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Tehlikeli maddelerin depolanması, elleçlenmesi ve kullanım sonrası tıbbi ve tehlikeli atık olarak bertaraf 

edilmesi işlemine kadar, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ile beraber hareket edilmesi önemlidir. 

 Tehlikeli Madde Güvenlik Sorumluların Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ile birlikte hareket etmesi, 

çevre ve insan sağlığı açısından önlemler alınabilmesi ve risklerin bertaraf edilebilmesi açısından aşağıdaki 

maddeler sunulmuştur.  

 Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle ilgili 

prosedürler hakkında Tehlikeli Madde Güvenlik danışmanına bilgi sunmak, 

 Tehlikeli madde güvenlik danışmanı tarafından verilen eğitim ve asılan görsel doğrultusunda, depoda 

tehlikeli madde görsellerinde göre yapılan ayrıma uygun olarak depolama yapılmasının sağlanması, 

 Sarf malzeme deposuna giriş kaydı yapılan sarf malzeme ambalajlarının üzerinde tehlike etiketi 

görselinin olup olmadığının kontrol edilmesi, etiket görselinin ürürün tehlike derecesini tam yansıtmadığı yada 

silinme kazınma gibi sorunlarla ayrım yapılamadığı durumlarda yetkili firma ile iletişime geçilerek Güvenlik 

Bilgi Formunun (MSDS) talep edilmesi,  

 Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği 

etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda Tehlikeli Madde Güvenlik danışmanı tarafından 

hazırlanan, “acil durum prosedürlerini” uygulamak, çalışanlara periyodik olarak bu prosedürlerle ilgili tatbikat 

yaptırmak ve tatbikat kayıtlarını tutarak Tehlikeli Madde Güvenlik danışmanını bilgilendirmek, 

 Tıbbi ve tehlikeli atıkların, Tehlikeli Madde Güvenlik danışmanı tarafından verilen ADR eğitimi 

kapsamında ve ADR hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle 

ilgili iş ve işlemlere ilişkin aşamaları yürütmek, 

 Kırılması/kaybolması durumunda çevre ve çalışan sağlığına zarar verebilecek ilaçların (TMGD 

tarafından belirlenecektir.) servislerde kullanımı veya taşınması sırasında kırılma ve kaybolma sorunu 

yaşandığında konuyla ilgili önlem almak, bu ilaçların en uygun temizleme ve imha basamaklarını tespit etmek, 

hastane çalışanlarına toksik etki oluşturması önlenecek şekilde ortamdan uzaklaştırılmasını sağlamak,  

 Tehlikeli Madde Güvenlik danışmanının kurumda olmadığı durumlarda, kurum içerisinde herhangi bir 

kaza yâda insan ve çevre sağlığını tehdit edecek bir durum meydana geldiğinde, bu durumun “başlangıç, 

oluşum ve sonlandırılma” aşamalarının Tehlikeli Madde Güvenlik danışmanına bildirilmesi. 


