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ATIK

 İhtiyaç duymadığımız ve uzaklaştırmak istediğimiz her 
türlü maddeyi atık olarak  tanımlayabiliriz.

 Sağlık hizmeti veren birçok kuruluşun faaliyetleri 
esnasında ortaya çıkan her türlü atığa hastane atığı 
denir.




1-EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR

A: Geri kazanımı olan atık

B: Genel Atık

2-TIBBİ ATIKLAR

C: Enfeksiyöz Atık

D: Patolojik Atık

E: Kesici-Delici Atık

F: Farmasötik atıklar

G: Kimyasal atıklar

3-TEHLİKELİ ATIKLAR

4-RADYOAKTiF ATIKLAR

Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atık Türleri





 





ATIK KATEGORİSİ TANIM ve ÖRNEKLER

ENFEKTE ATIK Patojen içerdiğinden kuşku duyulan atık

laboratuar kültürleri; karantina koğuşlarından çıkan atıklar; enfekte hastalarla

temas eden araç-gereçler; dokular

PATOLOJİK ATIK Vücut dokuları veya sıvıları

Vücut parçaları; kan ve diğer vücut sıvıları; fetüsler, kobay leşler

KESİCİLER Kesici atık

İğneler; infüzyon setleri; bistüriler; bıçaklar; kırık camlar

FARMASÖTİK ATIK İlaç içeren atık

Miyadı dolmuş veya kullanılmayan ilaçlar, ilaç içeren veya ilaçla kontamine

maddeler

GENOTOKSİK ATIK Genotoksik özellikli maddeleri içeren atık

Sitotoksik ilaç içeren atıklar (sıklıkla kanser tedavisinde kullanılan), genotoksik

kimyasallar

KİMYASAL ATIK Kimyasal madde içeren atıklar

Laboratuar ayıraçları, film banyo kimyasalları, miadı dolmuş veya kullanılmayan

dezenfektanlar, solventler

YÜKSEK ORANDA AĞIR METAL

İÇEREN ATIKLAR

Piller, kırık termometreler, kan basıncı ölçüm cihazları

BASINÇLI KAPLAR Gaz silindirleri, gaz kartuşları, aerosol kutuları

RADYOAKTİF ATIK Radyoaktif madde içeren atık : Radyoterapi veya laboratuar araştırmalarından artan

sıvılar; kontamine olmuş ambalajlar; radyonükleidler ile muayene veya tedavi edilen

hastaların dışkı ve idrarı, kapalı kaynaklar.





I- Tıbbi atıklar

Kesici-delici atıklar

II- Evsel atıklar

III- Ambalaj atıkları

ATIKLARIN ÜNİTE İÇİNDE AYRILMASI, 
TOPLANMASI





ATIKLARIN ÜNİTE İÇİNDE AYRILMASI, TOPLANMASI

IV- Tehlikeli atıklar

V- Radyoaktif atıklar

TAEK





 Mavi çöp torbası: EK-2’de B grubunda  yer alan, Geri kazanımı 
olan kağıt, karton, plastik ve metal ambalaj atıklarıdır.  

 Siyah çöp torbası: Yönetmeliğin Ek-2 olarak verilen atıklar 
listesinde A grubu Evsel nitelikli atıkların toplanması için 
kullanılan siyah plastik torbadır.

 Kırmızı çöp torbası: EK-2’de C, D ve E grupları altında 
yer alan tıbbi atıklar Sadece tıbbi atıkların konulduğu torbadır.





 Sağlık kuruluşlarında üretilen atıkların;

 %   75’i evsel nitelikli atık

%    15’i patolojik ve enfekte atık

%    5 ’ü kimyasal ve farmakolojik atık

%    2’ i kesici-delici atık

%    3 ’den az özel atıklar ( atık pil, kırık cam 
malzemeler).

SAĞLIK KURULUŞLARINDA OLUŞAN ATIĞIN 
İÇERİĞİ 









AZALTMA

ATIK YÖNETİM PİRAMİDİ

TEKRAR KULLANIM

GERİ DÖNÜŞÜM

ENERJİ KAZANMA

BERTARAF ETME





Tıbbi atıkların yönetimine ilişkin ilkeler şunlardır;

a)Tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar verecek şekilde 
doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi yasaktır.

b) Tıbbi, tehlikeli ve evsel atıkların oluşumunun ve miktarının 
kaynağında en aza indirilmesi esastır.

c) Tıbbi atıkların, tehlikeli ve evsel atıklar ile karıştırılmaması 
esastır.

d) Tıbbi atıkların kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak 
toplanması, biriktirilmesi, taşınması ve bertarafı esastır.



TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ

-Tıbbi Atık Üreticilerinin Yükümlülükleri

Tıbbi Atıkların Toplanmasında kırmızı renkli plastik torbalar kullanılır

-yırtılmaya, delinmeye, patlamaya

ve taşımaya dayanıklı;

-orijinal orta yoğunluklu polietilen

hammaddeden üretilmiş,

-sızdırmaz, çift taban dikişli ve

körüksüz,

-çift kat kalınlığı 100 mikron,

-en az 10 kilogram kaldırma

kapasiteli,

-“Uluslar arası Biyotehlike” amblemi

ve

“DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresi



delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve

patlamaya dayanıklı,

-su geçirmez,

-açılması ve karıştırılması mümkün

olmayan,

-“Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile -

“DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ 

ATIK”

ibaresi bulunan

Kesici-Delici Atıkların Toplanmasında plastik veya aynı özelliklere sahip kartondan 

yapılmış kutu veya konteynerler kullanılır.

TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ

-Tıbbi Atık Üreticilerinin Yükümlülükleri



tekerlekli ve kapaklı,

-paslanmaz metal, plastik veya

benzeri malzemeden yapılmış,

-keskin kenarları olmayan,

-temizlenmesi, dezenfeksiyonu

kolay,

-sadece bu iş için ayrılmış,

-turuncu renkli,

-“Uluslararası Biyotehlike” amblemi

ve “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi

III- Atıkların Ünite İçinde Taşınması

Tıbbi atık torbaları, sağlık kuruluşu içinde özel araçlar ile toplanırlar.

TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ

-Tıbbi Atık Üreticilerinin Yükümlülükleri





TIBBİTEHLİKELİ
ATIKLAR





TIBBİ TEHLİKELİ ATIK NEDİR

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek -2        

F grubu altında yer alan,

Tehlikeli kimyasallar 
 Genotoksik ve sitotoksik atıklar
 Amalgam atıkları 

 Ağır metal içeren atıklar 

 Basınçlı kaplar(aerosol kut. Gaz kartş)





18 01 08
- Sitotoksik ve Sitostatik İlaçlar

- Kemoterapi ilaç hazırlama

ünitelerinde kullanılan koruyucu 

(Eldiven,maske, önlük vb.)

HASTANELEDEKİ TEHLİKELİ 
ATIKLAR





18 01 10
Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıkları

Behçet Kavdır-Çevre Mühendisi




08 03 17
Tehlikeli maddeler içeren kartuş ve 

tonerler

Behçet Kavdır-Çevre Mühendisi




15 01 10
Kontamine Ambalajlar

- Hidrojen peroksit kartuşları

- Etilen oksit kartuşları

- Yağ, tiner tenekeleri

- Sprey kutular

12 01 12 

Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar

Behçet Kavdır-Çevre Mühendisi




15 02 02
Bakım ve onarımdan çıkan

Hava Filtreleri (Hepa Filtreler),

Eldivenler, 

Üstübüler

16 01 07
Yağ -Yakıt Filtreleri





Sıvılar-Mavi variller ile

 Flüoresan lambalar-Karton kutular ile

Parafin ve yağlar vb. katı hale geçmiş tehlikeli 

atıklar kırmızı tıbbi atık toplama torbası ile 

toplanabilir, gerektiğinde varillere de atılabilir.





TIBBİ ATIK POŞETİNE ATILACAK 

ATIKLAR



kateterler Kan ve kan ürünleri

Foley sonda



Nazogastrik sonda

Trakeostomi kanülü
Kontamine 

Cerrahi 

pansuman

malzemeleri





İnsan patolojik atıklar

Kontamine olmuş Laboratuvar atıkları

Sekresyon ve çıkartılar





Gaita kapları, idrar kapları, 

balgam kapları

İdrar torbası ve 

bağlantıları 

Abeslang





Enjektörlerin plastik kısımlarıDiyaliz atıkları

eldiven

Serum seti 



KESİCİ DELİCİ ALET 

KUTUSUNA 

ATILACAKLAR





Ampuller

Bistüri

Cam 

laboratuvar 

tüpleri

Kırılmış flakonlar ve 

Kırık cam parçaları





Behçet Kavdır-Çevre Mühendisi

İğne uçları ve İğne içeren 

diğer kesiciler ve serum 

setlerinin sivri uçları

Lanset





Zımba teli Toplu iğne

Lam-lamel





Kutulara yanlış atılmış 
atıklar





















GERİ DÖNÜŞÜM

MAVİ ÇÖP POŞETİNE ATILACAKLAR





Kağıt,Plastik,Metal

Kırılmamış cam ve 
Flakonlar

Serum şişesi ve plastik serum torbası 

(içi boşaltılıp, set kısmı kesilip 

ayrıldıktan sonra)





Yatak Sayısı
Toplam Atık

kg/yatak/gün

Enfekte Atık

(total atıktaki %)

<100 2.59 13.3

100-299 4.70 15.0

300-499--400 5.67 14.9

>500 5.83 14.9

Toplam Ortalama 4.18 15.0

HASTANE ATIK ÜRETİMİ

(YATAK SAYISINA GÖRE) 




9 Aylık atık miktarı 2014 Kg/ay

OCAK 35.442

ŞUBAT 31.496

MART 34.165

NİSAN 32.861

MAYIS 33.141

HAZİRAN 33.501

TEMMUZ 24.286

AĞUSTOS 24.809

EYLÜL 19 gnlk. 15.318

TOPLAM 265.501 kg/9ay

Bertarafı için kg başı  ort. 2tl/kg

VAN BÖLGE  EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ    
9 AYLIK ATIK MİKTARI GRAFİK GÖSTERİMİ

9 aylık toplam para 2*265.501=531.000 tl

Ort. Aylık  24.000kg olsaydı 9*24.000=216.000 *2=430.000tl

FİNANSAL 

SORUMLULUK




1-Evsel nitelikli atıklar ile tıbbi atıklar aynı taşıma arabası ile

aynı anda taşınmamalıdır.

2-Tıbbi atık içeren çöp torbalarından birisinin toplama veya
taşıma aşamasında patlaması halinde bu torba hemen
ikinci bir kırmızı çöp torbası içine konur ve toplama
veya taşıma işlemine devam edilir.

Patlama sonucu kirlenen yüzey temizlenir ve dezenfekte
edilir.

DİKKAT





3-Her tür kesici-delici alet, kesici-delici alet kutularına
atılmalıdır.

4-Kesici-delici alet kutuları ¾ oranında doldurulmalı, tam olarak
dolmaları beklenmemeli, kesinlikle sıkıştırılmamalıdır.

5-Kesici-delici alet kutuları ¾ oranında dolduktan sonra ağızları
kapatılıp uygun büyüklükte kırmızı çöp torbalarına
konulduktan sonra geçici depolama alanına transfer
edilmelidir.

Ağızları açılarak boşaltma yapılmamalıdır.

6-Bütün servislerde tıbbı atık torbası ve kesici delici atık kutuları
bulunmalıdır.



7- Atık toplama işlemi sırasında mavi veya siyah bir çöp

poşetinin içinde tıbbi atık bulunduğunun görülmesi

durumunda temizlik personeli bu çöp poşetini uygun

boyda kırmızı bir çöp poşetinin içine koyarak tıbbi atık

şeklinde ortamdan uzaklaştırmalıdır.

Kesinlikle ayrıştırma yoluna gidilmemelidir.





Atıkların Geçici Depolanması

Sağlık kuruluşları, atıkların bertaraf alanına taşınıncaya kadar güvenli bir

şekilde biriktirilmesi ve bekletilebilmesi için geçici atık deposu inşa etmekle

veya konteyner bulundurmakla yükümlüdürler.

20 ve üstü yatağa sahip

sağlık kuruluşları

-iki bölmeli (evsel+tıbbi)

-2 günlük atık kapasiteli,

-temizlenmesi kolay malzeme ile kaplı,

-yeterli aydınlatma ve pasif havalandırmalı

-dışa açılan veya sürmeli kapılar,

-kapılar turuncu renkli,

-“Uluslararası Biyotehlike” amblemi ve

“Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi

-araçların rahat ulaşabileceği yerde,

yoğun insan ve hasta trafiğinin olduğu

yerlerden uzak



Ünite içinde torbalar içinde üst üste yığılan tıbbi atıklar delinme, açılma ve sızma sonucu 

ünite içine saçılma tehlikesi teşkil etmekte ve kötü bir görüntü oluşturmaktadır.



Konteynır Sistemi

Ünite içi Geçici Depolama





TIBBİ ATIKLARIN OLUŞTURDUĞU 

HASTALIKLAR

 AİDS (260,000)

 Hepatit B, C ve D (20 milyon, 2 milyon)

 Tüberküloz 

 Virüsler ( Kuş gribi, Domuz gribi vb)

 Hastane enfeksiyonları (MRSA, VRSA, VRE, MDR)

 Radyoaktif maddelerin toksik etkileri

 Açıkta kalan tıbbi atıklar taşıyıcılar (kemirici ve sinekler)  tarafından 

mikroorganizmaların yayılmasına neden olabilir.









İLGİNİZE 

TEŞEKKÜRLER


