
 

 
 
 

1.0 AMAÇ 

Fethiye Devlet Hastanesi Ameliyathanesi birimindeki atıkların ayrıştırılması ve ilgili kuralların belirlemek. 

2.0 KAPSAM 

Tüm ameliyathane çalışanlarını kapsar.  

3.0 KISALTMALAR 

FDH: Fethiye Devlet Hastanesi.  
4.0 SORUMLULAR 

Başhekim Yardımcısı, Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı ,Bütün Cerrahi Branş Hekimleri, 
Ameliyathane Sorumlu Uzman Dr. Yardımcısı, Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi, Anestezi Uzman Doktorları, 

Ameliyathane Hemşireleri, Anestezi Teknisyenleri, Ameliyathane Hizmetli ve Temizlik Personeli 
5.0 TANIMLAR 

Atık:  İnsanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri sonucunda işe yaramaz hale gelen, kullanım süresi dolmuş 

yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken maddelere genel olarak atık denmektedir.  
Evsel Atık: Ünitelerden kaynaklanan, başta mutfak, bahçe ve idari birimlerden kaynaklanan atıklar olmak üzere 

kontamine olmamış atıklardır.  
Enfeksiyöz Atık: Enfeksiyon yapıcı etkenleri taşıdığı bilinen veya taşıması muhtemel başta kan ve kan ürünleri 
olmak üzere her türlü vücut sıvıları ile insan dokuları, organları, plesenta, fetüs ve diğer patolojik materyal: Bu 

tür materyal ile bulaşmış eldiven, örtü, çarşaf, bandaj, flaster, tamponlar eküvyon vb. atıklar: Bakteri ve virüs 
tutucu hava filtreleri; enfeksiyöz ajanların laboratuvar kültürleri ve kültür stokları.  

Tehlikeli Atık: Sağlık hizmeti verilen alanlardan kaynaklanan, genotoksik, farmasötik ve kimyasal atıklar  ile ağır 
metal içeren atıklar ve  basınçlı kaplarıdır.  
Tıbbi Atık: Sağlık ünitelerindeki işlemler sırasında ortaya çıkan enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıklardan 

oluşan atıkların genel adıdır. 
Tıbbi Atık: Sağlık hizmeti verilen alanlardan kaynaklanan, enfeksiyöz, patolojik ve kesici delici atıklardır.  

6.0 FAALĠYET AKIġI 

Atıkların kaynağında ayrıĢtırılmasına yönelik düzenleme;  

 Günde 2 kez toplayınız (sabah ve öğleden sonra)  

 Tehlikeli atık yönetmeliğine uygun turuncu tulum, turuncu eldiven, çizme, maske ve koruyucu gözlüğünüzü 
takınız. 

 Enjektör uçları ve tüm kesici-delici aletleri (bistüri, lanset, cam kırıkları vb) delinmez, kırılmaz kendi atık 
kovasına atınız. 

 Tehlikeli atıkları hiçbir suretle diğer atıklar ile karıştırmayınız.  

 Tehlikeli atıkların toplanmasından yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı orijinal, orta 
yoğunluklu polietilen hammaddeden, sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı  

100 mikron olarak üretilen, en az 10 kg kaldırma kapasiteli üzerinde görülebilecek büyüklükte “TEHLİKELİ 
ATIK” kırmızı renkli plastik torbaları kullanınız.  

 Torbaları en fazla 4/3 oranında doldurunuz, ağızlarını sıkıca bağlayınız ve gerekli görüldüğü hallerde her bir 

torbayı yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya koyarak kesin sızdırmazlık sağlayınız.  
 Tehlikeli atık torbalarının içeriğini hiçbir suretle sıkıştırmayınız, torbasından çıkartmayınız ve başka bir kaba 

aktarmayınız. 
 Tehlikeli atık torbalarını bu iş için eğitim almış personel tarafından tekerlekli, kapaklı paslanmaz metal, 

yükleme boşaltma esnasında torbaların hasar görmesi yada delinmesine neden olabilecek keskin kenarları 

olmayan yüklenmesi boşaltması ve temizlenmesi kolay bu işe için ayrılmış araçlar ile taşıyınız.  
 Tehlikeli atık torbalarını asla el ile taşımayınız.  

 Tehlikeli atıkları toplama ve taşıma esnasında el ve vücut ile temasından kaçınınız. Elinizi sabunlu su ile 
yıkayınız, özel durumlarda el dezenfektanı kullanınız, tulumunuzu haftalık yıkatınız.  

 Tehlikeli atık konteynırlarını her akşam düzenli olarak temizleyiniz, 4 litre suya 3 klor tablet (1000 ppm) ile 

sulandırılmış fırça yardımıyla dezenfekte ediniz.  
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 00.01.08.04.01 – Her bölüm için atıklar belirlenmelidir.  

 Hizmet içi eğitimler ile uyun şekilde toplanması sağlanır 
 Evsel atık ibaresi bulunan konteynırlara siyah çöp poşeti ve ayrı çöp kovası kullanılır.  

 Ambalaj atık ibaresi bulunan konteynırlara mavi çöp poşeti kullanılır.  
 Tıbbi atık ibaresi bulunan konteynırlara kırmızı çöp poşeti kullanılır.  
 Turuncu renkli “tıbbi atık” ibaresi bulunanlara çelik, sızdırmaz, dezenfekte edilebilir konteynırlar kullanılır.  

 Tıbbi atıklar eğitimli personel tarafından her gün saat 15:00’te kazan dairesi tıbbi atık deposuna alınmaktadır. 
Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri, belediyenin tıbbi atık personelince tartılarak teslim edilmekte ve miktarı 

kayıt altına alınmaktadır.  
 Evsel nitelikli atıklar ile ambalaj atıkları her gün  07:00 ile 14:00 saatlerinde toplanır. (Atık Yönetim 

Talimatı’na göre toplanır.) 

 Tıbbi atıkların ünite içi taşınması, toplanması ve geçici depolanması sırasında alınacak önlemler şunlardır;  
 Atıklar tek kullanımlık kağıt havlu ile silinir ve kırmızı tıbbi atık torbasına alınır. Zeminin üzerine sıvı 

halindeki sodyumhipoklarit 1 litre suya 7 klor tablet (10.000 ppm) dökülür. 5-10 dk beklenir, paspas ile 
temizlenir ve durulanır. Tıbbi atık taşıma araçları konteynırların temizliği ve dezenfeksiyonu her gün klor 
içerikli dezenfektan ile yıkanmaktadır. 4 litre suya 3 klor tablet (1000 ppm) 

 Hastanemizde oluşan tehlikeli atıklar bidonlara biriktirilerek, düzenli aralıklar ile görevli firma tarafından 
alınmaktadır.  

 Tıbbi atık poşetleri; çift kat kalınlığı 100 mikron olan, en az 10 kg kaldırma kapasiteli, yırtılma, delinmeye ve  
patlamaya dayanıklı özellikte olmalıdır.  

 Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde “ULUSLAR ARASI BİYO TEHLİKE” amblemi ile 

“DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresini taşıyan, kırmızı renkli plastik torbalar kullanılmaktadır.  
 Geçici olarak delici-kesici atıkların ayrı toplanması amacı ile diyaliz su bidonları kullanılmaktadır.  

Kritik Birimler; 
     Ameliyathane, yoğun bakımlar, (GYB, YDYB, KYB,) hemodiyaliz ünitesi, izolasyon odaları.  
Yarı Kritik Birimler;  

     Poliklinikler, servisler, mutfak, morg, çamaşırhane, doğumhane ve kadın doğun servisi, intaniye servisi, acil 
servis, endoskopi-bronkoskopi-kemoterapi, sterilizasyon birimi, radyoloji, laboratuar (patoloji-biyokimya-

mikrobiyoloji-hormon-eliza-kan merkezi-acil)  
  Kritik ve yarı kritik birimlerde atık çeşitleri; Tıbbi atık (kırmızı torba), evsel atık (siyah torba), dönüşümsel      

atık (mavi torba)tır.  

    Kritik Olmayan Birimler; eczane, arşiv, bahçe, idari bölümler, personel ve büro odaları, teknik servis, günlük     
kullanım alanları. 

         Kritik olmayan birimlerde atık çeşitleri; evsel atık (siyah torba) ve geri dönüşümsel atık    (mavi torba)dır. 
Atıklar eğitimli personel tarafından toplanarak belediyenin çöp konteynırlarına ulaştırılır oradan da gerekli 
depolara götürülerek ayrımları yapılır ve uygun değerlendirmeden sonra imha edilir.  

 Uygun atık kutuları kullanılır; 

   Bu talimat ile Fethiye Devlet Hastanesi hizmet süresi içerisinde (tıbbi ve idari hizmet süreçler) kullanılan, 

ortaya çıkan ürün, koruyucu olan vazife gören; tıbbi ve enfekte atık tanımlaması dışında kalıp, yanıcı, tutuşucu, 
parlayıcı kroziv etkiye sahip, kimyasal zararlar verebilen stotoksik, genatoksik, etkiler gösterebilen ve 
“Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” kurallarına göre özel kontrol yöntemlerine tabii, sıvı ve katı  

atıkların özel yöntemler ile toplanması ve imhasına yönelik sürece kadar hastane bünyesinde muhafazası 
amaçlanmıştır.  

Fethiye Devlet Hastanesi Tehlikeli Atık Envanteri  
 Kimyasal sıvı atıklar; laboratuar tetkikleri sonucu ortaya çıkan sıvılar (aynı zamanda tıbbi atıktır), röntgen 

banyo suları, bulaşık ve çamaşır yıkanması sonucu ortaya çıkan deterjan veya çamaşır sulu sular. 

 Farmasotik ajanlar; miadı dolan, ambalajı bozulan veya herhangi bir nedenle kullanım dışı kalan, aşı, serum 
ve ilaçlar. 

 Sitotoksik ve genotoksik ajanlar; kemoterapide kullanılan ilaçlar bu ilaçları muhafaza eden ve direkt ilaçlar 
ile temasta olan ampul, kap, flakon vb. muhafazalar, ilaçlar ile kontamine temizlik gereçleri.  
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Kimyasal etkilere sahip katı atıklar; piller, cıva içeren tıbbi cihaz ve alt kalıntıları, kartuşlar, yapıştırıcı 
kapları, boya kapları, solvent kapları, boya ve solventler ile kontamine ve geri dönüşü gerektirmeyen temizlik 
gereçleri. 

 Basınçlı kaplar; sprey kutuları.  
 Her türlü ampul ve flakon; Fethiye Devlet Hastanesinde tehlikeli atık olarak kabul edilmektedir.  

Fethiye Devlet Hastanesinde Tehlikeli Atıkların Kontrolü 

 Röntgen banyo suları; radyoloji biriminde üzerinde Tehlikeli Atık amblemi olan bidonlarda toplanarak   
Tehlikeli Atık geçici deposunda saklanır. Milli Emlak Dairesinin anlaştığı firmaya teslim edilir.  

 Kemoterapi atıkları; “Tehlikeli Atık” ibareli, kırmızı renkli poşetli özel kovalarda toplanmakta (kova 
üzerinde tehlikeli atık ibaresi mevcuttu) ve torbalar dolduğunda “Tehlikeli Atık” tanımlı konteynırlarla ve 

özel    görevli kişilerce taşınarak, “Tehlikeli Atık Geçici Deposu”nda toplanmaktadır. 6 ayda bir ilgili bertaraf 
tesisleri   ile temasa geçilmektedir 

 Piller; Fethiye Belediyesinde temin edilen “Pil Atık Kutuları”ında toplanmakta ve kaplar dolduğunda kırmızı   

renkli ve “Tehlikeli Atık” ibareli torbalara konularak özel görevliler ile “Tehlikeli Atık” tanımlı konteynırlar ile 
“Tehlikeli Atık Geçici Deposu”na götürülmekte ve orada muhafaza edilmektedir. 6 ayda bir ilgili yönetmelik 

“Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümleri gereği kati bertaraf tesisleri ile temasa geçilmektedir.  
 Civa içeren tıbbi civa ve alet kalıntıları; kartuşlar, yapıştırıcı kapları, boya kapları, solvent kapları, boya ve 

solventler ile kontamine geri dönüşümü gerekmeyen temizlik gereçleri üretildikleri birimlerde “Tehlikeli Atık” 

ibareli kırmızı renk poşetli özel kovalarda toplanmakta (kova üzerinde tehlikeli atık ibaresi mevcuttur) ve 
torbalar dolduğunda “Tehlikeli Atık” tanımlı konteynırlarla ve özel görevli kişiler tarafından taşınarak, 

“Tehlikeli Atık Geçici Deposu”nda toplanmaktadır. 6 ayda bir ilgili yönetmelik (Tehlikeli Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği) hükümleri gereği kati bertaraf tesisleri ile temasa geçilmektedir.  

 Hastanenin aylık suları; Fethiye Belediyesi tarafından atık su arıtma tesisinde arıtılmaktadır.  

 Her türlü ampul ve flakon üretildikleri birimlerde ; “Tehlikeli Atık” ibareli kırmızı renk poşetli özel 
kovalarda toplanmakta (kova üzerinde tehlikeli atık ibaresi mevcuttur) v torbalar dolduğunda “Tehlikeli Atık” 

tanımlı konteynırlarla ve özel görevli kişiler tarafından taşınarak, “Tehlikeli Atık Geçici Deposu”nda 
toplanmaktadır. 6 ayda bir ilgili yönetmelik (Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği) hükümleri gereği kati 
bertaraf tesisleri ile temasa geçilmektedir.  

 Farmasötik ajanlar; hastanemizde miat kontrolleri sık ve özenle yapıldığından dolayı miadı yaklaşan ilaçlar 
eczanemiz tarafından son kullanma tarihine 3 ay kala firmalar aracılığı ile takas edilmektedir. Riskli ilaçlar ile 

son kullanma tarihine 3 ay kala ilaçların üzerleri uyarı bantları ile belirlenmiştir. Bu nedenle hastanemizde çok 
az atık üretilmektedir. Herhangi bir nedenle miadı dolan farmasötik ajanlar hastanemiz eczanesinde 
toplanmakta ve muhafaza edilmektedir. 6 ayda bir Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerinde kati 

bertaraf tesisleri ile temasa geçilmektedir.  
 Laboratuvar, ameliyathane ve diyaliz gibi ünitelerin cihazlarından çıkan atıklar direkt kanalizasyon ünitesine 

verilmemelidir. Bu ünitelerin atıklarının belli bir yerde toplanarak kimyasal nötralizasyon ve mikrobiyolojik 
dezenfeksiyona tabii tutularak şehir kanalizasyonuna verilmelidir.  

 SAĞLIK KURULUġLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI 

 Evsel Nitelikli Atıklar;  genel atıklar (sağlıklı insanların bulunduğu kısımlar, hasta olmayanların muayene 
edildiği bölümler, ilkyardım alanları, idari birimler, temizlik hizmetleri, mutfaklar, ambar ve atölyelerden gelen 

atıklar) ve ambalaj atıkları (tüm idari birimler, ambar, atölye vs den kaynaklanan tekrar kullanılabilir atıklar 
kağıt, karton, mukavva, plastik, cam vb)dır. 
 Tıbbi Atıklar; enfeksiyöz atıklar (enfeksiyöz ajanların yayılımını önlemek için taşınması ve imhası öze l 

uygulama gerektiren atıklar mikrobiyoloji laboratuvar atıkları, kan, kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş 
nesneler, kullanılmış ameliyat giysileri, diyaliz atıkları, karantina atıkları, bakteri ve virüs içeren hava filit releri,  

enfekte hayvanı leşleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm nesneler), patolojik atıklar (anatomik 
atık dokular, organ ve vücut parçaları, ameliyat, otopsi vb tıbbi müdahale esnasında ortaya çıkan vücut sıvıları  
ameliyathaneler, morg otopsi, adli tıp gibi yerlerden kaynaklanan vücut parçaları, organik parçalar, plasenta, 

kesik uzuvlar) ve kesici-delici aletler (batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklar  enjektör 
iğnesi, iğne içeren diğer kesiciler, bistüri, lam, lamel, cam, pastör pipeti, kırılmış cam vb-)dır. 
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 Tehlikeli Atıklar; tehlikeli atıklar (fiziksel veya kimyasal özelliklerinden dolayı yada yasal nedenler dolayısı 
ile özel işleme tabii olacak atıklar tehlikeli kimyasallar, sitotoksik ve stotatik ilaçlar, amalgam atıkları, 

genatoksik ve sitotoksik atıklar, farmasötik atıklar, ağır matal içeren atıklar basınçlı kaplar) dır. 
 Radyoaktif Atıklar; radyoaktif atıklar (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuatı hükümlerine göre toplanıp 

uzaklaştırılan atıklar) dır.  
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        HAZIRLAYAN          KONTROL EDEN     YÜRÜRLÜK ONAYI 

   


