öğretim, araştırma ve yayım etkinliklerinin yanı sıra, gerek
1970’li yıllardan itibaren açılmış olan diğer veteriner fakültelerinde biyokimya birimlerinin
yapılandırılmasında ve gerekse bu birimlerde çalışacak olan bilim insanlarının yetiştirilmesinde
önemli görevler üstlenmişlerdir.
Fizyoloji Anabilim Dalı
Anabilim Dalı bünyesinde 6 öğretim üyesi, 4 öğretim elemanı ve 2 idari personel görev yapmaktadır.
Anabilim Dalı binası; hematoloji laboratuvarı, 110 kişi kapasiteli teorik dershane, 40 kişi kapasiteli
öğrenci uygulama salonu, hematoloji laboratuvarı, RUSITEC laboratuvarı, izole organ laboratuvarı,
elektroforez laboratuvarı, davranış ünitesi, EKG ünitesi, akademik ve idari personel odalarından
oluşmaktadır
Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı
Anabilim Dalı bünyesinde 7 öğretim üyesi, 5 öğretim elemanı ve 2 idari personel görev yapmaktadır.
Anabilim Dalı’nda 120 kişi kapasiteli teorik dershane, 56 kişi kapasiteli öğrenci uygulama salonu,
Türkiye geneline hizmet sunan ışık mikroskopi laboratuvarının yanı sıra, geçirimli elektron mikroskopi
doku

hazırlama

laboratuvarları,

sito-histokimya,

immünoflüoresan,

hücre-doku

kültürü

laboratuvarlarıyla, fotomikroskopi çalışma odası ve fotoğraf basımı için karanlık oda bulunmaktadır.
Ultratom, piramitom, mikrotom, stereolojik uygulamalar için stereoloji mikroskop sistemi özel olarak
tasarlanmış bölümümüz laboratuvarlarında hizmet vermektedir.
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı
Veteriner Fakültesinde 1944 yılından itibaren "Veteriner Tarihi ve Deontoloji" dersleri Ord. Prof. Dr.
Hilmi Dilgimen tarafından verilmeye başlanmıştır. Ankara Üniversitesi 1946’da kurulmuştur. Yüksek
Ziraat

Enstitüsü

bünyesindeki

Veteriner

Fakültesi,

1948’de

Ankara

Üniversitesi’ne

katılmıştır. Veteriner Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü 1950 yılında kuruldu.
Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
Anabilim Dalı bünyesinde 7 öğretim üyesi, 2 öğretim elemanı ve 2 idari personel görev yapmaktadır.
Anabilim Dalı; rutin analiz, Farmakokinetik/Toksikokinetik, hücre kültürü ve galenik laboratuvarları,
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125 kişi kapasiteli teorik dershane, 60 kişi kapasiteli öğrenci uygulama salonu, seminer salonu,
solvent saklama odası ile akademik ve idari personel odalarından oluşmaktadır.
Anabilim Dalı’nda son yıllarda yürütülmekte/yapılmakta olan araştırmaların başlıcaları arasında;
ilaçların farmakokinetiği, ilaçlarda biyoeşdeğerlik, yem ve yem hammaddeleriyle çevrede kirliliğe
neden olan metaller, pestisidler, siyanogenetik glikozidler, nitrat ve nitritler, antimikrobiyal direnç,
sitotoksisite çalışmaları bulunmaktadır. Aynı zamanda Merkez Laboratuvar bünyesinde dışarıdan
gelen numunelerde de analizler yapılmaktadır. Adli tıp ve çevre toksikolojisi ile ilgili analiz ve
araştırmaları gerçekleştirebilecek cihazlar (HPLC, İTK, GC, AAS) ile görüntüleme sistemleri de
bulunmaktadır.
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Anabilim Dalı bünyesinde 6 öğretim üyesi, 1 araştırma görevlisi ve 1 idari personel görev
yapmaktadır. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda güz ve bahar yarıyıllarında toplam 5 zorunlu
(İmmunoloji, Mikrobiyoloji I ve II, Epidemiyoloji, Kanatlı Hayvan Hastalıkları) ve 5 seçmeli
(İmmunoprofilaksi, Mikrobiyolojide Biyoteknoloji, Sağlık Zabıtası, Mikoloji, Analitik Epidemiyoloji)
lisans dersi verilmektedir. Aynı zamanda İngilizce Veteriner Lisans Programı dahilinde belirtilen
dersler İngilizce olarak da anlatılmaktadır. Anabilim Dalı’mızda Mikrobiyoloji I-II, İmmunoloji ve
Kanatlı Hayvan Hastalıkları dersleri teorik olmalarının yanı sıra uygulamalı dersleride bulunmaktadır.
Veteriner Mikrobiyoloji’de kurulduğu günden itibaren lisansüstü eğitime ağırlık verilmiş, 1982’ye
kadar Tarım ve Sağlık Bakanlıklarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’ne 100’lerce uzman ve Ankara
Üniversitesi dışındaki Veteriner Fakültelerine ise öğretim üyeleri yetiştirilmiştir. Günümüzde halen
yüksek lisans ve doktora eğitimleriAnkara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda yapılmaktadır.
Parazitoloji Anabilim Dalı
Anabilim Dalında 7 Profesör (Prof. Dr. Ahmet Doğanay, Prof. Dr. Ayşe Çakmak, Prof. Dr. Hatice
Öge, Prof. Dr. Semih Öge, Prof. Dr. H. Oğuz Sarımehmetoğlu, Prof. Dr. Bahadır Gönenç, Prof. Dr.
Serpil Nalbantoğlu) ve 5 Araştırma Görevlisi (Araş. Gör. Dr. Gökben Özbakış, Araş. Gör. Dr. Ceren
Aştı, Araş. Gör. Dr. Ömer Orkun, Araş. Gör. Görkem Cengiz, Araş. Gör. Nafiye Koç) olmak üzere 12
öğretim üyesi ve elemanı bulunmaktadır.
Parazitoloji Anabilim Dalında Lisans düzeyinde Parazitoloji, Helmintoloji, Su Hayvanları Hastalıkları,
Protozooloji, Entomoloji ile Arı ve Hastalıkları dersleri mecburi, Akvaryum Balıkları ve Hastalıkları ve
Paraziter Zoonozlar dersi seçmeli olarak okutulmaktadır. Bu derslerde evcil memeli hayvan, kanatlı,
arı, laboratuar hayvanı ile su hayvanlarının helmint, protozoon ve artropod enfeksiyonlarının klinik –
laboratuvar tanısı, yaşam siklusu, sınıflandırması ve tedavisi ile ilgili bilgiler verilmekte ayrıca,
uygulamaları yaptırılmaktadır. Lisansüstü düzeyde de iki farklı program (Helmintoloji ile Protozooloji
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ve Entomoloji) 12.01.2009 tarihinde birleştirilmiş olup, yüksek lisans ve doktora eğitimi
yürütülmektedir. 2017 yılı itibariyle 15 aktif doktora öğrencimiz bulunmaktadır.
Anabilim Dalında rutin tanı laboratuarının yanı sıra, araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü seroloji ve
biyoteknoloji, hücre kültürü, PCR laboratuvarları, çeşitli kene kolonilerinin yetiştirildiği bir ünite vardır.
Patoloji Anabilim Dalı
Anabilim Dalı bünyesinde 3 öğretim üyesi, 8 öğretim elemanı ve 2 idari personel görev yapmaktadır.
Patoloji Anabilim Dalı’nda hayvan sahiplerince elden getirilen veya Merkez Tanı Labaratuarına
Veteriner Fakültesi Klinik Bilimleri tarafından gönderilen ölü hayvanlar ve aborte yavrular üzerinde
gerçekleştirilen nekropsiyle ölüm nedeni patomorfolojik (makroskobik ve histopatolojik) incelemelerle
ortaya konur. Ayrıca sitolojik örnekler ve biyopsi materyalleri ile benzeri marazi maddeler aynı şekilde
muayene edilir ve yine makroskopik değerlendirmenin ardından tanıya gidilir.
Söz konusu Anabilim Dalı’nda, evcil memeli, kanatlı, ekzotik ve laboratuar hayvanları hastalıklarının
tanısında rutin patoloji laboratuarı kullanılmakta ve gerektiğinde histokimyasal, immunohistokimyasal
ve elektron mikroskobik (Fakültemiz Merkez Laboratuarı kullanılarak) yöntemlerle tanıya
gidilmektedir. Biyopsi materyallerine daha kısa sürede tanı konması için Anabilim Dalımız
bünyesinde rutin tanıda 2006 tarihinden beri hizmet veren “Kriyostat Ünitesi” ve “Sitopatoloji
Laboratuvarı” yanı sıra araştırmalarda çağdaş teknikleri yakalamak adına 2010 yılından beri in-situ
PCR ve in-situ hibridizasyon yöntemlerinin aktif kullanıldığı “Moleküler Patoloji Laboratuarımız”
bulunmaktadır.
Viroloji Anabilim Dalı
Anabilim Dalı bünyesinde 6 öğretim üyesi, 5 öğretim elemanı ve 1 idari personel görev yapmaktadır.
Anabilim Dalı, moleküler viroloji laboratuvarı, seroloji laboratuvarı ve 2015 yılında kullanıma açılan
BSL 3+ Laboratuvarı (Seviye 3+ Biyogüvenlik Laboravuvarı), öğrenci dersliği, hücre ve virus arşiv
odası, akademik ve idari personel odalarından oluşmaktadır.
Veteriner Lisans programı dahilinde Viroloji I, Viroloji II, Viral Aşılar ve Viral Zoonozlar dersleri
akademik personelimiz tarafından verilmektedir. Viroloji Lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri
kapsamında; Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak eğitim verilmektedir. Kürsümüzde verilen
derslerde görsel, işitsel ve konu anlatımlı teorik öğretimin yanı sıra uygulamalı faaliyetler de eş
zamanlı olarak yürütülmektedir.
Anabilim Dalımız bünyesinde bulunan ve 2015 yılında kullanıma açılan

“Viral Zoonozlar İleri

Araştırma ve Tanı Laboratuvarı (AVZAL)” 2011 yılında kabul edilen Kalkınma Bakanlığı
(2011K12022) desteği ile hayata geçirilmiş olup, proje, imalat, donanım ve araştırıcı profillerinin
sertifikasyonu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) normlarında gerçekleştirilen Üniversitemizin önemli bir alt
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yapısı olma özelliğindedir. Bu laboratuvarda özellikle hayvanlardan köken alan ve halk sağlığı
açısından önemli riskler / tehditler içeren bazı viral enfeksiyonlara ilişkin ileri araştırmaların
yapılabileceği güvenli bir alt yapı tesis edilmiştir. Güvenli yapının temel özelliği, çalışan araştırıcı ve
çevre sağlığı açısından tehdit unsuru olarak kabul edilebilecek her türlü riskin en aza indirildiği bir
donanıma sahip olmasıdır. Bu alt yapıda gerçekleştirilecek çalışmalar ile ülkemizde de etkin bir
şekilde hüküm sürmesi yanında global (Kuş Gribi, Batı Nil enfeksiyonu) ve bölgesel (Kırım Kongo
Kanamalı Ateşi) olumsuz etkileri ciddi düzeyde hissedilen ve meydana getirdiği sağlık sorunları
yanında toplumun birçok kesiminde önemli sosyal tedirginliklere yol açan hastalıklarla ilgili olarak
temel, tanısal ve prognostik değeri olan bilgilerin üretilmesi hedeflenmektedir.
Cerrahi Anabilim Dalı
Günümüz Cerrahi Anabilim Dalında 8 öğretim üyesi, 5 öğretim üye yardımcısı, 5 idari personel görev
yapmaktadır. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi bünyesinde hizmet veren
Cerrahi Anabilim Dalı’nda tüm evcil ve yabani hayvanların dış hastalıklarına ilişkin poliklinik
hizmetleri verilmekte, lisans, yüksek lisans ve doktora programları kapsamında, hayvan türlerine
ilişkin dersler verilmektedir. Bu kapsamda, Radyodiagnostik ünitesi (Dijital Röntgen, Ultrasonografi,
Doppler Ultrasonografi, Ekokardiyografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi),
Endoskopik Muayene (artroskopi, laparoskopi, torakoskopi, bronkoskopi, sistoskopi, gastroskopi,
kolonoskopi), Artroskopik, Laparoskopik ve Torakoskopik Cerrahi, Nöroloji-Nöroşirurji, Mikrocerrahi,
Veteriner Diş Hekimliği, Veteriner Oftalmoloji, ve Fizik Tedavi-Rehabilitasyon Ünitelerinde tanı ve
tedavi amaçlı rutin uygulamalar yapılmaktadır. Veteriner lisans programı dahilinde Anestezi ve
Reanimasyon, Cerrahi, Travmatoloji ve Ortopedik Cerrahi, Radyoloji, Ayak Hastalıkları ve Nal
Tekniği, Göz Hastalıkları, Diş Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Yaban Hayatı ve Refahı
dersleri verilmektedir.
Yumuşak doku cerrahisi ve ortopedik girişimler için büyük ve küçük hayvan operasyon salonları ile
Anesteziyoloji ve Reanimasyon ünitesi yer almaktadır. Operasyon salonları dünya standartlarında
donanıma sahip olarak hizmet vermektedir. Bu salonlarda tavandan aydınlatma, anestezi cihazları,
merkezi gaz sistemi, aspirator sistemi, hasta başı monitörleri, elektro koter cihazları bulunmaktadır.
Ayrıca, kedi ve köpekler için yoğun bakım üniteleri ve hasta hazırlık odası bulunmaktadır. Cerrahi
anabilim dalında hastaların rutin olarak muayenelerinin yapıldığı 6 adet muayene odası
bulunmaktadır. Bu muayene odalarında; yumuşak doku, ortopedi, göz, kulak, diş hastalıklarının
tanısı ve sağaltımları yapılmaktadır. Bunların dışında nörofizyoloji laboratuvarı, fizik tedavirehabilitasyon ünitesi, yürüme analizi ünitesi ve radyodiagnostik ünitesi bulunmaktadır.
Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
Doğum ve Jinekoloji Anabilimda 5 öğretim üyesi (Prof. Dr. Ayhan Baştan Anabilim dalı başkanı, Prof.
Dr. Şükrü Küplülü, Prof. Dr. Rıfat Vural, Prof. Dr. Mustafa Kaymaz ve Doç. Dr. Halit Kanca), 6
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araştırma görevlisi (Araş. Gör. Dr. Esra Çolakoğlu, Araş. Gör. Dr. Kübra Karakaş Alkan, Araş. Gör.
Dr. Seçkin Salar, Araş. Gör. Murat Onur Yazlık, Araş. Gör. Taha Burak Elifoğlu, Araş. Gör. Serdal
Kurt) ve 2 idari personel görev yapmaktadır.
Anabilim Dalı idari ve klinik binasından oluşmaktadır. İdari binada öğretim üyesi ve yardımcılarına ait
ofisler ile çeşitli laboratuvarlar (mastitis, in vitro ve hormon laboratuvarı) yer almaktadır.
Klinik binası ise 2 katlı olup, üst kat küçük hayvan, alt kat ise büyük hayvan kliniği şeklinde
yapılandırılmıştır. Küçük hayvan kliniğinde pet hayvanlarının obstetrik, jinekolojik ve üremeyle ilgili
hastalıklarının modern tanı yöntemleriyle tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Küçük hayvan kliniği hasta
kabul ve kayıt bölümü, 1 adet operasyon salonu, 1 adet anestezi ve reanimasyon odası, 1 adet
sterilizasyon ünitesi, 1 adet vaginal sitoloji laboratuvarı, 5 adet hasta muayene odası, 1 adet
hospitalizasyon odası ve 1 adet öğrenci eğitimi amacıyla kullanılan bölümlerden, büyük hayvan
kliniği ise 1 adet büyük operasyon salonu, 1 adet fantom, mezbaha ve fötotomi uygulamalarının
yapıldığı salon, temizlik ve yıkama odası ve çok sayıda tedavi ve hospitalizasyon odalarından
oluşmaktadır.
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç hastalıkları Anabilim Dalı Klinikleri’ nde tüm evcil hayvanların iç hastalıklarına ilişkin poliklinik
hizmeti sunulmakta; lisans, yüksek lisans ve doktora programları kapsamında dersler verilmektedir.
Bu dersler; Dermatoloji, Endokrinoloji, Enfeksiyon Hastalıklar, Gastroenteroloji, Hematolojiimmunoloji, Kardiyoloji, Kulak-Burun-Boğaz hastalıkları, Onkoloji, Üroloji ve Egzotik Hayvanlar gibi
alanları kapsamaktadır.
Anabilim Dalımız Küçük ve Büyük Hayvan Klinikleri bünyesinde Dermatolojik, Hematolojik,
Parazitolojik ve Ürolojik örneklemelerin ön incelenmesine imkan tanıyan Laboratuvar Ünitesi;
Görüntüleme

Ünitesi

(Ultrasonografi,

Videoendoskopi,

Otoskopi),

Kardiyoloji

Ünitesi

(Ekokardiyografi, Elektrokardiyografi, Holter kaydı), Muayene-Tedavi üniteleri, Enfeksiyöz hastalıklar
ünitesi, Küçük ve Büyük Hayvan Hospitalizasyon Ünitesi yer almaktadır.
İç Hastalıkları Anabilim Dalı poliklinik hizmetleri sırasıyla; hasta kayıt-kabul işlemleri, hasta
muayenesi, teşhis ve tedavisi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Teşhis amacıyla endikasyon bulunan
hastalara anestezi eşliğinde Gastroskopi, Larengoskopi, Bronkoskopi, Kolonoskopi, Otoskopi
işlemleri; Ekokardiyografi, Ultrasonografi, Elektrokardiyografi uygulanmakta; laboratuvar örnekleme
ve incelemeleri gerçekleştirilmekte, Kemoterapi tedavileri yapılmaktadır. Hekim isteği doğrultusunda
kan analizleri ve röntgen çekimleri ise ilgili birimlerce uygulanmaktadır. Türkiye’de ilk kez anabilim
dalımız bünyesinde gerçekleştirilen Holter kaydı 2010 yılından beri uygulanmaktadır.
Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
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Anabilim Dalı’nın 6 Temel yapılanması bulunmaktadır: Prof. Dr. Afif Sevinç Androloji ve
Reprodüksiyon Kliniği, Referans Spermatoloji Laboratuvarı, İn vitro embriyo üretimi laboratuvarı,
Klinik Beceri Laboratuvarı, Küçük ruminant Araştırma ahırı ve Fakülte Çiftliği Araştırma laboratuvarı.
Araştırmaları iki temel araştırma alanına dayanmaktadır:


Çiftlik hayvanlarında yardımcı reprodüktif biyoteknolojiler ve kontrollü üreme yöntemleri.



Sperm alma, sperm kriyoprezervasyonunda farklı kriyoprotektan kullanımı gibi konuları temel
alan sperm ve embriyo üretimi; in vitro embriyo üretimi – IVP, in vitro oosit maturasyonu –
IVM, in vitro oosit fertilizasyonu – IVF, spermatoloji/semiyoloji, flow sitometri, sperm ve
embriyoların kriyoprezervasyonu konularının yanı sıra, bu alanda farklı laboratuvar
yöntemleri kullanılarak sperm genotiplendirmesi çalışmalarını sürdürülmektedir.

Anabilim Dalına İlişkin Genel Bilgi
1972 yılında kurulan Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı aşağıda belirtilen alanlarda
bilimsel ve deneysel çalışmalar yürütmektedir:


Yardımcı üreme teknolojileri,



Spermatozoa, oosit ve embriyoların kriyoprezervasyonu



Hayvan embriyolarının in vitro üretimi (IVP) ve in vitro hücre kültürleri,



Androlojik muayene yöntemleri, teşhis ve tedavi uygulamaları.

Biyoistatistik Anabilim Dalı
Anabilim Dalımızda görev yapan 1 öğretim üyesi ve 4 öğretim elemanı bulunmaktadır. Anabilim
Dalımız Dışkapı Yerleşkesinde bulunan 8 no’lu binanın (Beyaz Bina)

birinci katında

konumlandırılmıştır. Anabilim Dalımız tarafından verilen lisans dersleri aynı binada bulunan
amfilerde yürütülmektedir. Ayrıca Anabilim Dalımıza ait bir seminer salonu ile 48 bilgisayar kapasiteli,
modern eğitim araçlarının kullanıldığı bir bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.
Veteriner Fakültesi lisans programı dahilinde Anabilim Dalımız tarafından eğitim-öğretim döneminin
bahar yarıyılında Biyoistatistik (Zorunlu) ve Bilgisayar Programlama (Seçmeli) dersleri verilmektedir.
İntern öğrenci eğitimi kapsamında ise her rotasyon grubuna verilen zorunlu dersin yanı sıra Bilimsel
Araştırmalarda Temel İstatistik Yöntemler ile SPSS’te Uygulamalı İstatistik Yöntemler olmak üzere
iki adet seçmeli ders de verilmektedir. Lisans üstü programı dahilinde, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne
bağlı olarak yüksek lisans ve doktora dersleri verilmekte, bunun dışında enstitü tarafından açılan
Bilimsel Araştırmalarda İstatistiksel Yöntemlerin Kullanımı dersine Anabilim Dalımız tarafından katkı
sağlanmaktadır.
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Genetik Anabilim Dalı
Anabilim dalı bünyesinde 4 akademik personel (1 profesör, 2 yardımcı doçent ve 1 araştırma
görevlisi) ile akademik aktiviteler yürütülürken 2 adet (1 daktilograf ve 1 laborant) idari personel
bulunmaktadır.
Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı I ve II olmak üzere iki laboratuvar bulunmaktadır.
Birinci laboratuvar 5 bölmeye ayrılmıştır


DNA izolasyonu



Görüntüleme



Ön-PCR



Sekans ve fragment analizi



Depo bölümü

İkinci laboratuvar ise RNA temelli çalışmalar için ayrılmıştır.
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
Veteriner Fakültesi’nde 1952 yılında Yem Maddeleri ve Hayvan Besleme Dalı kurularak yönetimine
Prof. Dr. Selahattin Batu getirildi. Bu arada Dr. Med. Vet. Sabri Dilmen Hayvan Besleme ve Yem
Maddeleri alanında 1954’de habiltasyonunu tamamladı. 1968 yılına kadar eğitim ve laboratuar
çalışmalarını şu anda müze olarak da kullanılmakta olan binada sürdürdü. Bu tarihten sonra Hayvan
Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı’nın bulunduğu binaya taşınıldı ve halen burada
eğitim, öğretim ve araştırma görevleri sürdürülmektedir. 1982’ de Yem Maddeleri ve Hayvan
Besleme Kürsü adı Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı olarak değişti. Anabilim
Dalımızda 6 Profesör 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 9 Öğretim Elemanı görev
yapmaktadır. Anabilim Dalımızda lisans düzeyinde, Türkçe ve İngilizce programı dahilinde 3. sınıf A
ve B şubelerine zorunlu ve seçmeli dersler ile 10 sömestre öğrencilerine (A ve B şubeleri) teorik ve
uygulamalı dersler verilmektedir. Ayrıca lisansüstü düzeyde doktora, tezli ve tezsiz yüksek lisans
dersleri sunulmaktadır.

Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı
Türkiye’de ilk defa Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde 29.05.1965 tarihinde Hayvancılık
İşletme Ekonomisi adıyla kurulan ve 2006 yılında ismi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
olarak değişen Anabilim Dalında şu an 3 profesör ve 1 yardımcı doçent olmak üzere toplam 4 öğretim
üyesi görev yapmaktadır.
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Zootekni Ana Bilim Dalı
2017 yılı itibariyle Zootekni Anabilim Dalı bünyesinde 5 öğretim üyesi, 3 araştırma görevlisi ve 2 idari
personel görev yapmaktadır. Anabilim Dalı; seminer salonu, laboratuvar ile akademik ve idari
personel odalarından oluşmaktadır.
Anabilim Dalı’nda Veteriner lisans programı dâhilinde Hayvan Refahı, Zootekni I, Zootekni II ve
Hayvan Islahı zorunlu dersleri ile Kaz-Ördek Yetiştiriciliği, Laboratuvar Hayvanları Yetiştiriciliği,
Tavşan Yetiştiriciliği ve Kedi-Köpek Yetiştiriciliği seçmeli dersleri verilmektedir. Lisansüstü eğitimöğretim faaliyetleri kapsamında Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak doktora, tezli ve tezsiz
yüksek lisans programlarında zorunlu ve seçmeli dersler verilmektedir.
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
İnsanların yaşamak, fiziksel ve mental gelişimlerini sağlamak için yeterli ve güvenilir gıdaya
ulaşmaları gerekmektedir. Hayvansal gıdaların sağlıklı beslenmede önemli bir yer tuttuğu göz
önünde bulundurulduğunda güvenilir gıda üretimini sağlamak amacıyla veteriner hekimlere önemli
görevler düşmektedir. Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümünün temel etkinlik alanı hayvansal gıdaların
çiftlikten sofraya tüm aşamalarda kaliteli ve güvenli olarak üretilmesi ve tüketiciye ulaştırılmasıdır.
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümünün birincil hedefi, gıda hijyeni ve kontrolü, et bilimi, hijyeni ve
muayenesi, süt bilimi, hijyeni ve teknolojisi, gıda kimyası ve veteriner halk sağlığı konularında,
gerekli, güncel ve temel bilgileri teorik ve uygulamalı olarak lisans düzeyindeki öğrencilere
verebilmektir. Bunun yanında bölümümüz lisansüstü eğitim ile bu alanda uzmanlar yetiştirmekte ve
araştırma faaliyetleri ile bilimsel gelişime katkı sağlamaktadır. Bölümde gıda mikrobiyolojisi, gıda
kimyası, moleküler genetik, gıda üretim teknolojileri, risk analizi, halk sağlığı, gıdalarda kalıntı ve
kontaminantlar gibi konularda araştırmalar yürütülmektedir.
Ünite içi Atık Yönetim Planı Amacı ve Kapsamı
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne uygulanacak olan bu plan başlıca tıbbi atıklar
olmak üzere evsel atıklar, ambalaj atıkları, tehlikeli atıklar ve atıkların kaynağında minimalize
edilmesi, mevzuata uygun ve güvenli bir şekilde ayrıştırılarak toplanması, geçici atık depolama
yerine taşınması ve nihaî bertarafını gerçekleştirecek olan tesislere teslimine kadar uygulamada
izlenecek adımlar ile bunların ne zaman, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağını gösteren,
sorumlulukları belirleyen eylem planıdır.

III-ATIK YÖNETİMİ
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i. Atık: Ürün eğer ilk tasarlanmış olduğu amaç için kullanmaya uygun değilse veya başka bir
sebepten dolayı kullanılamayacak ise atık olarak tanımlanmaktadır. Atık listesinde yer alan belirli bir
atık koduyla sınıflandırılmaktadırlar. Eğer doğru bir şekilde yönetilmezse çevre üzerinde kirliliğe ve
olumsuz etkilere sebep olurlar.
ii. Atık Hiyerarşisi: Atık yönetimi seçeneklerinin, geri dönüşüm, atık bertarafı, tekrar kullanım ve
geri kazanım gibi çevresel etkilerine göre sıralanmasıdır.

En
Öncelikli
Seçenek

Önleme
Azaltma
Tekrar Kullanım

Geri Dönüşüm

Asgari
Seçenek

Enerji Geri Kazanımı
Bertaraf

iii. Atıkların Sınıflandırılması:
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde üretilen atıklar Yönetmeliğe göre sınıflandırıldığında,
başlıca dörde ayrılır;


Evsel atıklar
o



genel atıklar (mutfak ve bahçe atıkları dahil )

Tıbbî atıklar
o

enfeksiyöz atıklar

o

kesici-delici atıklar

o

patolojik atıklar



Tehlikeli atıklar (kimyasal ya da fiziksel özellikleri nedeniyle tehlikeli olan atık)



Ambalaj atıkları

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi için hazırlanan ünite içi atık yönetim planı içerisindeki
uygulamanın esası yukarıda belirtilen temel ayrımlara dayanmaktadır.
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iv. Tanımlar:
A. Evsel/Genel Atıklar: İnsanların bulunduğu kısımlar, idari birimler, temizlik hizmetleri, mutfaklar,
ambar ve atölyelerden gelen atıklar: 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı resmi gazetede yayınlanan
‘’Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’’ içerisinde yer alan B, C, D, E, F ve G gruplarında anılanlar
hariç, tıbbi merkezlerden kaynaklanan tüm atıklar.
B. Ambalaj Atıkları: Tüm idari birimler, mutfak, ambar, atölye v.s den kaynaklanan tekrar
kullanılabilir, geri kazanılabilir atıklar:
-kağıt
-karton
-mukavva
-plastik
-cam
-metal v.b.
C. Tıbbi Atıklar
a. Enfeksiyöz atık: Enfeksiyöz ajanların yayılımını önlemek için taşınması ve imhası özel uygulama
gerektiren atıklardır; Enfeksiyon yapıcı etkenleri taşıdığı bilinen veya taşıması muhtemel, başta kan
ve kan ürünleri olmak üzere her türlü vücut sıvıları ile hayvan dokuları ve diğer patolojik materyali;
bu tür materyal ile bulaşmış eldiven, flaster, tamponlar, eküvyon ve benzeri atıkları; bakteri ve virüs
tutucu hava filtrelerini; enfeksiyöz ajanların laboratuvar kültürlerini ve kültür stoklarını; araştırma
amacı ile kullanılan enfekte deney hayvanlarının leşleri ile enfekte hayvanlara ve çıkartılarına temas
etmiş her türlü malzemeyi,

Başlıca kaynakları;
I. Mikrobiyolojik laboratuvar atıkları
Kültür ve stoklar
İnfeksiyöz vücut sıvıları
Serolojik atıklar
Diğer kontamine laboratuvar atıkları (lam-lamel, pipet, petri v.b)
II. Kan kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş nesneler
III. Kullanılmış ameliyat giysileri (kumaş, önlük ve eldiven v.b)
IV. Diyaliz atıkları (atık su ve ekipmanlar)
11

V. Karantina atıkları
VI. Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri,
VII. Enfekte deney hayvanı leşleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm nesneler
b. Patolojik atık: Anatomik atık dokular, organ ve vücut parçaları, hayvan fetusuna ait örnekler ile
ameliyat, otopsi v.b. tıbbi müdahale esnasında ortaya çıkan vücut sıvıları ve Biyolojik deneylerde
kullanılan kobay leşleri kapsar.
c. Kesici-delici atık: Şırınga, enjektör ve diğer tüm deri altı girişim iğneleri, serum seti iğnesi,
intraket, lam-lamel, tek kullanımlık özeler, kırılmış cam tüp, cam pastör pipeti ve petri kapları, kırık
cam, ampul, lanset, bisturi gibi batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıkları,
D. Tehlikeli Atıklar: Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-IV’te
(A) işareti ile gösterilmiş atıkların herhangi tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli
atık sınıfına girerken, aynı listede (M) işareti ile gösterilmiş atıklar EK-III B’de verilen tehlikeli atıkların
eşik konsantrasyonu üzerinde bir değere sahipse tehlikeli atıktır.
Fiziksel veya kimyasal özelliklerinden dolayı ya da yasal nedenler dolayısı ile özel işleme tabi
olacak atıklar
- Tehlikeli kimyasallar
-Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar
-Amalgam atıkları
-Genotoksik ve sitotoksik atıklar
-Farmasötik atıklar
-Ağır metal içeren atıklar
-Basınçlı kaplar
E. Radyoaktif Atıklar: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuatı hükümlerine göre toplanıp
uzaklaştırılır.
F. Biyolojik indikatör: Sterilizasyon etkinliğinin araştırılmasında, kağıt şerit (strip) veya benzeri bir
taşıyıcı mekanizmaya inoküle edilmiş standart/bilinen bir mikroorganizmayı
G. Geçici atık depolama yeri: Atıkların nihai bertaraf alanına taşınmasından önce bekletildiği,
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde bulunan Yönetmelikte belirtildiği şekilde ve atığın
niteliğine göre yapılmış toplama alanı,
H. Kimyasal indikatör: Sterilizasyon etkinliğinin araştırılmasında kağıt bant veya benzeri bir
taşıyıcıya emdirilmiş, yüksek ısı ile renk değiştiren kimyasal maddeyi,
12

I. Kontaminasyon: Bir enfeksiyöz etkenin herhangi bir eşyaya, yüzeye veya kişiye bulaşmasını,
İ. Nihai bertaraf: Atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde ilgili mevzuatta
öngörülen her türlü önlemin alındığı tesislerde yakılması veya düzenli depolanması suretiyle yok
edilmesini veya zararsız hale getirilmesini ifade eder.
J. Sterilizasyon: Bakteri sporları dahil her türlü mikrobiyal yaşamın fiziksel, kimyasal veya mekanik
metotlar yoluyla tamamen yok edilmesini veya bu mikroorganizmaların seviyesinin %99.9999
oranında azaltılmasını ifade eder.

III.1. ATIK MİNİMİZASYONU
Sağlık hizmeti veren kuruluşlarda; evsel nitelikli atıklar, tıbbi nitelikli atıklar, ambalaj atıkları,
tehlikeli atıklar ve radyoaktif atıklar meydana gelmektedir. Bu atıklar kaynaklarında ayrımı yapılıp,
ayrı olarak toplanmadığı takdirde sağlıkla, çevreyle ve ekonomi ile ilgili çeşitli problemler ortaya
çıkmaktadır. Bu sorunları en aza indirebilmek için Atık Minimizasyonuna gereken önem verilip atık
minimizasyonu için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
Atık minimizasyonu; atık oluşumun ve miktarının azaltılması anlamına gelmekte olup, bunun
içinde değişik özelliklere sahip atıkların oluştuğu yerde ayrı kaplarda toplanması ve taşınmasıdır.

III.1-a) Evsel atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılacak
çalışmalar:
Evsel atıklar Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi idari birimleri, teknik birimlerin büro ve
oturma alanları, atölyeler, mutfak ve bahçe gibi kısımlarından kaynaklanan, kontamine olmamış
atıklardır.
Her türlü yiyecek (yemek, sebze, meyve, çay...) atığı, yağ ve yiyecek atıkları ile bulaşmış
kâğıtlar, bahçe bakım işlemleri sonucunda ortaya çıkan çimen, yaprak, bitki döküntülerinden ve
ambalaj atığı sınıfına girmeyen ürünlerden oluşur.
Evsel nitelikli atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile bütün atıklar
kaynağında ayrı olarak toplanmaktadır. Tüm atıkların kaynağında ayrı toplanabilmesi için, gerekli
olan yerlerde uygun boyutta, renkte, şekilde atık kapları bulundurulmaktadır. Kağıt, gazete, dergi,
cam ve pet kaplar, enfekte değillerse geri dönüşümlü olarak değerlendirilmekte, geri dönüşümü olan
ürünler tercih edilerek evsel nitelikli atık miktarı azaltılmaktadır.
Hasta hayvan sahipleri ve ziyaretçiler de atıklar, atık çeşitleri ve bu atıkların atılması gereken
kaplar konusunda bilgilendirilmekte ve atık kaplarının bulunduğu alanlarda uyarılar asılmaktadır.
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III. 1-b) Ambalaj atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılacak
çalışmalar:
Ambalaj atıkları Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi tüm birimlerinden kaynaklanan ve
ambalaj atığı sınıflamasına giren kontamine olmamış atıklardır.
İlgili Yönetmelikte “ambalaj” kavramı “...bir ürünün üreticiden kullanıcıya ulaştırılması
aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunumu için kullanılan herhangi bir
malzemeden yapılmış ve geri dönüşsüz olanlar da dâhil tüm ürünler” şeklinde tanımlanmaktadır.
Aynı Yönetmelikte “ambalaj atığı”nın tanımı ise; “...ürünlerin tüketiciye sunumu için kullanılan ve
ürünün kullanılmasından sonra oluşan, kullanım ömrü dolmuş tekrar kullanılabilir ambalajlar da dâhil
satış, dış ve nakliye ambalaj atığı” şeklinde yapılmıştır. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde
toplanan ambalaj örnekleri şunlardır: hazır yiyecek ambalajları; su, maden suyu, meyve suyu
şampuan, deterjan ve benzeri ambalajlar ile kapakları; köpük, karton ve benzeri destekleyici
malzemeleri kapsamaktadır.
Ambalaj atıklarının oluşumunun ve miktarının azaltılması için bu atıklar kaynağında ayrı
olarak toplanmaktadır. . Diğer atıklardan ayrı olarak mavi poşet torbalarda toplanıp geri dönüşüm
sistemine kazandırılacaktır.
Ayrıca internet, bilgisayar gibi iletişim araçlarının bulunduğu ortamlarda özel ve resmi
yazışmalar, duyurular ve davetiyeler elektronik posta yolluyla yapılmaktadır. Bekleme salonu, koridor
gibi ortak kullanım alanlarında ilan panolarına duyurular asılmaktadır. Servis araçları ya da
ambulanslarda etkinliklerle ilgili bilgilere, ilanlara yer verilmektedir. İçeceklerde, metal, teneke ve
plastik şişelerin kullanımı yerine cam şişeler tercih edilmekle, hazır gıdalarda ise plastik kaplar
yerine, geri kazanılmış kâğıt ürünler kullanılarak ambalaj atıkları miktarı azaltılmaktadır.
III.1-c) Tıbbi atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılan
çalışmalar:
Tıbbi atıklar özelliklerine göre 3 sınıfa ayrılır. Bunlar; ilgili Yönetmelik1 maddesine göre ve
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde üretilenler göz önüne alınarak aşağıdaki gibi
sınıflandırılır:
1. Enfeksiyöz atıklar
2. Kesici-delici atıklar
3. Patolojik atıklar

1

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği; 22/07/2005 tarih ve 25883 sayılı RG.
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Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde üretilen enfeksiyöz atıkların en büyük kısmını
patojen ajanlara ait kültürler ve kültür stokları oluşturmaktadır. Bunu enfekte deney hayvanı leşlerinin
ve mikroorganizma tutucu hava filtrelerinin takip ettiği tahmin edilmektedir.
Mikrobiyolojik kültür ve stok bakteri suşları, rutin muayene için gelen infeksiyöz vücut sıvıları,
serolojik muayene için gelen serum ve kan örnekleri, lam-lamel, pipet, pamuk, eldiven, maske gibi
diğer kontamine laboratuar artıkları, rutin muayene için gelen enfekte hayvan leşleri, organ parçaları,
kanı ve bunlarla temas eden tüm nesneler enfeksiyöz atık olarak değerlendirilmektedir.
Nekropsi sonucu ortaya çıkan vücut parçaları, plasenta, kanatlı hayvan leşleri ve organ
parçaları enfeksiyöz atık olarak değerlendirilmemekte olup patalojik atıklar sınıfında yer almaktadır.
Enjektör iğnesi, bistüri, cam pastör pipeti, kırılmış cam, lam-lamel vb atıklar kesici-delici
atıklar sınıfında yer almaktadır.
Tıbbi atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı için tıbbi atıklar kaynağında ayrı
olarak toplanmaktadır. Ayrıca kontamine olmamaları koşulu ile ilaç kutuları, serum şişeleri gibi
maddeler özelliklerine uygun olarak değerlendirilmektedir.
Hasta hayvan sahipleri ve ziyaretçiler de atıklar, atık çeşitleri ve bu atıkların atılması gereken
kaplar konusunda bilgilendirilmekte ve atık kaplarının bulunduğu alanlarda uyarılar asılmaktadır.
III.1-d Tehlikeli atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılan
çalışmalar:
Tehlikeli atıklar özelliklerine göre başlıca 5 sınıfa ayrılır. Bunları ilgili Yönetmelik maddesine
göre ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde üretilenler göz önüne alınarak vermek gerekirse:
Kimyasal atık: Birimlerde tanıda ya da deneysel araştırmalarda kullanılan ve insan ve çevre
sağlığı için çeşitli etkilerle zararlı olabilen kimyasal maddelerin gaz, katı veya sıvı atıklarını ifade
eder.
Farmasötik atık: Kullanma süresi dolmuş veya artık kullanılmayan, ambalajı bozulmuş,
dökülmüş ve kontamine olmuş ilaçlar, aşılar, serumlar ve diğer farmasötik ürünler ve bunların
artıklarını ihtiva eden kullanılmış eldivenler, hortumlar, şişeler ve kutuları ifade eder.
Genotoksik atık: Hücre DNA’sı üzerinde mutasyon yapıcı, kanserojen veya insan veya
hayvanda düşüğe neden olabilen türden farmasötik ve kimyasal maddeleri, kanser tedavisinde
kullanılan sitotoksik (antineoplastik) ürünleri ve radyoaktif materyali ihtiva eden atıkları ifade eder.
Ağır metal içeren atıklar: Birimlerde tanı, tedavi veya deneysel araştırmalar gibi alanlarda
kullanılan termometre, tansiyon ölçme aleti ve radyasyondan korunma amaçlı paneller gibi alet ve
ekipmanların bünyesinde bulunan civa, kadmiyum, kurşun içeren atıkları ifade eder.
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Basınçlı kaplar: Birimlerde tanı, tedavi veya deneysel araştırmalarda kullanılan gazları
içinde bulunduran silindirleri, kartuşları ve kutuları ifade eder.
Tehlikeli atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı için bu atıklar kaynağında
diğer atıklardan ayrı olarak toplanmaktadır. Tehlikeli atıkların minimizasyonu için laboratuarda
cihazlardan çıkan sıvıların pH kontrolü yapılıp nötralize edildikten sonra kanalizasyon sistemine
verilmesi sağlanmalıdır. Hastanede kullanılan artmış veya günü geçmiş her türlü ilaç ambalaj ve kabı
kontomine olmamaları şartı ile geri dönüşümlü atık olarak değerlendirilmektedir. Miadi dolan ilaçlar
ihale sürecinde firmalara konulan şart gereği yeniden aynı ilaç firmasına iade edilmektedir. Röntgen
banyo suları Milli Emlak Müdürlüğü tarafından değerlendirilmek ve bertaraf edilmek üzere düzenli
olarak alınmaktadır.
III.2. ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI VE BİRİKTİRİLMESİ
lll.2-a) Evsel nitelikli atıkların kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak
toplama ekipmanları ve özellikleri:
Evsel nitelikli atıklar; üzerlerinde hangi klinik ve hangi kata ait olduğunu belirten etiketlerin
bulunduğu siyah renkli poşetlerde toplanmaktadır. Bu poşetler, sert plastikten imal edilmiş, yıkanıp
dezenfekte edilebilen kapaklı kovalarda bulundurulmakta ve belirlenen saatlerde geçici atık
deposuna götürülmek üzere toplanmaktadır.
Evsel atıklar, kesinlikle diğer atıklardan (ambalaj atıkları, tıbbi atıklar ve tehlikeli atıklar) ayrı
olarak toplanırlar. Birimlerde bu amaç için, içine siyah renkli plastik torba konulmuş kaplar
kullanılır. Birimdeki tüm personelin bu torbaların kullanım amacını bilmesi sağlanır.
Evsel atıklar toplanmaları sırasında tıbbi atıklar ile asla karıştırılmazlar. Kazara karışmaları
durumunda tıbbi atık olarak kabul edilirler.
Ayrı biriktirilen evsel atıklar Birimde bu iş için görevlendirilmiş personel tarafından sadece bu
iş için ayrılmış taşıma araçları ile taşınarak “Evsel Atık Geçici Depolama Yeri”ne götürülür.
Evsel atıklar için “geçici atık depolama yeri yine Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Atık
depolama alanlarından ayrı olarak yer almaktadır. Üzerinde evsel atık geçici depolama yeri olduğunu
belirten ibare bulunmaktadır.
III.2-b) Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama
ekipmanları ve özellikleri:
Ambalaj atıkları; birimlerde kumbara, tel sepet veya geri dönüşümlü ürünlerin kullanımı
sonucu elde edilmiş olan mukavva kutularda toplanmaktadır. Ambalaj atıkları idari katlar ve gerekli
noktalarda tel sepet veya mukavva kutulara mavi renkli poşetler takılarak toplanmaktadır.
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Kâğıt, karton, plastik ve metal ambalaj atıkları kontamine olmamaları şartıyla diğer atıklardan
kesinlikle ayrı olarak toplanırlar.
Birim sorumlusu personelinin bu torbaların ve geri dönüşüm amacıyla kullanılan kutuların
amacını bilmesini sağlamakla yükümlüdür.
Serum, ilaç şişeleri ve “tehlikeli olmayan kimyasallar”a ait boşalmış şişeler gibi cam ambalaj
atıkları da yine kontamine olmamaları şartıyla diğer ambalaj atıkları ile birlikte mavi renkli plastik
torbalarda veya geri dönüşüm kutlularında toplanırlar.
Kullanılmış serum şişeleri ayrı toplanmadan önce, uçlarındaki lastik, hortum, iğne gibi hasta
ile temas eden kontamine olmuş materyalden ayrılır.
Ayrı biriktirilen ambalaj atıkları görevlendirilmiş personel tarafından uygun taşıma aracı ile
taşınarak “geçici depolama yeri”ne götürülür.
Ambalaj atıkları için “geçici depolama yeri” Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
bahçesinde diğer atık depolama alanlarından ayrı olarak yer almaktadır. Altındağ Belediyesi
tarafından yerleştirilmiş mavi boyalı konteyner şeklindedir ve üzerinde ambalaj atıklarının geçici
depolaması için olduğunu belirten yazı bulunmaktadır.

III.2 c) Tıbbi atıkların (kesici-delici atıklar dahil) kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla
kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri:
Tıbbi atıklar; Polietilen imal edilmiş, çift kat kalınlığı 100 mikron kalınlığında, 10 kg kaldırma
kapasitesine sahip, üzerinde ‘’Uluslararası Biyotehlike’’ amblemi bulunan kırmızı renkli poşetlerde
toplanmaktadır. Tıbbi atık poşetlerinin üzerinde hangi klinik ve hangi bölüme ait olduğunun belirtildiği
etiketler yapıştırılmaktadır.
Enjektör uçları ve kesici delici aletler ise; sarı renkli üzerinde tıbbi atık amblemi bulunan
enfekte atıklar kutusuna atılmaktadır. Bu kutuların %75'i dolduğu zaman ağızları sıkıca bantlanıp
daha sonra tıbbi atık torbalarına atılmaktadır. Tıbbi atık poşetleri, sert plastikten imal edilmiş,
sızdırmazlık özelliğine sahip, yıkanıp dezenfekte edilebilen yarım kapaklı, kapaklı yada basmalı
kovalarda toplanmaktadır.
Tıbbi atıklar hiçbir suretle evsel atıklar, ambalaj atıkları ve tehlikeli atıklar ile karıştırılmaz.
Birimdeki tüm personelin bu kuralı bilmesi ve uygulaması birim sorumlusu tarafından sağlanır.
Tıbbi atıklar laboratuvarlarda veya ilgili diğer birimlerde toplanırken aşağıda verilen alt sınıflar
da dikkate alınarak ayrıştırılır! Bunlar;
Enfeksiyöz atıklar kapsamında;


Tek kullanımlık malzeme, enfeksiyöz atıkları
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Geri-dönüşümlü enfeksiyöz atıklar



Sıvı enfeksiyöz atıklar

şeklinde olup ayrı ayrı toplanırlar.
Kesici-delici atıklar kapsamında;


enfeksiyöz olan ve olmayan her türlü kesici deliciyi içerir.

Patolojik atıklar kapsamında;


enfeksiyöz olan ve olmayan hayvan leşlerini içerir.

Tıbbi atıklar başta laboratuvarda çalışan uzman ve teknik personel olmak üzere veteriner,
doktor gibi ilgili sağlık personeli tarafından oluşumları sırasında kaynağında kesinlikle diğer
atıklar ile karıştırılmadan ayrı olarak biriktirilir. Bu nedenle;


Her tıbbi atık türü için atığın niteliğine uygun toplama kabı atığın oluştuğu kaynağa en
yakın noktada bulundurulur.



Tıbbi atık torbaları ve kesici-delici atık kapları

¾ oranında dolduklarında derhal yenileri

ile değiştirilirler.


Yeni torba ve kapların kullanıma hazır olarak atığın kaynağında veya en yakınında
bulundurulması sağlanır.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde tıbbi atık türüne göre toplama kapları ve atığın
toplanması işlemleri şöyledir:

i. Tek kullanımlık enfeksiyöz atıklar
Laboratuvarda kullanılan her türlü tek kullanımlık malzemeden oluşan atıklar içinde plastik
otoklav torbası bulunan çelik otoklav kovalarında biriktirilir. Bu kaplar en fazla ¾’ ü kadar doldurulur
ve Birimden çıkarılmadan ve geçici atık depolama yerine taşınmadan önce dekontamine edilir.
Seçilecek dekokontaminasyon yöntemi risk değerlendirmesi sonucunda biyogüvenlik sorumlusu
tarafından belirlenir.
Otoklav torbaları sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı en
az 100 mikron olan, her iki yüzünde görülür büyüklükte “biyolojik tehlike” amblemi taşıyan 1400C’a
kadar nemli-basınçlı otoklavlama sıcaklıklarına dayanıklı plastikten olmalıdır.
Torbalar en fazla oranında, kovasından taşmayacak şekilde doldurulur, ağızları otoklav
bandı ile gevşek şekilde bağlanır.
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Tek kullanımlık enfeksiyöz atık içeren otoklav torbası çelik otoklav kovasından asla
çıkarılmaz, içeriği hiçbir suretle sıkıştırılmaz, boşaltılmaz veya başka bir kaba ya da torbaya
aktarılmaz.
ii. Geri dönüşümlü kontamine malzeme
Mikrobiyolojik çalışmada kullanılan ve tekrar kullanıma girmesi gereken her türlü kontamine
cam (tüpler, pipetler, beher, erlen, balonlar...) ve diğer malzeme geri dönüşümlü enfeksiyöz atık
olarak sınıflandırılır.
Bu tür kirliler doğrudan (torba içermeyen) çelik otoklav kovası içinde biriktirilir. Pipetler ise
içerisinde uygun dezenfektan bulunan ve tamamen pipetin girebildiği bir kapta ya da silindirde
biriktirilir. Kova veya kap aşırı doldurulmadan dekontamine edilir. Tek kullanımlık enfeksiyöz atık
içeren kovaların içeriği otoklavlanıncaya kadar- asla çıkarılmaz, boşaltılmaz, sıkıştırılmaz veya
başka bir kaba ya da torbaya aktarılmaz.
iii. Sıvı enfeksiyöz atıklar
Her türlü sıvı mikroorganizma kültürleri, sıvı klinik örnekler, serum dilusyonları sıvı enfeksiyöz
atıktır. Sıvı enfeksiyöz atıklar asla lavaboya boşaltılmazlar!
Hücre kültürü ya da bazı serolojik çalışmalarda olduğu gibi sıvı enfeksiyöz atıklar içine
otoklav torbası konmuş bir masa-üstü atık toplama kabında biriktirilir; dolması beklenmeden iş
bitince toplama kabı ile birlikte dekontamine edilir.
Dökülme-saçılmalar sonucu ortama yayılan enfeksiyöz sıvılar da “biyolojik acil dökülmesaçılma prosedürü”ne uygun olarak uygun emici malzeme (kağıt havlu v.b.) ile yoğunlaştırılır ve
otoklav torbasına konur.
Rutin mikrobiyolojik incelemeler için laboratuvara gelen su numuneleri bu kapsamda olmayıp
analiz sonrasında genel kanalizasyona verilebilir.
iv. Kesici-delici atıklar
Her türlü kesici-delici malzeme hangi amaçla kullanıldığına bakılmaksızın tıbbi atık olarak
değerlendirilir ve kesici-delici atık kaplarında biriktirilir.
Kesici-delici atık kapları; delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su
geçirmez ve sızdırmaz, kapağı kapatıldıktan sonra açılması ve karıştırılması mümkün olmayan,
üzerinde “biyolojik tehlike” amblemi ile “DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan
plastik veya aynı özelliklere sahip lamine kartondan yapılmış kutulardır.
Kesici-delici atık kapları Birimlere, masaüstü tipte (laboratuvar çalışması esnasında meydana
gelen kesici-delicileri atmak için) ve koridor tipinde (Birimde meydana gelen kazalarda büyük cam
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kırıkları v.b. kesici-delicileri atmak için) olmak üzere iki ayrı boyda temin edilir. Birimdeki tüm
personelin bu kapları tanıması ve kullanım amacını bilmesi sağlanır.
Kesici-delici atık kapları en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları kapatılır; kesinlikle
sıkıştırılmaz, tekrar açılmaya çalışılmaz, boşaltılmaz ve geri kazanılmaz. Kesici-delici atık kapları
dolduktan sonra Birim sınırları dışına çıkarılmadan önce dekontamine edilir.
v. Patolojik atıklar (hayvan leşleri v.b.)
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde laboratuvar çalışmaları esnasında üretilen
patolojik atıklar çoğu kez deneylerde kullanılan hayvan leşleri olup bunlar (enfeksiyöz olsun olmasın)
diğer enfeksiyöz atıklardan ayrı olarak kırmızı renkli plastik torbalarda biriktirilirler. Torbalar aşırı
doldurulmaz. Ağızları sıkıca bantlanır. Delinmemesi için gereken dikkat gösterilir. Gerekiyorsa ikinci
bir torbaya konur. Tıbbi atıkların toplanacağı güne kadar derin dondurucuda saklanır.
Patolojik atıklar otoklavlanabilirlerse de genellikle rahatsızlık verici ağır bir koku
yaydıklarından tercih edilmez. İdeali yakılmalarıdır. Hayvan leşleri de tıbbi atık olarak Büyükşehir
Belediyesi tarafından alınmaktadır. Bunun için öncelikle ilgili birimler çalışmaları sırasında ortaya
çıkan hayvan leşlerini kırmızı renkli plastik tıbbi atık torbalarında derin dondurucuda
saklayacaklardır. Bu atıklar da Birim’in laboratuvar güvenliği temsilcisinin gözetiminde “tıbbi atık
toplama ekibi”ne geçici depolama yerine götürmeleri için teslim edilecektir.
vi. Enfeksiyöz Atıkların Dekontaminasyonu
En iyi dekontaminasyon yöntemi otoklavlamadır. Doğrudan mikroorganizma (sadece Seviye
2 ve/veya üstünde yer alan) kültürü, hücre kültürü veya yoğunlaştırılmış kültür çalışan
laboratuvarların atıkları için otoklavlama zorunludur. Bunun dışında kalan klinik veya klinik dışı
laboratuvarların atıkları için risk değerlendirilmesi yapılmak ve amaca uygun olmak koşulu ile
dekontaminasyon için dezanfektanlar da kullanılabilirler. Bunun için dekontamine edilecek
malzemeler değerlendirilmeli ve uygun kimyasal yöntemler belirlenmelidir.
Dekontaminasyon için otoklav kullanılacak ise süre ve sıcaklık malzemenin niteliğine ve
miktarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu nedenle her bir malzeme gerektiğinde ayrı ayrı
değerlendirilerek en uygun süre ve sıcaklık belirlenmelidir.
Her türlü enfeksiyöz atık (hayvan leşleri hariç), Birim dışına çıkarılmadan önce otoklavlanarak
dekontamine edilir. Bu amaçla aşağıda gösterilen yol izlenir.
Genel olarak;
1 litre ve/veya kg dan az atıklar için 1210C’da en az 15 dakika,
1-4 lt/kg arasındaki malzemeler için 1210C’da en az 30 dakika,
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4-lt/kg dan fazla malzemeler için ise en az 1210C’da en az 45 dakika olacak şekilde
otoklavlama yapılması tavsiye edilir.
vii. Kesici-delici, geri dönüşümlü ve sıvı enfeksiyöz atıkların dekontaminasyonu
Kesici-delici atık kapları en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları kapatılır. Birim sınırları dışına
çıkarılmadan önce otoklavlanır. Bunun için kesici-delici atık kabı bir otoklav kovası içine yerleştirilir.
Geri dönüşümlü atık ya da sıvı enfeksiyöz atık içeren kovaların en fazla ¾’ü dolduğunda da
otoklav torbasının ağzı toplanır, otoklav bandı ile gevşek şekilde bağlanır. Otoklav torbası asla
kovasından çıkarılmaz!
Bir parça otoklav bandına kovanın içerdiği kirlinin niteliği ve ait olduğu laboratuvar yazılır;
torbanın üzerine yapıştırılır.
Otoklav odasına götürmeden önce atık kovalarının dış yüzeyine dezenfektan sprey (1-2mg/L
klor) sıkılarak dezenfekte edilirler.
Enfeksiyöz atık kovaları, otoklav kullanıma müsait oluncaya kadar laboratuvarda bekletilirler;
kovalar asla sıra beklemek üzere otoklav odasına bırakılmazlar!
Birim otoklavın kullanımı için bir zaman çizelgesi hazırlar. Atık kovaları bu zaman çizelgesine
uyularak analist yardımcısı veya analist tarafından otoklava götürülür ve hemen otoklava konur.
Otoklav, sterilizasyon odasının personeli tarafından açılır ve kovalar dışarı alınır. Bu
aşamadan itibaren bu atıkların evsel atık niteliği kazanmış olduğu kabul edilir. Bununla birlikte
otoklavlanmış atıklar her iki yüzünde “biyolojik tehlike” amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresini
taşıyan kırmızı renkli plastik tıbbi atık torbalarına konur ve ağızları sıkıca bağlanır. Bu torbalar
hiçbir şekilde geri kazanılmaz ve tekrar kullanılmaz. Tıbbi atık toplama gününe kadar otoklav
odasında uygun bir yerde depolanır.
Bu atıklar program dâhilinde Birim’in laboratuvar güvenliği temsilcisinin gözetiminde “tıbbi
atık toplama ekibi”ne geçici depolama yerine götürmeleri için teslim edilir.
viii. Geri-dönüşümlü enfeksiyöz atıkların dekontaminasyonu
Geri-dönüşümlü enfeksiyöz atık kovalarının en fazla ¾’ü dolduğunda yavaşça 1-2 litre su
eklenir. Su koyarken sıçrama-saçılma olmamasına dikkat edilir. Kovanın kapağı kapatılır ve otoklav
bandı yapıştırılır. Üzerine kovanın içerdiği kirlinin niteliği ve ait olduğu laboratuvar yazılır.
Otoklav odasına götürmeden önce atık kovalarının dış yüzeylerine dezenfektan sprey (12mg/L klor) sıkılır.
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Otoklav kullanıma müsait oluncaya kadar enfeksiyöz atık kovaları laboratuvarda bekletilirler;
kovalar asla sıra beklemek üzere otoklav odasına bırakılmazlar! Birim otoklavın kullanımı için
geliştirdiği zaman çizelgesine uyulur.
Otoklav, sterilizasyon odasının personeli tarafından açılır ve kovalar dışarı alınır. İçeriğindeki
malzeme Birimin yıkama prosedürlerine göre yıkanıp temizlenerek yeniden kullanıma sokulur.
Ill.2-d) Tehlikeli atıkların kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama
ekipmanları ve özellikleri:
Tehlikeli atıkların kaynağında ayrı toplanması için; tıbbi atıklarda olduğu gibi kırmızı poşetler
kullanılmaktadır. Ayrıca yıkanıp dezenfekte edilebilen paslanmama özelliğine sahip metal kovalar
tehlikeli atıkların meydana geldiği noktalarda kullanılmaktadır.
Tehlikeli atıklar her alt sınıfı için uygun prosedürler izlenerek ve kesinlikle diğer atıklardan
ayrı olarak toplanırlar.
Bu atıkların nihaî bertarafı ilgili Belediye veya Kurumlarca “Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği”ne4 göre yapılır.
Tehlikeli atıklar kesinlikle kanalizasyon sistemine boşaltılmaz, doğrudan havaya verilmez,
düşük sıcaklıklarda yakılmaz, evsel atıklarla karıştırılmaz ve depolanarak bertaraf edilmez.
Laboratuvarlarda ve ilgili diğer birimlerde tehlikeli atıkların toplanması için yukarıda yapılan
sınıflandırma esas alınır ve şu yol izlenir:

i. Kimyasal atıklar
Laboratuvarlarda veya Birimlerde çalışmalar sonucu ortaya çıkan kimyasal atıklar, öncelikle
tehlikesiz ve tehlikeli kimyasal atıklar şeklinde ayrıştırılacaklardır.
Kimyasal atıklar; toksik, korozif (pH<2 ve pH>12), yanıcı ve reaktif (su ile reaksiyon verebilen,
şoklara hassas) özelliklerden en az birine sahip olmaları durumunda tehlikeli kimyasal atık olarak
kabul edilirler.
Sayılan özelliklerden hiçbirine sahip olmayan kimyasallarla çalışma sonucu üretilen atıklar
tehlikesiz kimyasal atık olarak sınıflandırılırlar.
ii. Ağır metal içeren atıklar
Bu sınıfa giren en önemli atık türü pillerdir. Atık piller her birimde en az bir adet olarak bulunan
ve TAP ait olan pil toplama kaplarına konacaktır.
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iii. Basınçlı kaplar
Basınç altındaki maddelerle çalışırken özel sistemler gereklidir. Gaz tüpleri, içlerinde bulunan
gazların özelliğine göre mekanik, fiziksel ve/veya sağlık ile ilgili hasarlara neden olabilirler.
Gaz tüpleri güvenli olarak zincirlenecek, her zaman dik pozisyonda tutulacak, birbiri üzerine
dayanmasına izin verilmeyecektir.
Gaz tüplerini depolarken veya hareket ettirirken vana kapağı güvenli bir şekilde kapatılacaktır.
Hiçbir zaman gaz tüpünün havası tam alınmayacak; her zaman hafif basınç kalması
sağlanacaktır.
Oksijen silindirinin yüksek basınçlı kısmında yağ veya gres yağı olması patlamaya neden
olabilir. Oksijen regülâtörünün üzeri yağlanmayacak veya oksijen silindirinde bir fuel gaz regülâtörü
kullanılacaktır.
Basınçlı gazlarla çalışırken her zaman güvenlik gözlükleri takılacaktır.
Her zaman uygun sayaç, materyal kullanılacaktır.
Gaz tüplerinin her zaman uluslararası tanımlanan renklerde olmasına dikkat edilecektir.

III.3.

ATIKLARIN

TAŞINMASI,

TAŞIMADA

KULLANILACAK

EKİPMAN

VE

ARAÇLAR
lll.3-a) Evsel nitelikli atıkların taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar:
Her katta çalışmakta olan personel tarafından toplanan evsel atıklar ağızları sıkı bir şekilde
bağlanıp etiketleri kontrol edildikten sonra evsel atıkların taşınmasında kullanılan konteynırlara
bırakılmaktadır. Bu konteynırlar; hava koşullarından etkilenmeyen dezenfektanlara dayanıklı, kapaklı
ve taşınmasının kolay olması amacı ile tekerlekli olarak imal edilmektedir. Ayrıca konteynırların
üzerinde hangi birime ait olduğunu belirten etiketler yapıştırılmaktadır. Bu konteynırlar aracılığı ile
evsel nitelikli atıklar sorumlu personel tarafından geçici atık deposuna taşınmaktadır.
III.3-b) Ambalaj atıklarının taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar:
Ambalaj atıkları, tel sepet, mukavva kutu, kumbara gibi araçlarda toplanmaktadır. Bu atıkların
toplanmasında kullanılan mavi renkli poşetler dolduğunda kat görevlisi tarafından bağlanıp, ambalaj
atıklarının toplanması ve taşınmasından sorumlu personele bilgi verilmektedir. Görevli personel
tarafından ambalaj atıkları metalden yapılmış, tekerlekli el arabası ile toplanmakta ve geçici geri
dönüşüm atık deposuna taşınmaktadır.
III.3-c) Tıbbi atıkların taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar:
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Tıbbi atıkların taşınması sırasında paslanmaz çelikten imal edilmiş, kapaklı, yıkanabilme ve
dezenfekte edilebilme özelliğine sahip, sızdırmaz üzerinde tıbbi atık amblemi ve ait olduğu kliniği
belirten konteynırlar kullanılmaktadır. Tıbbi atık torbaları ağızları sıkıca bağlanmış olarak ve
sıkıştırılmadan atık taşıma araçlarına yüklenmelidir. Atık torbalarının elde taşınması engellenmelidir.
Atık taşıma araçları her gün düzenli olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Araçların içinde
herhangi bir torbanın patlaması veya dökülmesi durumunda atıklar güvenli olarak boşaltılmalı ve
taşıma aracı beklenmeden dezenfekte edilmelidir. Tıbbi atıklar ile evsel nitelikli atıklar aynı araca
yüklenmez ve taşınamazlar.
Bu taşıma sırasında görevli personel; turuncu renkli tıbbi atık tulumu, çizme, maske, kesicidelici aletlere dayanıklı eldiven kullanmalıdır.
III.3-d) Tehlikeli atıkların taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar:
Tıbbi atıkların taşınması ve taşıma amacıyla kullanılacak olan araçlar ile aynı özelliklere
sahiptir.
III.4.

ATIK

TOPLAMA

VE

BİRİKTİRME

EKİPMANLARININ

BULUNDUĞU

YERLER, TOPLAMA PROGRAMI VE TAŞIMA GÜZERGAHI
Ill.4-a) Evsel nitelikli atık biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, toplama saati ve atık
araçlarının izleyeceği güzergah:
Evsel atıkların toplanma saatleri ve araçların izleyeceği güzergâh tıbbı atıklar ile birlikte
aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

lll.4-b) Ambalaj atığı biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, toplanma saati ve atık
taşıma araçlarının izleyeceği güzergah:
Ambalaj atığı biriktirme kapları ambalaj atıklarının yoğun miktarda bulunduğu alanlarda
mevcuttur. Ambalaj atıklarının rutin bir toplanma saati yoktur. Ambalaj atıklarının toplanmasında
kullanılan biriktirme kapları dolduğunda kat görevlisi, ambalaj atıklarının toplanması ve
taşınmasından sorumlu personeli bilgilendirmektedir. Kaynaklarından alınan ambalaj atıkları,
sorumlu personel tarafından, geçici depolama alanına taşınmaktadır.
III.4-c) Tıbbi atık biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, toplanma saati ve atık taşıma
araçlarının izleyeceği güzergah:
Birim Adı
Anatomi ABD
Biyokimya ABD
Fizyoloji ABD
Histoloji- Embriyoloji
ABD

Evsel Atık Tıbbi Atık
17:00
17:00
18:25
18:25
18:30
18:30
17:35
17:35
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Vet. Hek. Tarihi ve
Deontoloji ABD
Farmakoloji ve
Toksikoloji ABD
Mikrobiyoloji ABD
Parazitoloji ABD
Patoloji ABD
Viroloji ABD
Cerrahi ABD
Doğum ve Jin. ABD
İç Hastalıkları ABD
Dölerme ve Sun’i
Tohumlama ABD
Biyoistatistik ABD
Genetik ABD
Hayvan Besl. Ve Besl.
Hast. ABD
Hayvancılık İşl. Eko.
ABD
Zootekni ABD
Gıda Hij. Ve Tekn. ABD

Tıbbi ve Evsel Atık Güzergahı:
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17:25

17:25

17:05

17:05

16:40
16:35
17:15
16:10
16:55
16:50
18:00
18:10

16:40
16:35
17:15
16:10
16:55
16:50
18:00
18:10

18:15
18:20
16:00

18:15
18:20
16:00

17:50

17:50

17:40
16:25

17:40
16:25

Ill.4-d) Tehlikeli atık biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, toplanma saati ve atık
taşıma araçlarının izleyeceği güzergah:
Tehlikeli atık biriktirme kapları, tehlikeli atıkları meydana geldiği noktalarda bulunmaktadır.
Tehlikeli atıklar sorumlu personel tarafından 30 dakikalık aralıklarla toplanmakta ve tıbbi atık taşıma
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araçlarının izlediği güzergahı izleyerek geçici tehlikeli atık deposuna taşınmaktadır. Saat 16:00’dan
başlayarak 18:30’a kadar devam etmektedir.

Tehlikeli Atık Güzergahı :

III.5. GEÇİCİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ
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lll.5-a) Evsel atık geçici atık deposunun yeri ve özellikleri:
Geçici atık deposu, fakülte kampüs içerisinde farklı bir alanda inşa edilmiştir.
Geçici atık deposunda evsel atıklar, ambalaj atık alanının yanında ayrı olarak bulunmaktadır.
Evsel atıkların toplandığı geçici atık depo alanı; çeşitli patojenlerden uzak, yıkama ve
dezenfektanlara dayanıklı malzemeden yapılmış, dışarı açılabilen kapaklarının olduğu, en az iki
günlük atığı depolayabilecek özelliklere sahiptir.
Ill.5-b) Tıbbi atık geçici atık deposunun yeri ve özellikleri:
Tıbbi atık geçici atık deposu; duvarları ve zemini kolayca dezenfekte edebilecek, en az iki
günlük atığı depolayabilecek kapasitede, soğutma sistemine sahip, özellikleri taşımaktadır. Ayrıca
tıbbi atık bölmesinde, sızan sıvılar talaşla yoğunlaştırılıp daha sonra tıbbi atık poşetinde toplanarak
atılmaktadır.

III.6. TOPLAMA EKİPMANLARININ TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU
III.6-a) Tıbbi atık taşıma araçları ile geçici atık depolarının veya konteynerlerinin
temizliği ve dezenfeksiyonu amacıyla yapılacak işlemler:
Tıbbi atık taşıma araçları temiz yüzeyden kirli yüzeye doğru bir yol izlenerek önce gözle
görünür kirlerden arındırılmaktadır. Daha sonra aynı şekilde dezenfektan yardımıyla dezenfeksiyonu
sağlandıktan sonra durulanıp, kurulanmaktadır.
Geçici atık depoları ise; evsel nitelikli atıklar ve tıbbi nitelikli atıkların araçlara
yüklenilmesinden sonra geçici atık depo alanı gözle görülebilen kirlerden arındırılmaktadır. Daha
sonra oto fırçası yardımıyla önce duvarlar yıkanıp dezenfekte edilmektedir. Daha sonra zeminler için
kullanılan farklı bir oto fırçası yardımıyla zeminlerde yıkanıp dezenfekte edilmektedir.
Ill.6-b) Dezenfeksiyon amacı ile kullanılacak dezenfektanlar:
Dezenfektan olarak çamaşır suyu CLAX-HYPO kullanılmaktadır.

III.7. KAZA ANINDA ALINACAK ÖNLEMLER VE YAPILACAK İŞLEMLER

lll.7-a) Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında
oluşabilecek yaralanmalarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler:
Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında oluşabilecek
yaralanmaları engellemek için; öncelikle, sorumlu personele hastane atıkları, bu atıkların toplanması,
taşınması ile ilgili konularda eğitim verilmektedir.
Atık kaynaklarının bulunduğu noktalara atık niteliklerine uygun, atık kapları temin
edilmektedir. Bu atıkların toplanması ve taşınmasından sorumlu personele atıkların toplanması ve
taşınması sırasında giyeceği tıbbi atık forması, çizmesi, eldiveni temin edilmektedir.
Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasına uygun olan araç-gereç temin edilmektedir.
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Alınan

tüm

tedbirlere,

verilen

eğitimlere

rağmen

zaman

zaman

kazalarla

karşılaşılabilmektedir. Bu gibi durumlarda tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasından sorumlu
personel; ivedi bir şekilde birim sorumlusuna ve tıbbi atık sorumlusuna haber vermektedir. Tıbbi atık
sorumlusu gerekenleri prosedür gereğince yapmaktadır.
Ill.7-b) Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında
oluşabilecek dökülme ve yayılmalarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler:
Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında oluşabilecek
dökülme ve yayılmaları engellemek için;
Konuyla ilgili sorumlu personel gerekli eğitim programlarına katılmaktadır. Toplama sırasında
kullanılan poşetlerin sızdırmazlığı kontrol edilmektedir. Ancak olağanüstü durumlarda sızdırmazlık
sağlanana kadar farklı bir tıbbi atık poşeti kullanılmaktadır.
Ancak tıbbi atıkların toplanması ve taşınması sırasında oluşabilecek dökülme ve
yayılmalarda; personel uygun olan araç gereç yardımıyla önce ortamın kaba kirlerini uzaklaştırmakta
daha sonra dezenfeksiyonunu sağlamaktadır. Ardından ortamın dezenfeksiyonunda kullanılan araçgereç atılmakta veya dezenfekte edilebilmektedir.
III.7-c) Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında
oluşabilecek yaralanmalar, dökülme-yayılma ve diğer kazaların bildirilmesi, kayıt altına
alınması ve raporlanması:
Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında oluşabilecek
yaralanmalar, dökülme-yayılma gibi olaylar tıbbi atık sorumlusuna bildirilmekte ve rapor altına
alınmaktadır.

III.8. SORUMLU PERSONEL

lll.8-a) Evsel nitelikli atıklar ile ambalaj atıklarının toplanması ve taşınmasından
sorumlu personel ve görev tanımları:
Evsel nitelikli atıklar ile ambalaj atıklarının toplanması ve taşınmasından sorumlu personel;
evsel nitelikli atıkların toplanması ve taşınmasından, evsel nitelikli atık kaplarının yıkanması ve
dezenfeksiyonundan, konteynırın dezenfeksiyonundan sorumludur. Ayrıca ambalaj atıklarının
toplanması ve ilgili personele bilgi verilmesi sorumlulukları arasındadır.
Evsel nitelikli ve ambalaj atıklarının toplanması ve taşınmasından sorumlu personel;
Hastane atıkları, bu atıkların toplanması ve taşınması ile ilgili eğitim programlarına katılmakla,
Atıkların belirlenen zamanlarda ve gerektikçe toplamakla,
Atıkların toplanmasında kullanılan poşetlerin etiketlenmesi ve gerekli bilgilerin etiketler
üzerine yazılması ile,
Bu atıkların toplanması ve taşınması sırasında kullanılan araç-gerecin dezenfeksiyon
işlemlerinin yapılması ile,
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Bu araç gerecin uygun koşullarda depolanması ile,
Yukarıda sayılan tüm işlemlerin verilen eğitimlere uygun olarak yapılmasından sorumludur.
III.8-b) Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasından sorumlu personel, görev tanımları
ve çalışma sırasında kullanılacak özel kıyafetler:
Sorumlu Personeller;
Abdullah DOĞAN
Ahmet ÇETİN
Cennet KIRALİOĞLU
Emrah KORKMAZ
Kemal ŞAHBAZ
Mehmet DAĞDEVİREN
Nurcan AYAŞ
Sedat GÖRMEZ
Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasından sorumlu personel; tıbbi atıkların toplanması ve
taşınmasından, toplama ve taşıma sırasında kullanılan araçların dezenfeksiyonunu sağlamakla
yükümlüdür.
Bu atıkların toplanması ve taşınması sırasında, turuncu renkli tıbbi atık forması, çizme,
maske, kesici-delicilere dayanıklı eldiven kullanılmaktadır.
Ayrıca tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasından sorumlu personel;
Tıbbi atıkların toplanması işleminde kullanılan kırmızı renkli poşetlerin yönetmelikte belirtilen
niteliklere uygun olup olmadığını kontrol etmektedir.
Poşetlerin üzerlerinde bulunması gereken etiketleri (hangi klinik ve hangi kata ait olduğunu
belirten) yapıştırmaktadır.
Poşetlerin sızdırmazlığını sağlamaktadır.
Tıbbi atıkları sıkıştırma ve aktarma yapmadan toplayıp ağızlarını sıkıca kapatmak ve yerine
boş tıbbi atık poşetini koymaktadır.
Toplanan atıkları tıbbi atık taşıma araçlarıyla geçici atık deposuna taşımaktadır.
Bu atıkların toplanması ve taşınması sırasında kullanılan araçların dezenfeksiyonunu
sağlamaktadır.
Bu araç-gereci uygun şekilde depolamaktadır.
Belirlenen rutin saatler dışında gelişen olağanüstü durumlarda da çıkan tıbbi atıkların
ivedilikle toplanması ve taşınmasından sorumludur.
III.8-c) Geçici atık deposunun/geçici atık depolama konteynerlerinin işletilmesinden
sorumlu personel ve görev tanımları:
Sorumlu Personeller;
Abdullah DOĞAN
30

Sedat GÖRMEZ
Geçici atık deposunun işletilmesinden sorumlu personel; geçici atık deposuna gelen atıkları
niteliklerine uygun olarak depolamak, bu atıkları ilgili yerlere teslim etmek ve geçici atık deposunun
dezenfeksiyonunu sağlamakla yükümlüdür.
Ayrıca geçici atık deposunun işletilmesinden sorumlu personel poşetlerin etiketlerini kontrol
etmekle, Sızdırmazlıklarını kontrol edip sağlamakla, soğutma sisteminin çalışıp-çalışmadığını
kontrol edip, çalışmıyorsa ilgili yerlere bilgi vermekle, evsel nitelikli atık ve tıbbi atıkların teslimatının
yapılamadığı durumlarda ilgili yerleri bilgilendirmekle, geçici atık deposunun temizlik ve
dezenfeksiyonundan sorumludur.
III.8-d) Çevre ve Atık Yönetimi Komisyonu Üyeleri:
Prof. Dr. Emel ERGÜN Dekan Yardımcısı (Komisyon Başkanı)
Prof. Dr. Aslan KALINBACAK Sorumlu Üye
Doç. Dr. Halit KANCA
Doç. Dr. Begüm YURDAKÖK DİKMEN
Yrd. Doç. Dr. H.Kaan MÜŞTAK
Dr. Gözde YÜCEL
Araş. Gör. Dr. Yusuf ŞEN
Araş. Gör. Bahar ONARAN
Tıbbi ve tehlikeli atıkların ayrıştırılması için gerekli ekipmanı sağlamaktadır.
Tıbbi ve tehlikeli atıkların yönetimi ile ilgili çalışanlara eğitim vermekte ve denetim
yapmaktadır.
Tıbbi ve tehlikeli atıkların taşınmasından sorumlu personellerin eğitimi ve çalışmalarının
düzenlenmesini sağlamaktadır.
Tıbbi ve tehlikeli atıkların yönetimi ve kontrolü mevzuatlar çerçevesinde Çevre ve Atık
Yönetimi Komisyonu tarafından sağlanmaktadır.
Tıbbi atık kurulu yılda en az 3 toplantı yapar. Alınan Kararlar Ankara Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Dekanlığına yazılı olarak bildirir.

III.9. KAYIT TUTMA VE RAPORLAMA
lll.9-a) Oluşan tıbbi atık miktarının belirlenmesi ve kayıt altına alınması aşağıda belirtilen
bilgileri içerecek şekilde envanter çıkarılarak yapılmaktadır.
Tarih

Tıbbi Atık Miktarı Torba
(Kg)

Teslim Eden
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Teslim Alan

Ünite içinde oluşan tıbbi atık miktarı geçici atık deposu sorumlu personeli tarafından alınır,
kayıt altına alma ve raporlamadan sorumlu komisyon üyesine teslim edilerek kayıt altına alınması
sağlanır.
lll.9-b) Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde kayıt altına alma ve raporlamadan
sorumlu komisyon üyesi Arş. Gör. Ozan AHLAT olarak belirlenmiştir.

Ekler:
1. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Isı Santralleri
2. Atık Su Deşarj Alanları
3. Jeneratörün Beslediği Yerler
4. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kazanlarının Isıl Güçleri ve Kullanım Amaçları
5. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klima Sistemleri
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