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HAS TANE ATI KLARI NI N YÖNETİ Mİ NDE ATI K Mİ Nİ Mİ ZAS YONU

ÖZET
Bu çalış mada, hast anel erden kaynakl anan atı kl arı n yöneti mi nde, Çevr e Yöneti m
Si st e mi ni n öne mli bir böl ü mü ol an, atı k mi ni mi zasyonu araştırıl mı ştır. Çevr e
yöneti m si st e mi ni n t arihçesi, t anı mı, yasal çerçevesi il gili st andartl ar yar dı mı yl a
veril mi ş, tı bbi atı k kavra mı ve yasal düzenl emel er yurti çi ve yurt dışı bazı nda
i ncel en mi ş, en büyük tı bbi atı k üreti cisi ol an hastanel er i çi n kirl en me pr ofili ve atı k
azaltı mı seçenekl eri üzeri nde dur ul muşt ur. Acı bade m Hast anesi, bu çalışma da pil ot
hast ane ol arak belirlenmi ş ve atı k akı ml arı içi n atı k mi ni mi zasyonu çalış ması
uygul an mı ştır. El de edil en sonuçl ar ışı ğı nda, bazı öneril er getiril miştir.
İl k böl ümde, çalış manı n anl a m ve öne mi ile a maç ve kapsa mı belirtil mi ştir.
İki nci böl ü mde, çevre yöneti m si st e ml eri ni n ortaya çı kışı, gelişi mi, t opl u yöneti m
kavra mı i çi nde kaynakl arı n ve atı kl arı n yönetimi kavra ml arı anl atıl mı ş, Çevr e
Yöneti m Si st e mi il e il gili yasal çerçeve, politika, pl anl a ma aşa mal arı ve geçerli
st andartl ar el e alı nmı ştır.
Üçüncü böl ümde, tı bbi atı k kavra mı nı n t ari hçesi, t anı mı ve Tür ki ye’de geçerli
yönet meli kl erl e, A. B. D. ’de konu ile il gili yasal ar ve yakl aşı ml ar i ncel en mi ştir.
Dör düncü böl ü mde, atık mi ni mi zasyonu değerlendiril mi ş, hast anel er i çi n atı k
mi ni mi zasyonu uygul a ması i çi n gerekli veriler belirlenmi ş, hast anel erde mevcut atı k
akı ml arı ile kirlenme pr ofili çı karıl mı ştır.
Beşi nci böl ümde, Acı bade m Hast anesi, atı k yöneti mi i çi n ör nek hast ane ol arak
kull anıl mı ştır. İl k adı mda, hast aneni n genel yapı sı ve mevcut atı k politi kası
çı karıl mı ştır. Sonraki adı mda i se, atı k mi ni mi zasyonu yöner gel eri kull anıl arak ör nek
hast ane i çi n yöneti msiste mi çalış ması yapıl mı ştır.
Sonuç böl ü münde, kull anıl an yöner gel er yar dı mı yl a, mevcut ve öneril en yöneti m
modell eri karşılaştırıl mıştır. Bur adan hareketl e, yönet meli kt e uygul a ma eksi kli kl eri
gözl e ml en mi ş, sayı sal ve i st atisti ksel veriler t artışıl mıştır. Son ol arak, maliyet anali zi
içi n de bir yakl aşı m getiril miştir.
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WAS TE MI NI MI ZATI ON I N HOSPI TAL WASTE MANAGE MENT

SUMMARY
In t hi s st udy, t he wast e mi ni mi zati on, one of t he i mport ant part of t he Environ ment al
Ma nage ment Syst e m, i s anal ysed f or t he manageme nt of hospit al wast es. Poll uti on
pr ofil e and wast e mi nimi zati on alt ernati ves f or t he hospit als, whi ch are t he mai n
generat ors of medi cal wast es are st udi ed, usi ng t he hi st or y and t he defi niti on of
Environ ment al Manageme nt Syst e m, l egal di stricts and st andar ds. Then, Acı bade m
Hos pit al i s used f or t he case st udy, t o appl y t he wast e mi ni mi zati on opportuniti es f or
t he det er mi ned wast e strea ms. Fi nall y, i n t he li ght of t he r esults of t he case st udy,
so me suggesti ons are reco mmended.
In t he first chapt er, t he meani ng, t he i mport ance, t he ai mand t he scope of t hi s st udy
are present ed.
In t he second chapt er, t he hi st or y and t he devel op ment of Envi ron ment al
Ma nage ment Syst e m, t he concept of resources’ manage ment and wast es
ma nage ment are gi ven. Legal di stricts rel at ed t o t he Environ ment al Manage ment
Syst e m, politics, pl anni ng phases and st andar ds are i nvesti gat ed.
In t he t hird chapt er, t he hist or y and t he defi niti on of t he medi cal wast es are anal yzed.
The pr esent require ments i n Tur key, La w Codes and appr oaches i n U. S. A. are
st udi ed.
In t he f ourt h chapt er, t he dat a f or t he wast e mi nimi zati on opport unities, the pol uti on
pr ofil e and t he current wast e strea ms i n hospit als are det er mi ned.
In t he fift h chapt er, a case st udy i s achi eved, usi ng Acı bade m Hospit al as t he sa mpl e
hospit al, f or t he manageme nt of hospit al wast es. At t he first st ep, wast e politi cs of
t he hospit al i s descri bed and at t he f oll owi ng st ep, t he appli cati ons of t he wast e
mi ni mi zati on gui des are present ed.
In t he fi nal chapt er, t he present and t he suggest ed model s of manage ment ar e
co mpared, regar di ng t he wast e mi ni mi zati on gui des used at t he case st udy.
Consequentl y, t he applicati on defi ci enci es of t he Code are det er mi ned and t he
differences of quantitati ve and st atistical dat a are di scussed. Fi nall y, an appr oach f or
t he cost anal ysis is also gi ven.
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1. Gİ Rİ Ş

1. 1 Çalış manı n Anl a m ve Öne mi
Sanayil eş meni n 19. yüzyıl dan iti baren hı zlı bir artış göst er mesi ve buna bağlı ol arak
art an şehirl eş me, üreti m ve t üketi mf aali yetl eri sonucu, doğal kaynakl ar bili nçsi zce
kull anıl maya başl an mı ştır. Çevre ol u ms uz yönde et kil enmi ş, yararlı kull anı mal anl arı
sı nırl anma t ehli kesi il e karşı karşı ya gel mi ştir. Çevre kaynakl arı nı ve i nsan sağlı ğı nı
tehdit eder dur u ma gel en bu f aali yetl er ve bu f aali yetl erden kaynakl anan atı kl ar i çi n
sist e mli yakl aşı ml ar getiril mesi düşüncesi ort aya çı kmı ştır. Bu düşünce de çevr e
sist e ml eri ni n yöneti mi nde bir yöneti msist e mati ğini n gereklili ği ni göst er mi ştir.
Çevr eye daha az kirl etici girişi ni sağl ayacak ürünl er, kull anıl an ha mma ddel eri n
deği ştiril mesi, ol uşan atıkl arı n mü mkün ol duğu kadar zar arsı z hal e getiril mesi gi bi
çalış mal ar ve bu a maçl ara yöneli k st andartl ar geliştiril miştir. Tü m bu st andartl arı n
a macı çevreyi mü mkün ol duğunca çok kor uyabil mektir.
Bu çalış mal ar sırası nda bazı atı kl arı n, çeşitli özelli kl eri nden dol ayı zararlılı k
pot ansi yeli t aşı dı kl arı ve bu atı kl ar i çi n di ğer atıkl ar dan ayrı bir bi çi mde yöneti m
ol uşt ur ul ması gerekti ği ort aya çı kmı ştır. Bu çalış mada el e alı nan genel tı bbi ve
cerrahi hast anel erden kaynakl anan atı kl ar i çi n de enf eksi yon, bul aşı cılı k ve zararlılı k
gi bi özelli kl eri nden dol ayı ayrı bir yöneti mol uştur ul ması gerek mekt edir. Hast anel er,
tı bbi atı k üreti cil eri i çi nde üretti kl eri atı k mi kt arı il e en büyük tı bbi atık ür eti cisi
konu mundadırl ar.
Hast anel er de; atı kl arı n kaynağı nda azaltıl ması, atı k ol uşu munu azaltıcı pr osesl er
uygul an ması, atı kl arı n hast ane i çi nde veya dı şı nda geri kazanıl ması, i nsan ve çevr e
sağlı ğı nı n ol u ms uz et kiler den kor un ması çalış mal arı na ve bu konul ar da veril ecek
sürekli eğiti me ol an i hti yaç, çevre yöneti m si ste mi çalış ması nı n öne mi ni ort aya
çı kar mı ştır.
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1. 2 Çalış manı n Amaç ve Kapsa mı
Bu

çalış manı n

a macı ,

hast anel er den

kaynakl anan

atı kl arı n

kaynakl arı nı n

belirlenmesi, belirl enen atı k akı ml arı i çi n atı k ol uşu munu azalt an t eknol ojil eri n
değerl endiril mesi, hast ane i çi pr oses düzenl e mesi ile atı k mi ni mi zasyonu çalış mal arı,
personeli n i ş güvenli ğini n ve hi z met i çi eğitiml eri ni n sağl an ması ve bu a maç
doğr ult usunda hazırl anmış yöner gel er yar dı mı yl a hast anel er i çi n bir çevre yöneti m
sist e mi çalış ması ol uşt urma ktır. Bu a maç çerçevesi nde:
 Çevr e yöneti m si st e ml eri ni n esasl arı, t opl u yöneti m kavra mı, yasal çerçeve ve
st andartl arı belirtil mi ş, çevre yöneti msist e mi ni n faydal arı i ncel en mi ştir.
 Tı bbi atı kl arı n t ari hçesi, t anı mı, kaynakl arı, yöneti m bi çi ml eri ve yasal
düzenl e mel eri veril mi ş, Tür ki ye i çi n geçerli yönet meli k el e alı nmı ştır.
 Tı bbi atı kl arı n en büyük mi kt ar da ür eti cisi ol an hast anel er i çi n kirl en me pr ofili
çı karıl mı ş, atı k mi ni mi zasyonu pr ogra mı i çi n prosedür belirl enmi ş, hastane atı k
akı ml arı i ncel en mi ş ve s pesifi k atı k akı ml arı i çi n ol ası atı k mi ni mi zasyonu
seçenekl eri veril mi ştir.
 At ı k mi ni mi zasyonu esas alı narak uygul anan çevre yöneti msi st e mi çalış ması i çi n
ör nek bir hast ane i ncel en mi ş, hast aneni n genel özelli kl eri çı karıl mı ş, mevcut atı k
yöneti ml eri belirlenmi ş ve öneril en yöner gel er kul lanıl arak yöneti msi st e mi çalış ması
yapıl mı ştır.
 Hast ane atı k akı ml arı i çin atı k mi ni mi zasyonu çalış ması nda kull anıl an yöner gel er,
bu yöner gel erden el de edil en veril erl e, mevcut atı k yöneti mi veril eri karşılaştırıl mış,
hast ane i çi n günde ür etilen atı k mi kt arı hesapl an mı ş, literat ür il e karşılaştırıl mı ş,
atı kl ar i çi n t opl a ma ve yak ma f aali yetl eri ni n maliyet çalış ması yapıl mı ş ve yöneti m
içi n öneril er getiril miştir.
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2. ÇEVRE YÖNETİ M Sİ STE Mİ Nİ N ESASLARI

2. 1 Çevre Yöneti m Si stemi

2. 1. 1 Tari hçe
Çevr e yöneti mi 1960’l arı n başı nda hı zlı sanayil eş meni n sonucu ort aya çı k mı ştır. O
yıll arda belirl enen kirlenme
sağl a mı ştır.

et ki si

1970’l erde st andartları n ol uştur ul ması nı

Bunl arı n sonucunda arıt ma t eknol ojileri yl e çözü ml er ar an maya

başl an mı ş fakat bunl arın mali yetl eri ni yüksek ol ması, t opl um bili nci nin art ması,
çevre duyarlılı ğı nı n r ekabet gücünü arttır ması, mali yetl eri düşür üp yasal engell eri
aş mada yar dı mcı ol ması 80’li yıllarda sanayi ni çevre yöneti mi ni uygul a ması nı
sağl a mı ştır. 90’lı yıllarda, atı k arıtı mı, ha mmadde seçi mi, t asarı m, üreti m, nakli ye ve
kull anı m günde me gel mi ştir. Atı k azaltı mı çevre yöneti mi ni n çok öne ml i bir
böl ü münü ol uşt ur makt adır. [1]
2. 1. 2 Genel
Çevr e; fi zi ksel, ki myasal, bi yol oji k ve sosyo-ekono mi k kaynak ve değerl eri n
ol uşt ur duğu ko mpl eks bi r sist e mdir. Aynı za manda çevre, bi yosfer deki t üm canlı ve
cansı z varlı kl arı çepeçevre kuşat an ol ayl ar, ma ddel er ve eyl e ml er büt ünüdür.
Kı sacası çevre ekosi ste ml er büt ünüdür.

Ekosist e ml er si ber neti k sist e ml er dir;

dı şarı dan si st e me yapıl an bir et ki, sist e m i çi nde bir t epki yl e ort aya çı k makt adır.
Çevr esel et kil er, ekosiste mde doğa ol ayl arı dı şı nda özelli kl er i nsan faali yetl eri
sonucunda meydana gel me kt edir. Ekosi st e m bu et kil eri kendi i çerisi nde yok edecek
şekil de bir özü ml e me kapasit esi ne sahi ptir. Fakat bu kapasit e aşıl dı ğı za man çevresel
et kil er zarar veri ci dur uma gel mekt edir. Bu duru mda ekosi st e mi n süreklili ği ni n ve
büt ünl ül üğünün kor unması, yöneti m kavra mı nı n ort aya kon ması nı gerektirir.
Ekosi st e m, bir yaprağı n yüzeyi ol abil eceği gi bi, bir okyanus büt ünü de ol abilir.
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Genel ol arak çevre yöneti m si st e mi nde ( ÇYS), çevreni n yapı sı, faali yeti n t opl u ml a
ol an ilişkisi, çevresel et kil eri n değerl endiril mesi, kirl enmeden önce önl e ml eri n
alı nması, mevcut et kil eri n mi ni mi ze edil mesi di kkat e alı nmalı dır. Bu f aali yet i st er
evsel i st er endüstri yel ol sun, i çi nde bul unduğu ekosi st e ml e uyu m i çerisi nde
ol malı dır. Bu nedenl e bir çevre yöneti m si st e mi ni n t e mell eri ni n, far klı ekosi st e m
özelli kl eri ne sahi p f arklı böl gel er de aynı ol ması bekl ene mez. Si ste me gi ren
ha mmadde ve doğal kaynakl ar, yapıl an bir faali yet sonucu ür ün ve atı k ol arak
sist e mden çı k makt adır. Her i ki çı ktı da si st e me et ki yap makt adır. Bu konuda bu
et kil eri n en aza i ndirilmesi, doğal kaynak ve ha mmadde girdisi ni n opti mu m bi r
şekil de kull anıl ması sağlan malı dır.
Her hangi bir girişi m, proj e veya bir faali yeti n uygul anacağı al anda her t ürl ü kar ar
alı nırken yapıl ması pl anl anan et ki nli ği n yol açabil eceği çevresel et kiler di kkat e
alı n malı dır. Bu nokt ada çevre yöneti m strat ejileri devreye gir mekt edir. İlk strat eji,
faali yeti n neden ol abil eceği çevresel et kil eri n belirlenmesi dir. İ ki nci strat eji, çevresel
kirlili kl eri önl e mek ve çevresel kaliteyi yükselt mek ol malı dır. Üçüncü strat eji,
çevresel pl anl a maya ve çevre konusundaki çalış mal arı n eşgüdü müne öne m
ver mekt edir. Dör düncü strat eji de et ki nli ği n meydana getireceği et kil erin önceli kl e
tanı ml a ması nı n yapıl ması, et ki ni yapıl dı ğı böl gede mevcut dur u m sapt a ması nı n
ol uşt ur ul ması, çevresel et kil eri n sayı sal ol arak para metre bazı nda i ncel en mesi,
çevresel et kil eri azaltıcı önl e ml eri n belirlenmesi ve seçenekl eri n karşılaştırıl malı
ol arak değerl endiril mesidir. Kı sacası çevresel et ki değerl endir me çalış mal arı nı n
uygul an ması dır. Si st e mi n süreklili ği ni sağl ayacak çevresel i zl e me ve deneti msi st e mi
de et ki n ol arak devreye alı nmalı dır. [2]
2. 1. 3 Çevre Yöneti m Si ste mi ni n Esasl arı
Çevr e yöneti m si st e mi, ekosist e mi n canlı ve cansı z varlı kl arı arası ndaki dengeni n
kor un ması, meydana gelen çevresel et kil eri n mi ni mi ze edil mesi a macı yl a uygul anan
bir yöneti m bi çi mi dir. Çevr e politi kal arı nı n ol uşt ur ul ması sist e mi n esası nı t eşkil
et mekt edir. Üst yöneti ml er, çevresel faali yetl er i çi n politi kal arı t anı ml ar, politi kal ara
uygun hedefl eri belirl er, hedefl eri n uygul a maya alı nması i çi n gerekli pl an, pr oj e ve
yöneti m unsurl arı nı belirlerl er. Yasal çerçeveye uyu ml u bir şekil de yapıl an
uygul a mal ar, kur ul acak ol an i zl e me ve değerl endir me si st e mi il e kont rol altı nda
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t ut ul ur. Yöneti mce yapılan gözden geçir mel erle sist e me sürekli geri besl e me
sağl anır. Sist e mi n kur ulma aşa mal arı Şekil 2. 1’ de gör ül mekt edir. [2, 3]

Amaç ve
He defl er
Göz den
geçi r me

Pl anl a ma

Politi ka

Yöneti m
Kaynakl ar
Atı kl ar

İzl e me ve
Değerl endi r me

YAS AL
ÇERÇEVEYE
UYU M

Uygul a ma

Şekil 2. 1 Çevre Yöneti mSi st e mi Kur ul um Aşa mal arı
Çevr eni n yöneti mi ve kontrol ü bili msel yönden i ncel endi ği nde yöneti m bi çi mi ni n
t üm çevresel sist e ml er i çi n aynı ol duğu gör ül mekt edir. Bu dur u m bi r ekosi st e m
pl anl an ması ndaki

t üm f aali yet

di zil eri ni

ekosi st e m sı nırl arı

belirli

çevre

st andartl arı na göre yönet mek anl a mı ndadır. Oysa çevre ve bu çevre üzeri ndeki
her hangi bir faali yet, et ki eden ve et kil enen anl a mı nda bir siste mati k il e
yönetil meli dir ve bu her ekosi st e mde her faali yet i çi n aynı si st e matik ol a maz.
Endüstriler birer faali yet sekt ör ü ol arak ekosiste ml eri kull anırl ar. Endüstri i st er
or gani ze bir böl gede, i ster bireysel ol sun, bu sist e ml er den biri dir ve aynı çevre
yöneti m kaynakl arı geçerli dir. Ancak bu yöneti m şekli, endüstri ni n ekosi st e m
içerisi nde bir alt sist e m ol ması nedeni yl e bul unduğu ekosi st e mi n yöneti mi tarafı ndan
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sı nırlı dır ve bu yöneti m şekli ni esas al malı dır. Ör neği n yabancı bir ül keni n çevr e
yöneti m si st e mi ni esas alan bir endüstri bu yönt eml e ne kadar doğr u ve veri mli bir
yöneti m uygul asa da bunu ül ke mi zi n çevre politi kal arı ve yasal çerçevesi il e
bağdaştır mak ve uyar mak zor undadır. Ül ke mi zdeki bu konudaki yöneti m boşl ukl arı,
eksi kli kl eri veya yasal me vzuatt aki eksi k ve çelişkili dur u ml ar endüstri ni n çevre
yöneti mi i çi n caydırı cı ol ma malı dır. Bağlı ol unan yöneti m i çi nde o yöneti mi n
boşl ukl arı nı veya yanlışları nı düzelt ecek yönde çalış mal ara yöneli nmel i dir. Çevr e
kor u ma hedefi nde büt ünl üğü sağl a mak yi ne t ek tek her faali yeti n görevi ol malı dır.
[3, 4]

2. 2 Topl u Yöneti m Kavra mı
Endüstri yel sist e mi n büt ün bil eşenl eri yl e ve çevre bil eşenl eri ni de f aali yeti n bir
pr osesi ol arak değerl endiril mesi il e o si st e mi n kirleti ci et kil eri ni en aza i ndirgen mesi
içi n uygul anan yöneti m bi çi mi dir. Bu yöneti mşekli nde f aali yeti n kirl etici et kil eri ni n
kirl en me kontrol u esasları çerçevesi nde ve yöneti m bazı nda el e alı nması gerekir.
Özelli kl e kirl enme kontrol ü i çi n alı nabil ecek pr oses deği şi kli ği gi bi kararl arı n
veril mesi nde t opl u yöneti m kavra mı büyük öne m t aşır. Şekil 2. 2’ de t opl u yöneti m
kavra mı i çi nde f aali yeti n gi r di ve çı ktıları veril mi ştir. Şekil 2. 3’ de i se pr oses bazı nda
t opl u yöneti mkavra mı uygul a ması veril mekt edir. Endüstri yel t opl u yönetim kavr a mı
içi n or gani zasyon bazı nda geni şl etil mi ş bir model ise Şekil 2. 4’te veril mi ştir. [2, 5]
Bu yöneti mşekli nde 2 temel öğeni n yöneti mi söz konusudur.
1) At ı kl arı n yöneti mi
2) Kaynakl arı n yöneti mi
Üçüncü t e mel yöneti möğesi yukarı daki i ki yönetime he m yaptırı mgücü ol an he m de
sı nırl ayı cı et kisi ol an kontrol mekani z ması dır. Bu me kani z ma bur ada “yasal çerçeve”
ol arak el e alı nmı ştır.
İki t e mel öğeni n yönetimi nde, ha mmadde kaynakl arı nı n opti mu m kull anı mı, atı k
azaltı mı na uygun t eknol ojileri n seçil mesi, ür ünün çevre dost u ol arak t asarı mı,
yapıl an bu seçi ml ere göre ort aya çı kacak ol an atı kl arı n yöneti mi, i şçi sağlı ğı ve i ş
güvenli ği ni gözet mek esas çevreyi ol uşt ur makt adır.
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Si st e mde kull anıl an hamma dde seçi mi nde ma ddeni n çevresel riskl eri di kkat e
alı nmalı, mal ze me güvenli k bil gi f or ml arı veya dene me ür eti ml eri il e ol ası et kil er
sapt an malı dır.

Ha mmadde

Endüstri yel Sist e m

Ür ünl er
Yan Ür ünl er

Enerji

Yeni den kull an ma

Ür ün ol mayan çı ktılar

Katı atı kl ar

At ı kl ar

Zar arlı atı kl ar

Geri kazan ma

Gür ült ü

At ı ksul ar

Tı bbi atı kl ar

Ça murl ar

Hava e mi syonl arı

Radyoaktif atı kl ar

Şekil 2. 2 Endüstri yel Siste ml er de Girdi ve Çı ktılar
Te mi z üreti mt eknol ojileri ve çevre dost u ür ün t asarı ml arı il e su, enerji, ha mma dde
ve ki myasall arı n t üketimi ni azalt mak, dol ayı sı yl a atı k ol uşu munu kaynağı nda
azalt mak yöneti me esas alı nmalı dır.
Ür ünün kalitesi nde öneml i bir unsur ol arak yer al an i şçi ni n ve i ş gücünün öne mi,
çevre yöneti msi st e mi nde de i ş güvenli ği ve i şçi sağlı ğı nı n kor un ması nı n öne mi i nsan
kaynakl arı nı n yöneti mi ile paral elli k göst er mekt edir.
At ı k, ür ünün yaşa m döngüsü i çi nde üç aşa ma boyunca; üreti m aşa ması sırası nda,
ür ünün kull anı mı sırası nda ve ür ünün kull anı m süresi ni n sona er mesi yle atıl ması
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sırası nda meydana gel ebil mekt edir. Atı k yöneti mi , atı k ol uşu munun kaynağı nda yok
edil mesi esası üzeri nde kur ul muşt ur. Bu yöneti m atı ğı n ol uşt uğu nokt adan ni hai
uzakl aştır ma nokt ası na kadar uygul an malı dır. [2, 4-6]
Su kull anı mı
Ha mmadde

Ür ün
Ür ünde su

PROSES

At ı ksu

At ı k

Şekil 2. 3 Pr oses Bazı nda Yöneti m Kavra mı
Çevr e yöneti m si st e ml eri nde en çok karşıl aşılan kavra ml arı t anı ml arı aşağı da
veril mi ştir.
1)

Üreti m: Bi r veya birkaç ma ddeden yol a çı kıl arak belirli bir ür ün el de edilmesi ni

kapsayan pr osesl er büt ünüdür.
2)

Proses: Ür ün el de edil mesi ni sağl ayan ve t e mel i şle ml erl e donatıl mı ş, belirli hı zı

ol an reaksi yonl ar büt ünüdür.
3)

Yardı mcı Proses ve Yardı mcı Tesi s: Ür etim i çi n yür üt ül en pr osesl eri n

sür dür ül mesi i çi n gerekli ha mmadde, enerji ve si st e m dest eği ni veren ür eti ml e
dol aylı ilişkili biri ml er dir.
4)

Endüstri yel

Si ste m:

Belirli

üreti ml eri n gerçekl eştiril mesi i çi n gerekli

pr oses, yar dı mcı t esis, hiz met ve çevre pr osesi ile bunl ar arası ndaki ilişkiler büt ünü,
endüstri yel sist e mi ol uşt urur.
5)

Ma dde ve Enerji ( Gi rdi ve Çı ktıl ar): Endüstri yel sit e mde yararlanıl an, pr oses

ve yar dı mcı t esisl ere doğr udan veril en madde ve enerjiler il e çevresel kaynakl ar,
endüstri yel sist e mi n girdileri ol arak el e alı nır. Endüstri yel sist e mi n çı ktıları i se i ki
gr upt a

i ncel enir.

Bunl ar

endüstri yel

siste m i çerisi nde

yararlanıl an

ve

yararl anıl mayanl ar dır.
6)

Atı k: Endüstri yel sist e m içerisi nde yararl anıl mayan çı ktılar eğer endüstri dı şı nda

ekono mi k ol arak başka bir şekil de değerl endiril mi yor i se endüstri ni n atı kl arı nı
ol uşt ur ur.
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7)

Kütl e ve Enerji Dengel eri: Kütl e ve enerji dengel eri atı kl arda ve atı ksul ar da

bul unan kirl eti cileri n cins ve mi kt arları nı n belirlenmesi nde büyük öne m t aşır.
Özelli kl e su dengel eri nde, enerji kütl e dengesi ne et kili ol duğunda enerji dengesi de
di kkat e alı nır.
8)

Çevre Dost u Ür ün: Bi r ür eti m sonucu ort aya çıkan ür ünün gerek kull anı mda

gerekse t üketi mi, t aşı nı mı ve kull anı msonrası atığa dönüşü mü il e çevre üzeri nde en
aza i ndirgen mi ş et kisi olan, çevre özü ml e me kapasit esi ne uygun, i nsan sağlı ğı i çi n
risk t aşı mayan bir şekil de t asarl an mı ş ol an üründür. Ür ünün ür eti mi sırası nda
pr osesi n atı kl arı nı n en aza i ndiril mesi de çevre dost u ür ün i çi n dol aylı bir tasarı mdır.
9)

Te krar Kull anı m: Bi r atı ğı n veya i st en meyen bi r çı ktı ğı n belirli bir kat kı veya

işl e m il e (arıtı m vb. ) kull anı ma dönüşt ür ülmesi, yeni den kull anılabilir hal e
getiril mesi dir.
10) Geri Kazanı m: Bi r atı k veya i st en meyen bir çı ktıdan her hangi bir kirl eti ci veya
ma ddeyi fizi ksel, ki myasal ve bi yol oji k yönt e ml erle al ma işl e mi dir.
11) Geri Dönüş ü m: Bi r atı k veya atı k gr ubu i çindeki bir veya aynı maddeyi
ayı kl a mak veya ayır mak ile tekrar kull anıl abilir hale getir me işl e mi dir.
12) Re habilitasyon: Bi r faali yet sonucu çevre kaynağı nı n kull anı mı il e o kaynakt a
ol uşan ol ums uzl uk ve t ahri batı n yeri nde eski hali ne getiril mesi çalış mal ar dır.
13) Tesi s İçi Düzenl e me: Ür eti m sırası nda atı k ol uşu mundaki dengesizli kl eri
gi der mek i çi n atı k veya bir kirl etici ni n azaltıl ması a macı yl a pr osest e veya ha mma dde
girdisi nde yapıl an bir düzenl e medir.
14) Arı t ma: Bi r atı k veya atı k gr ubu i çi ndeki bi r veya birden f azl a kirletici yi
fizi ksel, ki myasal, bi yol oji k yönt e ml er ile belirli standartlara kadar i ndir me işl e mi dir.
15) De pol a ma: Bi r atı k veya atı k gr ubunu geçi ci veya ni hai ol arak ( alı cı ort a ma
ver meden veya vererek) kontrol altı nda t ut ma işl emi dir.
16) Uzakl aştır ma: Bi r atı k veya atı k gr ubunu bir arıtı m i şl e mi nden sonra alı cı
ort a ma girecek st andartl arda uzakl aştır maktır.
Endüstri yel ekosist e mi n çevre açı sı ndan en göze bat an öğesi, atı kl ar ve bunl arı n
yöneti mi dir. Oysa kaynakl arı n yöneti mi il e atı kları n yöneti mi arası nda çok öne mli
bir bağ var dır.
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Ha mmadde
Kat kı
Ma ddel eri






İşgücü, i nsan ve di ğer
kaynakl arı içeren
pr osesl er şebekesi

Ür ün
Çevresel et kil er,
tehditler

Yan ür ün

Enerj
Su
Hava
Ar azi







At ı kl ar
Emi syonl ar
Kaynakl arı n
t üketi mi
Ri skl er
Et kil er v. s.







Gi r dil eri n et kil en mesi

Doğr udan
Dol aylı
Kull anı m
sırası nda
Kull anı m
sonrası nda
Di ğer

Geri dönüşü m

2. 3 K2.
aynakl
arı n B
Yazı
önetim
Şekil
4 Endüstri
nda iYöneti m Kavra mı [4]
2. 3 Kaynakl arı n Yönetimi
Çevr e kaynakl arı nı n i yi yöneti mi ve kor un ması, kaynağı n ür ünden atı ğa dönüşen
mi kt arı nı azaltır. O hal de kaynak, ekosi st e mi n canlı ve cansı z t üm bil eşenl eri dir ve
bunun başı nda i nsan kaynağı gel mekt edir. ABD’de kaynakl arı n kor unumu ve geri
kazanı mı yasası ( RCRA) adı altı nda bir yöneti m bi çi mi var dır ve bu çevre
me vzuatı nda en önde gelen yasal ardan biri dir.
Endüstri i çi n t opl u yöneti m kavra mı nda da belirtil di ği gi bi esas girdil er ha mma dde
ve enerji dir. Cansı z ol an kaynakl ar çevre literat üründe;
 Yenil enebilir kaynakl ar
 Yenil ene mez kaynakl ar
ol arak veril mekt edir. Ekosi st e mi n kull anı mı ndan sonra yeri ne koya madı ğı kaynakl ar
yenil ene mez kaynaktır (ma den, petrol, f osil yakıtlar, kö mür vb.). Yenil enebilir bir
kaynak i se mi kt arı il e, mi nerall eri il e, kull anı m s onrası bir döngü il e t ekr ar kaynak
hali ne gel ebil en kaynakt ır. Canlı kaynağı n en öne mli öğesi i se i nsandır ve doğal
ol arak i nsan gücü bir kaynaktır. Çevre yönetimi nde kaynakl arı yönetme k atı k
yöneti mi nde önce gel meli dir ve endüstriler i çi n ekono mi k ve uygun ol an yönei m
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şekli de kaynakl arı n yöneti mi il e başl a malıdır. Ür ünün t asarı mı ndan, el den
çı karıl ması na kadar ol an s üreçt e kaynakl arı n yöneti mi t üm aşa mal ar da et ki n ol arak
uygul an malı dır. [2, 4, 5, 9]
Kaynakl arı n yöneti mi ile çevre kor u ma arası nda aşağı daki kavra ml arda veril en
me kani z mal ar var dır. [4]
1) Ha mmadde Kull anı mı nda Atı k Ki rl enme Yükünü Azaltan Önl e ml er
At ı ğı n mi kt arı ve kirl etici konsantrasyonunu azaltan, mi ni mi ze eden hamma dde il e
ür ün üret mek i şl e mi dir. Ha mma ddeyi deği ştirme k veya ha mma ddeyi bi r i şl e m
uygul ayarak üreti msonunda atı ğa dönüşebil ecek ol an bir girdi yi başl angı çta eli mi ne
et mek veya küçült mektir. Ör nek ol arak det erjan ür eti mi nde, suda bozunabilir bir
ür ün i çi n gereken ha mmaddeye geçi ş yap mak, t ekstil endüstrisi nde atı ksuda pr obl e m
ol an SO4- 2 i çi n yı ka ma pr osesi nde Na2 SO4 kull anı mı nı başka bir ma dde il e
deği ştir mek gerekebilir.
2) Enerji Tasarruf u- Atı ksız Enerji Kull anı mı
Ha mma dde de ol duğu gi bi enerji girdisi il e ol uşan atı k bil eşenl eri enerji t ür ünün
özelli kl eri ni t aşır. Kalitesi z bir kö mür ün yakıl ması SO2 kirl en mesi nedeni i se bu
kirl en meyi ol uşu mdan sonra gi der mek kull anıl an enerji yi deği ştir mekt en zor dur. Bu
nedenl e ha mmadde deği şi kli ği yol una daha doğr u bir uygul a madır.

Hava

kirl en mesi ni önl e mek amacı yl a f uel oil’e veya doğal gaza dönüşü m yapma k ve hatt a
koj enerasyon pr osesl eri il e enerji geri kazanma k en öne mli ör nektir. Atı kl arı n
yakıl arak gi deril mesi i şl emi , enerji kazan ma a macı da aynı öne mde bir ör nek ol arak
veril ebilir.
3) Atı k Azaltan, Yan Ürün Ol uşt ur mayan Teknol oji Seçi mi
Belirli endüstri al anl arı nda ana pr osesi eski t eknol oji den f ar klı yeni bir t eknol oji ye
dönüşt ür mek atı k hac mi ni düşürebilir veya atıkt aki kirl etici yükünü azalt abilir.
Ayrı ca yan veya ara ürün ol uşu munu ort adan kal dır ması da başka bir dönüşü m
nedeni dir. Bu konuda yeni t eknol ojileri n transferi ya da araştır ma geliştir me
sonuçl arı il e en uygun teknol oji yi uygul a ma söz konusudur. Bu deği şimi n çevr e
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kirl en mesi açı sı ndan öneml i pr obl e m çözücü yanl arı ort aya konul malı dır. Bu şekil de
kirlili ği kaynağı nda gi der mek, he m enerji, su ve ki myasal madde t üketi mi ni azaltır
he m de işl et me gi derl eri ni n düş mesi ni sağl ar.
4) Tesi s İçi Proses Düzenl e mesi ile Atı k Mi ni mi zasyonu
Bu şekil de t esis i çi nde bir pr osest e, ya enerji kaynağı nda ya da kull anıl an maddede
bir deği şi kli k yaparak (pr oses düzenl e mesi) t esis sonunda atı k arıtı mı ndaki bir
pr obl e mi çöz mek mü mkündür. Ör neği n hava kirl eticisi bazı gaz e mi syonl arı nı n
filtrel enmesi ekono mi k ol mayabilir. Bu dur u mda yak ma r eakt ör ünü akı şkan yat ak
veya başka bir pr osese dönüşt ür ül mesi bu sorunu çözebilir. Bir endüstri de bir
sol veni n atı k ol madan önce ekstraksi yonu, bir atı ğı n di ğer bir pr osest e kull anıl arak
değerl endiril mesi veya pr osest e kull anıl an bir t uzun son atı ksu arıtı mı nda bil e
arıtıla mı yor ol ması nedeni yl e bu t uzun pr osesteki görevi ni n başka bir t uz il e
deği ştiril mesi ör nek ol arak veril ebilir.
5) Ür ün Dağılı mı ve Üretim Sonrası Soru ml ul uk
Bi r ür ün, üreti m aşa ması nda hi ç çevre pr oble mi ol mayan bir faali yet sonucu
üretilebilir. Ancak ür ünün yapı sı ve t üketi ci ye kaynak ol ması bakı mı ndan şi mdi bu
kaynağı n yöneti mi söz konusudur ve bu da ür etici ni n sor u ml ul uğundadır. Ör neği n
dağılı mı çok geni ş ol an bir ür ünde ( det erj an, pl asti k su şi şesi, deodorant vb. ) ür ünün
i nsan veya çevre sağlı ğına zararlı et kisi ol an bir madde i çer mesi veya ambal ajı nı n
ist enmeyen çevresel ters et kil eri ni n ol ması çevre yöneti mi nde yer al a maz.
Depozit o si st e mi ne geçerek pl asti k a mbal ajı azalt mak, geri dönüşü ml ü pl asti k
kull an mak, pl asti k hac mi ni azalt mak çok öne mli düzenl e mel er dir. Böyl e bir deği şi m
içi n çok öne mli bili msel ve pi yasa araştır mal arı gerekir ve ayrı ca yasal pr osedürl e de
sı nırlı ol duğu i çi n zorl ukları var dır.
At ı k kağıtt an kağıt üret mek, üretilen kağıttan t ekrar geri kazanıl abilen kapl ar,
a mbal ajl ar üret mek ve bunu t üketi ci ni n bili ncine sunacak şekil de yapma k, çevr e
yöneti msist e ml eri ndeki en öne mli mekani z mal ara ör nektir.
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6) Çevre Dost u Ürün Üreti mi
Yukarı da açı kl anan me kani z mal arı n Tür ki ye’ deki en öne mli sl oganı çevre dost u
ür ündür. Aslı nda yukarı daki kavra ml arl a aynı anl a mdadı r. Çevre dost u t asarı m
yap mak i ki aşa mada gerçekl eşir.
 Şekilsel tasarı m
 Mal ze me seçi mi
Şekilsel t asarı m, ha mmaddeni n ve doğal kaynakl arı n opti mu m kull anıl ması dır.
Mal ze me seçi mi i se üreti me geç meden önce kull anıl acak mal ze mel eri n çevreye
zararsı z,

doğada bozunabil en,

yeni den kull anıl abil en,

geri

dönüşümü

ol an

mal ze mel eri n t erci h edil mesi dir. Ozon t abakası nı t ahri p etti ği t espit edil en
kl or ofl or okar bon gazl arı i çeren ür ünl eri üret meyi p aynı görevi yapan bir başka
ür ünün çı karıl ması, çevre dost u ol arak il an edilebilir. Ancak yi ne bu ürünün yi ne
çevre si st e ml eri ne çok öne mli bir kat kı puanı ol malı dır. Kurşunsuz benzi n üret mek,
doğada hı zlı bozunabil en bir pl asti k yapabil mek, su sarfi yatı nı azalt an bir ar mat ür
ort aya çı kar mak, radyasyonu en aza i ndirgen mi ş t el evi zyon üret mek gi bi ör nekl er
veril ebilir.
7) Kazal ar, İş ve İşçi Güvenli ği
Bu yöneti m bi çi mi nde pot ansi yel t ehli kel eri göz önüne al an ve t ehli keni n zarara
dönüş mesi hali nde zarar mi ni mi zasyonu sağl ayarak önl e ml er var dır. Faali yetl er de
ma dde, enerji ve i nsan kaynağı i ç i çedir ve t ehli keli madde, enerji ni kontr ol süz
kal ması gi bi nedenl erle canlı ve cansı z çevre zarar görebilir. Bu pot ansi yel t ehli keyi
he m dı şa karşı he m i çi nde t a mponl ayacak önl e m pl anl arı ol malı dır. İş ve i şçi
güvenli ği bunl ar dan il kidir. İşçi sağlı ğı ve i ş kazal arı nda düzenli i st atisti kl er ve
önl e ml er hazır t ut ul mal ı dır. Yangı n t ehli kel eri, patl a ma, zehirli gaz yayıl ması,
me kani k kazal ar, pot ansi yel t ehli ke i ken t espit edil meli ve çevreyi uyar acak
bili nçl endir me yapıl mal ı dır. Acil önl e m pl anları ve uz manl arı bul un malı dır.
Hazırl anan pl anl ar çalışanl ara eğiti m ve t at bi katlarl a akt arıl malı ve çalışanl arı n bu
konuda bili nçl endiril mesi sağl an malı dır.
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8) Çevre Eğiti mi
Ger ek endüstri i çi nde gerekse t opl uma karşı çevre yöneti msi st e ml eri ni uygul a manı n
rahatlı ğı il e bili nçl endirme k a macı yl a eğiti m yapıl malı dır. Bunl ar t ekni k veya sosyal
çevresel değerl eri n nasıl kor un ması gerekti ği ni ortaya koyan se mi nerl er, panell er ve
çevre günl eri il e düzenl enebilir. Ür ünl eri n üzeri nde hal kı eğit ecek sl ogan ve
işaretl ere yer veril ebilir. Eğiti m konusunda çevre uz manl arı ndan ve eğiti m
kur u ml arı ndan yar dı m alınabilir.
9) Est eti k, Ergono mi k ve Re kreatif Çevre
Faali yeti n bul unduğu yörede çevre düzenl e mesi, est eti k ve kull anışlı al anl ar
yarat mak, eğl ence ve di nl ence a maçlı yapıl ar ol uşt ur maktır. Bu çevre düzenl e mesi,
gerek dı ş çevreye karşı, gerekse i çer deki i nsanl ara (işçi, personel, mi safir vb.) rahat
ve güvenli bir yaşa m ve çalış ma ort a mı sunma ktır. Yeşil al anl ar ol uşt ur mak,
havuzl ar, ağaçlı k veya küçük or man al anl arı yarat mak, bunl arı n i çi nde l ojma n veya
mi safirhanel er kur mak, endüstri i çi nde yaşanılacak ort a ml ar yarat mak, çevr e
kaynakl arı nı n est eti k ve göze hoş gör ünen yönetim şekli ne ör nektir.
10) Çevre İzl e me ve Denetim Si ste mi
Yukarı daki t ü m yöneti mşekilleri ni n her biri en az bir pr oses gerektir mekt edir ve bu
pr osesl eri n çalış ması, doğr u git mesi ve sonuçl arı nı n alı nması ancak kontr ol ve i zl e me
sist e mi il e mü mkündür. Atı k yöneti mi nde kurul muş ol an bir arıt ma t esi si ni n
perfor mansı nı n öl çül mesi, kontrol ü ancak bir l aborat uar çalı ş ması il e mümkündür.
Di ğer t araft an, yi ne fabri ka ort a mı nda, ort a m gaz e mi syonl arı nı n öl çül mesi i şçi
sağlı ğı kontrol ünü sağl ayabilir. Böyl e bir i zl e me si st e mi ni n en öne mli gereksi ni mi
bir l aborat uar hi z meti alımı dır. Her i ki hal de de i zl e meyi yapacak bir çevre uz manı
veya eki bi ni n isti hda mı na gerek var dır.
2. 4 Atı kl arı n Yöneti mi
At ı k kavra mı ile tanı ml anan atı kl ar, for ml arı açısından 3 t e mel t ürdedir. Bunl ar;
 At ı ksul ar
 Hava e mi syonl arı
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 Katı atı kl ar
 Ça mur atı kl ardır.
Oysa kirl eti ci i çeren yukarı daki f or ml ar dan herhangi biri nde ol abil en başka atı k
kavra ml arı da var dır. Bunl ar;
 Zar arlı-tehli keli atı kl ar
 Mi kr okirl eticiler
 Ses kirl enmesi-gür ült ü
 Radyoaktif atı kl ar
 Hast ane atı kl arı dır. [7]
2. 4. 1 Atı ksul ar
Bu atı kl ar, su ve atı ksu kapsa mı nda el e alı nır ve esas ol arak i ki kı sı mda i ncel enebilir.
Bunl ar;
1) Endüstri yel su te mi ni ve su hazırl anması (te mi z su)
2) At ı ksul ar, arıtı mı ve geri kazanı mı dır.
Endüstri den kaynakl anan atı ksul ar ise;
 Pr oses ve işl e ml eri
 Soğut ma sul arı
 Al et, teçhi zat, bi na vb. temi zli k, yı ka ma sul arı
 Yar dı mcı i şl et mel er den kaynakl anan başlı ca, buhar santrall eri bl öf sul arı, kazan
kondensat sul arı, su yu muşat ma t esisl eri yı ka ma ve rej enerasyon sul arı vb.
 Duş, t uval et, kafet erya vb. kull anı m gi bi faali yetl er sonucu kaynakl anan evsel
nit eli kli sul ar
 Yağ mur sul arı ve saha drenajı
Su ve atı ksul ar yukarı daki ayrı ma r ağ men kirl etici özelli kl eri di kkat e alı ndı ğı nda
aşağı daki 3 te mel gr upt a değerl endirilebilirler.
1) Pr oses atı ksul arı
2) Pr oses dışı atı ksul ar
3) Evsel nit eli kli atı ksul ar
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At ı ksul arı n bu ayrı mı ile gerek ayrı k akı ml arı n, gerekse t opl a m atı ksu akı ml arı nı n
kirl en me pr ofili çı karılır, i zl enir, anali zl enir ve en uygun arıt ma t eknol ojisi seçil erek
yönetil mesi sağl anır. [7]
Mi kr okirl eticiler, belirli koşull ar altı nda, özellikl e, i nsan ve su yaşa mı na yaptı ğı
zehirl eyi ci ve i st en meyen et kil eri il e bir su kaynağı nı n kalite ve değeri ni düşür en ve
yi ne i nsan akti vit esi il e su çevresi ne giren maddel er ol arak t anı ml an makt adır. Zehirli,
kanser oj en, t erat oj en, mut oj en et kil eri il e birli kt e sul arı n arıtı mı nda da konvansi yonel
yönt e ml ere uygun ol mayan ileri arıt ma t ekni kl eri gerektirebilirler.
Ayrı ca yaygı n kaynakt an, yan veya ara ür ün ol arak üreyebil en mi kr okirleti cil er de
var dır. Ör neği n bir endüstri ni n atı ksuyundaki ağır met all er, fenol, pestisit vb.
ma ddel er mi kr okirl eti ci dir. Di ğer t araftan nitratı n gı da sekt ör ünde kull anımı s onucu
di ğer kor uyucu maddelerl e i nsan vücuduna alı ndı kl arı ndan sonra ni troza mi ne
dönüşüp mi de kanseri nedeni ol uyor i se, nitroza mi n gi bi nitrat da mi kr okirl eti ci
ol arak düşünül meli dir. Avr upa ül kel eri nde ( OECD) mi kr okirl eti ci, di ğerleri nde eser
kirl eticiler, özel kirl eti ciler, zehirli kirl eticiler gi bi isi ml er alırken ABD’ de önceli kli
kirl eticiler adı altı nda listel er il e il an edil mekt edir. Tür ki ye’ deki adı, suda t ehli ke ve
zararlı maddel er ol up bi r t ebli ğ il e yasal çerçevesi var dır. Bu kirleti cil erin yöneti m
bi çi mi de yi ne zararlı atı kl ar gi bi t anı m, t espit, et kil eri n belirlenmesi, list el e me ve
yönet me

adı ml arı ndan

ol uş makt adır.

Bu

yöneti m bi çi mi nde

endüstril er

mi kr okirl eticiler i çi n başlıca nokt asal kaynağı t eşkil et mekt edir. Bu nedenl e su ve
atı ksuda mi kr okirl etici tespiti yap mak ve Tür kiye’ deki yasal arı n yönetim bi çi mi
öner mesi il e bu mi kr okirleticileri n et kil eri ni saptayarak arıt mak ve ancak bundan
sonra alı cı ort a ma deşarj izni al mak yi ne endüstri ni n çevre yöneti msi st e mi içi nde yer
al makt adır. Bu konuda yasal zor unl ul ukl ar kı s mı nda yöneti m mekani z ması ayrı ntıları
veril mi ştir. [7]
2. 4. 2 Hava Emi syonl arı
Gaz, t oz, du man, si s, buhar ve aeresol hali ndeki hava kirl eticileri yanma, sent ez,
ayrış ma, buharl aş ma veya mekani k i şl e ml er sonucu f aali yett en e mi syon hali nde
atılır. Toz, du man veya si s e mi syonl arı nı n f ormu gaz ol mayabilir ancak gaz yani
hava i çerisi nde askı da katı hal de ol abilirler.
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Buna göre hava kirl enmesi kontrol ünde hava e mi syonl arı;
 Bacada gaz, parti kül, duma n e mi syonl arı
 Ort a mda ( çalış ma ort amı , açı k veya kapalı al an) gaz, parti kül, du man
e mi syonl arı dır.
Hava e mi syonl arı nı n endüstri yel kirl enme kontrol ündeki et kil eri ve di ğer atı kl arl a
ilişkil eri 3 aşa mada i ncelenebilir:
1) Hava

e mi syonl arı

ol uşt ukl arı

yer de

orta mdan

uygun

bir

şekil de

uzakl aştırıl madı kl arı t akdirde pr osesl ere, i şçi sağlı ğı na ve di ğer atı klara zararlı
et kil eri,
2) Ol uşan bu kirl eticiler çalış ma ort a mı ndan uzakl aştırılı p arıtıl dı kl arı nda yi ne i nsan
ve işçi sağlı ğı na, di ğer atı kl ara ve yakı n çevreye ver di ği zarar,
3) Arıt ma uygul andı ğı nda ol uşan arıt manı n çevreye et kil eri. [5]
Her i ki e mi syonun kontrol ü i çi n he m yasal he m de t ekni k yönt e ml erl e öl çü m, arıtı m
veya t edbirl er düşünül meli dir. Hava kirl enmesi pr ofili ne kat kısı açı sı ndan baca
e mi syonl arı il e değerl endir me yanı nda ort a m emi syonl arı il e ol uşan i şyeri ve i şçi
sağlı ğı gi bi et kil er öne ml i ol makt adır.
Yak ma ve yan mayl a ol uşan e mi syonl ar baca emi syonl arı nı ol uşt ur duğundan bu
et kil er genelli kl e t esis i çi nde kull anıl an ha mma dde ve özelli kl e uçucu gazl ar dan
kaynakl an makt adır. Bu emi syonl ar mar uz kal ma sürel eri il e t espit edili p i nsan sağlı ğı
açısı ndan önl e ml eri alı nmalı dır. [7]
2. 4. 3 Katı Atı kl ar
Endüstri de katı atı kl ar 2 gr upt a el e alı nır.
1) Endüstri yel katı atı kl ar
2) Evsel katı atı kl ar (çöpl er)
Endüstri yel katı atı kl ar, evsel çöp kapsa mı dı şı nda kal an, pr oses kalı ntıları, artı kl arı,
ür üne dönüşt ür ül meyen katı atı kl ar, a mbal aj atı kl arı, yan ür ünl er vb. atı kl ardır.
Bur ada öne mli ol an nokta, endüstri yel atı kl ar i çinde zararlı atı k ol an katı f or mdaki

17

atı kl arı n endüstri yel çöp ol arak değerl endiril mesidir. Oysa zararlı atı kl ar böl ü münde
açı kl andı ğı gi bi zararlı atı k t anı mı ve sapt a ması yapıl dı kt an sonra bu atı kl arı n
yöneti mi ne karar veril meli dir.
Tür ki ye’ de evsel çöpl erle birli kt e endüstri yel katı atı kl arı n uzakl aştırıl ması yaygı n
bir uygul a madır ve yasal çerçeve çöp al anl arı nı n kur ul ma ması nedeni yl e uygul a mada
açı kl ar i çer mekt edir. Evsel nit eli kli çöp dı şı nda endüstri yel katı atı kl arı n t anı mı ve
tespiti il e en uygun uzakl aştır ma, arıtı m veya depol a ma t eknol ojisi belirlen meli ve
uygul an malı dır.
Katı atı k yöneti mi nde de geri kazanı m, t ekrar kull anı m veya satış, transfer gi bi
kavra ml ar var dır ancak burada belirtilen ekono mi k değeri ve kaynak değeri ol mayan
atı k t anı mı ndaki katıl ardır. Bu t anı m dı şı ndakiler i çi n yi ne kaynakl arı n yöneti mi
başlı ğı nda değerl endir meler yapıl malı dır. [7]
2. 4. 4 Zararlı Atı kl ar
Zar arlı atı kl ar, t eknol oji k geliş meni n en öneml i sonuçl arı ndan biri ol an atı k
özelli kl eri ni deği ş mesi sonucunda dünyada 70’li yıllarda ort aya çı kan yeni bi r
kavra mdır. Büyük bir kı smı endüstri yel kaynaklı dır. En genel anl a mda zararlı atı kl ar,
ist enmeyen ve uzakl aştırıl ması pl anl anan, i nsan sağlı ğı na ve çevreye zararlı et kisi
veya zararlılı k pot ansiyeli ol an atı kl ardır. Böyl e bir atı k di ğer ma ddel erl e
ilişkil eri nde t ehli ke ve zarar pot ansi yeli ne sahi ptir. Uygul a mada zararlı atı kl ar
bil eşi m ve fi zi ksel hall eri ne ol ursa ol sun bir sıvı deşarj hali nde alı cı sul ara veya
arazi ye doğr udan veril emezl er. Bu açı dan zararlı atı kl ar uzakl aştır ma bi çi mi ol arak
katı atı kl ara benzer. Ancak özelli kl eri ve dol ayı sıyl a t anı ml arı ve buna bağlı ol arak
arıtı m yönt e ml eri katı atıkl ar dan t a ma men farklı dır. [8, 9]
Zar arlı atı kl arı n tanı mı nda 2 ana yakl aşı m var dır. Bunl ar;
1) Çevresel et kil eri yönünden yakl aşı m: Atı ğı n zararlı ol ma özelli kl eri çevr edeki
zararı n ortaya çı kma süresi ile il gili ol arak i ki kısımda el e alı nmakt adır. Bunl ar;
 Kı sa sürede ol uşan zararlar (akut zararlar): ağı z, sol unu m veya deri de absorpsi yon
yol uyl a ol uşan akut zehirlili k, aşı ndırı cılı k, deri veya göze t e mas il e ol uşan zararlar,
yangı n veya patl a ma t ehli kesi.
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 Uzun sürede ol uşan zararl ar ( kr oni k zararlar): Sür ekli mar uz kal ma il e ol uşan
zehirlili k, kanser oj en et kisi, bi yol oji k bozunurl uğa karşı direnç, yüzeysel ve yer altı
sul arı nı kirlet me pot ansi yeli, est eti k ol arak ist en meyen özelli kl er.
2) Atı k özelli kl eri açı sı ndan yakl aşı m: Tut uşabilirli k, kor ozifli k, reaktifli k, zehirlili k
özelli kl eri nden bir veya birkaçı na sahi p ol mak. [8, 9]
Zar arlı atı kl arı n t anı ml arı, atı kl arı n ho moj en bir yapı sı ol ma ması ve kaynakl arı n çok
çeşitli ol ması nedeni yl e zorl uk göst erir. En genel zararlı atı k t anı mı şu şekil de
veril ebilir; çevresel ol arak akut veya kr oni k zarar pot ansi yeli ne sahi p yanı cı,
aşı ndırı cı, reaktif ve zehirli ol abil en, ko mpozi syonu, i çer di ği madde mi kt arları,
fizi ksel f or ml arı, çevrede dağılı m, yayılı m ve kull anı m şekilleri il e çevreye yi ne
i nsan akti vit el eri il e giren ve bu nedenl erle konvansi yonel arıt ma ve uzakl aştır ma
yönt e ml eri nden f ar klı olarak ve çevresel sist e mi n ( ekosist e mi n) politi k, sosyal ve
ekono mi k değerl eri il e yönetil meyi gerektiren, özell eştiril mi ş ve list el enerek
sapt an mı ş atı kl ardır.
Zar arlı atı kl arı n çok büyük kı s mı nı n endüstri yel atı k ol ması nedeni yl e t anı m ve
tespiti çok öne mli dir. Bu konuda yasal çerçeve yaptırı miti bari yl e ve yöneti m bi çi mi
de t ekni k esasl arı açı sı ndan bu atı kl arı n yönetimi ni sağl a malı dır. Zararlı atı kl arı n
tanı m ve t espiti nde 3 te mel yönt e m var dır. Bunl ar;
1) Zar arlı atı k list el eri
2) Zar arlı atı k ol ması i çi n t ehli keli ol ma özelli kl eri ( kor ozifli k, reaktifli k,
patl ayı cılı k, zehirlili k)
3) At ı ğı kaynağı na göre sı nıflandır mak ve t anı ml a maktır.
Zar arlı atı kl ar bu t anı mve t espit aşa ması nı da i çi ne al an bir yöneti m mekaniz ması il e
yönetilirler. Bu yöneti mbi çi mi;
 At ı ğı n üreti m bil gil eri
 At ı ğı n ayrıl ması
 Tesi s içi ön arıt ma ve depol a ma
 Topl a ma
 Taşı ma veya transfer
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 Arıt ma
 Son uzakl aştır ma aşa mal arı nı kapsa makt adır. [8]
2. 4. 5 Tı bbi Atı kl ar
Hast ane veya benzeri sağlı k kur ul uşl arı ndan kaynakl anan tı bbi atı kl ar, pat al oji k ve
pat ol oji k ol mayan, enfekt e, ki myasal ve f armas oti k atı kl ar il e kesi ci-deli ci
mal ze mel er ve sı kıştırıl mış kapl ar dır. Toksi k, kor ozif, yanı cı -parl ayıcı, reaktif
özelli kl erden biri ne sahip ol abil en tı bbi atı kl arı n i nsan sağlı ğı na ve çevreye zarar
ver meden “ Ul usl ararası Kl i ni k Atı kl ar” a mbl e mi ni t aşı yan özel nit eli kli tor ba veya
kapl arla ayrı t opl an ması, ni hai ol arak yakıl ması veya düzenli depol an ması gerekir.
Tı bbi atı kl arı n yak ma yönt e mi il e i mha edil e me mesi dur u munda ni hai depol a ma
al anl arı na alı nması sağl an malı dır. Tı bbi mal ze me ür eti mi yapan endüstriler dı şı ndaki
endüstrilerde bu t ür atı kları n sağlı k ünit el eri varsa ol uş ması söz konusudur. Hast ane
atı kl arı ve genel karakt eri yl e il gili det aylı bil gil er böl ü m 4’t e veril mi ştir.[7]
2. 4. 6 Ça mur atı kl ar
At ı ğı n f or mu katı, sı vı veya gaz dı şı ndadır ve çamur hali ndedir. Bu ça mur su veya
vi skozit e i çeri ği nedeni yle ya po mpal anabilir ça mur (sl udge) ya da macun kı va mı nda
katı sayıl abil ecek bir fizi ksel f or mda ol abilir. Her i ki hal de de zararlı atı kl ar
kapsa mı nda el e alı nan t ehli keli ol ma krit erl eri ne uygun i sel er zararlı atı k ol arak
değerl endirilirler. Zararlı atı k değillerse susuzl aştırıl dı kt an sonra katı atı k ol arak
değerl endirilirler. Ça mur atı kl arı n kaynakl arı;
 Her hangi proses veya işle mden ha m ça mur
 Her hangi bir atı ğı n arıtım pr osesi nden ha m ça mur
 Her hangi bir maddeni n bozul ması sonucu ol uş muş ça mur ol arak gel ebilir.
Bu ça murl arı n kaynakl arı ya katı atı kl ar i çi nde ya da zararlı atı kl ar yöneti mi nde
belirtil miştir. Bunun dı şında atı ksu arıtı mt eknol ojil eri ni n çoğu ça mur üret mekt e ve
eğer bu ha m ça murl ar (arıtı m sonl andırıl ma mı ş, ça mur arıtı mı yapıl mamı ş) i şl e m
gör me mi ş i se, atı k ol arak çok f ar klı bir yönetim me kani z ması na t abi ol makt adır.
Ör neği n atı ksu arıtı mı ndan kaynakl anan arıt ma ça murl arı

kekl eştir me il e

uzakl aştırılırsa katı atık yöneti mi ne uy malı dır. Ça mur hali nde uzaklaştırıl ması
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hali nde çoğu endüstri i çi n bu ça murl ar zararlı atı k kapsa mı na gireceği içi n zararlı
atı k yöneti m şekli ne uymalı dır. Ça mur atı kl arı n yöneti mi, doğal ol arak kull anıl an
teknol ojileri n t ür ü ve yasal çerçeveni n girişiml eri il e çok çeşitli yönt e ml er
kull anıl makt adır. [7]
2. 4. 7 Ses Ki rl enmesi
Geliş meye paral el ol arak ort aya çı kan gür ült ünün i nsanl ar üzeri ndeki ol u ms uz
et kil eri, fi zyol oji k rahatsı zlı kl ardan psi kol oji k bozukl ukl ara dek uzan makt adır.
Gür ült ünün f aali yetl erde yöneti m mekani z ması na da bağlı ol arak i ki yönü var dır.
Gür ült üye f aali yet çevresi ni n mar uz kal ması bunlardan biri ncisi dir. İ ki nci yönü i se,
gür ült üye

doğr udan

çalışanl arı n

mar uz

kal ması dır.

Gür ült ü

konusunda

yönet meli kl erl e de verilen t ehli keli ol ma sı nırl arı nı düzenl e mek aslı nda gür ült üyü
yönet mek anl a mı na gelmez. Gür ült üye mar uz kal ma süresi, gür ült ü şi ddeti kaç
desi bel ol ursa ol sun çok öne mli dir ve çoğunl ukla buna çalış ma sürel eri nde yapıl an
düzenl e mel erl e ve çalışanl ara gerekli eki pmanl arı sağl ayarak önl em al mak
mü mkündür. Ayrı ca gürült ü e mi syonl arı nı n yöneti mi nde bili nen i zol asyon t ekni kl eri
ve t eknol oji deği şi kli kleri geçerli dir. Ses kirl en mesi bir atı k yöneti mi nden çok
kaynakl arı n yönetil mesi kı s mı nda değerl endiril mesi gereken bir kavra mdır. Çünkü
i nsan kaynağı ve onun gür ült üden et kil enmesi ne karşı önl e ml er kaynakl arı n
yöneti mi nde i ş ve i şçi sağlı ğı t ehli ke değerlendir mesi gi bi kavra mlarda el e
alı nmakt adır. [7]
2. 5 Çevre Yöneti m Si steml eri nde Yasal Çerçeve ve St andartl ar
2. 5. 1 Yasal Çerçeve
Çevr e yöneti mi nde yasal çerçeve kontrol mekani z ması ol manı n yanı nda çoğunl ukl a
çevre politi kal arı nı ort aya koyan yöneti mt ekni kl eri ni de sunan ve yaptırı mı nı getiren
en öne mli ol gudur. Ki rlenme kontrol ünde gerekli ol an yasal ar yi ne 2 gr uba
ayrıl abilir. Bunl ar;
1) At ı k yöneti mi ni esas al an yasal ar
2) Çevr e kaynakl arı nı n yöneti mi ni esas al an yasa ve yönet meli kl er
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Yasa ve yönet meli kl erin di ğer bir yönü i se bu yasayı uygul a makl a yükü ml ü
i darel erdir.
Yet ki ve sor u ml ul uğun payl aşıl dı ğı, girişi ml eri n ol duğu ve uygul a manı n f aklıl aştı ğı
yasal ar mevcutt ur. Ayrı ca önceki böl ü ml er de açıkl anan çevre yöneti m si st e ml eri ne
ters veya uy mayan maddel er, st andartl ar bul unma kt adır. Bunl arı n bir kıs mı eski dir
ve hi çbir düzelt meye uğra ma mı ştır.
Bazıl arı i se hi çbir alt yapı ve pl anl a ması yapıl madan acel e il e çı karıl mı ş, uygul a ması
mü mkün ol mayan yönetmeli kl erdir. [4]
Tür ki ye’ de atı k yöneti mi nde esas ol an yasal mevzuatl ar;
 Su Kirlili ği Kontrol ü Yönet meli ği
 Suda Tehli keli ve Zararlı Maddel er Tebli ği
 Hava Kirlili ği Kontrol ü yönet meli ği
 Katı Atı kl arı n Kontrol ü Yönet meli ği
 Gür ült ü Kontrol ü Yönetmeli ği
 Tehli keli Atı kl arı n Kontrol ü Yönet meli ği
 Tı bbi Atı kl arı n Kontrol ü Yönet meli ği
 Radyoaktif Atı kl arı n Kontrol ü Yönet meli ği
ile sı nıflandırılabilir.
Kaynakl arı n yöneti mi ni esas al an yasal ar ve yönet meli kl er i se genelli kle yukarı da
veril en yönet meli kl er ile şekillendiril miş esasl arı ortaya koyan yasal ardır. Bunl ar dan;
 İ mar Yasası, İ mar Pl anl arı
 Çevr e Et ki Değerl endir me ( ÇED) Yönet meli ği
 Gayri Sı hhi Müessesel er Yönet meli ği ( GS M)
 Zar arlı Ki myasal Madde ve Ür ünl eri Kontrol ü Yönet meli ği
 İş ve işçi Güvenli ği İle İlgili Tebli ğl er
il gili ol arak verilebilir. [10]
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2. 5. 2 ISO 14001 St andartl arı
2. 5. 2. 1 ISO 14001 St andartl arı nı n Anali zi
I SO 14001 Ul usl ararası St andartlar Kur ul uşunun çevre kalitesi i çi n düzenl edi ği bir
Çevr e Yöneti m Si st e mi st andartları di zisi dir ve yal nı z endüstriler i çin geçerli
değil dir.
 I SO 14001, hazırl anmı ş bul unan çevre kanun ve yönet meli kl eri ne uy ma ve sürekli
i yil eş me t aahhütl eri nden başka mutl ak bir çevre perfor mansı şartı ort aya koy maz.
 Me vzuatl arı n yeri ni al maz, onl arı ta ma ml ar.
 I SO 14001, kur ul uşun en i yi t eknol oji yi kull an ması gerekti ği ni belirt mez, a maç ve
hedefl eri n belirlenmesi nde t eknol oji k seçenekl erin di kkat e alı nması nı belirtir.
 I SO 14001, i şçi sağlı ğı ve güvenli ği yöneti mi ni i çer mez, kur ul uş i st erse çevre
yöneti mi ni n i çi ne al abilir.
 I SO 14001, I SO 9000 il e ort ak yöneti m si ste mi şartları na sahi ptir. Üçl ü
sor u ml ul uğun şartları nı n yakl aşı k % 20’si ni içerir. [5, 6, 11- 13]
Bu nedenl erle bu di zi ni n t e meli nde ol an i şl eyi şi 3 döngü il e açı kl a mak mümkündür.
Şekil 2. 5, 2. 6 ve 2. 7’ de çevre yöneti m si st e mi ni n 3 ana döngüsü gör ülme kt edir.
Aş ağı da bu döngül er açıkl an mı ştır. [5]
1. Döngü: Pl anl a ma f aali yetl eri ni n ol duğu döngüdür. Başl angı ç il e daha sonr aki
ol uşu ml arı n bir döngüsüdür. İl k defa çevre boyutl arı belirlenirken,

çevre

boyutl arı ndaki bir deği şikli kl e, a maç ve hedefl erde, çevre pr ogra mı deği şikli kl eri nde
ve çevre pr ogra ml arı gerçekl eşti kçe döngü ol uşur.
2. Döngü: 1. Döngüyü i çi ne al an sürekli bir döngüdür. Çevre pr ogra ml arı nı n
deva mlılı ğı nı veya başka bir deği şl e t ü m si ste mi n çalış ması nı sağl ar. Pl anl ar
uygul anır, uygul a mal ar öl çül ür, i zl enir, uygunsuzl ukl ar i çi n düzeltici ve önl eyi ci
faali yetl er başl atılır ve bu doğr ult uda pl anl ar düzeltilir.
3. Döngü: Tü m döngül eri kapsar. Tü m si st e me sürekli i yil eş me a macı yl a bakar ve
gerekirse politi kayı ve t üm si st e mi deği ştirir. Bu döngül eri n ol uş ma düzeni i se;
t 3. döngü >t 2. döngü >t 1. döngü şekli nde açı kl anabilir.
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Başl a
Yöneti mi n
Göz den
Geçi ril mesi

Çevre
Politi kası
Sürekli
İyil eş me
Pl anl a ma
- Çevre Yönl eri
- Kanuni ve Di ğer Şartlar
- Amaç ve Hedefl er
- Çevre Yöneti m Pr ogra mı

Ko nt rol/ Düzelti ci Faali yetl eri
- İzl e me ve Öl ç me
- Uygunsuzl uk, Düzeltici
ve Önl eyi ci Faali yet
- Kayıtlar
- ÇYS Deneti mi

Uygul a ma
- Yapı ve Sor u ml ul uk
- Eğiti m, Bili nç, Yet ki nli k
- İletişi m
- ÇYS Dokü mant asyonu
- Dokü man Kontrol ü
- Oper asyonel Kontrol
- Acil Dur u m Hazırlı ğı ve Bu Dur u mda
Yapıl ması Gerekenl er

Şekil 2. 5 I SO 14001 St andar dı nı n Maddel eri ni n Döngüde Al dı kl arı Yerl er

2. 5. 2. 2 Sürdürül ebilir Kal kı nma ve ISO 14001
Sür dür ül ebilir kal kı nma geliştir me pr oj el eri nde aktif r ol al mı ş kur ul uşları n t e mel
prensi pl eri nden biri ni oluşt ur makt adır. Sür dür ülebilir kal kı nma, Dünya Çevr e ve
Kal kı nma Ko mi syonu t arafı ndan “ Gel ecek kuşakl arı n kendi i hti yaçl arı nı t e mi n
edebil me hakl arı na zarar ver meksi zi n bugünün i hti yaçl arı nı karşıl ayan kal kı n ma
hareketi ” şekli nde t anı ml an mı ştır.
I SO 14001’i n sür dür ül ebilir kal kı nmaya nasıl yardı mcı ol duğunu anl a mak a macı yl a
belirli yaşa m stili nde yaşayan i nsanl ar üzerinde araştır mal ar yapılmı ştır. Bu
kapsa mda dünya üzerindeki

200 f ar klı kültür den gel en i nsan t opl ul ukl arı

değerl endiril miş ve özelli kl e yaşadı kl arı çevreyi kor u maya yöneli k faali yetl eri
i ncel en mi ştir. Sonuçt a bu t opl ul ukl arla yaşadı kl arı ort a m arası nda kuvvetli bir ilişki
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İl k Sefer de ve Pr oses,
ha mmaddede, mevzuat,
yatırı m, tasarı m
deği şi kli kl eri nde

Kapsa mı n Ol uşt urul ması

Politi ka, a maç ve hedefl ere çerçeve görevi gör meli, a maç
ve hedefl er belirlenirken öneml i Çevre Boyutl arı di kkat e
alı n malı dır

Çevre Boyutl arı nı n Belirlen mesi

Politi ka

Ek 1

3
Öne mli Çevr e Boyutl arı nı n Belirlen mesi

Yöneti mi n
Gözden
Geçiril mesi

Pl anl a ma

Ek 2

2

1
Amaç ve Hedel er

İzl e me ve Öl ç me
Düzeltici ve önl eyi ci faali yetler

Uygul a ma

Çevre Yöneti m Si st e mi Deneti mi

Si st e m Pr ogra ml arı

Spesifi k Çevre Yöneti m Pr ogra ml arı

Ger çekl eşen Çevre Yöneti m Progra ml arı

Şekil 2. 6 Çevre Yöneti mSi st e mi Ana Döngül eri

Ul aşıl an Çevre Yöneti m
Pr ogra ml arı nı n
deva mlılı ğı nı n sağl an ması ve
bunun i çi n prosedür
ol uşt urul ması

Ek 3

Uygunsuzl uk
Öne mli çevre boyutl arı nı n
det aylı anali zi
Pr obl e mi n t anı mı

Çevr e boyutl arı nı n mi kt arsal
ol arak öl çül mesi
Pot ansi yel seçenekl eri ort aya
kon ması

Öne mli çevre boyutl arı nı n
belirlen mesi içi n kriterl eri n
ol uşt ur ul ması
Ek 1

Düzeltici ve önl eyi ci
faali yet başl at ma kararı

Neden anali zi
Seçenekl eri n fi nansal açı dan
gözden geçiril mesi
Ek 2

Düzeltici ve önl eyi ci
faali yet pl anı

Pl anı n uygul andı ğı nı n
doğr ul an ması

ol u ms uz

ol u ml u
Çözü ml eri n et ki nli ği ni n
kontrol ü

Şekil 2. 7 Çevre Yöneti mSi st e mi Ek Döngül eri

Dos ya kapat ma
Ek 3

Hayır

ol duğu gör ül müşt ür. Bu ilişki yaşadı kl arı ort a mı n kendil eri i çi n gerekli besi n, su,
gi ysi gi bi kaynakl arı sağla ması gerçeği ne dayan makt adır. Ayrı ca çok direkt ve ki şisel
bir ilişki dir. Ort a mı n besi n, su, gi ysi gi bi hayati kaynakl arı sağl a ma yet eneği ne zarar
gel meye başl a madan bunu hi ssedebil mekt e ve gerekli önl e ml eri za manı nda
al abil mekt edir. Bu hususlar sür dür ül ebilir ilişki nin t e meli ni ol uşt ur makt adır. (9)
Sür dür ül ebilir kal kı nmanı n bazı te mel prensi pl eri aşağı da belirtil miştir:
 Çevr e üzeri ndeki et kil erin bili nci nde ol mak
 Bu et kil erl e il gili sor uml ul ukl arı kabul et mek
 Zar arlı et kil eri n azaltılacağı veya eli mi ne edil eceği ni taahhüt et mek
 Sor u ml ul uğu t opl ul uğun t üm üyel eri ne payl aş mak
Bu pr ensi pl er sür dür ül ebilir kal kı nma i çi n yeterli ol ma makl a birli kt e başl angı ç
aşa ması i çi n i yi bir t e mel ol uşt ur makt adır. Yukarı da bahsedil en dört prensi p I SO
14001 bünyesi nde de bul un makt adır. Tabl o 2. 1’ de bu konuda bir karşıl aştır ma
yapıl mı ştır. [19, 20]
Tabl o 2. 1’ de de gör üldüğü gi bi I SO 14001’in kapsa mı sür dür ül ebilir kal kı n ma
prensi pl eri yl e paral elli k göst er mekt edir. I SO 14001 sür dür ül ebilir kal kı nma hedefi ne
ul aş mada et ki n bir araçtır. Tek başı na yet erli ol masa da kalite yöneti mst andar dı il e
birli kt e değerl endiril melidir.
Tabl o 2. 1 Sür dür ül ebilir Kal kı nma Prensi pl eri ile I SO 14001’i n Karşılaştırıl ması
Sürdürül ebilir Kal kı nma Prensi pl eri
Et kil eri n bili nci nde ol ma

ISO 14001’i n Kapsa mı
Kur ul uşun
ür ün,
faali yet
ve
hi z metl eri ni n çevre yönl eri ni ve
çevresel et kil eri ni belirl e mesi ve
dokü mant e et mesi
Kur ul uşun bir çevre yöneti m si st e mi
tesis et me ve bunu et ki n bir şekil de
deva m et me zor unl ul uğu
Sür ekli geliş meyi ve kirl en meni n
önl en mesi ni t aahhüt eden bir çevre
politi kası nı n ol uşt ur ul ması
Çevr esel et kil ere yol açabil ecek
faali yetl erde görevli personel e, uygun
bir eğiti m pr ogra mı uygulanması

Sor u ml ul ukl arı kabull enme
Et kil eri n azaltıl ması
Sor u ml ul uğun t opl ul uğa dağıtıl ması
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2. 5. 3 Çevre Yöneti m Si ste mi St andartl arı nı n Karşıl aştı rıl ması
“Eco

Manage ment

and

Audit

Sche me” ( EMAS),

Avr upa

Bi rli ği’ni n bir

yönet meli ği dir. EMAS, BS 7750 t e mel alı narak hazırl anmı ştır. I SO 14001 gi bi
gönüll ül ük esası na dayanır ve 1995 yılı Ni san ayı nda yayı nl an mı ştır. I SO 14001’i n
el e manl arı i çer di ği gi bi ondan daha f azl ası na i şaret eder. I SO 14001 Eyl ül 1996’ da
yayı nl an mı ş ul usl ararası bir st andarttır ve sadece çevre yöneti msi st e mi değil, kıl avuz
st andartl arı yl a geni ş bir al ana i şaret eder. EMAS’ı I SO 14001’ den ayıran 3 öne ml i
ma ddesi var dır. Bunl ar, hal ka bil diri m, dış doğr ul ama, bel gel endir me ve kayıttır. [5]
Tabl o 2. 2 I SO 14001, BS 7750 ve EMAS ANNEX I te mell eri ni n karşılaştırıl ması
ISO 14001

BS 7750

E MAS ANNEX I

Kaps a m
 Her t ürde ve öl çüdeki
 Her t ürde ve öl çüdeki

kur ul uşl ara uygul anabilir.
kur ul uşl ara uygul anabilir.
 Tü m kur ul uş boyut unda
veya belirlenmi ş özel
böl gel ere uygul anabilir.

 Tü m kur ul uş boyut unda
veya belirlenmi ş özel
böl gel ere uygul anabilir.

Daha önceden seçil erek
belirlenmi ş üreti ml e il gili
endüstri kur ul uşl arı na
uygul anabilir.



Özel böl gel ere
uygul an malı dır (yerleşi m
al anı na özel dir.)



Çevr e perfor mansı na
öne m verir
İl k gözden geçir me
şarttır.
Çevr e boyutl arı nı n
belirlenmesi, uygun
ol duğunda, belirl enmi ş
il gili al anl arı içer meli dir.
Yı llı k çevre bil dirgesi
şarttır ve bağı msı z
kaynakl ar tarafı ndan
doğr ul an ması gerekir.

Odak Al anı
 Çevr e yöneti mi ne öne m
verir
 İl k gözden geçir me şart
değil dir; kıl avuzu ÇYS’
ne sahi p ol mayan
or gani zasyonl ara il k
gözden geçir meyi önerir.
 Çevr e boyutl arı nı n
belirlenmesi kur ul uşun
öne mli ol arak düşündüğü
çevre boyutl arı nı
gözönünde bul undur ur.
 Ka muoyuna Raporl a ma
Yı llı k çevre bil dirgesi
şart değil dir.








Çevr e perfor mansı na
öne m verir.
İl k gözden geçir me şart
değil dir; kıl avuzu ÇYS’
ne sahi p ol mayan
or gani zasyonl ara il k
gözden geçir meyi önerir.
Çevr e boyutl arı nı n
belirlenmesi, uygun
ol duğunda, belirl enmi ş
altı il gili al anı nı
içer meli dir.
Yı llı çevre bil dirgesi şart
değil dir.
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Hal ka bil diri m, hal kı n anl ayabil eceği bir dil de yazıl malı ve i çeri ği nde, kapsa m,
kur ul uşun t anıtı mı, pr osesi n t anıtı mı, kur ul uş sı nırl arı dı şı faali yetl er, çevresel
kor u ma f aali yetl eri, politi ka, alt ernatif pr osesl er ve ür ünl er, di ğer bil diri m t ari hi
başlı kl arı ol malı dır. Dı ş doğr ul a ma, bağı msı z denet çil er t arafı ndan yapılmalı, hal ka
bil diri m doğr ul a ması denet çil er t arafı ndan yapılmalı dır. Bel gel endir me, kur ul uşun
fizi ksel al anı di kkat e alı narak yapılır, EMAS l ogosu ür ünl er üzeri nde ol a maz.
[5, 13, 14] Tabl o 2. 2’ de standartlar arası te mel karşılaştır ma veril mi ştir. [5]
BS 7750, 1992’ de yayı nlanmı ş, 1994’t e revi ze edil erek st andartlaştırıl mı ş, 31 Mart
1997’ de yeri ni I SO 14001’e bırak mı ştır.

2. 6 Çevre Yöneti m Si stemi nde Çevre Politi kal arı
Beni msenen hedefl ere ul aş mak i çi n gerekli çevre politi kal arı nı n, hedefl ere ve
politi kal ara ait

uygul anabilir

çalış ma

pr ogra ml arı nı n belirl enmesi

gerekir.

Ekosi st e mi n t ü m canlı ve cansı z varlı kl arı ile büt ünsel bir yakl aşı m i çi nde
yönetil mesi ni sağl ayacak çevresel politi kal arı n bi reysel, çı karcı ve çevre karşıtı
ol a mayacağı gi bi yanlış ol ma hakkı da yokt ur. Politi kal ar a maç ve hedefl ere
ul aş manı n yoll arı ve strat ejileri ni ifade eder ken yapıl ması gereken araştır ma ve
i ncel e mel ere de ı şı k t utacaktır. Çevresel politika, a macı ve bili msel yapı sı yl a
ol uşt ur ul dukt an sonra bu politi kaya yöneli k yasal ar ol uşt ur ul malı dır. Politi kal arı n
te mel a maç ve pr ensi pleri ni n ort aya koyup değerl endiril mesi nden sonr a eyl e m
pl anl arı hazırl an malı, uygul an malı, uygul a mal ar i zl en meli ve daha i yi perf or mans
düzeyi ne ul aş mak i çi n alı nması gereken ek önl e ml er pl anl anarak uygul a maya
kon malı dır.

Çevre

politi kal arı

genel

ol uşt ur ul muşt ur: [1, 15]
 Su kalitesi
 Hava kalitesi
 Katı atı k yöneti mi
 Gür ült ünün azaltıl ması
 Mi kr okirl eticiler
 Toksi k ve radyoaktif atı klar
 Hast ane atı kl arı
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ol arak

aşağı daki

yönetiml er

i çi n

 Doğal ve yapay afetl er
 Ha mma dde ve doğal kaynakl ar ile il gili politi kal ar
 Vahşi yaşa m ve kırsal al anl ar
 Ter mal kirlenme
 Enerji ve doğal kaynakl arı n kull anı mı
 Değerl endir me, bil gi ve fi nans man
Yukarı da geçen her bir başlı k i çi n ayrı ayrı çevre mevzuatı na uyu m, kirl en meyi
kaynağı nda önl e me, atı k mi ni mi zasyonu, enerji t asarruf u, kaynakl arı kor uma ve geri
kazan ma il e opti mu m kull anı mı, yenil enebilir enerji kaynakl arı, enerji ni n veri mli
kull anı mı, t e mi z yakıt, t e mi z ha mmadde ve te mi z t eknol oji; ekol ojik dengeyi
geliştirecek, çevreye en az zarar verecek ve i nsan sağlı ğı na ol ums uz et ki
yarat mayacak f aali yetl eri n gerçekl eştiril mesi, kazal ara ve acil dur uml ara karşı
önl e ml eri n alı nması, i zle me- deneti m ve ön uyarı sist e ml eri ni n kur ul ması, mevcut
çevre kalitesi ni n sürekli ol arak i zl en mesi, t ehli keleri n önceden belirl en mesi, yöneti m
ve pl anl a manı n güçl endiril mesi i çi n veri t emeli ni n ol uşt ur ul ması göz önüne
alı nmalı dır. [1]
Kur ul uş i çi n çevre politikası, kur ul uş yöneti mi nin çevreye ver di ği t aahhütt ür. Çevr e
politi kası şu özelli kl eri taşı malı dır:
 Faali yetl eri, ür ünl eri ve hi z metl eri hakkı nda bil gi i çer meli, çevre etkil eri ni
kapsa malı dır.
 Kur ul uşun akti vit el eri ni dest ekl e mesi ni n yanı sıra, ür ün ve ser vi sl eri ile il gili
ol malı dır.
 Çevr esel faali yetl eri, hi zmetl eri ve et kil eri hakkı nda büt ünl eştirici bir bakı ş açı sı
sağl an malı dır.
 Ekosi st e m kaynakl arı kor unarak, geri kazanıl arak, fl orası ve f aunası; canlı ve
cansı z varlı kl arı ile sür dürül ebilir bir geliş me i çi nde ol malı dır.
 Or gani zasyonun t ü m biriml eri t arafı ndan anl aşılmalı, t üm biri ml ere il etilmesi ve
uygul a ması nı n sür dür ül ebilir ol ması gerekti ği beyan ve t aahhüt edil meli dir.
 Sür ekli geliş me ve yenil en me il kesi ni içer meli ve dest ekl e meli dir.
 Kur ul uşun t opl a mkalite, sağlı k, i ş güvenli ği gi bi di ğer politi kal arı il e uyu mi çi nde
ol malı dır.
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 Çevr e a maç ve hedefl eri tespit edil meli dir.
 Çevr esel perfor mansı artır malı dır.
 Çevr e mevzuatı na uyu mu sağl a malı dır.
 Ka muoyu t arafı ndan ul aşılabilir, dışa açı k ol malı dır.
Çevr e politi kası 3 te mel öğeden ol uşur: Uyu m, sürekli geliş me ve kor u ma.
Ana hedef çevresel sor unl ar da ve çevresel kirlilikt en arı nmı ş bir böl ge yarat maktır.
Bu hedef il e yol a çı kıl an çalış mal ar da belirlenmi ş ve kabul edil mi ş ol an önceli kl ere
ul aşabil mek i çi n a maç, hedef ve politi kanı n sapt an ması te meli ol uşur.
Çevr e politi kası sor un ve t ehli kel eri n yarat abileceği sağlı k t ehditleri nin ort adan
kal dırıl ması i çi n çözü m yoll arı geliştiren, seçenekl eri n gerçekl eştirilebilirli ği ni öl çen,
en gerçekl eşebilir seçeneği n uygul anabilir dur uma gel mesi i çi n i zl enecek strat eji yi
belirleyen, yapıl acak eyl e ml eri pr ogra ml ayan ve daha sonraki aşa mada da öl ç me,
izl e me ve değerl endir me unsurl arı nı bir geri besle me düzeni ol arak geliştiren çevre
yöneti m pr ogra mı nı i çermeli dir. Bu pr ogra m kapsa mı nda çevreni n t e mel unsurl arı nı
ol uşt uran para metrel erin kaynak ve kirl eti ci düzeyi nde genel bir envant eri
çı karılırken, geliştirilen pr oj eksi yonl arla sor un ve kirlili kl eri n gel ecekt e al acağı
konu m da belirl enmeli dir.
Çevr e yöneti mpr ogra mı, s or unun kaynakl arı nı n ve nedenl eri ni n i ncel en mesi yanı nda
çevresel bozun ma ve kirlen meni n t ü m or gani z mal ar üzeri ndeki et ki derecesi ni ve bu
et kil eri n yarat abil eceği sakı ncal arı sapt a mayı da hedef eder. Pl anl a manı n bir uzantısı
ol an çevre yöneti m pr ogra mı, çevreye et ki eden faali yetl eri önceli k sırası na gör e el e
al an; çevre il e il gili hedefl ere ul aş mak i çi n atılacak adı ml arı, uygul anacak
yönt e ml eri; za man çi zelgel eri ni, kaynak ve sor uml ul ukl arı belirleyen kı sa vadeli bir
pl andır. [1, 11, 15, 17]
Ul usl ararası Ti caret Odası (I CC) t arafı ndan geliştirilen çevresel deneti m; “kur u mun
çevresel ör güt, biri m, yöneti m ve eki p manl arı nın perfor mans düzeyi ni sist e mati k,
bel gel er dayalı, peri yodik ne nesnel ol arak değerlendiren bir çevresel yöneti mar acı ”
ol arak t anı ml an makt adır.
Bu t anı m çerçevesi nde, çevre deneti mi ni n a macı nı n kur u mun ül kede yür ürl ükt e
bul unan çevre mevzuatını n öngör düğü koşull ara uygunl uk düzeyi ni güvence altı na
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al mak ol duğu söyl enebilir. Çevre deneti mi süreci nde yanıtl anması gereken t e mel
sor unl ar şunl ar ol malı dır:
 Kur u m nel er üret mekt edir?
 Faali yetl eri n riskl eri nel erdir ve nasıl tahmi n edil ebilir?
 En öne mli tahri bat ve et kileri nel erdir? Bu et kil er nasıl öl çül ür?
 Çevr eye bırakıl an e mi syonl ar nel erdir?
 İçi nde bul unan koşull ar me vzuat a uygun mudur?
 Daha i yi bir perfor mans düzeyi ne ul aş mak mü mkün mü?
 El de edil en sonuç daha az mali yet ile el de edil ebilir mi ?
 Çevr eni n daha i yi kor unması içi n yapıl ması gerekenl er nel erdir.
Denet çil er gerekli bil gileri t opl ayacak, değerl endirecek, bunl ara dayalı s onuçl arı
ve

önerilerde

denetl en mesi yl e,

kuru mun

belirleyecek

bul unacaktır.
çevre

Uygul a mal arı n

pl anl aması

peri yodi k

çalış mal arı na

ol arak

s üreklili k

kazandırılacaktır.
İyi ve et kili bir çevre yöneti mi önceli kl e çevre kalitesi ni n ve bu kalit eyi et kil eyen
unsurl arı n doğr u ol arak sapt an ması na, i ncel enmesi ne ve pl anl an masına dayanır.
Yapıl acak pl anl a ma çalışmal arı nı n kapsa m ve boyut unun il gili kur ul uşl arın çevr esel
kalite il e il gili hedefl eri ve bu hedefl eri gerçekl eştir mek üzere i zl eyeceği politi kal ar
belirlenmeli dir. [1, 11, 15-17]

2. 7 Çevre Yöneti m Si steml eri nde Pl anl a ma
Sapt an mı ş ol an hedefl er doğr ult usunda çevre yöneti m si st e mi ni n pl anl an ması na
başl an malı dır. Pl anl a ma sırası yl a;
1) Ekono mi k girişi ml eri n çevresel et kil eri ni n belirlenmesi
2) Çevr esel kirlili kl eri önl eme k ve kalit eyi yükselt mek
3) Çevr esel pl anl a maya ve çevre konusundaki çalış mal arı n eşgüdü müne önceli k
veril mesi
4) ÇED sist e mi ni n ul usal ve yerel öl çekt e kur u msall aş ması nı n sağl an ması
5) Faali yetl eri n yaşa m boyu sür dür ül mesi ve i zl en mesi
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hedefl eri nden yol a çı karak çalış mal ar yür üt ül melidir. [1, 11]
Çevr esel kaliteni n korun ması ve geliştiril mesi ne yöneli k a maç ve hedefl er
belirlendi kt en sonra, bu hedefl eri gerçekl eştirecek ör gütl en mel er sağl an malı,
önl e ml er alı nmalı ve pl anl a mada yer al malı dır.
Me vcut çevre mevzuatı çerçevesi nde yasal yüküml ül ükl er ve gereklili kl er pl anl a ma
aşa ması nda ort aya konmalı, bu yönde ort aya konacak f aali yet belirlen meli ve
izl en meli dir. Sapt anan hedefl ere ul aşabil mek i çin i zl enecek yol, çevre strat ejileri ni
ol uşt uracaktır.

Ancak

pl anl a ma

çalış masında

önceli kl e

mevcut

dur u m

değerl endiril meli ve çevre kalitesi sapt an malı dır. Bu aşa mada;
 Yasal ve yöneti msel gereksi ni ml er
 Çevr esel faali yetl eri n tanı ml an ması
 Me vcut çevre yöneti mi ni n i ncel en mesi, daha önceki çevresel kazal ar, ol ayl ar,
cezal ar ve bunl arı n sonucunda önl eyi ci tedbirl eri n belirlenmesi.
 Faali yeti n et kil eri ni n i ncel en mesi ve değerl endiril mesi kapsa mı nda normal ve
anor mal işl et me koşull arı ile pot ansi yel acil dur umlar bul un malı dır.
Me vcut kalite sapt andıkt an sonra böl ü m 2. 1’de bahsedil en 4 t e mel strat eji
uygul an malı dır. Önceli kle çevre hedefl eri doğr ultusunda ul aşıl acak çevre kalitesi i çi n
yapıl ması gerekenl er ve alı nacak t edbirl er belirlen meli dir. St andartl ara uyul malı dır.
At ı kl arı n deneti m altı na alı nması sağl an malı dır ve t ü m bunl ar öl ç me ve i zl e me
sist e ml eri il e kontrol edilmeli dir. El de edil ecek verilerl e envant erl er ol uşt urul malı ve
kirlili k harit al arı çı karıl malı dır. Son ol arak i se et kili bir denetim si st e mi
ol uşt ur ul malı dır. Çevresel hedefl er aşağı daki esasl arı kapsayacak şekilde ort aya
kon malı dır:
 Çevr e kaynakl arı il e ilgili faali yetl eri n, ür ün ve hi z metl eri n çevresel et kil eri
ekosist e m dengesi ne ve belirlenmi ş ol an st andartl ara uygun ol malı,
 Çevr e yasal arı, yönet meli kl eri ve bunl arı yür üten kur ul uşl arı n yaptırıml arı na
uygun ol malı,
 Sür ekli gelişen bir çevre perfor mansı taahhüt et meli,
 Di ğer politi kal arl a uyu ml u ol arak çevre kalitesi nin kor un ması nı t e mel belirleyi ci
unsur ol arak al an pl anl ama çalış ması yapıl malı,
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 Çevr esel et kil er pl anl ama çalış mal arı nda en öne mli unsur ol arak göz önüne
alı nmalı,
 Enerji tasarruf u yapıl mal ı, yenil enebilir enerji kaynakl arı geliştiril meli,
 Her t ürl ü çevresel kirliliği ve bozun mayı engelleyecek veya bunl ar mevcut i se
dur u mu düzelt ecek önl eml er alı nmalı, çevre kalitesi ve i nsan sağlı ğı kor unmalı,
 Pr osest e kull anıl an ki myasal maddel er azaltıl malı,
 Kaynakl arı n opti mu m kullanı mı sağl an malı, israfı önl en meli,
 Hava, su, t oprak, gör ünt ü ve gür ült ü kirlili ği azaltıl malı,
 At ı kl ar kontrol altı na alı nmalı,
 At ı kl arı n alıcı ort a mdaki et kil eri kontrol altı na alı nmalı,
 Sür ekli geliş me kavra mı t üm uygul a ma al anl arı nda geçerli ol malı,
 Bi l gi akışı içi n gerekli ve yet erli dokü mant asyon bul un malı,
 Çevr esel faali yet ka mu yararı na ol malı ve hal kı n izni alı nmalı,
 Deği şi k t ehli kel er i çi n acil dur u m ve acil dur u m s onrası pl anl ar hazırl anmalı dır.
[1, 16, 17]
Çevr e eyl e m pl anl arı nın hazırl anması nda ve uygul an ması nda yer alacak t e mel
et ki nli kl er aşağı da belirtil di ği gi bi ol malı dır: [17, 18]
Yöneti mden çevreni n i yileştiril mesi hususunda t aahhüt alı ndı kt an sonra kur ul uşun
çevre üzeri nde doğr udan veya dol aylı t üm et kil eri ni n t anı ml an ması, i ncelen mesi ve
değerl endiril mesi a macı yla mevcut dur u mun belirlenmesi çalış ması yapıl malı dır. Bu
çalış ma i çi n bir t akı m ol uşt urarak ha mmadde ve doğal kaynak kullanı mı ndan
atı kl arı n belirl enmesi ne, atı ğı n çevre üzeri ndeki et kil eri ne, et ki boyut u veya
pot ansi yel risk derecesi ne kadar geni ş bir al anda envant er çalış ması yapılmalı dır. Bu
çalış ma sırası nda sor u list el eri kull an mak, mül akatl ar yap mak, doğr udan öl çü m
yap mak, mevcut ol an kayıtları n i ncel en mesi gi bi çeşitli yönt e ml er kul lanıl abilir.
Değerl endir me aşa ması nda kur ul uşun yükü ml ül ükl eri ni belirleyerek, çevre et kil eri,
geç mi şt e yaşanan kazal arı n sonuçl arı,

yönet meli kl ere uyu ms uzl uk,

mevcut

faali yetl eri n dur u mu, et kil eri ve yeni geliş mel er di kkat e alı narak i ncel e mel er
yapıl malı dır. Bu çalış mal ar sonucunda ul aşıl an bilgil er bel gel en meli dir çünkü bunl ar
daha sonraki aşa mada politi kanı n belirlenmesi ne dol ayı sı yl a çevre yönetim si st e mi
içi n belirlenecek ol an a maç ve hedefl ere te mel ol uşt uracaktır.
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At ı k yöneti mi kapsa mı nda değerl endiril mesi gereken i ki nci deneti m şekli i se
faali yetl eri n kendi t esisl eri ni n perfor mansı nı s ürekli öl ç mel eri dir. Tesi sl er de
ol uşt ur ul muş ol an çevre yöneti m si st e mi ni n deva mlılı ğı nı n sağl an masına biri nci
derecede kat kı da bul unacak, i zl e me ve denetim ancak bu şekil de sağl anabilir.
Ör neği n atı ksu arıt ma t esisi bul unan bir endüstride arıt ma t esisi ni n perfor mansı nı n
öl çül mesi ve kontrol ü ancak yet erli donanı ma sahi p bir l aborat uar ile mü mkün
ol acaktır. İ ncel e mel er sonucunda ort aya çı kan uyu ms uzl ukl arı n gi deril mesi i çi n
düzelti ci ve önl eyi ci pr ogra ml ar belirlenmeli dir.

Yöneti m bu progra ml arı n

uygul an ması nı t e mi n et meli dir. Yapıl an t ü mi ncel e mel er ve t espitler belgel er hali ne
getiril meli dir. Hava e mi syonl arı nı n da gerek i ç ort a mda gerekse dı şarı ya atıl dı kl arı
anda öl çül mel eri yi ne l aborat uar i mkanl arı nı n yeterli düzeye getiril mesi ile mü mkün
ol acaktır. Yasa ve yönet mekl er çerçevesi nde gerçekl eştirilecek t ü m öl çü m ve
değerl endir mel eri n yasanı n hedefi ile uyu ml u ol ması gerekir.

2. 8. Çevre Yöneti m Si ste ml eri ile Kalite Yönetim Si ste ml eri Arası ndaki İlişkil er
Kalit e yöneti mi, yönetim f onksi yonl arı nı n t ü münü il gil endir mekt edir. Yöneti mi n
kalite politi kası nı t espit et mesi ve uygul a ması ol arak ifade edil ebilir. Kalit e yöneti mi;
strat eji k pl anl a ma, kaynakl arı n t ahsisi, i şl etil mesi ve değerl endirilmesi gi bi
sist e mati k faali yetl eri de i çer mekt edir. Kalit e politi kası, üst yöneti m tarafı ndan
kur ul uşun kalite hedefleri ni n belirlenmesi i şl emi dir. Kalit e i çi n sor uml ul uk, üst
yöneti me ait ol sa da i st enil en kaliteni n el de edilmesi or gani zasyonun t üm üyel eri ni n
katılı mı nı gerektir mekt edir. [19, 20]
Çevr e yöneti m st andartları il e özelli kl e son yıllarda yaygı nl aşan kalit e yöneti m
st andartl arı arası nda öne mli benzerli k bul un makt adır. Kalite güvencesi, müşt eri
bekl entileri ni n karşılanması, üreti m pr osedür ündeki veri mlili ği n arttırıl ması, sürekli
geliş meni n sağl an ması nı hedefl e mekt edir. Çevre yöneti m si st e ml eri bunl ara ek
ol arak çevre il e il gili mevcut yasal yükü ml ül ükl eri n de yeri ne getiril mesi ni
kapsa makt adır. Ayrı ca çevre yöneti mi nde sürekli geliş me, müşt eri bekl entisi ni n
yanı nda kur ul uşl arı n kendil eri ni n bekl edi ği a maç ve hedefl er il e de sağlanmalı dır.
[19, 20]
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Yapı sal ol arak karşılaştırıl dı ğı nda i ki st andar dın da ort ak t e mel unsurlara sahi p
ol dukl arı gör ül mekt edir. Bu unsurl arı n başlı cal arı aşağı da veril mi ştir:
 Politi kanı n t espiti
 Ger ekli kaynakl arı n ve eğiti mi hti yacı nı n belirlenmesi
 Ür eti m pr osesl eri ni n kontrol ü
 Si st e m dokü mant asyonu
 Dokü man kontrol pr osedürl eri ni n ol uşt ur ul ması
 Kayıtl arı n t ut ul ması
 İç tet ki kl er
 Al t yapı cı ve t edari kçi firmal arı n t et ki ki
 Yöneti mi n gözden geçirilmesi
 Yöneti mi n t e msil cisi ni n at an ması
 Pl anl a ma
 Düzenl eyi ci ve önl eyi ci faali yetl er
 Kriti k pr oses ve faali yetleri n i ncel en mesi
 Yasal düzenl e mel er den kaynakl anan yükü ml ül ükler
 Kali brasyon
Her i ki st andar dı n da özgün gereklili kl eri ol sa da çevre yöneti msi st e mi ni n pek çok
unsur u t ek bir yöneti msi st e mi ol uşt ur mak üzere kalite yöneti mi yl e ent egre edil ebilir.
Kalit e yöneti mi uygul ayan kur ul uşl arı n çevre yöneti m si st e mi uygul a ması yap mak
ist edi kl eri za man öne mli avant ajl ara sahi p ol dukl arı söyl enebilir. Tü m benzerli kl ere
rağmen yöneti m si st e ml eri i çi n hazırl anacak ol an dokü manl arı n çevresel et kil eri n
tanı ml an ması nı, kontrolünü ve azaltıl ması nı sağl ayacak nit eli kt e ol ması na di kkat
edil meli dir. [19, 20]
Özelli kl e ort ak bir si st em di zaynı söz konusu ol duğunda hazırl anacak dokü manl arı n
yet eri nce ayrı ntılı ol ması na di kkat edil meli dir. Ör neği n her i ki st andar dı n da ort ak
unsur u ol an dokü man kontrol ü hakkı nda yazıl acak bir pr osedür, he m çevre yöneti mi
he m de kalite yöneti mi dokü manl arı nı içer meli dir.
Ancak gereği nden f azl a ayrı ntı ya gir me meye di kkat edil meli dir. Ör neği n kali brasyon
konusunda ol uşt ur ul acak çok ayrı ntılı bir pr osedür, kali brasyon gerektirme yen bazı
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öl çü m eki pmanl arı nı da i çerebilir. Dol ayı sı yl a kur ul uşl ar dokü mant asyon i şl e ml eri
ol dukça di kkatli yür üt mekt edirl er. [19, 20]

2. 9. Çevre Yöneti m Si ste ml eri ni n Sağl adı ğı Ekono mi k Kazançl ar
Günü müz dünyası nda r ekabet edebil mek eşit koşull ar altı nda mücadel e edebil me
yet eneği, veri mlili ği n arttırıl ması, gelirleri n arttırıl ması, mali yeti n düşürül mesi ve
kur ul uşun i majı nı n deği ştiril mesi gi bi fakt örl ere bağlı dır. Ti carett e mall arın her hangi
bir engel e takıl madan serbest çe dol aşabil mesi ist en mekt edir.
Üzeri nde anl aş ma sağl anan I SO 9000 ve I SO 14000 gi bi st andartlar alı cı ve
satı cıları n hakl arı nı daha i yi kor u mal arı nı sağl a makt a ve sı nır öt esi ti careti
kol ayl aştır makt adır. I SO 14000 st andar dı nı n kur ul uşl ara sağl ayacağı

çevre

perfor mansı yl a, kur ul uşlar gelirl eri ni arttırı p prosesl eri ni veri mli hal e getir meni n
yanı nda mali yetl eri ni düşür müş ol url ar. Ayrı ca bu şekil de rekabet güçl eri de art mı ş
ol ur. [19, 20]
Ul usl ararası st andartları n a macı, ul usal st andartl ardan kaynakl anan ti cari engell eri n
ort adan kal dırıl ması dır. Eşit koşull arda

mücadel e edil mesi ni sağl ama kt adır.

Kur ul uşl arı n başarısı spesifi kasyon ve st andartlara uyu m sağl a ma kabili yetl eri il e
doğr u orantılı dır.
2. 9. 1 ISO 14001’i n Çevresel ve Ekono mi k Faydal arı
Za manl a ür ün ve hi z met leri n çevresel mali yet ve f aydal arı nı n daha i yi anl aşıl ması
gerekti ği ort aya çı kmı ştır. Pek çok kur ul uş çevresel veri mlili ği n arttırıl ması sonucu
mali yetl eri n yüksel eceği ve kazancı n çok daha az ol acağı gör üşündedir. Fakat
yapıl an uygul a mal ar değerl endiril di ği nde bunun t a m t ersi bir dur um ol duğu
gör ül mekt edir. Çevre yöneti msi st e mi ni n kur ul ma aşa ması ndaki il k yatırım mali yeti
caydırı cı unsur ol ma mal ı dır. Tü m kur ul uşl arı n kendil eri ne göre yap mı ş ol dukl arı
uygul a mal arla zat en bir çevre yöneti mi yaptı kl arı di kkat e alı ndı ğı nda t ek yap mal arı
gerekeni n bunl arı st andartlar doğr ult usunda geliştir mek ol duğu gör ül mekt edir. Çevr e
yöneti msist e ml eri ni n kurul uşl ara yarar sağl ayabileceği al anl ar açı kl an mı ştır: [19, 20]
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1)

Yasal

düzenl e mel ere uyu m:

I SO 14001 st andar dı, kur ul

bünyesi nde

ol uşt ur ul acak bir risk kontrol pr ogra mı i çi n t emel t eşkil edebilir. Çevre yöneti mi,
günü müzde kur ul uşl arı n bazı sor u ml ul ukl arı yeri ne getir mek i çi n uygul adı kl arı bir
faali yet hali ne gel mi ştir. Daha az t ol eranslı yasal düzenl e mel er ve çevre probl e ml eri
konusunda

gi derek

art an

ka muoyu

hassasi yeti,

çevresel

perfor manst an

kaynakl anabil ecek yasal, fi nansal ve ti cari riskl eri n çok di kkatli bir şekil de
değerl endiril mesi ni gerektir mekt edir. Kı sıtlı sayıdaki si gort a şirketi ni n sunduğu, pek
çok koşul a bağlı ve çok f azl a i stisnai dur u mun ol duğu çevresel hasar politi kası
bul un makt adır. Uygul anacak i yi bir çevre yöneti mi sayesi nde si gort a kapsa mı na
gir meyecek ol an ol ası çevre kazal arı nı n önüne geç mek mü mkün ol acaktır.
Çevr esel faali yetl erde başarısı zlı k ol ması dur u munda kur ul uşl ar i çi n ol dukça öne ml i
sor unl ar meydana gel ebilir, yasal mevzuatl a karşı karşı ya kalı nabilir ve hasarı n
gi deril mesi yüksek mal i yetl er gerektirebilir. Ayrı ca ka muoyu ve si vil t opl u m
kur ul uşl arı ndan da bir çok ol u ms uz t epki gel ebilir. Hatt a önceden yapıl mı ş bazı
anl aş mal ar i pt al dahi edilebilir.
Yasal mevzuat a uyu m s ürekli geliş meyl e birli kt e I SO 14000’i n i ki t e mel prensi bi dir.
Kur ul uş kendi faali yetl eri il e il gili mevzuatı belirleyerek mevcut dur umu ort aya
koyar ve sürekli izl e meyl e za manı nda önl eyi ci ve düzelti ci önl e ml eri alı nabilir.
2) Mali yetl eri n düş ürül mesi/ kazancı n arttı rılması: Et ki n bir çevre yöneti mi yl e
mali yetl eri n düşür ül mesi yönünde yapıl acak uygul a mal ar belirl enebilir. Ür ünün
mali yeti ni azalt acak t eknol oji k deği şi kli kl er yapıl arak ha mmadde, enerji ve
işgücünün daha et ki n kull anıl ması sağl anabilir. Ki rl en me ve çevresel et kil eri n
azaltıl ması rekabet gücünü arttırır. Atı kl arı n doğaya direkt ol arak veril mesi
kaynakl arı n ekono mi k kullanıl madı ğı nı göst erir.
Çevr esel perfor mansı n i yil eştiril mesi ne yöneli k çalış mal ar sırası nda ki rl en meni n
kontrol edil mesi, yüksek mali yet gerektir mekt edir. Bunun yeri ne kaynağı nda kontr ol
uygul a ması yl a kirlili k ol uş madan önl e m al arak ol uşacak et kil eri n mi ni mi ze edil mesi
daha ekono mi k bir uygul a madır. Kalite yöneti mi ni n yaygı nl aş ması yla i mal att a
ol uşan kayı pl arı n önüne geç mek mü mkün ol muşt ur. Şirketl er; pr oses, ür ün ve
hi z metl eri n her kade mesi ne kalite anl ayı şı nı yerl eştir meye çalış makt adır. Benzer

38

şekil de çevresel et kil eri n azaltıl ması da pr oses ve ür ün di zaynı na ent egre edil meli dir.
Çevr e perfor mansı nı n i yileştiril mesi ni n faydal arı şöyl e sıral anabilir:
 Ha mma ddel eri n et kili kull anı mı, geri dönüşümü ve yeni den kull anı mı yl a
ha mmadde t asarruf u
 Pr oses veri mi ni n art ması ve arı zal arı n azal ması
 Yan ür ünl eri n daha et kili kull anı mı
 Enerji tasarruf u
 Ha mma dde mi kt arı nı n azal ması yl a taşı ma ve depola ma mali yetl eri ndeki düşüş
 Daha güvenli bir çalış ma ort a mı
 Emi syon, deşarj, atı k nakli ve bert arafı ndan kaynakl anan mali yeti n azaltıl ması
 Ür ün kalitesi ndeki artış
 Daha geliş mi ş ve güvenli ürün üreti mi
 Ha mma ddeni n et ki n kullanı mı sonucu düşük ür ün mali yeti
 Paketl e me ve a mbal aj mali yeti ndeki düşüş
 Doğal kaynakl arı n daha veri mli kull anı mı
3) Kaynak yöneti mi: Kaynak yöneti mi nde, çevre yöneti m si st e mi kur ul uşl ara bazı
strat eji k faydal ar sağl ayabilir. Kull anıl an bazı maddel er daha sonradan zararlı et ki si
ol duğu ort aya çı karsa yasakl anabilir. Yöneti m si ste mi kur ul uşun bu gi bi dur u ml ara
hazırlı klı ol ması nı sağl ar. Aynı şekil de t edari kçi fir mal ar dan t e mi n edil en maddel er
konusunda da benzer duru ml ar ol uşabilir. Yönetim si st e mi yl e kur ul uşun benzer t ü m
dur u ml ara hazırlı klı ol ması sağl anır.
4) İ maj: Çevre sor unl arı konusunda art an ka muoyu hassasi yeti sonucu, kur ul uşl ar
ür ünl eri

üzeri nde çevreye

ver di kl eri

öne mi

belirten i şaretl er

kull an maya

başl a mı şl ardır. I SO 14001 st andar dı, ür ünün çevre dost u ol duğunu göster mek i çi n
kull anıl masa da kur ul uşun çevre üzeri ndeki et kileri ni sürekli azalt maya çalıştı ğı nı
göst erir.
5) Çalışanl arı n moti vasyonu: Çevre yönetim si st e mi ni n varlı ğı, çoğunl ukl a
çalışanl arı n mor al ve moti vasyonunu arttır maktır. Topl u m çevre sor unl arıyl a gitti kçe
daha f azl a il gil enmekt e ve çevresel et kil eri n azaltıl ma ması dur u munda gel ecek
kuşakl arı n karşılaşacağı s or unl arı çok i yi anl ama kt adır. Moti vasyon artışı nı n bir
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di ğer faydası i se, et kil eri n ve mali yetl eri n azaltıl ması konusunda gel ebilecek ol an
öneril erdir.
2. 9. 2 Bel gel endi r me ni n Faydal arı
Ür eti cil er ve t üketi cil er ar ası ndaki ilişki, ür ün ve hi z metl eri n kalitesine duyul an
güvenl e il gili dir. Kur ul uşun sahi p ol acağı bir bel ge, ür ün ve hi z metl eri n kalitesi ni
göst erecektir. Bi r bel ge sahi bi ol mak il k aşa mada yüksek mali yet getirse de daha
sonra öne mli kazançl ar sağl ayacaktır. Bir yöneti m si st e mi uygul ayarak bunu
bel gel eyen kur ul uşl arı n di ğerl eri ne göre yasal mevzuat a daha uyu ml u ol dukl arı
söyl e mek doğr u ol acaktır. Yasal ot orit el er de bu kur ul uşl arı n yüküml ül ükl ere
uyacakl arı na ve pr obl em ol duğu za man gerekli önl e ml eri al acakl arı na daha f azl a
güven duyarl ar. [19, 20]

40

3. TI BBİ ATI KLARI N YÖNETİ Mİ

3. 1 Tı bbi Atı k Tanı mı
30 yıl dan uzun bir süredir A. B. D. ’de, sağlı k sekt ör ünden kaynakl anan atı kl arı n
eyal etl er arası t aşı nı mı na dair bazı f or ml ar mevcutt ur. Radyoaktif tı bbi atı kl arı n da
uzakl aştırıl ması yönet meli kl ere bağl an mı ştır. Bu konuda birçok yasanı n mevcut
ol ması na rağ men, 1988 yılı nda çok sayı da i ğne, bandaj ve kanlı atı kl ar, East Cost ve
Gr eat Lake pl ajl arı na boşaltıl mı ştır. Bu ol ay ve bunu t aki p eden medya haberl eri,
yöneti mi n bu ti p atı k uzakl aştır ma f aali yetl eri ni kontrol de duyarsı zlı ğı ol arak
yor u ml an mı ş, hal kı n t epki si ni çek mi ştir. Kongreler ve bazı eyal et yasa ma or ganl arı
bu ol ayı el e al mı ş ve kı sa s ürede, t aşı nı mı ve uzaklaştırıl ması ayrı bir st at ü gerektiren
ve “tı bbi atı k” ol arak t anı ml anan bir kavra m ol uş muşt ur. Günü müzde “tı bbi atı k”
kavra mı ol arak ne genel bir t anı m ne de bu tip atı kl ar i çi n geçerli düzenli bir
yönet meli k ol uşt ur ul a ma mı ştır. Fakat “tı bbi atık” t anı mı nı Ameri ka Kaynakl arı n
Kor unu mu ve Geri Kazanı mı Yasası’ndan ( RCRA) çok geni ş kapsa mlı ol arak el e
al mı ştır. RCRA’ ya göre tı bbi atı k şu şekil de t anıml anır: “İ nsan ve hayvanl arı n t anı,
tedavi veya bağı şı klı k çalış mal arı sırası nda veya bi yol oji k üretim ve t est
aşa ması ndan kaynakl anan katı atı kl ardır. ” RCRA’ nı n t anı mı nda; enfekte, enfekt e
ol mayan atı kl ar gi bi bir ayrı m bul un ma makt adır. Tı bbi atı kl ar çok büyük or anda
aşağı daki faali yetl erden kaynakl anırl ar: [21]
 Hast anel er
 Ayakt a tedavi yapıl an klini kl er
 Tı bbi laborat uarl ar
 Di ş dokt or u muayenehanel eri
 Vet eri ner muayenehaneleri
 Ar aştır ma l aborat uarl arı
 He mşireli k kabi nl eri
 Gezi ci cerrahi mer kezl er
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 Di yali z mer kezl eri
 Kan bankal arı
 Bi yot eknol oji fir mal arı
Bunl ara il ave ol arak, cenaze evl eri ve ev i çi faali yetl erden de tıbbi atı kl ar
kaynakl an makt adır.

3. 2 Yasal Çerçevel er

3. 2. 1 A. B. D. ’ de Tı bbi Atı k Yöneti mi
A. B. D. ’de Kası m 1988’de “ Tı bbi Atı k İ zl e me Kanunu” çı karıl mı ştır. Bu kanun
altı nda, tı bbi atı kl arı n i zle me ve yöneti mi ne dair 2 yıllı k bir de monstrasyon pr ogra mı
ol uşt ur ul muşt ur. RCRA’ nı n hazırl adı ğı rehber ki tapt a, katı ve zararlı atık yöneti m
pr ogra ml arı na giriş bil gileri veril mi ştir. Bu r ehber kit apt a; RCRA’ nı n t anı mı, RCRAD alt başlı ğı il e katı atı k yöneti mi, RCRA- C alt başlı ğı il e zararlı atı k yöneti mi, yer
altı depol a ma t ankl arı yöneti mi, RCRA-I alt başlı ğı il e di ğer kanuni hükü ml er il e
RCRA il e di ğer çevre kai del eri il e ilişkil er yer al makt adır. Bu başlı kl ar altı nda, bu
de monstrasyon pr ogra mı nda, “Tı bbi Atı k Yönet meli kl eri ” alt başlı ğı il e tı bbi atı kl ar
içi n depol a ma, taşı ma ve uzakl aştır ma hususl arı ele alı nmı ştır. [22]
Bu de monstrasyon pr ogra mı nı n a macı; tı bbi atıkl arı n t anı mı nı, bi na i çi atı kl ar dan
hari ç t ut arak yap maktır. Bu pr ogra m doğr ult usunda el e alı nan konul ar aşağı dadır:
Tı bbi Atı k İçeri ği:
 Kült ürl er ve enfeksi yon yapı cı madde st okl arı
 İnsan kaynaklı pat al oji k atı kl ar (ör n., mendil, vücut parçal arı v. b.)
 İnsan kanı ve kan ür ünl eri
 Kull anıl mı ş kesi ci al etler (örn., şırı ngal ar, i ğne uçları v. b.)
 Hayvan atı kl arı
 Özel i zol e atı kl ar ( ör n., bul aşı cı hast alı k geçiren hast al ardan kaynakl anan atı kl ar
v. b.)
 Kull anıl ma mı ş kesi ci al etler (örn., yara di kiş i ğneleri, neşt er, şırı nga v. b.)
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Tı bbi Atı k ile Zararlı Atık Karşıl aştır ması
Tı bbi atı kl ar RCRA t arafı ndan katı atı k ol arak t anı ml andı kl arı i çi n, C alt başlı ğı nda
“zararlı atı k” ol arak karakt eri ze edilirler. Di ğer bir deği şl e, bir faali yett en
kaynakl anan atı ğı n tı bbi atı k ol arak değerl endirilmesi i çi n, bu atı ğı n list elen mi ş veya
karakt eri ze edil mi ş ol ması gerekir. Eğer tı bbi atı k, zararlı bir atı ksa, bu C alt başlı ğı
altı nda zararlı atı k sı nıfı na gir mesi içi n gerekli şartları sağl a malı dır.
Şekil 3. 1.’de belirtil di ği gi bi; eğer tı bbi atı k ne list el en mi ş ne de karakt eri ze
edil mi şse, “tı bbi atı k” düzenl e mesi ol arak RCRA- J alt başlı ğı nda altı nda t anı ml anır.
Eğer list el en mi ş veya karakt eri ze edil mi şse, RCRA- C alt başlı ğı nda “zararlı atı k”
ol arak t anı ml anır.

Li st el en me mi ş ve
karakt eri ze
edil me mi ş tı bbi atı k

Li st el en mi ş veya
karakt eri ze edil miş
tı bbi atı k

Li st el en mi ş veya
karakt eri ze edil miş, tı bbi
ol mayan zararlı atı k

RCRA- J alt başlı ğı

RCRA- C alt başlı ğı

RCRA- C alt başlı ğı

Şekil 3. 1 RCRA’ ya Gör e Tı bbi Atı k ile Zararlı Atık Karşıl aştırıl ması
RCRA- C alt başlı ğı, zararlı atı kl arı n beşi kt en mezara yöneti mi ni sapta mak i çi n
kur ul muş f ederal bir pr ogra mdır. Bu pr ogramı n a macı, zararlı atıkl arı n el e
alı nması nda, i nsan sağlığı ve çevreyi kor u maya yöneli k bir t ut umun sağlan ması dır.
Bu a maç çerçevesi nde, C alt başlı ğı nı n yönet melikl eri, zararlı atı k ol uşu mu, t aşı nı mı,
arıtı mı il e depol a ma ve uzakl aştır ma f aali yetl eri ni el e alır. Prati kt e bunun amacı, çok
yüksek sayı daki zararlı atı k üreti cileri ni n yöneti mi dir. C alt başlı ğı, ner edeyse
Ameri ka Çevre Kor u ma Teşkil atı’nı n ( EPA) şi mdi ye kadar geliştirdi ği en kapsa mlı
yönet meli ktir. Bu yönetmeli k il k ol arak hangi katı atı ğı n, zararlı atı k krit erl eri ni
sağl adı ğı nı t espit eder. Daha s onra i se zararlı atı kl a t e mast a ol an 3 kat egori
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(üreti ciler, t aşı yı cıl ar ve arıt ma/ depol a ma il e uzakl aştır ma biri ml eri) içi n çeşitli
gereklili kl eri belirl er. Ayrı ca C alt başlı ğı, arıt ma/ depol a ma il e uzakl aştır ma
biri ml eri ni n di zaynı ve güvenl e çalış ması i çi n t ekni k st andartları da ort aya koyar. Bu
st andartl ar, zararlı atı ğın çevreye t ahli yesi ni mi ni mi ze et mek i çi n t asarlanmı ştır.
Ayrı ca arıt ma/ depol a ma il e uzakl aştır ma biri ml eri i çi n geçerli ol an kanunları n t al ep
etti ği i zi nl eri geliştir mek ve sonuçl andır mak a macı na da hi z met eder. Bu i zi nl er, C
alt başlı ğı ndaki progra mı n işl eyi şi açısı ndan gerekli dir. [21, 22]
De monstrasyon Pr ogra mı
“Tı bbi Atı kl arı n İzl enmesi ” de monstrasyon pr ogra mı; üreti ci den, uzakl aştır ma
sahası na kadar, tı bbi atıkl arı n i zl en mesi a macı nı güder. ( Zararlı atı kl ar i çi n C alt
başlı ğı nda yer al an manifest o si st e mi il e benzerli k göst erir.) Bu pr ogram; t aşı ma,
izl e me ve tı bbi atı ğı n uzakl aştırıl ması aşa mal arı nı n di zaynı nı sağl a makt adır. Bu
sist e mde i hti yaç duyul an; atı ğa eşli k eden bir i zl eme f or mu ve atı kl a t e masta ol an her
biri mi n ( üreti ci ni n, t aşı yıcı nı n, transfer i st asyonunu, arıt ma/ i mha ve uzakl aştır ma)
t ut makl a yükü ml ü ol duğu i mzalı bir kopyadır. Eğer ni hai uzakl aştır ma biri mi atı ğı
kabul ederse, i mzalı f ormun bir kopyası, bu tı bbi atı k üreti cisi ne geri döner. Bu
işl e ml erl e, tı bbi atı k üreticisi, atı ğı nı gerçek anl a mda uzakl aştırdı ğı nı garantil e mi ş
ol ur. İzl e me pr ogra mı ayrı ca; EPA ve eyal etin, tı bbi atı k il e uygun bir şekil de
il gil eni p il gil enil medi ği konusunda uyar mak i çi n bazı i stisna ve f ar klılı k göst eren
dur u ml arı da i çerir. Tı bbi atı kl a; çalışanl arı n ve hal kı n t e ması nı mi ni mi ze et mek i çi n,
arıt ma/ i mha ve uzakl aştır ma sahası na git meden önce ayır ma, paketl e me, plakal a ma,
işaretl e me ve depol a ma içi n gerekli şartlar da pr ogra mi çerisi nde yer al makt adır.
Bu de monstrasyon pr ogra mı, tı bbi atı k il e te mast a ol an 3 gur up üzeri nde
odakl an mı ştır.
1) Ür eti cil er
2) Taşı yı cılar
3) Arıt ma/ i mha ve uzakl aştır ma biri ml eri
Ür eti cil er
Tı bbi atı k üreti cisi; işl eml eri veya f aali yetl eri tıbbi atı k üret en veya yönet meli kl erce
tı bbi atı k kabul edil en ki şi dir. Bu tı bbi atı k i zle me pr ogra mı, ayda 22. 68 kg ( 50
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pound) veya daha f azl a tıbbi atı k üret en veya bunl arı atı k sahası na nakl eden ki şi veya
faali yetl ere uygul anır. Bu ti p üreti ci, yönet meli kl ere göre tı bbi atı ğı nı, ayır ma,
paketl e me, pl akal a ma, i şaretl e me ve nakl et me i şle ml eri ni yap mak zor undadır. Tı bbi
At ı kl arı İzl e me Kanunu, üreti cil eri 2 gr upt a el e alma kt adır Bunl ar;
 Küçük öl çekli tı bbi atı k üreti cil eri
 Büyük öl çekli tı bbi atı k üreti cil eri
Büyük öl çekli tı bbi atı k üreti cil eri, ayda 90. 72 kg’ dan ( 200 pound) daha fazl a tı bbi
atı k üret en f aali yetl er ol arak t anı ml anır. Büyük öl çekli tı bbi atı k üreti cileri genel
ol arak hast anel er, he mşireli k kabi nl eri, kli ni kler, l aborat uarl ar ve şehir sağlı k
kur ul uşl arı dır.
Di şçi ve vet eri ner muayenehanel eri i se genel de ayda 22. 68 kg’ dan ( 50 pound) daha
az tı bbi atı k üret en kur uluşl an ol up, küçük öl çekli tı bbi atı k üreti cisi sı nıfı ndadırl ar.
Bu i zl e me pr ogra mı bazı nokt al arda i stisnal ar göster mekt edir. Tı bbi atı kl arı n faali yet
yeri nde yakıl ması dur umunda, üreti ci tı bbi atı ğı nı yeri nde veya kanali zasyon
sist e mi nde bert araf edi yorsa, bu pr ogra m kapsamı nda yer al maz. Benzer şekil de,
tı bbi atı kl ar üreti m yerinde i mha edili p uzakl aştırılı yorsa, aylı k 22. 68 kg’lı k ( 50
pound) üreti m şartı nda di kkat e alı nmazl ar. Fakat, üreti ciler üreti m yeri nde yakıl an
atı kl arı n hac mi ni rapor etme k zor undadırl ar.
Tü m tı bbi atı kl ar, yeri nde arıtıl mı ş/ i mha edilmi ş veya uzakl aştırıl mı ş ol sal ar da
uygun şekil de depol an malı dırl ar.
Taşı yı cılar
Tı bbi atı k t aşı yı cısı, tı bbi atı ğı n hava, tren, kara veya su yol u il e uygun böl geye
nakl edil mesi ni sağl ayan ki şi dir.
Taşı yı cılar tı bbi atı k nakli ni kabul et meden önce EPA t arafı ndan i st enen, i zl e me
pr ogra mı na uygunl uk şartl arı nı sağl a malı dırlar. Taşı yı cılardan, tı bbi atı k nakli
sırası nda i zl e me, kayıt t ut ma ve rapor et me kuralları nı taki p et me gerekliliği ist enir.
Bu şekil de t aşı nı mi çi n kabul edil en atı ğı n, nakil i çi n uygun ol arak hazırl andı ğı ve
izl e me for ml arı nı n di kkatli dol dur ul duğundan e mi n ol unur.
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Arıt ma/ İ mha ve Uzakl aştır ma Biri ml eri
Arıt ma

biri ml eri, tı bbi atı ğı n bi yol oji k karakt eri ni

veya ko mpozi syonunu

deği ştirerek, hast alı k yap ma pot ansi yell eri ni esas ol arak azalt mak veya eli mi ne
et meye yöneli ktir.
İ mha biri ml eri, tı bbi atı ğı n yapı sı nı boz mayı, enfeksi yon et ki si ni azalt mayı ve tı bbi
atı k tanı mı nda çı kar mayı sağl ayan işl e ml er dir.
Tı bbi atı k t a m ol arak arıtıl mış veya i mha edil mi ş ise i zl enmesi ne artı k gerek yokt ur.
Bu arıt ma ve i mha biriml eri; yak ma, buharl a sterilizasyon, dezenfeksi yon, ı sı veya
radyasyonl a arıt ma v. b. işl e ml eri içerir.
Uzakl aştır ma biri ml eri ise tı bbi atı ğı n arazi de depol an ma faali yetl eri ile il gili dirl er.
Tabl o 3. 1’ de tı bbi atı kl ar içi n bazı uzakl aştır ma alternatifleri veril mi ştir. [23]
Tabl o 3. 1 Tı bbi Atı kl ar İçi n Uzakl aştır ma Alt ernatifleri
TEKNOLOJİ
Buharl a st erilizasyon ve parçal a ma

Ki myasal dezenfeksi yon ve
parçal a ma

PROSES
Hava, st erilizasyon yat ağı ndan t ahli ye
edilir ve buhar yat ağa enj ekt e edilir.
Arıtıl mı ş mal ze me parçalanır.

mekani k Ki myasal bir dezenfekt an, atı k il e
karıştırılır ve atı k mekani k bir öğüt ücü
veya mengenede parçal anır.
Ki myasal dezenfekt an ile su karışı mı atı k
ile öğüt ücü bir yat akt a karıştırılır. İşl enen
atı k su il e çal kal anır ve katı/ sı vı
for mdaki
atı k çal kal a ma/
ayır ma
yat ağı nda ayrıl mı ş ol ur.

Mi kr odal ga ve parçal a ma

At ı k parçal anır ve buhar ile ne ml endirilir.
Daha sonra arıt ma yatağı nda mal ze me
mi kr odal gaya t abi t ut ul ur.

Buhar st erilizasyonu

Tı bbi atı k buhar il e st erilize edilir.
Yüksek vaku m arıtım kazanl arı nda
kondense sı vı kull anılır. At ı k kur ut ul ur ve
170 C
Fahrenheit’a
s oğut ul url ar.
İşl en mi ş ol an tı bbi atı k hal a yönetil me
gerektirir.
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Eyal etl er Ar ası Taşı nı m
A. B. D t arafı ndan yür ütül en bu Tı bbi Atı kl arı İzl e me de monstrasyon pr ogra mı na
Connecti cut, Ne w Jersey, Ne w Yor k, Rhode Isl and ve Puert o Ri co eyal etl eri
katıl mı şl ardır. Bu pr ogra m, katıl an eyal etl er i çi n uyul ma zor unl ul uğu gerektirir.
Ör neği n; tı bbi atı k, i zl eme pr ogra mı na dahil bir eyal ett e üretili yor fakat pr ogr a ma
dahil ol mayan bir eyal ette arıtılı p uzakl aştırılsa dahi atı k üreti m yeri nden dol ayı,
pr ogra mı n gereklili kl eri ni yeri ne getir mek zor unl ul uğundadır.
Yür ürl ül ükt eki Di ğer Yasal arl a İlişkil er
A. B. D. ’de yür ürl ül ükt eki

federal

yasal arl a tı bbi

atı kl ara ait

bir yöneti m

ol uşt ur ul madı ğı i çi n, CAA ( Te mi z Hava Yasası) ve FI FRA ( Federal İ nsektisit,
Fungi sit ve Rodentisit Yasası) altı nda bazı federal şartlar mevcutt ur.
1997 yılı nda, CAA altı nda, EPA t arafı ndan kaynak perfor mans st andar dı ve mevcut
ile yeni hast ane atı kl arını n, enfekt e ve tı bbi atıkl arı n yakıl ması ndan kaynakl anan
hava e mi syonl arı nı azaltıcı, e mi syon yöner gesi çı karıl mı ştır. Bu yönerge ayrı ca
yak ma biri mi operat örl eri ni n eğiti me ve kalitesi ile eki pman st andartl arı nı da ort aya
koy makt adır. 1997 yılı nda EPA’ nı n t ah mi ni, A. B. D. ’ de bu ti p 2400 yak ma bi ri mi
ol duğu ve yıl da yakl aşı k 846000 t on tı bbi ve enfekt e atı ğı n yakıl dı ğı dır.
FI FRA altı nda,

EPA tarafı ndan mi kr obi yal pestisitler ve tı bbi atık arıtı m

teknol ojileri nde kull anıl an dezenfekt anl ar belirlenmi ştir. [22, 24, 25]
3. 2. 2 Türki ye’ de Geçerli Yönet meli kl er
20 Mayı s 1993 t ari hli, 21586 sayılı Res mi Gazet e’de “ Tı bbi Atı kl arı n Kont r ol ü
Yönet meli ği ” adı yl a, tı bbi atı kl arı n t anı mı, yöneti mi, t aşı nı mı, geçi ci depol an ması,
bert araf sahası na gönderil me, yakıl ması ve ni hai depol an ması na dair hükü ml er 8
böl ü m hali nde veril miştir.

Bu yönet meli ği n a macı,

sağlı k kur uluşl arı ndan

kaynakl anan tı bbi atı kl arı n hal k sağlı ğı na veya çevreye zarar ver meden ayrı ol arak
t opl an ması, geçi ci depolanması, geri kazanıl ması, t aşı nması ve ni hai bert arafı nı n
sağl an ması na yöneli k i dari, t ekni k ve hukuki pr ensi p, politi ka ve progra ml arı n
belirlenerek uygul an ması nı n sağl an ması ol arak ifade edil mi ştir.

Yönet meli k

kapsa mı nda sağlı k kur ul uşl arı ndan kaynakl anan atı kl arı n ayrı ol arak t opl an ması,
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geçi ci depol an ması, geri kazanıl ması, ni hai bert araf al anı na t aşı narak yakıl ması ve
düzenli depol an ması süreçl eri nde uyul acak t ekni k ve i dari esasl ar il e bu esasl ara gör e
yapıl acak işl eri n ki ml er tarafı ndan ve nasıl yapıl acağı na dair kurall arı kapsar.
Tı bbi Atı kl arı n Kontrolü Yönet meli ği karşılaştır ma ve yor u m a macı yla aşağı da
veril mi ştir. [26]
 Bi ri nci Böl üm( Amaç, Kaps a m, Hukuki Dayanak ve Tanı ml ar):
Bu yönet meli k 9 Ağustos 1993 t ari hli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ger eği nce
hazırl anmı ştır. Yukarı da belirtilen a maç ve kapsamdadır ve aşağı daki faali yetl er den
kaynakl anan atı kl arı içerir:
 Hast ane,
 Tı p, di ş heki mli ği ve vet eri ner heki mli k eğitimi veren ve araştır ma yapan
kur ul uşl ar,
 Kan ve kan ür ünl eri ile ilgili çalış ma yapan t üm mer kez ve ist asyonl ar,
 Tı bbi tahlil laborat uarl arı,
 Deney hayvanl arı nı n kullanıl dı ğı laborat uarl ar,
 Sağlı k ocakl arı ndan, atık çı karan muayenehanelerden ve poli kli ni kl erden, di ş
heki mi kli ni kl eri ve revirler,
 Küçük a meli yat

ve

benzeri

müdahal el eri n yapıl dı ğı

tı p ve

vet eri ner

muayenehanel eri,
 Bul aşı cı hast alı ğı n t edavi ol dukl arı veya di yali z, aspirat ör gi bi aletl eri n
kull anıl dı ğı kli ni kl er,
 Benzeri tı bbi atı kl arı n oluşabil eceği seyyar sağlı k biri ml eri,
 Eczane ve ilaç depol arı,
 Benzer di ğer kur ul uşl ardan kaynakl anan atı kl ar.
Yönet meli kt e il gili tanı mlar aşağı da veril mi ştir:
Tı bbi Atı k: Ünit el erden kaynakl anan pat ol ojik ve pat ol oji k ol mayan, enfekt e,
ki myasal ve far masoti k atı kl ar ile kesi ci-deli ci malze mel er ve sı kıştırıl mı ş kapl ar.
Evsel Ni teli kli Atı k: Ünitel erden atıl an, ancak, enfekt e ol ma mı ş mut fak atı ğı, bahçe
atı ğı, bür o atı ğı, a mbal aj mal ze mel eri, şişe ve benzeri maddel er den ol uşan atı kl ar.
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Enf ekte Atı k: Hast alı k et kenl eri bul aş mı ş veya bul aş ması muht e mel her t ürl ü i nsan
doku ve or ganl arı, i drar kapl arı, kan ve pl esent a bul aş mı ş atı kl ar, bakt eri kült ürleri,
i nt ani ye ve acil ser vis atıkl arı, ye mek atı kl arı, bakt eri ve vi rüs t ut ucu hava filtrel eri,
dı şkı ve bunl ara bul aş mı ş eşyal ar, araştır ma a macı il e kull anıl an deney hayvanl arı nı n
leşl eri ile karanti nadaki hast al arı n atı kl arı.
Pat ojen Atı k: Hast alı k yapı cı et ken t aşı yan atı kl ar.
Pat ojen Atı k: Pat oj en ol an veya ol ma ri ski t aşı yan or ganl ar, vücut parçal arı, hayvan
cesetl eri, kan ve vücut sıvıl arı.
Geçi ci Depol a ma: Atı kları n bert araf al anı na t aşın ma ve bert arafl arı ndan önce, ünit e
içi nde i nşa ettirilen biri m veya kont eynerl erde depol an ması.
Düzenli Depol a ma: Tı bbi atı kl arı n su, t oprak ve hava ort a mı na zarar ver meyecek
şekil de j eol oji k, hi dr ojeol oji k, st ati k, hij yenik ve est eti k açı dan ve çevr eyi
kirl et meyecek ve i nsan sağlı ğı na zarar ver meyecek şekil de, il gili mevzuatl arca
öngör ül en her t ürl ü önl emi n alı ndı ğı sahal arda depol an ması.
Bert araf Et me: Ünit el erden kaynakl anan tı bbi atı kl arı n ayrı ayrı t opl an ması, geçi ci
depol an ması, t aşı nması, çevreye ve i nsan sağlı ğına zarar ver meyecek şekil de ni hai
ol arak yakıl ması, ni hai depol an ması ile il gili t üm işl e ml er.
Özel Ni teli kli Torba ve Kap: Sı zdır maya dayanıklı, ne m geçir mez, nor mal çalış ma
sırası nda yırtıl ma ve patl a mayı önl eyecek kadar dirençli, üzeri nde “Ul usl ararası
Kl i ni k Atı kl ar” a mbl emi t aşı yan, atı ğı n özelli ği ne göre deği şi k renkli, güvenli
kapatıl abilir, pl asti k, 50 lt hac mi nde biri ktir me kabı.
Ul usl ararası Kli ni k Atı kl ar Ambl e mi: Tı bbi atıkl arı n t opl andı ğı özel niteli kli t or ba
veya kap il e bunl arı n t aşı nması nda kull anıl an araçl arı n üzeri nde bul undur ul ması
gereken ve yönet meli ği n ekl eri nde veril en a mbl e m.
Tı bbi Atı kl ar Soru ml usu: Tı bbi atı kl arı üret en ünit e yet kilisi veya görevlendireceği
ki şi.
Taşı ma: Taşı ma işl e mi yapan kişi veya kur ul uşl ar.
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Kont eyner: Cr- Ni paslan maz çeli k veya benzeri met al den yapıl mı ş, en az 6 m3
hac mi nde, kapakl arı kilitlenir geçi ci depol a ma biri mi.
Taki p For mu: Şekil 3. 3, Şekil 3. 4 ve Şekil 3. 5’te veril mi ştir.
Bert araf Al anı Soru ml usu: Bel edi yel erde veya yet kil eri ni devretti ği ki şi veya
kur ul uşl arda, tı bbi atı k t aşı ma araçl arı nı n kabul ü ve atı kl arı n düzenli depol an ması nı n
sağl an ması ndan sor u ml u ol an kişi veya kur ul uş.
 İki nci Böl üm( Tı bbi Atı kl arı n Yöneti mi):
Tı bbi atı k üret enl eri n uyacakl arı esasl ar:
Ma dde 5: Tı bbi atı kl arın sor u ml ul arı, ol uşan at ı kl arı n gerek ür etil di kl eri yer deki
gerekse dı şı ndaki ki şil eri n sağlı ğı na ve çevreye verebil ecekl eri zararl arı en aza
i ndir mek i çi n sı nıfl andırma, t opl a ma, geçi ci depola ma, ünit e i çi nde t aşı ma, i şl e me ve
ni hai bert arafı aşa mal arı nda aşağı daki zor unl ul uklara uyul malı dır:
a) Tı bbi atı kl arı n yöneti mi il e il gili personeli n eğiti mi nden ve ol uşan atı kl arı n
sı nıfl andırılarak t opl an ması, ünit e i çi nde t aşı nması ve geçi ci depol an ması işl eri ni n
özel bir eki p tarafı ndan yaptırıl ması nı n sağl an ması,
b) Atı kl arı n kaynağı nda en aza i ndirecek sist e mi n kur ul ması,
c) Evsel nit eli kli atı kl ardan ayrı ol arak sı nıfl andırıl mal arı, t opl an mal arı, taşı nmal arı
ve işl enmel eri,
d) Bu atı kl arı n çevre ve i nsan sağlı ğı na zarar ver meyecek şekil de geçi ci
depol an mal arı,
e) Emni yetli bir bi çimde ni hai bert araf alanı na t aşı nmal arı nı n sağl andı ğı nı n
bel gel en mesi,
f) Tı bbi atı kl arı n i nsan sağlı ğı ve çevreye zarar ver meden bert araf edil di ği ni n
bel gel en mesi ve bu bil gil eri n her yıl Ar alık ayı sonuna kadar Bakanlı k’a
gönderil mesi,
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g) Bu yönet meli ği n kendil eri ne ver di ği yükü ml ül ükl er çerçevesi nde uygulan ması na
yöneli k ol arak, ünit e a mirli ği nce yukarı da belirtilen hususl ar il e kaza duru ml arı nda
alı nacak önl e ml er ve yapılacak i şl er hakkı nda detaylı bil gil eri i çeren bir t ali matı n bu
yönet meli ği n yür ürl ül üğe gi r mesi ni t aki p eden 6 ay i çi nde hazırl anarak üni teni n il gili
biri ml eri nde uygul an mak üzere duyur ul ması ndan ve t al ep edil di ği nde Bakanlı k’
gönderil mesi nden sor u ml udurl ar.
Tı bbi atı kl arı n ni hai bertarafl arı nda uyul acak esaslar:
Ma dde 6: Bel edi ye ve mücavir al an sı nırl arı i çinde kal an ve büyükşehir bel edi yesi
ol an yerl erde büyükşehir bel edi yel eri, di ğer yerl erde bel edi yel er il e yet kil eri ni
devretti ği ki şi ve kur ul uşlar; bel edi ye mücavir al an sı nırl arı dı şı nda kal an yerl er de i se
ma halli n en büyük mül ki i dare a mi ri bu atı kl arı n bert arafı sırası nda i nsanları n r uh ve
beden sağlı ğı na, hayvan sağlı ğı na, t oprak, doğal bit ki ört üsü ve yeşil al anl ara, yeraltı
ve yüzeysel su al anl arı ile su r ezer v sahal arı na, t opl u mun düzeni ve e mni yeti ne zarar
ver meyecek, hava ve gürült ü yönünden çevre kirlen mesi ni önl eyecek şekilde mevcut
me vzuat doğr ult usunda gerekli tedbirl eri al makl a yükü ml üdürl er.
Sor u ml ul uk:
Ma dde 7: Atı kl arı n üretil mesi nden ni hai bert arafl arı na kadar geçen sürede atı k
üreti cil eri, t opl ayı cıl ar, atı kl arı n el deği ştirdi ği t üm t aşı yı cılar, ni hai bert araf edi cil er
müt eselsilen sor u ml udur.
At ı k bert arafı nda mali yükü ml ül ük:
Ma dde 8: Tı bbi atı k üreticileri üretti kl eri atı kl arın bert arafı i çi n gerekli harca mal arı,
bert araf eden kur u m veya kur ul uşa öde mekl e yükü ml üdür. Bu harca malara ilişki n
usull er her yıl ünit el erin bağlı ol duğu Bakanlık’l arı n gör üşü alı nmak s ureti yl e
Bakanlı k’ca tespit edil erek ilan edilir.
 Üçüncü Böl üm( Atı kl arı n Ünite İçi nde Ayrıl ması ve Taşı nması):
Evsel nit eli kli atı kl ar:
Ma dde 9: Evsel nit eli kli atı kl ar;
a) Tı bbi atı kl ardan ayrı olarak mavi pl asti k t orbal arda t opl anırl ar.
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b) Tı bbi atı kl ardan ayrı olarak geçi ci depol anırl ar.
c) 14 Mart 1991 t ari hli ve 20814 sayılı Res mi Gazet e’de yayı ml anan “ Kat ı Atı kl arı n
Kontr ol ü Yönet meli ği doğr ult usunda bert araf edilirler.
Geri kazanıl abilir maddel er arası nda bul unan ser u m ve il aç şi şel eri gi bi ca m
mal ze mel er dezenfekt e edil erek si yah pl astik t or bal arda t opl anır ve t ekrar
kull anıl mal arı nı n önl en mesi içi n kırılarak hur da cam ol arak değerl endirilir.
Tı bbi atı kl ar:
Ma dde 10: Tı bbi atı kl ar bu i ş i çi n eğitil mi ş personel t arafı ndan di ğer atı klar dan ayrı
ol arak t opl anır.
Pat oj en atı kl ar st erilize edil di kt en sonra di ğer enfekt e atı kl arl a beraber 14. maddede
özelli kl eri belirtilen özel kır mı zı pl asti k t or bal ara konul arak t opl anır ve hi çbir şekil de
sı kıştırıl maz. Pat oj en ve enf ekt e atı kl ar ünit e i çi nde t opl andı kt an sonra ci nsl eri ne
göre aşağı da veril en met otl ar doğr ult usunda st erilize edil erek geçici depoda
muhafaza edilirler.
a) Kesi ci ve deli ci özelliği ol an atı kl ar t ekrar kullanıl ma mal arı i çi n basit bir mekani k
al etl e bükül üp veya kırıl dı kt an sonra ayrı ol arak t opl anır. Bu atı kl ar 14. maddede
özelli ği belirtilen kır mı zı pl asti k t or baya ve gerekirse deli nmeyecek başka bir
a mbal aj a konur. Pl asti k t or bal arı n hac mi e mni yetl e t aşı nabil ecek ağırlı kta ol malı,
ağzı sı kı ca kapatıl malı, gerekirse i ç i çe i ki t or ba ol arak kull anıl malı dır. Bu t or bal ar
ve di ğer a mbal aj mal ze mel eri hi çbir şekil de geri kazanıl a maz ve t ekrar kullanıl a maz.
b) Buharlı ot okl avda ancak dayanı klı t or bal ar i çi ndeki mi kr obi yol oji l abor at uar
atı kl arı, atı k i nsan kanı ve atı k vücut sı vıl arı il e kesi ci ve deli ci al etl er sterili zasyon
işl e mi ne t abi t ut ul ur.
Radyoaktif atı kl ar:
Ma dde 11: Radyoaktif atı kl ar i çi n bu yönetmeli k hükü ml eri uygul an maz. Bu
atı kl arı n bert arafı 9 Temmuz 1982 t ari h ve 2960 sayılı Tür ki ye At om Enerjisi
Kur u mu Kanunu’ na ilişki n t üzük hükü ml eri çerçevesi nde yapılır ve bu Bakanlı k’a
haber verilir.
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Tehli keli ol mayan ki myasal maddel eri n atı kl arı:
Ma dde 12: Yönet meli kt e belirtilen ve aşağı da listel enen t ehli keli ol mayan ki myasal
ma ddel eri n atı kl arı nı n bert araf edil meden önce geri kazanı mı esastır. Ancak geri
kazanıl mayan katı atı kl ar mavi pl asti k t or bal ara dol dur ul up, evsel nit eli kli atı kl arl a
beraber t opl anır. Geri kazanıl a mayan sı vı atı kl ar i se 4 eyl ül 1988 t ari h ve 19919
sayılı

Res mi

Gazet e’de

yayı ml anan “Su

Ki rlili ği

Kontrol ü

Yönet meli ği ”

çerçevesi nde bert araf edilir.
Tehli keli ki myasal maddel eri n atı kl arı:
Yönet meli kt e krit erl eri veril en ki myasal maddel eri n atı kl arı ndan geri kazanıl abil ecek
ol anl ar ve kull anı m süresi dol muş il açl ar ayrılı ktan sonra geri kal anl ar i çi n veril en
list e göz önüne alı narak bi r birl eri yl e ol u ms uz bi r reaksi yon ver me mel erine di kkat
edil erek ayrı ayrı t opl anır.
Bu atı kl arı n geri kazanıl madı ğı dur u ml ar da, bertarafı il e il gili mevzuat hükü ml eri
doğr ult usunda yapılır. At ı kl arı n ni hai bert arafı nı n yan ma il e al acağı hall erde atı kl arı n
arası nda cı va ve cı va i çeren bil eşi kl er il e basınçlı kapl ar bul un ma mal ı dır. Cı va
ayrıl arak t opl anır ve değerl endirilir.
Li st e hali nde veril en şokl ara karşı hassas ol an, su i le reaksi yon veren veya kol aylı kl a
reaksi yona girebil en maddel eri n uzakl aştırıl ması na özelli kl e di kkat edilir ve ol u ms uz
et kil eri ni önl eyecek şekilde bert araf edilir.
Tehli keli ol mayan ki myasal madde atı kl arı:
Tehli keli ol mayan ki myasal maddel eri n atı kl arı şeker, a mi noasit, organi k ve
i nor gani k t uzl arı n atı kl arıdır.
Or gani k maddel er:
o As et atl ar ( Ca, Na, NH4 , K)
o Ami noasitler ve t uzl arı
o Sitri k asit ve Na, K, Mg, Ca ve NH4 t uzl arı
o Lakti k asit ve Na, K, Mg, Ca ve NH4 t uzl arı
o Şekerl er
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İnor gani k maddel er:
o Na ve K bi kar bonat
o Na, K, Mg ve Ca borat
o Na ve K br omürl eri
o Na, K, Mg, Ca kar bonatları
o Na, K, Mg, Ca kl or ürl eri
o Ca fl orit
o Na, Ki yodi d
o B, Mg, Ca, Al, Si, Fe oksitleri
o Na, K, Mg, Ca, NH4 fosfat
o Na, K, Mg, Ca sili kat
o Na, K, Mg, Ca, NH4 sülfatl arı
Tehli keli ki myasal madde krit erl eri:
Toksi k atı kl ar:
o Düş ük dozl arda dahi i nsan i çi n öl dür ücü,
o Geri dönüşü mü ol mayan, bir hast alı ğa sebep ol an ya da belirgi n bir kat kısı ol an,
o İyil eşebil ecek hast al arı olu ms uz yöne dönüşt üren ki myasall arı içeren atı kl ardır.
Toksi siteyi tanı ml ayacak değerl er:
Rat

: Oral LD50 <50 mg/ kg

İnhal asyon

: LC50 <2 mg/lt

Tavşan

: Der mal LD<200 mg/ kg

Ör nek

: Sit ot oksi k ilaçl ar ve ci va i çeren atı kl ar

Kor ozif atı kl ar:
o p H<2. 0 ol an asitler ve pH>12. 5 ol an bazl ar.
o Çeli ği yıl da ¼”den fazl a aşı ndıran ki myasal maddel er.
Ör nek: Kuvvetli asit ya da baz i çeren atı kl ar
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Yanı cı-parl ayı cı atı kl ar:
o Oksitleyi ci,
o Parl a ma nokt ası 60o’den az ol an,
o Sürt ün me il e al ev al abil en,
o Ne mi absor bl ayarak al ev al abil en,
o Kendili ği nden ki myasal deği şi ml ere uğrayarak alev al abil en maddel er dir.
Ör nek: Etil al kol, et er, aset on, ksilen, ve birçok klorl u çözücü i çeren atı kl ardı r.
Reaktif atı kl ar:
o Kar arsı z ve su ile hı zlı reaksi yona girerek parl ayı cı karışı ml ar ol uşt uran,
o Isıtıl dı ğı za man bozunan veya çar pmal ara hassas,
o Si yanür veya sülfür içeren maddel er dir.
Ör nek: Sodyu m ve pi kri k asit içeren atı kl ardır.
Ekstrasyon ür ünü t oksi k atı kl ar:
Bu atı kl ar aşağı daki maddel er den her hangi biri ni içerebilir.
o Ar seni k
o Bar yu m
o Kad mi yu m
o Kr o m
o Beril yu m
o Belli başlı pestisitler
o Kurşun
o Cı va
o Sel enyu m
o Gü müş
o Bakır
o Sit ot oksi k ilaç atı kl arı
Geri kazanıl abil ecek zararlı ki myasal atı kl ar:
o Kr o mi k asit
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o Cı va
o Fil m banyol arı
o Per kl or oetilen
o Yağl ar
o Tol uen ( metil benzen)
o Ksil en
o As et on
o Bazı al koll er
Kol aylı kl a tehli keli reaksi yon verebil en ki myasal ma ddel er:
Şokl ara karşı hassas ol anlar:
o Di azo bil eşi kl eri
o Met al t uzl arı
o Ni trosel ül oz
o Per kl ori k asit
o Per kl orat t uzl arı
o Per oksi de edil ebilir ki myasal maddel er
o Pi kri k asit
o Pi krat t uzl arı
o Poli nitro aromati k bil eşi kler
Su il e reaksi yon verenl er:
o Al kali ve t oprak al kali met all er
o Al kil lit yu m maddel eri
o Br o m 3 fl orür çözeltileri
o Gri gnar d reaktifi
o Al , B, Ca, K, Li ve Na hidritleri
o Al , As, Fe, P, S, Sb, Si, Sn ve Ti met al hal oj enl eri (anhi drit)
o Fosf or pent aoksit
o Sülf ür kl or ür
o Ti noil kl or ür
o Fosf or oksi kl orit
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Kol aylı kl a reaksi yona girenl er:
o Ni tri k asit ( %71’ den yüksek)
o Kı r mı zı ve beyaz fosfor
Taşı ma:
Ma dde 14: Tı bbi atı kl arı n t ü mü kaynağı nda ayrı ol arak kırıl maya, delin meye ve
taşı nmaya dayanı klı 150 mi kr on kalı nlı ğı nda kır mı zı pl asti k t or bal ara konul ur.
Topl a ma i şl e mi nden sonra her bir t or ba yi ne aynı özelli ğe sahi p, kır mı zı renkli ve
üzeri nde gör ül ebil ecek büyükl ükt e ve her i ki yüzünde Şekil 3. 2.’de veril en
“ Ul usl ararası Kli ni k Atıkl ar” a mbl e mi il e “ Dİ KKAT TI BBİ ATI K” i baresi t aşı yan
di ğer bir t or baya koyul ur. Gerekli gör ül düğünde üçüncü bir t or baya konul arak kesi n
sı zdır mazlı k sağl anır.

Şekil 3. 2 Ul usl ararası Klini k Atı kl ar Ambl e mi
Tehli keli sı vı atı kl ar geri kazanıl a madı ğı dur u ml arda t al aşl a yoğunl aştırılarak biri nci
fı krada belirtilen t orbal ara konur.
Taşı ma i şl e mi sırası nda atı k bacal arı ve yür üyen şeritle kull anıl maz ve atık t or bal arı
el de t aşı nmazl ar. Atı k t orbal arı t ekerl ekli, pasl anmaz çeli kt en yapıl mı ş ve bu i ş i çi n
ayrıl mı ş araçl ar ile t opl anır ve t aşı nır.
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Evsel nit eli kli atı kl ar il e tı bbi atı kl ar aynı anda bir araca yükl en mez. At ı k t aşı ma
araçl arı haft ada en az bi r kez dezenfekt e edilir. Ar açl arı n i çi nde bir t or ba patl adı ğı
takdirde, boşal dı kt an sonra kur u dezenfekt e edilir.
Tı bbi atı kl arı n ünit e i çinde t aşı nması il e görevlendirilen personeli n özel nit eli kli
t uruncu r enkli el bise gi y mesi ve bunun il gili ünit e t arafı ndan karşılan ması
zor unl udur.
 Dördüncü Böl üm( Atı kl arı n Geçi ci Depol an ması):
Genel kural:
Ma dde 15: 2. madde de yer al an ve en az 20 yat ak kapasit esi ne sahi p ünitel er geçi ci
atı k deposu i nşa et mekl e veya aynı i şl evi görecek kont eyner bul undur makl a
yükü ml üdür.
Geçi ci atı k deposu i nşa et mek ve kont eyner kull an mak yükü ml ül üğünde ol an
ünit el eri n sor u ml ul arı i hti yaçl arı ol an kont eyner sayı sı il e geçi ci depol ara ait pl an ve
pr oj el eri Bakanlı k’a bil dir mek zor undadır. Bakanlı k gerekti ği nde bu konul ar da ek
bil gi isteyebilir.
At ı kl ar atı k bert araf sahası na t aşı nmadan önce 48 saatt en f azl a ol ma mak koşul u il e
bu depol ar da veya kont eynerl erde bekl etilebilir.
Geçi ci atı k depol arı nı n özelli kl eri:
Ma dde 16: Geçi ci atı k deposu i ki böl meli kapalı bir mekan ol arak i nşa edilir. Bi ri nci
böl mede evsel nit eli kli atı kl ar, i ki nci böl mede i se tı bbi nit eli kli atı kl ar depol anır.
Deponun t abanı bet on üzeri ne mozai k, duvarl arı f ayans il e döşenir. Tavanı bet on
üzeri ne i nce sı va ol up, yağlı boya il e boyanır. Geçi ci atı k deposunda sı caklı ğı n
kontrol edil erek koku ol uş ması nı önl e mek i çi n yalıtı m kull anılır veya depo özel
şekil de soğut ul ur ve bakteri t ut ucu hava filtrel eri kull anılır. Geçi ci atı k deposunun
hac mi en az i ki günl ük atı ğı al abil ecek boyutl arda ol malı dır.
Böl me kapıl arı dı şarı ya doğr u açılır veya sür meli yapılır. Kapıl ar dai ma t e mi z ve
boyan mı ş dur u mda ol ur, kapalı ve kilitli t ut ulur, üzeri ne gör ül ebil ecek şekil de
“ Ul usl ararası Kli ni k Atı kl ar” a mbl e mi konur. Her böl meni n kapı sı atı kl arı n
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kol aylı kl a boşaltılabil eceği boyutl arda ve böl meni n i çi ne hayvan gir mesi ne i mkan
verecek şekil de i nşa edilir.
Geçi ci atı k deposuna atık t opl a ma araçl arı nı n kolaylı kl a ul aşabil mel eri i çi n gereken
önl e ml er alı nır.
Evsel nit eli kli atı kl arı n konul acağı böl mede kanali zasyona bağl anan ı zgaralı bir
kanali zasyon düzeneği ve bu böl meni n kol aylı kla t e mi zl enebil mesi i çi n bası nçlı bir
su musl uğu bul unur. Atıkl ar bu böl meni n i çi nde ma vi pl asti k t or bal ar il e depol anır.
Bu böl me en az 15 günde bir yı kanı p, dezenfekt e edilir ve özel ol arak ilaçl anır.
Tı bbi atı kl arı n konul acağı böl mede bir drenaj düzeneği bul unur. Bu düzenek
kanali zasyona bağl an mayı p özel sı zdır maz bir t anka bağl anır. Tı bbi atı k içeren bir
t orbanı n patl a ması sonucunda ol uşan sı zı ntı suları nı n t e mi zli ği ve dezenf eksi yonu
kur u ol arak yapılır. Dr enaj daki t ankt a t opl anan sı vıl ar i se t al aşl a yoğunl aştırıl arak
kır mı zı pl asti k t or bal ar i çi nde di ğer tı bbi atı klarl a beraber depol anır. Böl meni n
te mi zl en mesi en az haft ada bir veya her hangi bir kazadan he men sonra yapılır.
Kont eynerl eri n kull anıl ması:
Ma dde 17: İl gili bel ediyeni n uygun gör üşü alın mak koşul u il e geçi ci atı k deposu
ol arak kont eyner de kul lanıl abilir. Kont eynerl eri kull anan ünit e il e il gili bel edi ye
arası nda atı kl arı n t opl an ması konusunda bir anl aş ma yapıl ması gerekli dir. Bu
anl aş ma i st enil di ği nde Bakanlı k’a i braz edi lir. Bu t akdirde atı kları n i kli m
koşull arı ndan ol u ms uz yönde et kil enmesi ni önl eme k i çi n kont eynerl er uygun yerl ere
yerl eştirilir. Kont eynerl er ez az haft ada bir veya her hangi bir kazadan heme n s onr a
te mi zl enir.
Kont eynerl eri n, 24. maddeni n (f), ( g), ( h) ve (ı) bentl eri nde belirtilen şartları t aşı ması
zor unl udur.
Di ğer sağlı k kur ul uşl arı nı n atı kl arı ile il gili husul ar:
Ma dde 18: 2. maddede belirtilen ve yat ak kapasitesi 20’ den az veya yataksı z ol an
ünit el eri n tı bbi atı kl arı en yakı nda bul unan geçi ci atı k depol a ma yeri nde depol anır.
Bunun sağl an ması i çi n i ki ünit e yet kilisi ni n anlaş ma yap ması gerekir. Böyl e bir
i mkanı n ol ma ması hali nde ünit el er üretti kl eri tı bbi atı kl arı nı bel edi yeni n bu i ş i çi n
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tahsis edil mi ş t opl a ma aracı na ver mekl e yüküml üdürl er. Bu atı kl ar çift kır mı zı
pl asti k t or baya yerl eştiril di kt en sonra ünit e i çi nde e mni yetli bir bi çi mde muhaf aza
edilir. Atı k t opl a ma aracı gel meden önce kesi nli kl e bi nanı n dı şı na bırakıl maz ve
evsel atı kl arı n t opl andı ğı kont eynerl ere konul maz.
Geçi ci atı k depol arı na ruhsat alı nması:
Ma dde 19: 15. madde uyarı nca geçi ci atı k deposu kur makl a yükü ml ü ol an ünit el ere
i nşaat ruhsatı ver meye yet kili kur u ml ar aşağı da veril miştir.
a) Bel edi ye ve mücavir al an sı nırl arı i çi nde kalan ve büyükşehir bel edi yesi ol an
yerl erde büyükşehir bel edi ye başkanlı ğı, di ğer yerlerde bel edi ye başkanlı kları.
b) Bel edi ye ve mücavir alan sı nırları dışı nda kal an yerl erde valili kl er yet kilidir.
İşl et me r uhsatı i se depo yeri t abanı, sı zı ntı suyu dr enaj sist e mi ve ek t esi sl eri n
pr oj esi ni n uygun gör ülmesi hali nde, bu maddeni n (a) ve ( b) bentl eri nde belirtilen
mer cil er tarafı ndan verilir.
Geçi ci atı k depo yeri işl etil mesi ve kontrol ü:
Ma dde 20: Tı bbi atı k soruml usu, geçi ci atı k depol arı nı n i şl etil mesi ve kontrol ü i çi n
bu konuda gerekli eğitimi vererek, bir ki şi yi görevl endirir. Bu görevli depo yeri ne
getirilen atı kl arı n kontrol ünden ve depo yeri ni n veya kont eynerl eri n i şl etil mesi nden
sor u ml udur. Tı bbi atı klar sor u ml usu, Bakanlı k’ı n t al ebi üzeri ne gerekli bil gil eri
ver mekl e yükü ml üdür.
 Beşi nci Böl üm( Atı kl arı n Bert araf Al anı na Taşı nması):
Bel edi yel eri n sor u ml ul uğu:
Ma dde 21: Tı bbi atı kl arı n geçi ci atı k depol arı ndan veya kont eynerl erden alı narak
taşı nması, ni hai depol anması veya yakıl ması sureti yl e bert araf edil mesi il e bu i şi
yapacak personeli n eği ti mi ve bu i şl e ml eri n bel gel endiril mesi nden büyükşehir
bel edi yel eri,

bel edi yel er veya bel edi yel eri n yet kil eri ni

devretti ği kur ul uşl ar

müt eselsilen sor u ml udur. Gerekti ği nde Bakanlı k bu konuda bel edi yel erle i şbirli ği
yapar.
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Bu

yet kililer

yönet meli ği n

kendil eri ne

verdi ği

yükü ml ül ük

çerçevesi nde

uygul an ması na yöneli k bir t ali matı hazırl ayarak yönet meli ği n yür ürl üğe gir mesi ni
taki p eden 6 ay i çi nde ilgililere duyur url ar. Talimatt a, bu i ş i çi n görevl endirilen özel
eki p, t opl a ma r ot al arı, sor u ml ul ar, araç t e mi zle me, kaza dur u ml arı nda al ı nacak
önl e ml er ve yapıl acak i şler hakkı nda det aylı bil giler bul unur. Bu bil gil er Bakanlı k’a
her yıl Aralı k ayı sonunda iletilir.
Taşı ma personeli ni n özel gi ysil eri:
Ma dde 22: Tı bbi atı kl arı t aşı makl a görevl endirilen özel eğiti mden geç mi ş ş of ör ve
te mi zli k personeli çalış ma sırası nda el di ven, kor uyucu gözl ük, maske kullanır; çi z me
ve özel kor uyucu t ur uncu r enkli el bise gi yer. Taşı ma i şl e mi nde kull anıl an özel gi ysi
ve eki pmanl ar ayrı bir yer de muhafaza edilir. Bunl arı n t e mi zl en mesi beledi yel erce
veya bel edi yeni n görevl endirdi ği kur ul uşl arca yapılır.
Tı bbi atı kl arı n taşı nmasına ilişki n kurall ar:
Ma dde 23: Tı bbi atı kl arın;
a) Emni yetli bir şekil de, etrafa yayıl madan ve sı zıntı sul arı akıtıl madan ni hai bert araf
sahası na getiril mesi,
b) Taşı nması sırası nda transfer ist asyonl arı nı n kullanıl ma ması,
c) Taşı ma araçl arı nı n günde en az bir kere te mi zlen mesi,
d) Konul duğu kır mı zı t orbal arı n patl a ması veya başka bir nedenl e etrafa yayıl ması
dur u ml arı nda dezenfekt e edil mesi,
e) Topl an ması ve t aşı nması i çi n kull anıl an araçl arı n başka i şl erde kullanıl ma ması,
zor unl udur.
At ı k t aşı ma araçl arı nı n t ekni k özelli kl eri:
Ma dde 24: Tı bbi atı kl arın t opl an ması ve taşı nması içi n kull anıl an araçl arda;
a) Atı kl arı n yükl endi ği kıs mı n t a ma men kapalı yapıl ması,
b) Sı kıştır ma mekani z maları nı n bul un ma ması,
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c) Şof ör mahalli ile atı k yükl e me kı s mı arası nda boşl uk bul un ması,
d) Atı k yükl e me kı s mı nın kaza hali nde zarar görme mesi içi n sağl a m yapılması,
e) Atı k yükl e me kı s mı nın i ç yüzeyi nde pasl an maz, kol aylı kl a t e mi zl enebilen düzgün
yüzeyli ol ması,
f) Di k köşel er i çer memesi ve kesişen yüzeyl eri n yu muşak dönüşl erle bir biri ne
birl eş mesi,
g)

Ön ve ar kası nda gör ül ebil ecek boyutl arda “ Ul usl ararası

Kli ni k At ı kl ar”

a mbl e mi ni n bul un ması,
h) Dı ş yüzeyi n t uruncu renge boyan ması,
ı) Sağ ve sol yüzeyl eri nde 20 c m büyükl üğünde si yah harfl erl e “ Dİ KKAT TI BBİ
ATI KLAR” i baresi ni n bul un ması gerekir.
 Al tı ncı Böl üm ( Tı bbi Atı kl arı n Yakıl ması, Yak ma Tesi sl eri ne Ruhs at
Veril mesi ve Denetl enmesi):
Tı bbi atı kl arı n yakıl ması:
Ma dde 25: Tı bbi atı kl arı n yakıl arak bert araf edil mesi esastır. Yak ma si st e ml eri
bel edi yel er veya yet kil erini devretti ği ki şi ve kur uluşl ar t arafı ndan kur ul ur ve i şl etilir.
Bu t esisl er Bakanlı k’ı n uygun gör üşü alı nmak sureti il e ünit e bünyesi nde de
kur ul abilir.
Evsel nit eli kli atı kl arı n yakıl ması i çi n kull anılan yak ma fırı nl arı tı bbi atı kl arı n
yakıl ması içi n kull anıl maz.
Yak ma t esisl eri ni n t eknik özelli kl eri:
Ma dde 26: Yak ma fırı nındaki il k böl me sı caklı ğı nı n 900 0 C ol ması ve son yak ma
böl gesi ndeki gazl arı n 1200 0 C’ de en az 1. 5 sani ye tut ul ması zor unl udur.
Fı rı nl ardan çı kan küll erde yanabil en maddel er den t a m yan ma mı ş ol anlar t opl a m
küll eri n ağırlı kça %2’si ni aşa maz. Ol uşan küll er 31. maddeye göre depol anır.
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Yak ma fırı nl arı nda i mha edil ecek ol an atı kl arı n kabul ve depol a ma biri ml eri sürekli
te mi z t ut ul ur ve sı k sı k dezenfekt e edilir. Bur aya, görevlilerden başkası nı n gir mesi
yasak ol duğu gi bi hayvanl arı n yakl aş ması da önl enir.
Yak ma t esisi baca gazı e mi syonl arı nda, nor mal şartlar altı nda %11 oksij en esas
alı ndı ğı nda Tabl o 3. 2’ de veril en değerl er sağl anır.
Tabl o 3. 2 Yak ma Tesisi Baca Gazı Emi syon Değerl eri

Topl a m parti kül
Ağı r met all er ve bil eşi kl eri
( Pb+Cr +Cu+ Mn+Ni +As)
Hg, Cd
HCl
HF
CO
SO2
NO2
Topl a m or gani k C
Topl a m poli kl orl u
di benzo- p- di oksi n ve
poli kl orl u di benzof uranl ar

Günl ük 1 ton/ saat’ten
fazl a kapasiteli tesisl er
içi n ( mg/ m3 )
10
1. 0

Günl ük 1 ton/ saat’ten az
kapasiteli tesisl er içi n
( mg/ m3 )
100
5

0. 1
10
1
50
50
100
10
0. 1 ng/ m3

5
100
1
100
300
100
100
0. 1 ng/ m3

Çevr eye zarar veril me mesi ve gereken t edbirl erin alı nması kaydı yl a ve ma halli n en
büyük mül ki i dare a mi rini n i zni alı narak tı bbi atıkl ar yüksek yak ma sı caklı ğı nı hai z
tesisl eri n fırı nl arı nda da yakıl abilir.
Yak ma t esisl eri ne yer seçi mi izni veril mesi:
Ma dde 27: Büyükşehir bel edi yel eri ve bel edi yel er, onaylı i mar pl anl arı esas alı narak
yak ma t esisi kur mak üzere seçti kl eri yer i çi n mevcut mevzuat çerçevesi nde Mahalli
Çevr e Kur ul u kararı ve Bakanlı k’ı n uygun gör üşü il e, mahalli n en büyük mül ki i dare
a mi ri nden i zi n alırlar.
Yak ma t esisl eri ne i nşaat ruhsatı veril mesi ve denetlenmesi:
Ma dde 28: Yak ma t esisine i nşaat ruhsatı ver meye;
a) Bel edi ye ve mücavir al an sı nırl arı i çi nde kalan ve büyükşehir bel edi yesi ol an
yerl erde, büyükşehir bel edi ye başkanlı ğı, di ğer yerlerde bel edi yel er,
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b) Bel edi ye ve mücavir alan sı nırları dışı nda kal an yerl erde valili kl er, yet kili dir.
Bu i darel er yak ma t esisi ne i nşaat r uhsatı verme den önce gerekli t üm bil gi ve
bel gel erl e birli kt e nüf usu on bi ne kadar ol an yerl erde Mahalli Çevre Kur ul u’ nun,
nüf usu on bi nden yukarı ol an yerl erde i se Bakanlı k’ı n uygun gör üşünü al mak
zor undadır.
Yak ma t esisl eri ne işl et me ruhsatı veril mesi ve denetl en mesi:
Ma dde 29: İşet me r uhsatı, t esisi n 9 Mayı s 1985 t ari h ve 3194 sayılı İ mar Ka nunu’ na
uygun ol arak i nşa edildi ği ni n t espiti hali nde 28. maddede belirtilen mer cil er
tarafı ndan verilir.
Bakanlı k; t esisl eri i şl et me şekli, hava ve gür ült ü e mi syonl arı bakı mı ndan
denetl eyebilir, öl çü m yapabilir, ör nek al abilir ve 28. maddede belirtilen i darel er den
bu e mi syonl ara ait öl çü m sonuçl arı nı isteyebilir.
Yak ma t esisl eri ni n işl et me ruhsatı nı n i pt ali:
Ma dde 30: Bakanlı k, büyükşehir bel edi yel eri veya bel edi yel er il e mahallin en büyük
mül ki i dare a mi ri, yapılan kontroll erde, t esisi n işl et me r uhsatı na ve 26. ma ddede
belirtilen şartl ara uygun ol arak çalıştırıl madı ğı nı n t espit edil mesi hali nde i şl et meci yi
yazılı ol arak i kaz eder ve yeri ne getiril meyen yükü ml ül üğün t ür üne göre bi r ay il e bir
yıl arası nda deği şen bi r süre verir. Bu süre s onunda yükü ml ül ükl eri n yeri ne
getiril me mesi hali nde tesisi n i şl et me r uhsatı, r uhsatı veren mer ci t arafı ndan
Bakanlı k’ı n da gör üşü alınarak i pt al edilir.
İşl et me r uhsatı süresi biten t esisl eri n, mevcut i şl et me şartları nda çalıştırıl ması nı n
i nsan ve çevre sağlı ğı açısı ndan sakı ncalı gör ül mesi ve söz konusu i şl et me şartl arı nı n
düzeltile meyeceği ni n anlaşıl ması hali nde, işlet me ruhsatı yenil enmez.
 Yedi nci Böl üm( Tı bbi Atı kl arı n Ni hai Depol an ması):
Ni hai depol a ma atı kl arı:
Ma dde 31: Tı bbi atı kl arı n yak ma yönt e mi il e i mha edil mel eri ne i mkan ol madı ğı
hall erde bu atı kl ar;
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a) Tehli keli atı k depol a ma al anl arı nda özel bir bölü mde,
b) Evsel atı kl arı n bert araf al anl arı nı n bu Yönet meli k’e uygun ol arak yapılmı ş özel bir
böl ü münde,
c) Sadece tı bbi atı kl ar için yapıl mı ş özel bir bertaraf al anı nda, düzenli depolanırl ar.
Tı bbi atı kl arı n yak ma fırınl arı nda yakıl ması sonucu ol uşan küll er, yak ma t esisi ne atı k
getiren araçl ara uygun şekil de biri nci fı krada belirtilen depol a ma al anı na t aşı nır ve
üzerl eri yet eri kadar t oprakl a ört ül erek sı kıştırıl mak sureti yl e bert araf edilir.
Ni hai depol a ma al anı yer seçi mi kriteri:
Ma dde 32: Ni hai depol ama t esisl eri ni n;
a) Karsti k böl gel er de; i çme, kull anma ve sul a ma suyu t e mi n edil en yeraltı ve yer üst ü
sul arı kor u ma böl gel eri nde; t aşkı n riski ni n yüksek ol duğu böl gel erde; heyel an, çı ğ ve
er ozyon böl gel eri nde kurul ması na ve işl etil mesi ne izi n veril mez.
b) Yer seçi mi nde, seçilecek yeri n j eol oji k, hi droj eol oji k özelli kl eri, yer altı su
sevi yesi ve yer altı suyu akı ş yönl eri, mevcut ve pl anl anan meskun böl ge il e di ğer
yapıl aş mal ar, depre m kuşakl arı ve t ekt oni k kor u ma böl gel eri il e di ğer ze mi n
hareketl eri, haki mr üzgar yönü, trafi k dur u mu di kkat e alı nır.
c) Bu depo t esisl eri ni n en yakı n yerl eşi mböl gesine uzaklı ğı 3000 metreden, en yakı n
havaal anı na uzaklı ğı ise 5000 metreden az ol a maz.
Yerl eş me yasağı:
Ma dde 33: Ni hai depol a ma t esisl eri i mar pl anında belirtilerek, yerl eşim böl gesi
ol ma ması sağl anır.
Depol a ma t esisi ze mi ni:
Ma dde 34: Depol a ma t esisi ni n ot uracağı ze mi n (te mel), doğal ol arak sı kışmı ş ol malı
ve bu sı kış mı ş ze mi ni n kalı nlı ğı 3 met reden ve ko mpr esi bilitesi ( Dpr) %95’ den
büyük ol malı dır. Depol a ma t esisi t abanı nı n, ma ksi mu m yer altı su sevi yesi ne
uzaklı ğı 2 metreden az ola maz.
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Depol a ma t esisi tabanı nın t eşkili:
Ma dde 35: Depol a ma t esisi ni n t abanı, sı zı ntı suyunun yer altı suyuna karış ması nı
kesi nli kl e önl eyecek şekil de düzenl enir. Bunun i çin mi neral sı zdır mazlı k t abakası il e
pl asti k geçiri msi zli k t abakası birli kt e kull anılır. Doğal ze mi n üzeri ne yerl eştiril en
mi neral sı zdır mazlı k t abakası nı n kalı nlı ğı

1. 5 metreden az,

permeabilitesi

10 9 m/ s’ den küçük ol a maz. Pl asti k geçiri msi zli k t abakası nı n kalı nlı ğı i se en az 2. 5
mm ol malı dır. Depo t abanı na balı k sırtı şekli de bir f or m verilir ve t abanı n boyuna
eği mi %3’t en, eni ne eğimi %1’ den küçük ol a maz.
Dr en sist e mi teşkili:
Ma dde 36: Depo t abanı nda yet eri kadar dren bor usunun, ana t opl ayıcıl arı n ve
bacal arı n bul un ması zorunl udur. Dr en bor ul arı nın i çi nde bul unduğu dren si st e mi ni n
kalı nlı ğı 0. 30 metreden küçük, bu t abakanı n ni hai per meabilite kat sayı sı ( k) 10 3
m/ sn’ den küçük ol a maz.
Topl anan sı zı ntı suyu 4 Eyl ül 1988 t ari h ve 19919 sayılı Res mi Gazet e’ de yayı nl anan
Su Ki rlil ği Kontr ol ü Yönet meli ği’de veril en ilgili deşarj li mitl eri ni sağl ayacak
şekil de arıtılır.
Depol a ma t esisl eri ni n dol gu yapıl ması:
Ma dde 37:

Depol a ma t esisl eri nde depo sı kıştırılarak dol dur ul ur ve boşl uk

bırakıl maz. Dol gu i şl e mleri sırası nda, sı zı ntı suyu mi kt arı nı azalt mak i çi n günl ük
ol arak atı kl arı n üst ü ört ülür ve dol gu işl e mi gereğinde bir sundur ma altı nda yapılır.
Depol a ma t esisi üst ört üsünün t eşkili:
Ma dde 38: Depo t esisine dol gu i şl e mi t a maml andı kt an sonra depo gövdesi ne
yüzeysel su gir meyecek şekil de sı zdır maz hal e getirilir. Bu t abakal ar asgari şu
özelli kl erde ol malı dır;
a) Atı k üst ündeki il k ört üt abakası ho moj en ve kohezyonsuz ze mi nden t eşkil edilir ve
tabaka kalı nlı ğı 0. 5 metreden az ol a maz.
b) Depo gövdesi nden gaz çı kışı söz konusu ise gaz dren sist e ml eri yerleştirilir.
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c) Sı zdır mazlı k t e mi ni i çi n kull anıl an mi neral t abakanı n kalı nlı ğı 0. 5 metreden az,
per meabilite katsayı sı nı n (k) değeri 10 9 m/ s’ den küçük ol a maz.
d) Pl asti k tabakanı n kalı nlı ğı en az 2. 5 mm ol malıdır.
e) Depo üst yüzeyi ni n nihai eği mi %5’t en büyük ol malı dır.
f) Sı zdır mazlı k t abaka üzeri ne seril en t arı m t oprağı nı n kalı nlı ğı 1 me treden az
ol a maz.
Depo sahası nı n yeşillendiril mesi:
Ma dde 39: Depol a ma işl e mi ni n t a ma ml an masından sonra veya şevl erde dol gu
sırası nda, depo sahası nı n t ekrar kull anıl abilir hale getiril mesi i çi n yeşillendiril mesi,
ağaçl andırıl ması, deponun en üst üne ve şevl ere t arı mt oprağı seril mesi zor unl udur.
Bu t oprağı n kalı nlı ğı di kil mek i st enen bit ki ni n kök deri nli ği ne göre seçilir. Depo
kütl esi üzeri ne düşen yağ mur un kı sa sürede sahayı t er k edebil mesi i çi n en üst t oprak
tabakası nı n eği mi ni n %3’den büyük ol ması gerekir.
Depol a ma t esisi ne i nşaat ruhsatı veril mesi ve denetlenmesi:
Ma dde 40: Tı bbi atı k depol a ma t esisi ne i nşaat ruhsatı ver meyen 28. maddedeki
mer cil er, belirtilen usul ve esasl ara göre yet kili dir.
Depol a ma t esisi ne işl et me ruhsatı veril mesi ve denetl en mesi:
Ma dde 41: 28. maddede belirtilen mer cil er t arafı ndan, depo yeri t abanı, sızı ntı suyu
drenaj sist e mi ni n ek t esisl eri ni n pr oj esi ne uygun gör ül mesi hali nde i şl etme r uhsatı
verilir. Ruhsatt a depo t esisi ne kabul edil ecek atı k ti pi belirtilir.
Depol a ma t esisi ni n işl etilmesi ve kontrol ü:
Ma dde 42: Tı bbi atı k depol a ma t esisi i şl et meci si ki şi veya kur ul uşl ar, her depol a ma
tesisi i çi n bir görevli bul undur mak zor undadır. Bu görevliler depo yerine getiril en
tı bbi atı kl arı n kontrol ünden ve depo yeri ni n i şl etilmesi nden sor u ml udurl ar. Bakanlı k
bu ki şi veya kur ul uşl ardan gerekti ği nde depol a ma yeri ni n i şl etil mesi ve kontr ol üne
ilişki n bil gil eri ist eyebilir.
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Sı zı ntı suyu mi kt arı ve özelli kl eri t esisi i şl et enl er tarafı ndan belirli aralı kl arla öl çül ür
ve sonuçl arı ndan Bakanl ı k haber dar edilir. Öl çüm i şl e ml eri depo yeri kapatıl dı kt an
sonra 10 yıl süreyl e devam eder.
 Seki zi nci Böl üm( Di ğer Hükü ml er):
Tı bbi atı kl arı n izl en mesi:
Ma dde 43: Ünit el erden kaynakl anan atı kl arı n mi ktar ve özelli kl eri ni belirten ve Şekil
3. 3, Şekil 3. 4 ve Şekil 3. 5’ de veril en f or mdan altı nüshanı n il gili böl üml eri her aşa ma
içi n tı bbi atı k sor uml usu tarafı ndan dol dur ul ur.
Bunl ar dan biri ünit ede sakl anır, biri ay sonunda t opl uca bel edi yeye verilir, geri kal an
dört nüsha i mza karşılı ğında t aşı yı cı ya t esli m edilir.
Taşı yı cı ni hai atı k depol a ma yeri nde tı bbi atı k sor u ml usu t arafı ndan veril en
for ml ar dan kendi si tarafından dol dur ul ması gereken kısı ml arı ta ma ml ar.
Tı bbi atı k ni hai bert araf al anl arı sor u ml usu gel en f or ml ar da veril en bil gil eri n
doğr ul uğunu kontrol ettikt en sonra, kendi si ni n dol dur ması gereken yerl eri ta ma ml ar.
Bu f or ml arı n i ki nüshası bert araf al anı sor uml usunda kalır.
Bert araf al anı sor u ml usu kendi si nde kal an son i ki nüshadan biri ni ünit eye, di ğeri ni
de il gili ünit eye ay sonu iti bari yl e 5 gün i çi nde gönderir.
Bel edi ye; tı bbi atı k sor uml usu, t aşı yı cı ve bert araf al anı sor u ml usunca dol dur ul an
for ml arı karşıl aştırılarak t ümtı bbi atı kl arı n gerekti ği gi bi bert araf edil di ğini kontr ol
eder.
Deneti m:
Ma dde 44: Bu Yönet meli k çerçevesi nce yapıl acak ol an atı kl arı n t opl an ması,
taşı nması, i şl en mesi, geçi ci depol an ması ve ni hai bert araf i şl e ml eri ni n kanun ve
yönet meli ğe göre yapılıp yapıl madı ğı nı denetl eme yet ki si, önceli kl er kanunun 12.
ma ddesi uyarı nca Bakanl ı k’ a aittir.
Ancak yür ürl ül ükt eki il gili düzelt mel erl e verilen yet kil er saklı dır.
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Yaptırı ml ar:
Ma dde 45: Bu Yönet mel i k’e göre yapıl an denetiml er sonucu yönet meli kte yer al an
yasakl ara aykırı hareket edenl er ve belirtilen yükü ml ül ükl eri yeri ne getir meyenl er
hakkı nda kanunun 15 ne 16 ncı maddel eri uygul anır. Kanunun 20, 21 ve 23 ncü
ma ddel eri nde yer al an i dari nit eli kt eki cezal ar i se kanunun 24 ncü ma ddesi nde
belirtilen yet kili maka ml ar tarafı ndan verilir.
Geçi ci Madde 1: Yönet meli ği n yayı ml andı ğı t ari ht e faali yett e bul unan ve 3 ncü
ma ddede belirtilen ünit eler 15 nci ve 16 ncı maddede öngör ül en geçi ci atı k depos unu
1. 5 yıl içi nde i nşa et mekl e yükü ml üdürl er.
Geçi ci Madde 2: Bel edi yel er gerekli yer seçimi ni yaparak tı bbi atı kları n ni hai
bert araf tesisl eri ni Yönetmeli k’i n yayı ml adı ğı tariht en iti baren kur mak zorundadırl ar.
Yür ürl ük:
Ma dde 46: Bu Yönet melik yayı mı t ari hi nde yür ürlüğe girer.
Yür üt me:
Ma dde 47: Bu Yönet melik hükü ml eri ni Çevre Bakanı yür üt ür.
At ı kl arı n kaynakl andı ğı ünit eni n
isi m, adres ve t el efonu

Tari h

Mi kt ar
Tor ba sayı/ kg
Di kkat edil ecek hususl ar

At ı kl arı n özelli kl eri
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

Depol a ma sırası nda vuku bul an
kazal ar ve alı nan önl e ml er

Enfekt e
Toksi k
Deli ci-yırtıcı
Şokl ara karşı hassas
Su ile reaksi yona girer
Kol aylı kl a reaksi yona girer
Radyoaktif

Tesli m eden

Şekil 3. 3 Tı bbi Atı kl ar İle İl gili Taki p For mu
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Tesli m al an

Taşı ma yapan kur ul uşun
İsi m, adres ve tel efonu

Ar acı n pl akası:
Ar acı n mar ka ve modeli:
Ar acı n atı kl arı taşı dı ğı ünit el er:
1324-

Taşı ma sırası nda vuku bul an kazal ar
ve alı nan t edbirl er:

At ı kl arı n tesli m
edil di kl eri i mha
sahası:

Tesli m al an
(isi m/ unvan)

Şekil 3. 4 Tı bbi Atı kl arı n Taşı nması İle İl gili Taki p For mu

Bert araf sahası nı n adı ve yeri

Gö mme il e uzakl aştırıl dı ise
gö mül düğü yer

Bert araf yönt e mi
( ) Gö mme
( ) Yak ma
( ) Di ğer (açı kl ayı n)

Yak ma il e uzakl aştırıl dı ğı takdirde kül ve
di ğer kalı ntıları n uzakl aştır ma yeri
ve yönt e mi

At ı kl arı n uzakl aştırıl masından önce At ı ğı n mi kt arı
tabi ol duğu işl e ml er
Tor ba sayı sı/ kg

Sor u ml unun isi m
ve unvanı

Uzakl aştır ma t ari hi

Bel geni n bel edi yeye t eslim edil di ği tari h:.......................................................
Bel geyi al an bel edi ye yetkilisi ni n is mi:..........................................................
Şekil 3. 5 Bert araf Sahası İle İl gili Taki p For mu

70

4. HASTANE ATI KLARI Ġ ÇĠ N ATI K MĠ NĠ MĠ ZAS YONU

At ı k yöneti mi nde en öne mli hususl ardan bi ri atı k mi ni mi zasyonudur.

Atı k

mi ni mi zasyonu atı kl arı n kaynağı nda ve büt ününde mi ni mi ze edil mesi esası na
dayanır.

4. 1 Atı k Mi ni mi zasyonuna Genel Bakı Ģ:
Genel ve araştır ma hast anel eri ni n atı k akı ml arı ndaki zararlı atı kl arı n mi ni mi zasyonu
içi n genel

kurall ar ve seçenekl er regul asyonl arl a ort aya koyul muşt ur.

Bu

mi ni mi zasyon yönt e mi, hast ane atı kl arı i çi n hazırlanmı ş ol sa da bir t esist e ol uşan
atı kl arı n mi ni mi zasyonu içi n de kull anıl abilir.
Hast ane ünit el eri atı k ol uşu mu ve yöneti mi araştırılarak aşağı da veril en atık akı ml arı
içi n mevcut ve pot ensiyel zararlı atı kl arı n mi ni mi zasyon seçenekl eri karakt eri ze
edil mi ştir;
 Sol ventl er
 Ke mot erapi atı kl arı
 Fot ografi k ki myasall ar
 For mal dehit atı kl arı
 Radyoaktif atı kl ar
 Cı va
 Di ğer t oksi kl er ve kor osifler
EPA t arafı ndan geliştirilen genel atı k mi nimi zasyon yöner gesi

olan Atı k

Mi ni mi zasyonu Ol anakları i çi n Değerl endir me Kı l avuzu ( The Wast e Mi ni mi zati on
Opport unit y

Assess ment

Manual,

USEPA

1988),

atı k

mi ni mi zasyonu

değerl endir mesi ve zararlı atı k ol uşu munu azalt acak operasyonl arı n geliştiril mesi nde
kull anılır. Bu yöner ge, atı k mi ni mi zasyonu pr ogramı ol uşt ur ul ması ve bu progra mı n
yür üt ül mesi içi n yöneti m strat ejileri ni açı kl ar. [27]
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4. 1. 1 Atı k Mi ni mi zasyonu Değerl endi r mesi
Sağlı k hi z metl eri veren hast anel er, ol uşt ur dukl arı atı kl arl a sağlı k açı sı ndan t ehli keli
biri ml er hali ni al makt adırlar. Hast ane atı kl arı nı n; i nsan ve çevre sağlı ğı na ol abil ecek
ol u ms uz

et kil eri ni

ortadan kal dır mak

ya

da

azalt mak a macı yla

gerekli

düzenl e mel eri n yapıl ması son derece öne mli dir. Bu kapsa mda yür üt ül en bi r atı k
mi ni mi zasyon pr ogra mı il e; hast anel erde atı k ol uşu muna neden ol an pr osesl er
belirlenerek kaynakt a azaltı m ve geri kazanı mt ekni kl eri il e atı k ol uşu munun en aza
i ndiril mesi i çi n atı k mi ni mi zasyonu seçenekl eri ort aya konul ur. Atı k ma ddeni n
kaynağı nda azaltıl ması ya da t esis i çi nde veya dı şı nda geri kazanıl ması; atık yöneti m
gi derl eri ni azalt arak ve zararlı atı kl arı n uzakl aştırıl ması il e il gili sor uml ul ukl arı
düşürerek hast anel ere yarar sağl ayacaktır. Şekil 4. 1’ de atı k mi ni mi zasyonu i çi n bir
değerl endir me pr osedür ü veril mi ştir.
4. 1. 2 Atı k Mi ni mi zasyonu Değerl endi r me Progra mı
1) Pl anl a ma ve Organi zasyon
Pl anl a ma ve or gani zasyon saf hası nı n adı ml arı; progra mi çi n i dari dest eği n alı nması,
atı k mi ni mi zasyonu hedefl eri ni n sapt an ması ve değerl endir me pr ogramı , gör ev
eki bi ni n or gani zasyonudur. Atı k mi ni mi zasyonu i çi n hast ane yöneti mi nden dest ek
alı nması progra mı n başarısı içi n çok öne mli dir
2) Değerl endi r me AĢa ması
 Proses ve Tesis Bil gil erini n Topl an ması
Bi r hast anede atı k ol uşu muna neden ol an akti vit el eri n i şl eyi ş prensi pl eri ni n
anl aşıl ması, atı k mi ni mi zasyonu ol anağı nı n değerl endiril mesi i çi n t e mel nokt adır.
Hast anedeki atı k akı ml arı nı n belirlenmesi nde ve karakt eri ze edil mesi nde; zararlı atı k
list el eri nden, l aborat uar paketi paketl e me listel eri nden, Ul usal Ki rl etici Deşarj
Eli mi nasyon Si st e mi ( NPDES) r aporl arı ndan, r uti n nu mune al ma pr ogr aml arı ndan
el de edil ecek bil gil er yararlı ol acaktır. Bunun yanı sıra, atı k ol uşu munun söz konusu
ol duğu akti vit el eri n, atı k mi kt arları nı n, ti pl eri ni n ve oranl arı nı n belirlenmesi i çi n akı ş
di yagra ml arı hazırl anmal ı dır.
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At ı k mi ni mi zasyonu i çi n kabul edil en gereklili k
PLANLAMA VE ORGANĠ ZAS YON
o
o
o

İdari dest eği n alı nması
Değerl endir me pr ogra mı nı n genel hedefl eri ni n ol uşt urul ması
Değerl endir me pr ogra mı görev eki bi ni n or gani zasyonu

Değerl endir me or gani zasyonu ve ilerl e me i çi n dest ek

DEĞERLENDĠ RME AġAMASI
o
o
o
o
o
o

Pr oses ve tesis bil gileri ni n t oplan ması
Önceli kl eri n belirlen mesi ve değerl endir me hedefl eri ni n seçil mesi
Değerl endir me gr upl arı nı n ol uşt ur ul ması
Bil gil eri n gözden geçiril mesi ve yeri n i ncel en mesi
Seçenekl eri n ol uşt urul ması
Seçenekl eri n el en mesi ve daha det aylı çalış ma i çi n uygun ol anl arı n
seçil mesi

Yeni değerl endir me
hedefl eri ni n seçil mesi ve
önceki seçenekl eri n
tekrar değerl endiril mesi

Seçil en seçenekl eri n değerl endir me rapor u

FĠ ZĠ BĠ LĠ TE ANALĠ ZĠ AġA MASI
Tekni k değerl endir me
Ekono mi k değerl endir me
Uygul a ma i çi n seçenekl eri n seçil mesi

o
o
o

Öneril en seçenekl eri içeren sonuç rapor u
Pr osesi n
tekrarl an ması
o
o
o

UYGULA MA
Pr oj el eri n uygul an ması ve fon sağl an ması
Eki p manı n t esis edil mesi
Pr osedür ün uygul an ması

ol uşt ur ul ması; bazı pr oses bil eşenl eri ni n i zl enmesi ve önceden hesaplana mayan
anan atı k miBu
nimihusus,
zasyonuözelli
pr oj el kl
erie enfekte atı kl arı n
kayı pl arı n belirl enmesi neBaşarı
kat kıile
da uygul
bul unacaktır.

ve zararlı atı kl arı n birbirinden ayrıl ması na yöneli k çalış mal ar da yararlı ol makt adır.
Şekil 4. 1 Atı k Mi ni mi zasyonu Değerl endir me Pr osedür ü
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 Önceli k Tes piti ve Değerl endi r me Hedefl eri ni n Seçil mesi
İdeal ol arak pot ansi yel atı k mi ni mi zasyonu i çi n t esist eki t üm atı k akı ml arı
değerl endiril meli dir.

Ancak; sı nırlı kaynakl arla, bir hast ane yönetici si, atı k

mi ni mi zasyonu çalış mal arı nı spesifi k bir al anda yoğunl aştır mak i hti yacı nı duyabilir.
At ı k mi kt arı, atı ğı n zararlılı k özelli kl eri, yasal düzenl e mel er, personel güvenli ği ve
benzeri düşüncel er, hedef bir akı mı n belirl enmesinde hesaba katıl malı dır.
 Değerl endi r me Grupl arı nı n Seçil mesi
Gr up bünyesi nde, atı k akı ml arı hakkı nda doğrudan sor u ml ul uğu ve bil gisi ol an
ki şil er bul undur ul malı dır. Dahili bir uz manı n mevcut ol ma ması dur u munda, hari ci
danı ş manl arı n görevl endiril mesi düşünül meli dir.
 Bi l gil eri n Değerl endi rilmesi ve Yeri n Ġncel enmesi
Değerl endir me gr ubu; akti vit e il e il gili bil gil eri, yeri n i ncel en mesi aşa ması ndan
sonra daha i yi değerlendirebilir. Gr up, i ncele me sırası nda hedef akti vit el eri,
ma ddel eri n hast aneye girdi ği nokt adan, atı kl arı n ayrıl dı ğı nokt aya kadar i zle meli ve
şüpheli veya bili nen kaynakl arı nı sapt a malı dır. Zar arlı atı kl ar i çi n bu kaynakl ar;
laborat uarl ar, eczane, pat ol oji, radyol oji, a meliyat hane, di yali z, bakı m ünit el eri,
nükl eer tı p, kırılan veya kull anıl mayan eki p man kaynaklı cı va, enfekt e atı kl ar,
eki pman bakı mi şl e ml eri, ha mmadde ve geçi ci atı k depol a ma al anl arı dır. İncel e me,
atı k mi ni mi zasyonu ol anakl arı hakkı nda ön sonuçl arı n alı nması nı sağl ar. Bazı
dur u ml ar da bu sonuçl arı n doğr ul an ması, il ave bil gi t opl an ması nı veya anali z
yapıl ması nı gerektirebilir.
 Seçenekl eri n Ol uĢt urul ması
Bu adı mı n a macı; il ave değerl endir me i çi n bir gr up, anl aşılır atı k mi ni mi zasyon
seçeneği ni m ol uşt ur ul ması dır. Tekni k ve ekono mi k konul ar; daha sonraki fi zi bilit e
aşa ması nda değerl endirileceği i çi n bu kade mede hi çbir seçenek dı şl anma malı dır.
Yeri n i ncel en mesi il e el de edil en bil gil eri n yanı sıra tı p birli kl eri, devl et kur ul uşl arı,
tekni k ve tı bbi raporl ar, eki pman satı cıl arı, danı ş manl ar ve özelli kle hast ane
personeli; atı k mi ni mi zasyonu seçenekl eri ni n ol uşt ur ul ması konusunda fikir kaynağı
ol abilirler. Genel tı bbi ve cerrahi hast anel erde uygul anabil ecek atı k mi ni mi zasyonu
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seçenekl eri ayrı ntılı ol arak hast ane atı kl arı i çi n atı k mi ni mi zasyonu başlı ğı altı nda
sunul malı dır.
Seçenekl eri n ol uşt ur ulması nda; kaynakt a azaltı m ve geri kazanı m t ekni kl eri
düşünül meli dir. Genel tıbbi ve cerrahi hast anel er i çi n kaynakt a azaltı m yakl aşı ml arı
şunl ardır:
 İyi işleti m uygul a mal arı
 Benzen ve kl or of or m gi bi kanser oj en ki myasall arın kull anı mı nı n azaltıl ması veya
ort adan kal dırıl ması
 Analiti k enstrümant asyon kull anı mı nı n arttırılması. Böyl eli kl e, ki myasall arı n
kull anı mı azaltılabilir.
 Bi l gisayar kull anı mlı i zle me ve envant er sist e ml eri nden ve mer kezi satın al ma
uygul a ması ndan faydal anarak düzenl enen envanter kontrol ü
 Eki p man bakı mı ndan yağ bazlı boyal arı n kull anımı nı n eli mi nasyonu
Geri kazanı mi çi n aşağı daki yakl aşı ml ar değerl endiril meli dir;
 At ı ğı n t ekrar kull anı mı
 At ı ğı n i yil eştiril mesi
 Ġl ave ÇalıĢ ma i çi n Uygun Ol an Seçenekl eri n Belirl enmesi
Bu adı mda, t ekni k ve ekono mi k fi zi bilite çalışmal arı i çi n, en çok ü mit vaad eden
seçenekl er belirlenmekt edir. Res mi ol mayan bir i ncel e me ya da kantit atif bir karar
ol uşt ur ma t ekni ği il e sıra dı şı, el verişsi z ve yet eneksi z gör ünen seçenekler eli mi ne
edilir.
3) Fi zi bilite Anali zi
Bi r seçeneği n kabul üne yöneli k ci ddi bir düşünce yarat abil mesi i çi n, tekni k ve
ekono mi k ol arak uygul anabilirli ği ni n sapt anması

gerek mekt edir. Tekni k bir

değerl endir me, öne sürül en bir seçeneği n spesifi k bir uygul a mada i şe yarayı p
yara mayacağı belirlenir. İşl eti m ve eki p man deği şi kli kl eri, atı k kalit esi üzeri ndeki
genel et kil eri açı sı ndan değerl endiril meli dir. Ayrıca yeni bir ür ün veya ha mma dde,
tesirlili ği açısı ndan t est edil meli dir.
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4) Uygul a ma
Tekni k ve ekono mi k ol arak fi zi bil ol duğu belirlenen seçenek uygul anır. Peri yodi k
değerl endir mel er vasıt ası il e atı kl arı n i zl en mesi ve atı k mi ni mi zasyonu i çi n
gel ecekt eki ol anakl arı n belirlenmesi pr osesi ni n sürdür ül mesi, i dareni n desteği ni al an
atı k mi ni mi zasyonu değerlendir me gr ubuna bağlı dır. [27, 28]

4. 2 Hast ane Atı kl arı Ki rl enme Profili:
Hast anel er de sağlı k sekt ör ü çalışanl arı nı n t i pi k ol arak karşılaştı ğı, hast ane
ünit el erden kaynakl anan zararlar Tabl o 4. 1’ de veril miştir. [29]

4. 3 Hast ane Atı k Tanı ml a ması:

Ke mot erapi ve Anti neopl asti k Ki myasall ar
Ke mot erapi, belirli kimyasal maddel eri n kul lanıl dı ğı il aç t edavi si yönt e mi dir.
Ke mot erapi de kull anıl an il açl ar, ki myasal yapıl arı açı sı ndan birbirl eri nden çok f ar klı
ol abilirler, fakat vücutt aki ort ak et kil eri bakt erilere karşı savun madır. Ke mot erapi
ilaçl arı, hücre böl ün mesini, dol ayı sı yl a çoğal masını i nhi be et mekt edir. [30]
Ke mot erapi de kull anıl an anti neopl asti k il açl arı genel ol arak anti neopl asti k ve
sit ot oksi k ki myasall ardır. Ke mot erapi il açl arı; ağızdan, deri altı na, kas i çine, da mar
içi ne, vücut boşl ukl arına ve art er i çi ne verilebilir. Anti neopl asti kl eri n, t oksi k
et kil eri nden dol ayı , hazırlanmal arı ve uygul an mal arı sırası nda bazı mesleki riskl er
söz konusudur. İl açl arı n uygul an ma i çi n hazırl an mal arı, di key l a mi ner hava akı mlı
bir kabi nde, bu i ş i çi n eğitil mi ş bir personel t arafı ndan yapıl malı dır. Bi yol oji k
e mi ni yet kabi ni ol arak adl andırılan bu böl me vasıt ası il e uygul ayıcı nı n zarar
gör me mesi ve ilacı n st erilizesi ni n kor un ması sağl anacaktır.
Ke mot erapi atı k hac mi ni n büyük bir kı s mı nı, personel kor uyucu gi ysiler ve gaz
bezl eri gi bi hafif ol arak kont a mi nasyona uğra mı ş nesnel er ol uşt ur makt adır. Kesi ci ve
deli ci atı k ol arak adl andırılan şırı nga , i ğne gi bi si vri nesnel er ayrılı p, enfekt e atı k
ol arak i şl e me t abi t ut ul ur. Atı k maddel er, günl ük ol arak veya dol dukça deği ştirilen
pl asti k t or bal ara veya polietilen kont eynerl ere konul malı dır. Ke mot erapi atı kl arı nı n
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1. sı nıf arazi de depol a ma il e uzakl aştırıl ması ya da enfekt e atı k ol arak yakıl ması söz
konusudur. Hava e mi syonl arı i çi n kontrol ün sağl an ması dur u munda, yak ma en
geçerli uzakl aştır ma seçeneği ol makt adır. [27]
For mal dehit
For mal dehit; di yali z, pat al oji, ot opsi ve bakı m ünit el eri nde kull anılır. Di yali z
ma ki nal arı nda kull anı mi çi n, f or mal dehit genelli kle % 37’li k f or mali n şekli nde satı n
alı nmakt adır. Sol üsyon daha sonra, filtre edil mi ş dei oni ze su il e seyreltilerek % 24’l ük f or mali n ol arak di yali z maki nası me mbr anl arı nı n dezenfeksi yonunda kull anılır.
Bunun i çi n f or mali n, maki nel ere po mpal anır ya da boşaltılır ve çı kış, kanali zasyona
deşarj edilir. Di ğer böl üml er deki kull anı m a macı i se ör nekl eri n sakl an ması dır; bu
uygul a ma i çi n % 10’l uk for mali n konsantrasyonu uygundur. İşl e ms onucunda ol uşan
düşük mi kt ar daki atı k kanali zasyona verilir. Zararlı bir maddeni n kanali zasyona
deşarjı, i zi n alı nması nı gerektirir. Ancak bu, i yi bir yöneti m uygul a ması ol arak
değerl endiril me mekt edir.
For mal dehiti n hava e mi syonl arı na karşı i zi n verilebilir mar uz kal ma li miti, Mesl eki
Sağlı k Güvenli k ve Sağl ı k İ daresi ( OSHA) düzenl e mel eri yl e 8 saattir. For mal dehit
aktif sevi yesi 0. 5 pp m’ di r ve bu mar uz kal ma süresi i çi n ağırlı klı ort al a ma 1. 0 pp m
ol arak veril mekt edir.
Fot ografi k Ki myasall ar
Genel tı bbi ve cerrahi hast anel er de r adyol oji böl ü mü genelli kl e me vcutt ur. Bu
böl ü mde kull anıl an f otografi k geliştirici sol üsyonl ar, fil m t espit edi ci ve fil m
geliştirici ol mak üzere i ki ye ayrılır. Fil m t espit edi ci nor mal ol arak, % 5- 10
hi dr oki non, % 1- 5 pot asyu m hi dr oksit ve % 1’den daha az gü müş i çerir. Fil m
geliştirici, yakl aşı k ol arak % 45 gl ut eral dehit içerir. Bekl et me banyol arı ve t espit
edi ci sol üsyonl arı n ort ak bil eşeni aseti k asittir. Fot ografi k sol üsyonl ar genelli kl e
doğr udan geliştirici maki naya alı nır.
Fi kser sol üsyonunun gümüş i çeren çı kı şı, çeli k yünü filtreden geçirilerek ya da başka
bir yönt e ml e arıtılarak gü müş geri kazanılır. Geri kal an sul u atı k yakl aşı k % 1. 4
gl ut eral dehit, % 0. 3 hi droki non ve % 0. 2 pot asyu m hi dr oksit i çerir ve genel ol arak
kanali zasyona deşarj edilir.
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Tabl o 4. 1 Hast ane Ünit eleri nden Kaynakl anan Zararl ar
ÜNĠ TE

ZARAR

Mer kezi i hti yaçl ar

Etil enoksit
Enf eksi yon
Kı rı k eki p manl ar
Sabun ve det erj anl ar
Buhar
Yanı cı gazl ar
Gür ült ü
As best ayrı mı
Cı va
Enf eksi yon
For mal dehit
Cı va
Etil enoksit
Anest ezi k gazl ar
İyon radyasyonu
Enf eksi yon
Isl ak ze mi n
Kesi ci eki pmanl ar
Gür ült ü
Sabun ve det erj anl ar
Dezenfekt anl ar
Amonyak
Kl or ür
Sol ventl er
Kanal te mi zli ği
Fı rı n te mi zli ği
Kosti k sol üsyonl ar
Pestisitler
Mi kr odal ga fırı nl ar
Buhar hatl arı
Fı rı nl ar
Isıtıcılar
Radyonükl eitler
Enf eksi yon
X-ı şı nl arı
Hava kalitesi
Ki myasall ar
Ozon
Anest ezi kl er
Anti septi kl er
Metil met hacr yl at e
Sı kı ş mı ş gazl ar
St erilizasyon gazl arı
Enf eksi yon
Kesi ci al etl er
Bul aşı cı hast alı kl ar
For mal dehit
Gl ut aral dehit
Yanı cı maddel er
Fr eon
Sol ventl er

Di ali z
Di ş heki mli ği

Yi yecek ser visi

Nükl eer ti p
Ofi s böl gesi ve veri
işle me
Ameli yat hanel er

Pat ol oji
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Hast a bakı m

Eczane
İdari biri ml er

Labor at uar

Ça maşırhane

Bakı m ve mühendi sli k

Radyol oji

Fenol
Bul aşı cı hast alı kl ar
İğnel er
Toksi k maddel er
Ke mot erapi
Radyasyon
Radyoaktif hast al ar
İl açl ar
Anti nopl ati kl er
Cı va
Sabun ve det erj anl ar
Te mi zl eyi ci sol ventl er
Dezenfekt anl ar
Gl ut aral dehit
Enf eksi yon
İğne
Bul aşı cı hast alı kl ar
Toksi k ki myasall ar
Benzen
Etil en oksit
For mal dehit
Sol ventl er
Yanı cı ve patl ayı cı maddeler
Kanser yapı cı maddel er
Ter at oj enl er
Mut aj enl er
Cyr ogeni c zararl ar
Radyasyon
Gür ült ü
Enf eksi yon
Sabun ev det erj anl ar
Sol ventl er
Bl eaches
Gür ült ü
Kaynak du manı
As best
Yanı cı sı vıl ar
Sol ventl er
Cı va
Pestisitler
Te mi zl eyi cil er
Amonyak
Kar bon monoksit
Etil en oksit
Fr eons
Boyal ar ve yapı ştırıcılar
Su arıtı m ki myasall arı
Radyasyon
Bul aşı cı hast alı kl ar
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Radyonükl ei dl er
Radyoaktif maddel eri n kull anıl ması sonucunda r adyoaktif atı k ol uşu muna neden
ol an kaynakl ar şunl ar dır: [31]
 Yaygı n ol arak öne mli mi kt ar da C14 ve H3 kul lanan ve büyük mi kt ar da düşük
sevi yeli radyoaktif atı k ol uşu munun söz konusu olduğu araştır ma et ki nli kl eri,
 Ni spet en büyük mi kt ar da düşük r adyoakti vit eli atık ol uşt uran, r önt genl e bağı şı klı k
i ncel e me işl e ml eri yl e uğraşan kli ni k laborat uarl arı,
 Ni spet en büyük mi kt ar da ol makl a birli kt e, önceki i ki kaynakt an daha yüksek
sevi yeli radyoaktif atı k üret en nükl eer tı p l aborat uarl arı.
Radyoaktif atı kl ar, ti pi ne ve akti vit esi ne göre 2’ ye ayrılırlar.
1) Yüksek sevi yeli radyoaktif atı kl ar,
2) Düşük sevi yeli radyoaktif atı kl ar,
Yüksek sevi yeli radyoaktif atı kl a, bil yonbekerel ( GBq) ve yukarısı et ki alanı i ken,
düşük sevi yeli radyoaktif atı kt a et ki 1 MBq’i n altı ndadır. Sağlı k hi z met leri veren
kur ul uşl arda kull anıl an radyoaktif maddel er genelli kl e düşük sevi yeli radyoaktif atı k
ol uşt ur makt adır. Bu atı ğı n büyük bir kı s mı or gan ı şı nl a ması ve t ü mör yerl eş mesi
sırası nda ort aya çı k makt adır. Daha az et kili radyoaktif atı k, t anı çalış mal arı sırası nda
ol uşur. İ yot un r adyoaktif i zot opunun (İ yot -123, İyot-131, Tali um- 201) uygul a ması
nadir ol ması na karşı n, uygul a mada ol uşan atı ğı n yüksek r adyoakti vit e i çer mesi
nedeni yl e öne mli dir. Sağlı k hi z metl eri arası nda kol t erapi si nde kull anıl an radyoaktif
ma ddel er, atı kl arı n yüksek sevi yeli ol mal arı nedeni yl e öne m t aşırl ar. Hast anel er de
kull anıl an r adyonükl ei dler ve özelli kl eri Tabl o 4. 2’ de veril mekt edir [ 27]. Bu
radyoi zot opl ar genelli kle sı vı atı kl ar i çi nde bul unurl ar, ancak deney hayvanı
kar kasl arı, hayvan dokul arı, bit ki ve t oprakt a da gör ül ebil mekt edir. [31, 32]
Hast anel er de ol uşan düşük sevi yeli radyoaktif atı kl ar, zararlı ol mayan sevi yel ere
kadar bozun mal arı i çi n hast ane i çi ndeki bir geçici depol a ma al anı nda, sızdır mayan
ve sı kı ca kapatılabil en kont eynerl erde t ut ul malı ve daha sonra ki myasal ya da enf ekt e
özelli kl eri ne göre bert araf edil meli dir [ 27, 33]. Yüksek sevi yeli radyoaktif atı kl ar,
sı zdır maz ve sı kı ca kapatılabil en kurşun kont eynerlere konul arak, deni z di bi ne at ma,
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gö mme, yak ma ve çi ment o veya poli merl e katılaştır ma gi bi bert araf yönt eml eri nden
biri yl e uzakl aştırıl malı dır. [28, 31, 34]
Tabl o 4. 2 Hast anel erde Kull anıl an Radyonükl ei dler ve Özelli kl eri
Nükl ei d1

Et kili 5
Yarı-ömür
12 gün

R/ sa6

Kar bon- 14

Radyasyon Enerjiler3 Fi zi ksel 4
Ti pi 2
( Me V)
Yarı-ömür
Bet a0. 165 max. 5. 730 yıl

U. D. 8

Bozun ma
Ür ünü7
Azot- 14
(st abil)

Fosf or

Ga ma yok
Bet a-

1. 7 max.

14 gün

14 gün

U. D.

Kükürt-32
(st abil)

Kr o m- 51

Ga ma yok
Ga ma

0. 32

28 gün

27 gün

Gal yu m- 67

Ga ma

78 saat

Teknet yu m- 99 m Ga ma

0. 093
( % 40)
0. 14

İndi yu m- 111

Ga ma

0. 173

2. 8 gün

İyot-125

Ga ma

0. 035

60 gün

42 gün

Ti rit yu m

Bet a-

0. 0186
ma x.

12. 3 yıl

12 gün

0. 018 Vanadyu m- 51
(st abil)
Çi nko- 67
(st abil)
0. 059 Teknet yu m- 99
(radyoaktif)
Rut enyu m- 9
(st abil)
Kad mi yu m- 111
(st abil)
0. 07 Tell er yu m- 125
(st abil)
U. D. Hel yu m- 3
(st abil)

İyot-131

Ga ma yok
Bet a-

Sesyu m- 137

Ga ma
Bet a-

Bar yu m- 137 m

Ga ma
Ga ma

0. 365
1. 176 max. 30 yıl
( % 7)
0. 514 max.
0. 662
2. 5 dak.

İri dyu m- 192

Bet a-

0. 666 max. 74 gün

Ga ma

6 saat

0. 606 max. 8 gün

Radyu m- 226

Al f a

0. 317
0. 468
4. 78

Kobalt-609

Ga ma
Bet a-

0. 186
0. 318 max. 5. 27 yıl

1600 yıl

5 saat

8 gün

0. 21

Ks enon- 131
(st abil)

70 gün

0. 32

Bar yu m- 137
(st abil)
Bar yu m- 137
(st abil)
Pl ati nyu m- 192
(st abil)

44 yıl

0. 825 Radon- 22
(radyoaktif)

10 gün

1. 33

Ni kel-60
(st abil)

Ga ma
1

Nükl ei d: Hast anel erde en yaygı n ol arak kull anıl an r adyonükl ei dl erdir. Ti rit yu m,

i yot-125 ve kar bon- 14 daha çok araştır ma hast anel eri nde kull anıl makt adır. Bar yu m137 m ve t eknet yu m- 99m’ de bul unan “ m”, nüklei di n yayıl abilir yapı da ol duğunu
belirtir. ( No 7’ ye bakı nı z.)
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2

Radyasyon Ti pi: Bet a- : Negatif bet a parçacı ğı; alfa: alfa parçacı ğı; gama: ga ma

ışı nı; “ga ma yok”: nükl ei di n ga ma ı şı ğı yay madı ğı nı ifade eder. Bu duru m seyr ek
ol arak gör ül ür. Bi rçok alfa ve bet a bozun ması, ga ma r adyasyonunun beraberi nde
gerçekl eşir. Burada sadece başlı ca radyasyonl ar list el en mekt edir.
3

Enerjiler: Tabl oda enerjiler “ mil yon el ektro-volt ” ol arak veril mekt edir. Bet a

bozun ması i çi n, bet a enerjileri ni n deva mlı bir s pektrumu, veril en radyonükl ei de
spesifi k ol an bazı maksi mu m değerl ere çı kabilir. Ort al a ma bet a enerjisi kavra mı,
genelli kl e maksi mu m enerji ni n % 30- 40’ı ol an bet a enerjisi t ehli ke ort ala ması nı n
daha i yi bir ifadesi dir.
4

Fi zi ksel Yarı- Ömür: At o mun oriji nal nu mar ası nı n yarısı nı n bozun ma sı gereken

süredir. Kı salt ması; T_( Tp)
5

Et kili Yarı- Ömür: Fi zi ksel T_( Tp ) ve bi yol oji k T_( Tb )’ni n bir ifadesi dir.

Tb : Vücutt an uzakl aştırılan (boşaltı mi çi n) at oml arı n yarısı içi n gerekli süredir.

1
1
1


Te T p Tb
6

R/ sa: Ga ma yayılı mlı radyonükl ei dl er i çi n verilen spesifi k akti vit e; bir Kürili k bir

nokt a kaynakt an bir metre uzakt a bekl enen Rönt gen/ saat öl çüsü ile ifade edilir.
7

Bozun ma Ür ünl eri: Bir at o m bet a veya alfa e mi syonu il e bozunduğunda, bi r başka

el e menti n at omu hali ni alır. Oriji nal at om; kaynak, ür ün, bozun ma ür ünü ol arak
adl andırılır. Hast anel er de kull anıl an radyonükl ei dl eri n büyük bir kı smı st abil
(radyoaktif ol mayan) bozun ma ür ünl eri ne sahiptir. Ancak bazıl arı nı n bozun ma
ür ünl eri de r adyoaktiftir. Ör neği n; radyun- 226 bozunduğunda, yeni j enerasyonda
farklı radyoaktif bozunma ür ünl eri ol uşur. Ancak seki zi nci j enerasyonda st abil bir
bozun ma ür ünü ol an kurşun- 206 üretilir. Bu yedi bozun ma ür ünü de al fa ve bet a
parçacı ğı yayar ve farklı yarı ömürl ere sahi ptir.
8

U. D.: Uygul anabilir değil.

Not: Tabl odaki boş kı sı ml ar, o böl ü m il e il gili mevcut bil gi ol madı ğı nı ifade
et mekt edir.
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Sol ventl er
Genel bir tı bbi ve cerrahi hast anede sol vent atı kları; pat ol oji, hi st ol oji, l abor at uar ve
mühendi sli k biri ml eri nden ol uş makt adır. Tı bbi i şl e ml er de kull anıl an spesifi k
sol ventl er; metil en kl or ür, kl or of or m, freonl ar, tri kl or oetilen ve 1, 1, 1-tri kl or o met an
gi bi hal oj enli bil eşi kl edir. Hast anel erde kull anıl an di ğer sol ventl er i se; ksilen, aset on,
et anol, i zopr opanol, met anol, t ol uen, etil aset at ve aset onitril gi bi hal oj enli ol mayan
bil eşi kl eri içerir.
Ksil en ve et anol; hastane anat omi k pat ol oji böl ü münün hi st ol oji ve si st ol oj i
laborat uarl arı nda kull anılır. Doku i şl e ml eri nde önceli kl e; et anol kull anılarak doku
dehi drat e edilir ve ksil enle t e mi zl enir. Daha sonra parafi n süz mesi ve il avesi yapılır.
Bundan sonraki i şl e m ksil enl e parafi ni n gi deril mesi ve boya madan önce et anol
kull anıl arak böl ü ml eri n dehi drasyonudur. Etilen ve ksil en aynı a maçl ar i çi n,
mi kr oskop l a m preparatına l a mel ilave edil meden önce t ekrar kull anılır.
As et on ve met anol atı ğı, buhar hali nde at mosfere verilir veya kanali zasyona deşarj
edilir. Ksil en atı kl arı i se, zararlı atı k ol arak i şl e m gör meli dir. Bu atı kl arı n bi r kı s mı
ör nekl ere absor be ol maktadır. Sol vent atı kl arı varillerde depol anır, geri kazanıl malı
ya da yakıl mak üzere hast ane dı şı na t aşı nmalıdır. Eski den bazı ül kel erde düşük
mi kt ar daki sol vent atı kları r uti n ol arak l aboratuar paketl eri il e arazi depol arı na
boşaltılırdı. Ancak art an uzakl aştır ma gi derl eri, uzun süreli sor u ml ul uk ve yasal
düzenl e mel erl e getirilen sı nırl andır mal ar nedeni yl e bu alt ernatif gi derek daha az
uygul a ma al anı bul maya başl a mı ştır.
Cı va
Hast anel er de kull anıl an cı va i çeren t er mo metreler ve kan bası ncı öl çü m ci hazl arı,
cı va atı kl arı nı n kaynağı nı

ol uşt ur makt adır. Bu ci hazl arı n kırıl ması

ya da

kull anıl mayan eki p manı n atıl ması il e cı va, atı k hali ne gel mekt edir. Katı hal
el oktroni k duyarlı al etl eri n, cı va i çeren ci hazl arın yeri ne kull anıl ması, atı k cı vanı n
ort adan kal dırıl ması içi n tek yol dur.
Kı rıl an eki pmandan kaynakl anan cı va, eğer kont ami ne ol ma mı şsa, geri dönüşt ür ül üp
kull anıl abilir. Ancak dökünt ü kaynaklı cı vanı n t e mi zl en mesi i çi n kull anıl an
te mi zl e me kitleri birçok hast anede mevcut değil dir. [35]
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Anestezi k Gazl ar
Anest ezi, vücudun belirli bir böl gesi nde ya da büt ününde et ki si ni göst eren
ma ddel eri n kull anıl masıyl a ağrı al gısı ve t epki sinde geçi ci zayıfl a madır. Kull anıl an
bu maddel er den, di azot monoksit ve hal oj enli maddel er, hal ot an (fl uot an), enfl uran
(et hran), i zofl uran (f oran) i nhal asyon anest ezi kl eri ol arak kull anılır. Sağlı k hi z metl eri
personeli ni n bu maddel ere mar uz kal mal arı, akut t oksi k et kil er, yeni den hasıl ol an
muht e mel hast alı kl ar ve kanser ile sonuçl anabilir.
Di azot monoksit, doğr udan anast ezi eki pmanı na bağl anan t üp veya kart uş i çi nde gaz
ol arak satı n alı nır ve kull anıl an kapl ar satı cıya i ade edilir. Hal oj enli anest ezi k
ma ddel er sı vı f or mda, cam şi şe i çi nde satı n alı nır ve şi şe, i çeri ği kull anıl dıkt an sonr a
zararlı atı k ol arak işl e m gör ür.
At ı k anast ezi k gazl ar, operasyon odası ndan ya da uygul andı kl arı yer den i ki yönt e ml e
uzakl aştırılabilirler. Büyük hast anel er de bir gaz boşalt ma ünit esi, atık gazl arı n
gi deril mesi i çi n anest ezi ünit esi ne il ave edilir. Bu ünit e hal oj enli anest ezi k gazl arı
absor bl ayan,

ancak di azot

monoksiti adsor bla mayan bir kö mür

filtresi dir.

Kull anıl mı ş filtrel er, zararlı atı k ol arak uzakl aştırılır. Eğer gaz boşaltı m ünit esi
yoksa, atı k anest ezi k gazl arı t opl ayan ve at mosfere veren bir vaku m si st e mi
kull anıl malı dır.
Toksi k, Korozif Maddeler ve ÇeĢitli Ki myasallar
Zehirl er, oksitleyi ci ve kosti k maddel er birçok hast anede, genelli kl e az mi kt ar da
kull anıl makt adır. Eki pman bakı mı ndan kaynakl anan atı k yağl ar ve sol ventler, bazı su
şartl andır ma ki myasall arı gi bi, zararlı atı k ol arak düşünül ebilir. [36]
Bi r atı k eğer aşağı daki özelli kl erden biri ne veya birkaçı na sahi pse zararlı atıktır:
o Tut uşabilirli k: Tut uşabilir atı kl ar, belirli bir t akım koşull ar altı nda yangı na yol
açabilirler. Ör nek ol arak, çok çabuk yanan sol ventl er ve sürt ün meye karşı hassas
ma ddel er veril ebilir.
o Kor ozifli k: Kor ozif atı klar genelli kl e met all eri n pasl andır ma özelli ği ne sahi p
asi di k maddel eri i çerirler. Bunl ar t ankl arı, madde kapl arı nı, varill eri aşı ndırı p del erek
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zarar verirler. Bu gr upta kuvvetli asitler, kuvveti bazl ar, oksitleyi ci ma ddel er,
dehi drat özelli ği ne sahi p ma ddel eri içeren atı kl ar göz önüne alı nabilir.
o Reaktifli k: Reaktif atı klar nor mal koşull ar altında st abil ol mayan ma ddel eri
içerirler. Hı zlı ve şi ddetli reaksi yon veren atı klar dır. Genel ol arak r eaktif atı kl ar,
patl a mal ara ve/ veya zehi rli du manl ara, gazl ara ve suyl a karıştı ğı nda da buhara yol
açabilirler.
o Zehirlili k: Zehirli atı kl ar, canlılar t arafı ndan belirli dozda alı ndı ğı nda şi ddetli ve
öl ü mcül et ki yapabil en atı kl ardır. Zehirli atı kl ar t oprağa veril di ği nde kirl en mi ş sı vı
sı zı ntıları il e yer altı suyunu kirl et ebilir ve besi n zi nciri il e canlıları et kiliyebilirler.
Zehirlili k et kisi çeşitli özelli kl ere bağlı ol arak f ar kı yönt e ml er ve zehirlili k testleri il e
farklı şekillerde t anı ml anma kt adır.
Tabl o 4. 3’ de tı bbi ve cerrahi hast anel erde genel olarak kul anıl an bazı öneml i t oksi k,
kor ozif maddel er ve benzeri ki myasall ar, kaynakl arı ile birli kt e veril mi ştir. [27]
Tabl o 4. 3 Hast anel erde Kull anıl an Çeşitli Maddeler
Ki myasal Madde/ Atı k
Etil en oksit

Dezenfeksi yon, te mi zli k
sol üsyonl arı
Mal ze me Atı kl arı

Eki p man Bakı m Atı kl arı

Kaynakl arı
St erilizat örlerde kull anılır. EPA t arafı ndan
muht e mel kanser oj en madde ol arak sı nıflandırılır.
Aynı za manda du man formunda ol up,
patl ayı cılı k/ yanı cılı k tehli kesi var dır.
Fenol bazlı dırlar. Döşe mel eri n t e mi zli ği nde ve
di ğer uygul a mal ar da kullanılırlar.
Kazan besl e me suyu arıtımı kalı ntıları (reçi ne
üreti msuyu, kull anıl mı ş reçi ne)
Kazan yı ka ma suyu, kazan t e mi zl e me atı kl arı
Soğut ma kul esi yı ka ma suyu, soğut ma kul esi
ça murl arı/ sedi mentl eri
At ı k maki ne yağl arı, vaku m po mpası yağl arı
Te mi zl e me sol ventl eri
Boya sök me atı kl arı
At ı k boyal ar ve boya ma yar dı mcıl arı
Kull anıl mı ş fl üoresan l ambal ar.

Etil en Oksit
Etil en oksit sol unu m t erapi si nde ve za man za man operasyon odal arı nda tı bbi
ci hazl arı n st erilizasyonu a macı yl a kull anılır. Bu r enksi z ve kokusuz gaz, muht e mel
kanser oj en özelli ği nde olup, bazı akut t oksi k reaksi yonl ara neden ol ur.
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Etil en oksit, özel ol arak t asarl anan st erilizat örl ere doğr udan bağl anabil en kart uşl ar da
ve t üpl er de satı n alı nma kt adır. Bi r etilen oksit st erilizat ör ünde st erilize edil en
eki pman, etilen oksit haval andır ma çe mberi ne alı nır. Etil en oksit st erilizat örl eri ve
haval andırı cıları, egzozu dı şarı veren bir ventilasyon si st e mi ne bağlı dır. Kull anıl an
etilen oksit t üpl eri satı cıya i ade edilir. Bazı hastanel erde büyük t ankl ar t esis edili p,
etilen oksit haci mli ol arak depol an makt adır.
Enf ekte Atı kl ar
EPA, 1986’ da yayı nl adığı rapor da enfekt e atı ğı, enf ekt e bir hast alı ğa yol aç ması
muht e mel bir atı k ol arak tanı ml a mı ştır. Bu t anı m çerçevesi nde, enfekt e bir hast alı ğı n
ort aya çı kması içi n gereken et kenl er aşağı da verilmi ştir: [27, 37, 38, 39]
 Yet erli tehli keye sahi p bir pat oj eni n varlı ğı
 Dozu
 Enf eksi yonun giriş yeri
 Enf eksi yon alı cı nı n direnci
Bi r atı ğı n enfekt e ol abilmesi i çi n atı k, hassas bir konağı n mar uz kal ması ile enf ekt e
bir hast alı ğa yol aç maya yet ecek t ehli kelili kt e ve mi kt ar da pat oj en i çer mel i dir. Tabl o
4. 4’ de EPA’ nı n esas al dığı enfekt e atı k kat egoril eri veril mekt edir.
Tabl o 4. 4 EPA’ nı n Enfekte Atı k Kat egoril eri
Atı k Kat egori si
İzol asyon atı kl arı

Açı kl a maa
Di ğer hast al arı n bul aşı cı hast alı kl ar dan kor un ması i çi n i zol e edil en,
yat arak t edavi gören hast alar dan kaynaklı atı kl ar
Enf ekt e madde
Tı p ve pat ol oji laborat uarl arı ndan kaynakl anan ör nekl er
kült ürl eri ve st okl arı
Kl i ni k, araştır ma ve endüstri yel l aborat uarl ar dan kaynakl anan
enfekt e madde kült ürl eri ve st okl arı, t ek kull anı mlı k kült ür kapl arı,
transfer, aşıla ma ve kült ürl eri karıştır mak i çi n kull anıl an al etler.
Bi yol oji kl eri n üreti mi nden kaynakl anan atı kl ar
At ıl an kull anıl abilir ve azaltıl mış aşı maddel eri
İnsan kanı ve kan At ı k kan, ser um, pl az ma ve kan ür ünl eri
ür ünl eri
Pat ol oji k Atı k
Ameli yat, ot opsi ve bi yopsi sırası nda ort ay çı kan dokul ar, or ganl ar,
vücut parçal arı, kan ve vücut sı vıl arı
Kont a mi ne
ol muş Kont a mi ne ol muş şırı nga i ğnel eri, şırı ngal ar, neşt er uçl arı, past ör
kesi cil erb
pi petl eri ve kırılan ca m mal ze me
Kont a mi ne
ol muş Pat oj enl ere doğr udan mar uz kal an hayvan kar kasl arı, vücut
hayvan kar kasl arı ve parçal arı ve gö mül en hayvanl ar
vücut parçal arı
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a: Belirtilen nesnel er, ilgili kat egoril er i çi n ör nek ol ması bakı mı ndan veril mi ştir.
Kat egoril eri n kapsa mı bu maddel erle sı nırlı değil dir.
b: Kull anıl ma mı ş kesi ciler ( uygun ol mayan bi çi mde yönetil mi ş ve atılmı ş ol an
kull anıl ma mı ş kesi cil er kont a mi ne ol muş f arz edil erek yönetil meli dir.) Kull anıl an
veya kull anıl ma mı ş kesicil er her i kisi de del me ve yaral a ma i çi n aynı pot ansi yeli
taşır. Kull anıl ma mı ş kesicil er de çevreyi est eti k olarak bozar.
Evsel Niteli kli Atı kl ar
Bi r hast anede evsel niteli kli atı kl ar, enfekt e ol ma mı ş mut fak atı ğı, a mbal aj
mal ze mel eri, bür o atı ğı, bahçe atı ğı, şişe ve benzeri maddel er den ol uşur. Bu t ür atı k
kaynakl arı; i dare bi naları,

hast a,

dokt or,

he mşire odal arı,

ye me khane ve

kafet eryal ardır. Evsel nit eli kli katı atı kl ar her ne kadar zararlılı k pot ansi yeli
taşı masal ar da çevre kirlili ği ne yol aç mal arı nedeni yl e öne mt aşı makt adırlar. Sağlı k
ve çevre açı sı ndan bu atı kl arı n ayrı ol arak t opl an mal arı ve depol an mal arı
gerek mekt edir. [31, 32]

4. 4 Devl et Pl anl a ma TeĢkil atı Atı k Ko mpozi syonu AraĢtı r ması
1995 yılı nda, Devl et Pl anl a ma Teşkil atı t arafı ndan, Katı Atı k Envant er Araştır ması
ve Geliştir me Pr oj esi bünyesi nde, Tür ki ye i çi n Hast ane Atı k Ko mpozi syonu
çalış ması

yapıl mı ştır. Bu araştır mada, seçilmi ş 47 hast ane üzerinde,

atı k

ko mpozi syonu ve mi kt arı belirlenmi ştir. [40] Bu çalış manı n a macı;
 Genel ol arak, hast anel erde mevcut katı atı k ko mposi zyonunun belirl enmesi,
 Katı atı k ko mpozi syonunun, katı atı ğı n fizi ksel özelli kl eri ile t ayi ni,
 Tür ki ye’ de yat ak ve hasta başı na düşen enfekt e atı k mi kt arı nı n t ayi ni,
 Hast anel er de isti hda m, su t üketi mi ni n ve yakıt t üketi mi ni n belirlenmesi,
 Kar ar mer cil eri i çi n ekono mi k ve sosyal t edbirl er al arak bil gi t opl a mak ve çeşitli
araştır mal ar içi n veri hazırla mak,
 Uzakl aştır ma met otl arı içi n çözü m alt ernatifleri ne yar dı m et mek,
 Genel ol arak hast anel erde yak ma biri ml eri ni n kapasit el eri ni n tayi ni,
 Ul usl ararası karşıl aştır mal ar içi n fırsatları sağl a maktır.
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Tabl o 4. 6’ de i çeri ği verilen bu araştır ma, genel hast ane kavra mı i çi nde özel ve devl et
hast anel eri ni kapsa makt adır. Hast anel er Sağlı k Bakanlı k’ı veril eri ne gör e, yat ak
sayıl arı na göre gr upl andırıl mışl ardır.
1) ...-25
2) 26- 50
3) 51- 75
4) 76- 199
5) 101- 150
6) 151- 200
7) 201- 250
8) 251- 400
9) 400+
Enf ekt e atı k ol arak, yat ak başı na ve hast a başı na düşen Tür ki ye hast ane atı k f akt ör ü
hesap yol uyl a bul un muştur.
Devl et ve özel hast aneler den kaynakl anan atı kları n (tı bbi atı k, evsel atı k ve geri
dönüşü ml ü mal ze mel er) fi zi ksel ko mpozi syonu belirlenmi ştir. Tı bbi, evsel ve geri
dönüşü ml ü atı kl ar, bir haft a boyunca 24 saat ayrı ol arak t opl an mı şl ardır. Sağlı k
Bakanlı k’a altı nda, ör nekl e me met odu il e 421 devl et hast anesi nde 35’ ü, 123 özel
hast aneden 13’ ü belirlenmi ştir.
Ar aştır ma sonuçl arı na göre, yat ak başı na günl ük ort al a ma katı atı k mi kt arı devl et
hast anel eri i çi n 2. 39 kg ve özel hast anel er i çi n 4. 34 kg bul un muşt ur. Bu katı atı k
mi kt arı nı n devl et hast aneleri i çi n yakl aşı k ol arak % 80’i, özel hast anel er i çi n % 46’sı
tı bbi atı ktır. Poli kli ni k başı na günl ük tı bbi katı atı k mi kt arı devl et hast anel eri i çi n
0. 05 kg, özel hast anel er içi n 0. 18 kg’ dır. Bu değerler Tabl o 4. 5’ de veril mi ştir.
Tabl o 4. 5 DPT Hast ane At ı k Ko mpozi syonu Ar aştır ma Sonuçl arı
Topl a m
hast ane
sayı sı

Devl et
hast anesi
Özel hast ane

Ar aştır ma
dahili ndeki
hast ane
sayı sı

421

34

123

13

Poli kli ni k başı na Yat ak başı na katı atı k mi kt arı
tı bbi
katı
atı k
(kg/ yat ak- gün)
mi kt arı ( kg/ poli kl.gün)
Topl a m
T
E
G. D.
0. 05
2. 39
1. 92 0. 38 0. 09
0. 18
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4. 34

2. 01

1. 35

0. 98

T: Tı bbi atı k mi kt arı (kg)
E: Evsel atı k mi kt arı (kg)
G. D.: Geri dönüşü ml ü atık (kg)
Tabl o 4. 6 DPT Hast ane At ı k Ko mpozi syonu Ar aştır ması nı n İçeri ği
Sorun

Yı l

Hast ane
At ı k
Ko mp.

1995  Ser visl er den, genel cerrahi, doğu m ser visi, yoğun
bakı m, a meli yat hane, eczane, ça maşırhane ve
ye mekhanel er den kaynakl anan enfekt e katı atı kl ar,
 Me yve, sebze gi bi enfekt e olma mı ş gı da ve mutfak
atı kl arı,
 Kağıt, kart on, ca m, pl asti k gi bi tekrar kull anıl abilir,
enfekt e ol ma mı ş ve her hangi bir hast alı k riski
ol mayan atı k mi kt arı,
 Yat ak başı na katı atı k mi kt arı,
 Yat ak başı na tı bbi atı k mi kt arı,
 Yat ak başı na evsel katı atı k mi kt arı,
 Yat ak başı na tekrar kull anıl abilir katı atı k mi kt arı,
 Labor at uar, x-ışı nı, acil servis, pat ol oji ve
poli kli ni kl er den kaynakl anan tı bbi atı k mi kt arı.

Veri ti pi

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Veri
Per.
1 kez

Ka ps a m
Ör nekl e me
met odu ile
seçil miş 47
hast ane.
Hast anel er,
yat ak sayıl arı na
göre
gr upl andırıl mış
lardır.

Toplam katı atık
Tıbbi atık
Evsel atık
Geri dönüşümlü atık

Devlet
Hastanesi

Özel
Hastane

Şekil 4. 2 DPT Hast ane Atı k Ko mpozi syonu Ar aştır ma Sonuçl arı
1995 yılı nda, Sağlı k Bakanlı k’ı na kayıtlı devlet hast anel eri ve özel hast anel er
üzeri nde yapıl an Katı At ı k Ko mpozi syonu araştırması nda, yat ak başı na ve poli kli ni k
başı na günl ük katı atı k mi kt arı nı n, özel hast aneler de devl et hast anel eri ne gör e daha
fazl a ol duğu sapt an mı ştır.
Devl et hast anel eri ve özel hast anel erde t opl a m katı atı ğı n fi zi ksel kompozi syonu
araştır ma dahili ndedir. Devl et hast anel eri nde, yatak başı na t opl a m katı atık, 1. 92 kg
tı bbi atı k, 0. 38 kg evsel katı atı k ve 0. 09 kg geri dönüşü ml ü mal zeme ol arak
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belirlenmi ştir. Özel hastanel erde i s yat ak başı na t opl a m katı atı k, 2. 01 kg tı bbi katı
atı k, 1. 35 kg evsel katı atı k ve 0. 98 kg geri dönüşüml ü mal ze me ol arak belirlenmi ştir.
Yat ak gr upl arı na göre, devl et hast anel eri nde günl ük ort al a ma tı bbi atı k mi kt arı 2. 13
ile 1. 81 kg arası nda, özel hast anel erde ise 2. 33 ile 1. 74 kg arası nda t espit edil miştir
Yat ak ve poli kli ni k başına katı atı k mi kt arı nı n t ayi ni, pl anl a macıl ar, karar mer cil eri
ve araştır macıl ar i çi n yardı m sağl a mak i çi n yayı nl an mı ştır. Tabl o 4. 7’ de ar aştır ma
sonuçl arı t opl u ol arak veril miştir.

4. 5 Hast ane Atı kl arı Ġçin Atı k Mi ni mi zasyonu Seçenekl eri
Genel ol arak tı bbi ve cerrahi hast anel erde atı k mi ni mi zasyonu i çi nde yer al an daha
i yi i şl eti m koşull arı ve spesifi k atı k akı ml arı i çi n mi ni mi zasyon seçenekl eri
değerl endiril meli dir.
4. 5. 1 Daha Ġyi ĠĢl eti m Uygul a mal arı
Daha i yi i şl eti m koşulları hast aneye ait, atı k azaltı mı yl a sonuçl anan prosedürl eri
içeren politi kal ardır.
Geliştiril miş yöneti m, i zle me ve envant er kontrolü il e atı k ol uşu munu öneml i öl çüde
azaltır. Bil gisayar veri bankası sist e mi, et kili bir i zl e me ve envant er kontr ol ünü
sağl ar.
Genel işl eti mstrat ejileri:
- Bağı msı z atı k akı ml arı nı n ayrı ol arak muhafaza edil mesi
o Zar arlı atı kl arı n, zararlı ol mayan atı kl ardan ayrı t ut ul ması. ( Zararlı atı kl arl a
kirl enen t üm atı kl ar zararlı atı k hali ne gelir.)
o Zar arlı ki myasal atı kl arı n, enfekt e atı kl ardan ayrılması
o Geri kazanıl abil en atı kl arı n, geri kazanıl a maz atı klar dan ayrıl ması
o Zar arlı atı k seyrelti mi ni n mi ni mi ze edil mesi.
- Tü m ki myasal ve atı k bil gil eri ni n, kont eynerl erin üzeri nde açı k ol arak yazıl ması nı n
sağl an ması
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Tabl o 4. 7 DPT Hast ane At ı k Ko mpozi syonu Ar aştır ması Topl u Sonuçl arı
Yat ak sayı sı

Hast ane sayı sı

Yat ak başı na katı atı k mi kt arı

kg/ poli k.-gün

( kg/ yat ak- gün)
Topl a m
Devl et

Tı bbi

Evsel

Geri Dönüş.

34

0. 05

2. 39

1. 92

0. 38

0. 09

...-50

14

0. 06

2. 94

2. 01

0. 65

0. 28

51- 100

10

0. 05

2. 89

2. 13

0. 65

0. 11

101- 200

4

0. 07

2. 54

2. 04

0. 41

0. 09

201- 400

3

0. 04

2. 33

1. 88

0. 31

0. 14

400 +

3

0. 04

2. 11

1. 81

0. 27

0. 03

13

0. 18

4. 34

2. 01

1. 35

0. 98

...-50

7

0. 18

3. 95

2. 30

1. 35

0. 30

51- 100

3

0. 20

4. 65

2. 33

1. 51

0. 81

101- 200

3

0. 18

4. 36

1. 74

1. 26

1. 36

hast anel eri

Özel
hast anel er

Geliştiril miş yöneti m ve kontrol uygul a mal arı:
- İl açl arı n ve di ğer zararlı

ki myasall arı n satı n alı mı nı n ve

dağıtı mı nı n

mer kezil eştiril mesi.
- Tesist eki il aç ve ki myasal akı şl arı nı n; maddeleri n, ha mmadde ol arak alı mı ndan,
zararlı atı k ol arak uzakl aştırıl ması na kadar izl en mesi. Bu, hast aneye gi den
ki myasall ar i çi n kı s mi veya t a m ot o mati k bil gisayar sist e ml eri ve bar kot okuyucul ar
kull anıl arak yapıl abilir.
- Atı k yöneti m gi derleri ni n, atı k yöneti mi ne neden ol an böl üml er ar ası nda
payl aştırıl ması.
- Envant er kontrol ünün aşağı daki uygul a mal arla arttırıl ması:
o Hast ane i çi ndeki ki myasal kull anı cıl arı nı n; i hti yaçl arı nı, yeni st ok i st e meden ya
da kull an madan önce, raf ömr ü bakı mı ndan eski olan st okl ar dan karşıl a mal arı.
o Kull anı m süresi geç mi ş envant ere engel ol mak i çi n zararlı ki myasall arı n sadece
gerekti ği nde ve mi ni mum mi kt ar da si pariş edil mesi.
- Atı k mi ni mi zasyonu ve zararlı madde yönetimi konul arı nda personel eğiti mi ni n
sağl an ması. ( Hast ane i çi ndeki başlı ca atı k üreti m böl üml eri, zararlı

madde

ol uşu munda ve t aşı nması nda r ol al an t ü m personel i çi n bir eğiti m pr ogramı na sahi p
ol malı dır.) Eğiti m konul arı şu pr ogra ml arı içer mel i dir:
o Ki myasall arı n t ehli kesi
o Dökül meni n/ saçıl manı n önl en mesi
o Önl eyi ci bakı m
o Dökül me t e mi zli ği içeren acil dur um hazırlı ğı ve uygul a ması
- Hast ane kapsa mı nda bir atı k mi ni mi zasyonu pr ogra mı geliştiril mesi.
- Bi r dahili geri kazanım pr ogra mı geliştiril mesi. ( Hi st ol oji sol ventl eri nin ve di ğer
sol ventl eri n, madde saflık derecesi i çi n geri kazanı mı na yöneli k ünit e da mıtı cıl arı
me vcutt ur.)
Hast anel er de zararlı atı k yöneti mi ni n geliştiril mesi a maçlı di ğer yakl aşı ml ar aşağı da
veril mi ştir:
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- Kull anıl mayan maddeleri n, büyük mi kt ar da zararlı atı k ol uşt ur ma ol asılı ğı nı n
ort adan kal dırıl ması i çi n yeni mal ze mel eri n büyük mi kt ar da satı n alı nmadan önce,
küçük mi kt arl arda alı nı p test edil mesi.
- İl aç ve ki myasal madde sat an fir mal arı n atı k mi ni mi zasyonu pr ogra ml arı nı n
sor u ml u ort akl arı ol maya t eşvi k edil mesi. Bunun i çi n küçük si parişl eri i vedi ol arak
tesli met me, açıl ma mı ş st okl arı geri al ma, hast ane dı şı atı k yöneti m ür ünleri ne pazar
sağl a ma ve zararlı atı klar i çi n i şbirli ği yap ma gi bi krit erl er göz önüne alı narak
sıral a ma yapıl abilir.
Yukarı da verilen uygul amal ar, t üm atı k akı ml arı i çi n geçerli ol abilir. Bunun yanı
sıra, tı bbi ve cerrahi hast anel erde genel ol arak ol uş ması muht e mel spesifi k atı k
akı ml arı ve bu atı k akıml arı na yöneli k atı k mi ni mi zasyonu met otl arı Tabl o 4. 8’ de
belirtil mekt edir.
4. 5. 2 Spesifi k Atı k Akı ml arı Ġçi n Mini mi zasyon Seçenekl eri
Ke mot erapi ve Anti neopl asti k Atı kl arı
Anti neopl asti k atı kl arı n büyük böl ü mü, il aç hazırl a ma al etl eri nden, kirl en mi ş
kor uyucu gi ysil erden ve il gili t echi zatt an kaynakl anır ve i dari kont roll e atı k
hac mi nde belirgi n bir azal ma pot ansi yeli söz konusu ol abilir. Bu kontroll er; atı kl arı n
ayrıl ması, t e mi zl e me atı ğı nı n hac mi ni n mi ni mi zasyonu ve personel eğiti mi dir. Di ğer
met otl ar:
 Ke mot erapi atı kl arı nı n di ğer atı kl ardan ayrıl ması. Bu pr osedür; eğitiml e ve
ke mot erapi atı kl arı nı n, il açl arı n kull anı m al anl arı nda ayırt edi ci bir şekil de
eti ketl enen ayrı kont eynerlerde sakl an ması ile sağlanır.
 Tek kull anı mlı k gi ysil er, eğer ke mot erapi atı kl arı il e kirl enme mi şse, kull anı mdan
sonra zararlı ol mayan atık ol arak uzakl aştırılabilir. El di venl er kirl etil mi ş ol arak kabul
edil meli dir. Te mi zl e me sı klı ğı ve bi yol oji k güvenli k kabi nl eri i çi n kullanıl an gaz
bezi hac mi mi ni mi ze edilmeli dir.
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Tabl o 4. 8 Spesifi k Atı k Akı ml arı İçi n Atı k Mi nimi zasyonu Met otl arı
ATI K KATEGORĠ SĠ
Ke mot erapi ve
Anti neopl asti kl er

ATI K MĠ NĠ MĠ ZAS YONU METOTU
Kull anıl an hac mi n küçült ül mesi
Satı n alı nan ilaç kabı hac mi nin opti mi ze edil mesi
Sür esi dol an ilaçl arı n üretici ye iade edil mesi
Bi yol oji k e mni yet kabi nl eri ni n t e mi zli ği nde atı ğı n mi ni mi ze
edil mesi
Dökünt ü t e mi zl e me kitleri temi n edil mesi
At ı kl arı n ayrıl ması
For mal dehit
For mal dehit sol üsyonl arı nı n konsantrasyonl arı nı n kullanı mda
mi ni mi ze edil mesi
Di yali z maki nel eri ni n ve t ers oz mos ünit el eri ni n t e mi zli ği nden
kaynakl anan atı kl arı n mi ni mi ze edil mesi
Di yali z t e mi zl e me i hti yacı nı n azaltıl ması i çi n t ers oz mos s u arıt ma
sist e ml eri ni n kull anıl ması
At ı k for mal dehiti n t ut ul ması
Pat ol oji ve ot opsi laborat uarl arı nda t ekrar kull anı mı n araştırıl ması
Fot ografi k Ki myasall ar
Geliştirici ni n i mal at çı ya iade edil mesi
Geliştirici ve t espit t ankl arı nı n, buharl aş ma ve oksi dasyonun
azaltıl ması içi n kapatıl ması
Gü müş ün veri mli ol arak geri dönüşt ürül mesi
At ı k fil m ve kağıtları n geri kazanıl ması
Banyo kayı pl arı nı n azaltıl ması içi n çözelti silici kull anıl ması
Ters akı m yı ka ması yapıl ması
Radyonükl ei dl er
Mü nkün ol duğunca daha az zararlı izot opl arı n kull anıl ması
Radyoakit k atı kl arı n ayrıl ması ve uygun ol arak eti ketl en mesi
Kı sa ö mürl ü r adyoaktif atı kları n çöpl erl e uzakl aştırıl masına i zi n
verilen sevi yeye kadar bozun mal arı i çi n yeri nde i zol e edil erek
depol an ması
Sol ventl er
Sol vent i çeren t e mi zl eyi cileri n yeri ne daha az zararlı t e mi zli k
ma ddel eri ni n ve met otl arı nı n kull anıl ması
Sol vent t espiti i çeren t estler i çi n ön karıştır malı kitl eri n
kull anıl ması
Ruti n t estler i çn kali bl e edil me mi ş s ol vent di spenserl eri
kull anıl ması
Sol vent atı kl arı nı n ayrıl ması
Destilasyon vasıt ası il e s ol ventl eri n geri dönüşt ür ül mesi/ t ekrar
kull anıl ması
Cı va
Cı va i çeren al etleri n yeri ne el ektroni k duyarlı al etler kull anılması
Cı va dökünt ü t e mi zl e me ki tleri t e mi n edil mesi ve personeli n
eğitil mesi
Uygun güvenli k kontroll eri kull anıl arak cı va atı kl arı nı n geri
kazanıl ması
At ı k Anest ezi k Gazl ar
Düş ük sı zı ntılı çalış ma uygul amal arı nı n yapıl ması
Düş ük sı zı ntılı eki p man satıl alı nması
Sı zı ntıları önl e mek i çi n eki p man bakı mı nı n doğr u ol arak yapıl ması
Toksi kl er, Kor ozifl er ve Çeşitli Etil en oksit sterilizat örl eri içi n muayene ve uygun eki p man bakı mı
Ki myasall ar
Daha az t oksi k maddel eri n ve te mi zli k maddel eri ni n kull anılması
Deneyl erde kull anıl an haci ml ari n azaltıl ması
Kont eynerl eri n t ekrar kull anıl mak üzere i ade edil mesi ve geri
kazanıl abilir varilleri n kull anılması
Asi di k atı kl arı n bazi k atı kl arl a nötralize edil mesi
Dökün meyi azalt mak i çi n varilleri n t aşı n ması nda mekani k teçhi zat
kull anıl ması
Ça maşırhane çalışanl arı içi n ot omati k sist e ml er kull anıl ması
Ki myasal t e mi zli k met otl arı yeri ne fi zi ksel t e mi zli k met otl arı
kull anıl ması
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Esas t e mi zl e me sı klı ğı gereksi ni mi, hazırl anan ilaç hac mi ne ve kabi nl erde ort aya
çı kan dökünt ü mi kt arı na bağlı ol acaktır. Uygun ilaç hazırl a ma uygul a mal arı il e kabi n
te mi zl e me i hti yacı nı n mi ni mi zasyonu sağl anabilir. Kabi ni n çalış ma yüzeyi pl asti k
tabanlı, absor ban bir kağıt il e kapl an malı dır. Böylece dökül ebil ecek t oz ma ddel eri n
ya da da ml al arı n yayıl ma pot ansi yeli azaltılacak ve t e mi zl e me i şl e mi kol aylaşacaktır.
Her çalış ma ve dökül meden sonra kağı dı n deği ştiril mesi esastır. Haval andır manı n
işl e m sırası nda sürekli ol arak çalıştırıl ması na di kkat edil meli dir. Ayrı ca, bi yol oji k
e mni yet kabi nl eri ni n düzenli ol arak her yıl ve her yer deği ştir mede kalifi ye bir
tekni syen t arafı ndan muayene ve bakı mı nı n yapıl ması mesl eki güvenlik ve atı k
azaltı mı bakı mı ndan son derece öne mli dir.
Anti neopl asti k il açl arl a il gili t üm i şl e ml er de bir kez kull anıl dı kt an sonra atıl acak
cerrahi el di venl er kull anıl malı dır. Ne kadar titiz çalışılırsa çalışılsı n, her uygul a ma
içi n el di venl er kont a mi ne ol muş ol arak değerl endirilir. Deneyi ml er sonucu en i yi
kor u manı n l at eks el di venlerl e gerçekl eştiril di ği belirlenmi ştir. Tü mi şl e ml er sırası nda
yı kanabilir kor uyucu gi ysil er gi yil meli ve önü kapalı cerrahi ti pt e ve koll arı manşetli
ol anl ar seçil meli dir. Bu gi ysil er di ğer ça maşırlarl a birli kt e yı kanma malı ve
kont a mi ne ol mal arı hali nde bir daha kull anıl ma malı dır. İl açl arı n hazırl anması ya da
taşı nması sırası nda havaya parti kül veya aeresol bul aş ması ol asılı ğı nı n bul unduğu
dur u ml ar da yüz maskesi ya da respirat ör kull anılmalı dır.
Ampull er açıl madan önce t epe kı sı ml arı nda sı vı kal ma ması na di kkat edil meli ve
boyunl arı na al kol il e ı sl atıl mış st eril bir pa muk sarıl malı dır. Fl ekona il aç çekil meden
önce, enj ekt ör i ğnesi il e hava veril meli dir. Böyl eli kl e i ğne, fl ekondan çı karıl dı kt an
sonra il acı n da ml a ma ol asılı ğı azaltıl mı ş ol ur. Gerekti ği dur u ml ar da mekani k pi petl er
kull anıl malı, oral pi petl erden yararlanıl ma malı dır.
Anti neopl asti k il açl arı n uygul an ması sırası nda enj ekt ör den ya da uygul ama seti nden
hava kabarcı ğı çı karılması gereken dur u ml arda al koll e ı sl atıl mı ş steril pa muk
kull anıl malı dır. [27, 28, 30]
 İhti yaca göre satı n alı nan ilaç hac mi
Sür esi geç mi ş madde ol uşu muna neden ol acak aşırı satı n al madan kaçınıl malı dır.
Artı k maddeni n azaltıl ması, her il acı n günl ük kull anı m mi kt arı nı n t ah mi n edil mesi ve
buna uygun haci ml er de kapl ar t e mi n edil mesiyl e sağl anabilir. Ayrı ca, il açl arı n
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st okl andırıl mı ş a mpul i çi nde satı n alı nması, kull anı m sırası nda a mpul ün boynu
kırılırken saçıl mayı mi nimi ze edeceği içi n t erci h edil meli dir.
 Uygun dökünt ü muhafaza ve t e mi zli k pr osedürl eri ni n geliştiril mesi
Dökünt ü muhafaza ve t emi zl e me kitl eri il aç hazırla ma ve uygul a ma al anl arı nda hazır
edil meli dir. Genelli kl e ilaç satı cıları ndan t e mi n edil ebil en bu kitl er, küçük ve büyük
absor bant al etleri içer mel i dir.
Mesl eki güvenli k açı sı ndan il acı n dökül mesi hali nde kor uyucu l at eks eldi venl eri n
üzeri ne l asti k bir el di ven gi yil meli dir. Dökül en ilacı n t oz madde ol ması hali nde gaz
mas kesi ve kor uyucu gözl ük kull anıl malı dır.
Et kili i dari ve mühendi sli k kontroll eri, sürekli personel eğiti mi ni ve t eftişi ni
gerektirir. Ke mot erapi k il aç kull anı mı eğiti mi, esas ol arak sağlı k ve güvenli kl e
sı nırlı dır. Bununl a birli kte personeli n, ke mot erapi k atı k ol uşu munun mi ni mi zasyon
met otl arı konusunda da eğitil mesi gerekir.
 Sür esi geç mi ş ilaçl arı n üreti ci ye i ade edil mesi
 Uygun eğiti m
 Ke mot erapi al anl arı nı n mer kezil eştiril mesi
For mal dehit Atı kl arı
Di yali zde kull anıl an f or mal dehit, genelli kl e % 37 sul u f or mal dehit sol üsyonu
(for mali n) ol arak satı n alı nır. Sonra, filtre edil mi ş dei yoni ze su il e seyreltilerek s on
for mal dehit konsantrasyonu % 3- 4 ol arak el de edilir.
For mali n, di yali z maki nesi ne dökül ür ya da pompal anır ve çı kışı da kanali zasyona
deşarj edilir. Bu atı kl arı mi ni mi ze et meni n yoll arı şunl ardır:
 Ters oz mos ( RO) su t e mi n eki pmanl arı nı n t esis edil mesi
 Mi ni mu m et kili te mi zli k pr osedürl eri kull anıl ması
 At ı k sol üsyonl arı n geri kazanı mı ve tekrar kull anımı
 Uygun atı k yöneti mi
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Ters Oz mos ( RO) Su Temi n Eki p manı nı n Tesis Edil mesi
Di yali z eki pmanı nı n t emi zl en mesi, f or mal dehit atı kl arı nı n başlı ca kaynağı ol duğu
içi n t e mi zli k i hti yacı nı azalt acak çeşitli t edbirl er atı k ol uşu munun azal masına kat kı da
bul unacaktır. Ters oz mos ünit el eri ni n kull anı mı, di yali z maki nel eri ni n t e mi zl e me
sı klı ğı nı azalt acaktır. Ters oz mos su arıtı m ünit el eri, ti pi k ol arak f or mali n il e
te mi zl en mekl e birli kt e, yeri ne çevrede daha az dirençli ol an hi dr oj en per oksit de
kull anıl abilir.
Mi ni mu m Et kili Te mi zlik Pr osedür ünün Belirl enmesi
At ı k ol uşu m or anı, t e mi zle me sı klı ğı ve f or mali n konsantrasyonu il e doğrudan il gili
ol duğundan, atı k mi ni mi zasyonu i çi n bu f akt örl eri n opti mi zasyon pot ansi yeli
me vcutt ur. Ayrı ca, mi krobi yol oji k kült ür çalışmal arı ndan kaynakl anan f or mali n
sol üsyon st andar dı nı n geliştiril mesi zor unl u gör ülme kt edir.
At ı k Sol üsyonl arı n Tekrar Kull anı mı/ Geri Kazanımı
Seyrelti k f or mali n atı k akı mı yakl aşı k ol arak % 4 f or mal dehit, % 1 met anol ve % 95
su i çerir. Artı k veya çalışır hal deki bazı di yaliz ünit el eri, f or mal dehiti n t ekrar
kull anı mi çi n konsantre edil mesi a macı yl a da kullanıl abilir. Bunun yanı sıra, hat alı
di yali z me mbr anl arı ndan, t ekrar kull anı m/ geri kazanı mveya yak ma i çi n for mal dehit
atı kl arı nı n ekstraksi yonu ve konsantrasyonu i çi n yararl anıl abilir.
Destilasyon il e f or mal dehit atı ğı nı n geri dönüşümü t eori k ol arak fi zi bil dir. Bununl a
beraber birçok hast ane, for mal dehit atı kl arı nı destilasyon il e geri kazan ma makt adır.
Çünkü f or mal dehiti n pol i meri zasyon eğili mi, su ve met anol il e azeotrop for mu geri
dönüşü m veri mi ni et kil eyebil mekt edir. Bunun yanı sıra, di yali zde t ekrar kull anı m
içi n, yüksek saflı kt aki ekstreni n, sı vı fraksiyonunda pat oj eni k konta mi nanl ar
içer me mesi t e mi n edilmeli dir. Bu nedenl erle destilasyonun di kkatli bir şekil de
izl en mesi gerek mekt edir.
Ot opsi ve pat al oji l aborat uarl arı nda, kült ür ün ci nsi ne bağlı ol arak, for mal dehit
sol üsyonl arı nı n doğr udan t ekrar kull anı mı fi zi bil ol abilir. Bu sol üsyonl ar, i st enen
özelli kl eri ni, ör nekl eri n genelli kl e sakl an ması i st enen sürel erden daha uzun s üre
muhafaza edebilirler. Bunun yanı sıra; i st enen kor uyucu özelli kl er, tipi k ol arak
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kull anıl an % 10’l uk f ormal dehit sol üsyonl arı ndan daha düşük konsantrasyonl ar da da
et kili dir. Hast ane f or mal dehit atı kl arı nı n bir açık pazar atı k deği şi mi ile yeni den
kull anı mı fi zi bil gör ünme mekt edir. Bunun nedeni, f or mal dehit atı kl arı nı n atı k
akı mı nda pot ansi yel ol arak pat oj enl eri n var ol ması dır. [27]
Uygun Atı k Yöneti mi
For mal dehiti n üst sol unu m yoll arı i çi n kanser ojen et ki si ol duğu düşünül düğünden
beri, büt ün atı k yöneti m met otl arı nda, f or mal dehit hava e mi syonl arı nı n kont ol üne
yöneli k çalış mal ar yer al makt adır. OSHA, f ormal dehit i çi n i zi n veril ebilir mar uz
kal ma sevi yesi ni (PEL) 10 pp m’ den 1 pp m’ e düşür müşt ür.
Fot ografi k Proses Atı kları
Bi r hast aneni n r adyol oji biri mi ndeki gör ünt ül e me pr osesl eri ni n başlı ca atık akı ml arı,
fot ografi k ki myasall ar ve fil mden ayrıl an gü müşü içeren atı ksul ar dır.
Di ğer atı kl ar i se bozunmuş ki myasall ar ve ı skartaya alı nmı ş fil ml er dir. Bu atı kl arı
azal ma seçenekl eri;
 Mal ze meni n uygun ol arak depol an ması
 Bozul muş fot ografi k fil m ve kağıtl arı n geri kazanılması
 Sür esi dol an maddeni n, tesirlili ği ni n belirl enmesi içi n test edil mesi
 Pr oses banyo ömr ünün uzatıl ması
 Çözelti silici kull anıl ması
 Ters akı m yı ka ması nı n uygul an ması
Mal ze mel eri n Uygun Ol arak Depol an ması
Bi rçok f ot opr oses ki myasalı sı caklı ğa ve ı şı ğa duyarlı dır. Işı ğa duyarlı fil m ve
kağıtları n depol a ma al anları ekono mi k ve et kili kull anı mi çi n uygun ol acak ş ekil de
tasarlan malı dır.
Ki myasal kont eynerl erini n üzeri nde gerekli depol a ma koşull arı list elen meli dir.
Öneril en bu depo koşull arı nı n sağl an ması ki myasalları n raf ömr ü mü arttıracaktır.
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Bozun muş Fot ografi k Film ve Kağıtl arı n Geri Kazanıl ması
Fot opr oses ve baskı endüstrisi nde geçerli uygul ama kull anıl mı ş ve/ veya bozul muş
fil mi n pr ofesyonel kazanı cı ya, gü müşün geri dönüşt ür ül mesi i çi n veril mesi dir.
Bununl a birli kt e bu seçenek; küçük öl çekli i şlet mel er ve geri kazanı cı ya uzak
mesafedeki tesisl er içi n prati k ol ma makt adır.
Sür esi Dol an Maddel eri n Tesirlili ği ni n Belirlenmesi İçi n Test Edil mesi
Raf ö mr ü t ükenen maddel er he men atıl ma malı, yararlılı ğı i çi n t est edil meli dir.
Böyl eli kl e maddeni n heme n atılarak; atı k hali ne gel mesi yeri ne, t esirlili ği ni n t espiti
yapıl arak yararlı ol ması sağl anabilir. Sonuç ol arak bi r geri kazanı mçı kı şı, daha f azl a
işl enmesi mü mkün ol mayan artı k ha mmaddel er den ol uş malı dır.
Pr oses Banyo Ömr ünün Uzatıl ması
Fot ografi k pr osesl erden kaynakl anan atı kl ar, tespit banyosunun ö mr ü uzatıl arak
azaltılabilir. Tespit banyosunu ömr ünün uzatıl ması içi n t ekni kl er aşağı da veril mi ştir.
 Amonyu m ti yosülfat

ekl en mesi il e banyoda biri ken i şl enebilir gü müş

konsantrasyonunu i ki katı na çı karılır.
 Tespit banyosundan önce bir asit bekl en me banyosu kull anıl ması
 p H’ı düşük t ut mak i çi n tespit banyosuna aseti k asit ekl en mesi
Pr oses banyol arı nı n dol dur ul ması i çi n kull anıl an ki myasall arı n doğr u olarak il ave
edili p i zl en mesi fazl a ki myasal sarfi yatı nı kesecektir. Depol anan pr oses banyo
ki myasall arı, havaya ma ruz kalışl arı azaltılarak oksi dasyondan kor un mal ı dır. Bazı
daha küçük f ot ogeliştiricilerde, ki myasall ar kapalı pl asti k kont eynerler i çi nde
depol anırl ar. Sı vı kull anıl dı kça, kabı ağzı na kadar dol dur mak i çi n şa mandı ra
yerl eştirilir. Bu yoll a hava il e t e mas azaltılarak, ki myasal maddeni n bozunma mi kt arı
düşür ül üp yararlı ömr ü ve banyo ömr ü uzatılır.
Çözelti Silici Kull anıl ması
Çözelti silici, ot omati k ol mayan pr oses si st e ml erinde fil m ve kağıtl ardan fazl a sı vı yı
süpür mek i çi n kull anılabilir. Bu, bir banyodan di ğeri ne ki myasal taşı nması nı
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yakl aşı k ol arak % 50 azaltır. Pr oses banyosunun ki myasal kont a mi nasyonunun
mi ni mi ze edil mesi, geri kazanıl abilirli ği arttırır, pr oses banyol arı nı n ö mr ünü uzatır
ve ekl enen ki myasal i htiyacı nı düşür ür. Ancak bi r çok hast anede ot o mati k i şl e mcil er
kull anıl makt adır. Bununla birli kt e eğer fil m t ama men kuvvetl endiril meden çözelti
silici uygul anırsa fil mi n gör ünt üsüne zarar verebilme kt edir.
Ters Akı m Yı ka ması nı n Uygul an ması
Fot ografi k i şl e mcil erde ters akı m yı ka ması, yaygı n ol arak kull anıl an paral el t ank
sist e mi ni n yeri ni al abilir. Bu dur u m ol uşan atı ksu mi kt arı nı azalt acaktır. Paral el bir
sist e mde t atlı su her yı kama t ankı na girer ve çı kı ş akı ml arı her t ankt an bırakılır. Ters
akı m dur ul a ması nda, il k fil m yı ka ması nda bir önceki dur ul a madan kaynakl anan s u
kull anılır. Tatlı su pr osese sadece son kade mede dahil edilir. Zat en bu nokt ada
kont a mi nasyonun büyük çoğunl uğu fil mden durul anarak gi deril mi ştir. Ters akı m
yı ka ma sist e mi ni n dezavant ajı daha fazl a yer ve eki p man gerektir mesi dir.
Gü müş ün Geri Dönüşt ürül mesi ve Kull anıl mı ş Ki myasall arı n Geri Kazanılması
Fot oi şl e m ki myasall arı, geliştirici, t espit edi ci ve dur ul a ma suyudur. Bağı msı z pr oses
banyol arı nı

mü mkün ol duğunca kirl etil me mi ş ol arak

muhafaza et mek,

bu

ki myasall arı n geri kazanıl mal arı i çi n ön koş ul dur. Gü müş, f ot ografi k filml eri n ve
kağıtları n bir çoğunda kull anıl an bir bil eşendir ve ol uşan atı ksu i çi nde me vcutt ur.
Gü müş ün geri dönüşümü i çi n çeşitli ekonomi k met otl ar var dır ve düşük atı k
pot ansi yeli ol an hast anel er i çi n de uygun eki p manı pazarl ayan şirketl er söz
konusudur.
Hast anel er t arafı ndan kullanıl an en yaygı n gü müş geri kazanı m met odu met ali k yer
deği ştir medir. Bu met otta, kull anıl mı ş t espit banyosu, çeli k yünü i çeren kart uşa
po mpal anır. Bir oksi dasyon-redüksi yon r eaksi yonu meydana gel erek yün i çi ndeki
de mi r, sol üsyondaki gümüşl e yer deği ştirir ve gü müş kart uşun di bi ne çamur ol arak
çöker.
Çok daha veri mli bir di ğer gü müş geri kazanı m met odu, el ektroliti k t ortul an madır.
Bi r el ektroliti k geri kazanı m ünit esi nde, kar bon anot ve pasl an maz çeli k kat ot
arası nda düşük volt ajlı doğr u akı m meydana getirilir ve met ali k gü müş, kat odun
üzeri ni kapl ar. Önce gümüş ayrılır, daha sonra gü müşsüz t espit banyosu, f ot ografi k
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geliş me pr osesi nde, yeni sol üsyonl a karıştırılarak kull anılır. Geri kazanıl an gü müş ün
değeri, ticari değeri ni n yakl aşı k % 80’i kadar dır. [27]
Geliştiricileri n ve t espit edi cil eri n t ekrar kull anılması i çi n mevcut t eknol ojil er; ozon
oksi dasyonu, el ektroli z ve i yon deği şi mi dir.
Radyoaktif Atı kl ar
Radyoaktif atı kl arı n arıtıl mal arı veya nötrali ze edil mel eri söz konusu ol madı ğı ndan,
kaynağı nda azaltı m ve yeri ne bir alt ernatifi n kullanı mı, bu t ür maddel er i çi n başlı ca
atı k

mi ni mi zasyon strat ejileri dir.

Far klı

nükl ei dl eri n fi zi ksel

ve ki myasal

özelli kl eri ni n bili nmesi, atı k ol uşu muyl a il gili çevresel zararl arı n belirl enmesi i çi n
gerekli dir.
Deği şi k nükl ei dl er arasında seçi m yapılırken, yayıl an r adyasyonun ti pi, enerjisi,
fizi ksel ve et kili yarı ö mürl eri ve bozun ma ür ünl eri değerl endiril meli dir. Amaç, kı sa
yarı ö mürl ü, düşük enerjili, st abil, bozun ma ür ünl eri t oksi k ol mayan ve yabancı
radyasyonu en az mi kt arda yayan nükl edil eri n seçil mesi dir. ( Yabancı radyasyon, t est
veya pr osedürl erde kull anıl mayan r adyasyon ti pini n üreti mi ni ifade eder.) Ör neği n,
belirli bir t est i çi n bet a ı şı nı mı gereki yorsa, mi ni mu m ga ma r adyasyonu yayan
nükl ei d seçil meli dir. Çünkü ga ma r adyasyonu hast a i çi n zararlı dır ve kull anı mı
esnası nda kontrol altı na alı nması ol dukça güçt ür.
Radyu m- 226, hast anel erde kull anıl an muht e mel en en zararlı radyonükl ei ddir.
Fi zi ksel ve et kili yarı ömr ü s on derece uzundur ve bozun ma artı k ür ünleri st abil
değil dir. Radyu m- 226 i ğnesi, birçok hast anede kanser t edavi si ndeki yeri ni iri dyu m192 ve sesyu m- 137 i ğneleri ne bırak makt adır.
Hast ane i çi ndeki radyoaktif maddeni n i zol e edil ebil eceği ve sayı cıl ar t arafı ndan
öl çül ebil en, kabul edilebilir düşük sevi yel ere kadar bozunabil eceği şekil de
depol an ması nı n sağl anabileceği bir al an t ahsis edilmeli dir. (100- 200 m2 )
Düş ük sevi yeli radyoaktif atı ğı n ayrıl ması ve i zot opunu, hac mi ni, l aborat uar
oriji ni ni, akti vit esi ni ve ki myasal ko mpozi syonunu belirtir şekil de uygun ol arak
eti ketl enmesi ve mer kezi ol arak işl en mesi gerekir.
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Sol vent Atı kl arı
Hast ane sol vent atı kl arı nı n başlı ca kaynakl arı; l aborat uar, pat ol oji, hi st ol oji ve bakı m
( mühendi sli k) böl ü ml eridir. Atı k mi kt arları; belirgi n oranda hast aneni n büyükl üğüne
ve özel f onksi yonl ara bağlı dır. Sol ventl er, mühendi sli kt e yağ gi der me ve kı sı m
te mi zli ği nde; pat ol oji ve hi st ol oji l aborat uarl arı nda ör nekl eri n kor un ması ve t espiti
içi n kull anılır.
At ı k yöneti mi ni n a maçları doğr ult usunda sol ventl er; hal oj enliler ve hal oj enli
ol mayanl ar ol arak sı nıflandırılabil mekt edir. Hal oj enli sol ventl er genelli kl e daha
t oksi k ve dirençli dir. Hast anel erde kull anıl an spesifi k hal oj enli bil eşi kler; metil en
kl or ür, kl or of or m, t etraklor oetilen, kl or obenzen, tri kl or oetilen, 1, 1, 1-tri kl oro met an ve
freondur. Hal oj enli ol mayan bil eşi kl er; ksil en, aset on, t ol uen, met anol, etil et er, metil
etil ketilen oksiti n ve piridi ndir.
Sol vent atı k yöneti mi i çi n birçok hast anede geçerli ol an r uti n pr osedürl er;
kanali zasyona deşarj et me veya l aborat uar paketi yl e arazi de uzakl aştır ma
şekli ndedir. Bu pr osedürler; geç mi şt e kabul edilebilir ol makl a birli kt e günü müzde
öneril meyen seçenekl er dir ve bazı dur u ml ar da yasal değil dir. Bunun nedeni, arazi de
uzakl aştır manı n gi derek masraflı ol ması ve depol anan bazı maddel erin depol a ma
al anı nda bit ki yetiş mesine i zi n ver me mesi dir. Sol ventl eri n kanali zasyona deşarj
edil en küçük konsantrasyonl arı nda yasal düzenle mel ere uyul malı dır. Sol vetl er i çi n
atı k mi ni mi zasyonu seçenekl eri aşağı da açı kl an makt adır:
 Ma dde deği ştir me
 Geliş mi ş laborat uar teknikl eri
 Sol vent geri kazanı mı
Ma dde Deği ştir me
Sol ventl er i çi n kaynakt a azaltı m seçenekl eri; hal oj enli bil eşi kl er yeri ne hal oj enli
ol mayanl arı n, petrol kökenli hi dr okar bonl arı n (t ol uen, ksil en v. b.) yeri ne basit al kol
ve ket onl arı n kull anıl ması ve mü mkün ol an her yer de su bazlı i ndi kat örl eri n
(bi yol oji k ol arak bozunabilir al konoks gi bi) kullanıl ması il e gerçekl eştirilir. Bunu
yanı sıra genelli kl e al kol bazlı dezenfekt anl arı n yeri ne ses titreşi mli veya i sti ml e
te mi zl e me gi bi yönt e ml er kull anıl malı dır.
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Hi st ol oji sol ventl eri; dokul arı dehi drat e et mek i çi n kull anılır. Bu yüzden su bazlı
sol ventl eri n hi st ol oji de kull anı mı mü mkün değil dir. Daha öncel eri l abor at uar da
sol vent ol arak benzen t erci h edilirdi. Günü müzde, benzeni n zararları na bağlı ol arak,
yeri ni büyük öl çüde ksilen al mı ştır. Ancak ksil en i çi n daha az zararlı/ zararsı z bir
alt ernatif arayı şı sür mekt edir.
Geliştiril miş Laborat uar Tekni kl eri
Laborat uarl arda sol vent kull anı mı, t eknol oji k geliş meye bağlı ol arak son yıll ar da
azal mı ştır.

Ör neği n;

monokl onal

anti korl arın,

radyoi zot op

sı nıflı i mmu m

değerl endiril mel eri ni n ve ultrahassas analiti k araçları n, sol vent ekstraksi yonuna veya
tespiti ne i hti yaçl arı azaltıl mı ş ya da ort adan kal dırıl mı ştır.

Ancak sol vent

kull anı mı nı n söz konusu ol ması dur u munda, kali bre edil mi ş sol vent dispenserl eri
veya ünit e t est kitleri kullanıl malı ve pat ol oji, hist ol oji ve l aborat uar böl ü ml eri nde
kült ür ve ör nek boyutl arı küçült ül meli dir.

Sol vent Geri Kazanı mı
At ı k sol ventl eri n hastane i çi

destilasyon ve geri

dönüşü m fi zi bilitesi ni n

sapt an ması nda il k adı m, atı k akı ml arı nı n spesifi k ki myasal bil eşenleri ne gör e
ayrıl ması dır. Bu, fraksiyonel destilasyon eki pma nl arı ndan daha ucuz ol an basit
kesi kli destilasyon eki pmanı nı n kull anı mı na ol anak ver mekt edir.
Hast ane kull anı mı i çi n uygun bağı msı z sol vent geri kazanı m ünit el eri geliştiril mi ştir.
Ör neği n;

bir i mal at çı, bir sol venti n ot o mati k destilasyonu, fraksi yonu ve

safl aştırıl ması i çi n mi kr opr osesörl ü bir fraksi yonel destilasyon si st e mi geliştir mi ştir.
Bu sist e m; hist ol oji atı kları nda ksil eni n et anol den ayrıl ması içi n kull anıl abilir.
Sonuç ol arak, hast ane i çi destilasyon fi zi bil ol masa da hast ane dı şı destilasyon ve
atı k deği şi mi düşünül meli dir. Sol vent atı kl arı nı n ayrı muhafaza edil mesi (hal oj enli/
hal oj enli

ol mayan gi bi)

hast ane dı şı nda çok daha

kol ay geri

kazanı m

sağl ayabil ecektir.
Düş ük kl or i çeren sol vent atı kl arı, bazı endüstri yel kazanl ar da ve çi ment o fırı nl arı nda
yakıt ilavesi ol arak kull anıl abilir.
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Atı k Cı va
Eti k açı dan, i nsan sağl ı ğı ve çevreni n kor unumu i çi n, sağlı k sekt öründe cı va
kull anı mı nı n azaltı mı na gi dil mesi gerek mekt edir. Hast anel er yapıl arı iti bari yl e i nsan
sağlı ğı nı deva m ettir mek ve geliştir mekl e görevl endiril mi şl erdir. Bu sebeple, cı vanı n
en büyük oranda kull anıcı sı dur u mundaki hast anel erde, i nsan sağlı ğı ve çevre i çi n
cı va kull anı mı nı n mi ni mize edil mesi gerek mekt edir. Cı va kull anı mı nı n azaltıl ması,
i nsan sağlı ğı ve çevreye ol u ms uz et ki ni n azaltıl ması anl a mı na gel di ği gi bi, di ğer bir
taraft an da zararlı atı k depol a ma ve uzakl aştır ma mali yeti ve cı va e mi syon
st andartl arı açısı ndan da hast anel ere bir avant aj getir mekt edir. Kan bası ncı ünit el eri
ve t er mo metrel eri n yakılması il e cı va havaya karış makt adır ki 1997 yılı nda EPA’ nı n
yaptı ğı

araştır maya

göre

balı kl ardaki

cı vanı n

% 10’ u tı bbi

atı kl ar dan

kaynakl an makt adır. [41]
Bu konuda Ameri kan Hast anel er Bi rli ği ( AHA) il e EPA ar ası nda bir anl aş ma
yapıl mı ştır. Bu anl aş ma kapsa mı nda 2005 yılı na kadar hast ane atı k akı ml arı nda
cı vanı n mevcut kull anımı nı n üçt e biri oranı nda azaltıl ması konusunda mut abı k
ol un muşt ur.[42]
Tabl o 4. 9’ da cı va kull anı mı nı n ol duğu hast ane böl ü ml eri ve alt ernatif met otl ar bir
tabl oda veril mi ştir.
Tabl o 4. 9 Hast anel erde Ti pi k Cı va Kull anı mı ve Alternatif Teknol ojiler
BÖLÜ M
Laborat uarl ar

Bakı m

İdari biri ml er

Cerrahi
Hast a bakı m

TĠ PĠ K KULLANI M
Cı va kl or ür ve t hi merosal
for munda boya, sapt ayı cı,
belirleyi ci
maddel er il e
kali brasyon sol üsyonl arı
Fl üoresan ı şı kl ar, ı sıtıcıl ar,
el ektri k röl el eri ve piller

ALTERNATĠ F
Çi nko f or mali n gi bi ki myasal,
poli vi nil al kol kullan mak
sureti yl e pr oses deği şi kliği

Di jit al t eknol oji, yet erli enerji
ile aydı nl at ma, cı va i çer meyen
pil kull anı mı, pillerin geri
kazanı mı
Hi pokl orit ve t hi merosal Thi mer osal
i çeren
ür ünl er,
içeren ağartı cı sol üsyonl ar ve or gani k yağl ar ve bil eşenler
kosti k kanal te mi zli yi ciler
Es ophageal dil at or
Sili kon veya t ungst en dol u
dil at or kull anı mı
Kan bası ncı ünit el eri ve Aner oi d kan bası ncı ünit esi,
ter mo met rel er
dijital ter mo metrel er
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Hast anel er den kaynakl anan cı vanı n mi ni mi zasyonuna yöneli k met otl ar şu şekil de
veril mekt edir:
 Cı va i çeren al etl eri n el ektroni k ci hazl arl a deği ştiril mesi
 Uygun dökünt ü t e mi zli ği
 Geri kazanı m/ tekrar kullanı m
Uygun Dökünt ü Te mi zliği
El e ment el cı va; t eneffüs et me, deri den e mil me ve ağı z yol uyl a alı nma dur u munda
yüksek t oksisite göst erir. Dökül me t e mi zli ği pr osedürl eri ve dökünt ünün i şl en mesi
di kkatl e t asarl anmalı ve hal k sağlı ğı il e personelin kor un ması na öne m veril meli dir.
Özel ol arak geliştiril mi ş cı va vaku ml arı ve dökül me absor bant kitleri, dökünt ünün
te mi zli ği içi n kull anıl mal ı dır.
Geri Kazanı m/ Tekrar Kull anı m
At ı k cı va, kont a mi nasyonun ti pi ne ve derecesi ne bağlı ol arak kol ayca geri
kazanıl abilir. Kı rı k al etleri n i çi ndeki rezer vuarl arda kal an atı k cı va, kabaca filtre
edili p yeni den kull anıl abilir. Dökül me ya da başka şekillerde kont a mi ne ol muş
cı vanı n geri kazanıl ması yl a el de edil en cı va; safl aştırıl mak a macı yla destil e
edil ebilir. Eki p man gi derleri ve det aylı i zi n gereklili kl eri, birçok hast anede, hast ane
içi destilasyonun uygul anabilirli ği ni güçl eştir mekt edir.
Atı k Anestezi k Gazl ar
Anest ezi k gazl ar i çi n zehirli ol mayan alt ernatifler mevcut değil dir. Fi zi bil ol an atı k
mi ni mi zasyonu seçenekleri, sı zı ntı nı n azaltıl ması ve sonuç ol arak i ş yerine yayıl an
bu gazl ara karşı sağlı k personeli ni n kor un ması konusunda t asarl anan t edbirl er dir. Bu
tedbirl eri n büyük bir kıs mı, aslı nda daha i yi işl eti m uygul a mal arı dır. Çalı ş ma
al anı nda gazl arı n hi ssedilme den yayıl mal arı nı n azaltıl ması, uzun vadede, satı n alı nan
gaz mi kt arı nı ve atı k ol arak yayıl an mi kt arı azalt acaktır.
At ı k anest ezi k gazl arı n kontrol ü içi n aşağı daki yakl aşı ml ar öneril mekt edir:
 Düş ük sı zı ntılı anest ezi k eki p man kull anıl ması. Genelli kl e düşük sızdır ma
st andartl arı nı sağl ayan eki pman 10 yaşı ndan küçükt ür.
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 Anest ezi eki pmanı nı n, gaz boşalt ma eki p manı nı n ve ventilasyon si ste mi ni n
bakı mı nı n kalifi ye personel tarafı ndan doğr u ol arak yapıl ması.
 Eki p man kull anı mı nda önce günl ük sı zı ntı testi nin yapıl ması.
 Oper asyon odal arı nda, tedavi odal arı nda, di şçi muayenehanel eri nde ve atı k
gazl ara mar uz kal ması muht e mel ko mş u odal arda üç ayda bir atı k anest ezi k gaz
sevi yel eri ni n i zl en mesi.
Bunun yanı sıra, anestezi uygul a ması süresi nce anest ezitler, kı sa ara ver mel er
sırası nda sol unu m devresi ni n çı karıl ması ndan önce gaz kaynağı nı kapat arak ve
anest ezi k akı şı aç madan önce maskeyi hastanı n yüzüne doğr u bi r şekil de
yerl eştirerek, sı zı ntı nı n azal ması nı sağl ayabilirler.
Toksi k, Korozif Maddeler ve ÇeĢitli Ki myasallar
Yağ bazlı boyal arı n çıkarıl ması, kull anıl ma mı ş veya süresi geç mi ş ma ddel eri n
(boyal ar, petisi dl er, ki myasall ar v. b.) atı k ol arak atı mı nı n azaltıl ması, envant erl eri n
kontrol edil mesi ve at ı k i zl e me si st e ml eri ni n geliştiril mesi gi bi st andart atı k
mi ni mi zasyonu uygul a mal arı nı n t ü mü hast ane orta mı na uyarl anabilir. Ar aç, bi na ve
ze mi n bakı mi şl e ml eri; atı k yağl ar, araç bakı matığı, sol ventl er, pestisi dl er, s u arıt ma
ki myasall arı ve eski transf or mat örl erden kaynakl anan muht e mel

PCB yağı

ol uşt ur url ar. Bu akti vit eler deki atı k mi ni mi zasyonu yönt e ml eri şunl ar dır:
 At ı k yağl arı n ve sol ventleri n atı k geri kazanı mı i çi n t opl an ması
 Geri kazanıl abilir yağl arın ve sol ventl eri n, geri kazanıl a maz atı kl ardan ayrımı
 Bakı mişl e ml eri nde yağ bazlı boyal ar yeri ne su bazlı boyal arı n kull anıl ması
 Pestisit atı ğı üreti mi ni n; pestisit uygul a ması azaltılarak, ki myasal ol mayan haşere
kontrol yönt e ml eri kull anıl arak veya sadece ger ekli mi kt arl arda pestisit hazırl ayarak
ve kull anarak azaltıl ması
Etil en Oksit
Etil en oksit i çi n mevcut ol an kabul edil ebilir zararsı z alt ernatifler yokt ur. Etil en
oksit, birçok tı bbi ci haz i çi n st erilant ol arak kull anıl makt a ve t ü m etil en oksit atı kl arı
düzenli ol arak dı ş at mosfere veril mekt edir. Kalifor ni ya Hava Ar aştırma İ daresi,
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etilen oksit t oksi ki bir hava kont a mi nantı ol arak belirle mi ştir. Bu geliş me etilen oksit
ile il gili e mi syon düzenl emel eri ne rehberli k edebilir niteli kt edir.
Daha i yi i şl eti m uygul amal arı; hast anel erde etil en oksiti n dökül me ol asılıkl arı nı n ve
kazara yayıl manı n azaltıl ması i çi n i şl et meye alı nabilir. Bu uygul a mal ar; st erilizat ör
kapakl arı nı n t a m ol arak kapanı p kapan madı ğı nı n kontrol ü, etilen oksit sterili zasyon
eki pmanı nı n kull anı mı, etilen oksit t üpl eri ni n ve kart uşl arı nı n t aşı nması il e il gili
ol arak personel eğiti mi ve etil en oksit st erilizat ör eki pmanı nı n uygun bakı m ve
muayenesi ni içerir.
Geri Kazanıl abilir Varilleri n Kull anıl ması
Hast aneni n mühendi sli k ve bakı m hi z metl eri nde kull anıl an birçok ki myasal, varill er
içi nde t e mi n edilir. Boş variller uzakl aştırıl madan önce i yi ce dur ul an mazsa, zararlı
atı k ol arak i şl en mel eri gerekebilir. Oysa kont eynerl er boşal dı ğı nda, t e mi zlen mek ve
tekrar dol dur ul mak üzere satı cı ya i ade edilirse kont eyneri n ve i çi nde kal abil ecek
her hangi bir ki myasal artı ğı nı n hast ane t arafı ndan uzakl aştırıl ması gerekliliği ort adan
kal kacaktır.
Ma ddel eri n Uygun Bir Şekil de İşl en mesi
Variller i çi n mekani k taşı ma t eçhi zatı kull anıl ması ve genel dökünt ü önl e me
tekni kl eri ne uyul ması, dökül me

pot ansi yelini

azalt acaktır.

Bil eşiml eri n ön-

karıştır malı sol üsyonl arını n kull anıl ması da i şl eme i hti yaçl arı nı azalt arak dökül me
pot ansi yeli ni düşür ür. Ça maşırhane f aali yetl erinde, ağartıcı yı doğr udan varil den
ma ki nel ere po mpal ayan ot o mati k sist e mişl et meye alı narak dökünt ü azaltılabilir.
Ma dde Deği şi kli ği
Oksitleyi ci maddel er, hast ane ça maşırhanel eri nde ve l aborat uarl arı nda bul undur ul ur.
Pr oses modifi kasyonl arı il e oksitleyi cileri n atığı mi ni mi ze edil ebilir. Hi dr oj en
per oksit gi bi sı vı oksitleyi cil er i çi n, et kili ol abil ecek en seyrelti k f or ml ar
kull anıl malı dır. Doku veya kan nu munel eri nde r engi n azaltıl ması içi n benzol
per oksiti n kull anı m pr osedür ü, pr oses modifi kasyonu i çi n değerl endirilebilir. Benzol
per oksit, kur uduğunda kendili ği nden patl a ma ol asılı ğı t aşı yan kuvvetli bir
oksi dasyon maddesi dir. Benzol

per oksiti n %30 or anı nda hi dr oj en per oksit
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sol üsyonl arı il e deği ştirilmesi çok daha ekono mi ktir. Ayrı ca, bu sol üsyon daha zayıf
a ma et kili bir oksi dasyon maddesi dir ve kendili ği nden yan ma et kisi yokt ur.
Hast anel er de gl ut eral dehit ve f enol gi bi zehirl er; st erilizasyon i şle ml eri nde,
laborat uarl arda ve bakı m ünit el eri nde kull anılır. Zehirl erl e il gili esas atı k
mi ni mi zasyonu t ekni ği; mü mkün ol an yerl erde, bu zehirl er yeri ne çevresel ol arak
daha az zararlı bil eşim veya pr osesl eri n kull anıl ması dır. Ör neği n; ki myasal
st erilizasyon yeri ne buhar ya da soni k sterilizasyon kull anıl ması bi r atı k
mi ni mi zasyonu seçeneğidir.
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5. ÖRNEK HASTANE UYGULA MASI

5. 1 Örnek Hast aneni n Ge nel Bil gil eri
İncel enen hast ane, Acı bade m se mti i çerisi nde 17 dönü ml ük bir arazi üzeri nde yer
al makt adır. 1991 yılı nda se mt hast anesi ol arak kur ul an hast ane, 1998 yılı nda
gerçekl eşen yatırı ml ar ile 16, 000 m2 kapalı al ana sahi p t a mt eşekküll ü, büyük öl çekli
tı bbi atı k üreti cisi (ayda 90, 72 kg’ dan f azl a tı bbi atı k üret en kur ul uş) konu munu
al mı ştır.
Hast ane 24 yat aklı, 4 ayrı yoğun bakı m ünitesi il e t opl a m 150 hast a yat ak
kapasit esi ne sahi ptir. Acil ser vi si, 7 adet a meli yat hanesi, doğu mhanel eri ve hast a
odal arı il e ünit el eri bil gisayarlı ol arak kontrol edil mekt edir. 1 adet kafet erya, 1 adet
ye mekhane, 1 adet ça maşırhanesi il e 93 t a m za manlı dokt or, 57 yarı za manlı dokt or,
155 he mşire, 70 di ğer tı bbi personel ve 200 hi z met personeli ol mak üzere 575 ki şili k
bir kadr oya sahi ptir.
Hast anede mevcut 3 adet giriş bul un makt adır. Biri ncisi hast a ve zi yaret çil eri n
kull anı mı na açı k ana giriş, i ki ncisi acil girişi, üçüncüsü ise personel e özel giriştir.
İncel enen hast anesi ndeki tedavi mer kezl eri aşağı da veril mi ştir.
 Acil Ser vi s Hi z metl eri
 Ağı z ve Di ş Sağlı ğı


Çene Cerrahi si



Ort odonti



Pedodonti



Peri odont ol oji



Pr ot ez

 Ameli yat hane ve Doğu mhanel er
 Al gol oji ( Ağrı Kli ni ği)
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 Besl en me ve di yet
 Beyi n Cerrahi si
 Ci lt Hast alı kl arı
 Ci nsel İşl ev Bozukl ukl arı Mer kezi


Er genli k Çağı Ci nsel Sağlı ğı

 Çocuk Cerrahi si
 Çocuk Sağlı ğı ve Hast alıkl arı


Pedi atri k Nefrol oji

 El Cerrahi si
 Fi zi k Tedavi ve Rehabilitasyon
 Genel Cerrahi
 Göğüs Hast alı kl arı ve Al erji
 Göz Hast alı kl arı


Ar gon l azer



Bi l gisayarlı Gör me Al anı



Göz Anji yosu



Yağ l azer

 İç Hast alı kl arı


Endokri nol oji



He mat ol oji



Hi pert ansi yon



Nefr ol oji



Ro mat ol oji

 Kadı n Hast alı kl arı ve Doğu m
 Kar di yol oji
 Kar di yovaskül er Cerrahi
 Kul ak- Bur un- Boğaz
 Lazer Cerrahi si
 Me me Hast alı kl arı Poli kli ni ği
 Me napoz Poli kli ni ği
 Nör ol oji k Bili ml er


Beyi n Cerrahi si



Nör ol oji
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Psi ki yatri ( Çocuk- Yetişki n)



Psi kol oji



Pedogoji

 Ort apedi ve Trav mat ol oji
 Skol yoz Kli ni ği
 Pl asti k ve Rekonstrüktif Cerrahi
 Spor Heki mli ği
 Spasti k Çocuk Poli kli ni ği
 Uyku Bozukl ukl arı Poli kli ni ği
 Ür e me Sağlı ğı Mer kezi
 Ür ol oji
 Sporcu Sağlı ğı ve Spor Yaral an mal arı Mer kezi
 Yoğun Bakı ml ar


Cerrahi



Kar di yovaskül er Cerrahi



Kor oner



Yeni doğan

İncel enen hast anesi ndeki tanı ünit el eri aşağı da veril miştir.
 Laborat uar


Bi yoki mya



Hor mon



Mi kr obi yol oji



Ser ol oji

 Radyol oji


Di jit al Fl or oskopi



Di rekt Rönt gen



Panora mi k Çene Rönt geni



Ma mogr afi



MR ( Manyeti k Rezonans)



Renkli Doppl er Ultrasonagrafi



Spiral Bil gisayarlı To mografi



Üç Boyutl u Ultrasonografi
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 Endoskopi


Br onkoskopi



ERCP



Gastrduodonoskopi



Kol onoskopi



Rekt oskopi



Si st oskopi

 Kar di yak Ri sk Belirl e me


EKG



Ef orl u EKG



Ekokar di yografi



Holt er Monit ör



Kr oner Anji ografi Laborat uarı

 Nör ol oji k Tet ki kl er


EEG



E MG



TCD

 Nükl eer Tı p
 Al erji Testl eri
 Ke mi k Dansi motresi
 Odyol oji
 Pat al oji
 Sol unu m Fonksi yon Laborat uarı
 Ür odi na mi
 Uyku l aborat uarı
 Taş Kır ma
 Check- up

5. 2 Örnek Hast anede Uygul anan Mevcut Atı k Yöneti mi
İncel enen hast anede atıkl ar, özel bir şirket t arafı ndan t opl an makt adır. Personel
tarafı ndan, Tı bbi Atı kl arın Kontrol ü Yönet meli ği’ne uygun şekil de mavi, kır mı zı ve
si yah t or bal ara ayrıl an atı kl ar il e özel sarı kapl arında t opl anan kesi ci/ deli ci al etl er bu
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şirket t arafı ndan, hast ane bahçesi nde yer al an kont eynerl erde geçi ci depol an makt a,
İ STAÇ (İst anbul

Büyükşehir Bel edi yesi Çevre Kor u ma ve Atı k Ma ddel eri

Değerl endir me San. ve Tic. A. Ş.) tarafı ndan her gün uzakl aştırıl makt adır.
Ma vi Tor ba

: Evsel atı kl ar mavi renkli poli etilen t or bal arda t opl anır ve bel edi yeye

tesli m edilir.
Si yah Tor ba

: Ca m atı kl ar si yah renkli poli etilen t or bal arda t opl anır. ( Geri

dönüşü mi çi n Şİ ŞECAM’dan ca mt opl a ma ku mbaral arı te mi n edil mi ştir.)
Kı r mı zı Tor ba : Tı bbi atı kl ar i çi n, 150 mi kr on et kalı nlı ğında, kır mı zı renkli
t orbal ardır. Üzeri nde “Dİ KKAT TI BBİ ATI KLAR” uyarısı ve ul usl ararası kli ni k
atı kl arı a mbl e mi bul unur.
Sarı Kapl ar

: Kesi ci/ deli ci al etl er, 2 mm et kalı nlı ğı nda, sarı renkli, poli etilen rijit

kut ul arda t opl anır ve tı bbi atı k ol arak işl e m gör ür.
İSTAÇ ( İst anbul Büyükşehi r Bel edi yesi Çevre Koru ma ve Atı k Ma ddel eri
Değerl endi r me San. ve Ti c. A. Ş.):
20 Mayı s 1993 t ari h ve 21586 sayılı Tı bbi Atı kları n Kontr ol ü Yönet meliği ne gör e,
sağlı k kur ul uşl arı t arafından ünit e i çi nde ayrıştırılarak t opl anan ve geçici ol arak
depol anan atı kl arı n taşı nması ve ni hai bertarafı nın t e mi ni bel edi yel ere veril miştir.
İst anbul’da 134 t anesi Avr upa ve 68 t anesi de Anadol u yakası ol mak üzere t opl a m
202 sağlı k kur ul uşunun tıbbi atı kl arı İ STAÇ t arafından düzenli ol arak t opl an makt adır
[44]. Tabl o 5. 1 ve Şekil 5. 1’ de İst anbul ili ndeki hast ane sayıl arı veril mi ştir.
Tabl o 5. 1 İst anbul Genelinde Tı bbi Atı kl arı n Topl andı ğı Hast ane Sayıl arı
Hast ane t ürü

Hast ane sayı sı

Yat ak sayı sı

Devl et

43

17683

SSK

13

7026

Özel

146

8386

TOPLAM

202

33095
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hastane sayısı

250
200
Devlet
150

SSK
Özel

100

Toplam
50
0

Şekil 5. 1 İst anbul Genelinde Tı bbi Atı kl arı n Topl andı ğı Hast ane Sayıl arı
İ STAÇ’t an el de edil en veril ere göre; hast aneler den günde 23- 24 t on tı bbi atı k
t opl an makt adır. Bunun 16 t onu Avr upa ve 8 t onu Anadol u yakası ndan alın makt adır.
Yi ne aynı verilere göre, 1996 yılı nda İst anbul’da yıllı k t opl anan tı bbi atı k mi kt arı
2524 t on i ken bugün bu mi kt ar 10000 t onun üzerine çı kmı ştır.
Hast ane atı kl arı nı n t oplanmaya başl andı ğı 1996 yılı ndan bu güne kadar atı k
mi kt arı nda 6 kat bir artış ol muşt ur. Bu da göst eri yor ki, daha önceden tıbbi atı kl ar
evsel atı kl ar il e karıştırıl makt adır. Şu anda İ STAÇ’ı n veril eri ne göre yat ak başı na
günde ol uşan tı bbi atı k mi kt arı 0. 72 kg/ gün’ dür. ( Bu or an 1995 yılı nda Devl et
Pl anl a ma Teşkil atı’nı n yap mı ş ol duğu Tı bbi At ı k Ko mpozi syonu Ar aştır ması’nda
devl et hast anel eri i çi n 1. 92 kg/ yat ak- gün ve 2. 01 kg/ yat ak- gün ol arak el de edil en
değerl erden hal a düşük ol duğu gör ül mekt edir.)
İ STAÇ hast anel eri n tı bbi atı kl arı nı, i çl eri paslan maz çeli kt en özel yapıl mı ş ve
üzerl eri nde uyarı cı yazılar mevcut ol an 10 adet tı bbi atı k aracı il e t opla makt adır.
Ar açl ar her gün özel dezenfekt anl ar il e i çl eri ve dı şl arı yı kan makt a ve başka hi çbir
işt e kull anıl ma makt adırlar. Tı bbi atı kl arı n t opl anması, t aşı nması ve bert arafı i çi n bu
za man boyunca hast aneler den hi çbir ücret t al ep et me mi şl erdir. (İ STAÇ veril eri ne
göre, 1 t on atı ğı n t opl ama ve yak ma mali yeti yakl aşı k ol arak 400 il e 500 dol ar
arası ndadır.)
Di ğer İll erde Yapıl an Çalış mal ar
Büyük şehirl eri mi zdeki Sağlı k Kur ul uşl arı nda atıkl arı n kaynağı nda ayrı topl an ması;
Ankara, İz mi r, Bursa, Konya, Gazi ant ep ve Mersi n Büyükşehir Bel edi yel eri nde tı bbi
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atı kl arı n di ğer atı kl ardan ayrı depol an ması; İst anbul

ve İ z mit

Büyükşehir

Bel edi yel eri nde i se yakılarak bert arafl arı konusunda bazı yatırı ml ar yapıl mıştır. Yi ne
bu uygul a mal ar neti cesinde İst anbul Büyükşehir Bel edi yesi, Akdeni z Üni versitesi
Tı p Fakült esi, Ankara Üni versitesi Vet eri ner Fakült esi, Gül hane As keri Tı p
Akade mi si ve Özel Bayı ndır Hast anesi' nde tı bbi atı k yak ma t esis ve fırı nl arı
kur ul muşt ur. Bursa ve Konya Büyükşehir Bel edi yel eri il e Fırat Üni versit esi
Bünyesi nde de yak ma t esisl eri kur ul ması çalış mal arı deva m et mekt edir.
İz mit:
Ayrı mı yapıl arak gel mi ş tı bbi atı kl ar, İ ZAYDAŞ t arafı ndan Kli ni k ve Tehl i keli Atı k
Yak ma ve Enerji Üreti mTesi si’nde yakıl makt adır. [45]
Bursa:
Şehirde hast ane ve sağlı k ocakl arı ndan ayrı olarak t opl anan tı bbi atı klar sahada
açıl an çukurl ara tı bbi atık yak ma fırı nı i nşa edilene kadar geçi ci ol arak gö mül erek
üzeri ört ül mekt edir. [46]
İz mi r:
Hast ane, vet eri ner, poli kli ni k, tı bbi t ahlil l aboratuarl arı ve di ş kli ni kl eri n gi bi sağlı k
kur u ml arı ndan özel araçlar ve eğiti mli eki pl er il e t opl anan tı bbi atı kl ar, özel ol arak
t opl anı p Har mandalı Düzenli Depol a ma t esisl eri nde bert araf edil mekt edir. [47]
Konya:
Hast anel er, di yali z merkezl eri, sağlı k ocakl arı, poli kli ni kl er ve di ğer sağlı k
kur ul uşl arı ndan t opl anan tı bbi atı kl ar tı bbi atı k aracı il e t opl anarak kireç ilavesi il e
bert araf edil mi ştir. [48]
El azı ğ:
Doğu ve Güneydoğu Anadol u Böl gesi' nde il k defa tı bbi atı kl arı di ğer atı klar dan ayrı
ol arak t opl a ma ve özel eğiti mli personel ve araçlarl a t aşı ma ve bu atı kl arı i mha et me
uygul a ması nı başl at mı ştır. [49]
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5. 3 Hast anede Yapıl an Çevre Yöneti m Si ste mi Çalı ş ması
İncel enen hast anede, mevcut atı k yöneti m uygul a mal arı t espit edil di kten sonr a,
A. B. D. Çevre Kor u ma Teşkil atı ( EPA) t arafı ndan hast ane atı k akı ml arı i çi n
hazırl anmı ş

yöner gel er yar dı mı yl a,

hast anede i çi n çevre yönetim si st e mi

ol uşt ur ul ması a macı yl a çalış mal ar yapıl mı ştır. Bu çalış mal ar dan el de edil en sonuçl ar
aşağı da i ncel en mi ştir. Bu çalış maya ait yönergel er ve veril er Ek A’ da yer
al makt adır.
İncel enen hast ane i çi nde madde dengel eri sürekli ol arak, her

madde i çi n

yapıl makt adır. Mal ze mel eri n t e mi ni t ek bir mer kezden yapıl makt a ol up, her ünit e
i hti yacı nı ve mi kt arı nı bu mer keze bil dir mek sureti yl e i hti yaç belirlen mekt edir.
Envant er sist e mi bil gisayar ort a mı nda yapıl makta ol up, genelli kt e ayda bi r kere
ol mak sureti yl e mal ze mel er t e mi n edil mekt edir. Mal ze mel eri n aylı k ol arak t e mi n
edil mesi, fazl a satı n al madan kaynakl anan atı k üreti mi ni engell e mekt edir. Genelli kl e,
aylı k ol arak t e mi n edil en mal ze mel er, i stisnai ol arak, satı n alınan fir ma
pr o mosyonl arı ndan yaralan mak i çi n, maksi mu m ol arak 3 aylı k i hti yacı karşıl ayacak
şekil de de alı nmakt adır. Kull anıl mayan ha mma ddel er satı cı ya i ade edi l mekt edir.
Bi l gisayar kontroll ü yapı lan bu giriş sist e mi, alı nan mal ze mel eri n art ması dur u munu
engell e mekt edir.
At ı kl arı n t opl an ması ve geçi ci depol an ması özel bir şirket t arafı ndan yapı l makt adır.
At ı kl arı n ayrı mı, t opl anması ve depol an ması konul arı nda “ Tı bbi Atı kl arın Kont r ol ü
Yönet meli ği ” esas alı nı p, bir pr ogra m ol uşt urul muşt ur. Personel atık ayrı mı
konusunda, yıl da bir kez ol mak üzere düzenli olarak eğiti me t abi t ut ulma kt a ol up,
yeni doğan ünit esi, a meliyat hanel er ve yoğun bakı m ünit esi i çi n peri yodi k enfeksi yon
eğiti mi veril mekt edir. Özelli kl e hi z met i çi eğitim pr ogra ml arı na öne m veril mekt e,
atı k ayrı mı il e il gili ol arak personel den kaynakl anan eksi kli kl er t espit edil di ği nde,
eğiti m pr ogra mı o biri miçi nde t ekrar edil mekt edir.
“Tı bbi Atı kl arı n Kontrolü Yönet meli ği ”ne göre, her biri m i çi n, hast ane t arafı ndan
hazırl anmı ş, atı kl arı n tı bbi, evsel, kesi ci/ deli ci aletl er ve ca m atı k ol arak ayrı mı nı
esas al an atı k pr osedürl eri

ol uşt ur ul muşt ur.

Hast anede hali

hazırda atı k

mi ni mi zasyonu i çi n hazırl anmı ş bir pr ogra m mevcut değil dir. Hastanede atı k
azaltı mı il e il gili ol arak yapıl an çalış mal ar, kağıtları n geri dönüşü mi çi n ayrı ol arak
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t opl an ması ve Şİ ŞECAM’ dan t e mi n edil en cam ku mbar ası nda ca m at ı kl arı n ayrı
biri ktiril mesi dir. Tabl o 5. 2’de hast aneden kaynaklanan atı kl arı n ayrı mı na dair t abl o
veril mi ştir.
Hast anede

zararlı

atıkl arı n i zl e me

ve

yöneti mi

il e il gili

bi r

çalış ma

yür üt ül me mekt edir.
Hast anede ke mot erapi uygul a ması i çi n ayrı bir al an mevcut ol ma makl a beraber,
kapsa mlı bir ke mot erapi uygul a ması yapıl mama kt adır. Uygul a manı n yapıl dı ğı
al anl arda bul unan il aç atı kl arı, fl ekonl ar, ca m atı kl ar ve kağıt atı kl ar tı bbi atı k
sı nıfı nda değerl endiril mekt edir.
Hal oj enli sol ventl er daha dirençli ve t oksi k özelli kte ol ması na r ağ men hast anede he m
hal oj enli he m de hal oj enli ol mayan sol ventl er kullanıl makt adır.
Hast anede di yali z, pat oloji ve ot opsi ünit el eri mevcut ol madı ğı i çi n bu biri ml er den
kaynakl anabil ecek f ormal dehit söz konusu değil dir.

For mal dehit kull anı mı,

ot okl avda buharl a st erilizasyonun uygun ol madı ğı mal ze mel eri n st erilizasyonundan
kaynakl anır. St erilizasyon a macı yl a etilen oksit kull anı mı t erci h edil me mi ş ol up, bu
a maçl a kull anıl an f ormal dehit t ek kull anı mlı ktır. For mal dehit kul lanı mı ndan
kaynakl anan hava e mi syonl arı kontrol edil mekt e ol up, f or mali n mer kezi bir dağıtı m
sist e mi il e her maki neye dağıtıl makt adır. St erilizasyon i şl e ml eri nde ayrıca f enol
kull anı mı ol ma makl a beraber, t oksi k bir madde ol an gl ut eral dehit kullanı mı söz
konusudur.
Fot ografi k ki myasall ar, uygun sı caklı k ve ı şı k koşull arı nda depol an makt adır. Raf
ö mr ü bit en bir maddeni n i ade edil meden önce t esirlili ği i çi n bir t est yapılma makt a,
doğr udan depoya geri gönderil mekt edir. Kull anıl mayan veya bozuk ki myasall ar
i mal at çı ya i ade edil mekt edir. Kull anıl mı ş ve bozul muş bir fil m i pt al edilme kt e ve
geri kazanı cı ya i ade edilme mekt edir.
Radyoaktif

maddel er özel kurşun kapl arı nda sevk edil mekt e ve muhaf aza

edil mekt edirl er. Radyoaktif atı kl ar eti ketl enmekte ve ayrı ol arak muhafaza edili p,
satı cı ya i ade edil mekt edir. İzot op ol arak Teknetyu m- 99 m kull anıl makt a ol up, bu
izot opun yarı ömür süresi 6 saattir.
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Tabl o 5. 2 Hast ane Kaynaklı Atı kl arı n Ayrı m Tabl osu
ATI K TÜRÜ
Kan, kan bil eşenl eri, kan şi şel eri, mi kr obi yol ojik
kült ür gereçl eri, kull anıl mı ş kült ür t abakl arı,
kull anıl mı ş kült ür t üpl eri
Hast al ardan alı nan sı vıl arı n t opl andı ğı kapl ar
Cerrahi pat ol oji k araçl ar
İğnel er, şırı ngal ar, neşt erler v. b. ( Kull anıl ma mı ş
ol sa da t avsi ye edil en.)
Kont a mi ne ol muş ca m di al ar, mi kr oskop l a mı,
ol muş kırı k ca ml ar ve pipetl er v. b.
Boş üre kapl arı, boş dı şkı kont eynerl eri, boş üre
drenaj t orbal arı v. b.
Sı vı ol mayan kan i çeren kı yafet, bandaj v. b.
Mas ke, gal oş ve bonel er
El yı ka mada kull anıl an kağıt havl ul ar, ye mek
atı kl ar v. b.
Zar arlı ol mayan madde dökül mesi dur u munda
te mi zl e mede kull anıl an ma ddel er

KI RMI ZI TORBA
( Tı bbi Atı kl ar)

SARI KAPLAR
( Kesi ci/ deli ci al etl er)

MAVİ TORBA
( Evsel Atı kl ar)












Hast anede cı va i çeren al etl eri n kull anı mı mevcut ol up, cı va i çeren eki p man
kull anı mı nı n azaltıl masına ilişki n bir çalış ma yokt ur. Cı va, t ekrar kull anım i çi n geri
kazanıl ma makt a veya cı va geri kazanı cısı na satıl ma makt adır. Cı va dökül mesi i çi n
te mi zl e me kitleri mevcut değil dir.
Hast anede, düşük sı zı ntılı anest ezi k eki p man kul lanıl makt a ol up, ci hazl arı n kontr ol
ve bakı mı, kull an ma t alimatl arı na uyul arak sürekli ol arak yapıl makt adır. Özelli kl e
ci hazl ar sirkül asyon yapabil en ti pt e seçil mekt e; böyl ece hast aya veril en hava ci haza
tekrar gir mekt e ve burada t e mi zl eni p t ekrar kull anıl makt adır.
Hast anel er de kull anıl an çeşitli ki myasal maddel erin, dağıtı mı ndan kaynakl anabil ecek
dökünt üyü azalt mak i çi n ot o mati k si st e ml er kullanıl makt adır. Ki myasal t e mi zl e me
yönt e ml eri yeri ne ultrasoni k ti p t e mi zl e me gi bi alter natifler değerl endiril mekt edir.
Son kull anma t ari hi geçmi ş il açl ar, hast ane i çi ndeki depoya gönderil mekt e, bur ada
kır mı zı tı bbi atı k t orbal arı nda t opl anı p, İ STAÇ’ a veril mekt edir.
Hast anel er de kat yoni k aktif madde, noni yoni k aktif madde ve Etil endi a mi ntetraaset at
( EDTA) i çeren t e mi zli k mal ze mel eri kull anıl maktadır.
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6. SONUÇLAR VE ÖNERİ LER

Ör nek hast anede atı k mi ni mi zasyonu esası na dayalı çevre yöneti msi st e mi çalış ması
sonuçl arı ve bu çalış maya ilişki n veriler Ek B’ de veril mi ştir.
Hast anede uygul anan çevre yöneti m si st e mi çalış ması sonucunda, hast ane i çi n atı k
mi ni mi zasyonu

öneril eri ni n yanı

sıra

bazı

eksi kl er,

i st atisti ksel

veril erl e

karşıl aştır mal ar ve belirgi n ol mayan nokt al ar ort aya çı karıl mı ştır. Bunl ar;
 Ör nek hast anede günl ük yat ak başı na ol uşan tı bbi atı k mi kt arı ve di ğer i st atisti ksel
veril er Tabl o 6. 1’ de verilmi ştir.
İncel enen hast aneni n yat ak başı na günde ür etti ği tı bbi atı k mi kt arı nı n hesabı
aşağı daki veril mi ştir.
Hast anede günde yakl aşık ol arak 250 kg/ gün tı bbi atı k üretil mekt edir ve hast ane 150
yat ak kapasit esi ne sahi ptir.

250kg / gün
 1.67kg / yatak  gün tı bbi atı k ol uş makt adır.
150 yatak
Tabl o 6. 1 Ör nek Hast ane Verisi ni n Di ğer Veril erle Karşılaştırıl ması
İSTAÇ

Ör nek Hast ane

0. 72 kg/ gün- yat ak

1. 67 kg/ gün- yat ak

DPT
Devl et
1. 92 kg/ gün- yat ak

Özel
2. 01 kg/ gün- yat ak

Şekil 6. 1 Ör nek Hast ane Veri si ni n Di ğer Veril erl e Karşıl aştırıl ması
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Tabl o 6. 1 ve Şekil 6. 1’de veril en değerl er il e, hast anel erde ol uşan tı bbi atı kl arı n
ayrı mı nı n ne öl çüde hassas yapıl dı ğı gör ül mekt edir. Ör nek hast anede yatak başı na
günde ol uşan tı bbi atı k mi kt arı ( kg/ yat ak- gün) i le ifade edil en bu değer, Tür ki ye
geneli nde yapıl an araştırma değerl eri ne uyu m göst er mekt edir. Ancak, İstanbul ili ni
te msil eden İ STAÇ’ dan alı nan değerl er, hal a ayırı mı n İst anbul geneli nde t a m
anl a mı yl a yapıl a madı ğı nı ort aya koy makt adır.
At ı k mi kt arı açı sı ndan yurt dışı bazı ül kel ere ait veril erl e karşıl aştır ma Tabl o 6. 2 ve
Şekil 6. 2’ de veril mi ştir. [50, 51, 52, 53]
Tabl o 6. 2 Tür ki ye Veril eri ni n Di ğer Ül ke Veril eriyl e Karşılaştırıl ması
Bİ Rİ M
kg/ yat ak- gün

TÜRKİ YE A. B. D.
1. 92- 2. 01 7- 8

POLONYA Hİ NDİ STAN Vİ ETNAM
2. 64
1. 5- 2. 0
0. 6- 4. 6
kg/yatak-gün

0

2

4

6

8

10

Türkiye

A.B.D.

Min. değerler

Polonya

Maks. değerler

Hindistan

Vietnam

Şekil 6. 2 Ül kel ere Gör e Günde Yat ak Başı na Toplanan Tı bbi Atı k Mi kt arları
Şekil 6. 2’ de yapıl an karşılaştır mada atı k mi kt arı aralı kl arı sadece Vi et na m verisi nde
büyük f ar klılı k göst er mekt e, Tür ki ye dahil di ğer ül kel er açı sı ndan i se A. B. D. il e
ort al a ma değerl erde farklılı k ol uş makt adır. A. B. D.’deki göreceli yüksek atı k
mi kt arı nı n açı kl a ması i ki nedene dayandırıl makt adır.
1) Medi kal hi z met sekt örünün geliş mi ş ül kel erde kull anıl an t eknol ojiler ve hi z met
kalitesi açısı ndan geliş mi ş ol ması.
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2) A. B. D. ’de el de edil en değeri n sekt ör ün yöneti msi st e mi ne bağlı ol arak üretti ği atı k
mi kt arı nı kendi si ni n kaynağı nda belirle mesi, di ğerleri ni n i se uzakl aştır ma ile görevli
biri mt arafı ndan belirle mesi.
Bu dur u mda,

yat ak başı na günde ol uşan atı k mi kt arı belirleme de sekt ör

teknol ojileri ni n ve Çevre Yöneti m Si st e mi ’ ni n öne mli fakt örl er ol duğu s onucuna
varıl mı ştır. Ör neği n, aynı mal ze meyi sürekli kullanan bir hast ane il e t ek kull anı mlı k
mal ze meyi at an bir hastaneni n atı k mi kt arı nda f ar klılı k ol uşacaktır. Öte yandan,
Çevr e Yöneti m Si st e mi i çerisi nde biri nci ve i ki nci yöner gel er ol an ( Sor u For mu 1 ve
2) atı k üreti mi anket f ormunda t ü matı k ayrı ml arı i çi n yapıl an mi kt ar değerlendir mesi
ve t aki bi atı k mi kt arı nın hassasi yeti i çi n et ken ol makt adır. Bu nedenl e Çevr e
Yöneti m Si st e mi i çerisi nde atı k azaltı mı i çi n il k belirlenmesi gereken kriteri n yat ak
başı na günde ol uşan atı k mi kt arı ol ması gerekti ği öneril mekt edir.
 İ STAÇ’t an el de edil en veril ere göre, tı bbi atı kl arı t onu başı na t opl a ma ve yak ma
mali yeti 400 il e 500 Ameri kan Dol arı ( USD) arası ndadır. İ STAÇ şi mdi ye kadar
hast anel erden bu hi z met i çi n her hangi bir ücret t al ep et me mi ştir. El de edil en bu
değer kull anıl arak ör nek hast aneni n atı kl arı nı n t opl an ma ve yak ma mali yeti
aşağı daki gi bi hesapl anabilir:
Hast ane günde yakl aşı k ol arak 250 kg tı bbi atı k üret mekt edir.
250 kg/ gün tı bbi atı k=0. 25 t on/ gün
Tı bbi atı k t opl a ma ve yak ma mali yeti t on başı na  500 USD i se,
İncel enen

hast anede

atı kl arı

i çi n

t opla ma

ve

yak ma

mali yeti



0.25ton / gün  500USD / ton  125 US D/ gün ol arak bul unur.

Bur adan, 125  30=3750 USD/ ay, 3750  12=45000 US D/ yıl ol arak bir maliyet el de
edilir.
45000 USD/ yıllı k bu mali yeti n yat ak başı na düşen payı;

250kg / gün
 0.5 US D/ kg=0. 83 USD / yat ak- gün ol arak bul unur.
150 yatak
0. 83 USD/ yat ak- gün ol arak bul unan bu mali yet, güncel dövi z kur u üzeri nden,

122

0. 83 USD/ yat ak- gün  1.350. 000 TL = 1. 120. 500 TL/ yat ak- gün ol arak hesapl anır.
İncel enen hast anede günl ük yat ak ücreti, 1. ti p odal ar i çi n (t ek ki şili k oda, refekat çı
dahil) 130 Mil yon TL/ gece; 2. ti p odal ar ( 8 kişili k, günübirli k hast al arı n t edavi
edil di ği oda) içi n ise 45 Mi l yon TL/ gece’ dir.

1%
Atık maliyeti
Oda fiyatı

99%

Şekil 6. 3 Ör nek Hast ane Atı k Mali yeti ni n 1. Ti p Oda Fi yatı İçi ndeki Or anı

2%

Atık maliyeti
Oda fiyatı

98%

Şekil 6. 4 Ör nek Hast ane At ı k Mali yeti ni n 2. Ti p Oda Fi yatı İçi ndeki Oranı
Yukarı daki grafi kl erde oda fi yatl arı i çi nde, tı bbi atı kl arı n günde yat ak başına t opl a ma
ve yak ma mali yeti ni n yüzdesi gör ül mekt edir. Oda fi yatl arı nı n %1 ve %2’si ni
ol uşt uran atı k mali yetl eri, faali yeti n çevreye verdi ği et kil eri azalt ma çalış mal arı nda
bir çevre payı ol arak düşünül ebilir ve hast anel erde çevre kor u ma kat kı payı nı
ol uşt ur mada kull anıl abilir.
 Tı bbi Atı kl arı İzl e me Kanunu’ na göre A. B. D. ’de, ayda 22. 68 kg ( 50 pound/ ay)
tı bbi atı k üret en t ü mf aali yetl er, yeri nde arıtıl mış/ i mha edil mi ş veya uzaklaştırıl mı ş
ol sal ar da uygun şekil de depol an malı dırl ar. Tür kiye’ de i se, Tı bbi Atı kl arın Kont r ol ü
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Yönet meli k’i ne göre, 20 yat ak kapasit esi ne sahip ünit el er geçi ci atı k deposu i nşa
et mekl e veya aynı i şl evi görecek kont eyner bul undur mak zor undadır. Di ğer bir
deği şl e yat ak kapasit esi 20’ den az veya yat aksı z ol an ünit el er, en yakı nda bul unan
geçi ci depol a ma al anı nda atı kl arı nı depol ayabil mekt edirl er.
20 yat aklı bir hast aneden kaynakl anan tı bbi atı k mi kt arı yakl aşı k ol arak şu şekil de
hesapl anabilir.
DPT ar aştır ması na göre Tür ki ye’ deki hast anel er i çi n bul unan tı bbi atık mi kt arı
ort al a ma ol arak 2 kg/ yatak- gün kabul edilirse;
20yat akx2kg/ yat ak- gün=40 kg/ günx30gün=1200 kg/ ay
Yasaya göre, 1200 kg/ ay’ dan daha az tı bbi atı k ür et en biri ml eri n, geçi ci depol a ma
al anı i nşa et mek zor unda ol madı ğı anl aşıl makt adır. Daha yüksek yat ak kapasit esi ne
sahi p ol anl ar i se ( >1200 kg/ ay), yeri nde depo veya kont eyner il e depol a ma
zor unl ul uğundadırl ar. Oysa bu depol a ma zor unlul uğu he m tı bbi atı ğı n katı f or ml arı
içi ndir he m de depol ama peri yotl arı belirli değil dir. Hi çbir ara depola ma ni hai
uzakl aştır ma il e sı nırlı bir peri yott a ol a maz. Özelli kl e hast ane atı kları nı n ara
depol a mada enfeksi yonelli k gi bi çok t ehli keli krit erl er nedeni il e yeri nde
bekl etil mesi atı k karakt eri il e il gili bir peri yotl a sı nırlı ol malı dır. Öt e yandan, sı vı
for mdaki hast ane atı kl arı, radyonükl ei dl er, onkol oji il e a meli yat hane ve r adyol oji
atı ksul arı hangi ni hai uzakl aştır ma i çi n, hangi peri yotl a, nasıl depol anabilirl er. Bu
dur u mda, yönet meli k yaptırı ml arı na karşı n hast ane atı kl arı, hast ane atı k üreti cil eri ni n
aşağı daki gi bi atı k mi kt arı na göre düzenl en mesi ve buna göre yöneti m uygul an ması
öneril mi ştir.
Küçük mi kt ar atı k üret en hast anel er : <1200 kg/ ay ( <20 yat ak kapasit esi)
Ort a mi kt ar atı k üret en hast anel er

: 1200- 12000 kg/ ay (20-200 yat ak kapasit esi)

Büyük mi kt ar atı k üret en hast anel er : 12000- 30000 kg/ ay (200- 500 yat ak kapasit esi)
Büyük sağlı k biri ml eri, ko mpl eksl er : >30 t on/ ay
Yukarı daki ayrı m, kont eyner veya hij yen kontroll ü bir ara depo il e yeri nde transfer
aracı nı bekl eyebil ecek katı atı kl ar i çi ndir. Buna göre, bu katı f or mdaki atı kl ar,
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ma nifest ol arı il e birli kt e en geç i ki gün i çerisinde ni hai uzakl aştır maya transfer
edil meli dirler. Ayrı ca katı f or ml ar i çi n yapıl an bu ayrı m sı vı atı kl ar i çi n de
düşünül meli dir.
 Tı bbi Atı kl arı n Kont ol ü Yönet meli ğe göre, enfekte ol ma mı ş mut fak atı kl arı evsel
atı k; ye mek atı kl arı i se enfekt e atı k kat egorisi ndedir. Fakat uygul a ma esnası nda bu
ayrı m, bu i şl e görevl endiril mi ş ki şiler t arafı ndan anl aşıl a ma makt adır. Bu çelişki yi
atı k ayrı m si st e mi i çi nde gi der mek mü mkündür. Gerek mut fak atı kları gerekse
ye mek atı kl arı evsel atık sı nıfı nda değerl endirilmeli ve enfekt e ol up, ol madı kl arı
hakkı nda bir yönet meli kte böyl e bir ayrı m bul un ma malı dır.
 Son kull an ma t ari hi geç mi ş il açl ar hast ane i çindeki depoya sevkedil mekt e ve
buradan tı bbi atı k sı nıfı nda İ STAÇ’ a gönderilme kt edir. Fakat yönet meli kt e son
kull an ma t ari hi geç mi ş il açl arı n yöneti mi ne dair bir bil gi bul un ma makt adır. Bu
atı kl ar i çi n hast ane atı kl arı sı nıfı nda bir uygul a ma yap mak yeri ne, bu atı kl arı n zararlı
atı k ol arak t espit edil mel eri ve o şekil de yönetil mel eri gerekti ği sonucuna varıl mı ştır.
Bu atı kl ar içi n EPA yönet meli kl eri nde U, F, K ve P list el eri tanı ml a ma verme kt edir.
 Ameli yat hanel er ve müdahal e odal arı ndan çı kan t ü m atı kl ar tı bbi atı k kabul edili p
değerl endiril mekt edir. Hast al arı n i drar ve dı şkıl arı nı n yapıl dı ğı kapl ar ( ördek, sonda
v. b.) t ek kull anı mlı k ol up, tı bbi atı k sı nıfı nda el e alı nır. Fakat hast al arı n odal arı ndaki
t uval etl er doğr udan kanali zasyon si st e mi ne bağlı dır. Bu uygul a manı n yarat acağı
et kil er el e alı nma mı ştır.
Tı bbi atı k yöneti mi i çin uygun bir Çevre Yöneti m Si st e mi i çi nde atı k ür eti mi
hakkı ndaki krit er il e birlikt e atı k karakt eri zasyonu açı sı ndan atı k kaynakl arı nı n veya
pr osesl eri ni n belirlenmesi ni n gerekli ol duğu s onucuna varıl mı ştır.

Ör neği n,

anti neopl asti k atı k bil eşimi ni n eczane ve kli ni k prosesl eri nden, f ot ografi k çözeltil eri n
radyol oji den gel di ği ni n sapt an ması gerek mektedir. Atı k mi kt arı konusundaki
hassaslı k mal ze me t e mi ni ve kull anı mı il e i l gili yöneti m si st e mi ndeki kütl e
dengesi yl e yönetil meli dir. Ör neği n, mal ze me st okunun bili nmesi il e atı ğa dönüş mesi
arası ndaki izl e me atı k mi kt arı nda hassasi yet ol uşturacaktır.
Hast ane atı kl arı nda atık azaltı mı i çi n atı k yöneti mi uygul a mal arı nda başarılı
ol abil mek i çi n i yi i şl etme uygul a mal arı ve atı k yöneti mi ni n pr ogra ma alı n ması nı n
gerekti ği sonucuna varılmı ştır. İ yi i şl et me uygul a mal arı personel eğit mekt en yıllı k
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değerl endir mel ere varan bir pr ogra m gerektirme kt e, atı k yöneti mi nde i se atı k
yöneti mi il e il gili personel t ayi ni nden zararlı atı k list el eri ol uşt urma ya, atı k
ayrı mı ndan enfekt e atı kl arı tespit e kadar varan bir yöneti m bi çi mi ol uşt ur ulma kt adır.
At ı k azaltı mı kavra mı içerisi nde t anı ml anan at ı kl arı n azaltı mı i çi n gerekli ol an
yöneti m bi çi mi ne ait yöner gel er deki sor gul ama il e uygun yönt e mi n seçil mesi
gerek mekt edir. Ör neği n, ke mot er opi atı kl arı di ğer atı kl ardan ayrıl malı, göreceli
ol arak daha az zararlı yanı cı ve kl orl u sol ventler kull anıl anl arı n yerine i ka me
edil meli, t e mi zli k a maçl ı f or mal dehit kull anı mı nda t ers oz mos su t e mi ni pr osesi
kull anıl malı, f ot ografi k ki myasall arı n depol an ması i çi n uygun sı caklı k ı şık koşull arı
sağl anarak maddeni n raf ö mr ünü t üket mesi engell en meli, radyoaktif i zot op
ma ddel eri n t üken mi ş ol an kapl arı dağıtı mcı ya i ade edil meli, cı va i çeren al etl eri n
yeri ne el ektroni k duyarlı al etl er geçiril meli, anest ezi k eki p manl arı n sı zı ntıları
engell en meli ve st erilizasyon pr osesl eri nde t ehli keli ki myasall ar yeri ne buhar ya da
soni k st erilizasyon kull anı mı nı n seçil mesi düşünül meli dir.
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Hast ane : Acı bade m Hast.

Atı k Azaltı mı Değerl endi rmesi Hazırl ayan : A. Eskit ür k

Yer : Acı bade m
Tari h : Şubat 2002

Kont r ol Eden
Pr oj e No

For m 1

S ORU FORMU

ATI K AZALTI MI:

1

Seçil en Atı k Akı ml arı

Sayfa 1

A. GENEL Bİ LGİ LER
Tesi st e aşağı da belirtilen böl ü ml er den hangil eri ni n mevcut ol duğunu işaretl eyi ni z.
Ke mot erapi
Analiti k laborat uarı
Kli ni k l aborat uarı
He modi yali z
Pat ol oji
Hi st ol oji
Anst ezi yol oji

Eki pman bakı mı
Radyol oji
St eril işle ml er
Eczane
Nükl eer tı p
Ot opsi

B. ATI K ÜRETİ M Bİ LGİ LERİ
E
Tü m hast ane i çi n, üretilen atı k mi kt arı nı öl ç me met otl arı geliştiril meli
ve uygul an malı dır. Tesis ölçeği nde madde dengel eri ruti n ol arak yapılır mı ?
Ma dde dengel eri söz konusu ol an her madde i çi n (ör n: sol vent )ayrı ayrı mı yapılır?
Kayıtl ar her atı k içi n, atı k kaynakl arı nı ve ni hai uzakl aştır ma şekilleri ni de
belirtir bi çi mde mi t ut ul ur?
( Bu bil gi, büyük atı k akı ml arı nı n yeri ni belirle mede ve tekrar kull anı m
çalış mal arı nı n mer kezi ni n belirlenmesi nde yar dı mcı olur.)

H

Yanıt HAYI R ise: Yet erli atı k bil gil eri mevcut değilse, sor u for mu 2’ de verilen t abl oda
ol duğu gi bi,
atı k mi kt arl arı nı n sapt an ması içi n bir met ot belirleyi n. Bu for ml ar bir dosyada,
eğer mü mkünse bir bil gisayar veri tabanı nda muhafaza edil meli dir. Bu list el er kullanıl arak
zararlı atı k üreti mi içi n üç aylı k ve yıllı k t opl a ml ar kol ayca t espit edil ebilir.
Bu t ür





bil gil er aşağı daki nedenl erl e öne mli dir:
Bu bil gil er, büt ün t esis ve her bir böl ümi çi n atı k üretim sahal arı nı belirler.
Ger çekçi atı k azaltı m hedefleri ort aya konabilir.
Spesifi k üreti ciler atı k azaltı mı içi n hedef ol arak göst erilebilirler ve
Uygun atı k azaltı mı içi n giderl er belirlenebilir.

Yanıt EVET ise: Tesis öl çekli ve her bir böl üme ait atık azaltı m hedefl eri ol uşt ur un. Spesifi k
Hedefl er sapt an ması, esas hedefl ere ul aş maya t eşvi k niteli ği ndedir. Hedefl eri merkezi bir
ko mit e
Belirle meli dir. Bu ko mit e; hast ane çevre/ güvenli k ofisi personeli nden, i dari personel den ve
atı k
Ür et en her böl ü mün müdürleri/tekni syenl eri nden ol uştur ul ur. Azaltı m hedefl eri;
Yı l da %3- %10 arası nda olmalı dır. Ko mit e, hedefl ere ul aşıl ması konusundaki ilerle meyi
Değerl endir mek üzere üç ayda bir t opl an malı dır.
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Hast ane : Acı bade m Hast anesi
Yer : Acı bade m
Tari h : Şubat 2002

Atı k Azaltı mı Değerl endi r mesi
Pr oj e No

S ORU FORMU
2

ATI K AZALTI MI:
Atı k Mi kt arl arı

Bi l eşi m/ Atı k Akı mı

Al an/ Böl üm

Anti neopl asti kl er

Eczane
Kl i ni k
Labor at uar
Pat ol oji

Yanı cı Sol ventl er

Hi st ol oji
Faali yetl eri n Bakı mı
St eril İ şl eml er
Di ğer

Kl orl u Sol ventl er

Labor at uar

Fot oğr afi k Sol üsyonl ar

Radyol oji
Pat ol oji

For mal dehit

Di yali z

Kosti kl er

Labor at uar

Cı va
Radyoi zot opl ar
Di ğerl eri (li st e)

Hazırl ayan : A. Eskit ür k
Kontr ol Eden
For m 2
Sayfa

Kl i ni k Testl er

(İ st eğe bağl ı)
Sapt anan Mi kt ar/ Mevcut Haci m

(İ st eğe bağl ı)
( Ger ekli) Sapt anan* Mi kt ar/
Sapt. Mi kt ar/ Satı n Alı nan Haci m( ayda)
Uzakl aştır ma Ger eken Haci m

Hast ane : Acı bade m Has.
Yer : Acı bade m
Tari h : Şubat 2002
S ORU FORMU
3

Atı k Azaltı mı Değerl endi rmesi
Pr oj e No

Hazırl ayan : A. Eskit ür k
Kont r ol Eden
For m 3
Sayfa

ATI K AZALTI MI:
Mal ze me Te mi ni ve Kullanı mı

Mal ze me t e mi ni merkezi olarak yapıl mı yorsa her böl üm i çi n ayrı f or m kull anı nız.
E
Ki myasall arı n te mi ni mer kezi bir böl üm yada kişi tarafı ndan mı yapılı yor?
Hayır ise, mal ze meni n nasıl te mi n edil di ği ni açı kl ayı n:
Ür ünl er gel di ği nde, işl e ml eri mer kezi bir alı m böl ü mü veya bir kişi
tarafı ndan mı yapılı yor?
Hayır ise, açı kl ayı n:
Envant er sist e mi bil gisayarla mı işl etili yor?
Hali hazırdaki mal ze me st oku maks. 3 aylı k kull anı mı karşılayabil ecek yet erlili kt edir.
Büt ün mal ze mel eri n st ok envant erl eri yıl da 4 kez yapıl makt adır.
Geçerli pr ogra mfazl a satı n al madan kaynakl anan atı k ür eti mi ni yet eri nce önl üyor
mu?
Labor at uar atı kl arı nı n öneml i bir oranı aslı nda art an indi kat ör ki myasall ardır.
Bu ki myasall arı n daha az mi kt arl ar da satı n alı nması mümkün müdür ?
Böyl eli kl e bu t ür ki myasal atı k ol uşu mu azal acaktır.
Labor at uarl ar arası nda ki myasall arı n payl aşı m mi kt arını arttır mak mü mkün müdür?
Bu, uzakl aştırıl ması gereken atı k ki myasal mi kt arı nı azalt acaktır.
Kull anıl mayan ha mmadde satı cı ya i ade edili yor mu?
Envant er, il k-i ç, il k-dış sırası yl a mı kull anılı yor?
Me cut envant er kontrol siste mi, atı k ol uşu munu yet erince önl üyor mu?
Si st e m, hangi bil gilerden yararl an makt adır?
Zar arlı madde kull anı mı, dökül mel eri n önl en mesi, uygun depol a ma t ekni kl eri ve atı k
işle me pr osedürl eri konul arı nda res mi bir personel eğiti m pr ogra mı var mı dır?
( Tı bbi Atı k ayrı mı yapıl makt adı r)
Pr ogra m; kut ul arı n, kont eynerl eri n ve varilleri n güvenli taşı nması konusunda
Bil gil er içeri yor mu?
( Servi ce master tarafı ndan yönet meli k doğrult usunda progra m ol uşt urul muş.)
Eğiti m ne kadar sürede bir ve ki mt arafı ndan verili yor?
( Hi z met i çi eğiti m programl arı yıl da bi r kez veril mekt e. Eksi kl er tespit
edil di ği nde her bi ri mi çi n ayrı progra mtekraral anma kt a.)
Tesi s, yazılı bir dökünt ü önle me ve azalt ma pr ogra mı na sahi p mi dir?
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Hazırl ayan : A. Eskit ür k

Yer : Acı bade m

İşl e m

Kont r ol Eden

Tari h: Şubat 2002

Pr oj e No

For m 4

S ORU FORMU

SEÇENEK ÜRETİ Mİ:

4

Mal ze me Te mi ni ve Kull anı mı

Sayfa

Topl antı Şekli (ör n: beyi n fırtı nası, no mi nal gr up t ekniği) ___________________________
Topl antı Koor di nat ör ü ______________________________________________________
Topl antı Katılı mcıl arı ______________________________________________________

Öneril en Atı k Azaltı mı Seçenekl eri

Düzenli
Yapılı r E/ H?

A. Genel Bil gil er
Ki myasal ve di ğer mal ze me t e mi ni ni
mer kezil eştir mek
Envant er hesabı nı bil gisayarl a yap mak
Fazl a mal ze me alı mı ndan kaç mak
Ki myasall arı daha az mi kt arl arda satı n al mak
Ki myasall arı böl ü ml er/laborat uarl ar arası nda
payl aş mak
Tü m ki myasal ve atı k kont eynerl eri ni
eti ketl e mek
Mal ze meyi satıcı ya iade etme k
Mal ze mel eri il k-i ç, il k- dış düzeni nde
kull an mak
Personeli mal ze me kull anımı / dökül meni n
önl en mesi üzeri ne eğit mek
Dökül meni n önl en mesi/ azaltıl ması pl anı
yaz mak
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Ma ntı k/
Seçenek
Hakkı ndaki
Düş üncel er
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Yer : Acı bade m
Tari h : Şubat 2002

Hazırl ayan : A.
Es kit ür k
Kont r ol Eden

Pr oj e No

For m 5

S ORU FORMU

ATI K AZALTI MI:

5

Atı k Yöneti mi Uygul a mal arı

Sayfa

Aş ağı daki kontrol listesi; tesisi n zararlı atı k koor di nat örü veya mühendi si, eğer uygul a mal ar
böl ü ml ere göre farklılı k göst eri yorsa böl ü ml aborat uar müdürl eri tarafı ndan dol durul acaktır.
Böl ü m: ENFEKSİ YON
Kont r ol listesi ni dol duran kişi ni n adı: Serap YI LMAZ

Unvanı: Enfeksi yon He mşiresi

A. İ Yİ İŞLETİ M UYGULA MALARI
İl gili t üm personel e det aylı işleti m kıl avuzl arı veya t alimat na mel eri sağl anı yor mu?
Tü m personel içi n düzenli ol arak pr ogra ml an mı ş eğitim pr ogra ml arı sunul uyor mu?
At ı k azaltı mı yl a il gili personel teşvi k pr ogra ml arı mevcut mudur ?
( Kağıt ve ca m atı kl arı geri dönüş ü mi çi n ayrı topl an makt a.)
Tesi s, yeri nde ol uşt ur ul muş bir atı k mi ni mi zasyonu pr ogr a mı na sahi p mi dir?
Evet ise, pr ogra mı n başarısını izl e mek üzere spesifi k bir kişi at an mı ş mı dır?
Pr ogra mı n hedefl eri ni ve sonuçl arı nı tartışı n:
Tesi st e daha önce bir atı k mi ni mi zasyonu değerl endirmesi yapıl mı ş mı dır?
Evet ise, tartışı n:

B. ATI K YÖNETİ Mİ UYGULA MALARI
Ol uşan zararlı atı kl arı n asıl listesi mevcut mudur ?
Zar arlı atı k kalı ntıları nı n bul unduğu kont eynerl er ve t orbal ar zararlı ol mayan
atı kl ar dan ayrılı yor mu?
Tesi s; boş kont eyner ol uşumunu azalt mak i çi n haci m di spenserl eri ni (ör n: depozit ol u
variller) ve tekrar kull anıl abilir transfer kont eynerl eri ni kull an mı ş mı dır?
Zar arlı atı kl ar mer kezi bir alanda mı depol an makt adır?
( Tı bbi atı kl ar ayrı ol arak depol an makt adı r.)
Tesi st e zararlı atı k izl e me ve yöneti mi ile il gili ol arak gör evl endirilen
bir kişi mevcut mudur ?
Kanali zasyon sist e mi ne veya bel edi ye düzenli depol a ma al anı na deşarj edil en atı k
akı ml arı; t oksisite, yanı cılık, kor ozifli k ve reaktifli k özelli kl eri ve atı k akı mı nı n
zararlılı ğı nı n belirlen mesi içi n i ncel eni yor mu?
Zar arlı atı kl arı içeren enfekte atı kl ar, zararlı ol mayan enf ekt e atı kl ar dan ayrılı yor mu?
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Hast ane : Acı bade m Hast.

Atı k Azaltı mı Değerl endi rmesi

Hazırl ayan : A. Eskit ür k

Yer : Acı bade m

İşl e m

Kont r ol Eden

Tari h : Şubat 2002

Pr oj e No

For m 6

S ORU FORMU

SEÇENEK ÜRETİ Mİ:

6

Atı k Yöneti mi Uygul a mal arı

Sayfa

Topl antı Şekli (ör n: beyi n fırtı nası, no mi nal gr up t ekniği)
Topl antı Koor di nat ör ü
Topl antı Katılı mcıl arı

Öneril en Atı k Azaltı m Seçenekl eri

Düzenli
Yapılı r E/ H

A. İyi İşl et me Uygul a mal arı
Personeli eğit mek
İşl eti m kıl avuzl arı hazırl a mak
Personeli atı k azaltı mı na teşvi k et mek
At ı k azaltı mı pr ogra mı ve politi kası sapt a mak
Kaynakt a azaltı mi çi n hedefl er belirle mek
Değerl endir mel er içi n hedefl er belirle mek
Yı llı k değerl endir mel eri yürüt mek
B. Atı k Yöneti mi
At ı kl arı izl e mekt en / yönetme kt en sor u ml u
personeli tayi n et mek
Ür etil en zararlı atı kl arı list ele mek
At ı kl arı ayır mak
Haci m di spanserl eri kull anma k
Zar arlı atı kl arı mer kezi ol arak depol e mak
Deşarj edil en / arazi de depolanan atı kl arı n
zararlılı ğı nı belirle mek
Enf ekt e atı kl arı zararlı atı klar dan ayır mak
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Ma ntı k / Seçenek
Hakkı ndaki
Düş üncel er

Hast ane: Acı bade m Hast. Atı k Azaltı mı Değerl endi rmesi

Hazırl ayan: A. Eskit ür k

Yer: Acı bade m

Kont r ol Eden

Tari h: Şubat 2002

Pr oj e No

For m

S ORU FORMU

ATI K AZALTI MI:

7A

Seçil en Atı k Akı ml arı

Sayfa

A. KE MOTERAPİ VE ANTİ NEOPLASTİ K ATI KLAR
Ke mot erapi atı kl arı di ğer atı kl ar dan ayrılı yor mu?
( Tek kull anı mlı k gi ysil er eğer kirl en me mi şse zararlı ol mayan atı kl arl a birli kt e
uzakl aştırılabilir. Ancak el di venl er kirletil miş ol arak kabul edilir.)
( Kapsa mlı bi r ke mot erapi ünitesi mevcut değil di r.)
Bi yol oji k güvenli k kabi nl eri günde bir kereden fazl a olma mak üzere, haft ada bir de
OS HA Yayı nı 8- 1. 1’ de belirtil di ği gi bi ta m ol arak t e mi zl enir mi ?
İl açl ar, en az ür ün art acak şekil de günl ük dozl arı n formül e edil mesi ne ol anak veren
Haci ml er deki kapl ar da mı satı n alı nı yor?

E

B. YANI CI VE KLORLU SOLVENTLER
Evr ensel açı dan daha az zararlı maddel er veya met odl ar , kull anıl makt a ol anl arı n
yeri ne düşünül müş müdür ?
Evet ise, değerl endir me aşağı dakil er den hangil eri ni içer mi ştir?
 Soni k veya buhar te mi zl e me kull an mak
 Su bazlı i ndi kat örl er kull anma k
 Petr ol kökenli hi dr o kar bonlar yeri ne basit al koll er ve ket onl ar kull an mak
 Kl orl u sol ventl er yeri ne kl orl u ol mayanl arı kull an mak
 Di ğer ( açı kl ayı nı z )
Fi ksasyon ve ekstraksi yon gi bi ruti n pr osesl er, bu pr osesl er de kull anıl an i ndi kat ör
mi kt arl arı nı n en aza i ndirilip i ndirile meyeceği ni n belirlen mesi içi n değerl endiril di mi ?
Evet ise, bu değerl endir me aşağı dakil eri içer mi ş mi dir? ( gerekti ği gi bi kontrol edin )
 İndi kat ör haci ml eri ni n azaltıl ması
 Kali bre edil mi ş dispenserl er kull anıl ması
 Bi rl eştiril miş test kitleri ni n kull anıl ması
 Di ğer ( açı kl ayı n )
Eğer sol ventl er te mi zl e me içi n kull anılırsa, ters akı mt emi zli ği mü mkün ol ur mu?
( Kull anıl mı ş sol vent il k temi zl e mede, yeni sol vent sadece son t e mi zl e mede kull anılır.)
Bu, kull anıl an i ndi kat ör solvent mi kt arı nı azaltır.
Yeni sol ventl eri n safl aştırılması içi n gerekenl er sağl anmı ş mı dır?
At ı k sol ventl er basit distilasyonun daha fizi bil ol ması içi n, bir bileşi me özel
kapl ar da mı sakl anı yor?
Evet ise, basit bir distil osyon kol onu kull anıl arak, atı k sol ventl eri n ayrı ayrı distilasyonunu
te mi n et mek i çi n yet erli büyükl ükt e tekil atı k akı ml arı ür etili yor mu?
( Gi der dağılı mı yakl aşı k olarak; 5 gal on biri mi çi n 3000$, 55 gal on i çi n 14000$ arası nda
deği ş mekt edir.)
Te mi zl e me i çi n çok sayı da far klı sol vent kull anılı yor mu?
Eğer tesis içi distilasyonu gerçekl eştir mek i çi n çok küçük haci mli sol vent atı k akıml arı
Ür etili yorsa eki pman t e mi zli ği nde kull anıl an sol vent ayarl anabilir mi ?
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Hast ane: Acı bade m Hast.

Atı k Azaltı mı Değerl endi r mesi

Yer: Acı bade m
Tari h: Şubat 2002

Hazırl ayan: A. Eskit ür k
Kontrol Eden

Pr oj e No

For m

S ORU FORMU

ATI K AZALTI MI:

7B

Seçil en Atı k Akı ml arı

Sayfa

A. YANI CI VE KLORLU SOLVENTLER ( DEVAM)
Eğer sol vent atı kl arı ayrıla mı yorsa, ko mbi ne sol vent atı k mi kt arl arı
fraksi yonl u distilasyon kol onu kull anıl arak distilasyon yapıl ması na ol anak verecek
kadar büyük müdür ?
Eğer tesis içi geri kazanı m sürekli ol arak fizi bil değilse, tesis dışı geri kazanı m
veya atı k deği şi mi seçenekl eri düşünül dü mü?
C. FORMALDEHİ T
Ger ekli for mali ni n mi ni mu m konsantrasyonunun belirlen mesi ve di yali z
ma ki nel eri ni n ve su te mi n siste ml eri ni n mi ni mu m t e mi zl e me sı klı ğı nı n sapt an ması içi n kült ür
çalış mal arı yapıl dı mı ?
( Buhar sterilizasyonu yapılıyor, etilenoksit terci h terci h edil mi yor)
For mal dehit te mi zli ği i hti yacını azalt mak i çi n ters os mos su te mi n
eki p manı nı n kull anı mı araştırıl dı mı ?
Pat al oji ve ot opsi lab. ör n.lerini n kor un ması nda for mal dehit tekrar kull anı mı araştırıl dı mı?
( Bu ünitel er yok)
For mal dehit kull anı mı ndan ileri gel en hava e mi syonl arı uygun ol arak kontrol edili yor mu?
For mali n her bir maki naya, ölçül erek veril di ği mer kezi bir dağıtı m
sist e mi ile mi dağıtılı yor?
D. FOTOGRAFİ K MADDELER
Depol a ma al anı fot opr oses kimyasall arı içi n uygun sı caklı k/ışı k koşull arı na sahi p mi dir?
Raf ö mr ü t ükenen bir madde, iade dil meden veya uzakl aştırıla madan önce t esirlili ği ni n
belirlen mesi içi n test e tabi t utul uyor mu?
( Doğrudan depoya yoll anı yor.)
Kull anıl mayan veya bozuk kimyasall ar i mal at çı ya iade ediliyor mu?
Kull anıl mı ş veya bozul muş bir fil m geri kazanı cı ya satılı yor mu?
Banyo ö mr ünün uzatıl ması için f ot opr oses banyo sol üsyonl arı ndan ki myasal ol arak
en fazl a istifade edil mesi aşağıdakil erden hangil eri ile sağl anı yor?
 Amonyu m ti yosülfat ekl enerek
 Tespit banyosundan önce, asit bekl et me banyosu kull anıl arak
 p H’ yi düşük t ut mak i çi n tespit banyosuna aseti k asit ekl eyerek
 Banyol arı, buharl aş ma ve oksidasyonu azalt mak i çi n kapalı ve hava
geçiri msi z kapl ar da uygulayarak
Ot o mati k ol mayan işl e me siste ml eri nde banyo kayı pl arı nı en aza i ndir mek i çi n
çözeltici silici kull anılı yor mu?
At ı ksu üreti mi ni azalt mak i çi n fot ografi k işl e mcil erde ters akı m yı ka ması kull anılı yor mu?
Banyo yenil en mesi ne ol anak ver mek i çi n tespit banyol arı ndan gü müş geri kazanılı yor mu?
E. RADYOAKTİ F MADDELER
İzot op kapl arı dağıtı mcı ya iade edili yor mu?
Uzun ö mürl ü izot opl arı n, kısa ö mürl ül erl e yer deği ştir mesi içi n pr osesl er i ncel endi mi ?
Tesi s kısa ömürl ü radyoaktif atı kl arı n izol asyonu ve kabul edil ebilir sevi yeye
kadar bozun ması içi n yet erli alan sağlı yor mu? (100- 200 m2 )
Radyoaktif atı kl ar; for mu, izotopu, ki myasal bileşi mi belirtilerek uygun ol arak eti ketl eni yor
mu, ayrı ol arak muhaf aza ediliyor mu, mer kezi ol arak işl e me tabi t ut ul uyor mu?
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Hast ane : Acı bade m Hast.

Atı k Azaltı mı Değerl endi rmesi Hazırl ayan : A. Eskit ür k

Yer : Acı bade m
Tari h : Şubat 2002

Kont r ol Eden
Pr oj e No

For m 7

S ORU FORMU

ATI K AZALTI MI:

7C

Seçil en Atı k Akı ml arı

Sayfa

F. Cİ VA
Katı hal el ektroni k duyarlı al etler, cı va i çeren al etleri n yeri ne kull anılı yor mu?
Cı va, tekrar kull anı mi çi n geri kazanılı yor mu ve kirlenmi ş cı va, ticari bir cı va
geri kazanı cı ya satılı yor mu?
Cı va dökül mesi içi n te mi zle me kitleri mevcut mu?
Evet ise, personel kitleri n kull anı mı konusunda eğitil di mi ?
G. ATI K ANESTETİ K GAZLAR
Düş ük sı zı ntılı anest eti k ekip man kull anılı yor mu?
( Si rkül asyon özelli kli terci h edili yor.)
Anest ezi eki pmanı nı n, gaz boşalt ma eki pmanı nı n ve ventilasyon sist e ml eri ni n
kontrol ve bakı ml arı kalifi ye el e man t arafı ndan düzenli ol arak yapılı yor mu?
Düş ük sı zı ntılı anest eti k uygul a mal ar işl etil di mi ?
H. TOKSİ K, KOROZİ F MADDLER VE ÇEŞİ TLİ Kİ MYAS ALLAR
Düş ük işl e ml er de zararlı kimyasall ar kull anıl arak st erilizasyon yapıl ması yeri ne
buhar ya da soni k st erilizasyon kull anıl abilir mi ?
Etil enoksit eki pmanı sı k sı k muayene edili p uygun ol arak bakı mı yapılı yor mu?
( Etil en oksit kull anı mı bı rakıl mış.)
Personel etilen oksit eki p man. kull anı mı konusunda doğr u ol arak eğitili yor mu?
Deneyl er de kull anıl an ki myasall arı n haci ml eri azaltılabilir mi ?
Daha az t oksi k veya seyrelti k sol üsyonl u t e mi zli k mad. kull anı mı araştırıl dı mı ?
Evet ise, sonuçl arı belirti niz:
Etil en oksit kull anı m bı rakıl mış.
Yı ka ma ki myasall arı nı n dağıtı mı nda dökünt üyü azaltma k i çi n ot omati k sist e ml er
kull anılı yor mu?
Ki myasall ar geri kazanıl abilir kapl ar da mı satı n alı nı yor?
Ki myasal varilleri ni n t aşı nması nda dökül meyi azalt mak i çi n mekani k
teçhi zat kull anılı yor mu?
Ki myasal te mi zl e me yönt eml eri yeri ne fi zi ksel yönt eml er araştırıl dı mı ?
( Ultrasoni k te mi zl e me yönt e mi araştı rılılı yor.)
Ki myasal kapl arı, tekrar kullanıl mak üzere satı cı fir maya i ade edili yor mu?
Evet ise, sonuçl arı belirti niz:
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Hast ane : Acı bade m Hast.

Atı k Azaltı mı Değerl endi rmesi Hazırl ayan : A. Eskit ür k

Yer : Acı bade m
Tari h : Şubat 2002

Kont r ol Eden
Pr oj e No

For m 7

S ORU FORMU

ATI K AZALTI MI:

7D

Seçil en Atı k Akı ml arı

Sayfa

I. GENEL UYGULA MALAR
E
Fazl a haci mli ki myasal envant. 4 haft alı k mal ze me veya daha azı na i ndirili yor mu?
Dökül me kapl arı ve te mi zl eme kitleri mevcut mu?
Ki myasall ar ve sı vı atı kl ar doğr udan kanali zasyon siste mi ne drene edil meyen
al anl ar da mı depol anı yor?
Tü m ki myasal kapl arı doğru ol arak eti ketl eni yor mu?
Tü m atı kl ar gerekti ği şekil de ayrılı yor mu?
( Tı bbi, kesi ci/ deli ci al etl er, evsel, ca m ve kağıt ol arak ayrılı yor.)
At ı k deği şi mi vasıtası ile atı kl arı n tesis dışı tekrar kull anı ml arı düşünül dü mü?
Ya da ticari bir ko mi syoncu fir ma aracılı ğı ile tekrar kullanı mı araştırıl dı mı ?
Evet ise, sonuçl ar:
For mal dehit ve di ğer or gani k sol vent atı kl arı içi n bir ön arıt ma ünit esi i nşa et meni n
Fi zi bilitesi araştırıl dı mı ?
Evet ise, ne çeşit bir ünit e düşünül dü?
Oksi dasyon

Kar bon Adsorbsi yon

Di ğer (tanı ml ayı nı z):
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Hast ane: Acı bade m Hast.

Atı k Azaltı mı Değerl endi rmesi

Hazırl ayan: A. Eskit ür k

Yer: Acı bade m

İşl e m

Kont r ol Eden

Tari h: Şubat 2002

Pr oj e No

For m 8

S ORU FORMU

SEÇENEK ÜRETİ Mİ:

8A

Seçil en Atı k Akı ml arı

Sayfa

Topl antı Şekli (ör n: beyi n fırtı nası, no mi nal gr up t ekniği)
Topl antı Koor di nat ör ü
Topl antı Katılı mcıl arı

Öneril en Atı k Azaltı mı Seçenekl eri

Düzenli
Yapılı r E/ H?

A. Ke mot erapi ve Anti neopl asti kl er
Ke mot erapi atı kl arı nı ayır mak
OS HA düzenl e mel eri vasıtası ile te mi zl e me
sı klı ğı nı azalt mak
Satı n alı nan ilaç kont eynerleri ni n haci ml eri ni
en i yi şekil de kull an mak
B. Yanı cı ve Kl orl u Sol ventl er
Daha az zararlı maddel er kull an mak
Sul u i ndi kat örl er kull an mak
İndi kat ör mi kt arı nı azalt mak
Soni k veya buhar te mi zl e mesi kull an mak
Ger ekli sol vent saflı ğı nı belirle mek
Sol vent kull anarak t ers akım t e mi zli ği
Sol vent kull anı mı nı ayarl ama k (st and.)
At ı k sol ventl eri ayır mak
Sol ventl eri distile et mek / geri kazan mak
Tesi s dışı sol vent geri kazanı mı
C. For mal dehit
Ger ken mi ni mu m konsantrasyonda for mali n
kull an mak
Te mi zl e me sı klı ğı nı en aza i ndir me
For mali n dağıtı mı nı ot omati kl eştir mek
Uygun hava e mi syon kontrol ü kull an mak
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Ma ntı k/ Seçenek
Hakkı ndaki
Düş üncel er

Hast ane: Acı bade m Hast.

Atı k Azaltı mı Değerl endi rmesi

Hazırl ayan: A. Eskit ür k

Yer: Acı bade m

İşl e m

Kont r ol Eden

Tari h : Şubat 2001

Pr oj e No

For m 8

S ORU FORMU

SEÇENEK ÜRETİ Mİ:

8B

Seçil en Atı k Akı ml arı

Sayfa

Topl antı Şekli (ör n: beyi n fırtı nası, no mi nal gr up t ekniği)
Topl antı Koor di nat ör ü
Topl antı Katılı mcıl arı

Ma ntı k/ Seçenek
Düzenli
Hakkı ndaki
Yapılı r E/ H? Düş üncel er

Öneril en Atı k Azaltı mı Seçenekl eri
D. Fot ografi k Ki myasall ar
Uygun ki myasal depol a ma koşull arı kull an mak
Bozuk ki myasall arı satıcı fir maya i ade et mek
Fot opr oses banyo ömr ünü uzat mak
Kull anı m süresi bit miş mal ze mel eri n et ki nli ği ni
test et mek
Banyo kayı pl arı nı en aza i ndir mek i çi n
çözelti silici kull an mak
Ters akı m yı ka ması kull anma k
Gü müş ü geri dönüşt ür mek
E. Radyoaktif Maddel er
Kont eynerl eri satıcı fir maya i ade et mek
Kı sa ömürl ü i zot opl ar kull an mak
Kı sa ömürl ü atı kl arı kabul edil ebilir sevi yeye
kadar bozun mal arı içi n mahal de depol a mak
F Ci va.
El ektroni k sezi ci ci hazl ar kull an mak
Ci va dökül me t echi zatı kullan mak
Ci vayı geri dönüşt ür mek ve geri kazan mak
G. Anesteti k Gazl ar
Düş ük sı zı ntılı eki pman kullanmak
Eki p man bakı mı / muayenesi
Düş ük sı zı ntılı anest ezi kullanı mı uygul a mal arı
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Hast ane: Acı bade m Hast.

Atı k Azaltı mı Değerl endi rmesi

Hazırl ayan: A. Eskit ür k

Yer: Acı bade m

İşl e m

Kont r ol Eden

Tari h : Şubat 2002

Pr oj e No

For m 8

S ORU FORMU

SEÇENEK ÜRETİ Mİ:

8C

Seçil en Atı k Akı ml arı

Sayfa

Topl antı Şekli (ör n: beyi n fırtı nası, no mi nal gr up t ekniği)
Topl antı Koor di nat ör ü
Topl antı Katılı mcıl arı

Ma ntı k/ Seçenek
Düzenli
Hakkı ndaki
Yapılı r E/ H? Düş üncel er

Öneril en Atı k Azaltı mı Seçenekl eri
H. Toksi k, Korozif ve Benzeri Ki myasall ar
Etil en oksit eki pmanı nı n muayenesi / bakı mı
Buhar veya soni k st erilizasyon kull an mak
Daha az t oksi k t e mi zli k maddel eri kull an mak
Ça maşırhane ki myasall arı içi n ot omati k
di spenserl er sağl a mak
Deneyl er deki ki myasal haciml eri ni azalt mak
Ki myasall arı geri kazanıl abilir kont eynerl er de
satı n al mak
Variller içi n mekani k t aşı ma t echi zatı sağl a mak
Ki myasal te mi zl e me yönt eml eri yeri ne
fi zi ksel te mi zl e me yönt e ml eri kull an mak
I. Genel
Ki myasal envant er ömr ünü azalt mak
Dökül me t e mi zl e me t echi zatı sağl a mak
Uygun atı k depol a ma
For mal dehit / sol vent atı kl arı nı n önarıt ması
Ki myasal kont eynerl eri ni eti ketl e mek
At ı kl arı ayır mak
At ı k deği şi mi ol anakl arı nı araştır mak
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