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1.AMAÇ: 
Tehlikeli atıkların; Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Atıkların Kontrol Yönetmeliğine uygun çevreye, insan sağlığına 
zarar vermeden kaynağından ayrı olarak toplanmasını, servis içinde taşınmasını, geçici depolanmasını, taşınması ve 
bertarafını sağlamak. 

2. SORUMLULAR: 
Tesis Güvenlik Komitesi, tüm birim çalışanlarını ve temizlik firması çalışanlarını kapsar.

3.TEMEL İLKELER: 
3.1 FARMASÖTİK ATIK: Kullanım süresi dolmuş veya artık kullanılmayan, ambalajı bozulmuş, dökülmüş ve kontamine 
olmuş ilaçlar, aşılar, serumlar ve diğer famasötik ürünler ve bunların artıklarını ihtiva eden kullanılmış eldivenler, 
hortumlar. Şişeler ve kutularıdır.
3.2 GENOTOKSİK ATIKLAR: Hücre DNA, sı üzerinde mutasyon yapan, kansorejen veya insan veya hayvanda düşüğe 
neden olan türden farmasötik, radyoaktif ve kimyasal maddeleri ihtiva eden atıklar ile bu tür ajanlarla tedavi gören 
hastanın idrar ve dışkı gibi vücut çıkartılarıdır.
3.3 KİMYASAL  ATIK: Ünitelerde tedavi, tanı veya deneysel araştırmalar gibi tıbbi alanlarda kullanılan ve insan ve çevre 
sağlığı için çeşitli etkilerle zararlı olabilen kimyasal maddelerin gaz, katı veya sıvı halidir.
3.4 AĞIR METAL İÇEREN ATIKLAR: Ünitelerde tedavi, tanı veya deneysel araştırmalar gibi tıbbi alanlarda kullanılan 
termometre, tansiyon aleti ve radyasyondan korunma amaçlı paneller gibi alet ve ekipmanların içinde veya bünyesinde 
bulunan cıva, kadmiyum, kurşun içren atıklardır.
3.5 BASINÇLI KAPLAR: Ünitelerde tedavi, tanı veya deneysel araştırmalar gibi tıbbi alanlarda kullanılan gazları içinde 
bulunduran silindirleri, kartuşları ve kutulardır.
3.6 RADYOAKTİF ATIK: Vücut doku ve sıvılarının in vitro analizleri, vücut ve organ görüntülenmesi, tümör lokalizasyon 
veya tedavi amacıyla çeşitli araştırmalarda kullanılan katı, sıvı, gaz atıklarıdır.

4- UYGULAMA:
4.1. Kullanılması: 
       1.Atık kapları ağzına kadar doldurulmamalı, 2/4 oranında dolmuş atık kabları hemen yenisi ile değiştirilmeli, toplama 
ekipmanları atıkların kaynağına yakın yerlerde bulundurulmalıdır   
       2.Tehlikeli atıklar, kesinlikle kanalizasyona boşaltılmaz, doğrudan havaya verilmez, düşük sıcaklıklarda yakılmaz, evsel
atıklarla karıştırılmaz ve depolanarak bertaraf edilmez
4.2. Tehlikeli maddelerin taşınması:

1. Taşıma görevlisi tehlikeli maddenin riskleri hakkında bilgilendirilmelidir.
2. Taşıma görevlisi tehlikeli maddenin risklerine göre kişisel koruyucu ekipman (KKE) giymelidir.
3. Hastanede her tehlikeli madde çalışanı, kendi kimyasalını uygun şekilde saklamalı ve/ya taşımalıdır.
4. Taşınırken aşırı yüklemeden kaçınmalı azar azar taşınmalıdır. 
5. Farklı gruplar bir arada taşınmamalıdır. Bu maddeler inorganik, oksitleyici, indirgeyici, asit, baz ve parlayıcılar 

olarak ayrı ayrı taşınmalı ve saklanmalıdır.
6. Tehlikeli maddeler asansör ile taşınırken asansöre başka kişilerin binmesine izin verilmemelidir. 
7. Çalışma masalarının üzerine asla koymayınız.
8. Tehlikeli maddeler kucakta, elde değil; tekerlekli ve kenarları destekli yük taşıma arabaları ile taşınmalıdır.
9. Cam şişe ve jarları kırılmaktan korumak amacıyla etrafına destek olarak mukavva v.b. kullanılmalıdır. Kimyasal 

madde içeren şişeler hiçbir şekilde boyun kısımlarından tutularak taşınmamalıdır
10. Gaz tüplerini kapatın.
11. Tehlikeli maddeler hastaneye gelen yük arabalarından depoya taşınırken hastanenin arka bahçesinden (hasta ve 

çalışanların olmadığı veya en az olduğu bölümden depolara taşınmalıdır.
         4.3.Tehlikeli Maddelerin Dolanması: 

1. Tehlikeli  maddeleri,  rutubetsiz,  iyi  havalandırılmış  ortamlarda,  yüksek  sıcaklıklardan  ve  ateş  kaynaklarından
uzakta depolayın.

2. Tehlikeli maddelerin izinsiz kullanılmasını engelleyin.
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3. Tehlikeli maddelerin zararlarını indirgemek için toparlayıp stoklayın.
4. Zaman zaman stokları kontrol edin ve bozulan maddelerin imhasını sağlayın.
5. Alev alabilen maddelerin stoklanıldığı yerlerde sigara içmeyin.
6. Tehlikeli  maddelerin  gereğinden  çok  miktarlarda  stoklanmaları  uygun  değildir.  Bu  durum  yangın,  patlama,

zehirlenme  vb.  riskleri  arttırmanın  yanısıra,  kimyasalın  "kullanım  süresinin  dolması"  gibi  bir  soruna  da  yol
açabilir.

7. Bu nedenle işyerleri, laboratuarlar, klinikler vb. için "en fazla bir yıllık kullanılacak malzeme   stoklanması " 
yoluna gidilmelidir.

8. Yukarıdaki gruplara uygun tehlikeli atık üreten birimlerimiz, tehlikeli atıklarını mavi renkli tehlikeli atık kabına

atmalıdır. Kabların üzerine, atığın çeşidi, kaynağı, miktarı yazılmalı ve ağzı sıkıca kapatılmalıdır. 

    4.4. Güvenlik önlemleri:
1. ASLA kimyasalların kutulanması, taşınması, depolanması gibi işleri sekreter ve benzeri  eğitimsiz kişilere 

yaptırmayın!
2. Kimyasalları ASLA genel drenaja (lavabo v.b.) boşaltmayın.
3. Hiçbir kimyasalı ortada bırakmayın.
4. Kimyasalı kaldırmadan ve/ya taşımadan önce çevresini temizleyin.
5. Çalışmaya başlamadan önce tehlikeli maddeyi gözden geçirmiş olun ve uygun KKE giyin.
6. Üzerlerinde kalabilecek maddelerden dolayı kimyasal madde kaplarını taşırken ve tutarken dikkatli olun.

  4.5. Tehlikeli maddeye maruz kalma ve dökülmesi durumunda yapılması gerekenler  
1. Çalışma arkadaşlarınızı uyarın.
2. Kontamine giysileri hemen çıkarın sızdırmaz poşete koyarak ağzını sıkıca kapatınız. 
3. Poşetin üzerine kimyasal bulaş diye etiketleyiniz. Poşetteki giysileri laboratuar kirli çamaşır kovasına atınız.
4. Suyu (duş/lavabo/göz yıkama ünitesi) bolca akıtarak etkilenmiş vücut bölgelerini 15-20 dakika yıkayın.

4.5.1. Göze kimyasal madde sıçraması ve yanık:
1. Tahriş olmamış gözü koru; diğer göz kapağı zorla açılarak su/göz solüsyonları ile en az 15-20 dakika yıkama işlemi

uygulayın.
2. Yıkama esnasında parmaklarınızla göz kapaklarını açın ve göz bebeğinizi farklı yönlere oynatın ki su her tarafa 

gidebilsin.
3. Yıkama esnasında kimyasalın diğer göze gitmesini engelleyin.
4. Yıkamanın etkinliği açısından varsa kontakt lensler hemen çıkarılmalıdır.
5. Steril veya temiz bir yara bezi ile kapatın.
6. Hemen, hastanedeki  335 acil servisi arayın. Ve yardım gelmesini bekleyiniz.

Mutlaka Tıbbi yardım alın.
4.5.2. Cilde kimyasal sıçraması

1. 10-20 dakika kadar bol su ile yıkayın.
2. Eldiven ve kıyafetleri su ile yıkadıktan sonra çıkarın.
3. Acilen kazazedenin tıbbi destek alması için hastanedeki 1111 acil servisi arayın ve yardım gelmesini bekleyiniz 

veya kazazedeyi kendinizin nakil şansı var ise acil servise naklini yapınız.
4. Mutlaka yutulan maddenin özellikleri öğrenilmeli ve tıbbı destek sırasında bildirilmelidir.
5. Eğer hasta kustuysa, kusmuğundan da örnek alınmalıdır.

4.5.3. Zehirli madde solunması
1. Yoğun duman varsa çömelerek ya da yerde sürünerek ilerlenmelidir.
2.  Kimyasal yutulması; Hastayı zehirli ortamdan uzaklaştırın ve temiz havaya ya da havalandırması iyi bir ortama 

çıkarın.
3. Nefes durması durumunda (göğüs kafesi hareket etmiyor ve cilt rengi değişiyorsa) ağızdan ağıza ya da ağızdan 

buruna suni solunum yaptırın.(Eğer bu konuda eğitimli iseniz)
4. Acilen kazazedenin tıbbi destek alması için hastanedeki  acil servise naklini yapınız.
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5. Mutlaka yutulan maddenin özellikleri öğrenilmeli ve tıbbı destek sırasında bildirilmelidir.
6. Eğer hasta kustuysa, kusmuğundan da örnek alınmalıdır.
7. Gaz kokan ya da havalandırmasız yoğun dumanlı bir ortama girilecek ise, bele ucu dışarıya uzanan bir ip 

bağlanmalıdır. 
8. Ağız ve burun gaz maskesi ya da ıslak bir mendille kapatılarak içeri girilmelidir.
9. Gaz kokusu olan ortamda bir patlama ihtimaline karşı kibrit, çakmak vb. yakılmamalı, elektrik düğmelerine 

dokunulmamalıdır. 
1. Ağzınızı hemen çalkalayın. Takma diş varsa çıkarın.
2. Kusmayacak kadar, yavaş yavaş su ya da süt için.
3. Kusma eğilimi başlarsa, sıvı verilmesine devam edilmelidir.
4. Asla kusturulmamalıdır. Çünkü yutulurken boğazı ve yemek borusunu yakan bir madde (kostik soda gibi), 

kusturulmaya çalışılırken tekrar yanıklara neden olacaktır.
5. Kusma varsa,  akciğerlere kusmuğun kaçmaması için baş aşağıda tutulmalıdır.
6. Bilinci yerinde değilse yaralının başı veya tüm vücudu mutlaka sol tarafa döndürülmelidir.
7. Acilen kazazedenin tıbbi destek alması için hastanedeki 1111 acil servisi arayın ve yardım   gelmesini bekleyiniz 

veya kazazedeyi kendinizin nakil  şansı var ise acil servise naklini yapınız .
8. Mutlaka yutulan maddenin özellikleri öğrenilmeli ve tıbbı destek sırasında bildirilmelidir.

      10.    Eğer hasta kustuysa, kusmuğundan da örnek alınmalıdır.
4.5.5. Yüzey Kontaminasyonu

1. Uyarı yazısı asarak dökülme bölgesini izole edin.  Dökülen kimyasalın yayıldığı bölgeyi sınırlayın.
2. Çalışma arkadaşlarınızı uyarın; dökülme 5 litreden fazla ise veya çok tehlikeli bir madde döküldüyse alanı boşaltın!
3. Elektrik düğmelerini ve gaz vanalarını kapatın!
4. Dökülen maddeyi uygun şekilde temizleyin.
5. Kontamine malzemeyi uygun etiketli atık kutusuna atın.

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

KALİTE DİREKTÖRÜ
HASRET ATİLA

BAŞHEKİM YRD.
GÜLCAN EKİNCİ

BAŞHEKİM
NECMİ EŞİYOK
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