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1. AMAÇ
Bu prosedürün amacı; hastanemizdeki tüm tehlikeli maddelerin en iyi ve verimli şekilde ,personelleri
koruyarak kullanılmasını sağlamak.
2. KAPSAM 
Tüm Hastane Birimlerini Kapsar.

3. SORUMLULAR 
İdari Mali İşler Müdürü 
İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı
Birim Memurları

 4. UYGULAMA 

TEHLİKELİ  MADDELERİN  GÜVENLİ  TAŞINMASI,  DEPOLANMASI  VE
KULLANILMASI

Tehlikeli  maddeler  14.03.2005  tarihli  ve  25755  sayılı  yönetmeliğe  göre  patlayıcı,
oksitleyici,  tutuşabilen,  tahriş  edici,  zararlı,  toksin,  kansorejen,  korozif,  enfekte,
teratojen, mutajen ve çevresel olarak tehlikeli olabilen maddeler olarak sınıflanmakta
ve bunların atıkları da tehlikeli atık olarak kabul edilmektedir.

Tehlikeli maddelerin güvenli taşına bilmesi için dökülme ve yırtılmalara karşı önlemler
alınmalıdır.  Tehlikeli  maddelerin  ambalajları  dökülmelere  karşı  ters  çevrilmemelidir.
Kullanım kılavuzundaki talimatlar uygulanmalıdır.

Tehlikeli  maddeler  özel  tanımlanmış  ve  ayarlanmış  yerlerde  depolanır.  Tehlikeli
maddelerin  birbirleri  ile  etkileşime  girmelerini  engelleyecek  şekilde  yerleştirilir.
Kimyasal  maddelerin  depolandığı  tüm  birimlerde  depo  yerleşim  planı  bulunur.
Kimyasal maddelerin depolandığı raflar duvara sıkıca tutturulur.

Tehlikeli  maddeler  kullanılırken  kullanma  kılavuzundaki  talimatlara  ve  iş  güvenliği
uzmanı tarafından verilen eğitimlere uyulur.

TEHLİKELİ  MADDELERİN  DÖKÜLMESİ  VE  MADDELERE  MARUZ  KALMA
DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Dökülme  olduğunda  birim  sorumlusuna  haber  verilir.  İlgisiz  kişiler  alandan
uzaklaştırılır. Kimyasala maruz kalan kişiye ilk yardım uygulanır ve acil servis birimine
götürülür.

Kimyasal maddeler döküldüğünde koruyucu giyisi örneğin; kalın lastik eldiven, çizme,
önlük  ve  koruyucu  maske  takılır.  Cam kırıkları  var  ise  faraş  yardımı  ile  çöpe  atılır.
Kimyasal  maddenin  döküldüğü  yer  vileda  ile  silinir.  Dökülmenin  olduğu  alan
havalandırılır.Hastane Temizliği ve dezenfeksiyonu rehberine göre temizlik yapılır.
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SAKLAMA KOŞULLARI

Alev alabilen maddeler tüm ateşleme kaynaklarından uzak tutulur. Korozif maddeler
kesinlikle metal raflarda saklanmaz. Alev alabilen maddeler özellikle oksitleyiciler ve
toksinlerden  ayrı  depolanır.  Asitler;  sodyum,  potasyum  ve  magnezyum  gibi  reaktif
metallerden  ayrı  tutulur.  Kimyasal  maddeler  karanlık  ve  serin  ortamlarda  saklanır.
Kapaklı  kimyasal maddelerin sızdırmazlığı  kontrol edilir.  Raflara tehlikeli  madde sınıf
sembolleri belirlenerek yapıştırılır.

 
              ETKİLEŞİME GİRDİĞİ MADDELER

KİMYASAL KİMYASALIN GEÇİMSİZ OLDUĞU MADDELER

ALKALİ METALLER Su,co2,karbon tetraklorür ve diğer klorlu hidrokarbonlar

AMONYAK Cıva,halojenler, kalsiyum hipoklorit ve hidrojen floroid

AMONYUM NİTRAT Asitler, metal tozları, yanıcı sıvılar, klor atlar, nitrikler, sülfür

ANİLİN Nitrik asit ve H2O2

ASETİK ASİT
Kronik asit, nitrik asit, hidroksil türevleri, etilen glikol, perklorik asit, 
peroksitler ve permanganatlar

ASETİLEN
Bakır (boru v.b.) halojenler, gümüş, cıva ve buları içeren maddeler
yoğunlaştırılmış sülfirik ve nitrik asit karışımları

ASETON Konsantre sülfirik ve nitrik asit karışımları

BAKIR Asetilen, azidler ve h2o2

BROMİ
Amonyak, asetilen, butadien,butan,hidrojen, sodyum karbid,
turpentin ve finely dividedmetaller.

CIVA Asetilen,full minik asit ve amonyak, fosfor pentoksit su

GÜMÜŞ Asetilen, oksalik asit, tartarik asit,ve amanyum komponentenleri

HİDROJEN 
PEROKSİT

Kromium, bakır,demir,çoğu diğer metaller ve metal tuzları,yanıcı sıvılar ve
diğer patlayıcı maddeler, anilin ve nitrometan

HİDROJEN SÜLFİT Nitrik asit buharı ve oksitleyici gazlar

HİDROKARBONLAR Florin,chlorine,bromine,kronik asit ve sodyum peroksit

İYOT Asetilen ve amonyak

KARBON, AKTİF Kalsiyum hipoklorit ve tüm oksitleyici ajanlar

KLOR ATLAR
Amonyum tuzları, asitler,metal tozları,sülfür ve finely divided organik 
veya patlayıcı maddeler

KLORİN

Amonyak, asetilen, butadilen, benzen ve diğer petrol
fraksiyonları,hidrojen,sodyum karpit, turbentin ve finely dividet
metaller

KRONİK ASİT
Asetik asit,naftalin, kanfur,alkol,gliserol,turpentinve diğer yanıcı
sıvılar



KİMYASAL BUHARIN SOLUNMASI: Bu yoldan maruz kalındığında kimyasal; solunum
yollarında tahriş, duyarlılık ve alerjik reaksiyonlara, solunum yolu hastalıklarına veya kansere
yol açabilir.

TEMAS: Deri veya müköz membranlara temas, kimyasal yanıklara, konjuktivite neden 
olabileceği sistematik toksite de gelişebilir.

YUTMA: Laboratuarda ağızla pipetaj yapılması sonucu; tehlikeli bir kimyasal kazara 
yutulabilir veya yiyecek ve içeceklerin kontaminasyonu sonucu alınabilir.

HASARLI DERİDEN GEÇİŞ: Tehlikeli kimyasallar derideki yara veya kesiklerden temas 
ile ya da kazara bir kesici-delicinin (enjektör iğnesi v.b.) batması sonucu vücuda girebilir.
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NİTRİK ASİT
Asetik asit,kronik asit,hidrosiyanik asit,anilin,karbon,hidrojen
sülfit,kolayca nitratlaşan sıvılar,gazlar ve diğer maddeler

OKSİJEN Sıvı ve katı yağlar,hidrojen ve yanıcı sıvılar,katılar ve gazlar

OKZALİK ASİT Gümüş ve cıva

PARLAYICI SIVILAR
Amonyum nitrat,kronik asit,h2o2,nitrik asit,sodyum peroksit ve
halojenler

PERKLORİK ASİT
Asidik anhdrit,bizmut ve alaşımları,alkol, kağıt,tahta ve diğer
organik meteryal

POTASYUM Gliserol,etilen glikol,banzaldehit ve sülfirik asit

SODYUM Karbon tetraklorit,co2 ve su ile

SODYUM AZİD

Kurşun,bakır  ve  diğer  metaller(sıklıkla  prezervatif  olarak  kullanılan  bu
madde metallerle  kararsız,  patlayıcı  bileşikleri  oluşturu,  eğer  lavaboya
dökülürse metal parçalar maddeyi tutarlar ve tesisatçı
çalışırken borular patlayabilir)

SODYUM PEROKSİT

Herhangi bir oksitleyici madde ile örn; methanol, glasial asetik asit, asetik
anhidrit,  benzaldehit,  karbondisulfit,  gliserol,etil  asetat  ve  furfural  klor
atlar,perkloratlar,permanganatlar ve su

SÜLFİRİK ASİT Klor atlar, perkloratlar, permanganatlar ve su

                                                     TEMAS HALİNDE YAPILACAKLAR

Kimyasal maddelere dökülme, yırtılma ve kırılmalar esnasında görevli kişinin kimyasala
maruz kalması halinde öncelikle ilk yardım uygulanır. İlk yardım malzemeleri ilk yardım
dolabında bulunmaktadır. Kimyasala maruz kalan kişi acil servise götürülür. Kimyasalın
döküldüğü yerdeki cam kırıkları faraş yardımı ile atılır. Kimyasal sıvının döküldüğü alan
silinerek havalandırılır.

KULLANILDIĞI VE DEPOLANDIĞI YERLER

Kimyasal  maddeler;  karanlık,  nemsiz,  serin  ve  iyi  havalandırılan  yerlerde depolanır.
Tehlikeli  madde  depolarının  yanıcı,  patlayıcı  ve  zehirli  kimyasal  madde  depolarının



  

Suruç Devlet Hastanesi

TEHLİKELİ MADDELERİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 

Doküman no: MC.PR.004 Yayın tarihi: 14.06.2021 Revizyon tarihi:00 Revizyon no:00 Sayfa 4 / 5  

kapısında uyarı işaretleri bulundurulur. Depolan kimyasalın özelliğine uygun tehlikeli
maddelerin sınıflanması ve müdahale tarzı listesinde belirtilen türde yangın ekipmanı
bulundurularak yangın söndürme ile ilgili burada verilen bilgi ve uyarılara dikkat edilir.
Kimyasal maddelerin depolandığı raflar duvara sıkıca tutturulmalıdır. Depoların ısı  ve
nem takibi düzenli olarak yapılır.

TAŞIMA ŞEKLİ

Tehlikeli maddelerin güvenli taşına bilmesi için dökülme ve yırtılmalara karşı önlemler
alınmalıdır.  Tehlikeli  maddelerin  ambalajları  dökülmelere  karşı  ters  çevrilmemelidir.
Kullanım  kılavuzundaki  talimatlar  uygulanmalıdır.  Yırtılmalara  karşı  duvarlarda  ve
raflarda herhangi bir kesici ve delici çıkıntı olmamalıdır.

İMHA YÖNTEMLERİ

Tehlikeli maddelerin imhası mümkün olduğunca tehlikeli madde yönetimi konusunda
bilgi sahibi olan personel tarafından (teknisyen, laborant vb. ) yapılır. İmha aşağıdaki
gibi nötralizasyon yapılır:

ASİTLER  VE  KOROZİF  KİMYASALLAR:  Üzerine  toz  soda  veya  sodyum
bikarbonat dökülerek imha edilir.

ALKALİLER (BAZLAR): Üzeri kuru kum ile kapatılır.

Tehlikeli  maddelerin  atıkları  atık  kontrol  komitesinin  verdiği  eğitimlere  uygun  bir
şekilde taşınarak bertaraf edilir.

TEHLİKELİ MADDE SINIFINI GÖSTEREN SİMGELER

Depolama yapılırken  önce  maddeler  aşağıdaki  tabloya  göre  gruplandırılır.  Bu  tablo
depolarda bulundurulur.

Her  tehlike  gurubunda  ikinci  sınıflama  ph  derecesine  göre  yapılır.  Asitler  bazlar  ayrı
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gururlandırılır.  Bu guruplar da kendi içinde organik ya da inorganik olmalarına göre ve son
olarak  da  formlarına  göre  (katı,  sıvı)  ayrıştırılır.  Bu  ayrıştırma  sonrasında  aşağıda  örneği
görülen  guruplar  oluşur  ve  bu gurupların  her  biri  ayrı  bölümlerde ya  da  ayrı  mekânlarda
depolanır.

Farklı tehlikeli sınıfta olan kimyasalların bir arada depolanmasının yol açabileceği riskler şunlardır:

Aşındırıcılar+parlayıcılar =patlama /
yangın 
Aşındırıcılar+zehirleyiciler=zehirleyi
ci gaz 
Parlayıcılar+oksitleyiciler=patlama 
/ yangın Asitler+bazlar 
=aşındırıcılar, duman/ ısı

ENVANTER DEPODA VE KULLANIM ALANINDA BULUNMALIDIR

Kimyasal maddelerin envanteri ve simgeleri depodaki panoda mevcuttur.

KİMYASAL  MADDENİN  ADI  VE  TELİKELİ  MADDE  SINIFINI  GÖSTEREN
SİMGELER
Kimyasal maddeler etken özelliklerine göre ayrılmış ve belirlenmiş alanlarda 
depolanmıştır. Tehlikeli madde sınıfını belirten simgeler maddenin konulduğu rafa 
yapıştırılmıştır.

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan

Birim Sorumlusu Kalite Direktörü Başhekim Yardımcısı
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