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ÖNSÖZ

Sevgili öğrenciler,

Bu el kitapçığı, laboratuvar çalışmalarının güvenli ve sağlıklı bir

şekilde yürütülebilmesi, laboratuvardaki çalışmaların daha verimli

bir şekilde sürdürülebilmesi ve hayati riskler taşıyan bir takım

tehlikeler hakkında bilgi sahibi olmak adına hazırlanmıştır. Söz

konusu riskler, iyileştirilmesi ve tehlikelerin kazaya dönüşmeden

bertaraf edilebilmesi için, çalışma koşullarının iyileştirilmesini

hedefleyen bu kitapçığı dikkatli bir şekilde okuyup anlamanız

sizlerin ve ekip arkadaşlarınızın güvenliği açısından son derece

önemlidir.

Laboratuvarda temel işlemlerinin en önemli ve ilk adımı,

laboratuvar ortamının güvenliğini sağlamak ve laboratuvar hijyen

kurallarını uygulamak ve genel güvenlik önlemlerini çalışmaya

başlamadan önce almaktır. Ayrıca, laboratuvarda meydana

gelebilecek kazalarda acil durum prosedürünü doğru bir şekilde

uygulayabilmek hayati önem taşımaktadır.

Bu el kitapçığı ile söz konusu hedeflerin gerçekleştirilmesinde

doğru adımların uygulanması adına başvuracağınız bölümler

bulunmaktadır.



ACİL DURUM TELEFONLARI

Ambulans (Acil Yardım)                     112

Alo itfaiye                                           110

Polis imdat                                         155

Alo zehir (UZEM)                               114

Doğal gaz acil hattı                            187

Bölüm başkanlığı                              1783

Dekanlık                                            1801



Kimya laboratuvarlarında daima bir tehlike kaynağı bulunabilir. Korunma ve

güvenlik kuralları tehlikeyi azaltmak amacıyla oluşturulmuştur. Fakat bu

kuralların izlenmesi ve uygulanması güvenliğinizi garanti etmez. Ancak, temel

kurallara kesinlikle uyulmalıdır. Tüm laboratuvar çalışanları unutmamalıdır ki,

yapılacak bir hata kendileri kadar diğer insanlara da zarar verecektir.

Laboratuvar sorumlularının tek başına kazaları önleme yetenekleri sınırlıdır.

Bu nedenle, laboratuvara girdiğiniz andan başlayarak yapacağınız her türlü

işlemde aşağıdaki kurallara uymak ve sorumlulukları üstlenmek zorunda

olduğunuz unutmayınız!

Laboratuvarlarda öncelikli ve kesinlikle uyulması gerekli kurallar

1. Kimya Laboratuvarlarına, özel koruma gözlüğü ve laboratuvar önlüğü olmadan

girilmemeli, önlüğün önü ilikli tutulmalı ve sürekli olarak kullanılmalıdır.

2. Laboratuvar dışına laboratuvarda kullanılan önlük, eldiven vb. ile çıkılmamalıdır. 

3. Laboratuvara giren öğrencilerin saçları toplanmış olmalı, kimyasal madde kalıntısı

biriktirecek olan tırnaklar kesilmiş olmalı, kimyasal çözücü buharlarının etkisinden

dolayı Lens takılmamalıdır.

4. Laboratuvarda yüzük, künye, kolye, bilezik gibi takılar kimyasalların deri ile temas

süresini arttıracağından, çalışmaya başlamadan önce çıkarmalıdır.

5. Ellerde açık yara, kesik, çatlak vs. varsa çalışmaya başlamadan önce mutlaka

bandajla kapatılmalı ve yapılacak işe uygun eldiven giyilmelidir.

6. Laboratuvardan çıkınca eller mutlaka yıkanmalıdır.

7. Laboratuvarda asla cep telefonu kullanılmamalıdır. Uçucu ve yanıcı çözücüler

sayesinde, pillerin alev alma riski taşıdığı ve statik elektrik ile çözücülerin alev alma

riski olduğu bilinmelidir.

8. Çalışırken eller yüze sürülmemeli, ağza herhangi bir şey alınmamalıdır.

Laboratuvarda çalışılırken ağız yoluyla sıvı çekilmemelidir.

9. Laboratuvarlara hiçbir şekilde yiyecek, içecek getirilmemeli ve tüketilmemeli, asla

sakız çiğnenmemelidir.

LABORATUVARLARDA KORUNMA 

VE GÜVENLİK KURALLARI 



10. Kullanıldıktan sonra her bir eşya, alet veya cihaz belli ve yöntemine uygun

biçimde temizlenerek yerlerine kaldırılmalıdır.

11. Atılacak katı maddeler çöp kutusuna atılmalıdır. İşi bitmiş, içinde sıvı

bulunan beher, erlen, tüp gibi temizlenecek cam kaplar da lavaboya konulmalı,

masa üzerinde bırakılmamalıdır.

12. Laboratuvarda başkalarının da çalıştığı düşünülerek gürültü yapılmamalıdır.

Asla el şakası yapılmamalıdır.

13. Laboratuvarı yönetenlerin izni olmadan hiçbir madde ve malzeme

laboratuvardan dışarı çıkarılmamalı ve her hangi bir olayda laboratuvar

sorumlusu haberdar edilmelidir.

14. Şişe kapakları hiçbir zaman alt tarafları ile masa üzerine konulmamalıdır

(Aksi takdirde, kapak yabancı maddelerle kirleneceği için tekrar şişeye

yerleştirilince bu yabancı maddeler şişe içindeki saf madde veya çözelti ile

temas edip, onu bozabilir).

15. Kapaklı ve tıpa ile kapatılmış kaplardaki madde kesinlikle ısıtılmamalı,

üzerinde ateşe dayanıklı işareti taşımayan kaplarda ısıtma ve kaynatma

yapılmamalıdır.

16. Şişelerin kapak veya tıpaları değiştirilmemelidir. Çözelti şişelere

doldurulurken dörtte bir kadar kısım genişleme payı olarak bırakılır.

17. Etiketsiz bir şişeye veya kaba, kimyasal madde konulmaz. Ayrıca boş kaba

kimyasal bir madde koyunca hemen etiketi yapıştırılmalıdır, bütün şişeler

etiketli olmalıdır. Üzerinde etiketi olmayan şişelerdeki kimyasal maddeler,

deneylerde kesinlikle kullanılmamalıdır.

18. Bazı kimyasal maddeler birbiriyle reaksiyona girerek yangına veya şiddetli

patlamalara yol açarlar ya da zehirli ürünler oluştururlar. Böyle maddelere

geçimsiz kimyasal maddeler denir. Bunlar her zaman ayrı ayrı yerlerde

muhafaza edilmelidir. Bu nedenle kimyasal maddeler gelişigüzel birbirine

karıştırılmamalıdır.

19. Çözelti hazırlanırken kimyasal maddelerin “Güvenlik Bilgi Formlarında

(Material Safety Data Sheet, MSDS)” belirtilen güvenlik önlemlerine

uyulmalıdır.

20. Organik çözücüler ve uçucu sıvılar lavaboya dökülmemelidir. 

21. Tartım veya titrasyon sonuçları küçük kağıtlara yazılmamalıdır (Bu kağıtlar

kaybolabilir ve analizin tekrarlanması zorunluluğu ortaya çıkabilir).



22. Laboratuvarda yapılan her bir proje için özel bir defter tutulmalıdır. Yapılan

çalışma ve gözlemler mutlaka bu deftere kaydedilmelidir.

23. Cam kesme ve mantara geçirme durumlarında ellerin kesilmemesi için özel

eldiven veya bez kullanılmalıdır. Ucu sivri, kırık cam tüplerine, borulara lastik

tıpa geçirilmemelidir.

24. Tüp içinde bulunan bir sıvı ısıtılacağı zaman tüp, üst kısımdan aşağıya

doğru yavaş yavaş ısıtılmalı ve tüp çok hafif şekilde devamlı sallanmalıdır.

Yüze sıçrama ihtimali olduğundan, tüpün ağzı kendinize veya yanınızda

çalışan kişiye doğru tutulmamalı ve asla üzerine eğilip yukarıdan aşağıya

doğru bakılmamalıdır.

25. Zehirli ve yakıcı çözeltiler en başta olmak üzere hiç bir çözelti ve solüsyon

pipetten ağız yolu ile çekilmemelidir. Laboratuvardaki hiç bir madde ağza

alınıp tadına bakılmamalıdır.

26. Benzin, eter, kloroform gibi organik çözücüler ve karbon sülfür gibi çok

uçucu maddeler ne kadar uzakta olursa olsun açık alev bulunan laboratuvarda

kullanılmamalıdır. (Eter buharları 5 metre ve hatta daha uzaktaki alevden

yanabilir ve o yanan buharlar ateşi taşıyabilir).

27. Sülfürik asit, nitrik asit, hidroklorik asit, hidroflorik asit gibi asitlerle bromür,

hidrojen sülfür, hidrojen siyanür, klorür gibi zehirli gazlar içeren maddeler ile

çeker ocakta çalışılmalıdır.

28. Asit, baz gibi aşındırıcı yakıcı maddeler deriye damladığı veya sıçradığı

hallerde derhal bol miktarda su ile yıkanmalıdır.

29. Kimyasallar taşınırken iki el kullanılmalı, bir el kapaktan sıkıca tutarken,

diğeri ile şişenin altından kavranmalıdır.

30. Laboratuvar terk edilirken bulaşıkların kalmadığı, tüm kimyasalların

güvenlik altına alındığı ve gaz vanalarının kapatıldığı kontrol edilmelidir.

31. Laboratuvardan çıkmadan önce gaz vanaları ve muslukların yanısıra

gereksiz ışıklar da söndürülmelidir.

32. Çalışma bittikten sonra eller sabunlu su ve gerektiğinde antiseptik bir sıvı 

ile yıkanmalıdır. 



Gözlük çerçevelerinde markanın yanından standart numarası çarpmaya direnç

sembolü ve CE standart uygunluk onayı yer almalıdır.

Camlarında ise markanın yanında optik sınıfı, çarpmaya direnç sembolü ve CE

standart uygunluk onayı yer almalıdır.

Diğer bir anlatımla kullanılacak yer önem taşımaktadır, şöyle ki; gözlük veya yüz

siperleri genellikle;

 Küçük parçalar ve tozlardan,

 Ultraviyole (UV) ve kızılötesi (IR) dahil sağlığa zararlı ışınlardan,

 Yüksek ısılı püskürtme maddelerinden,

 Kimyasal sıçramalar, erimiş metallerden

 Zehirli gazlardan, gözleri ve yüzü korumak için

kullanılır.

Kişisel Koruyucular

1. Gözlükler

Gözleri ve yüzü zararlı ve zehirli maddelerden

korumaya yönelik kişisel koruyucu gözlük ve

yüz siperi türleri çalışanın çalıştığı ortamdaki

zararlı ve zehirli maddelerin doğuracağı

tehlikelerden koruyacak şekilde dizayn edilerek
imal edilmektedir.

2. Eldivenler

İş kazalarında ve meslek hastalıklarında en

çok etkilenen insan uzvu el ve ayaktır. Bu

nedenle, bu uzuvların iyi korunması

gerekmektedir. Nitekim, İşçi Sağlığı ve İş

güvenliği Tüzüğü’ nün 530.531 ve 532.

maddeleri bu uzuvların korunmasına ilişkin

hükümleri içermektedir.

El ve kolların korunması için kullanılacak eldivenler

yapılacak işe uygun seçilmiş olmalıdır.

Örneğin, kimyasal işlerde plastik, elektrik işlerinde

kauçuktan yapılmış eldiven kullanılır. Ayrıca astarlı

olanlar, ellerin terlemesi sonucu oluşan koku

dolayısıyla üreyebilecek bakterileri barındırmayan

yapıya sahip olmalıdır.



Acil Durum Laboratuvar Personeli

Yangın

Yangın alarm butonuna basın.

Elektrikleri kesin, laboratuvarı tahliye edin.

Gerekiyorsa, İtfaiye (110) ve Ambulansı (112) arayın.

Kendinize ve diğer çalışanlara yönelik riskleri kontrol edin.

Çevredeki yanıcı, parlayıcı maddeleri uzaklaştırın.

Küçük yangınlarda yangın söndürücü kullanın, eğer yangın kontrol

edilemiyorsa tüm kapıları kapatarak yangını sınırlandırın ve bölgeyi terk

edin.

Laboratuvar sorumlusuna ve üst yönetime haber verin.

Kimyasal Madde/

Biyolojik Etken

Dökülmesi

Diğer laboratuvar personelini ortamdan uzaklaştırın. 

Dökülen kimyasal madde özelliklerini öğrenin.

Dökülen kimyasal maddeyi uygun şekilde temizleyin.

Laboratuvar sorumlusuna ve üst yönetime haber verin.

Yaralanma

Küçük yaralanmalarda ilk yardım dolabından gerekli malzemeyi temin 

ederek müdahale edin.

Yaralanmaya göre kişiye zarar gelmeyeceğinden emin olmadan kişiyi 

hareket ettirmeyin.

Gerekiyorsa ambulansı (112) ve zehirlenme için UZEM’i (114) arayın.

Laboratuvar sorumlusuna ve üst yönetime haber verin.

Gaz Kokusu

Gaz alarmını duyduğunuzda elektriği kesin.

Ortamdaki tüm personeli tahliye edin.

Çakmak-kibrit yakmayın, lambaları ve diğer elektrikli cihazları açmayın.

Ortamda telefon kullanmayın.

Gaz kaçağının kaynağını belirleyin ve tüm gaz vanalarını kapatın.

Kapı ve pencereleri açarak ortamı havalandırın.

Doğal gaz kaçağı durumunda uygun bir yerden Doğalgaz Acil Hattını 

(187) arayın.

Laboratuvar sorumlusuna ve üst yönetime haber verin.

Elektrik Kaçağı

Elektrik kaçağı olan bölgenin elektrik şalterini kapatın.

Yalıtkan (tahta, plastik vb.) ve kuru bir cismin üzerine çıkın.

Elektrik çarpan kişiye sadece yalıtkan bir cisimle müdahale ederek

kaynaktan uzaklaştırın.

Elektrik ile yaralanmalarda bilinci kontrol edin, gerekiyorsa Ambulansı 

(112) arayın.

Laboratuvar sorumlusuna ve üst yönetime haber verin.



A. Bazı Kimyasal Maddelerle Temasta ve Kimyasal Madde

Yanıklarında İlk Yardım

Yanmalarda İlk Yardım 

-Yanıklara su sürülmemeli, oluşan kabarcıklar kesinlikle patlatılmamalıdır.

-Yanık bölgeye vazelin sürüp sargılamalıdır. Eğer vazelin yoksa yanık bölgeye

un ve zeytinyağı sürülmelidir.

-Yanıkların deri esmerleşinceye kadar %5'lik tanen çözeltisi ile yıkanması veya

bu çözeltiyle ıslatılmış bezin yara üzerine konulması iyi gelecektir.

-Yangın söz konusuysa yanan yer veya kişinin üzeri hava ile teması kesecek

battaniye gibi herhangi bir şeyle kapatılmalıdır.

Alkali, Asit, Brom veya Fosfor Yanıklarında İlk Yardım 

-Bromdan ileri gelen yanıklar benzol veya petrol ile iyice yıkamalıdır.

-Fosfor nedeniyle oluşan yanık yer bikarbonat eriyiğine daldırılır ve sonra

fosforun oksitlenmesi için havaya tutulur. Bu işlem birkaç defa tekrarlanır.

-Asetik asit, hidroklorik asit, fosforik asit ve sülfürik asidin deri ile temasında

bölge hemen bol çeşme suyu ile yıkamalı, bulaşan giyecekler çıkarılmalıdır.

Önce temas ettiği alanlar iyice yıkanmalı, sonra soda, bikarbonat gibi yumuşak

bir alkali çözeltisi uygulanmalıdır. Eğer gözler söz konusu ise, hemen ılık su ile

en az 15 dakika yıkanmalıdır.

-Hidroflorik asidin temasında ise iyice yıkanmalı ve bir magnezyum oksit

çamuru uygulanmalı ve sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

-Kromik asit ve dikromatların deri ile temasında %5'lik sodyum tiyosülfat ile

yıkama yapılır, eğer lezyonlar görünürse bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

-Alkalilerin deri ile temasında ise bol miktarda suyla ve nötralize sirke ile deri

yıkanmalıdır. Göze sıçraması halinde ise gözler derhal bol su ile, gerekirse

zorla açarak, yıkamalı ve hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

LABORATUVAR KAZALARINDA İLK YARDIM

Laboratuvarlarda, yapılan çalışmanın da niteliğine

de bağlı olarak, ilkyardım gerektiren birçok durumla

karşılaşılabilir. Bu durumlar, çeşitli şekillerde

oluşan yanıklar, bazı maddelerin yutulması veya

solunması sonucu oluşan zehirlenmeler ya da

elektrik şokları olabilir.



Alkali ve Asitlerin Yutulmasında İlk Yardım

-Asetik asit, hidroklorik asit, fosforik asit ve sülfürik asit yutulduğu zaman

kusmaya izin verilmemeli, kişi baygınsa ağızdan hiçbir şey verilmemelidir.

Eğer ayıksa ağız bol çeşme suyu ile çalkalanmalı, sonra yumurta akı ile

karıştırılmış süt verilmelidir. Eğer bu mümkün değilse olabildiğince fazla su

verilmeli, bir sağlık kuruluşuna haber verilmelidir.

-Kromik asit ve dikromatların yutulmasında kişiye acilen sodyum bikarbonat

çözeltisi verilmeli ve bir sağlık kuruluşuna haber verilmelidir.

-Alkalilerin yutulması durumunda ise limon suyu veya sirke karıştırılmış bolca

su verilmeli, ardından bir kaşık zeytinyağı içirilmeli ve hemen bir sağlık

kuruluşuna gidilmelidir.

Soluma Sonucu Yaşanan Zehirlenmelerde İlk yardım

Krom, brom, HCl vb. gibi kimyasalların buharları doğrudan solunduğunda

zehirlenmelere yol açar. Bu durumda hemen sağlık kuruluşuna haber verilmeli

ve hekim gelinceye kadar tam bir dinlenme ve açık hava sağlanmalıdır. Su

veya bikarbonat buharı ya da oksijen teneffüs ettirilebilir.

Ağız Yoluyla Olan Zehirlenmelerde İlk Yardım

%5'lik bakır sülfat eriyiği kullanılmalıdır. Bakır sülfatın kusturucu gücü fazla

olduğundan, zehir mideden uzaklaştırılmış olur.

Siyanit Tuzları İçin İlk Yardım

-Deri ile temasta iyice yıkanmalı, eğer yara açıksa bir sağlık kuruluşuna

başvurulmalıdır.

-Yutulması durumunda kişi hemen kusturulur, su ile karıştırılmış hidrojen

peroksit verilir ve mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulur.

Klorlu Bileşenler İçin İlk Yardım 

-Amonyum klorür, kobalt klorür, demir klorürün deri ile temasında iyice 

yıkanmalı, yutulmasında ise kusturulmalı ve bol miktarda su verilmelidir. 

Laksatif olarak Epsom tuzları uygulanmalı ve sağlık yardımı alınmalıdır. 

-Antimon klorür, nikel klorür, kalay klorür, kadmiyum klorür'ün deri ile 

temasında iyice yıkanmalı ve lanolin merhem sürülmelidir. Yutulması halinde 

ise kişiye bol su verilmeli, sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. 



Nitratlar İçin İlk Yardım

-Potasyum nitrat ve civa nitratın deri ile temasında iyice yıkanmalı, eğer

kaşıntı, döküntü varsa sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Yutulması

durumunda hemen bolca suyla karıştırılmış sodyum bikarbonat verilmelidir.

Sonra çiğ yumurta, yağsız süt karışımı içirilmeli ve sağlık kuruluşuna

başvurulmalıdır.

-Gümüş nitratın deri ile temasında tuzlu su ile yıkanmalı ve tahriş olan yerlere

uygulanmalıdır. Yutulmasında ise, bir bardak suya üç yemek kaşığı tuz ekleyip

çözdükten sonra bu karışım verilip kusturulmalı ve sağlık kuruluşuna

başvurulmalıdır.

Sülfatlar İçin İlk Yardım

Alüminyum, amonyum, kobalt, bakır, magnezyum, nikel, potasyum, sodyum,

çinko, kadmiyum ve sülfatın deri ile temasında iyice yıkanmalı, eğer deri

reaksiyon gösteriyorsa sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Bunların

yutulmasında ise bolca su verilmeli, eğer herhangi bir reaksiyon olursa sağlık

kuruluşuna başvurulmalıdır.

Hidrosiyanik Asit, Karbondioksit, Kükürtlü Hidrojen, Fosforlu Hidrojen ile

Zehirlenmelerde İlk Yardım

-Bu tür zehirlenmelerde temiz hava oldukça önemlidir, kişi açık havaya

çıkarılmalıdır.

-Ağır durumlarda suni teneffüs yaptırılır ve gerekirse oksijen maskesi kullanılır.

-Özellikle hidrosiyanik asitlerle zehirlenmelerde 2 g sodyum tiyosülfat ve 0.5 g

sodyum nitrit 50 mL suda eritip içirilmeli ve derhal sağlık kuruluşuna

başvurulmalıdır.

B. Laboratuar Ortamı Kaynaklı Kazalar

Elektrik Şoku İçin İlk Yardım

Hasta elektrikle yüklü olduğundan yaklaşmadan önce ana kaynaktan akım

kesilmeli veya fiş prizden çıkarılmalıdır. Burada saniyelerin öneminin olduğu

hatırda tutulmalıdır. Müdahaleyi yapacak kişi kendini akıma kaptırmayacak

şekilde çabuk ve dikkatle hareket etmelidir. Bunun için; yalıtkan bir

malzemenin üzerine basarak veya sağ ele yalıtkan bir malzeme (tahta, plastik,

mika vb.) alıp sol el vücudun arkasına alınarak, bu yapılamıyorsa lastik çizme

ya da eldivenle ya da kuru bir önlük üzerine basarak hastaya yaklaşılmalıdır.

Sağ elle kazazedeye hızlı müdahalede bulunulur ve akımdan kurtarılır. Elektrik

cereyanı ile temas kesildikten sonra temiz havada suni teneffüs yaptırılmalı ve

kişi en yakın hastaneye götürülmelidir.



Patlamalar ve Yangınlarda İlk Yardım

etil alkol gibi çok kolay alev alan organik çözücülerle çalışırken hiçbir zaman

bek alevinin yakınında çalışılmamalıdır. Kimyasal maddelerin birbirleriyle

reaksiyona girerek şiddetli patlamalara veya yangına yol açabileceği ve toksik

ürünler oluşturabileceği unutulmamalıdır (6). Patlayıcı kimyasal maddelerle

çalışılırken bunların tüm özelliklerinin bilinmesi, bunlarla çalışırken gerekli

ortam şartlarının sağlanması önemlidir.

Yangın çıktığında ilk düşünülmesi gereken yangının yayılmasını önlemek

ve kontrol altına almak olmalıdır. Yangın doğrudan temas, radyasyon (ışıma),

sıcak hava akımı ve ısının yayılması ile büyür. Dolayısıyla yangınla

karşılaşıldığında, öncelikle paniğe kapılmadan yangına sebep olan kaynağı

durdurmak (gaz vanasını kapatmak gibi) ve çevredeki yanıcı maddeleri

uzaklaştırmak gerekir. Daha sonra yangını söndürmek için yangın söndürücü

kullanılmalıdır. Ancak her yangına herhangi bir yangın söndürücü ile

müdahale edilemez. Yangının türüne uygun bir yangın söndürücü

kullanılmazsa yangın kontrolden çıkabilir. Yangın söndürücünün üzerinde

belirtilen yangın sınıfı onun hangi yangınlar için uygun olduğunu ifade eder.

Yangın sınıfı, yangın türleri ve türlerine uygun yangın söndürücüler aşağıdaki

bilgi kartında sunulmuştur.

Laboratuvarlarda meydana gelen

patlamaları genellikle yangınlar takip

eder. Yangınların en büyük nedeni

ise çoğu organik çözücünün kolay

alev almasıdır. Özellikle eter, aseton,



Yangını kontrol altına almak için yangına nasıl müdahale edileceğini bilmek

ve yangın söndürücüyü doğru kullanmak da çok önemlidir. Doğru ve yanlış

yangın söndürme tüpü kullanımı karşılaştırmalı olarak bilgi kartında

verilmiştir.



KİMYASALLARDAN KORUNMA

Her kimyasalın etiketinde çeşitli uyarı, risk ve önlem bilgileri

bulunmaktadır. Kullanmadan önce, etiket dikkatle okunmalı,

anlaşılamayan işaret ve ibareler laboratuvar sorumlusuna sorulmalıdır.

1. Kimyasalların Sınıflandırılması

Kimyasal maddelerin sınıflandırılmasında alfabetik olarak sınıflandırma

metodu kesinlikle tercih edilmemeli, özelliklerine göre sınıflandırma

yapılmalıdır. Sadece zararlı olmayan tuzlar, şekerler, tamponlar ve diğer

bazı organik kimyasallar ile standartlar (vitamin ve amino asit standartları)

kendi içlerinde alfabetik olarak sınıflandırılabilir.

Tehlikeli kimyasal maddeleri aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz:

 Patlayıcı madde: Atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile

ekzotermik reaksiyon verebilen ve/veya kısmen kapatıldığında ısınma

ile kendiliğinden patlayan veya belirlenmiş test koşullarında patlayan,

çabucak parlayan katı, sıvı, macunumsu, jelatinimsi hâldeki

maddelerdir.

 Oksitleyici madde: Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer

maddeler ile de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden

olan maddelerdir.

 Çok kolay alevlenir madde: 0 °C‘ den düşük parlama noktası ve 35 °C‘

den düşük kaynama noktasına sahip sıvı hâldeki maddeler ile oda

sıcaklığı ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz hâldeki

maddelerdir.

 Kolay alevlenir madde: Enerji uygulaması olmadan ortam sıcaklığında

hava ile temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen; katı halde,

ateş kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden yanabilen ve ateş

kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden; sıvı

halde parlama noktası 21 °C ‘ nin altında olan; su veya nemli hava ile

temasında, tehlikeli miktarda, çok kolay alevlenen, gaz yayan

maddelerdir.

 Alevlenir madde: Parlama noktası 21 0C - 55 0C arasında olan sıvı

hâldeki maddelerdir.

 Çok toksik madde: Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla

alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya

kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir.

>



 Alerjik madde: Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede

hassasiyet meydana getirme özelliği olan ve daha sonra maruz

kalınması durumunda karakteristik olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına

neden olan maddelerdir.

 Zararlı madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla

emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya

ölüme neden olan maddelerdir.

 Aşındırıcı madde: Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına

neden olabilen maddelerdir.

 Toksik madde: Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla

alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya

kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir.

 Tahriş edici madde: Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli

veya tekrarlanan temasında lokal eritem, eskar veya ödem

oluşumuna nedenolabilen, aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan

maddelerdir.

 Mutajen madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye

nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu

etkinin oluşumunu hızlandıran maddelerdir.

 Kanserojen madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye

nüfuzettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu

hızlandıran maddelerdir.

 Üreme için toksik madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında,

deriye nüfuz ettiğinde erkek ve dişilerin üreme fonksiyon ve

kapasitelerini azaltan ve doğacak çocuğu etkileyecek kalıtımsal

olmayan olumsuz etkileri meydana getiren veya olumsuz etkilerin

oluşumunu hızlandıran maddelerdir.

 Çevre için tehlikeli madde: Çevre ortamına girdiğinde çevrenin bir

veya birkaç unsuru için hemen veya sonradan kısa veya uzun süreli

tehlikeler.



2. Kimyasal Madde Etiketleri

Madde ve Karışımların sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlanması

hakkındaki Avrupa Birliği’nin yeni (CLP) Tüzüğü, Birleşmiş Milletler’in

sınıflandırma ve etiketlemedeki Küresel Uyumlaştırma Sistemi (GHS)

kriterlerine uyum amacıyla hazırlanmıştır. Maddelerin ve Karışımların

Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasına ilişkin 30 Aralık 2008

tarihinde yayımlanmış bulunan CLP Tüzüğü (Classification Labelling and

Packaging) 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu tüzükle kullanılan kimyasal etiketlerinin tamamında güncellemeler ve bazı

revizyonlar yapılmış, etiket görselleri değiştirilmiştir.

Metanol için kullanılan eski ve yeni etiket örnekleri aşağıda gösterilmiştir.



Laboratuvarda kullanılan kimyasalların üzerindeki etiketlerde bulunan uyarı

işaretleri ve ayrıca bu işaretlerde bulunan risk faktörleri önemlidir. Kullanım ve

depolama sırasında bunlara dikkat edilmelidir.

Kullanılan her bir kimyasal tehlike ve risk özelliklerine göre sınıflandırılır. Bu

sınıflandırma;

 Fiziko-kimyasal özelliklerine göre,

 Sağlığa olan etkilerine göre,

 Çevreye olan etkilerine şeklindedir.

Bu sınıflandırmalara karşılık olarak etiketlerde kullanılan sembollerde risk

faktörü değerleri de bulunur. Bu değerleri ifade eden ve sembolün sağ alt

köşesinde yer alan kodlar aşağıdaki gibidir.

Değiştirilen semboller:



Tehlikeli Madde Sınıfları

Tehlikeli maddeler dokuz ayrı sınıfta sınıflandırılırlar. Tehlike Numarası Tehlike 

numarası, taşınan maddenin ne tür bir tehlikeye sahip olduğunu gösterir. 

Örneğin, 60 zehirli madde anlamına gelir. 0 rakamı az bir riski/ ilave tehlikenin 

olmadığını gösterir. 

Sınıf Sınıf tanımı

1 Patlayıcı Madde ve Nesneler

2 Gazlar

3 Yanıcı Sıvı Maddeler

4.1

4.2

4.3

Yanıcı Katı Maddeler

Kendi Kendine Yanan Maddeler

Su ile temas halinde tehlikeli gazlar çıkaran maddeler

5.1

5.2

Yakıcı (oksitleyici) Maddeler

Organik Peroksitler

6.1

6.2

Zehirli Maddeler

Bulaşıcı Maddeler

7 Radyoaktif Maddeler

8 Aşındırıcı/ Asidik Maddeler

9 Farklı Tehlikeleri olan Madde ve Nesneler



Taşıma ve Sınıflandırmada Kullanılan Harflerin (Sınıf Kodları) Anlamı 

A — Boğucu (Gazlar), Asphyxiant

C — Aşındırıcı madde (Corrosive) 

D — Hassas olmayan patlayıcı madde

E— Patlayıcı (Explosive) 

F — Yanıcı madde, (Flammable) 

I — Bulaşıcı özelliği olan madde (Infectious) 

M — Farklı tehlikeleri olan madde ve nesneler (Merchandising; ticari) 

O — Yakıcı özelliği olan (yangın çıkaran) madde (Oxidizing) 

P— Polimerleştirici

S/SR — Kendi kendine yanan madde / parçalanabilir madde (Self/Self reactive) 

T — Zehirli madde (toxic) 

W — Suyla temas ettiğinde yanıcı gaz çıkaran madde [W1(sıvı), W2(katı), W3(pil 

gibi malzeme ve teçhizatlar)] 

X – Madde su ile reaksiyon gösterir.

Bu harflerin kombinasyonları da kullanılabilit. Örneğin;

TOC: Zehirli, yakıcı ve aşındırıcı

TF: Toksik, alevlenir

AT: Boğucu, zehirli 



H ve P İfadeleri, Küresel Uyumlaştırma Sistemi, GHS (Globally Harmonized System

of Classification and Labelling of Chemicals ) Birleşmiş Milletler tarafından, tehlikeli 

kimyasalları aynı şekilde sınıflandırılması ve etiketlenmesi için geliştirilmiş bir 

sistemdir.

H (tehlike :hazard) İFADELERİ

72 bireysel ve 17 kombine Tehlike cümleciği mevcuttur - Bunlar bir harf ve aşağıdaki 

gibi üç sayıdan oluşan kodlardır: 

200 Serisi:  Fiziksel Tehlikeler İçin,

İlk iki sayı tehlikenin özelliklerini belli sırada takip eden numaralardan 

oluşturulmuştur. Örneğin Patlama özelliği 200 den 210 a kadar olan kodlarda verilir; 

“H200 Kararsız patlayıcı, H201 Patlayıcı,kütlesel patlama ..gibi.  Alevlenebilirlik

özellikleri 220 den 230 a kadar olan kodlarda verilir gibi. 

300 Serisi: İnsan Sağlığı  Açısından Tehlikeler İçin,  (H300 Yutulursa öldürücü, H350 

Kansere sebebp olabilir ..vs)

400 Serisi: Çevresel Tehlikeler İçin kullanılır (H400 Sucul canlılara çok toksik, H420 

Ozonu parçalayarak çevre ve halk sağlığına zararlı..vs). 

Bunlardan başka Avrupa Birliğinde ilave ifadeler kullanılır. Örneğin 

EU001 Kuru halde patlayıcıdır, 

EU014 Su ile şiddetli tepkime verir..vs



P (precaution: önlem ) İFADELERİ

P100 SERİSİ: GENEL AMAÇLI ÖNLEM İFADELERİ VE KODLARI

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın, P102

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın…vs

P200 SERİSİ: TEDBİR AMAÇLI ÖNLEM İFADELERİ VE KODLARI

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun, P202 Bütün önlem 

ifadeleri okunup anlaşılmadan ellemeyin, P210

Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. 

P300 SERİSİ: MÜDAHALE AMAÇLI ÖNLEM İFADELERİ VE KODLARI

P301 Yutulması halinde: P302 Cildin üzerinde olması halinde: P303 Cildin 

(veya saçın) üzerinde olması halinde: P304 Solunması halinde: P305 Gözle 

teması halinde: …: P310 Hemen ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi 

arayın

400 SERİSİ: DEPOLAMA İLE İLGİLİ ÖNLEM İFADELERİ VE KODLARI

P401 ... depolayın, (üretici tarafından belirtilir), P402 Kuru yerde depolayın, 

P403 İyi havalandırılan yerde depolayın, P404 Kapalı kapta saklayın…vs

500 SERİSİ: BERTARAF AMAÇLI ÖNLEM İFADELERİ VE KODLARI

P501 İçeriği/kabı ... bertaraf edin, P502 Geri dönüşüm/ Geri kazanım için 

üreticinizden/tedarikçinizden bilgi talep edin…vs



SONUÇ OLARAK

Kimya bilimi; beslenme, barınma, ısınma, giyinme, sağlık, hijyen başta

olmak üzere pek çok alanda insanlığa hizmet etmektedir. Kimyasal

ürünlerin kullanımı ile yaşantımız kolaylaşırken bir yandan da kimyasal

maddelere maruziyet sonucu sağlığımız olumsuz etkilenmekte ve

ekosistem bozulmaktadır.

Özellikle laboratuvar eğitimine yeni başlamış ya da meslek olarak

kimyagerliği seçmiş kişilerin uygun kimyasalları kullanma, uygun depolama

ya da oluşan kazalarda en azından yardım alıncaya kadar geçen süredeki

risk faktörlerini değerlendirerek müdahale etme konusunda bilinçlenmesi

şarttır.

Bu amaç doğrultusunda hazırlanan bu el kitapçığı ile, öğrencilerimizi en

azından başlangıç aşamasında bilinçlendirmek ve karşılaşabilecekleri

tehlikeler konusunda uyarmak hedeflenmiştir.


