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ÖNSÖZ 

KSÜ Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi olarak çağımızda teknolojik 

geliĢmeler ve ilerlemelere bağlı olarak baĢ gösteren çevre kirliliğinin ulaĢtığı boyutları kaygı içinde 

izlemekteyiz. Çevre bilincinin arttığı günümüz dünyasında toplumun tüm bireyleri gibi bizlerde 

yaĢanabilecek bir çevre için gereken önlemleri almayı hem yaĢadığımız Ģu anki çevre hem de gelecek 

nesiller açısından bir borç biliyoruz.  

Biz sağlık çalıĢanları olarak gerek hasta insanların tedavisinde gerekse koruyucu sağlık 

hizmetlerinde ülkemiz ve insanlarımız adına gelecek nesillere iyi bir ortam bırakmak amacıyla 

çalıĢmaktayız. ÇalıĢtığımız bu hastanede sağlık hizmetlerinden kaynaklanan, çevreye ve halk sağlığına 

zararlı etkileri olan atıklar oluĢmaktadır. Bizler imkânlar çerçevesinde bu atıkları en aza indirecek 

önlemleri almaktayız. Fakat atık oluĢumunu tamamen engelleme imkânı olmadığından oluĢan atıkların 

çalıĢan personele, hastalara ve hasta ziyaretçilerine ve en nihayetinde çevreye zarar vermeyecek bir 

Ģekilde hastane ortamından uzaklaĢtırılıp bertarafını takip etmekteyiz.  

Bu ünite içi atık yönetim planı atık yönetiminin en iyi Ģekilde değerlendirilmesi adına 14/3/2005 

tarihli ve 25755 sayılı Çevre ve ġehircilik Bakanlığının Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun 

olarak hazırlanmıĢ olup hastanemiz atık yönetimindeki iĢleyiĢi, alınan gerekli önlemleri belirtmektedir. 
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ATIK YÖNETĠMĠ 

ÜNĠTE ĠÇĠ ATIK YÖNETĠM PLANI AMACI VE KAPSAMI 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi‟nde 

uygulanacak olan bu plan baĢlıca evsel atıklar, ambalaj atıkları, tehlikeli atıklar ve tıbbi atıklar olmak 

üzere atıkların kaynağında minimalize edilmesi, mevzuata uygun ve güvenli bir Ģekilde ayrıĢtırılarak 

toplanması, geçici atık depolama yerine taĢınması ve nihaî bertarafını gerçekleĢtirecek olan tesislere 

teslimine kadar uygulamada izlenecek adımlar ile bunların ne zaman, ne Ģekilde ve kimler tarafından 

yapılacağını gösteren, sorumlulukları belirleyen eylem planıdır. 

 

1. Atıkların Kaynağı, Miktarı ve Türleri 

           Atık: Ürün eğer ilk tasarlanmıĢ olduğu amaç için kullanmaya uygun değil ise veya baĢka sebeplerden 

dolayı kullanılamayacak duruma gelmiĢ/getirilmiĢ ise atık olarak tanımlanmaktadır. Atık listesinde yer 

alan belirli bir atık koduyla sınıflandırılmaktadırlar. Eğer doğru bir Ģekilde yönetilmez ise çevre 

üzerinde kirliliğe ve olumsuz etkilere sebep olurlar. 

Atık HiyerarĢisi: Atık yönetimi seçeneklerinin, geri dönüĢüm, atık bertarafı, tekrar kullanım ve geri 

kazanım gibi çevresel etkilere göre sıralanmasıdır. 
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Atık Sınıflandırılması ve Tanımları: KSÜ Tıp Fakültesi Sağlık AraĢtırma ve Uygulama 

Hastanesi‟nde üretilen atıklar yönetmeliğe göre sınıflandırıldığında baĢlıca dört ana guruba 

ayrılmaktadır; 

1.1. Evsel / Genel Atıklar: Bu tür atıklar hastanemzide genel olarak sağlıklı insanların 

bulunduğu kısımlar, hasta olmayanların muayene edildiği bölümler, ilk yardım alanları, idari 

birimler, kliniklerde hasta odalarında, temizlik hizmetleri, mutfaklar, ambar, depo 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.  

1.2. Ambalaj Atıkları: Tüm idari birimler, ambar, atölye v.s den kaynaklanan tekrar 

kullanılabilir, geri kazanılabilir atıklar: 

 Kağıt 

 Karton 

 Mukavva 

 Kompzit 

 Plastik 

 Cam 

 Metal v.b. 

1.3. Tehlikeli Atıklar: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin EK-IV‟te yer alan ve (A) iĢareti ile 

gösterilmiĢ atıkların herhangi tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık 

sınıfına girerken, aynı listede (M) iĢareti ile gösterilmiĢ atıklar EK-III B‟de verilen tehlikeli 

atıkların eĢik konsantrasyonu üzerinde bir değere sahipse tehlikeli atıktır. Bu tür atıklar 

hastanemizde genel olarak; mikrobiyoloji laboratuvarı, patoloji laboratuvarı, biyokimya 

laboratuvarı, doku tipleme ve genetik laboratuvarı, endoskopi ve kolonoskopi üniteleri, 

ameliyathaneler, klinikler, yoğun bakımlardan çıkmaktadır. 

Fiziksel veya kimyasal özelliklerinden dolayı ya da yasal nedenler dolayısı ile özel iĢleme tabi 

olacak atıklar; 

 Tehlikeli kimyasallar, 

 Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar, 

 Amalgam atıkları, 

 Genotoksik ve sitotoksik atıklar, 

 Farmasötik atıklar, 
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 Ağır metal içeren atıklar, 

 Basınçlı kaplar, 

 

1.4. Tıbbi Atıklar: 

Bu tür atıklar genel olarak hastanemizde tıbbi müdahale ve tedavi yapılan tüm alanlar olmak üzere 

klinikler, poliklinikler, laboratuvarlar dan çıkmaktadır. 

1.4.1. Enfeksiyöz Atık: Enfeksiyöz ajanların yayılımını önlemek için taĢınması ve imhası özel 

uygulama gerektiren atıklardır; Enfeksiyon yapıcı etkenleri taĢıdığı bilinen veya taĢıması 

muhtemel, baĢta kan ve kan ürünleri olmak üzere her türlü vücut sıvıları ile insan dokuları ve 

diğer patolojik materyali; bu tür materyal ile bulaĢmıĢ eldiven, flaster, tamponlar, eküvyon ve 

benzeri atıkları; bakteri ve virüs tutucu hava filtrelerini; enfeksiyöz ajanların laboratuvar 

kültürlerini ve kültür stoklarını; araĢtırma amacı ile kullanılan enfekte deney hayvanlarının 

leĢleri ile enfekte hayvanlara ve çıkartılarına temas etmiĢ her türlü malzemeyi,  

BaĢlıca kaynakları; 

 Mikrobiyolojik laboratuvar atıkları; kültür ve stoklar, infeksiyöz vücut sıvıları, serolojik atıklar 

ile diğer kontamine laboratuvar atıkları (lam-lamel, pipet, petri v.b), 

 Kan kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuĢ nesneler, 

 KullanılmıĢ ameliyat giysileri (kumaĢ, önlük ve eldiven v.b), 

 Diyaliz atıkları (atık su ve ekipmanlar), 

 Karantina atıkları, 

 Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri, 

 Enfekte deney hayvanı leĢleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm nesneler, 

 

1.4.2. Patolojik Atık: Anatomik atık dokular, organ ve vücut parçaları, insan fetusuna ait örnekler 

ile ameliyat, otopsi v.b. tıbbi müdahale esnasında ortaya çıkan vücut sıvıları ve Biyolojik 

deneylerde kullanılan kobay leĢleri kapsar. Genel olarak ameliyathane, patoloji laboratuvarı, 

doku tipleme ve genetik laboratuvarın dan çıkmaktadır. 

1.4.3. Kesici-Delici Atık: ġırınga, enjektör ve diğer tüm deri altı giriĢim iğneleri, serum seti iğnesi, 

intraket, lam-lamel, tek kullanımlık özeler, kırılmıĢ cam tüp, cam pastör pipeti ve petri kapları, 

kırık cam, ampul, lanset, bisturi gibi batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek 

atıkları kapsar. 
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1.5. Radyoaktif Atıklar: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuatı hükümlerine göre toplanır, 

kurĢun kaplı ve sızdırmaz kaplar içerisinde yarılanma ömrü tamamlanıncaya kadar bekletilir 

ve nihai olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu teslim alarak uzaklaĢtırılır. 

2. ATIK MĠNĠMĠZASYONU 

2.1. Evsel atıkların oluĢumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılacak çalıĢmalar; 

Evsel nitelikli atıklar kaynağında ayrı Ģekilde toplanmaktadır. Bu iĢ için tüm birimlere siyah 

renkli evsel atık kovası ve yine siyah renkli evsel atık torbaları temin edildi. Ünite içinde 

çalıĢan personele atık minimizasyonu hakkında gerekli eğitimler verilerek ve haftalık 

denetimler ile  atık miktarında düĢüĢ sağlanması hedeflenmektedir. 

2.2. Ambalaj atıkların oluĢumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılacak çalıĢmalar 

Ambalaj atıkları (Kağıt, gazete, dergi, cam ve pet kaplar), oluĢumunun ve miktarının 

azaltılması için bu atıklar kaynağında ayrı olarak toplanmaktadır. Kurum içi özel ve resmi 

yazıĢmalar, duyurular yapılmaktadır. Tüm ünite ve birimlere ambalaj atıkları için mavi renkli 

ambalaj atık kovaları ve poĢetleri temin edilmiĢtir. Tüm hastane çalıĢanları bu konuda 

bilgilendirilmekte, eğitimler düzenlenmekte ve kontrollü denetimler ile yerinde ayrıĢtırma ve 

atık minimizasyonu konusunda çalıĢmalar devam etmektedir. 

2.3. Tıbbi atıkların oluĢumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılan çalıĢmalar 

Tıbbi atık kova ve konteynerlerinin üzerine “Dikkat Tıbbi Atık” ibaresi mevcuttur. Tıbbi 

atıklara evsel ve ambalaj atığının karıĢmamasına özen gösterilmektedir. Tüm birimlere kırmızı 

renkli tıbbi atık kovaları ve kırmızı renkli tıbbi atık poĢtleri temin edilmiĢtir. Atık üreten ve atık 

toplayan personele atık minimizasyonu hakkında gerekli eğitimler verilerek, atık ayrıĢtırması 

ile ilgili denetimler yapılarak atık miktarında düĢüĢ sağlanması hedeflenmektedir. 

2.4. Tehlikeli atıkların oluĢumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılan çalıĢmalar 

Tehlikeli atık yönetimi ile ilgili prosedür oluĢturulmuĢtur, tüm birimlere sarı renkli tehlikeli 

atık kovaları ve yine sarı renkli tehlikeli atık poĢetleri temin edilmiĢ ve hastane çalıĢanlarına bu 

konuda eğitim verilmektedir. Atıkların yerinde ayrıĢtırılması hususunda sıkı denetimler 

yapılarak atık miktarlarında azalma beklenmektedir. 
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3. ATIK YÖNETĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ KULLANILACAK EKĠPMAN VE ARAÇLAR 

3.1. Evsel nitelikli atıkların kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama 

ekipmanları ve özellikleri 

Evsel nitelikli atıklar kaynağında ayrı toplanmakla birlikte gün içerisinde en az 10 mikron 

kalınlığında, çift kaynaklı, sızdırmaz, en az 10 kg taĢıma kapasiteli siyah renkli evsel atık 

poĢetlerinde ve siyah renkli evsel atık kovalarında toplanan atıklar, atık odalarındaki yeĢil 

renkli taĢıma konyeynırlarında biriktirilmektedir. Buradan geçici depoya transferleri 

sağlanmaktadır. Evsel atıklar siyah plastik torbalarda toplanmaktadır. Diğer atıklarla kontamine 

olmamasına özen gösterilmektedir. Atıkların kaynağında doğru ayrıĢtırılması hususunda 

ünitelerde/birimlerde rutin aralıklarla denetim yapılmaktadır. Evsel atık kovaları hastanemizde 

ünitelerin/birimlerin ihtiyacına göre 5 lt den 80 lt ye kadar çeĢitli boy ve hacimlerde temin 

edilmiĢtir. 

3.2. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama 

ekipmanları ve özellikleri 

Ambalaj atıkları kaynağında ayrı toplanmaktadır. Bu amaçla kullanım alanlarında üzerinde 

“Geri DönüĢüm” ibaresi bulunan mavi renkli atık kovaları ve yine mavi renkli en az 10 mikron 

kalınlığında çift kaynaklı, en az 10 kg taĢıma kapasiteli ambalaj poĢetleri bulunmaktadır. 

Ünitelerde bi ambalaj atık kovalarında biriken geri dönüĢüme uygun olan atıklar atıklar atık 

taĢıma asansörü giriĢinde bulunan mavi renkli taĢıma konteynırlarında biriktirilir ve oradan 

geçici depoya transfer edilir. OnikiĢubat Belediyesi‟nin anlaĢmıĢ olduğu firmaya bedelsiz 

olarak verilmektedir. Ambalaj atık kovaları hastanemizde ünitelerin ihtiyacına göre 35 lt den 

240 lt ye kadar çeĢitli boy ve hacimlerde temin edilmiĢtir. 

3.3. Tıbbi atıkların (kesici-delici atıklar dahil) kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla 

kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri 

Tıbbi atıklar kaynağında ayrı toplanmaktadır. Bu amaçla kullanım alanlarında, üzerinde                

„„DĠKKAT TIBBĠ ATIK‟‟ yazısı ve iĢareti bulunan kırmızı renkli kovalar bulunmaktadır. 

Ayrıca tıbbi atıklar her iki yüzünde uluslararası biyotehlike amblemi bulunan, dikkat tıbbi atık 

ibaresi taĢıyan ve üzerinde hangi klinik ve bölüme ait olduğunu yazılı etiketler yapıĢtırılmıĢ 

kırmızı renkli en az 150 mikron kalınlığında, 10 kg taĢıma kapasiteli, yırtılmalara karĢı 
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mukavemetli ve sızdırmaz plastik torbalarda toplanmaktadır. Kesici ve delici atıklar, sharp-box 

veya kesici delici tıbbi atık kutuları olan ve kalın plastikten yapılmıĢ delinmez kutularda 

toplanmaktadır. 

Tıbbi atık kovaları ünitelerin/birimlerin kullanım yoğunluğuna göre 40 lt ile 80 lt arasında 

değiĢen boyut ve hacimlerde tüm birimlere temin edilmiĢtir. 

3.4. Tehlikeli atıkların kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama 

ekipmanları ve özellikleri 

Tehlikeli atıklar kaynağında ayrı toplanmaya baĢlanmıĢtır. Kaynağında ayrı toplama için 

transfer noktaları oluĢturulmuĢtur. Tehlikeli atıkların kaynağında ayrıĢtırılması ve toplanması 

için standartlara uygun sarı renkli, üzerlerinde „„DĠKKAT TEHLĠKELĠ ATIK‟‟ yazısı bulunan 

kovalar ve sarı renkli en az 150 mikron kalınlığında, 10 kg taĢıma kapasiteli, yırtılmalara, 

mukavemetli ve sızdırmaz poĢetler temin edilmiĢtir. Ağızları kapaklı ve sızdırmaz konteynerler 

kullanılmaktadır. Sıvı tehlikeli atıklar için 40-50-60 lt hacimlerinde mavi renkli, çember 

kapaklı sızdırmaz, kimyasallara, darbelere dayanıklı variller temin edilmiĢtir. Atık 

asansörlerininin bulunduğu alana bırakılmıĢ olan sarı renkli tehlikeli atık konteynırı ile geçici 

depoya transferleri sağlanmaktadır. 

4. ATIKLARI TOPLAMA SIKLIĞI VE KURALLARI 

4.1. Evsel Atıkları Toplama Sıklığı ve Kuralları 

Hastanemiz tüm birimlerinde evsel atıklar gün içerisinde doldukça, dolmasa dahi koku 

yapmaya baĢlamıĢ ise, sızdırma veya delinme olmuĢ ise bekletilmeden gün içerisinde veya 

akĢam vardiyasında bekletilmeden  anında toplanarak, atık asansörü alanında bulunan evsel atık 

taĢıma konteynırında biriktirilir ve kapağı kapanacak Ģekilde hasta yoğunluğunun en az olduğu 

saatlerde evsel atık geçici deposuna transferi sağlanır. 

4.2. Ambalaj Atıkları Toplama Sıklığı ve Kuralları 

Hastanemiz tüm birimlerinde oluĢan ambalaj atıkları atıklar gün içerisinde doldukça 

bekletilmeden gün içerisinde veya akĢam vardiyasında toplanarak, atık asansörü alanında 

bulunan ambalaj atık taĢıma konteynırında biriktirilir ve kapağı kapanacak Ģekilde hasta 

yoğunluğunun en az olduğu saatlerde  ambalaj atık geçici deposuna transferi sağlanır. 
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4.3. Tıbbi Atıkları Toplama Sıklığı ve Kuralları 

Tıbbi atıklar gün içerisinde sürekli olarak birimlerde/ünitelerde en fazla ¾ oranında dolan, 

ameliyathanelerde her ameliyat sonrası ikinci bir amelyat baĢlamadan ve poĢetin ¾ doluluk 

oranı gözetilmeksizin tıbbi atık taĢıma personeli tarafından toplanarak, tıbbi atık konteynırı ile 

konteynırın kapağı kapalı bir Ģekilde ve kiĢisel koruyucu ekipmanları kullanılarak sürekli 

olarak geçici tıbbi atık deposuna transfer edilmektedir. AkĢam vardiyasında ise atık asansörleri 

kapalı alanlarına bırakılan kırmızı renkli tıbbi atık taĢıma konteynırlarında kapakları kapalı 

olarak biriktirilmektedir. 

4.4. Tehlikeli Atıkları Toplama Sıklığı ve Kuralları 

Tehlikeli atıklar gün içerisinde tüm birim ve ünitelerden maksimum ¾ oranında dolduktan 

sonra, ameliyathanelerde her ameliyat sonrası dolması beklenmeden toplanmakta, sarı renkli 

tehlikeli atık taĢıma konteynırları içerisinde kapakları kapalı bir Ģekilde geçici tehlikeli atık 

deposuna transfer edilmektedir. 

Tüm atık türleri, birbirlerine karıĢtırılmadan veya kontaminasyona sebep olmayacak Ģekilde 

ayrı ayrı konteynırlar içerisinde ve idarece belirlenmiĢ olan güzergâhların dıĢına çıkmadan 

hasta yoğunluğunun en az olduğu durumlarda transferleri sağlanmaktadır. 

5. ATIK PERSONELĠ GÖREV TANIMLARI 

5.1. Evsel nitelikli atıklar ile ambalaj atıklarının toplanması ve taĢınmasından sorumlu 

personel ve görev tanımları 

Atıkların toplanmasından temizlik görevlileri sorumludur. Atıkları, atık yönetmelikleri 

doğrultularında toplamak ve atmak zorundadır. Atık torba renk sistemlerine ve belirlenen 

standartlarda iĢlemi yapmakla görevlidir. 

5.2. Tıbbi atıkların toplanması ve taĢınmasından sorumlu personel, görev tanımları ve çalıĢma 

sırasında kullanılacak özel kıyafetler 

Tıbbi atıkların toplanması ve taĢınmasından sorumlu personel Selim YOSMA, iĢlem sırasında 

eldiven, koruyucu gözlük, maske kullanır, çizme ve özel koruyucu turuncu renkli elbise giyer. 

PoĢetlerin sızdırmazlığı sağlanır. TaĢıma iĢleminde kullanılan özel giysi ve ekipmanlar ayrı bir 

yerde muhafaza edilir, bunların temizlenmesi ilgili firma tarafından yapılır. 
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5.3. Geçici atık deposunun geçici atık depolama konteynerlerinin iĢletilmesinden sorumlu 

personel ve görev tanımları 

Geçici atık deposunun geçici atık depolama konteynerlerinin iĢletilmesinden temizlik 

görevlileri sorumludur. Depo ve konteynerlerin temiz kalması ve her iĢlemden sonra dezenfekte 

edilmesi, muhafazası ve iĢler halde kalmasından sorumludur. PoĢetlerin etiketlerini kontrol 

etmek ve sızdırmazlığını sağlamakla görevlidir. Soğutma sisteminin çalıĢıp çalıĢmadığını 

kontrol edip, çalıĢmıyorsa ilgili yerlere bilgi verir. Herhangi aksi durumda amirine haber verir. 

5.4. Tehlikeli atıkların toplanması ve taĢınmasından sorumlu personel, görev tanımları ve 

çalıĢma sırasında kullanılacak özel kıyafetler 

Tehlikeli atıklar tür, cins ve miktarına göre uygun kaplarda biriktirilerek toplandıktan sonra 

tıbbi atık taĢıma personeli tarafından tehlikeli atık taĢıma konteynırları ile geçici tehlikeli atık 

deposuna taĢımaktadır. Tehlikeli atık taĢımakla görevlendirilen tıbbi atık taĢıma personeli 

çalıĢma sırasında eldiven, koruyucu gözlük, maske, çizme ve özel koruyucu turuncu renkli 

elbise giymektedir. Atık ampül, flüoresan lambalar kırılmıĢ olsa dahi uygun bir Ģekilde uygun 

kaplara toplanarak belirlenen geçici depolara götürülmektedir.  

6. GEÇĠCĠ DEPOLAMA SĠSTEMLERĠ 

6.1. Evsel Atık Geçici Deposu 

Evsel atık depomuz H blok -2. Kat bodrumunda, otopark altında yer alan kapalı alan 

içerisindedir. Evsel atık geçici deposu hastanemizin ortalama olarak 4-5 günlük evsel nitelikli 

çöplerini depolayabilecek niteliktedir. Geçici depo 8,47x5,86x2,30 boyutlarında olup toplamda 

114,15 m³ tür. Depo içerisinde soğutma sistemi olup, atıklar bu depoda 4°C ısıda 

bekletilmektedir. Tabanı seramik döĢeli olup, taban ve duvarlar kir tutmayan ve temizlenmesi 

kolay özelliktedir. 

6.2.Ambalaj Atık Geçici Deposu 

          Ambalaj atık geçici deposu H blok -2. Kat bodrumunda, otopark altında yer alan kapalı alan 

içerisindedir. Ambalaj atık deposu etrafı yaklaĢık 2 m yüksekliğinde çevirilmiĢ duvarlar ile 

diğer alanlardan ayrılmıĢ, üstü açıktır.. 3m X 5m boyutlarında olup ortalama 15 m² dir. 

6.3.Tıbbi Atık Geçici Deposu 

Tıbbi atık deposu H blok -2. Kat bodrumunda, otopark altında yer alan kapalı alan 

içerisindedir. Tıbbi atık geçici deposu hastanemizin ortalama olarak 4-5 günlük tıbbi atık 

nitelikli atıklarını depolayabilecek niteliktedir. Tıbbi atık geçici deposu 8,47 x 3,20 x  2,30 
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boyutlarında olup toplamda 62,34 m³ tür. Depo içerisinde soğutma sistemi olup, atıklar bu 

depoda 4°C ısıda bekletilmektedir. Duvarlar kir tutmayan ve kolay temizlenebilir özellikte olup 

tabanı seramik döĢelidir. 

6.4. Tehlikeli Atık Geçici Deposu 

Tehlikeli atık deposu H blok -2. Kat bodrumunda, otopark altında yer alan kapalı alan 

içerisindedir. Tıbbi atık geçici deposu hastanemizin ortalama olarak 6 aylık tehlikeli atık 

nitelikli atıklarını depolayabilecek niteliktedir. Sıvı tehlikeli maddelerin bulunduğu kısımda 

taĢma tavaları bulunmakta ve bu taĢma tavalarının etrafı muhtemel dökülme veya taĢmalara 

karĢı talaĢ ile çevrelenmiĢtir. YaklaĢık 3 X 4 metre boyutlarında olup yaklaĢık 12 m² dir. Tel 

örgü ile çevrelenmiĢ kapısı kilitli tutulmaktadır. Ġçerisinde tehlikeli atığın tipine uygun 

olarak500 l hacimlerinde büyük variller bulunmakta ve poĢetler ile gelen katı haldeki tehlikeli 

atıklar uygun tip varil içerisine bırakılmaktadır. 

7. ĠLGĠLĠ EKĠPMANLARIN ve ATIK DEPOLARININ TEMĠZLĠĞĠ 

7.1. Evsel Atık Ekipmanlarının Temizliği 

Evsel atıklar ile ilgili olarak kullanılan temizlik malzemeleri atık kovası, atık taĢıma 

konteynırları, kürek, fırça, maĢrapa, çekpas, mob ve benzeri malzemelerin temizliği 1/100 

oranında hazırlanmıĢ çamaĢır suyu solüsyonu ile iyice yıkandıktan sonra durulanarak kurulanır 

ve bir sonraki temizlik için baĢka alanlarda kullanılmamak üzere personellerin temizlik 

odalarında muhafaza edilir. 

7.2. Evsel Atık Geçici Deposu Temizliği 

Evsel atık geçici deposu atıklar her alındıktan sonra bu depodan sorumlu temizlik personeli 

tarafından içeriye saçılmıĢ durumda olan katı atıkları siyah renkli evsel atık poĢetlerine koyarak 

içerisini süpürür. Daha sonra 1/100 oranında hazırlanmıĢ çamaĢır suyu solüsyonu ile depo 

içerisini önce duvarları daha sonra tabanı olmak üzere iyice fırçalayarak dezenfeksiyonu sağlar 

ve daha sonra su ile yıkama yapar. Çekpas ve kuru mob yardımı ile biriken suların çekilmesini 

sağlayarak tekrar kullanıma hazır hale getirir. 

7.3. Ambalaj Atık Ekipmanlarının Temizliği 

Ambalaj atıkları toplamada kullanılan atık kovaları, taĢıma konteynırları, fırça ve benzeri 

malzemeler tıpkı evsel atık ekipmanlarında olduğu gibi 1/100 oranında hazırlanmıĢ çamaĢır 

suyu solüsyonu ile yıkanarak dezenfeksiyonu sağlanır ve tekrar kullanım için hazır hale 

getirilirler. 
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7.4. Ambalaj Atık Geçici Deposu Temizliği 

Ambalaj atıkları yetkilendirilmiĢ firma tarafından alınıp depo boĢaltıldıktan sonra görevli 

personel tarafından varsa etrafa saçılmıĢ durumda olan atıklar toplanarak poĢetlere konur, 

depo içerisi kuru süpürme yapıldıktan sonra toplanan poĢetler içeriye düzgün bir Ģeklide 

bırakılır. 

7.5. Tıbbi Atık Ekipmanları 

Tıbbi atık toplama ve taĢımada kullanılan atık kovaları, atık taĢıma konteynırlarının 

temizliğinde kesinlikle sulu yıkama yapılmaz. Bu ekipmanların temizliği ve dezenfeksiyonu 

1/10 oranında hazırlanmıĢ çamaĢır suyu solüsyonu ile 3 kez silinip kurulandıktan sonra tekrar 

kullanılacak alanlara bırakılır. Temizlik bezi, mob faraĢ ve benzeri ekipmanlar zorunlu 

olmadıkça kullanılmaz, kullanımı zorunlu olduğunda ise iĢ bitiminde tıbbi atık poĢetlerine 

atılarak tıbbi atık olarak değerlendirilir. Tekrar kullanılmazlar. 

7.6. Tıbbi Atık Geçici Deposu 

Tıbbi atık deposu boĢaldıktan hemen sonra kullanıma baĢlamadan önce yere serpilmiĢ olan 

talaĢ tozutmadan süpürülerek tıbbi atık poĢetlerine konur. Duvarlar da aynı Ģekilde 

tozutmadan kuru süpürme yapılarak süpürülür. Daha sonra 1/10 oranında hazırlanmıĢ 

çamaĢır suyu ile önce duvarlar, daha sonra zemin olmak üzere en az 3 kez silindikten sonra 

kuruması sağlanır, hazırlık aĢamasında poĢete konulan talaĢ tıbbi atık olarak bir köĢeye 

bırakılır ve depo bir sonraki kullanım için hazır hale getirilir. 

7.7. Tehlikeli Atık Ekipmanları 

Tehlikeli atık toplama ve taĢımada kullanılan atık kovaları, atık taĢıma konteynırlarının 

temizliğinde kesinlikle sulu yıkama yapılmaz. Bu ekipmanların temizliği ve dezenfeksiyonu 

1/10 oranında hazırlanmıĢ çamaĢır suyu solüsyonu ile 3 kez silinip kurulandıktan sonra tekrar 

kullanılacak alanlara bırakılır. Temizlik bezi, mob faraĢ ve benzeri ekipmanlar zorunlu 

olmadıkça kullanılmaz, kullanımı zorunlu olduğunda ise iĢ bitiminde tehlikeli atık 

poĢetlerine atılarak tehlikeli atık olarak değerlendirilir. Tekrar kullanılmazlar. 

7.8. Tehlikeli Atık Geçici Deposu 

Tehlikeli atık deposunda bulunan atıklar,  protokol yapılmıĢ lisanslı firma tarafından 

alındıktan sonra görevli personel tozutmadan kuru süpürme yaparak tabanda bulunan 

tehlikeli atık özelliğindeki atıkları ve taĢma tavası etrafına serpilmiĢ durumda olan talaĢlar 

kontamine olmuĢ ise süpürerek sarı renkli tehlikeli atık poĢetlerine koyar. TaĢma tavasının 

etrafına yeniden talaĢ sererek yeniden kullanıma uygun hale getirir. Teslim edilen varillerin 
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yerine alınan kullanılmamıĢ yeni variller düzgün bir biçimde yerleĢtirilir. Yerden toplanan ve 

poĢetlere konan atıklar tehlikeli atık olarak değerlendirilir ve uygun kod numaralı varillerin 

içerisine bırakılır. 

8.KAZA ANINDA ALINACAK ÖNLEMLER 

8.1.Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taĢınması ve geçici depolanması sırasında oluĢabilecek 

yaralanmalarda alınacak önlemler ve yapılacak iĢlemler 

Tıbbi atıkların toplanması, taĢınması, sırasında yaralanmalarda alınacak önlemler; Öncelikle, 

sorumlu personele hastane atıklarının toplanması, taĢınması ve geçici depolanması 

konusunda eğitim düzenlenmektedir. Koruyucu kıyafetlerin (Eldiven, maske, çizme, tulum 

ve gözlük) kullanımı, Kesici delici atık kutularının (sharb-box) ağızlarının flasterle iyice 

kapanmıĢ olması, atık torbalarının ağızlarının sıkıca bağlanmıĢ olması ve atık torbalarının 

maksimum ¾ oranında doldurulmamasına dikkat edilir. 

8.2. Tıbbi atıkların, toplanması, ünite içi taĢınması ve geçici depolanması sırasında 

oluĢabilecek dökülme ve yayılmalarda alınacak önlemler ve yapılacak iĢlemler 

Tıbbi atıkların, toplanması, taĢınması ve depolanması sırasında oluĢabilecek dökülme ve 

yayılma olmaması için atıklar dikkatlice torbalanır, ağzı bağlanır, üzerine bölüm adı 

yazılarak etiketlenir ve araba ile geçici depoya götürülür. Dökülme ve yayılmalarda; kaza 

alanı hemen personel, hasta ve hasta yakınlarının geliĢ geçiĢlerine kapatılır. Kaza yerinde sıvı 

veya akıcı bir atık durumu söz konusu ise hemen mob, temizlik bezi, talaĢ veya benzeri bir 

absorban malzeme ile etrafı çevrilir. Hemen çevre ve atık yönetimi ile enfeksiyon kontrol 

komitesine haber verilir. Katı olan atıklar faraĢ takımı ile tıbbi atık toplama personeli 

tarafından kiĢisel koruyucu ekipmanları hazır bir Ģekilde toplanarak kırmızı renkli tıbbi atık 

poĢetine konur. Varsa sıvı olan kısımlar temizlik bezi, talaĢ ve benzeri absorban malzemeler 

ile emdirilip yoğunlaĢtırılarak kırmızı renkli tıbbi atık poĢetine konur. Daha sonra 1/10 

oranında hazırlanmıĢ çamaĢır suyu solüsyonu ile en dıĢ temiz bölgeden, atığın döküldüğü 

noktanın merkezine yani en kirli alana doğru 3 kez silinir. Kuruması beklenir. Varsa veya 

mümkün ise pencereler açılarak negatif basınç oluĢturularak ortam havalandırılır ve kaza 

olan bölge tekrar kullanıma açılır. Personel uygun olan araç gereç yardımıyla dökülen veya 

yayılan atıkları yeni bir poĢete konarak ortamdan uzaklaĢtırılır. Temizlik ve dezenfeksiyonda 
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kullanılan malzemeler tgekrar kullanılmaz ve tıbbi atık olarak değerlendirilrek kırmızı renkli 

tıbbi atık poĢetlerine konarak geçici depoya transfer edilir. 

8.3. Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taĢınması ve geçici depolanması sırasında oluĢabilecek 

yaralanmalar, dökülme – yayılma ve diğer kazaların bildirilmesi,  Olay Bildirim Formu: 

KU. FR.11 ile kayıt altına alınması ve raporlanması 

Tıbbi atıkların toplanması taĢınması depolanması sırasında oluĢabilecek yaralanmalarda, iĢ 

kazası prosedürü uygulanmaktadır. Olay rapor altına alınmakta, yer zaman ve kazanın oluĢ 

Ģekli detaylı bir Ģekilde olay bildirim formu doldurularak gerekli tıbbi iĢlemler yapılmaktadır.

  

9. ATIK TOPLAMA VE TAġIMADA GÖREVLĠ PERSONELĠN EĞĠTĠMĠ 

Hastanemizde tıbbi atıkların toplanması ve taĢınması iĢinden Selim YOSMA 

görevlendirilmiĢtir. Hastanemizde gerek hizmet içi eğitimi gerek ise rutin eğitimlere 

katılması idarece zorunlu yapılmıĢ ve katılımları imza listesi ile tutanak altına alınmaktadır. 

Eğitim sunumları ve katılım imza tutanakları ek-1 dedir. 

10. ATIKLARIN TESLĠM EDĠLECEĞĠ KURULUġLARIN TESPĠTĠ ve ATIKLARIN 

TESLĠMĠ 

10.1. Evsel Atıklar 

Hastanemizden evsel nitelikli atıkları, KahramanmaraĢ OnikiĢubat Belediyesi tarafından 

günlük olarak düzenli bir Ģekilde, Büyük ġehir Belediyesinin düzenli atık depolama sahasına 

götürülmek üzere toplamamaktadır. 

10.2. Ambalaj Atıkları 

Ambalaj ve geri dönüĢüm nitelikli atıklar geçici atık depomuzdan KahramanmaraĢ 

BüyükĢehir Belediyesinin yetkilendirdiği, lisanslı KahramanmaraĢ Kâğıt Sanayii kuruluĢuna 

kanunda belirtildiği üzere bedelsiz bir Ģekilde teslim edilmektedir. Geçici depodaki ambalaj 

atıklarının yoğunluğuna göre haftada 1 veya 2 kez teslim edilmektedir. 

10.3. Tıbbi Atıklar 

Hastanemizde tüm birimler tarafından oluĢan tıbbi atıklar, KahramanmaraĢ BüyükĢehir 

Belediyesinin yetkilendirdiği kuruluĢ olan VESMED Medikal ve Tıbbi Ürün Tic.Ltd.ġti.‟ ye 

kilogram baĢına belirlenen bedel karĢılığında hafta içi her gün (hafta içi 8:00 – 17:00 arası) 

tartımları yapılarak Çevre Görevlisi gözetiminde teslim edilmektedir. 
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10.4. Tehlikeli Atıklar 

2016 yılı sonlarına doğru tehlikeli atıkları kaynağında ayrıĢtırmaya baĢlamıĢ olduğumuzdan 

dolayı ihale ile ilgili Bakanlık tarafından lisanslanmıĢ olan firmalar ile yapılan görüĢmeler 

neticesinde kilogram bazında belirlenen bedel karĢılığında olmak üzere Kanun ve Mevzuata 

en uygun olan firma ile protokol yapılarak üçer aylık peryotlarda, lüzumu halinde daha erken 

olmak üzere tehlikeli atıkların bertarafı veya uygun olanların tekrar geri dönüĢüme 

kazandırılması maksadı ile firmaya yine Çevre Görevlisi gözetiminde tartımları yapılarak 

teslim edilmektedir. 

11. ATIK SÜREÇLERĠNĠN ĠZLENMESĠ 

Hastanemizde tüm atık tiplerine uygun olarak farklı renklerde atık kovaları ve atık kovaları 

ile aynı renklerde atık poĢetleri temin edilmiĢ olup, genel olarak idari personel, sağlık 

personeli, akademik personel, temizlik personeli baĢta olmak üzere tüm hastane çalıĢanları 

atık tiplerine ve hangi atığın hangi renk kovaya ait olduğu konusunda bilgilendirilmiĢ, gerek 

hizmet içi gerek ise yıl içerisinde genel eğitimler düzenlenerek bilinçlendirilmekte ve 

farkındalık oluĢturulmaya çalıĢılmaktadır.  

BaĢhekimlik tarafından oluĢturulan Çevre ve Atık Yönetimi ve görevlendirilen Çevre 

Görevlisi düzenli olarak hastanemizde atık oluĢturan birimler ziyaret edilerek denetimler 

yapılmakta, olumsuz olan durumlar „„Çevre, Atık ve Atık Kovaları Temizlik Formu‟‟ ile 

tutanak altına alınarak, olumsuzluklar ile ilgili olarak birim sorumlusu ve diğer personellere 

durum anlatılmakta, doğru ayrıĢtırma için öneriler ve tedbirler sunulmaktadır. Atıkların 

yerinde ayrıĢtırması hususuna uymayan veya tedbirsiz davranmaya devam eden birim ve 

birim sorumluları, oluĢturulan „„Atık Kontrol Komitesi‟‟ kararları gereği olarak  cezai 

yaptırım uygulanmaktadır. 

Atıkların teslim edileceği kuruluĢlara teslimi özellikle tıbbi atıklar ve tehlikeli atıklar Çevre 

Görevlisi gözetiminde kontrollü bir Ģekilde yapılmaktadır. Evsel atıklar ile ambalaj 

atıklarının teslim edilmesi ise, geçici depoların temizlik ve bakımından sorumlu temizlik 

personeli gözetiminde yapılmaktadır. 

12. ATIK YÖNETĠMĠ SORUMLULARI 

Atık yönetimi sürecinden; 

BaĢhekim Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Bora BĠLAL 

Hastane Müdürü Sadullah BAL 

Çevre ve Atık Görevlisi Fatih BOZ 



 

 

ÜNĠTE ĠÇĠ ATIK YÖNETĠM 

PLANI     

Doküman Kodu AY.PL.001 

Yayın Tarihi 08.06.2016 

Revizyon Numarası 1 

Revizyon Tarihi 14.04.2017 

Sayfa No           17 / 18 

 

 

 

Tıbbi ve tehlikeli atıkların ünite içerisinden toplanmasından Selim YOSMA sorumludur.  

13. KAYIT TUTMA VE RAPORLAMA 

13.1. OluĢan tıbbi atık miktarının belirlenmesi ve kayıt altına alınması 

OluĢan tıbbi atık miktarları, belediye tarafından gelen görevliler tarafından ölçülmekte ve ulusal atık 

taĢıma formu ve atık alındı makbuzu verilmektedir. Formlardaki atık miktarları bilgisayar ortamında 

günlük veri giriĢi yapılarak arĢivlenmektedir. Aynı zamanda Tehlikeli Atık Beyan Sistemi 

kullanılarak her yıl bir önceki yılın beyanları Mart ayı sonuna kadar yapılmaktadır. 

13.2. Kayıt altına alma ve raporlamadan sorumlu personel 

Kayıt altına alma ve raporlamada Çevre Görevlisi Fatih BOZ görevlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KSÜ TIP FAKÜLTESĠ SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA HASTANESĠ ATIK TOPLAMA SAATLERĠ 

BĠRĠM ADI 

ATIKLARIN TOPLAMA SAATLERĠ 

DEPOLAMA 

YERĠ 
TIBBĠ ATIK TAġIMA GÜZERGÂHI EVSELATIK

-AMBALAJ 

ATIKLARI 

TIBBĠ 

ATIK 

TEHLĠKELĠ 

ATIK 

ENDÜSTRĠYE

L ATIK 
ATIK PĠL 

ACĠL SEVĠS 

GÜN 

ĠÇERĠSĠNDE 

KONTROL 

EDĠLEREK 

GÜN 

BOYU 

GÜN 

ĠÇERĠSĠNDE 

KONTROL 

EDĠLEREK 

GÜN 

ĠÇERĠSĠNDE 

KONTROL 

EDĠLEREK 

Hafta Ġçerisinde 

Kontrol Edilerek 

GEÇĠCĠ ÇÖP 

ĠSTASYONLARI 

– ÇÖP ÜNĠTESĠ 

TIBBĠ ATIK ASANSÖRÜNDEN -2. KAT ATIK KORĠDORU 

KAPISINDAN GEÇĠCĠ DEPOYA TRANSFER 

ĠDARĠ BĠNA 

GÜN 

ĠÇERĠSĠNDE 

KONTROL 

EDĠLEREK 

-----------

-- 
------------ 

GÜN 

ĠÇERĠSĠNDE 

KONTROL 

EDĠLEREK 

Hafta Ġçerisinde 

Kontrol Edilerek 

GEÇĠCĠ ÇÖP 

ĠSTASYONLARI 

– ÇÖP ÜNĠTESĠ 

ĠDARĠ BĠNA -1 KATTAN ATIK ASANSÖRLERĠNE, -2 

KAT ATIK KORĠDORU KAPISINDAN GEÇĠCĠ DEPOYA 

TRANSFER 

LABORATUVARLAR 

GÜN 

ĠÇERĠSĠNDE 

KONTROL 

EDĠLEREK 

GÜN 

BOYU 

GÜN 

ĠÇERĠSĠNDE 

KONTROL 

EDĠLEREK 

GÜN 

ĠÇERĠSĠNDE 

KONTROL 

EDĠLEREK 

Hafta Ġçerisinde 

Kontrol Edilerek 

GEÇĠCĠ ÇÖP 

ĠSTASYONLARI 

– ÇÖP ÜNĠTESĠ 

TIBBĠ ATIK ASANSÖRÜNDEN -2. KAT ATIK KORĠDORU 

KAPISINDAN GEÇĠCĠ DEPOYA TRANSFER 

AMELĠYATHANELER 

GÜN 

ĠÇERĠSĠNDE 

KONTROL 

EDĠLEREK 

GÜN 

BOYU 

GÜN 

ĠÇERĠSĠNDE 

KONTROL 

EDĠLEREK 

GÜN 

ĠÇERĠSĠNDE 

KONTROL 

EDĠLEREK 

Hafta Ġçerisinde 

Kontrol Edilerek 

GEÇĠCĠ ÇÖP 

ĠSTASYONLARI 

– ÇÖP ÜNĠTESĠ 

TIBBĠ ATIK ASANSÖRÜNDEN -2. KAT ATIK KORĠDORU 

KAPISINDAN GEÇĠCĠ DEPOYA TRANSFER 

YOĞUN BAKIMLAR 

GÜN 

ĠÇERĠSĠNDE 

KONTROL 

EDĠLEREK 

GÜN 

BOYU 

GÜN 

ĠÇERĠSĠNDE 

KONTROL 

EDĠLEREK 

GÜN 

ĠÇERĠSĠNDE 

KONTROL 

EDĠLEREK 

Hafta Ġçerisinde 

Kontrol Edilerek 

GEÇĠCĠ ÇÖP 

ĠSTASYONLARI 

– ÇÖP ÜNĠTESĠ 

TIBBĠ ATIK ASANSÖRÜNDEN -2. KAT ATIK KORĠDORU 

KAPISINDAN GEÇĠCĠ DEPOYA TRANSFER 

SERVĠSLER 

GÜN 

ĠÇERĠSĠNDE 

KONTROL 

EDĠLEREK 

GÜN 

BOYU 

GÜN 

ĠÇERĠSĠNDE 

KONTROL 

EDĠLEREK 

GÜN 

ĠÇERĠSĠNDE 

KONTROL 

EDĠLEREK 

Hafta Ġçerisinde 

Kontrol Edilerek 

GEÇĠCĠ ÇÖP 

ĠSTASYONLARI 

– ÇÖP ÜNĠTESĠ 

TIBBĠ ATIK ASANSÖRÜNDEN -2. KAT ATIK KORĠDORU 

KAPISINDAN GEÇĠCĠ DEPOYA TRANSFER 

TEKNĠK BĠRĠM 

ATÖLYELERĠ 

GÜN 

ĠÇERĠSĠNDE 

KONTROL 

EDĠLEREK 

-----------

----- 

GÜN 

ĠÇERĠSĠNDE 

KONTROL 

EDĠLEREK 

GÜN 

ĠÇERĠSĠNDE 

KONTROL 

EDĠLEREK 

Hafta Ġçerisinde 

Kontrol Edilerek 

GEÇĠCĠ ÇÖP 

ĠSTASYONLARI 

– ÇÖP ÜNĠTESĠ 

-2 KAT TEKNĠK BAKIM ATÖLYESĠ GĠRĠġĠNDEN 

GEÇĠCĠ DEPOYA TRANSFER 

 


