
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

HASTANESİ ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI 

 

 

I- GENEL BİLGİLER 

I.1- ÜNİTENİN ADI : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve 

Araştırma Hastanesi 

I.2- ADRESİ  :   Meşelik Kampüsü Odunpazarı / ESKİŞEHİR 

I.3- TEL NO  :   0 222 239 37 73 

I.3- FAX NO  :   0 222 239 37 74 

 

II- İDARİ BİLGİLER 

 II.1- ÜNİTENİN BAĞLI OLDUĞU KURUM: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

 II.2- ÜNİTENİN TÜRÜ : Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi 

 II.3- YATAK SAYISI : 984 

 II.4- TIBBİ ATIKLAR SORUMLUSU: 

 Doç.Dr. Elif DOYUK KARTAL   Başhekim Yardımcısı 

 Nurten ORAL      Hemşirelik Hizmetleri Müdürü 

 Dr. Kimya Müh. Fatma SEVERCAN Çevre Görevlisi ÇGB-2011/ 8861 

 Kimyager Fatma ÖVENLER    Çevre Görevlisi ÇGB-2012/ 11400 

 I.5- TIBBİ ATIKLAR SORUMLUSUNUN İRTİBAT TELEFONLARI 

 Doç.Dr. Elif DOYUK KARTAL   0 222 239 37 73 

 Nurten ORAL      0 222 239 29 79 - 1110 

 Dr. Kimya Müh. Fatma SEVERCAN 0 222 239 29 70 - 4528 

 Kimyager Fatma ÖVENLER    0 222 239 29 79 – 4528 

 

III- ATIK YÖNETİMİ 

 III.1- ATIK MİNİMİZASYONU 

III.1.a) Evsel atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacıyla kaynağında  

doğru ayrıştırma ve eğitim çalışmaları 

III.1.b) Ambalaj atıklarının oluşumunun ve miktarının azaltılması amacıyla eğitim 

çalışmaları. Kağıt atıklarını azaltmak için hastanemizde kullanılan tüm formlar 

otomasyon sistemi üzerine yüklenerek atıklar minimize edilmiştir. Cam atıklar ve 

diğer ambalaj atıkları ayrı toplanarak geri dönüşüme gönderilmektedir. 

III.1.c) Tıbbi atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile eğitim 

çalışmaları. 

III.1.d) Tehlikeli atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile eğitim 

çalışmaları, sürekli denetimler. Güç kaynağında kullanılan aküler yenisini veren 

firmaya geri verilmesiyle ilgili sistem oluşturuldu. 

 

III 2- ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI VE BİRİKTİRİLMESİ 

III.2.a) Evsel nitelikli atıkların kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla uygun çöp 

kovaları ve yönetmelikte belirtilen “Siyah Poşet”lerle toplanıp biriktirilmektedir. 

III.2.b) Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla uygun mavi 

kutular ve yönetmelikte belirtilen “Mavi Poşet”le toplanıp biriktirilmektedir. 

III.2.c) Tıbbi atıkların (kesici- delici atıklar dahil) kaynağında ayrı toplanması, bu 

amaçla uygun delici kesici alet kutusu ve yönetmelikte belirtilen “Dikkat Tıbbi Atık” 

ve “Uluslararası Biyotehlike” ibareleri bulunan kırmızı poşetle toplanıp 

biriktirilmektedir. 



III.2.d) Tehlikeli atıkların kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla sıvı tehlikeli atıklar, 

atık kodu yazılı etiketli, lacivert tehlikeli atık bidonlarıyla toplanıp biriktirilmektedir. 

Katı tehlikeli atıklar sağlam amblemli ve atık kodu yazılı etiketli plastik torba ve 

kolilerde toplanıp biriktirilmektedir.  

 

III.3- ATIKLARIN TAŞINMASI, TAŞINMADA KULLANILACAK EKİPMAN VE 

ARAÇLAR 

III.3.a) Evsel atıkların taşınması, taşıma amacıyla Gri renkli tekerlekli kolay 

temizlenir, kolay taşınır evsel atık taşıma aracı kullanılmaktadır. 

III.3.b) Ambalaj atıklarının taşınması, taşıma amacıyla Gri renkli tekerlekli kolay 

temizlenir, kolay taşınır ambalaj atıkları taşıma aracı kullanılmaktadır. 

III.3.c) Tıbbi atıkların taşınması, taşıma amacıyla Turuncu renkli, üzerinde “Dikkat 

Tıbbi Atık” ve “Uluslararası Biyotehlike” ibaresi bulunan kolay temizlenebilir, 

tekerlekli, kolay taşınır.araçlar kullanılmaktadır.  

III.3.d) Tehlikeli atıkların taşınması, taşıma amacıyla uygun tekerlekli kolay 

temizlenebilir kolay taşınabilir taşıma aracı kullanılmaktadır. 

 

III.4- ATIK TOPLAMA VE BİRİKTİRME EKİPMANLARININ BULUNDUĞU 

YERLER, TOPLAMA PROGRAMI VE TAŞIMA GÜZERGAHI 

III.4.a) Evsel nitelikli atık biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, her bir bölümde 

belirlenen yerlerdedir. Toplanma saatleri: 

Geceden çıkan : 06:45- 07:30 

Sabah saat          : 09:30- 10:30 

Öğlen saat  : 14:00- 15:00 

Poliklinik saat  : 15:00- 15:30 

Akşam saat  : 17:30- 18:00 

Gece saat  : 21:00- 22:00 

Koruma ve güvenlik açısından hastanemizin atık kapısından atık taşıyanlar haricinde 

girmek yasaktır. Atık deposunda burada görevli personelimiz nezaretinde atık getiren 

personeller atığı düzenli şekilde koymaktadır. Belirtilen saatler dışında atık kapısı 

devamlı kapalı tutulmaktadır. 

Atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergah, bölümler, ana koridor, 6 nolu asansör ve  

-1’deki atık kapısı ve atık alanıdır. 

 

III.4.b) Ambalaj atığı biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, her bir bölümde 

belirlenen yerlerdedir. Toplanma saatleri: 

Geceden çıkan : 06:45- 07:30 

Sabah saat          : 09:30- 10:30 

Öğlen saat  : 14:00- 15:00 

Poliklinik saat  : 15:00- 15:30 

Akşam saat  : 17:30- 18:00 

Gece saat  : 21:00- 22:00 

Koruma ve güvenlik açısından hastanemizin atık kapısından atık taşıyanlar haricinde 

girmek yasaktır. Atık deposunda burada görevli personelimiz nezaretinde atık getiren 

personeller atığı düzenli şekilde koymaktadır. Belirtilen saatler dışında atık kapısı 

devamlı kapalı tutulmaktadır. 

Atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergah, bölümler, ana koridor, 6 nolu asansör ve  

-1’deki atık kapısı ve atık alanıdır. 

 



III.4.c) Tıbbi atık biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, her bir bölümde belirlenen 

yerlerdedir. Toplanma saati: 09:30- 10:30 / 14:00- 15:30 

Koruma ve güvenlik açısından hastanemizin atık kapısından atık taşıyanlar haricinde 

girmek yasaktır. Atık deposunda burada görevli personelimiz nezaretinde atık getiren 

personeller atığı düzenli şekilde koymaktadır. Belirtilen saatler dışında atık kapısı 

devamlı kapalı tutulmaktadır. 

Atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergah, bölümler, ana koridor, 6 nolu asansör ve  

-1’deki atık kapısı ve atık alanıdır. 

III.4.d) Tehlikeli atık biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, tehlikeli atık bulunan her 

bir bölümde belirlenen yerlerdedir. Toplama saati: Gerektikçe 

Koruma ve güvenlik açısından hastanemizin atık kapısından atık taşıyanlar haricinde 

girmek yasaktır. Atık deposunda burada görevli personelimiz nezaretinde atık getiren 

personeller atığı düzenli şekilde koymaktadır. Belirtilen saatler dışında atık kapısı 

devamlı kapalı tutulmaktadır. 

Atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergah, bölümler, ana koridor, 6 nolu asansör ve  

-1’deki atık kapısı ve atık alanıdır. 

 

III.5- GEÇİCİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ 

III.5.a) Evsel atık geçici deposunun yeri ve özellikleri yönetmelikte belirtilen 

şekildedir. Geçici depolama izni vardır. 

III.5.b) Tıbbi atık geçici atık deposunun yeri ve özellikleri yönetmelikte belirtilen 

şekildedir. Geçici depolama izni vardır. 

III.5.c) 

III.5.d) 

III.5.e) 

III.5.f) 

 

III.6- TOPLAMA EKİPMANLARININ TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU 

III.6.a) Tıbbi atık taşıma araçları ile geçici atık depolarının temizliği ve 

dezenfeksiyonu amacıyla atık depolarının bulunduğu alanda çeşme sistemi vardır. 

Burada yıkama ve dezenfeksiyon işlemleri yapılmaktadır. 

III.6.b) Dezenfeksiyon amacı ile çamaşır suyu kullanılmaktadır. 

 

III.7- KAZA ANINDA ALINACAK ÖNLEMLER VE YAPILACAK İŞLEMLER 

III.7.a) Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında   

oluşabilecek yaralanmalarda, yaralanan kişi derhal mesai saatlerinde Aile Hekimliği 

Polikliniğine, mesai saatleri dışında Enfeksiyon Hastalıkları Nöbetçi Hekimine gider. 

Teşhis, tedavi, aşı işlemleri yapılır. 

III.7.b) Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında 

oluşabilecek dökülme ve yayılmalarda, sıvılar talaşla emdirilerek toplanır. Yayılan 

atıklar ve sıvı emdirilmiş talaş, temiz tıbbi atık poşetine doldurulur. Kirlenen alan 

çamaşır suyu ile dezenfekte edilir. 

III.7.c) Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolama sırasında 

oluşabilecek yaralanmalar dökülme, yayılma ve diğer kazalar hata bildirim/ 

beklenmedik olay formuyla kalite yönetim birimine bildirilir. Kayıt altına alınarak 

raporlanır. Çalışan güvenliği komitesi tarafından araştırılarak gerekli düzenlemeler 

yapılır. 

 

 

 



 

III.8- SORUMLU PERSONEL 

III.8.a) Evsel nitelikli atıklar ile ambalaj atıklarının toplanması ve taşınmasından her 

bir bölümdeki temizlik görevlileri sorumludur. Görev tanımları kendilerine 

bildirilmiştir. Görev tanımları GT-0287 ‘dir.  

III.8.b) Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasında sorumlu hastane personelleri: 

1- Recep DUMAN 

2- Ekrem ÖZGÜL, 

Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasında sorumlu Dekanlık ve Temel Bilimler 

personeli Önder ÖZTÜRK’dür 

Görev tanımları kendilerine bildirilmiştir. GT-0287 

Çalışma sırasında kullanılacak özel kıyafetler. Geçici atık depoları alanlarında 

belirtilen yerdedir. 

III.8.c) Geçici atık deposunun işletilmesinden sorumlu personel: 

1- Mesut GÖKTAŞ 

2- Ramazan GÜRLER 

3- Cengiz TUNALIER 

Görev tanımları kendilerine bildirilmiştir. GT-0287 

 

III.9- KAYIT TUTMA VE RAPORLAMA 

III.9.a) Oluşan tıbbi atık miktarının belirlenmesi için ünitelerden etiketli olarak 

toplanmakta ve geçici depoya tartılarak konulmakta ve kayıt altına alınmaktadır. 

III.9.b) Kayıt altına alma ve raporlamadan sorumlu personel: 

1- Harun BAŞTÜRK 

2- Kahraman KOCABIÇAK 

3- Ramazan ATAK 

4- Tahsin ÇAYIR 

 

 


