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ÖNSÖZ
Kimyasal maddeler günümüzde neredeyse yaşamımızın bir parçası durumuna
gelmişlerdir. Günlük yaşamımızda pek çok kimyasal madde ile karşılaşmamız söz konusudur.
Örneğin, temizlik malzemeleri, yüzey kaplama malzemeleri, kozmetik malzemeler, yakıtlar vs
çeşitli kimyasal maddeler içermektedirler. Dünyada yaklaşık 7 milyon farklı türde kimyasal
madde bulunduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca her yıl, tarımda kullanılan kimyasal maddeler,
gıda katkı maddeleri, ilaçlar, enerji üretiminde kullanılan yakıtlar, kimyasal tüketim
maddeleri gibi en az 400 milyon ton kimyasal madde üretilmektedir. Bu kimyasal
maddelerden 5.000 ila 10.000 arasında ticari kimyasal madde türü tehlikeli, 150 – 200 çeşidi
ise kanserojen özelliğe sahiptir. Bütün bunların yanında her yıl 1.200 civarında yeni kimyasal
maddenin üretilmekte olduğu ve bunların bir şekilde piyasaya arz edildiği rapor edilmektedir.
Yukarıdaki tablonun vahametinin yanında; kullanılan ve geliştirilmekte olan kimyasal
maddelerin çoğunun, bunları üreten ya da işyerinde kullanan işçilerin, sağlıklarını nasıl
etkileyeceği konusunda çok az şey bilmekte ya da hiçbir şey bilmemekte olduklarını da
dikkate aldığımızda tehlikenin boyutları daha da büyümektedir.
Gelişmekte olan bazı ülkelerdeki işçiler, çoğu zaman, zararlı etkileri nedeniyle
gelişmiş ülkelerde yasaklanmış olan toksik kimyasal maddelerle çalışmak zorunda
kalmaktadırlar. Bu işlerde çalışan işçiler, çok az korunma önlemi alarak ya da hiç
korunmadan insan sağlığına zararlı olduğu bilinen kimyasal maddelerle çalışmak
durumundadır.
Benzer şekilde, gelişmekte olan ülkelerde tarım işçileri, herbisit ve pestisit püskürtme
işini çoğu zaman hiçbir koruma önlemi olmaksızın yapmaktadır. Gelişmiş ülkelerin çoğunda
aynı kimyasal maddeleri kullanan işçiler ise, kimyasal maddelerin bulaşmasına karşı
koruyucu giysileri ile nerdeyse uzay adamına benzemekte ve yıkanma olanaklarından ve
düzenli sağlık kontrollerinden yararlanmaktadır.
Kimyasal maddeler madencilik, kaynakçılık, makine ve fabrika işinden büro işine
kadar her tür endüstride kullanılmakta olduğundan, günümüzde hemen hemen bütün işçiler
kimyasal tehlikeye bir şekilde maruz kalmaktadır.
Kimyasal maddelerin taşıdığı tehlikeler göz önüne alındığında, günümüzde
işçilerin sağlığı için en ciddi riski bu sınıfın oluşturduğunu söylemek mümkündür.
Kimyasal maddelere karşı kişinin kendisini korumak için yapması gereken ilk iş, çalıştığı
maddelerle ilgili mümkün olduğunca fazla bilgi edinmek; bu maddelerin güvenli olduğu
düşünülse ya da söylense bile, bunlara maruz kalmayı önlemek için gerekli tedbirleri almaktır.
Bahsedilen bu nedenlerden dolayı, kimyasal maddelerin tanınması ve bu maddelerin
olumsuz etkilerinden (risklerinden) korunma konusu büyük önem arz etmektedir. İstanbul
Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans programı
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müfredatında yer alan Kimyasallar ve Tehlikeleri dersinin, kimyasal maddelerin tanınması
ve tehlikelerinden korunma konusunda öğrencilerimize gerekli temel bilgileri sağlamak
suretiyle faydalı olacağına inanıyorum. Bu vesileyle öğrencilerimize başarılar dilerim.
Prof. Dr. Aydın TAVMAN
İstanbul - 2016
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KISALTMALAR
PCB: Poliklorlu bifeniller
Kg: kilogram
g: gram
mg: miligram
µg: mikrogram
ppm: parts per million (milyonda bir)
L: litre
mL: mililitre
NOx: Azot oksitleri
TBF: Tehlike bilgi formları (SDS: Safety data sheets)
MGBF (GBF): Malzeme güvenlik bilgi formları (MSDS: Material Safety Data Sheet )
KGBF: Kimyasal güvenlik bilgi formları
ILO: International Labour Organization (Uluslararası Çalışma Örgütü)
GHS: Globally Harmonized System (Küresel Uyum Sistemi)
TNT: Trinitrotoluen
R: Risk ibaresi
S: Güvenlik ibaresi
UNRTDG: United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
MAK: Müsaade edilen azami konsantrasyon
ATSDR: Agency for Toxic Substances and Disease Registry - Zehirli kimyasallar ve hastalık
kaydı ajansı
PVC: Polivinil klorür
LPG: Likit petrol gazı (sıvılaştırılmış petrol gazı)
TLV: Threshold limit value (Eşik sınır değeri)
DMSO: Dimetil sülfoksit
DMF: Dimetil formamid
CAS: Chemical Abstract Service (Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası).
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BÖLÜM 1:
KİMYASAL RİSK ETMENLERİNE GİRİŞ

7

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Kimyasal madde hakkında genel bilgi
Bazı önemli kimyasal madde kazaları ve felaketleri
Tehlikeli kimyasal maddeler nelerdir?
Kimyasal risk etmeni nedir?
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Anahtar Kavramlar

Kimyasal Madde, Zehir, Risk, Kaza, Zehirlenme, Sağlık, Güvenlik
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1.1. Giriş
Kimyasal (kimyevi) maddeler yüksek risk oluşturan maddeler sınıfına girer. Çünkü
kimyasal maddeler insan sağlığı için zararlı maddelerdir, hatta en zararlı madde grubunda yer
alırlar. Bazı kimyasallar çok düşük dozlarda bile zararlı etkiler gösterebilirler. Bazı kimyasal
maddeler buharlaşarak, bazıları patlayıcı özelliklerinden dolayı, bazıları vücutta birikerek
uzun süre sonunda etki göstermeleri, kiminin radyoaktif olmaları gibi pek çok farklı olumsuz
etkilere sahiptirler.
Kimya tarihi pek çok trajik olay ve kazalarla doludur. Örneğin, flor ve radyoaktif
maddelerin keşfi esnasında tehlikeleri bilinmeyen bu maddelerin bilim adamları ve diğer
çalışanlar üzerinde olumsuz etkileri bilim tarihinde sıkça bahsedilir.
Geçtiğimiz yıllarda kimyasal maddelerin yol açtığı pek çok kaza meydana gelmiş
olup, bu kazalarda pek çok insan hayatını kaybetmiş ve sakat kalmıştır.
1.2. Bazı Önemli Kimyasal Madde Kazaları ve Felaketleri
Kimyasal Maddelerle ilgili olarak tarihte pek çok kaza ve felaket kaydedilmiştir.
Özellikle 20’nci yüzyılda kimya sanayinde büyük ilerlemelerin ortaya çıkmasıyla birlikte pek
çok kimyasal madde kazası ve felaketine tanık olunmuştur. Aşağıda onlardan bazılarına yer
verilmiştir.
Amonyak tankının kapağı çöktü: 5 ölü
Eti Bakır Samsun İşletmesi'nde 300 tonluk amonyak tankının kapağı işçilerin üzerine
düştü. 5 işçinin öldüğü kazada 4’ü ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı.1

SAMSUN - Ölümlü iş kazalarına bugün bir yenisi daha eklendi. İşçilere mezar olan son işyerinin
adresi bu kez Samsun.

Bafra Haber, 22 Kasım 2012. https://www.bafrahaber.com/bakir-fabrikasinda-amonyak-tankinin-kapaginincoktu-5-olu-15-yarali--43166.html
1
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Eti Bakır Samsun İşletmesi'nde yaklaşık 300 ton ağırlığındaki amonyak tankı kapağı
monte edilirken işçilerin üzerine düştü. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 5 işçi
hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan 11 işçi de hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada
taşeron firmanın 7 yetkilisi, kazada ihmalleri olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. 3 kişi
hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. (Daha sonra ölü sayısı 7’ye yükseldi).

Kimyasal madde tankları
Bhopal felaketi: 3 Aralık 1984 günü, Hindistan'da Bhopal'de bulunan ABD kökenli Union
Carbide firmasının böcek ilacı üreten fabrikadan yanlışlıkla 40 ton metil izosiyanat gazını
dışarı atması 18.000 kişinin ölümüne, 150.000'den fazla insanın zehirlenmesine neden
oldu.
Çevresel etkileri Çernobil faciasından bile korkunç olan bu kaza sonrasında, Bhopal
eyaleti doğal afet bölgesi ilan edildi. Greenpeace'in bölgede kazadan 20 yıl sonra, 2004
yılında yaptığı ölçümlerde, toprakta normalin 6 milyon katı toksik madde bulundu.
Union Carbide'ın böylesine bakımsız ve kontrolsüz bir fabrikayı ABD'de kurmasının
mümkün olmadığı, fabrikanın yetersiz teknolojiyle açılmış olduğu iddia edildi. 18.000
insanın ölümüne, 150 binden fazla insanınsa ömürlerinin geri kalan kısmını sakat ve
hasta geçirmesine yol açan facia sonrasında, Union Carbide firması bir "ticari sır" olduğu
gerekçesiyle toksik maddenin adını bile açıklamaktan kaçındı. Bu durum, zehirlenenlere
bir tanı konmasını imkânsız kılarken, hastanelerde ölümlerin artmasına yol açtı. 2
Klor Tankına Asit Dökülmesi Sonucu 10 Kişi Zehirlendi
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde klor tankına yanlışlıkla asit dökülmesi
sonucu 10 otel personeli zehirlendi.3

2

https://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/bhopal-felaketinin-25-yili,p8GhkJ_xlUuEPymi2_DxA/Y1Zri_7lL06iTL7TbY-WKg
3
İhlas Haber Ajansı, 15 Temmuz 2013
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Boya fabrikasında korkutan yangın
İstanbul’un Tuzla ilçesinde bulunan bir boya fabrikasında yangın çıktı. Fabrikada yaşanan
patlamalar nedeniyle yangına müdahale edilmekte zorlanırken, saatler sonra alevler
kontrol altına alındı.4
Minamata Felaketi (1953): Minamata Japonya’nın güneyinde bir yer olup
güzellikleriyle değil başından geçen felaketlerle anılır. Bir kimyasal madde fabrikası cıva
atıklarını denize dökmüş, önce bitki planktonu sonra da hayvan planktonu bu atıkları
soğurmuş, bu planktonlarla beslenmiş balıkları yiyen insanlar cıva ile kirlenmiş
balıklardan zehirlenmişler ve beyin hücrelerini yok edip bedeni felce uğratan, refleksleri
yok eden “Minamata” hastalığına tutulmuşlardır. Kesin olmayan istatistiklerde 68’i ölümle
sonuçlanan 370 zehirlenme olayından söz edilmiştir. Hastalığa adını veren bu yerdeki
çocuklar daha anne karnındayken yakalanarak hastalığın kurbanı olmuşlardır.5
Toulouse felaketi: 2001 yılında Fransa’nın Toulouse kasabasında kimyasal bir
fabrikadaki amonyum nitrat deposunun patlaması sonucu oluşmuş bir felakettir.
Patlamada 30 kişi ölmüş ve pek çok kişi yaralanmıştır.6
Çamaşır suyundan zehirlenen kadın öldü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çamaşır suyu ve tuz ruhunu karıştırarak ev temizliği
yapan kadın zehirlenerek hayatını kaybetti.7
Fare Zehiri Yemeğe Karıştı, 3 Çocuk Öldü.
Peru'da bir köy okulunda zehirli gıdadan yiyen çocuklardan üçü öldü. 50'yi aşkın çocuğun
durumunun da ağır olduğu bildiriliyor.8
Fare zehiri 25 işçiyi zehirledi!
Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti’nde bulunan Steinfeld kasabasındaki bir fabrikanın
giriş kapısına bırakılan sandviçlerden yiyen işçilerden 25’i zehirlendi. Yapılan araştırmada
sandviçlerde fare zehiri olduğu belirlendi.
Olayın intikam amaçlı olduğu üzerinde
9
duruluyor.
Çamaşır suyu içen çocuk öldü
Kayseri'de yanlışlıkla çamaşır suyu içerek ölen çocuğun ailesi hakkında İl Sağlık
Müdürlüğünce suç duyurusunda bulunuldu.
Melikgazi ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'nde çamaşır suyunu su zannederek içen 6 yaşındaki
İbrahim Bozdağ, bir süre sonra fenalaşınca zehirlendiğini anlayan yakınları tarafından
kusturuldu. Daha sonra Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İbrahim
Bozdağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.10

08 Ağustos 2012 Çarşamba (ntvmsnbc ve Ajanslar)
https://www.env.go.jp/chemi/tmms/pr-m/mat01/en_full.pdf
6
http://www.onlemdergisi.com.tr/toulouse-kazasi/
7
İhlas Haber Ajansı – 01 Eylül 2014
8
Sabah gazetesi, 1 Eylül 2014
9
Habertürk gazetesi, 18 Nisan 2013
10
Anadolu Ajansı, 21 Ağustos 2011
4
5
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1.3. Kimyasal Madde Nedir?
Doğal halde bulunan veya üretilen veya herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak
ortaya çıkan veya kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışımlara kimyasal madde
denir (Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik, Madde 4-b).11 Bir başka deyişle belli bir kimyasal formülü veya bileşimi olan,
belli bir amaç için üretilmiş saf halde bulunan katı, sıvı veya gaz halde bulunan maddelere
kimyasal madde denir. Aslında her bir nesnenin belli bir kimyasal yapısı/bileşimi vardır.
Örneğin, su 2 adet hidrojen ile 1 adet oksijenin birleşmesiyle oluşmuş bir maddedir. Yakıt
olarak kullandığımız doğal gaz çeşitli oranlarda karbon ve hidrojenin birleşmesiyle oluşmuş
bir gaz karışımıdır. Yemeklerde kullandığımız ve sofra tuzu diye bildiğimiz madde, Na ve Cl
atomlarından birleşmesiyle oluşmuş bir bileşime sahip kimyasal bir maddedir. Bu şekilde
örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ancak kimyasal madde deyince belli bir amaç için
üretilmiş, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bulunan, özel ambalajlarda muhafaza
edilmesi ve taşınması gereken, uzman kişilerin kontrolünde kullanılması gereken ürünler akla
gelir.
Kimyasal maddeler günümüzde neredeyse yaşamımızın bir parçası durumuna
gelmişlerdir. Dünyada 5 ila 7 milyon arasında değişik türde kimyasal madde bulunmaktadır.
Kimyasal maddeler madencilik, kaynakçılık, makine ve fabrika, büro, ev vb. her alanda
kullanılmaktadır. Kimyasal maddelerle güvenli çalışmanın temel yolu bu maddelerin
etkilerini bilerek gerekli güvenli çalışma ortamlarını sağlamaktır.
Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, toksik, çok toksik,
zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için
tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip; mesleki maruziyet (maruz kalma, etkilenme)
sınır değeri belirlenmiş; kimyasal, fiziko-kimyasal veya toksikolojik özellikleri ve kullanılma
veya işyerinde bulundurulma şekli nedeni ile işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk
oluşturabilecek maddelerdir.
Kimyasal ürünler yalnızca profesyonel kullanıcılar tarafından kullanılmamakta ayrıca
geniş halk kitlelerine de boya, çamaşır tozu, temizlik maddesi, yapıştırıcı gibi ürünler olarak
satılmaktadır. Bu ürünlerin özellikleri, insan sağlığı ve çevre için, “kısmen güvenli”den
“tehlikeli”ye kadar değişebilmektedir.
1.3.1. Tehlikeli kimyasal madde

sıfattır.

Tehlikeli kimyasal madde aşağıdaki özellikleri taşıyan kimyasal maddelere verilen bir

1) Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, toksik, çok
toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre
için tehlikeli özelliklerden bir veya bir kaçına sahiptir.
11

Resmi gazete, 12 Ağustos 2013. 28733 sayılı yönetmelik.
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2) Yukarıda sözü edilen sınıflamalara girmemekle beraber kimyasal, fiziko-kimyasal
veya toksikolojik özellikleri ve kullanılma veya işyerinde bulundurulma şekli nedeni ile
çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilen maddeler,
3) Mesleki maruziyet sınır değeri belirlenmiş maddeler tehlikeli kimyasal
maddelerdir.
1.4. Kimyasal Risk Etmenleri12
Kimyasal maddenin zarar verme potansiyelinin çalışma ve/veya maruziyet
koşullarında ortaya çıkması olasılığına kimyasal risk denir. Kimyasal maddeler fiziksel
özellikleri ve kimyasal yapılarına göre farklı riskler taşırlar. Bazı kimyasal maddeler temas
yoluyla, bazıları solunum yolu ile, bazıları oral yollardan tehlike arz ederler. Bazı önemli
kimyasal madde riskleri aşağıda belirtilmiştir:
1.4.1. Karaciğer: Karaciğer kandaki istenmeyen maddeleri parçalayan ve arıtma
görevi gören bir organdır. Karaciğer bozukluklarının belirtileri ancak çok ciddi hastalıklarda
ortaya çıkar. Aflatoxin gibi doğal kaynaklı kimyasallar ile karbontetraklorür (CCl4),
kloroform (CHCl3), vinilklorür vb gibi çözücüler, karbon sülfür, poliklorlu bifeniller
karaciğer için çok büyük tehlike oluşturan belli başlı kimyasallardır.
1.4.2. Böbrek: Bir çözücü olan karbontetraklorür (CCl4) böbreklerin fonksiyonunu
bozan ve tahriş eden en zararlı kimyasallardan biridir. Ayrıca böbreğe zarar veren maddelerin
başında Civa (Hg), kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Demir (Fe), Altın (Au) gibi ağır metaller
gelmektedir.
1.4.3. Merkezi Sinir Sistemi: Merkezi sinir sistemi organik çözücülerin tehlikeli
etkilerine duyarlıdır. Bu çözücülerin pek çoğu birçok etkisinin yanında narkotik etkiye sebep
olur. Örneğin toluen, triklor etilen bağımlılık yapabilir, hekzan merkezi sinir sistemi felçlerine
neden olabilir. Ayrıca kurşun, civa, mangan gibi ağır metallerde sinir sistemine etki eder.
1.4.4. Akciğer: Akciğerlerde alerjik reaksiyonlar bakteri ve mantarların solunum yolu
teması sonucunda oluşabilir. Örneğin çiftçi akciğeri denilen hastalık, kuru saman veya şeker
kamışına temastan dolayı gelişen bir olaydır. Ayrıca pek çok kimyasal maddenin solunabilir
parçacıkları, solunduğu zaman akciğerlerde birikir ve pnömokonyoz denilen hastalıklara
sebep olur.
1.4.5. LD50 (Lethal Dose, Öldürücü Doz): Deney hayvanlarına belirli koşullarda ve
doğrudan uygulanan toksik maddenin, bu hayvan popülasyonunun %50’sini öldüren doz
olarak tanımlanır. “Ortalama öldürücü doz” da denir. Birimi mg/kg’dır.

Kimyasal Risk Etmenleri – Prof. Dr. Mehmet Uğurlu
isg.mu.edu.tr/Icerik/isg.mu.edu.tr/Sayfa/Kimyasal%20risk%20etmenleri.ppt
12

14

1.4.6. LC50 (Lethal Concentration, Öldürücü Konsantrasyon): Belirli bir süre
içinde, çevrede bulunan kimyasal maddeye maruz kalan deney hayvanlarının % 50’sini
öldüren madde derişimi olarak tanımlanır. Birimi g/L (gram/litre)’dir.
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Uygulama Soruları
Kimyasal Madde Nedir?
Tarihte yaşanmış önemli kimyasal maddelerin yol açtığı kaza ve felaketlere birkaç örnek
veriniz? Bu felaketlerde en önemli sebep nedir?
Katı, sıvı ve gaz haldeki kimyasal maddelerin özelliklerinin karşılaştırınız.
Tehlikeli kimyasal madde nedir ve kaç çeşit tehlikeli kimyasal madde vardır?
Kimyasal Risk Etmenleri en çok hangi organlarımızı etkiler?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kimyasal madde kavramı ile tehlikeli kimyasal madde ve alt kavramları
incelenmiştir. Kimyasal maddelerin risklerinden bahsedilmiş, kimyasal maddelerden en çok
etkilenen organlarımızın bu maddelerden ne şekilde etkilendikleri kısaca açıklanmıştır. Bunun
yanında yaşanmış bazı önemli kimyasal madde kazaları ve felaketlerine örnekler verilmiştir.

17

Bölüm Soruları
1) Kimyasal risk kavramı için aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?
a) Doğal halde bulunan veya üretilen veya herhangi bir işlem sırasında veya atık
olarak ortaya çıkan veya kazara oluşan her türlü element, bileşik veya
karışımlardır.
b) Deney hayvanlarına belirli koşullarda ve doğrudan uygulanan toksik maddenin, bu
hayvan popülasyonunun %50’sini öldüren doz
c) Kimyasal maddenin zarar verme potansiyelinin çalışma ve/veya maruziyet
koşullarında ortaya çıkması olasılığıdır.
d) Belli bir kimyasal formülü veya bileşimi olan, belli bir amaç için üretilmiş saf
halde bulunan katı, sıvı veya gaz halde bulunan maddelerdir.
e) Toksisite olarak ta tanımlanır.

2) LD50 nedir?
a) Deney hayvanlarına belirli koşullarda ve doğrudan uygulanan toksik maddenin, bu
hayvan popülasyonunun %50’sini öldüren doz
b) Doğal halde bulunan veya üretilen veya herhangi bir işlem sırasında veya atık
olarak ortaya çıkan veya kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışımlardır.
c) Kimyasal maddenin zarar verme potansiyelinin çalışma ve/veya maruziyet
koşullarında ortaya çıkması olasılığıdır.
d) Belli bir kimyasal formülü veya bileşimi olan, belli bir amaç için üretilmiş saf halde
bulunan katı, sıvı veya gaz halde bulunan maddelerdir.
e) Çözücülerin pek çoğunun merkezi sinir sistemi üzerinde uyuşturucu (narkotik)
etkiye sebep olmasıdır.
3) Günlük yaşamımızda en sık karşılaştığımız kimyasal madde tipi aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Solventler
Temizlik malzemeleri
Asitler
Patlayıcı maddeler
Gübreler

4) Kimyasal maddeler en çok hangi organlarımıza zarar verir?
a)
b)
c)
d)

Karaciğer
Merkezi sinir sistemi
Böbrekler
Akciğer
18

e)

Hepsi

5) Kimyasal madde’yi tanımlamak için aşağıdakilerden hangisi uygun değildir?
a) Doğal halde bulunan veya üretilen veya herhangi bir işlem sırasında veya atık
olarak ortaya çıkan veya kazara oluşan her türlü element, bileşik veya
karışımlardır.
b) Deney hayvanlarına belirli koşullarda ve doğrudan uygulanan toksik maddenin,
bu hayvan popülasyonunun %50’sini öldüren doz.
c) Buharlaşarak ya da patlayıcı özelliklerinden dolayı ya da vücutta birikerek uzun
süre sonunda etki gösteren, kimisi radyoaktif özelliğe sahip olan maddelerdir.
d) Belli bir kimyasal formülü veya bileşimi olan, belli bir amaç için üretilmiş saf
halde bulunan katı, sıvı veya gaz halde bulunan maddelerdir.
e) İnsan sağlığı için yüksek risk oluşturan maddelere kimyasal madde denir.
6) Merkezi sinir sistemi üzerine en çok etki eden kimyasal madde türü aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Temas yoluyla bulaşan kimyasallar
Ağır metaller
Karbon tetraklorür
Solventler (çözücüler)
Hekzan

7) Doğal halde bulunan veya üretilen veya herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak
ortaya çıkan veya kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışımlara ne ad
verilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Bileşik
Tehlikeli atık
Kimyasal madde
Solvent
Karışım

8) Bu çözücülerin pek çoğu birçok etkisinin yanında narkotik etkiye sebep olur, örneğin
toluen, triklor etilen bağımlılık yapabilir, hekzan ……….. felçlerine neden olabilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) Merkezi sinir sistemi
b) Karaciğer
c) Böbrek
19

d) Göz
e) Akciğer
9) Kimyasal, fiziko-kimyasal veya toksikolojik özellikleri ve kullanılma veya işyerinde
bulundurulma şekli nedeni ile çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden risk
oluşturabilen maddelere ne ad verilir?
a) Bileşik
b) LC50
c) Toksisite
d) Solvent
e) Tehlikeli kimyasal madde
10) Japonyanın Minamata kentinde kimyasal atıklardan dolayı zehirlenen balıkları yiyen
insanlarda beyin hücrelerini yok edip bedeni felce uğratan, refleksleri yok eden
“Minamata” hastalığı görülmüştür. Minamata hastalığına sebep olan kimyasal madde
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Civa
Amonyak
Arsenik
Tuz ruhu
Fare zehiri

Cevaplar
1) c, 2) a, 3) b, 4) e, 5) b , 6) d, 7) c, 8) a, 9 e, 10) a
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BÖLÜM 2:
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE KİMYASAL MADDELERİN
ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Kimyasal Maddelerin Etki Yolları
Toz, buhar, sis, duman, gaz, teratojen ve mutajenlerin etkileri
Zehirlenme ve zehirlilik
Akut ve kronik etki
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Anahtar Kavramlar

Zehirlenme, Akut ve Kronik Etki, Maruziyet, Doz
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2.1. Giriş
Kimyasal maddelerin canlılar üzerinde pek çok olumsuz etkileri vardır. Kimisi nefes
yoluyla, kimisi oral yoldan, kimisi temas sonucu vs etki ederler. Bu nedenle İş Sağlığı ve
Güvenliği alanında kimyasal maddelerin çok önemli bir yeri vardır. Kimyasal maddelerin etki
etmesi hususunda dozun da önemli bir rolü vardır. Çok az miktarda dozlar (örneğin
mikrogram) göz önüne alındığında bazı kimyasal maddelerin zararlı etki göstermediği
gözlenir. Bu nedenle olumsuz etkiden bahsederken genellikle doz birimi de belirtilmelidir
(örneğin mg/kg, mikrogram/g, g/100 gram, ppm vs gibi…). Zararlı olduğunu gösteren
bilgilerin var olduğu veya zararlı olarak sınıflandırılan herhangi bir kimyasal madde tehlikeli
kimyasal madde denir. Bu bölümde, kimyasal maddelerin etkilerine göre sınıflandırılması ve
hangi yollarla etki ettikleri ve konu ile ilgili kavramlar üzerinde durulacaktır.
2.2. Kimyasal Maddelerin Etki Yolları13
2.2.1. Havadaki Toz: Havada askıda kalan katı parçacıklardır. Bu tozlar; katı
maddelerin kırma, öğütme, delme vb. işlemlerinde ortaya çıkar. Bu parçacıkların büyüklükleri
çıplak gözle görülen sınırdan görülmeyene kadardır. Görülmeyen tozlar havada daha uzun
süre kalırlar ve ciğerlerin derinliklerine nüfuz edebilme yeteneklerinden dolayı tehlikeli ve
zararlıdırlar.
2.2.2. Buhar: Oda sıcaklığı ve basıncında sıvıların gaz halidir. Sıvılar, buharlaşabilir
özelliklerine bağlı olarak buhar yayarlar. Düşük kaynama dereceli maddeler yüksek kaynama
dereceli maddelere göre daha uçucudurlar.
2.2.3. Sis: Sıvı parçacıkların hava içinde yayılmasıdır. Sis normal olarak
elektrokaplama, sıvıların çok küçük parçacıklar halinde püskürtülmesi, sıçratılması veya
köpürtülmesi işlemlerinde açığa çıkar.
2.2.4. Duman: Katı maddelerin buhar fazından yoğunlaşması ile oluşan katı parçacıklardır. Dumanlar genellikle erimiş metallerde metal buharlarının erimiş metalin üzerindeki
alanda yoğunlaşması sonucu oluşan katı parçacıklardır. Parçacıkların büyüklükleri çıplak
gözle görülebilir.
2.2.5. Gaz: Oda sıcaklığı ve atmosfer basıncında oksijen, azot veya karbondioksit gibi
gaz fazında olan maddeler. Şüphesiz gazlar içerisinde en çok ölümlere neden olan gaz
karbonmonoksittir (CO). Bunun yanında kısaca NOx şeklinde gösterilen azot oksitleri, kükürt
dioksit (SO2) gibi gazlar da oldukça zararlı gazlardır.
2.2.6. Teratojenler: Anne karnındaki çocukta kalıtsal olmayan bozukluklara neden
olan kimyasallar. Hamilelikte bazı kimyasalların kullanılması ya da etki etmesiyle ortaya
çıkan bir etkidir. Pek çok ilaç bu sınıfa girer. Bu ilaç kutularına “gebelikte kullanımı
sakıncalıdır” yazılır. Teratojenler etkilerine göre 4 gruba ayrılabilirler: Kategori A’da yer
alan ilaçlar örneğin vitaminler, belli bir dozda emniyetle kullanılabilir. Kategori B’de yer
13

www.baskentsaglik.com/kimyasal-risk-etmenleri/
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alan penisillin gibi ilaçlar gebelikte kullanılabilenler sınıfındadırlar. Kategori C’deki ilaçlar
hakkında yeterli hayvan ve insan çalışması olmamasına karşın gebelikte reçete
edilebilmektedirler. Kategori D’dekiler ise yararları zararlarından daha üstünse, hastalık
nedeniyle kullanılmak zorundaysa kontrollü ve çok iyi karar verilerek alınabilir. Kategori X
ise asla alınmaması gerekenlerdir.
2.2.7. Mutajenler: Genetik bozukluklara neden olan kimyasallara mutajen denir.
Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara
yol açabilecek veya bu etkinin oluşumunu hızlandırabilecek maddelerdir. Radyoaktif
maddeler, nitröz asit (HNO2), hidroksilamin, krom bileşikleri, sülfür, hardal ve sülfonat
bileşikleri örnek olarak verilebilir.
2.3. Zehirlenme
Normal olarak insan vücudu değişik maddelerin sınırlı miktarları ile başa çıkabilir.
Zehirlenme; bu sınırların aşılması ve vücudun sindirim, absorpsiyon veya boşaltım yolu ile bu
maddeler ile başa çıkamamasıdır.
Zehirlilik: Kimyasal maddenin kalıtsal zehirleyebilme potansiyelidir. Kimyasalların
zehirliliği çok değişiktir. Örneğin, bazı kimyasalların birkaç damlası ölüme neden olurken
diğerleri aynı sonucu çok fazla miktarlarda olduğunda gösterebilirler.
2.3.1. Tehlike Bilgi Formları: Tehlike bilgi formları (TBF), malzeme güvenlik bilgi
formları (MGBF), ya da kimyasal güvenlik bilgi formları (KGBF) olarak da adlandırılır.
Kimyasalın ne olduğu ve kimyasalı güvenli kullanma yöntemi, temin edenin kim olduğu,
tehlikeler, güvenlik önlemleri ve acil önlemler gibi gerekli bilgileri içeren, kullanıcı için
hazırlanan belge (Resim 2.1 ve 2.2.).
2.3.2. Akut Etki: Bir maddenin düşük konsantrasyonda bile kısa süreli (genellikle bir
vardiyada) maruziyetinin meydana getirdiği etkidir. Bir başka deyişle tek bir doz uygulaması
ile ortaya çıkan zarar, akut etki olarak ifade edilir. Akut etkisi yüksek olan kimyasal
maddeler çok tehlikeli kimyasal maddelerdir. Örneğin hidrojen siyanür, civa bileşikleri,
karbon monoksit vs.
2.3.3. Kronik Etki: Bir kimyasal maddeye uzun süreli ve tekrarlanabilir maruziyetin
yarattığı etkidir. Bu etki birçok seneler süren maruziyetten sonra hissedilebilir. Akut ve kronik
etkilerin her ikisi de, maruziyetin ortadan kalkması ve uygun tedavi ile yok edilebilir de
edilemeyebilir de. Bu durum kimyasal maddenin özelliklerine ve maruziyetin derecesine bağlı
olarak değişir.
2.4. Kimyasal Maddelerin Etkileşimleri14
Aynı anda organizmaya giren iki kimyasal madde, birbirinin fizyolojik etkisini üç
şekilde etkileyebilir.
14
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1. Bağımsız etki,
2. Sinerjik etki,
3. Antagonizma.
2.4.1. Bağımsız etki: Her iki madde, birbirinden tamamen ayrı bağımsız fizyolojik
etkide bulunabilir.
2.4.2. Sinerjik etki: Aynı organda, aynı yönde ve aynı şekilde etki ediyorlarsa
“Sinerjik etki” ortaya çıkar. Sinerjik etki; a- Additif veya b- Potansiyalizasyon şeklinde
görülür.
a- Additif etki: Organizmaya giren ve aynı yönde etki gösteren 2 kimyasalın toplam
etkisinin, birbirlerinden ayrı iken gösterdikleri toksikolojik etkinin toplamına eşit olması
additif etkidir (1+1=2). Örneğin, Organafosforlu insektisitler, dialipos, naled ve paration gibi
maddelere maruziyet sonucu görülen toplam etki, her bir kimyasala tek tek maruz
kalındığında görülen etkinin toplamıdır.
b- Potansiyalizasyon: Bir kimyasal, diğerinin etkisini arttırabilir. Böylece birinci
madde potansiyatör olarak etki eder ve toplam etki de her iki kimyasalın kendi etkilerinin
toplamından fazladır (1+1=4). Asbeste maruziyetle birlikte sigara içenlerde görülen akciğer
kanseri asbeste maruziyet sonrası sigara içmeyenlere göre 40 defa fazladır. Yine; trikloretilen
ile birlikte stirene maruziyet sonucu görülen etki her birinin tek tek etkisinden fazladır.
Bazı durumlarda bir madde tek başına zarara sebep olmaz, ama başka bir kimyasalın
toksik etkisini artırabilir (0+1=3). Örneğin, yaygın kullanılan çözücülerden olan
izopropanolün karaciğere etkisi yoktur. Ancak karbontetraklorür (CCl4) ile birlikte vücuda
alındığında, karbontetraklorürün karaciğere yaptığı hasarı arttırır.
2.4.3. Antagonizma: Bir kimyasalın etkisinin başka bir kimyasal tarafından ortadan
kaldırılmasıdır. Yani maddelerden biri diğerinin etkisini ortadan kaldırabilir (-1+1=0).
Kimyasalların bu etkisinden, zehirlenmelerde kullanılan antidotunu(panzehirini) bulmak için
yararlanılır.

26

Resim 2.1. Türkçe hazırlanmış bir Tehlike Bilgi Formu örneği
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Resim 2.2. İngilizce Tehlike Bilgi Formu örneği
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Uygulama Soruları
Tehlike bilgi formu nedir? Ne işe yarar?
Kimyasal Maddelerin etki yolları nelerdir?
Akut ve kronik etki kavramlarını açıklayarak karşılaştırınız.
Kimyasal maddelerin etkileşimleri nasıl olur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kimyasal maddelerin insanlar üzerinde ne tür etkiler yaptığını öğrendik ve
bu etkilerin nasıl oluştuğu anlatıldı. Zehirlilik, mutajen, teratojen, akut ve kronik etki
kavramları anlatıldı. Kimyasal maddelerin birbirleri ile yaptıkları etkileşimleri açıklandı.

30

Bölüm Soruları
1) Mutajen kavramı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?
a) İnsan vücudunda farklı maddelerin belli sınırları aşması sonucunda vücudun sindirim,
absorpsiyon veya boşaltım yolu ile bu maddelerle başa çıkamamasıdır.
b) Bir kimyasalın etkisinin başka bir kimyasal tarafından ortadan kaldırılmasıdır.
c) Bir kimyasal maddeye uzun süreli ve tekrarlanabilir maruziyetin yarattığı etkidir.
d) Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik
hasarlara yol açabilecek veya bu etkinin oluşumunu hızlandırabilecek maddelerdir.
e) Bir maddenin düşük konsantrasyonda kısa süreli (genellikle bir vardiyada)
maruziyetinin yarattığı etkidir.
2) Bir maddenin düşük konsantrasyonda kısa süreli (genellikle bir vardiyada) maruziyetinin
yarattığı etkiye ne denir?
a)
b)
c)
d)
e)

Akut etki
Kronik etki
Teratojen etki
Zehirlenme
Doz

3) Teratojen etki nedir?
a) Bir kimyasal maddeye uzun süreli ve tekrarlanabilir maruziyetin yarattığı etkidir.
b) Bir maddenin düşük konsantrasyonda kısa süreli (genellikle bir vardiyada)
maruziyetinin yarattığı etkidir.
c) Hamilelikte bazı kimyasalların kullanılması ya da etki etmesiyle ortaya çıkan etkidir.
d) İnsan vücudunda farklı maddelerin belli sınırları aşması sonucunda vücudun sindirim,
absorpsiyon veya boşaltım yolu ile bu maddelerle başa çıkamamasıdır.
e) Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik
hasarlara yol açabilecek veya bu etkinin oluşumunu hızlandırabilecek maddelerdir.
4) “Duman”ı açıklamak için aşağıdaki tanımlardan hangisi uygundur?
a) Katı maddelerin buhar fazından yoğunlaşması ile oluşan katı parçacıklardır.
b) Oda sıcaklığı ve atmosfer basıncında oksijen, azot veya karbondioksit gibi gaz fazında
olan maddelere denir.
c) Sıvı parçacıkların hava içinde yayılmasıdır.
d) Anne karnındaki çocukta kalıtsal olmayan bozukluklara neden olan kimyasallara denir
e) Sıvıların gaz hale geçmesiyle oluşan yapıya verilen isimdir.
5) Aşağıdaki tanımlardan hangisi zehirlenme kavramına karşılık gelir?
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a) Bir maddenin düşük konsantrasyonda bile kısa süreli maruziyetinin meydana getirdiği
etki.
b) Kimyasal maddelerin solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde
kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilmesi.
c) Görülmeyen tozların havada uzun süre kalması sonucunda ciğerlerin derinliklerine
nüfuz edebilmeleri.
d) Zararlı maddelerin vücudumuza girmesi.
e) İnsan vücudunda farklı maddelerin belli sınırları aşması sonucunda vücudun sindirim,
absorpsiyon veya boşaltım yolu ile bu maddelerle başa çıkamaması.
6) Zehirli gazlar içerisinde en tehlikeli gaz aşağıdakilerden hangisidir?
a) Karbon monoksit
b) Azot dioksit
c) Kükürt dioksit
d) Klor
e) Karbon dioksit
7) Additif etki için en uygun tanım aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnsan vücudunda farklı maddelerin belli sınırları aşması sonucunda vücudun sindirim,
absorpsiyon veya boşaltım yolu ile bu maddelerle başa çıkamamasıdır.
b) Kimyasal maddelerin solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde
kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilmesi.
c) Bir maddenin düşük konsantrasyonda kısa süreli (genellikle bir vardiyada)
maruziyetinin yarattığı etkidir.
d) Bir kimyasal maddenin etkisinin başka bir kimyasal madde tarafından ortadan
kaldırılmasıdır.
e) Organizmaya giren ve aynı yönde etki gösteren 2 kimyasalın toplam etkisinin,
birbirlerinden ayrı iken gösterdikleri toksikolojik etkinin toplamına eşit olmasına denir.
8) Kronik Etki aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?
a) Bir maddenin düşük konsantrasyonda kısa süreli (genellikle bir vardiyada)
maruziyetinin yarattığı etkidir.
b) Hamilelikte bazı kimyasalların kullanılması ya da etki etmesiyle ortaya çıkan etkidir.
c) Bir kimyasal maddeye uzun süreli ve tekrarlanabilir maruziyetin yarattığı etkidir.
d) Kimyasal maddelerin aynı organda, aynı yönde ve aynı şekilde etki etmeleridir.
e) Bir kimyasalın etkisinin başka bir kimyasal tarafından ortadan kaldırılmasıdır.
9) Aynı organda, aynı yönde ve aynı şekilde etki etmek suretiyle ortaya çıkan, additif etki ve
potansiyalizasyon olmak üzere ikiye ayrılan etkiye ne denir?
a) Teratojen etki
b) Kronik etki
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c) Mutajen etki
d) Sinerjik etki
e) Antagonizma
10) Bir kimyasal maddenin etkisinin başka bir kimyasal madde tarafından ortadan
kaldırılmasına ne ad verilir?
a) Teratojen etki
b) Sinerjik etki
c) Additif etki
d) Antagonizma
e) Mutajen etki

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) c, 4) b, 5) e, 6) a, 7) e, 8) c, 9) d, 10) d
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BÖLÜM 3:
KİMYASALLARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Kimyasal Madde Sembolleri
Tehlikelerine Göre Kimyasal Maddelerin Sınıflandırılması
Toksik Madde, Patlayıcı Madde, Kanserojen Madde, Tahriş Edici Madde Kavramları
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Anahtar Kavramlar

Tehlike, Kimyasal Madde Sembolleri, Toksik Madde, Patlayıcı Madde, Kanserojen,
Mutajen
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3.1. Giriş
Kimyasal maddeler Uluslararası Çalışma Örgütü ILO (International Labour
Organization) tarafından çeşitli gruplara ayrılmış olup, her bir grup için farklı semboller
oluşturmuştur. Bu bölümde, kimyasal madde gruplarını tekrar hatırlayıp bu gruplar için
geliştitirilmiş semboller gösterilecektir.
3.2. Tehlikeli Kimyasal Madde Sembolleri (Piktogram)
Kimyasal maddeler ortak özellikleri göz önüne alınarak 15 gruba ayrılır. Her grubun
bir tanımı vardır, bunun yanında gruplar sembol ile de gösterilir. Bu sembollere GHS
(Globally Harmonized System) sembolleri veya piktogram denir.15 Ortak özelliklerine göre
kimyasal madde gruplarının isimleri, tanımları ve sembolleri aşağıda gösterilmiştir.
3.2.1. Patlayıcı madde (E): 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,
jelâtinimsi haldeki maddelerdir. Bu özelliklere sahip patlayıcı maddelere verilebilecek en iyi
örnek TNT’dir. Ayrıca maden ocaklarında grizu patlaması, ocakta oluşan metan gazı ile
havanın karışımının ani olarak reaksiyona girmesi sonucu gerçekleşir. Metanın belli bir sınır
değere ulaşması sonucunda (%5’in üzeri) karışım bir kıvılcım, yüksek ısı, sürtünme gibi
faktörlerin etkisiyle şiddetli bir şekilde patlar. Patlayıcı maddelere diğer örnekler: Nitro grubu
içeren bileşikler, perkloratlar, bromatlar, pikratlar, nitratlar…

E

3.2.2. Oksitleyici madde (Ox): Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer
maddeler ile de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddelerdir.
Örnek: oksijen

15

http://www.ilo.org/legacy/english/protection/safework/ghs/index.htm
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Ox
3.2.3. Çok kolay alevlenir madde (F+): 0 °C’den düşük parlama noktası ve 35
°C’den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı
altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddelerdir. Örnek: etileter

Etileter şişesi
3.2.4. Kolay alevlenir madde (F): a) Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında
hava ile temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen, b) Ateş kaynağı ile kısa süreli
temasta kendiliğinden yanabilen ve ateş kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya
devam eden katı haldeki, c) Parlama noktası 21 °C 'nin altında olan sıvı haldeki, d) Su veya
nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarda, çok kolay alevlenir gaz yayan
maddelerdir. Kısaca: Hava ile temasında alevlenebilen, ateş kaynağı ile kısa süreli temasta
hemen yanabilen, çok düşük parlama noktasına sahip olan veya su ile temasında çok kolay
alevlenir gaz yayan maddeler ve müstahzarlar. Örnek: etilalkol, metalik sodyum.

F
Müstahzar: Önceden hazırlanarak eczanede bulundurulan hazır ilaç anlamına gelen
müstahzar, Sağlık Bakanlığından alınmış ruhsatla ilaç firmaları veya ilaç laboratuvarları
tarafından hazırlanan ilaçlara verilen isimdir.
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3.2.5. Çok toksik madde (T+): Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla
alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya
ölüme neden olan maddelerdir. Örnek: Siyanür, arsenik trioksit, karbonmonoksit, ağır
metaller.

T+
3.2.6. Toksik madde (T): Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında,
deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden
olan maddelerdir. Örnek: H2S, toluen, formaldehit.

3.2.7. Zararlı madde (Xn): Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla
emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan
maddelerdir. (harmful). Örnek: Amonyak, deterjanlar, motor yağı vs.

3.2.8. Aşındırıcı madde (C): Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden
olabilen maddelerdir. Deriye ve gözlere zarar verebilir. Korozif madde de denir. Örnek:
Hidroklorik asit, sodyum hidroksit, krom oksit.
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Aşındırıcı madde sembolleri ve aşındırıcı madde içeren ambalajlar
3.2.9. Tahriş edici madde (Xi): Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli
veya tekrarlanan temasında lokal eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen,
aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan maddelerdir (irritant). Örnek, sodyum fosfat, üre.

3.2.10. Kriyojenik (Cryogenic) Maddeler: Kriyojenik maddelerin katı, sıvı veya gaz
durumlarında kullanılmalarını tehlikeli yapacak özellikleri bulunmaktadır. Aşırı düşük (-60 ile
-270 °C arası) sıcaklıkta karakterize edilirler. Genelde helyum, azot, argon, oksijen ve metan
gibi gazların sıvılaştırılmasıyla kriyojenik sıcaklıklar elde edilmektedir. Kriyojenik maddeler
için çeşitli semboller kullanılmaktadır.

Çeşitli kriyojenik madde sembolleri
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3.2.11. Kanserojen madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz
ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddelerdir.
Kategori 1 İnsan için kanserojen olduğu bilinen maddeler (Carc Cat 1 ile simgelenir)
Kategori 2 İnsan için kanserojen sayılabilen maddeler (Carc Cat 2 ile simgelenir)
Kategori 3 İnsanda kanserojenik etki potansiyeli olan fakat verilerin yetersiz olduğu
maddeler (Carc Cat 3 ile simgelenir).

3.2.12. Mutajen madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz
ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran
maddelerdir.
Kategori 1 İnsan için mutajen olduğu bilinen maddeler (Muta Cat 1)
Kategori 2 İnsan için mutajen sayılabilen maddeler (Muta Cat 2)
Kategori 3 İnsanda üremeyi etkileyen maddeler (Muta Cat 3).

3.2.13. Üreme için toksik madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye
nüfuz ettiğinde erkek ve dişilerin üreme fonksiyon ve kapasitelerini azaltan ve/veya doğacak
çocuğu etkileyecek kalıtımsal olmayan olumsuz etkileri meydana getiren veya olumsuz
etkilerin oluşumunu hızlandıran maddelerdir.
Kategori 1 İnsanda üreme yeteneğini bozduğu bilinen maddeler (Repr Cat 1)
Kategori 2 İnsanda üremeyi bozması muhtemel maddeler (Repr Cat 2)
Kategori 3 İnsanda üremeyi etkileyen maddelerdir (Repr Cat 3).
3.2.14. Çevre için tehlikeli madde (N): Çevre ortamına girdiğinde çevrenin bir veya
birkaç unsuru için hemen veya sonradan kısa veya uzun süreli tehlikeler gösteren
maddelerdir. Hemen tüm kimyasal maddeler esasında çevreye zararlı olmakla birlikte, bu
kapsamda yer alan maddeler denince ilk akla gelenler piller, plastikler, ağır metaller vs’dir.
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3.2.15. Radyoaktif madde: Radyoaktif ışıma yapan
(radyasyon da denilen alfa, beta ve gama ışınları yayan)
kimyasal maddelerdir. Örneğin, uranyum, radyum vs. Bazı
radyoaktif maddeler (radyoizotoplar) tıpta çeşitli amaçlar
için kullanılmaktadır. İyot-131, kobalt-60 gibi izotoplar
örnek olarak verilebilir.
Son zamanlarda bazı kimyasal madde sembollerinde değişiklikler yapılmıştır. Bunlar
aşağıda gösterilmiştir:
Eski Sembol (piktogram)

Yeni sembol (piktogram)

Çoğu kimyasal madde birden fazla tehlikeyi bir arada barındırabilir. Örneğin, borik
asit: tahriş edici ve aynı zamanda zehirlidir. Asetik asit: aşındırıcı ve yanıcı özelliklere
sahiptir.
Yeni 2 sembol:
Basınç altında gaz – Çok
soğuk gaz salınımı olabilir.
Eğer ısıtılırsa gaz içeriği
patlayabilir.
Kısa ve uzun süreli etkisine
maruz kalmak ciddi ve
uzun süreli sağlık etkilerine
neden olabilir.
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3.3. Risk ve Güvenlik İfadeleri
Belli bir tehlike kategorisi için (fiziko-kimyasal, insan sağlığı, çevre), bazı maddelere
sadece bir sembol verilir. Maddenin etkileri daha detaylı olarak risk ibareleriyle (R-ibareleri)
belirtilir (R, risk kelimesinden ileri gelir). R-ibareleri 65 farklı ibare ve aynı zamanda bu
ibarelerin kombinasyonlarından oluşmaktadır. Bir kategori içerisinde (İnsan sağlığı için
tehlike – Aşındırıcı) bazı R-ibareleri arasında bağlantı kurmak mümkündür, örneğin R35
(Ciddi yanıklara neden olur) ve R34 (yanıklara neden olur). R10: yanıcı, R43: Ciltle temasta
hassaslığa neden olabilir.
“S” ile gösterilen güvenlik (İngilizce: safety) ibarelerinde de kimyasal madde
ambalajlarında rastlanmaktadır. Bu kodlar herhangi bir maruziyet durumunda ne yapılması
gerektiğini bildirir. Örneğin, S28: Ciltle temastan sonra hemen bol sabun ve suyla yıkayın.
S36/37/39: Uygun koruyucu giysi, eldiven ve göz / yüz koruması kullanın.
Bu kodların amacı, başta can ve mal kaybı olmak üzere insan sağlığı ve çevreye
yönelik olası tehlikelerin önlenmelerine veya minimize edilmelerine yardımcı olmaktır.
Aşağıda "R" ve “S” kodların anlamları liste halinde verilmiştir.
Risk kodları ve anlamları
Risk Kodları

Anlamları

R1

Kuru halde iken patlama riski taşır

R2

Sürtünme, şiddetli çarpma, ateş (alev) veya diğer tutuşturucu kaynaklarla, patlama riski
taşır

R3

Sürtünme, şiddetli çarpma, ateş (alev) veya diğer tutuşturucu kaynaklarla, çok yüksek
patlama riski taşır

R4

Metallerde çok hassas ve patlayıcı nitelikte bileşikler oluşturur

R5

Isıtma ile patlama riski oluşabilir

R6

Havada veya havasız ortamda patlama riski taşır

R7

Yangına sebep olabilir

R8

Yanıcı maddelerle teması halinde, yangına sebep olabilir

R9

Yanıcı maddelerle karıştırılması halinde patlama risk taşır

R10

Alev alıcı (tutuşucu) madde, alev alma riski taşır

R11

Yüksek alev alma riski taşır

R12

Çok yüksek alev alma riski taşır

R13

Çok tutuşucu, alev alıcı sıvılaştırılmış gaz

R14

Su ile şiddetli reaksiyon verme riski taşır

R15

Su ile temas halinde, çok yüksek alev alma riski taşıyan gaz çıkış olur

R16

Yükseltgenlerle karıştırılması halinde, patlama riski taşır

R17

Havada kendiliğinden alev alma riski taşır
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R18

Kullanım esnasında alev alıcı /patlayıcı buhar /hava karışımının oluşma riskini taşır

R19

Patlayıcı peroksitler oluşturabilme riski taşır

R20

Solunması halinde zararlı olma riski taşır

R21

Deri ile temas halinde, zararlı olma riski taşır

R22

Yutulması halinde, zararlı olma riski taşır

R23

Solunması halinde, zehirli olma riski taşır

R24

Deri ile temas halinde, zehirli olma riski taşır

R25

Yutulması halinde, zehirli olma riski taşır

R26

Solunması halinde, yüksek ölçüde zehirli olma riski taşır

R27

Deri ile temas halinde, yüksek ölçüde zehirli olma riski taşır

R28

Yutulması halinde, yüksek ölçüde zehirli olma riski taşır

R29

Suyla temas halinde, zehirli gazlar salma riski taşır

R30

Kullanım esnasında, yüksek alev alıcı olabilme riski taşır

R31

Asitle temas halinde, zehirli gaz salma riski taşır

R31.1

Bazla temas halinde, zehirli gaz salma riski taşır

R32

Asitle temas halinde, yüksek ölçüde zehirli gaz salma riski taşır

R33

Kümulatif (canlıda birikim) etkisinin, zararlı olması riskini taşır

R34

Yanığa neden olma riski taşır

R35

Çok ciddi yanığa neden olma riski taşır

R36

Gözleri irite(tahriş) etme riski taşır

R37

Solunum sistemini irite(tahriş) etme riski taşır

R38

Deriyi tahriş etme riski taşır

R39

Geri dönüşü olmayan çok ciddi zararlara neden olma riski taşır

R40

Geri dönüşü olmayan zararlara neden olması muhtemel madde

R41

Gözlerde ciddi tahribat yapma riski taşır

R42

Solunması halinde olumsuz şekilde duyarlılaşmaya neden olması muhtemel madde

R43

Deri ile temas halinde, aşırı duyarlılığa neden olması muhtemel madde

R44

Kapalı sistemlerde ısıtılması halinde, patlama riski taşır

R45

Kansere neden olabilme riski taşır

R46

Kalıtımsal, genetik tahribata neden olabilme riski taşır

R47

Erken doğum, düşük, sakat doğuma neden olabilme riski taşır

R48

Uzun süre maruz kalındığında, ciddi sağlık sorunlarına neden olma riski taşır

R49

Solunması halinde, kansere neden olabilme riski taşır

R50

Sudaki canlılara çok zehirli olma riski taşır

R51

Sudaki canlılara zehirli olma riski taşır

R52

Sudaki canlılara zararlı olma riski taşır
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R53

Akuatik çevrelerde (denizler, akarsular, göller vb.) uzun vadede zararlı etkilere neden
olabilme riski taşır

R54

Flora’ya(doğal bitki topluluklarına) zehirli olma riski taşır

R55

Fauna’ya(doğal hayvan topluluklarına) zehirli olma riski taşır

R56

Toprak organizmalarına (canlılarına) zehirli olma riski taşır

R57

Arılara zehirli olma riski taşır

R58

Çevrede, uzun vadede zararlı etkilere neden olabilme riski taşır

R59

Ozon tabakasına zarar verme riski taşır

R60

Doğurganlığın engellenmesine neden olabilme riski taşır

R61

Ana rahmindeki cenine zarar verebilme riski taşır

R62

Doğurganlığı engellemesi muhtemel madde

R63

Ana karnındaki cenine zarar vermesi muhtemel madde

R64

Anne sütü emen bebeklere zarar verebilme riski taşır

Bazı kimyasalların, yukarıda belirtilen risklerden birkaçını birden taşıması söz
konusudur. Bu tür kimyasallar için birleşik risk kodları gereklidir. Aşağıda birleşik risk
kodlarının anlamları verilmektedir16.
R14/15: Su ile kolay alevlenebilir gaz oluşumuna yol açan şiddetli reaksiyon.
R15/29: Su ile temasta zehirli ve kolay alevlenebilir yanıcı gaz çıkarır.
R20/21: Solunması halinde/deri ile temasta sağlığa zararlıdır.
R20/22: Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlı.
R20/21/22: Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa zararlı.
R21/22: Deri ile temasta/yutulduğunda sağlığa zararlı.
R23/24: Solunduğunda ve deri ile temasta zehirlidir.
R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda zehirlidir.
R23/24/25: Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda zehirlidir.
R24/25: Deri ile temasta ve yutulduğunda zehirlidir.
R26/28: Solunduğunda ve yutulduğunda çok zehirlidir.
R26/27/28: Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda çok zehirlidir.
R27/28: Deri ile temasta ve yutulduğunda çok zehirlidir.
R36/37: Gözleri ve solunum sistemini tahriş eder.
R36/38: Gözleri ve deri tahriş eder.
R36/37/38: Gözleri solunum sistemini ve deriyi tahriş eder.
R37/38: Solunum sistemini ve deriyi tahriş eder.
R39/23: Zehirli: Solunduğunda geri dönüşü mümkün olmayan ciddi tehlike.
R39/24: Zehirli: Deri ile temasta geri dönüşü mümkün olmayan ciddi tehlike.
R39/25: Zehirli: Yutulduğunda geri dönüşü mümkün olmayan ciddi tehlike.
R39/23/24: Zehirli: Solunduğunda deri ile temas da geri dönüşü mümkün olmayan çok ciddi tehlike.
R39/23/25: Zehirli: Solunduğunda yutulduğunda geri dönüşü mümkün olmayan çok ciddi tehlike.
R39/24/25: Zehirli: Deri ile temasında ve yutulduğunda geri dönüşü mümkün olmayan çok ciddi
tehlike.

16

https://www.isgturkiye.com/konu/risk-ve-guvenlik-kodlari.4833/
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R39/23/24/25: Zehirli: Deri ile temasında yutulduğunda ve solunduğunda geri dönüşü mümkün
olmayan çok ciddi tehlike.
R39/26: Çok zehirli: Solunduğunda geri dönüşü mümkün olmayan çok ciddi tehlike.
R39/27: Çok zehirli: Deri ile temasında geri dönüşü mümkün olmayan çok ciddi tehlike.
R39/28: Çok zehirli: Yutulduğunda geri dönüşü mümkün olmayan çok ciddi tehlike.
R39/26/27: Çok zehirli: Deri ile temasında ve solunduğunda geri dönüşü mümkün olmayan çok ciddi
tehlike.
R39/26/28: Çok zehirli: Solunduğunda ve yutulduğunda geri dönüşü mümkün olmayan çok ciddi
tehlike.
R39/27/28: Çok zehirli: Yutulduğunda ve deri ile temasında geri dönüşü mümkün olmayan çok ciddi
tehlike.
R39/26/27/28: Çok zehirli: Solunduğunda deri ile temasında ve yutulduğunda geri dönüşü mümkün
olmayan çok ciddi tehlike.
R40/20: Zararlı: Solunduğunda geri dönüşü mümkün olmayan zararlara neden olabilir.
R40/21: Zararlı: Deri ile temasında geri dönüşü mümkün olmayan zararlara neden olabilir.
R40/22: Zararlı: Yutulduğunda geri dönüşü mümkün olmayan zararlara neden olabilir.
R40/20/21: Zararlı: Solunduğunda ve deri ile temasında geri dönüşü mümkün olmayan zararlara
neden olabilir.
R40/20/22: Zararlı: Solunduğunda ve yutulduğunda geri dönüşü mümkün olmayan zararlara neden
olabilir.
R40/20/21/22: Zararlı: Solunduğunda deri ile temasında ve yutulduğunda geri dönüşü mümkün
olmayan zararlara neden olabilir.
R42/43: Solunduğunda ve deri ile temasında alerji yapabilir.
R48/20: Zararlı: Solunması ve uzun süreli temasında sağlık açısından ciddi tehlikelere neden olur.
R48/21: Zararlı: Deri ile uzun süreli temasında sağlık açısından ciddi tehlikelere neden olur.
R48/22: Zararlı: Yutulması ile uzun süreli temasında sağlık açısından ciddi tehlikelere neden olur.
R48/20/21: Zararlı: Solunması ve deri ile uzun süreli temasında sağlık açısından ciddi tehlikelere
neden olur.
R48/20/22: Zararlı: Solunması ve yutulması ile uzun süreli temasında sağlık açısından ciddi tehlikelere
neden olur.
R48/21/22: Zararlı: Yutulması ve deri ile uzun süreli temasında sağlık açısından ciddi tehlikelere
neden olur.
R48/20/21/22: Zararlı: Solunması deri ile teması ve yutulması ile uzun süreli temasında sağlık
açısından ciddi tehlikeler olur.
R48/23: Zehirli: Solunması ve uzun süreli temasında sağlık açısından ciddi tehlikelere neden olur.
R48/24: Zehirli: Deri ile temasında sağlık açısından ciddi tehlikelere neden olur.
R48/25: Zehirli: Yutulması ile uzun süreli temasında sağlık açısından ciddi tehlikelere neden olur.
R48/23/24: Zehirli: Solunması ve deri ile uzun süreli temasında sağlık açısından ciddi tehlikelere
neden olur.
R48/24/25: Zehirli: Solunması ve yutulması ile uzun süreli temasında sağlık açısından ciddi tehlikelere
neden olur.
R48/23/24/25: Zehirli: Solunması yutulması ve deri ile uzun süreli temasında sağlık açısından ciddi
tehlikelere neden olur.
R50/53: Suda yaşayan canlılar için çok zehirli su çevresine uzun vadede olumsuz etkilerde bulunabilir.
R51/53: Suda yaşayan canlılar için zehirli su çevresine uzun vadede olumsuz etkilerde bulunabilir.
R52/53: Suda yaşayan canlılar için zararlı su çevresine uzun vadede olumsuz etkilerde bulunabilir.
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Güvenlik kodları ve anlamları
Güvenlik Kodları

Anlamları

S1

Kilit altında saklayın

S2

Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın

S3

Serin yerde saklayın

S4

Yaşam alanlarından uzak tutun

S5

Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği ” … sıvısı içinde” saklayın

S5.1

Su içinde saklayın

S5.2

Petrol içinde saklayın

S5.3

Parafin yağı içinde saklayın

S6

Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği “……inert gazı altında” saklayın

S6.1

Azot altında saklayın

S6.2

Argon altında saklayın

S6.3

Karbon dioksit altında saklayın

S7

Kimyasalı barındıran kabı, “sıkıca kapalı tutun”

S8

Kimyasalı barındıran kabı, “kuru tutun”

S9

Kimyasalı barındıran kabı, “iyi havalandırılmış bir yerde saklayın”

S12

Kimyasalı barındıran kabı, “sımsıkı kapalı (gaz sızdırmaz şekilde kapalı) tutmayın”

S13

“İnsan ve hayvanların besin maddelerinden uzakta” saklayın

S14

Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği ve kimyasal ile uyumsuz olan “…………..maddesinden
/maddelerinden uzak tutun

S14.1

İndirgenlerden, ağır metal bileşiklerinden asitlerden ve bazlardan uzak tutun

S14.2

Yükseltgenlerden, asidik bileşiklerden ve ağır metal bileşiklerinden uzak tutun

S14.3

Demirden uzak tutun

S14.4

Su ve bazlardan uzak tutun

S14.5

Asitlerden uzak tutun

S14.6

Bazlardan uzak tutun

S14.7

Metallerden uzak tutun

S14.8

Yükseltgenlerden ve asidik bileşiklerden uzak tutun

S14.9

Kolay alev alıcı organik maddelerden uzak tutun

S14.10

Asitlerden, indirgenlerden ve alev alıcı maddelerden uzak tutun

S14.11

Alev alıcı maddelerden uzak tutun

S15

Isıdan uzak tutun (koruyun)

S16

Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun ve yakınında sigara içmeyin

S17

Yanıcı maddelerden uzak tutun.

S18

Kimyasalı barındıran kabı açarken ve tutarken özen (dikkat) gösterin
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S20

Alev alıcı maddelerden uzak tutun

S21

Kimyasal ile çalışırken sigara içmeyin

S22

Kimyasalın tozunu solumayın

S23

Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği “gaz/buhar/duman/sprey vb. formlarında solumayın”

S23.1

Gaz olarak solumayın

S23.2

Buhar olarak solumayın

S23.3

Sprey halinde solumayın

S23.4

Dumanlarını solumayın

S23.5

Buhar ve sprey halinde solumayın

S24

Kimyasalın “deri ile temasından” kaçının

S 25

Kimyasalın “göz ile temasından” kaçının

S 26

Kimyasalın “gözle teması” halinde, “gözü bol su ile defalarca yıkayın”

S 27

Kimyasalın bulaştığı tüm giysileri derhal çıkarın

S 28

Kimyasalın “deri ile teması” halinde, “deriyi üretici firmanın önerdiği bol miktarda
…………………………..ile yıkayın”

S. 28.1

Bol miktarda su ile yıkayın

S. 28.2

Bol miktarda su ve sabunla yıkayın

S 28.3

Bol miktarda su, sabun ve mümkünse polietilen glikol 400 ile yıkayın

S 28.4

Bol miktarda polietilen glikol 300 ve etanol (2:1) karışımı ile ve daha sonra su ve sabunla
yıkayın

S 28.5

Bol miktarda polietilen glikol 400 ile yıkayın

S 28.6

Bol miktarda polietilen 400 ile yıkayıp ardından bol su ile durulayın

S 28.7

Bol miktarda su ve asitli sabun ile yıkayın

S 29

Lavaboya dökmeyin

S 30

Kimyasala asla su ilave etmeyin

S 33

Elektrostatik yüklemelere karşı önlem alın

S 34

Çarpma ve sürtünmeden kaçının

S 35

Kimyasal ve onu barındıran kap, en uygun şekilde imha edilmelidir

S 35.1

Kimyasal ve onu barındıran kap, imha edilmeden önce % 2’lik NaOH ile muamele
edilmelidir

S 36

Kimyasalla çalışırken uygun niteliklerde “koruyucu giysiler” giyin

S37

Kimyasalla çalışırken, uygun niteliklerde “koruyucu eldiven” kullanın

S38

Havalandırmanın yetersiz olması durumunda, “maske” kullanın

S 39

Kimyasalla çalışırken “koruyucu gözlük/yüz maskesi” kullanın

S 40

Kimyasalla bulaşan zemini ve malzemeleri temizlemek için üretici firmanın önerdiği.
“……………………..” kullanın

S 40.1

Bol miktarda su kullanın
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S 41

Yangın ve/veya patlama durumunda dumanlarını solumayın

S 42

Kimyasalın “buharlaştırılması veya püskürtülmesi halinde, üretici firmanın önerdiği türden
maske kullanın

S 43

Yangın anında üretici firmanın önerdiği yangın söndürücüsünü kulanın.

S 43.1

Yangın anında, “su” kullanın

S 43.2

Yangın anında, “su veya toz söndürücü” kullanın

S 43.3

Yangın anında, “toz söndürücü kullanın.” (Asla su kullanmayın)

S 43.4

Yangın anında, “CO2 kullanın. ” (Asla su kullanmayın)

S 43.6

Yangın anında, “kum kullanın.” (Asla su kullanmayın)

S 43.7

Yangın anında, “metal yangın tozu kullanın” (asla su kullanmayın)

S 43.8

Yangın anında, “kum, CO2ve toz söndürücü kullanın.” (Asla su kullanmayın)

S 45

Kendinizi iyi hissetmediğinizde veya kaza durumunda, “derhal doktora başvurun.”
(mümkünse, kimyasalın etiketini de doktora gösteriniz)

S 46

Kimyasalın yutulması halinde derhal doktora başvurun. (Doktora kimyasalın kabını veya
etiketini gösteriniz)

S 47

Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği .”………………………..°C sıcaklığın altında” tutun

S 48

Kimyasalı üretici firmanın önerdiği .”………………………maddesi ile ıslak” tutun

S 48.1

Su ile ıslak tutunuz

S 49

Kimyasalı “orjinal kabında” saklayın

S 50

Kimyasalı üretici firmanın önerdiği “………………………….maddesi ile karıştırmayın”

S 50.1

Asitlerle karıştırmayın

S 50.2

Bazlarla karıştırmayın

S 50.3

Kuvvetli asitlerle, kuvvetli bazlarla veya demir olmayan metallerle ve tuzları ile
karıştırmayınız

S 51

Kimyasalı sadece “iyi havalandırılmış yerlerde” kullanın

S 52

İç mekanlardaki geniş yüzeylerin kullanımı için uygun değildir

S 53

Kimyasala “maruz kalmaktan” kaçının

S 56

Kimyasalın ve kabının imha edilmesini, “tehlikeli maddelere özel bir imha bölgesinde
gerçekleştirin

S 57

Kimyasalın çevreye bulaşmaması için, uygun bir kap kullanınız

S 59

Kimyasalın temizlenerek yeniden kullanımı için üretici firmadan bilgi alın

S 60

Kimyasal ve kabı tehlikeli atık madde olarak imha edin

S 61

Çevreye sızmasından bulaşmasından kaçınmak için, “özel güvenlik önlemlerinden
yararlanın”

S 62

Kimyasalın yutulması halinde, hastayı kusturma yoluna gitmeyiniz. Derhal kimyasalın
kabını veya etiketini yanınıza alarak, doktora başvurun
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Uygulama Soruları
Kimyasal maddeleri kaç sınıfa ayırmak mümkündür? İsimleri nelerdir?
Kurukafa sembolü hangi tür maddeler için kullanılır?
Çevreye zararlı madde sembolü nedir?
Asitler hangi tür kimyasal madde sınıfına girer?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tehlikelerine göre kimyasal maddeler gruplara ayrılarak sembolleri gösterildi. Toksik madde,
patlayıcı madde, kanserojen madde, tahriş edici madde, radyoaktif madde, oksitleyici madde
kavramları açıklandı. Ayrıca kendi içinde alt gruplar içeren bazı kimyasal madde gruplarından
bahsedildi.
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Bölüm Soruları
1) Kimyasal maddeler ortak özelliklerine göre kaç gruba ayrılır?
a)
b)
c)
d)
e)

11
12
13
14
15

2) Kuru kafa sembolü ile birlikte T+ işaretinin kullanılması hangi kimyasal madde
sınıfını sembolize eder?
a)
b)
c)
d)
e)

Çok toksik madde
Toksik madde
Mutajen madde
Kanserojen madde
Radyoaktif madde

3) Siyanür, arsenik trioksit, karbonmonoksit gibi kimyasal maddeler hangi kimyasal
madde grubunda yer alır?
a)
b)
c)
d)
e)

Radyoaktif madde
Mutajen madde
Çok toksik madde
Yanıcı madde
Patlayıcı madde

4) Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız deterjanlar hangi kimyasal madde
sınıfına girer?
a)
b)
c)
d)
e)

Tahriş edici maddeler
Aşındırıcı maddeler
Toksik maddeler
Zararlı maddeler
Oksitleyici maddeler

5) Aşağıdakilerden hangisi Kolay Alevlenir Madde sınııfnda yer alır?
a)
b)
c)
d)
e)

Hidroklorik asit
Karbon dioksit
Arsenik trioksit
Metalik civa
Etil alkol

6) Aşağıdaki sembol (piktogram) hangi kimyasal madde sınıfını sembolize eder?
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a) Çok toksik madde
b) Tahriş edici madde
c) Mutajen madde
d) Kanserojen madde
e) Radyoaktif madde
7) Kolay Alevlenir Madde ile Çok Kolay Alevlenir Madde arasındaki farkı açıklamak için
aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Her ikisinin piktogramı da aynıdır, ancak Kolay Alevlenir Madde piktogramında F
işareti, Çok Kolay Alevlenir Madde piktogramında ise F+ işareti bulunur.
b) Her ikisi de parlama noktası 25 °C’nin altındadır.
c) Her ikisi de oda sıcaklığında kolayca buharlaşabilir.
d) Kolay Alevlenir Maddelerin parlama noktası 21 °C’nin altında, Çok Kolay Alevlenir
Maddelerin parlama noktası ise 0°C’nin altındadır.
e) Çok Kolay Alevlenir Maddelerin kaynama noktası 35 °C’nin altında bulunur, Kolay
Alevlenir Maddelerin parlama noktası ise 35 °C’nin üzerindedir.
8) Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli ölçüde
ekzotermik reaksiyona neden olan maddelere ne ad verilir?
a) Çok toksik madde
b) Kanserojen madde
c) Aşındırıcı madde
d) Yanıcı madde
e) Oksitleyici madde
9) Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen hidroklorik asit, sodyum
hidroksit, krom oksit gibi maddeler aşağıdaki seçeneklerde yer alan gruplardan hangisinde
yer alır?
a) Mutajen madde
b) Kanserojen madde
c) Aşındırıcı madde
d) Radyoaktif madde
e) Toksik madde
10) Etilalkol, metalik sodyum gibi hava ile temasında alevlenebilen, ateş kaynağı ile kısa
süreli temasta hemen yanabilen, çok düşük parlama noktasına sahip olan veya su ile
temasında çok kolay alevlenir gaz yayan maddeler ve müstahzarlara ne ad verilir?
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a) Kolay alevlenir madde
b) Çok kolay alevlenir madde
c) Yanıcı madde
d) Oksitleyici madde
e) Radyoaktif madde
11) Aşağıdaki sembol ne anlama gelir?

a) Basınç altında gaz – Çok soğuk gaz salınımı olabilir. Eğer ısıtılırsa gaz içeriği
patlayabilir.
b) Kısa ve uzun süreli etkisine maruz kalmak ciddi ve uzun süreli sağlık etkilerine neden
olabilir.
c) Çok toksik madde
d) Kanserojen madde
e) Yanıcı madde
12) Repr Cat 1, Repr Cat 2 ve Repr Cat 3 ifadeleri hangi tip kimyasal maddeler için
kullanılır?
a) Mutajen madde
b) Çevre için tehlikeli madde
c) Kanserojen madde
d) Üreme için toksik madde
e) Radyoaktif madde
13) Katı, sıvı veya gaz durumlarında kullanılmalarını tehlikeli yapacak özelliklere sahip
maddelere ne denir?
a) Tahriş edici madde
b) Kriyojenik madde
c) Aşındırıcı madde
d) Mutajen madde
e) Oksitleyici madde

Cevaplar
1) e, 2) a, 3) c, 4) d, 5) e, 6) b, 7) c, 8) e, 9) c, 10) a, 11) a, 12) d, 13) b
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BÖLÜM 4:
KİMYASAL MADDELERİN RİSKLERİNE GÖRE
SINIFLANDIRILMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Kimyasal Maddelerin Risklerine Göre Sınıflandırılması
Zararlılar
Zehirliler
Çok Zehirliler
Tahriş Ediciler
Radyoaktif Maddeler
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Anahtar Kavramlar

Zararlı madde, zehirli madde, tahriş edici madde, radyoaktif maddeler
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4.1. Giriş
Kimyasal maddeler çok çeşitli etkilere (risklere) sahiptir. Bu etkilerine göre farklı
gruplarda yer alırlar. Bu bölümde risklerine göre kimyasal maddelerin nasıl sınıflandırıldığı
üzerinde durulacaktır (Ayrıca bkz. Bölüm 3)
4.2. Kimyasal Maddelerin Risklerine Göre Sınıflandırılması
Risklerine göre kimyasal maddeleri çeşitli şekillerde sınıflandırmak mümkündür. En
geniş sınıflandırma yapıldığı takdirde 16 grup karşımıza çıkmaktadır.
4.2.1. 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,
jelâtinimsi haldeki maddeler.
4.2.2. Oksitleyici madde: Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile
de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddeler.
4.2.3. Çok kolay alevlenir madde: 0 °C’den düşük parlama noktası ve 35 °C’den
düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında
hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddeler.
4.2.4. Kolay alevlenir madde
- Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında hava ile temasında ısınabilen ve
sonuç olarak alevlenen,
- Ateş kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden yanabilen ve ateş kaynağının
uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı haldeki,
- Parlama noktası 21 °C 'nin altında olan sıvı haldeki,
- Su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarda, çok kolay alevlenir gaz yayan
maddelerdir.
4.2.5. Alevlenir madde: Parlama noktası 21 °C - 55 °C arasında olan sıvı haldeki
maddeler.
4.2.6. Çok toksik madde: Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında,
deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden
olan maddeler.
4.2.7. Toksik madde: Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri
yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan
maddeler.
4.2.8. Zararlı madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla nüfuz
ettiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeler.
4.2.9. Aşındırıcı madde: Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden
olabilen maddeler.
4.2.10. Tahriş edici madde: Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya
tekrarlanan temasında lokal eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen, aşındırıcı
olarak sınıflandırılmayan maddelerdir.
4.2.11. 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.
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4.2.12. Kanserojen madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz
ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddeler.
4.2.13. Mutajen madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz
ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran
maddeler.
4.2.14. Üreme için toksik madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye
nüfuz ettiğinde erkek ve dişilerin üreme fonksiyon ve kapasitelerini azaltan ve/veya doğacak
çocuğu etkileyecek kalıtımsal olmayan olumsuz etkileri meydana getiren veya olumsuz
etkilerin oluşumunu hızlandıran maddeleri ifade eder.
4.2.15. Çevre için tehlikeli madde: Çevre ortamına girdiğinde çevrenin bir veya
birkaç unsuru için hemen veya sonradan kısa veya uzun süreli tehlikeler gösteren maddeleri
ifade eder.
4.2.16. Radyoaktif Madde: Radyasyon (radyoaktif ışın) yayma özelliğine sahip
maddelerdir. Radyasyon denilen tehlikeli ışın tehlike türlerine göre 3 gruba ayrılır, ve doza
bağlı olarak öldürücü, kanserojen ve uzun vadede olumsuz etkiler bırakan özelliklere
sahiptirler.
4.3. Birleşmiş Milletlerin Kimyasal Maddeleri Taşıma Özelliklerine Göre
Sınıflandırması
BM tarafından hazırlanan tavsiye kararı UNRTDG (United Nations Recommendations on the
Transport of Dangerous Goods) kimyasalları 9 sınıfa ayırmaktadır.
1- Patlayıcı Maddeler,
2- Sıkıştırılmış, Sıvılaştırılmış Basınç Altında Yoğunlaştırılmış Parlayıcı, Parlayıcı
Olmayan ve Zehirli Gazlar,
3- Kolaylıkla Parlayabilen Sıvılar,
4- Kolaylıkla Parlayabilen Katılar,
5- Okside Edici Maddeler, Organik Peroksitler,
6- Zehirli ve Enfeksiyona Neden Olabilecek Maddeler,
7- Radyoaktif Maddeler,
8- Aşındırıcı Maddeler,
9- Diğer Zararlı Maddeler.

59

Uygulama Soruları
Birleşmiş Milletler taşıma özelliklerine göre kimyasal maddeleri kaç gruba ayırır?
Radyoaktif maddelerin özellikleri nelerdir?
En geniş anlamda kimyasal maddeleri risklerine göre kaç sınıfa ayırmak mümkündür?
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Bölüm Soruları
1) Çok kolay alevlenir madde tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a) Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli ölçüde
ekzotermik reaksiyona neden olan maddeler.
b) 0 °C’den düşük parlama noktası ve 35 °C’den düşük kaynama noktasına sahip sıvı
haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen,
gaz haldeki maddeler.
c) Parlama noktası 21 °C - 55 °C arasında olan sıvı haldeki maddeler.
d) Ateş kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden yanabilen ve ateş kaynağının
uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı haldeki maddeler.
e) Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde
insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara neden olan maddeler.
2) Zararlı madde tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak yapılmıştır?
a) Radyasyon (radyoaktif ışın) yayma özelliğine sahip maddelerdir.
b) Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında lokal
eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen maddeler.
c) Ateş kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden yanabilen ve ateş kaynağının
uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı haldeki maddeler.
d) Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla nüfuz ettiğinde
insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir.
e) Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla nüfuz ettiğinde insan sağlığı
üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir.
3) Aşağıdaki seçenekler verilmiş olan tanımlardan hangisi alerjik madde için uygundur?
a) Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet meydana getirme
özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakteristik olumsuz
etkilerin ortaya çıkmasına neden olan maddeler.
b) Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla nüfuz ettiğinde insan sağlığı
üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeler.
c) Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen maddeler.
d) Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik
hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddeler.
e) Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli
ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddeler.
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4) 0 °C’den düşük parlama noktası ve 35 °C’den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki
maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki
maddelere ne ad verilir?
a) Kolay alevlenir madde
b) Patlayıcı madde
c) Zararlı madde
d) Çok kolay alevlenir madde
e) Aşındırıcı madde
5) “Tahriş edici madde” için en uygun tanım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında lokal
eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen maddelerdir.
b) Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik
hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddelerdir.
c) Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen kimyasal maddelerdir.
d) Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan
sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeler.
e) Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli ölçüde
ekzotermik reaksiyona neden olan maddeler.
6) Birleşmiş Milletlerin tavsiye kararı olarak bilinen ve kısaca UNRTDG (United Nations
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods: Birleşmiş Milletler’in Tehlikeli
Maddelerin Taşınması ile ilgili Tavsiye Kararı) olarak gösterilen karara göre kimyasal
maddeler kaç sınıfa ayrılır?
a) 11
b) 10
c) 9
d) 8
e) 7
7) Risklerine göre kimyasal maddeler en geniş şekilde sınıflandırılırsa maksimum kaç grup
oluşturulabilir?
a) 14
b) 15
c) 16
d) 17
e) 18
8) Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında hava ile temasında ısınabilen ve alevlenen;
ateş kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden yanabilen ve ateş kaynağının
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uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden; parlama noktaları 21 °C'nin altında
olan sıvı haldeki ve su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarda, çok kolay
alevlenir gaz yayan maddeler için aşağıdaki tanımlardan hangisi kullanılır?
a) Kolay alevlenir madde
b) Patlayıcı madde
c) Alevlenir madde
d) Çok kolay alevlenir madde
e) Aşındırıcı madde
9) Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen kimyasal maddeler için
aşağıdaki seçeneklerde verilen tanımlardan hangisi uygundur?
a) Alerjik madde
b) Mutajen madde
c) Çok toksik madde
d) Aşındırıcı madde
e) Patlayıcı madde
10) Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde erkek ve dişilerin üreme
fonksiyon ve kapasitelerini azaltan ve/veya doğacak çocuğu etkileyecek kalıtımsal
olmayan olumsuz etkileri meydana getiren veya olumsuz etkilerin oluşumunu hızlandıran
maddelere ne denir?
a) Çok toksik madde
b) Çevre için tehlikeli madde
c) Radyoaktif madde
d) Alerjik madde
e) Üreme için toksik madde

Cevaplar
1) b, 2) e, 3) c, 4) d, 5) a, 6) c, 7) c, 8) a, 9) d, 10) e
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BÖLÜM 5:
TAHRİŞ EDİCİ MADDELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Tahriş edici madde nedir?
Tahriş edici maddelerin genel özellikleri
Günlük yaşamda kullanılan tahriş edici maddeler
Tahriş edici maddelerden korunma yolları
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Anahtar Kavramlar

Tahriş edici madde, Mukoza, Buhar, Korunma,
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5.1. Giriş
Ciltte tahriş edici (kabarma, kızarma, kaşıntı vs) özelliklere sahip kimyasal maddelere
tahriş edici maddeler denir. Bunlara irritan (İngilizcesi: irritant) maddeler de denir. Bu
maddeler genelde temas yolu ile bulaşırlar, ya da buharlaşabilme özelliğine sahip iseler
kendiliğinden kolayca bulaşabilirler. Dolayısıyla bu tür maddelerden korunma son derece
önemli/hassas bir problemdir.
Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkındaki 28733
Sayılı Yönetmelikte tahriş edici maddeler şöyle tanımlanır: “Mukoza veya cilt ile direkt
olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında lokal eritem, eskar veya ödem oluşumuna
neden olabilen, aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan maddeler” (Bkz. Bölüm 14).
5.2. Tahriş Edici Gazlar
Tahriş edici maddeler genellikle gaz halde bulunurlar. Bazı sıvı maddeler kolay
buharlaşabildikleri için bu özelliklerinden dolayı tahriş edici etki yaparlar. Katı maddeler ise
elle veya cilt ile temas etmeleri suretiyle tahriş edici etkilerini gösterirler. Bazı tahriş edici
maddeler su ile temas ettikleri anda sudaki çözünürlükleri ya da su ile kimyasal tepkime
vermelerinden dolayı tahriş edici etki gösterirler. Azot dioksit (NO2), kükürt dioksit (SO2),
hidroklorik asit (HCl), klor gazı (Cl2) örnek olarak verilebilir.
Tahriş edici (irritan) gazlar, asidik özellikleri ve suda çözünürlükleri sebebiyle, solunum sistemleri üzerinde tahriş edici etki gösterirler. Özellikle üst solunum yolları ve
akciğerlere ulaşan bu tür buharlar, derinin ve dokuların nemi ile asidik çözelti oluşturarak
temas ettikleri dokuları tahriş ederler. Amonyak, kükürtdioksit, fosgen, klor, azot oksitleri ve
asit buharları bu gruba girerler. Bu tür gazlardan korunmak için en uygun yol, gaz maskesi
takmaktır.
Amonyak (NH3); Endüstride bazı sentez işlerinde, gübre ve bazı boyaların imalatı ile
soğutucu olarak kullanılır. Dağlayıcı ve yakıcıdır. 5.000 - 10.000 ppm’lik miktarlar kısa
sürede öldürücü olur. MAK (Müsaade edilen azami konsantrasyon): 25 ppm (18 mg/m3)
Akut Etkilenme; Gözler, mukozalar ve solunum yollan üzerinde tahriş edici yakıcı etki
gösterir. Kornea üzerinde körlüğe kadar giden lezyonlar oluşur. Bronşit ve akciğer ödemi
görülür.
Kronik etkilenme; Düşük konsantrasyonlarda çok uzun süreli etkilenmelerde kronik
bronşit olabileceği belirtilmekle birlikte, bu konuda kesin bir kanaat yoktur.
Korunma; Çevre tedbirleri, maske kullanımı, ortam kontrolü. Derişik NH3 çözeltisi ile
temas halinde vücudun derhal yıkanması gerekir. Klasik yanık tedavisi uygulanır.
Formaldehit (HCHO); Normal sıcaklıkta gaz halindedir. Endüstride %35-40’lık
çözeltisi (formalin) kullanılır.
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Etkisi: Mukozaları tahriş eder. Ağız yolu ile alınırsa böbrek bozuklukları, solunum
zorluklan görülür. Kronik olarak egzamalar oluşturur.
Azot oksitler (NOx): N2O, NO2 ve NO bileşiklerine genel olarak azot oksitler denir.
Azot oksit gazları, kırmızı esmer renkte, havadan hafif derecede ağır dumanlar halindedir. En
yaygın ve kararlı olanı NO2’dir. Rahatsız edici bir kokusu vardır. Su veya nem ile temasta
nitrik asit (HNO3) oluşumu ile tahriş etkisi vardır. Bu özelliği nedeniyle asit yağmuru
oluşturan bir gazdır. MAK değeri: 5 ppm (9 mg/m3).
Kükürt Dioksit (SO2): Kükürt dioksit, kükürt içerikli yanıcı maddelerin yanmasıyla
oluşur. Oldukça zararlı bir tahriş edicidir. İtici bir kokusu vardır, boğucudur. Son derece
reaktiftir, yani kolay tepkimeye girer. Su ve hava ile birleştiğinde asit yağmurunu oluşturan
sülfürik asit oluşturmaktadır (H2SO4). Asit yağmurları ise, ormanlık alanların kaybolmasına,
su ve sudaki yaşamı etkileyecek asit oluşumlarına, yapı ve yapı elemanlarının korozyonlara
uğramasına neden olabilmektedir. Günlük havadaki kabul edilebilir miktarı 0,68 mg/kg’dır.

Kükürt dioksit
5.3. Biber Gazı
Biber gazı bir aerosol halde bulunan bir karışımdır. İçerisinde capsaicin (kapsaisin)
denilen tahriş edici bir kimyasal madde vardır. Bu madde acı biberde bol miktarda bulunduğu
için bu karışıma biber gazı denir. Kapsaisin katı olduğu için aerosol şeklinde kullanılır.
(Aerosol, bir katının veya bir sıvının gaz ortamı içerisinde dağılmasıdır.) Biber gazı dışında
başka göz yaşartıcı aerosoller de vardır. Biber gazı, burun, göz ve ağız içinde mukozayı tahriş
ettiği için korunmak için gaz maskesi ve koruyucu gözlük takmak gerekmektedir. Teması
halinde yüzü bol su ile yıkamak gerekir.

Gaz maskesi ve koruyucu gözlük
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Gaz ve aerosollerin yanında buharlaşabilen bazı sıvılar ve toz olarak havaya karışabilen katı
maddeler de tahriş edici etki gösterirler.
5.4. Gaz Maskeleri: Gaz maskeleri zehirli, tahriş edici gazlardan korunmak için en ideal
korunma aparatıdır. Gaz maskesi filtreleri üç temel prensibi kullanır. Maskeler havadaki
zararlı maddeleri temizlemek için bu prensiplerden birini ya da bir kaçını birlikte kullanır.17
 Gözenekli filtre yapısıyla parçacık girişini engelleme (Parçacık Filtrasyonu)
 Zehirli maddeyle kimyasal reaksiyon vererek etkisizleştirme
 Absorpsiyon veya adsorpsiyon ile etkisizleştirme

Bir gaz maskesinin detayı
Parçacık Filtrasyonu: Adından da anlaşılacağı gibi filtrede bulunan ince gözenekli ön filtre
ile havada asılı bulunan parçacıkları gözenekli yapıdan geçememe mantığına dayalı filtrasyon
(süzme) sistemidir. Ağzımıza tuttuğumuz mendil basit parçacık filtresine örnek olarak
gösterilebilir. Bu tarz filtreler kimyasal gazlardan çok biyolojik tehlikelere karşı kullanılır.
Örneğin, şarbon mikrobunun büyüklüğü 1 mikrondur, parçacık filtreleri ise 0,3 mikrona kadar
küçük olabilmektedir.
Kimyasal Reaksiyon İle Etkisizleştirme: Bu teknikte ortamdaki zehirli kimyasalla madde
ile kimyasal reaksiyon gösterecek başka bir kimyasal kullanılır. Filtreye ulaşan zehirli
kimyasal reaksiyona girerek farklı zehirsiz bir maddeye dönüşür, böylece korunma işlemi
gerçekleşmiş olur. Bu teknik tek ya da bir kaç benzer kimyasal için kullanabileceğinden
kullanım alanı sınırlıdır. Bu teknik ilk olarak birinci Dünya savaşında klor gazından
korunmak için kullanılmıştır.
Absorpsiyon veya adsorpsiyon ile etkisizleştirme (Aktif Kömür): Aktif kömür ile zehirli
kimyasalları tutmak, gaz maskesi filtrelerinde kullanılan en yaygın ve etkili yöntemdir.
Kömür özel teknikler ile gözenekli bir yapıya dönüştürülür. 1 Gram aktif kömürde 100-200
metre kare kadar bir yüzey alanı oluşmaktadır. Filtreden gecen kimyasal maddeler bu alanlara
17

https://www.ekipmandeposu.com/blog/gaz-maskesi-nasil-calisir/
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karbon tarafından tutularak filtreden geçmesi engellenir. Bu geniş karbon yüzeyi maske
kullanıldığı sürece azalır. Karbon yüzeyi tamamen zehirli kimyasalla dolduğu zaman filtrenin
de koruma özelliği bitmiş olur.

70

Uygulama Soruları
Azot dioksit su ile birleştiğinde neden tahriş edici özellik kazanır?
Amonyak gibi tahriş edici gazlar ilk olarak hangi organlar üzerinde olumsuz etki yaparlar?
Biber gazı hangi organları olumsuz etkiler, korunmak için ne yapmak gerekir?
En bilinen tahriş edici gazlar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tahriş edici madde nedir? Tahriş edici maddelerin genel özellikleri
Günlük yaşamda karşımıza çıkan tahriş edici maddeler nelerdir?
Tahriş edici maddelerden korunma yolları.
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Bölüm Soruları
1) Tahriş edici gazlara maruz kalındığında aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Su ile yıkamak
Maske kullanmak
Temiz havaya çıkmak
Merhem sürmek
Kolonya sürmek

2) Aşağıdakilerden hangisi tahriş edici madde sınıfına girmez?
a)
b)
c)
d)
e)

Azot oksitler
Formaldehit
Siyanür
Amonyak
Biber gazı

3) Biber gazı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)
b)
c)
d)
e)

Gaz halde bulunan bir kimyasal maddedir.
Katı bir madde olan kapsaisinin aerosol hale getirilmesiyle elde edilen karışımdır.
Biber gazının aktif maddesi kapsaisin olup bu madde acı biberde bol miktarda bulunur.
Gözler, solunum yolları ve mukoza üzerinde etkilidir.
Biber gazı ile temas halinde yüzü bol su ile yıkamak gerekir.

4) Tahriş edici maddelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Tahriş ediciler su ile temas halinde etkilerini kaybederler.
Katı maddeler tahriş edici etkiye sahip değildirler.
Solunum yolu, mukoza ve gözlere olumsuz etki yaparlar.
Temas edidiğinde bol su ile yıkayıp yanık tedavisi uygulanır.
Tahriş edici maddeler genellikle gaz halde bulunurlar.

5) Tahriş edici maddelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Tahriş edici gazlar, asidik özellikleri ve suda çözünürlükleri sebebiyle, solunum
sistemleri üzerinde tahriş edici etki gösterirler.
b) Özellikle üst solunum yollan ve akciğerlere ulaşan tahriş edici madde buharları, derinin
ve dokuların nemi ile asidik çözelti oluşturarak temas ettikleri dokuları tahriş ederler.
c) Amonyak, kükürtdioksit, fosgen, klor, azot oksitleri ve asit buharları tahriş edici
gazlardır.
d) Katı maddeler tahriş edici etkiye sahip değildirler.
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e) Bazı sıvı maddeler kolay buharlaşabildikleri için bu özelliklerinden dolayı tahriş edici
etki yaparlar.
6) Bir katının veya bir sıvının gaz ortamı içerisinde homojen dağılması ile elde edilen basınçlı
karışıma ne ad verilir?
a) Sıvılaştırma
b) Depolama
c) Karışım
d) Çözelti
e) Aerosol
7) Tahriş edici bir gaz olan amonyak için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kimyasal formülü NH3’tür.
b) Endüstride gübre sanayiinde kullanılır.
c) Gözler, mukozalar ve solunum yollan üzerinde tahriş edici yakıcı etki gösterir.
d) Kokusuz bir gazdır.
e) Genellikle sulu çözeltileri şeklinde bulunur.
8) Aşağıda bazı tahriş edici maddelerin isimleri ile kimyasal formülleri eşleştirilmiştir. Bu
eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) Azot dioksit = NO2
b) Kükürt dioksit = CO2
c) Amonyak = NH3
d) Hidroklorik asit = HCl
e) Klor gazı = Cl2
9) Aşağıdaki tahriş edici maddelerden hangisi gaz halde bulunur?
a) Sodyum hidroksit
b) Sönmemiş kireç
c) Kükürt dioksit
d) Fenol
e) Sodyum hipoklorit
10) Aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisi asit yağmurları sonucu oluşan bir asittir?
a) HCN
b) NH3
c) HNO3
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d) HCl
e) SO2
11) Gaz maskeleri zehirli kimyasalları en etkili biçimde nasıl engeller?
a) Zehirli kimyasalların geçmelerini engellerler.
b) Parçalayıp başka bir kimyasal dönüştürürler.
c) Gaz maskelerinde antidot bulunur.
d) İçerdiği aktif kömür ile zehirli kimyasalı tutarlar (adsorbe ederler).
e) Zehirli kimyasalları yüksek ısı ile parçalarlar.

Cevaplar : 1) e, 2) c, 3) e, 4) a, 5) b, 6 ) e, 7) d, 8) b, 9) c, 10) c, 11) d.
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BÖLÜM 6:
ZEHİRLİ KİMYASALLAR VE KANSEROJEN MADDELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Zehirli (Toksik) Kimyasallar
Kanserojen Maddeler
Toksik maddelerin toksik etki derecelerine göre listesi
Zehir ve Antidot

77

Anahtar Kavramlar

Zehir, toksik madde, zehirlenme, antidot, kanserojen madde
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6.1. Giriş
Kimyasal madde deyince aklımıza zehirli ya da zararlı maddeler gelmektedir.
Gerçekten de kimyasal maddelerin pek çoğu zehirli ve değişik şekillerde zarar verme
özelliklerine sahiptirler. Zehirleyici etki gösteren maddelere toksik maddeler de denir.
İnsanlığın varoluşundan günümüze kadar kimyasal madde (zehir) kullanarak çeşitli suikast ve
cinayetler işlenmiştir ve işlenmektedir. Zaman zaman kazalar sonucunda çeşitli zehirlenme
vakalarına da rastlanmaktadır. Zehirlenme oral yolla (ağız yoluyla) olabildiği gibi, solunum
yoluyla, cilt üzerinden nüfuz yoluyla da gerçekleşebilmektedir. Dolayısıyla toksik etki
gösteren ölümcül maddeleri iyi tanımak gerekmektedir.
6.2. Toksik Maddeler
Toksik maddeler listesinin en üstünde (birinci sırasında) arsenik (As) yer alır. Sonra
kurşun (Pb), arkasından da civa (Hg) gelir. Bu üç kimyasalın ortak özelliği ağır metal
olmalarıdır. Eski çağlardan beri insanları zehirleyerek öldürme fiillerinde kullanılan arsenik
trioksit (As2O3) suikastlerde kullanımına günümüzde de rastlanmaktadır. Arsenik trioksit
tatsız ve kokusuz bir bileşik olup suda kolay çözünür. Ayrıca vücutta birikmekte ve belli bir
konsantrasyona ulaştığında ölümcül etkisini göstermektedir. Bu özellikleri nedeniyle her
zaman çeşitli cinayet ve suikastlerde tercih edilmektedir. Toksik maddelere zehir de denir.
Toksik maddelerin zehirli olmaları toksisite kavramı ile açıklanır, dolayısıyla toksisiteye
zehirlilik de denir. Toksik Pek çok zehirin antidotu (ya da panzehiri) vardır.
6.3. Antidot
Herhangi bir zehir veya ilacın zararlı etkisini engelleyen veya ortadan kaldıran
maddeye antidot ya da panzehir denir. Pek çok zehirli maddenin antidotu vardır. Örneğin,
arsenik, civa, kadmiyum ve krom gibi ağır metal zehirlenmelerinde antidot olarak
“dimerkaprol” denilen bir bileşik kullanılır. Yine ağır metal zehirlenmelerinde çok
kullanılan bir başka antidot kısaca EDTA ile sembolize edilen kimyasal maddedir
(EtilenDiamin Tetra Asetik asit). Böcek ilacı zehirlenmelerinde atropin adlı antidot,
karbonmonoksit zehirlenmelerinde oksijen, metilalkol zehirlenmelerinde (kaçak içki vakaları)
etilalkol kullanılır.
6.4. Kanserojen Maddeler
Bazı kimyasal maddeler doğrudan zehir etkisi göstermemekle birlikte uzun süreli
maruziyetlerde kanser oluşumuna yol açabilirler. Bunlara kanserojen ya karsinojen
(carcinogen) maddeler denir. Kanserojen maddeler DNA zincirlerinin bağlarını bozarak
DNA’nın zarar görmesine ve doğru şekilde çalışamamasına neden olur. Daha sonraki
aşamada DNA’nın zarar görmesi sonucunda hücreler mutasyona uğrayarak kanserli hücrelerin
üremesin neden olur. Radyoaktif ışınlar ve radyoaktif elementler, asbest, dioksin, klorlu
bifeniller, vinil klorür, benzen gibi yapay maddelerin yanında aflatoksin gibi biyolojik
unsurlar da kanserojen özelliğe sahiptirler.
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Vinil klorür: Normal koşullar altında vinil klorür renksiz, hafifçe tatlı kokulu, kolay
yanan bir gazdır. Başta hidroklorik asit olmak üzere sanayide değeri olan birçok maddeyi
üretmede kullanılmaktadır. PVC olarak bilinen polivinil klorürün hammaddesidir (monomer).
Asbest: Asbest ya da amyant, ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı
lifli yapıda kanserojen bir mineral. Halk arasında ak toprak, çorak toprak, gök toprak, çelpek,
höllük veya ceren toprağı gibi isimlerle de bilinir. Sahip olduğu fiziksel özelliklerden dolayı
geçmişte sanayide çok sayıda iş için tercih edilen asbestin kullanımı, sağlığa zararlı olduğu
anlaşıldığı için pek çok ülkede yasaklanmıştır. Türkiye'de de asbest kullanımı 2011 yılından
beri yasaktır. Asbest ısıya karşı dirençli, fiziksel ve kimyasal tahribata dayanıklı ve ucuz
olması sebebiyle özellikle 19. yüzyılda sanayide yaygın olarak kullanılmıştır.18
Aflatoksin: Aspergillus flavus (küf mantarı) ve Aspergillus parasiticus (bir mantar
türü) tarafından gıdalar ve yemlerin üzerinde (ya da içinde) üretilen zehirli ve kanserojen
maddelerdir. Normalde toprakta bulunur. Hasat öncesinde ve depolama sırasında tahıla
bulaşıp çoğalabilir. En az yüzde 7 rutubet ve yüksek sıcaklıkta bitkiler için zararlıdır. Tahıl
(pirinç, mısır, buğday, ince ve süpürge darı), yağlı tohumlar (pamuk, soya fasulyesi, yer
fıstığı, ayçiçeği), baharat (kırmızı biber, kara biber, kişniş, zerdeçal, zencefil) ve kuru yemiş
(badem, Antep fıstığı, ceviz, Hindistan cevizi, brezilya cevizi) sıklıkla etkilenenlerdir.
Bunlarla beslenen hayvanların sütünde de aynı zehre rastlanabilir. Günümüzde 200’den fazla
küf türünün bulunmaktadır ve bunların bir kısmı belli koşulların altında gıda ve yemlerde
mikotoksin adında zehirli madde oluşturmaktadırlar. Gıda ve yem üzerinde gözle görünür küf
bulunmaması aflatoksinlerin bulunmadığı anlamına gelmez. Bu nedenle gıda güvenirliği
açısından önemli bir tehlike oluştururlar. Ürünün tarladaki gelişimi, hasat edilmesi,
depolanması veya son ürün aşamasında aflatoksin bulaşması görülebilir. Aflatoksinler
özellikle antep fıstığı, yerfıstığı, badem, fındık gibi sert kabuklu ile kuru incir gibi kurutulmuş
meyvelerde, buğday, arpa, pirinç gibi tahıllarda, mısırda, kırmızıbiber gibi baharatlarda
bulunur. Aflatoksin bulaşmış yemleri tüketen hayvanların sütlerinde ve bu sütlerden üretilen
ürünlerde de aflatoksin bulunabilir. Gıdalardan aflatoksin herhangi bir işlem ile arındırılamaz.
Yüksek sıcaklıklara (200-300 °C) dayanıklıdırlar ve gıdaların ısıtılması, pişirilmesi gibi
işlemlerle kaybolmazlar. Aflatoksinler insanlarda akut nekroz, siroz ve karaciğer kanserine
neden olurlar. Özellikle aflatoksinin B1 türü, kuvvetli bir kanserojendir ve etkisini
karaciğerde gösterir.
6.5. ATSDR tarafından oluşturulan toksik madde listesi19
Kısaca ATSDR ile gösterilen örgüt (Agency for Toxic Substances and Disease
Registry - Zehirli kimyasallar ve hastalık kaydı ajansı) her iki yılda bir zehirli/toksik madde
listesi yayınlamaktadır. 2013 yılında yayınlanan liste aşağıdadır. Bu listede yer alan ilk 10
madde uzun zamandır hemen hemen hiç değişmemiştir.
18

http://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/asbest-nedir

19

https://www.atsdr.cdc.gov/
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2013
SIRASI

BİLEŞİK İSMİ

TOPLAM
PUAN

CAS NO

1

ARSENIK

1670.4

007440-38-2

2

KURŞUN

1529.2

007439-92-1

3

CİVA

1458.6

007439-97-6

4

VINYL CHLORIDE

1359.8

000075-01-4

5

POLYCHLORINATED BIPHENYLS

1343.5

001336-36-3

6

BENZENE

1328.5

000071-43-2

7

CADMIUM

1318.7

007440-43-9

8

BENZO(A)PYRENE

1304.7

000050-32-8

9

POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS

1279.7

130498-29-2

10

BENZO(B)FLUORANTHENE

1251.2

000205-99-2

11

CHLOROFORM

1203.5

000067-66-3

12

AROCLOR 1260

1190.3

011096-82-5

13

DDT, P,P'-

1181.5

000050-29-3

14

AROCLOR 1254

1171.2

011097-69-1

15

DIBENZO(A,H)ANTHRACENE

1155.4

000053-70-3

16

TRICHLOROETHYLENE

1151.4

000079-01-6

17

CHROMIUM, HEXAVALENT

1146.9

018540-29-9

18

DIELDRIN

1142.5

000060-57-1

19

PHOSPHORUS, WHITE

1141.4

007723-14-0

20

HEXACHLOROBUTADIENE

1128.2

000087-68-3

21

DDE, P,P'-

1126.2

000072-55-9

22

CHLORDANE

1125.9

000057-74-9

23

COAL TAR CREOSOTE

1124.5

008001-58-9

24

AROCLOR 1242

1124.3

053469-21-9

25

ALDRIN

1114.6

000309-00-2

26

DDD, P,P'-

1113.3

000072-54-8

27

AROCLOR 1248

1103.8

012672-29-6

28

HEPTACHLOR

1100.7

000076-44-8

29

AROCLOR

1099.4

012767-79-2

30

BENZIDINE

1090.5

000092-87-5

31

ACROLEIN

1088.4

000107-02-8

32

TOXAPHENE

1087.4

008001-35-2

33

TETRACHLOROETHYLENE

1075.7

000127-18-4

34

YHEXACHLOROCYCLOHEXANE, GAMMA-

1074.9

000058-89-9

35

CYANIDE

1070.2

000057-12-5
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2013
SIRASI

BİLEŞİK İSMİ

TOPLAM
PUAN

CAS NO

36

HEXACHLOROCYCLOHEXANE, BETA-

1053.5

000319-85-7

37

DISULFOTON

1047.1

000298-04-4

38

BENZO(A)ANTHRACENE

1046.0

000056-55-3

39

1,2-DIBROMOETHANE

1041.7

000106-93-4

40

ENDRIN

1037.7

000072-20-8

41

DIAZINON

1036.6

000333-41-5

42

HEXACHLOROCYCLOHEXANE, DELTA-

1034.8

000319-86-8

43

BERYLLIUM

1031.0

007440-41-7

44

ENDOSULFAN

1027.7

000115-29-7

45

AROCLOR 1221

1027.0

011104-28-2

46

1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE

1025.7

000096-12-8

47

HEPTACHLOR EPOXIDE

1020.9

001024-57-3

48

ENDOSULFAN, ALPHA

1018.0

000959-98-8

49

CIS-CHLORDANE

1015.6

005103-71-9

50

CARBON TETRACHLORIDE

1012.6

000056-23-5

51

COBALT

1011.7

007440-48-4

52

AROCLOR 1016

1011.5

012674-11-2

53

DDT, O,P'-

1007.8

000789-02-6

54

PENTACHLOROPHENOL

1007.6

000087-86-5

55

METHOXYCHLOR

1005.9

000072-43-5

56

ENDOSULFAN SULFATE

1003.4

001031-07-8

57

NICKEL

996.2

007440-02-0

58

DI-N-BUTYL PHTHALATE

994.9

000084-74-2

59

ENDRIN KETONE

991.6

053494-70-5

60

DIBROMOCHLOROPROPANE

982.9

067708-83-2

61

BENZO(K)FLUORANTHENE

971.3

000207-08-9

62

TRANS-CHLORDANE

967.8

005103-74-2

63

ENDOSULFAN, BETA

967.2

033213-65-9

64

XYLENES, TOTAL

965.3

001330-20-7

65

CHLORPYRIFOS

963.8

002921-88-2

66

CHROMIUM(VI) TRIOXIDE

960.0

001333-82-0

67

AROCLOR 1232

957.9

011141-16-5

68

ENDRIN ALDEHYDE

957.4

007421-93-4

69

METHANE

952.8

000074-82-8

70

3,3'-DICHLOROBENZIDINE

940.4

000091-94-1
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2013
SIRASI

BİLEŞİK İSMİ

TOPLAM
PUAN

CAS NO

71

2-HEXANONE

940.3

000591-78-6

72

2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXIN

939.9

001746-01-6

73

BENZOFLUORANTHENE

935.6

056832-73-6

74

TOLUENE

918.8

000108-88-3

75

ZINC

915.5

007440-66-6

76

PENTACHLOROBENZENE

906.8

000608-93-5

77

DI(2-ETHYLHEXYL)PHTHALATE

905.2

000117-81-7

78

CHROMIUM

896.4

007440-47-3

79

AROCLOR 1240

888.3

071328-89-7

80

NAPHTHALENE

878.0

000091-20-3

81

2,4,6-TRINITROTOLUENE

877.3

000118-96-7

82

1,1-DICHLOROETHENE

876.6

000075-35-4

83

BROMODICHLOROETHANE

866.2

000683-53-4

84

2,4,6-TRICHLOROPHENOL

866.0

000088-06-2

85

BIS(2-CHLOROETHYL) ETHER

865.9

000111-44-4

86

DDD, O,P'-

865.6

000053-19-0

87

HYDRAZINE

860.8

000302-01-2

88

METHYLENE CHLORIDE

860.8

000075-09-2

89

2,4-DINITROPHENOL

858.1

000051-28-5

90

4,4'-METHYLENEBIS(2-CHLOROANILINE)

857.3

000101-14-4

91

1,2-DICHLOROETHANE

853.3

000107-06-2

92

THIOCYANATE

845.8

000302-04-5

93

HEXACHLOROBENZENE

843.6

000118-74-1

94

ASBESTOS

840.9

001332-21-4

95

RADIUM-226

832.9

013982-63-3

96

RDX (Cyclonite)

831.9

000121-82-4

97

URANIUM

831.4

007440-61-1

98

2,4-DINITROTOLUENE

830.8

000121-14-2

99

ETHION

829.9

000563-12-2

100

RADIUM

827.3

007440-14-4

101

4,6-DINITRO-O-CRESOL

827.0

000534-52-1

102

THORIUM

824.0

007440-29-1

103

DIMETHYLARSINIC ACID

821.1

000075-60-5

104

CHLORINE

820.3

007782-50-5

105

1,3,5-TRINITROBENZENE

818.5

000099-35-4
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2013
SIRASI

BİLEŞİK İSMİ

TOPLAM
PUAN

CAS NO

106

RADON

818.4

010043-92-2

107

HEXACHLOROCYCLOHEXANE, ALPHA-

816.7

000319-84-6

108

RADIUM-228

815.1

015262-20-1

109

THORIUM-230

813.6

014269-63-7

110

URANIUM-235

812.0

015117-96-1

111

THORIUM-228

810.2

014274-82-9

112

URANIUM-234

809.5

013966-29-5

113

RADON-222

809.2

014859-67-7

114

1,1,1-TRICHLOROETHANE

808.4

000071-55-6

115

COAL TARS

808.1

008007-45-2

116

METHYLMERCURY

807.2

022967-92-6

117

N-NITROSODI-N-PROPYLAMINE

807.2

000621-64-7

118

COPPER

806.9

007440-50-8

119

CHRYSOTILE ASBESTOS

806.1

012001-29-5

120

PLUTONIUM-239

805.9

015117-48-3

121

POLONIUM-210

805.5

013981-52-7

122

PLUTONIUM-238

805.2

013981-16-3

123

LEAD-210

805.1

014255-04-0

124

CHLOROBENZENE

804.3

000108-90-7

125

AMOSITE ASBESTOS

804.2

012172-73-5

125

PLUTONIUM

804.2

007440-07-5

125

STRONTIUM-90

804.2

010098-97-2

128

RADON-220

804.2

022481-48-7

129

AMERICIUM-241

803.8

086954-36-1

130

ETHYLBENZENE

803.5

000100-41-4

131

BARIUM

802.8

007440-39-3

132

AZINPHOS-METHYL

802.5

000086-50-0

133

CHLORDECONE

802.1

000143-50-0

134

NEPTUNIUM-237

801.9

013994-20-2

135

HYDROGEN CYANIDE

801.6

000074-90-8

136

PLUTONIUM-240

801.4

014119-33-6

137

1,2,3-Trichlorobenzene

800.1

000087-61-6

138

FLUORANTHENE

800.0

000206-44-0

139

MANGANESE

798.8

007439-96-5

140

S,S,S-TRIBUTYL PHOSPHOROTRITHIOATE

797.5

000078-48-8
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BİLEŞİK İSMİ

TOPLAM
PUAN

CAS NO

141

CHRYSENE

791.8

000218-01-9

142

2,4,5-TRICHLOROPHENOL

790.2

000095-95-4

143

POLYBROMINATED BIPHENYLS

784.2

067774-32-7

144

DICOFOL

783.7

000115-32-2

145

SELENIUM

776.4

007782-49-2

146

1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE

775.8

000079-34-5

147

HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN

773.4

037871-00-4

148

PARATHION

773.3

000056-38-2

149

HEXACHLOROCYCLOHEXANE, TECHNICAL
GRADE

772.9

000608-73-1

150

TRICHLOROFLUOROETHANE

772.3

027154-33-2

151

BROMINE

770.0

007726-95-6

152

AROCLOR 1268

763.8

011100-14-4

153

1,3-BUTADIENE

760.9

000106-99-0

154

HEPTACHLORODIBENZOFURAN

755.2

038998-75-3

155

TRIFLURALIN

754.2

001582-09-8

156

1,2,3,4,6,7,8,9-OCTACHLORODIBENZOFURAN

742.6

039001-02-0

157

AMMONIA

741.2

007664-41-7

158

2-METHYLNAPHTHALENE

726.8

000091-57-6

159

1,4-DICHLOROBENZENE

723.4

000106-46-7

160

2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN

723.4

057117-31-4

161

1,1-DICHLOROETHANE

722.5

000075-34-3

162

NALED

720.4

000300-76-5

163

1,1,2-TRICHLOROETHANE

719.5

000079-00-5

164

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE

717.9

000077-47-4

165

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE

717.6

000122-66-7

166

PHORATE

715.0

000298-02-2

167

TRICHLOROETHANE

712.3

025323-89-1

168

ACENAPHTHENE

710.2

000083-32-9

169

TETRACHLOROBIPHENYL

709.1

026914-33-0

170

OXYCHLORDANE

705.4

027304-13-8

171

PALLADIUM

705.3

007440-05-3

172

CRESOL, PARA-

703.2

000106-44-5

173

GAMMA-CHLORDENE

701.9

056641-38-4

174

INDENO(1,2,3-CD)PYRENE

701.8

000193-39-5
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TOPLAM
PUAN

CAS NO

175

TETRACHLOROPHENOL

696.9

025167-83-3

176

1,2-DICHLOROBENZENE

696.6

000095-50-1

177

1,2-DICHLOROETHENE, TRANS-

692.3

000156-60-5

178

CHLOROETHANE

687.2

000075-00-3

179

ALUMINUM

686.6

007429-90-5

180

PHENOL

686.1

000108-95-2

181

P-XYLENE

685.9

000106-42-3

182

CARBON MONOXIDE

682.2

000630-08-0

183

CARBON DISULFIDE

681.8

000075-15-0

184

2,4-DIMETHYLPHENOL

679.2

000105-67-9

185

DIBENZOFURAN

675.8

000132-64-9

186

ACETONE

673.1

000067-64-1

187

HEXACHLOROETHANE

669.2

000067-72-1

188

Butyl methyl phthalate

667.3

034006-76-3

189

CHLOROMETHANE

665.0

000074-87-3

190

HEXACHLORODIBENZOFURAN

659.7

055684-94-1

191

BUTYL BENZYL PHTHALATE

657.6

000085-68-7

192

HYDROGEN SULFIDE

656.2

007783-06-4

193

DICHLORVOS

655.3

000062-73-7

194

DIBENZOFURANS, CHLORINATED

652.8

042934-53-2

195

CRESOL, ORTHO-

652.4

000095-48-7

196

HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN

651.3

034465-46-8

197

VANADIUM

649.8

007440-62-2

198

N-NITROSODIMETHYLAMINE

648.2

000062-75-9

199

1,2,4-TRICHLOROBENZENE

646.4

000120-82-1

200

ETHOPROP

643.5

013194-48-4

201

TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXIN

641.0

041903-57-5

202

BROMOFORM

634.3

000075-25-2

203

PENTACHLORODIBENZOFURAN

631.3

030402-15-4

204

1,3-DICHLOROBENZENE

627.7

000541-73-1

205

PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN

625.4

036088-22-9

206

N-NITROSODIPHENYLAMINE

624.7

000086-30-6

207

2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZOFURAN

618.7

051207-31-9

208

2,4-DICHLOROPHENOL

618.0

000120-83-2

209

2,3-DIMETHYLNAPHTHALENE

617.5

000581-40-8
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210

1,4-DIOXANE

614.8

000123-91-1

211

FLUORINE

613.2

007782-41-4

212

CESIUM-137

609.9

010045-97-3

212

Chromic Acid

609.9

007738-94-5

214

NITRITE

608.9

014797-65-0

215

2-BUTANONE

608.3

000078-93-3

216

1,2-DICHLOROETHYLENE

608.0

000540-59-0

217

POTASSIUM-40

607.5

013966-00-2

218

DINITROTOLUENE

607.2

025321-14-6

219

SILVER

605.4

007440-22-4

220

COAL TAR PITCH

605.2

065996-93-2

221

NITRATE

605.1

014797-55-8

222

THORIUM-227

604.9

015623-47-9

223

ARSENIC ACID

604.3

007778-39-4

224

FORMALDEHYDE

604.2

000050-00-0

225

ARSENIC TRIOXIDE

603.8

001327-53-3

226

BENZOPYRENE

603.4

073467-76-2

227

CHLORDANE, TECHNICAL

602.5

012789-03-6

228

STROBANE

602.5

008001-50-1

229

4-AMINOBIPHENYL

602.4

000092-67-1

229

PYRETHRUM

602.4

008003-34-7

231

ARSINE

602.4

007784-42-1

231

DIMETHOATE

602.4

000060-51-5

233

CARBOPHENOTHION

601.9

000786-19-6

234

ALPHA-CHLORDENE

601.4

056534-02-2

234

IODINE-131

601.4

010043-66-0

234

MERCURIC CHLORIDE

601.4

007487-94-7

234

SODIUM ARSENITE

601.4

007784-46-5

234

URANIUM-233

601.4

013968-55-3

239

ANTIMONY

600.7

007440-36-0

240

DIBROMOCHLOROMETHANE

599.5

000124-48-1

241

CRESOLS

596.7

001319-77-3

242

DICHLOROBENZENE

594.9

025321-22-6

243

2,4-D ACID

594.3

000094-75-7

244

2-CHLOROPHENOL

590.6

000095-57-8
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245

BUTYLATE

589.8

002008-41-5

246

PHENANTHRENE

585.2

000085-01-8

247

DIMETHYL FORMAMIDE

585.2

000068-12-2

248

4-NITROPHENOL

579.4

000100-02-7

249

DIURON

578.7

000330-54-1

250

TETRACHLOROETHANE

576.4

025322-20-7

251

DICHLOROETHANE

567.4

001300-21-6

252

ETHYL ETHER

564.9

000060-29-7

253

DIMETHYLANILINE

561.7

000121-69-7

254

PYRENE

561.3

000129-00-0

255

1,3-DICHLOROPROPENE, CIS-

560.5

010061-01-5

256

1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-PDIOXIN

558.6

035822-46-9

257

PHOSPHINE

555.2

007803-51-2

258

TRICHLOROBENZENE

554.9

012002-48-1

259

2,6-DINITROTOLUENE

554.0

000606-20-2

260

FLUORIDE ION

549.0

016984-48-8

261

1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN

548.5

067562-39-4

262

PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE

548.1

000078-11-5

263

1,3-DICHLOROPROPENE, TRANS-

547.6

010061-02-6

264

ACRYLONITRILE

543.0

000107-13-1

265

BIS(2-ETHYLHEXYL)ADIPATE

542.2

000103-23-1

266

CARBAZOLE

538.7

000086-74-8

267

METOLACHLOR

538.1

051218-45-2

268

2-CHLOROANILINE

537.9

000095-51-2

269

1,2,3-TRICHLOROPROPANE

535.9

000096-18-4

270

CARBARYL

535.4

000063-25-2

271

1,2-DICHLOROETHENE, CIS-

534.5

000156-59-2

272

STYRENE

528.1

000100-42-5

273

METHYL ISOBUTYL KETONE

527.6

000108-10-1

274

THALLIUM

524.7

007440-28-0

275

1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN

524.0

072918-21-9
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Uygulama Soruları
Toksik etki özelliklerine göre en tehlikeli ilk 3 kimyasal madde nedir?
Kanserojen maddeler kansere nasıl neden olur?
Antidot nedir? Örnek vererek açıklayınız.
Tarihte suikast amacıyla en çok kullanılan zehir arsenik trioksittir. Neden bu madde çok
tercih edilmiştir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Zehirli (toksik) kimyasallar nelerdir? Kanserojen maddeler neden kansere sebep
olurlar? Toksik maddelerin toksik etki derecelerine göre listesi. Zehir ve Antidot
kavramları.
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Bölüm Soruları
1) Kısaca ATSDR olarak gösterilen Agency for Toxic Substances and Disease Registry
(Zehirli kimyasallar ve hastalık kaydı ajansı) tarafından oluşturulan toksik madde listesinin
ilk sırasında hangi madde vardır?
a)
b)
c)
d)
e)

Arsenik
Kurşun
Civa
Kadmiyum
Siyanür

2) Tarih boyunca ve günümüzde cinayet ve suikastlerde kullanılan arsenik trioksit bileşiğinin
tercih edilme nedeni ne olabilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ucuz ve etkili oluşu
Çok düşük dozda bile öldürücü olması
Tatsız, kokusuz ve suda çözünebilir olması
Kolay bulunur olması
Enjekte edilebilir olması

3) Aşağıdakilerden hangisi antidot değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Atropin
Benzen
Oksijen
EDTA
Dimerkaprol

4) Aşağıdakilerden hangisi kanserojen etkiye sahip değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kadmiyum
Benzen
Dioksin
Radyoaktif ışınlar
EDTA

5) Zehirli ve kanserojen kimyasallarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Karbonmonoksit zehirlenmelerinde antidot olarak oksijen kullanılır
b) Toksik maddeler listesinin birinci sırasında arsenik yer alır.
c) Son derece toksik etkiye sahip kurşun, kadmiyum, civa gibi elementler ağır metal
sınıfında yer alırlar.
d) Aflatoksin bir antidottur.
e) Kanserojen maddeler DNA’nın mutasyona uğramasına neden olurlar ve böylece
kanserli hücreler ortaya çıkar.
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6) Ağır metal zehirlenmelerinde antidot olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) EDTA
b) Atropin
c) Oksijen
d) Benzen
e) Dioksin
7) Kimyasal veya fiziksel bir etkenin neden olduğu biyolojik zarara ya da bir kimyasal
maddenin zarar verme kapasitesini tanımlamak için kullanılan toksisite ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Toksisiteye zehirlilik de denir.
b) Toksisitenin derecesi LD50 ile gösterilir.
c) Toksisite sadece oral yolla meydana gelir.
d) LD50’nin birimi mg/kg’dır.
e) LD ifadesi lethal dose (öldürücü doz) kelimelerinden elde edilmiştir.
8) Vücutta birikme özelliğine sahip olan ve belli bir konsantrasyona ulaştığında ölümcül etkisi
gösteren, bu özellikleri nedeniyle her zaman çeşitli cinayet ve suikastlerde tercih edilmiş
bulunan Arsenik trioksit’in kimyasal yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) SO3
b) As2O3
c) AsO3
d) CdO
e) HgS
9) Aşağıdaki toksik elementlerden isim ve sembol eşleştirilmesi hangisinde yanlış verilmiştir?
a) Civa = Hg
b) Kadmiyum = Cd
c) Kurşun = Pb
d) Krom = Cr
e) Arsenik = Ar

10) Atropin nedir?
a) Kanserojen bir maddedir.
b) Bir ağır metaldir.
c) Toksik bir organik madedir.
d) Genellikle böcek ilacı zehirlemelerinde kullanılan bir antidottur.
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e) Bir toksisite birimidir.
11) Tatsız, kokusuz ve suda çözünebilir olması, vücutta birikmesi ve yüksek toksisiteye sahip
olması nedeniyle suikast aracı olarak kullanılan kimyasal madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Atropin
b) EDTA
c) Dimerkaprol
d) Arsenik trioksit
e) Dioksin

Cevaplar
1) a, 2) c, 3) b, 4) e, 5) d, 6) a, 7) c, 8) b, 9) e, 10) d, 11) d
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BÖLÜM 7:
PATLAYICILAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Patlama Nedir?
Patlayıcı Madde Nedir?
Patlayıcı Maddelerin Genel Özellikleri
Patlayıcı Maddelere Karşı Önlemler
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Anahtar Kavramlar

Patlama, patlayıcı madde, grizu
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7.1. Giriş
Patlayıcı maddeler kimyasal maddeler içerisinde risk etmeni en yüksek gruptur. Bu tür
maddeler özel ortam ve şartlarda saklanmalı ve uzman kişilerce işlem yapılmalıdır. Bazı
kimyasal maddeler farklı amaçlar için üretilse de patlayıcı özelliklerinden dolayı çok özel
şartlarda üretimlerine ve ithalatlarına izin verilir ve özel şartlarda saklanırlar. Örneğin
amonyum nitrat, NH4NO3, gübrelerde kullanılan azot içeriği yüksek bir kimyasal madde
olmasına rağmen patlayıcı özelliğe de sahiptir. Bu nedenle üretimi ve dağıtımı özel izinle
yapılır. Oksijenli su diye bilinen ve kimya sanayinde yoğun bir şekilde kullanılan hidrojen
peroksit (H2O2) oksitleyici, yanıcı ve patlayıcı bir maddedir. Perklorat, pikrat gibi tuz
formundaki kimyasallar da patlayıcı özelliğe sahiptirler.
7.2. Patlama
En genel şekliyle patlama; gazların, bulundukları sınırlı hacimden; yüksek ısı, şiddetli
darbe ve gürültü ile, ani ve hızlı bir şekilde yayılmaları olarak tarif edilebilir. Patlamalar
genellikle kapalı yerlerde meydana gelir. Patlama her zaman gaz çıkışı ile birlikte gerçekleşir.
Örneğin şişirilmiş bir balona iğne batırıldığında patladığına hemen hepimiz şahit olmuşuzdur.
Bu olay patlamaya basit bir örnektir.
Patlama şu şekilde de tanımlanabilir: Yanma olayının belirli koşullarda çok kısa bir
sürede meydana gelmesine “patlama” adı verilir. Ortamdaki nem, sıcaklık, basınç ve
konsantrasyon, patlamaya tesir eden etkenlerdir. Bir patlamanın olabilmesi için, patlama
limitlerinde yanıcı toz, buhar ve gaz, hava ile karışarak “patlayıcı karışım” oluşturmalı, ortam
havasında yeterli oksijen bulunmalı ve karışımı tutuşturacak bir ateşleme enerjisi olmalıdır.
Her ne kadar basınç patlamaya etki eden bir faktör ise de basınç olmadan da patlamalar
meydana gelebilir. Patlama limitlerine ulaşmış bir karışım bir kıvılcım teması ile patlayabilir.
Örneğin, grizu ve evlerdeki doğal gaz patlamaları normal atmosfer basıncında meydana gelir.
7.2.1. Patlayıcı Madde: Bir ateşleme düzeneği veya başlatıcı vasıtasıyla; ani bir
kimyasal reaksiyon sonucu gaz haline dönüşen, bu reaksiyon sonrası, yüksek derecede ısı ve
bol miktarda gaz ortaya çıkarmak suretiyle önemli ölçüde tahribata yol açabilen, içerisinde
bol miktarda oksijen içeren kimyasal madde ve bileşiklerdir.
Bazı patlayıcı katı maddeler: Amonyum nitrat, Nitro selüloz, Nitro gliserin, TNT
(trinitro toluen), Tetril, Civa fulminat – Hg(CNO)2, Kurşun azür – Pb(N3)2. RDX: Royal
Demolition Explosive. (RDX ve PETN plastik patlayıcı olarak bilinen patlayıcılardır, C3, C4
vs gibi)
7.2.1.1. Barut: %70-80 oranında güherçile (KNO3 veya
NaNO3), %3-14 oranında kükürt ve %10-15 oranında odun
kömüründen ibaret yanıcı bir karışımdır. Zayıf bir patlayıcı
madde olan barut, ateşli silâhlarda fişeklerin ve kayaları
parçalamak için kullanılan suni patlayıcı maddelerin yapısında
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bulunur. Yani barutun kendisi patlayıcı olarak değil, şiddetli patlamaları başlatmak için
kullanılır. Küçük bir ısı etkisiyle tutuşan odun kömürü barut içinde bulunan kükürt ve nitrat
bileşiklerinin gaz çıkarmasına neden olur, bu da patlama ile sonuçlanır.
7.2.1.2. Grizu patlaması, kömür madenlerinde oluşan metan (CH4) gazının, havayla
karışmasıyla ortaya çıkan patlamadır. Metan patlaması yeterli miktarda oksijenin ve patlayıcı
gazın bir araya gelerek tutuşturucu kaynakla teması sonrası gerçekleşmektedir. Tutuşturma
kaynakları açık ateş, fazla ısınan yüzeyler, sürtünme ve elektrikle oluşan kıvılcımlar
olmaktadır. Patlamanın gerçekleşebilmesi için minimum %12 oranında oksijen
gerekmektedir. Havada %5-6 oranında bulunan metan gazı ancak bir sıcaklık etkisiyle
yanarken, metan oranının %5-16 olması durumunda patlayıcı özellik kazanır. En kolay
patlama metan oranının %8, en şiddetli patlama ise %9,5 olduğu durumda gerçekleşir. Metan
zehirli olmamakla birlikte, maden havzasında oksijen oranını %12'nin altına düşürecek kadar
yoğunsa -oksijen yetersizliğinden dolayı- boğucu özellik göstermektedir.
7.3. Patlayıcı Maddelerin Depolanması
Patlayıcı maddeler yapıları gereğince çok özel şartlarda ve son derece güvenli bir
ortamda depolanmalıdırlar. Patlayıcı maddelerin depolanması için aşağıdaki hususlar göz
önünde bulundurulmalıdır:
1. Patlayıcı maddeler, yaş ya da nemli yerlerde, alevlenebilir veya diğer ateşleyici maddelerle
birlikte veya aşırı ısı kaynaklarının yakınında depolanmamalıdır.
2. Kapsüller, diğer patlayıcı maddelerle birlikte depolanmamalıdır.
3. Patlayıcıların depolarda çok uzun süre ile depolanmasından kaçınılmalıdır.
4. Kapsül ile donatılmış patlayıcılar, depolarda asla depolanmamalıdır.
5. Patlayıcılar düzgün bir şekilde istif edilmelidir.
6. Depoya ilk giren ilk çıkar, son giren son çıkar ilkesi göz önünde bulundurularak üretim
tarihi en eski patlayıcılar öncelikle kullanılmalıdır. Depo kayıtları ciddiyetle tutulmalıdır.
7. Patlayıcı madde deposunun 15 metre yakınında duman ve alev çıkarıcı herhangi bir
ateşleme kaynağına (sigara, kibrit, çakmak, el feneri, yanıcı sıvılar) izin verilmemelidir.
8. Telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı gibi elektriksel dalga ile çalışan aletlerle depolara
girilmemelidir.
9. Deponun 50 metre etrafında ki bölge, yangın tehlikelerine karşı ağaç, kuru ot gibi
nesnelerden arındırılmalıdır.
10. Patlayıcı madde aşırı vurma, çarpma sürtünme, elektrik akımı, ısı ve ışık etkisinde
bırakılmamalıdır. Yükleme-boşaltma işi ciddiyetle yapılmalı, gereksiz şakalaşmalar
yapılmamalıdır.
11. Depoya çivili ayakkabılarla girilmemeli, ayrıca depo görevlileri yün, naylon, orlon, perlon
gibi statik elektrik oluşturan giysileri kullanmamalıdırlar.
12. Malzemeler depoda orijinal ambalajlarında saklanmalıdır.
13. İçinde patlayıcı madde bulunan ambalajların açılmasında, ağaç bakır, pirinç vb. gibi
yumuşak, kıvılcım çıkarmayan malzemelerden yapılmış aletler kullanılmalıdır.
14. Patlayıcı madde depolarında, izin verilen depolanacak en çok miktardan daha fazla
malzeme depolanmamalıdır.
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15. Depoların tamir ve bakımına dikkat edilmelidir. Depoda herhangi bir tamir işi (özellikle
sıcak işler) yapılmadan önce patlayıcılar, döküntüler temizlenmeli ve uzaklaştırılmalıdır.
16. Eğer patlayıcı madde deposunda yangın çıkarsa, bölge boşaltılmalı ve güvenli bir
mesafeden büyük miktarlarda suyun püskürtülmesi mümkün ise ancak o zaman yangınla
mücadele edilmelidir.(Bu esnada patlayıcıların infilak edebileceği düşünülmelidir). Su ile
mücadele olanağı yok ise güvenli bir uzaklıkta kalınmalı ve depo çevresine giriş çıkışlar
denetlenmelidir.
17. Depolama esnasında kauçuk veya PVC eldivenler, elbise, kauçuk çizme ve gözlükler
kullanılmalıdır. Akrilik polyesterden mamül (yapılmış) tam korumalı giysi ve kauçuk ya da
neopren eldivenler ve ayakkabılar giyilmelidir. Giysi kullanımında pamuklu, yün ve deriden
kaçınılmalıdır.
18. Patlayıcı maddeler paslanmaz çelik tankerler, alüminyum-magnezyum alaşımları,
alüminyum ile taşınmalı depolanmalıdır. Ebonit kaplı çelik veya paslanmaz çelik ambalaj
malzemeleri kullanılmalıdır.
19. İyi havalandırılan, serin ve kuru yerde paslanmaz veya dışı polyester kaplı tanklarda ve
polietilen bidonlarda aktivite kaybına uğramadan 1 yıl muhafaza edilebilir.
20. Patlayıcı madde özelliğine sahip maddelerle birlikte organik nitril bileşikleri, kostik, asit
gibi kimyasal maddeler; tahta, kağıt gibi yanabilen malzemeler ile demir ve diğer ağır
metaller, bakır alaşımları bulundurulmamalıdır.
Asetilen, yüksek tutuşma devresinden dolayı tanınan en patlayıcı gazdır. Saf asetilen
renksiz ve kokusuzdur. Kolayca yakılabilir ve 305 ºC’de kendiliğinden tutuşur. Hava ile
karıştığı zaman 1900 ºC’de yanar. Oksijenle birleştiği zaman, yani kesme ve kaynak alevinde,
3000 ºC’ye yakın bir sıcaklık oluşur. Bu tehlike, basınç altında özellikle sıvı halindeki
asetilende daha da artar. Bu durumda bir darbe veya sarsıntı, kimyasal dönüşümün
gerçekleşmesi için yeterlidir. Bu dönüşüm esnasında, basıncı artırmak için yeterli ısı meydana
gelir ve tüpün patlamasına sebep olur. Asetilen için özel emniyet tedbirleri geçerlidir. Asetilen
gazının dönüşüm tehlikesini azaltmak için bu gaz aseton ile karıştırılır. Bu karışım sıvısı,
gözenek maddeli (diatomit, odun kömürü veya beton) bir çelik kapta muhafaza edilir. Bu
maddeler kimyasal reaksiyonu yavaşlatır ve durdurur. Bir asetilen tüpü içinde; % 25 gözenek
maddesi, %38 aseton ve %29 asetilen bulunur. Şişe içinde bırakılması gereken % 8 emniyet
boşluğu, kabın üst kısmında değildir, bütün gözenek maddesi hacmine yayılmıştır.
Gaz ve tozların tehlike dereceleri, tutuşma sınırı ve tutuşma derecesi ile belirlenir.
Tutuşma sınırı genellikle gaz, hava karışımı, buhar veya toz hava karışımı için 1 atm ve 20
ºC’de tarif edilir. Bir maddenin tutuşma sınırı yükseldikçe, hava ile patlayıcı karışım meydana
getirme ihtimali artar. Tutuşma dereceleri her madde için farklıdır.
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Uygulama Soruları
Barut neden patlayıcı özelliğe sahiptir?
Patlamaların ortak özelliği nedir?
Patlama ve patlayıcı madde kavramlarını tanımlayınız.
Grizu nedir ve neden patlar?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, patlamanın tanımı yapılarak, patlayıcı maddelerin kimyasal özellikleri
hakkında bilgi verilerek patlayıcı maddelerin muhafazası ve patlamaya karşı alınacak
önlemler hakkında bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Patlama ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Patlamalar genellikle kapalı yerlerde meydana gelir.
b) Patlama her zaman gaz çıkışı ile birlikte gerçekleşir.
c) Yanma olayının belirli koşullarda çok kısa bir sürede meydana gelmesine
“patlama” adı verilir.
d) Patlayıcı maddeler daima katı halde bulunurlar.
e) Ortamda bulunan nem, sıcaklık, basınç ve konsantrasyon patlamaya tesir eden
etkenlerdir.
2) Barut ile olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) %70-80 oranında güherçile (KNO3 veya NaNO3), %3-14 oranında kükürt ve %1015 oranında odun kömüründen oluşur.
b) Kuvvetli bir patlayıcıdır.
c) İçerisinde bulunan odun kömürü küçük bir ısı etkisiyle tutuşarak yanmayı başlatır.
d) Tutuşma sonrası ısınan kükürt ve nitrat bileşikleri gaz çıkarmasına neden olur, bu
da patlama ile sonuçlanır.
e) Barutun kendisi patlayıcı olarak değil şiddetli patlamaları başlatmak için kullanılır.
3) Patlamalarla ilgili olarak aşağıdakileden hangisi söylenemez?
a) Patlama çok kısa bir sürede meydana gelen bir yanma olayıdır.
b) Bir patlamanın olabilmesi için, patlama limitlerinde yanıcı toz, buhar ve gaz, hava
ile karışarak “patlayıcı karışım” oluşmalıdır.
c) Patlamanın olabilmesi için ortamda yeterli oksijen bulunmalıdır.
d) Karışımı tutuşturacak bir ateşleme enerjisi olmalıdır.
e) Patlama her zaman yüksek basınç altında meydana gelir.
4) Gübre sanayiinin temel kimyasallarından biri olmasının yanında kuvvetli patlayıcı
özelliğine de sahip olan kimyasal bileşik hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Amonyum nitrat
Hidrojen peroksit
Trinitro toluen
Perklorat
Asetilen

5) Aşağıdakilerden hangisi patlayıcı maddelerin depolanmasında yapılmaması gereken
bir işlemdir?
a) Depolama esnasında kauçuk veya PVC eldivenler, elbise, kauçuk çizme ve
gözlükler kullanılmalıdır. Akrilik polyesterden mamül tam korumalı giysi ve
kauçuk ya da neopren eldivenler ve ayakkabılar giyilmelidir.
b) Depoda çalışırken pamuklu, yün ve deri giysilerden kaçınılmalıdır.
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c) Patlayıcı madde depolarına telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı gibi cihazlarla
girilebilir.
d) Patlayıcı maddeler paslanmaz çelik tankerler, alüminyum-magnezyum alaşımları,
alüminyum ile taşınmalı depolanmalıdır. Ebonit kaplı çelik veya paslanmaz çelik
ambalaj malzemeleri kullanılmalıdır.
e) Patlayıcı madde aşırı vurma, çarpma sürtünme, elektrik akımı, ısı ve ışık etkisinde
bırakılmamalıdır.
6) Aşağıdakilerden hangisi patlama üzerinde etkili bir faktör değildir?
a) Konsantrasyon
b) Basınç
c) Nem
d) Renk
e) Sıcaklık
7) Grizu ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden birinde yanlış bilgi verilmiştir. Yanlış
bilginin bulunduğu seçenek hangisidir?
a) Kömür madenlerinde oluşan metan gazının, havayla karışması sonucu oluşan
karışıma denir.
b) Kaynak yapımında kullanılan ve çelik tüplerde basınç altında muhafaza edilen bir
gaz karışımıdır.
c) Grizu patlamasının gerçekleşebilmesi için minimum %12 oranında oksijen
gerekmektedir.
d) Grizu karışımında %5 – 16 arasında hava bulunur. Geri kalanı metandır.
e) Grizu karışımında bulunan metanın kimyasal yapısı CH4’tür.
8) Asetilen ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Yüksek tutuşma devresinden dolayı bilinen en patlayıcı gazdır.
b) Saf asetilen renksiz ve kokusuzdur.
c) Oksijenle birleştiği zaman, yani kesme ve kaynak alevinde, 3000 ºC’ye yakın bir
sıcaklık oluşur.
d) Yüksek basınç altında sıvılaştırılarak çelik tüplerde muhafaza edilir.
e) Saf asetilen normal şartlarda sıvı bir maddedir.
9) Aşağıdakilerden hangisi patlayıcı madde değildir?
a) PVC
b) Hidrojen peroksit
c) Amonyum nitrat
d) Nitroselüloz
e) TNT (Trinitro toluen)
10) Patlayıcı maddelerin depolanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
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a) Malzemeler depoda orijinal ambalajlarında saklanmalıdır.
b) Patlayıcı madde özelliğine sahip maddelerle birlikte organik nitril bileşikleri, kostik,
asit gibi kimyasal maddeler; tahta, kağıt gibi yanabilen malzemeler ile demir ve
diğer ağır metaller, bakır alaşımları bulundurulmamalıdır.
c) Patlayıcı maddeler sıkı sıkıya kapalı, hava almayacak depolarda saklanmalıdır.
d) Telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı gibi elektriksel dalga ile çalışan aletlerle depolara
girilmemelidir.
e) Patlayıcı maddeler, yaş ya da nemli yerlerde, alevlenebilir veya diğer ateşleyici
maddelerle birlikte veya aşırı ısı kaynaklarının yakınında depolanmamalıdır.

Cevaplar
1) d, 2) b, 3) e, 4) a, 5) c, 6) d, 7) b, 8) e, 9) a, 10) c
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BÖLÜM 8:
AĞIR METALLER VE PESTİSİTLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Ağır Metal Nedir?
Pestisit Nedir?
Ağır Metallerin Zararlı Etkileri
Pestisitlerin Zararlı Etkileri
Ağır Metal ve Pestisit Kaynakları Nelerdir?
Ağır Metal ve Pestisitlerden Korunma
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Anahtar Kavramlar
Pestisit, Metal, Ağır metal, Ağır metal ve pestisit kaynakları, Toksikoloji
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8.1. Giriş
Günümüzde 118 element bilinmeke olup bunların büyük bir kısmı metaldir, diğerleri
ise ametal ve yarı-metal (metalloid) dir. Metallerin sahip oldukları ortak özelliklere metalik
özellik denir. Metaller de kendi aralarında çeşitli sınıflara ayrılabilir. Alkali metaller, toprak
alkali metaller, geçiş metalleri, ağır metaller, soy metaller gibi… Bu bölümde yüksek toksik
etkilere sahip olmaları nedeniyle ağır metaller üzerinde durulacaktır.
8.2. Metal ve Ağır Metal Kavramları Hakkında Genel Bilgi
Metalik özellik gösteren elementlere metal denir. Metalik özelliklerden bazıları,
elektriği ve ısıyı iletmek, şekil verebilmek, yüksek erime ve kaynama noktasına sahip olmak
vs. Demir, bakır, nikel, altın, gümüş gibi elementler metaldirler. Metaller periyodik cetvelin
IA, IIA, B gruplarının tümünde ve kısmen IIIA, IVA ve VA gruplarında bulunurlar.
8.2.1. Ağır Metal: Çevre etkileri bakımından nispeten yüksek yoğunluğa sahip ve
düşük konsantrasyonlarda bile toksik veya zehirleyici olan metallere ağır metal denir.
Gerçekte ağır metal tanımı fiziksel özellik açısından yoğunluğu 5 g/cm3’ten daha yüksek olan
metaller için kullanılır. Bu gruba kurşun, kadmiyum, krom, demir, kobalt, bakır, nikel, cıva ve
çinko olmak üzere 60’dan fazla metal dâhildir.

Metallerin kimyasal formu toksisiteyi önemli derecede etkiler. Örneğin Cr(VI)
bileşikleri (örneğin K2Cr2O7), Cr(III) bileşiklerinden (örn. CrCl3); alkil kurşun ve alkil civa
gibi organik kurşun ve civa bileşikleri, kurşun ve civanın anorganik formlarından (örneğin
PbCl2, Hg(NO3)2) çok daha toksiktir. Zehirlilik açısından Cr(VI), Cr(III)’den 100 kat daha
toksiktir.
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8.3. Ağır Metaller ve Kaynakları
Ağır metaller içerisinde en tehlikelisi arseniktir. Arsenik (As)
neredeyse zehir kelimesiyle özdeşleşmiştir. Aslında zehirli olan arsenik
elementi değil, arsenik-tri-oksittir (As2O3). Arsenik, bakır refinerisi,
arsenik içeren pestisitler (örneğin arsenatlar), kimyasal tesislerden içme
suyuna bulaşarak risk oluşturur. Çeşitli arsenik bileşikleri seramik, cam,
pestisit, boya, cila, emaye, vernik ve lastik endüstrisinde kullanılırlar.
Dünyada yılda 60.000 ton arseniğin işlendiği, ABD’de bu metale
yaklaşık 900.000 işçinin mesleksel olarak maruz kaldığı tahmin
edilmektedir. As2O3 için LD50: 15 mg/kg.
Kadmiyum (Cd) bir diğer çok zehirli ağır metaldir. Boyalarda sarı ve kırmızı pigment
olarak, akümülatörlerde, nikel-kadmiyum pillerinde, bakır, demir ve çinko kaplamalarında
(elektrolizle kaplama ve galvanizleme proseslerinde antikorozif olarak), lehim üretiminde,
seramik ve cam yapımında vb kullanılır.

Nikel (Ni), çevrede çok düşük seviyede bulunan bir elementtir. Sertliği ve korozyona
dayanıklılığı nedeniyle birçok metal alaşımının yapısına girer. Çelik üretimi, elektrolizle
kaplama, alkali pil, boya ve elektronik üretimi gibi daha pek çok alanda kullanılır. Nikelin
ağız yoluyla alınması, kontamine olmuş besinler aracılığı ile olur. Bir adet sigara 1-3 ng Ni
içerir.
Organik kalay (Sn) bileşikleri insanlar için en tehlikeli olan
kalay formlarıdır. Kalay bileşikleri tarım alanında; tarım ilaçları gibi,
plastik endüstrisi, boya endüstrisi gibi çok sayıda endüstride kullanılır.
Hazır gıda sanayiinde konserve ve içecek teneke kutularının iç yüzeyi
kalay ile kaplanır. Organik kalay maddelerinin kullanıldığı alanların
sayısı her gün artmaktadır. Organik kalay maddelerinin etkileri çeşitlilik
gösterebilir. Bulunduğu maddenin çeşidine ve etki altında kalan
organizmaya bağlıdır. Trietilkalay insanlar için en tehlikeli organik
kalay bileşiğidir. Kalay bileşikleri vücudumuza gıdalarla, solunumla ve
deri yoluyla girebilir.
Krom (Cr): Sağlığımızı tehdit eden krom kaynakları: Krom
rafinerisi, krom üretimi, kromat pigmentleri. Kromla kaplamada (alaşım
oluşturmak suretiyle korozyona karşı koruma), boya endüstrisinde, deri
ve tekstil endüstrisinde vb. kullanılır. Kromun başta demir (ferrokrom)
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ve nikel olmak üzere bazı ağır metallerle alaşımları mevcuttur ve bunlar paslanmaz çelik
üretiminde kullanılırlar. Cr(III) ve Cr(VI) şeklinde 2 farklı formda bulunmakta olup, Cr(VI)
formunun toksisitesi diğerine göre oldukça yüksektir.

Krom pigmentleri: Kromun 2+ değerlikli bileşikleri mavi, 3+ değerlikli bileşikleri
yeşil, 6+ (K2CrO4) ve 7+ (K2Cr2O7) değerlikli bileşikleri sarı-turuncu ve kırmızı renkte olur.
Bu niteliklerinden dolayı krom bileşikleri boya sanayiinde de geniş ölçüde kullanılır.20

Kurşun (Pb): Eskiden motorda vuruntuyu önlemek için
benzine tetraetil kurşun katılırdı ve egzoz gazı ile birlikte atmosfere
ve çevreye kurşun bileşikleri yayılırdı. (Süper benzine 400 mg/L,
normal benzine 150 mg/L katılır, artık katılmıyor). Günümüzde
kurşun için endüstriyel maruziyet kaynakları: akümülatör, seramik,
porselen, kauçuk endüstrilerinde, kurşunlu boyalar (kurşun içeren
duvar boyaları, oto boyaları); içme suları (kurşunlu borular, kurşun
içeren endüstriyel emisyonlarla suların kirlenmesi); Kurşun içeren besinler (Kurşun içeren
toprakta yetişen bitkiler, seramik kaplar, teneke kutular). Ayrıca kurşun maden yataklarından
ve volkanik aktivitelerden de yayılmaktadır.
Metalik cıva (Hg): Anorganik ve organik civa bileşikleri, en az 80 endüstriyel alanda,
300’den fazla değişik şekilde kullanılmaktadır. Cıva bileşiklerinin en çok kullanıldığı alanlar:
Kloralkali ve kağıt endüstrisi, elektrik cihazları, boyalar, fungusit, amalgam yapımı (diş
dolgusu), tıpta antiseptik, termometre imalatı, diüretik (idrar söktürücü) ve antisifilitik
(frengiye karşı) vb. olarak kullanılır. Organik civa (metil civa) civanın en toksik formudur.

Civa amalgam dolgulu dişler.

20

Civalı termometre

Metalik civa

http://www.on5yirmi5.com/haber/yasam/cevre/84834/krom-nedir-krom-madeni-neden-onemlidir.html
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8.4. Pestisit Nedir?
Kısa bir şekilde tanımlayacak olursak pestisit, zararlı hayvan ya da bitkileri öldürmek
için kullanılan kimyasal madde ya da karışımlara verilen isimdir. Pestisit, zararlı
organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan
madde ya da maddelerden oluşan karışımlardır. Zararlı organizmalar, insanların besin
kaynaklarına, mal varlıklarına zarar veren, hastalık yayan böcekler, bitki patojenleri, yabani
otlar, yumuşakçalar, kuşlar, memeliler, balıklar, solucanlar ve mikroplar olabilir. Her ne kadar
pestisitlerin kullanılmasının bazı yararları olsa da insanlar ve diğer hayvanlar için potansiyel
toksisiteleri nedeniyle bazı sorunlar da yaratabilir. Önceleri ağır metal içeren bazı karışımlar
ve klorlu fenil bileşikleri yaygın şekilde pestisit olarak kullanılmıştır (örneğin bakır arsenat,
DDT vs), ancak zararları ortaya çıktıktan sonra bu pestisitlerin kullanımı yasaklanmıştır.
Bunun üzerine daha az yan etkisi olan yeni nesil pestisitler üretilmiştir. Ancak yeni nesil
pestisitlerin de bir takım yan etkileri söz konusu olduğundan, kullanımlarında son derece
dikkatli olmak gerekmektedir.
Pestisitleri kullanıldıkları alanlara ya da etkilerine göre 7 gruba ayırmak mümkündür:








İnsektisit: Böcek gibi haşerelere karşı kullanılan kimyasal madde ya da karışımlara
denir.
Fungusit: Funguslara (mantar) karşı kullanılan kimyasal madde ya da karışımlardır.
Herbisit: Yabancı (istenmeyen) otlara karşı kullanılan kimyasal madde ya da
karışımlar.
Mollusit: Yumuşakçalara (salyangoz, sümüklüböcek vs) karşı kullanılan kimyasal
madde ya da karışımlar.
Rodentisit: Kemirgenlere (fare vs) karşı kullanılan kimyasal madde ya da karışımlar.
Nematosit: Nematotlara (kurtçuk) karşı kullanılan kimyasal madde ya da karışımlar.
Akarisit: Akarlara (örümcek, kene, mite-mayt vs) karşı kullanılan kimyasal madde ya
da karışımlar.

Ağır metal ve pestisitlerden korunmak diğer toksik kimyasal maddelerden korunmak gibi
önem verilmesi gereken bir konudur. Özellikle çıplak elle temas etmek oldukça sakıncalıdır,
zira bu bileşikler cilt aracılığı ile de vücuda nüfuz edebilirler. Bu yüzden pestisitlerle
çalışırken mutlaka eldiven kullanılmalı. Ayrıca, özellikle pestisitlerin kullanımı esnasında
mutlaka maske ve gözleri tamamen saran koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
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Uygulama Soruları
Pestisit ve ağır metal kavramlarını açıklayınız.
Pestisitler kaç gruba ayrılır? İsimleri nelerdir?
Yaygın ağır metallerin kaynakları nelerdir?
Toksisitesi yüksek ağır metaller nelerdir ve bunlar hangi alanlarda kullanılır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ağır metal ve pestisit kavramları açıklandı. Ağır metallerin ve pestisitlerin zararlı etkileri
anlatıldı. Ağır metal ve pestisit kaynakları ile ağır metal ve pestisitlerden korunma yolları
anlatıldı.
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Bölüm Soruları
1) Su boruları, seramikler, aküler ve boyalardan etrafa yayılan ve maruziyete neden
olan ağır metal aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Arsenik
Nikel
Kadmiyum
Civa
Kurşun

2) Aşağıdakilerden hangisi ağır metal olarak kabul edilmez?
a)
b)
c)
d)
e)

Kalsiyum
Nikel
Kadmiyum
Civa
Kalay

3) Pestisit tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Çevre etkileri bakımından nispeten yüksek yoğunluğa sahip ve düşük
konsantrasyonlarda bile toksik veya zehirleyici olan metallere denir.
b) Zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını
azaltmak için kullanılan madde ya da maddelerden oluşan karışımlara denir.
c) Kloralkali ve kağıt endüstrisi, boyalar, amalgam yapımı (diş dolgusu), tıpta
antiseptik, termometre imalatı, diüretik ve antisifilitik vb. olarak kullanılan
maddelerdir.
d) Yabancı ya da istenmeyen otlara karşı kullanılan zirai ilaçlardır.
e) Asidik etki gösteren maddelere denir.
4) Ağır metallerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Bir ağır metal olan krom deri ve tekstil sanayiinde, boya endüstrisinde
kullanılmaktadır.
b) Organik bir civa bileşiği olan metil civa, civanın en toksik formudur.
c) Kadmiyum, sarı ve kırmızı pigment olarak boyalarda, pil üretiminde, bakır,
demir ve çinko kaplamalarında (elektrolizle kaplama ve galvanizleme
proseslerinde antikorozif olarak) kullanılır.
d) Magnezyum, mangan ve titanyum ağır metal sınıfına giren elementlerdendir.
e) Aslında inorganik element olan ağır metallerin organik formları da mevcuttur.
5) Aşağıda bazı ağır metallerin isimleri ve sembolleri eşleştirilmiş olup bunlardan
biri yanlıştır? Yanlış olan seçenek hangisidir?
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a)
b)
c)
d)
e)

Arsenik = As
Krom = Cr
Civa = Cu
Kurşun = Pb
Kalay = Sn

6) Bir ağır metal olan kromla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Cr(III) ve Cr(VI) şeklinde 2 farklı formda bulunmakta olup, Cr(VI) formunun
toksisitesi diğerine göre oldukça yüksektir.
b) Krom korozyona karşı kaplama sanayiinde kullanılır.
c) Kromun bazı bileşikleri pigment olarak kullanılır.
d) Bazı krom bileşikleri tekstil ve deri sektöründe kullanılmaktadır.
e) Pek çok krom bileşiği pestisit olarak kullanılmaktadır.
7) Bir ağır metal olan civa ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Metalik civa katıdır.
b) İnorganik ve organik civa bileşikleri en az 80 endüstri yerinde 300’den fazla
değişik şekilde kullanılmaktadır.
c) Civanın amalgam formu diş dolgusu olarak kullanılır.
d) Bazı civa bileşikleri tıpta antiseptik olarak kullanılır.
e) Kağıt endüstrisi, elektrik cihazları, boyalar, fungusit, civalı bileşiklerin
kullanıldığı alanlardır.
8) Ağır metallerin etkisine maruziyet bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a) Arsenik, bakır refinerisi, arsenik içeren pestisitler (örneğin arsenatlar), kimyasal
tesislerden içme suyuna bulaşarak risk oluşturur.
b) Tekstil ve deri sektöründe kullanılan krom bileşiklerinin insan sağlığı için tehdit
oluşturması söz konusu değildir.
c) Ömrünü doldurmuş Ni-Cd pillerinin bilinçsizce çevreye atılması sağlığımız
açısından büyük risk taşır.
d) Kalay bileşikleri vücudumuza gıdalarla, solunumla ve deri yoluyla girebilir.
e) Kurşunlu su borularının kullanılması içme suyuna kurşun geçmesine neden olur.
9) Pestisitler kullanıldıkları alanlar ve etkilerine göre kaç gruba ayrılırlar?
a) 4
b) 5
c) 6
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d) 7
e) 8
10) Aşağıdakilerden hangisi pestisitlerin alt gruplarından biri değildir?
a) Herbisit
b) Fungusit
c) Pigment
d) Akarisit
e) İnsektisit

11) Fungusit nedir?
a) Yabancı (istenmeyen) otlara karşı kullanılan ilaçlardır.
b) Kemirgenlere (fare vs) karşı kullanılan ilaçlardır.
c) Mantar türü zararlılara karşı kullanılan ilaçlardır.
d) Yumuşakçalara (salyangoz, sümüklüböcek vs) karşı kullanılan ilaçlardır.
e) Nematotlara (kurtçuk) karşı kullanılan ilaçlardır.

Cevaplar
1) e, 2) a, 3) b, 4) d, 5) c, 6) e, 7) a, 8) b, 9) d, 10) c, 11) c.
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BÖLÜM 9:
BUHARLAŞABİLEN VE GAZ KİMYASALLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Gaz ve Buhar Nedir?
Buharlaşma ve Kaynama
Gazların ve Buharlaşabilen Maddelerin Etki Mekanizması
Korunma Yolları
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Anahtar Kavramlar

Gaz, buhar, buharlaşma, kaynama, zehirli gazlar
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9.1. Giriş
Oda sıcaklığında gaz halde bulunan ya da kolay buharlaşabilen (buhar basıncı düşük)
maddeler bu bölümün konusunu oluşturmaktadır. Sıvı maddelerin de kaynama noktasından
daha düşük sıcaklıklarda düşük te olsa buharlaştığı bilinmektedir. Hatta katı maddeler bile
açıkta bırakıldıkları takdirde düşük sıcaklıklarda atmosfere çok az da olsa karışabilirler.
Dolayısıyla buharlaşabilen ve gaz halde bulunan kimyasalların özelliklerini bilmek ve
bunların etkilerinden korunma yollarını öğrenmek büyük önem arz etmektedir.

9.2. Gaz ve Buhar
Bilindiği gibi gazlar, belli bir şekli ve hacmi olmayan, kolayca yayılabilen ve basınç
artışı veya sıcaklığın azalmasının etkisi ile sıvı veya katı hale gelebilen maddelerdir. Şüphesiz
kimyasalların canlılar üzerindeki en etkili yolu gaz ya da buhar halde etki etmesidir. Gaz
haldeki kimyasallar nefes yoluyla akciğer üzerinden kana karışır, oradan da hücrelere
ulaşırlar. Atmosferi oluşturan gazlar (%78 azot, N2; %21 oksijen, O2; %1 hidrojen, karbon
dioksit, asal gazlar…) zararsız ya da inert gazlardır: tepkimeye girme yetenekleri son derece
düşüktür. Havada bulunmayan ancak pekçok kimyasal tepkime ürünü olan gazlar ise reaktif,
yani kimyasal tepkimeye girme yeteneği olan gazlardır ve bu tür gazlar tehlikeli/zararlı
gazlar olarak tanımlanır. Örneğin, Flor (F2), Klor (Cl2), Asetilen (CH≡CH), Metil asetilen
(CH3C≡CH), Propilen (CH3CH=CH2) ve Vinil klorür’dür (CH2=CHCl).
9.2.1. Toksik (zehirli) gazlar: Solunum atmosferine yayıldıklarında ciddi sağlık
sakıncaları yaratabilirler. Bunlara örnek; Klor (Cl2), Hidrojen sülfür (H2S), Amonyak (NH3)
Karbonmonoksit (CO) verilebilir.
9.2.2. Kullanıldıkları yerle göre gazlar
Gazlar kullanım alanlarına göre 3 gruba ayrılabilir:
1- Yakıt gazları (metan, etan, LPG…)
2- Endüstriyel (sınai) gazlar (asetilen, karbon dioksit, oksijen…).
3- Tıbbi amaçlı kullanılan gazlar (Siklopropan, Oksijen, Azot monoksit)
9.2.3. İnsan bünyesindeki etkilerine göre gazların sınıflandırılması21
9.2.3.1. Basit Boğucu Gazlar
Azot (N2), karbondioksit (CO2) ve metan (CH4) bu sınıfa örnek olarak gösterilebilir.
Örneğin karbondioksitin işyeri çalışma ortamında bulunmasına izin verilebilecek en fazla
miktarı (MAK değeri; Müsaade edilebilir Azami Konsantrasyon) 5000 ppm (milyon hacimde
kısım olarak) gibi yüksek bir değerdir. Bu sınıftaki gazlar normal havadaki %20,9 oksijen
oranını düşürmek suretiyle boğucu etki gösterebilirler.
Not: Havadaki oksijen oranı hacimce;
% 12 – 14 olursa; derin soluma, nabızda hızlanma ve koordinasyon bozukluğu,
21

http://www.isguvenligi.net/isci-sagligi-ve-is-guvenligi-yonunden-gazlar/
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%10 – 12 olursa; baş dönmesi, istekli hareketlerde güçlük,
% 8 – 10 olursa; bulantı, kusma, baygınlık, yüzde solukluk,
% 6 – 8 olursa; 8 – 6 dakikada ölüm; % 4 olursa çok kısa bir zamanda ölüm olabilir.
9.2.3.2. Kimyasal Boğucu Gazlar
Değişik mekanizmalarla hücre oksidasyonunu etkiler ve toksik etki gösterirler.
Oksijen yerine kandaki hemoglobine bağlanarak hücrelere ulaşır ve zehirlenmeye neden
olurlar. En önemlileri şunlardır (çalışma ortamında bulunmasına izin verilebilecek değerleri –
TLV: Eşik Sınır Değerleri- ile birlikte):
Karbon monoksit (CO): 50 ppm; Hidrojen siyanür (HCN): 10 ppm; Hidrojen sülfür
(H2S): 10 ppm.
9.2.3.3. Tahriş Yapan Gazlar
Özellikle üst solunum yollarında, gözlerde, deride çeşitli derecelerde tahrişe neden
olabilirler. Örnek olarak; Amonyak (NH3): 25 ppm; Klor (Cl2): 1 ppm; Azot dioksit (NO2): 5
ppm; Kükürt dioksit (SO2): 0,1 ppm; Ozon (O3): 0,1 ppm.
Amonyak, klor ve kükürt dioksit maruziyetinde etki hemen hissedilebilir. Ancak azot
dioksit (NO2) ve fosgen’de (COCl2) etki birkaç saat sonra hissedilebilir.
9.2.3.4. Sistemik Zehir Etkisi Gösteren Gazlar
Örnek olarak formaldehit, arsin, fosfin ve stibin verilebilir: Arsin (AsH3): 0,05 ppm;
Fosfin (PH3): 0,3 ppm; Stibin (SbH3): 0,1 ppm. Bu gazlar bazı izabe fırınlarında veya anılan
maddeleri içeren metaller kaynak yapılırken açığa çıkabilirler. Fosfin maruziyetinde
baygınlık, kan basıncında düşme, ishal; Arsin ve Stibin zehirlenmelerinde hemoliz ve
hemoglobinuri görülür.
Formaldehit (CH2O) kimya endüstrisinde en yaygın olarak kullanılan ve üretilen
maddelerden birisidir. Formik aldehit ve metil aldehit olarak ta bilinmektedir. Renksiz bir
gazdır ve sıklıkla en fazla %40 lık olmak üzere sulu çözelti halinde kullanılır (formalin).
Formalin çözeltilerinde bir miktar da metil alkol bulunmaktadır. Gerek gaz hali gerekse sıvı
çözeltisi kendisine özgü, hoşa gitmeyen bir kokuya sahiptir. Oksitleyen maddelerle hızla
tepkimeye girer, yüksek derişimlerinde yanıcı bir sıvıdır. Formaldehit soluyan kişilerde
yorgunluk, uyuklama, baş ağrısı, baş dönmesi, deri döküntüleri gibi şikâyetler görülüyor.
Ancak sıvı formaldehit deri yoluyla da emilebilir. İşçiler, üretim sırasında, maddelerin
işlenmesinde ve reçine imalatında etkilenebilir. Sağlık elemanları, eğitim görevlileri ve
öğrenciler de formaldehit içerisinde saklanan ve hazırlanmasında formaldehit kullanılan
materyallere bağlı olarak yüksek etkilenim riski altındadır. Tüketiciler inşaatta kullanılan bazı
malzemelerden, kozmetiklerden, ev parkelerinden, ev mobilyalarından ve dokuma
ürünlerinden yayılan formaldehitten etkilenebilirler. Ani formaldehit etkilenimi ölüme neden
olabilir. Koku eşiği 1 ppm civarındadır.
Yüksek buharlaşabilme yeteneğindeki pestisitler ve fumigantlar (metil bromür, fosfin
vs) da bu grupta yer alır.
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Tablo 9.1: Yanıcı Gazlar ve Bunların Parlama – Patlama Sınırları
Yanıcı Gazın Adı

Endüstride Oluşu / Meydana
Çıkışı

Patlama
Limiti
Alt
Sınır
(Havada
%
hacim
olarak)

Patlama Buhar
Kendiliğinden (Sıvı
Limiti
Yoğunluğu Tutuşma
Halinde)
Üst
Hava=1
Sıcaklığı
Kaynama
0
Sınır
Noktası
C
0
(Havada
C
%
hacim
olarak)

Asetilen
CH≡CH

Aydınlatma, kaynak işleri,
metal kesme, benzen ve birçok
organik maddenin sentezinde.

2.5

81

0.91

335

48

Alilen
CH3C=CH
(Metil asetilen)

Ara madde olarak, özel
yakacak

1.74

-

0.66

-

-28

Amonyak NH3

Soğutma, alkali işleri, şist’ten
petrol elde etme işleri, sentetik
nitrik asit.

16.0

27.0

0.597

780

-38

Erytrene (1,3Polimer üretiminde
Bütadien)
CH2=CHCH=CH2

2.0

11.5

1.87

Bütan
CH3CH2CH2CH3

LPG, tüpgaz, itici gaz

1.9

8.5

2.05

430

0.5

Maden kömürü
gazı (hava gazı)

Yaklaşık bileşimi % olarak;
Hidrojen 50, Metan 32,
Karbonmonoksit 8, Etilen 4,
Azot 6.

8.0+-

40.0 +-

Siklopropan
(CH2)3

Organik sentezlerde, anestetik
madde olarak.

2.41

10.3

1.45

500

-34

Etan
CH3CH3

Petrokimyasallarda (etilenhalojenli etanların kaynağı)
soğutucu sıvı.

3.12

15.3

1.05

510

-89

Etilen
H2C=CH2

Etilen oksit, etilen glikol, etilen 2.7
klorohidrin, alkathen
üretiminde kullanılır. Renksiz,
tatsız bir gaz.

36

0.975

543

-104

Karbon monoksit
(CO)

Hava gazı, su gazı, jeneratör
gazı

12.5

74.2

0.967

651

-192

Doğal gaz

Petrol rafinesi

3.8 –6.5 13 – 17

Su gazı

Yakıt

7–9

55 – 72

Hidrojen
H2

Amonyak’ın sentezinde
atomik, hidrojen kaynağı,
kömür ve yağların
hidrojenasyonunda, metil alkol
üretiminde.

4.1

74.2

0.069

582

-252

Hidrojen sülfür
H2S

Gaz fabrikası, kauçuk işleri,
lağımlar.

4.3

45.5

1.189

260

-60

-4
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Etilen klorür
C2H5Cl

Kurşun tetra etil ve etil sellüloz 3.6
üretiminde anestetik,
alkilleştirici etken olarak,
soğutmada Ayrıca fosforlar,
kükürt, yağlar, reçineler ve
parafinler için çözücü,
insektisit.

14.8

2.22

518

12

Metil klorür
CH3Cl

Düşük sıcaklık polimerizasyon
işlemlerinde (butil kauçuk9
katalist olarak, silikonlar,
soğutucu, ilaç, termometre
sıvısı.

10.7

17.4

1.78

632

-24

Formaldehit
HCHO

Tanen (dericilik sanayi),
dezenfeksiyon maddesi, çeşitli
reçine üretiminde, boya, ilaç,
sterilize maddesi vb.

7

73

1.03

430

-21

Dimetil Eter
(CH3)2O

Soğutucu, çözücü,
polimerizasyon işlemlerinde
katalist ve stabilizör olarak,
ayırıcı

3.4

27

1.617

350

-24

Metan CH4

Doğal gaz ve hava gazında,
organik maddelerin
bozunmasından, lağım ve
arıtma tesislerinde vb.

5.3

13.9

0.554

540

-161

Metil amin
CH3NH2

Boya, ilaç, böcek ve mantar
ilacı, tekstil endüstrisi

Mono- 20.7
4.9
14.7
Di – 2.8 11.6
Tri –
2.0

1.1
1.6
2.0

430
401
190

-7

Propan
CH3CH2CH3

Kaynak işlem., organik sentez, 2.2
ev ve işyerlerinde yakıt olarak,
etilen üretimi, ayrıca çözücü ve
soğutucu olarak.

9.5

1.56

466

-43

Propilen
CH2=CHCH3

İzopropil alkol, propilen,
sentetik gliserin, akrilonitril,
propilen oksit, heptan, akrilik
asit, vinil reçineleri.

2.0

11.1

1.49

497

-50

Etilen oksit
CH2OCH2

Etilen glikol, akrilonitril
üretimi vb.

3.0

80

1.52

429

10

Siyanojen gazı
NCCN

Organik sentezlerde, metalin
kaynak ve kesme işlemlerinde,
roket itici gaz olarak vb.

6.6

32

1.8

Diboran
B2H6

Organik boran bileşiği.
Üretimi, etilen’in
polimerizasyonunda katalist
olarak, bazı motorlar ve
roketler için yakıt olarak.

0.8

88

0.96

37 – 51

Vinil klorür
CH2=CHCl

Bazı plastikler ve
polivinilklorür üretiminde.

3.6

33

2.2

472
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Tablo 9.2. Sanayide yaygın olarak kullanılan gazların yanıcılık ve toksik etkilerine göre
sınıflandırılması
1. grup

2. grup

3. grup

4. grup

5. grup

6. Grup

Yanıcı
Olmayan

Yanıcı

Yanıcı

Toksik ve/veya
aşındırıcı

Kendiliğinden
alevlenir

Çok Toksik

Aşındırıcı
Olmayan

Aşındırıcı
Olmayan

Aşındırıcı

Yanıcı
Olmayan

Az Toksik

Az Toksik

Toksik

Yakıcı

Asetilen,
hidrojen,
propan,
bütan

Amin,
merkaptan
ve halojenli
hidrokarbon
içeren özel
gaz
karışımları

Hidrojen
klorür, flor ve
florürler, asit
gazları

Silan

Arsin,
fosfin, azot
oksitler

Yakıcı
Argon,
Karbon
dioksit,
helyum,
azot, oksijen

9.3. Korunma
Pek çok gaz sıvılaştırılmış halde çelik tüplerde saklanır. Bu
gazlardan bazıları: Oksijen, asetilen, helyum, azot, karbondioksit,
argondur. Tehlikeli gazları taşıyan kaplar, içerdikleri gazın
özelliklerine uygun renklerle boyanmalıdır: Oksijen mavi, argon açık
mavi, azot yeşil, karbondioksit gri, hidrojen kırmızı, helyum
kahverengi, asetilen sarı renkle belirlenir. Avrupa Birliğinin veya
Uluslararası Çalışma Örgütünün kabul ettiği etiket ve sembollerle
işaretlenmelidir.
Yukarıda belirtilen gazlardan biri veya birkaçı ile çalışılan
işyerlerinde 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık
ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin 2.1. maddesindeki hükümlerine uyulmalıdır.
İşçilere, yaptıkları işlerde özellikle maruz kalınacak tehlikeler, yangın halinde alınması
gereken önlemler, atıkların etkisiz hale getirilmesi, yüklemede, boşaltmada ve işyerinin
temizlenmesinde gerekli özel işlemler hakkında eğitim, alıştırma, tecrübe ve uygulama
suretiyle yeterli bilgi verilmelidir.
Gözleri rahatsız eden gazların bulunduğu yerlerde çalışan işçilere, havalandırma
delikleri bulunmayan, gözleri sıkıca çevreleyen ve bu maddelere karşı dayanıklı malzemeden
ve buğulanmayı önleyecek şekilde yapılmış koruyucu gözlük verilmelidir.
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Maskeler ve solunum cihazları 28695 sayılı Kişisel Koruyucu Donanımların
İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’te belirtilen kurallara uygun olmalıdır.
Üretici veya tedarikçiden sağlanacak her bir zararlı ve tehlikeli kimyasal maddenin /
gazların “malzeme güvenlik bilgi formları” (MGBF/MSDS), çalışanların anlayacağı dile
çevrilerek, rahatça ulaşacakları yerlere konulmalı ve bunlardan nasıl yararlanacakları
konusunda eğitilmelidir.
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Uygulama Soruları
İnert ve reaktif gaz ne demektir? Örnek vererek açıklayınız.
Kullanıldıkları yerlere göre gazlar kaç sınıfa ayrılır? Her sınıfa örnekler veriniz.
İnsan bünyesindeki etkilerine göre gazlar kaç sınıfa ayrılır? İsimlerini yazarak her bir sınıfa
birer örnek veriniz.
Zehirli/zararlı gazlardan korunma için neler yapılmalıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, gaz ve buhar kavramları ile buharlaşma, buharlaşabilen madde gibi
kavramlar ele elınmıştır. Gazların ve buharlaşabilen maddelerin etkileri, çok zehirli, zehirli ve
zararsız gazlardan bahsedilmiş, zehirli gazlardan korunma yolları anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi toksik (zehirli) gaz sınıfına girmez?
a)
b)
c)
d)
e)

Klor (Cl2)
Karbonmonoksit (CO)
Hidrojen siyanür (HCN)
Hidrojen sülfür (H2S)
Karbon dioksit (CO2)

2) Aşağıdakilerden hangisi sistemik zehir etkisi gösteren bir gaz değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Asetilen
Stibin
Fosfin
Arsin
Metilbromür

3) Gazlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Gazlar kullanım alanlarına göre, 1- Yakıt gazları, 2- Endüstriyel gazlar ve 3Tıbbi amaçlı kullanılan gazlar olmak üzere 3 gruba ayrılabilir.
b) Karbondioksit (CO2) ve metan (CH4) gibi gazlar basit boğucu gazlar sınıfında
bulunurlar ve normal havadaki oksijen oranını düşürmek suretiyle boğucu etki
gösterebilirler.
c) Formaldehit, arsin, fosfin ve stibin, sistemik zehir etkisi gösteren gazlardır.
d) Metan, etan ve propan sistemik zehir etkisi gösteren gazlardandır.
e) Amonyak, klor, azot dioksit, kükürt dioksit ve ozon tahriş edici gazlar sınıfında
yer alırlar.
4) Aşağıda bazı gaz isimleri ve formülleri verilmiş olup bu eşleşmelerden biri
hatalıdır. Hatalı eşleşme hangi seçenektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Asetilen: HC≡CH
Metan: CH3CH3
Propan: CH3CH2CH3
Etan: CH3CH3
Vinil korür: CH2=CHCl

5) I. Formaldehit zehirli bir gaz olup dericilik sanayiinde, dezenfeksiyon maddesi
olarak, çeşitli reçine üretiminde, boya, ilaç, sterilizasyon maddesi olarak kullanılır.
II. Tehlikeli gazları taşıyan kaplar, içerdikleri gazın özelliklerine uygun renklerle
boyanmalıdır: Oksijen tüpleri mavi, argon açık mavi, azot yeşil, karbondioksit gri,
hidrojen kırmızı, helyum kahverengi, asetilen sarı renkle işaretlenmelidir.
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III. Hidrojen, asetilen, bütan, propan ve etilen yanıcı özelliğe sahip gazlardandır.
Gazlarla iligili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a)
b)
c)
d)
e)

I ve II
II ve III
Yalnızca I
I, II ve III
I ve III

6) Havadaki oksijen oranını düşürmek suretiyle boğucu etki gösteren gazlar nasıl
tanımlanır?
a) Sistemik zehir etkisi gösteren gaz
b) Tahriş edici gaz
c) Toksik etkili gaz
d) Yanıcı gaz

e) Basit boğucu gaz

7) “Tehlikeli/Zararlı gaz” aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak
tanımlanmıştır?
a) Solunum atmosferine yayıldıklarında ciddi sağlık sakıncaları yaratabilen gazlar
b) Metan, etan, LPG gibi yakıt olarak kullanılan gazlar
c) Havada bulunmayan ancak pekçok kimyasal tepkime ürünü olan gazlar ise
reaktif, yani kimyasal tepkimeye girme yeteneği olan gazlar
d) Oksijen yerine kandaki hemoglobine bağlanarak hücrelere ulaşıp zehirlenmeye
neden olan gazlar
e) Özellikle üst solunum yollarında, gözlerde, deride çeşitli derecelerde tahrişe
neden olabilen gazlar
8) Amonyak (NH3), Hidrojen sülfür (H2S) ve Klor (Cl2) hangi tür gaz sınıfında yer
alırlar?
a) Tahriş edici gazlar
b) Boğucu gazlar
c) Toksik (zehirli) gazlar
d) Sistemik zehir etkisi gösteren gazlar
e) Tıbbi amaçlı kullanılan gazlar
9) Azot dioksit (NO2) ve Kükürt dioksit (SO2) insan sağlığına yaptıkları etki
bakımından hangi tür gazlardandır?
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a) Basit boğucu gazlar
b) Tahriş edici gazlar
c) Toksik etkili gazlar
d) Sistemik zehir etkisi gösteren gazlar
e) Kimyasal boğucu gazlar
10) Sistemik zehir etkisi gösteren gazlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
a) Karbon monoksit ve Karbon dioksit
b) Kükürt dioksit ve Azot dioksit
c) Amonyak, Klor ve Hidrojen sülfür
d) Formaldehit, Arsin, Fosfin ve Stibin
e) Metan, Etan, LPG
11) Tıbbi amaçlı kullanılan gazlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a) Amonyak, Klor ve Hidrojen sülfür
b) Kükürt dioksit ve Azot dioksit
c) Siklopropan, Oksijen, Azot monoksit
d) Formaldehit, Arsin, Fosfin ve Stibin
e) Metan, Etan, LPG

Cevaplar
1) e, 2) a, 3) d, 4) b, 5) d, 6) e, 7) c, 8) a, 9) b, 10) d, 11) c
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BÖLÜM 10:
YANICI KİMYASALLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Yanma Nedir?
Yanıcı Maddelerin Genel Özellikleri
Yangın ve Kontrollü Yanma
Yanıcı Maddelerin Depolanması
Yangın Söndürme Teknikleri
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Anahtar Kavramlar

Yangın, yanma, yanıcı madde, alevlenir madde, yakıt
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10.1. Giriş
Bazı kimyasal maddeler yanıcı özelliğe sahiptir. Metan, asetilen, hidrojen gibi gazlar;
alkoller, eter gibi petrol türevleri olan sıvılar ve fosfor, metalik sodyum gibi katı maddeler
yanıcı özelliğe sahiptirler. Yanma oksijenin tepkimelerine verilen genel bir tanımdır. Esasında
teneffüs ederek vücudumuza aldığımız oksijen molekülleri de vücudumuzda (hücrelerde)
yanma tepkimelerinin meydana gelmesini sağlar ve bunun sonucunda hayati faaliyetlerimizi
devam ettiririz.
10.2. Yanma ve Yangın
Yanma kimyasal bir tepkimedir; bir başka deyişle ekzotermik kimyasal reaksiyondur.
Her ne kadar ekzotermik bir reaksiyon olsa da yanmanın başlaması için çok az miktarda da
olsa bir enerji gerekir. Yanma “oksijen ile diğer madde/bileşiklerin yüksek ısı açığa çıkararak
oksitlenmesidir” şeklinde de tanımlanabilir.
Örneğin kömürün yanması basit olarak şöyledir:
C + O2

CO2 + ısı

(O2: dioksijen) Oksijen, Latincede oxys (asit) ve gonos (üreten) kelimelerinden
türemiştir.
Isı + yanıcı madde (yakıt) + oksijen = yangın
Oksijen ile reaksiyona girip ısı yayarak yükseltgenen/parçalanan (yanan) maddelere
yanıcı madde (ya da yakıt) denir. Yanıcı maddeler, katı, sıvı ve gaz halde bulunurlar.
Katı yakıtlar: Odun, kömür, tekstil ürünleri (bitkisel, hayvansal), plastikler, fosfor,
kükürt, magnezyum, potasyum, sodyum, uranyum...
Sıvı yakıtlar: Benzin, gazyağı, alkoller, eter, ketonlar, aminler, benzen vs…
Gaz yakıtlar: Asetilen, hidrojen, metan, etan, propan, butan...
Oksijen miktarı da yanmayı etkileyen bir faktördür: Yeterli oksijen varsa
olur (alevli yanma). Oksijen yetersiz ise kısıtlı yanma olur (akkor yanma).
ortamdaki yanmaya piroliz denir (için için yanma), kalıntı miktarı fazladır.
Yanmayı başlatmak için gerekli olan enerji, reaksiyona girecek olan
(reaktif) kimyasal bağlarını (örneğin O2’deki O=O bağını) zayıflatarak ya
reaksiyonun başlamasını sağlar. Yanmanın başladığı noktaya tutuşma noktası
sıcaklığı, ignition point) denir.

tam yanma
Oksijensiz
bileşiklerin
da kırarak
(alevlenme
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Tablo 10.1: Yaygın olarak kullanılan bazı yakıtların tutuşma sıcaklıkları
Madde
Tutuşma Sıcaklığı,°C (Ignition Temperature)
Odun
190–250
Kağıt
232
Benzen
562
Karbon monoksit
609
Aseton
538
Benzin (oktan)
220
Kerosen (gaz yağı)
254
Petrol eteri
288
Terebentin (neft yağı)
253
Hidrojen
585
Terebentin (turpentine) ya da terebentin yağı, çam gibi ağaçlardan elde edilen bir karışım
olup iyi bir yanıcıdır. Çam reçinesinin (çam sakızı) destilasyonu ile elde edilir. İçerisinde terpenler,
pinenler, karenler, kamfenler, dipentenler ve terpinolenler gibi halkalı ve doymamış hidrokarbonlar
vardır

Yanmanın gerçekleşmesi için yanıcı ve yakıcı maddelerin belirli oranlarda bir arada
bulunması gerekir. Çok fazla yanıcı, çok az yakıcı (oksijen) veya tersi durumlarda yanma
gerçekleşmez. Yanmanın gerçekleşmesi için örneğin benzin için yanıcı/yakıcı arasındaki oran
1.5 ila 7.6 arasında değişir.
Yanma olayı gaz fazında gerçekleşir. Bu nedenle yakıtın önce çok az miktarda da olsa
tutuşabilmesi için buharlaşması (yanabilir gaza dönüşmesi) gerekir. Örneğin benzinin
tutuşması sıvı iken değil, ısı etkisiyle buharlaşması sonucu oluşan oktan buharlarının yüksek
sıcaklık ve oksijen ile etkileşimi sonucu tutuşması (alevlenmesi) ile yanmaya başlar.
Bir maddenin yanabildiği en düşük sıcaklığa parlama noktası (flash point) olarak
bilinir. Örneğin dietileterin parlama noktası -49°C, kerosenin parlama noktası 80°C’dir.
Bir katı maddenin yanması sıvı ve gazlara göre daha karmaşık bir süreçtir. Katının
yanması için önce erimesi sonra da buharlaşması gerekir. Katıların yanmasına en iyi örnek
mumdur. Bir hidrokarbon olan mumun yanması için önce kibrit ya da çakmakla eritmek
(eriyene kadar ısıtmak) gerekir. Eriyen mum az miktarda buharlaşır ve buharlaşınca tutuşur.
Bir kere tutuşan mum artık zincirleme bir yanma reaksiyonu ile mum ya da oksijen tamamen
tükeninceye kadar sürekli yanar (Mum ya da parafin ya da donyağı, 26 ila 36 arasında değişen
karbona sahip alkanlardan oluşur).
Odun ya da ahşap bir malzeme, yanmadan önce yüksek sıcaklığın etkisiyle CO ve
hidrokarbonlar gibi bazı gaz ürünler yayarlar. Bu gaz ürünlerden yanıcı olanlar, oksijenle
reaksiyona girerek yanmayı başlatırlar. Yanıcı gaz yayarak tutuşabilen ve yanan katılara
piroliz olabilen katılar denir. Piroliz, bir maddenin ısıtılarak bozunması/parçalanması
demektir. Odun ve kömür en çok rastlanan ve kolayca piroliz olabilen katılardır.
İki tür yanma vardır:
1- Kontrollü yanma: Isınma amaçlı, ulaşım araçlarda yakıtın yanması (enerji),
sanayideki işlemlerde kullanılan yanma vs.
135

2- Kontrolsüz yanma denilen yangınlardır.
10.3. Yanma Sonucu Oluşan Zararlı/Zehirli Maddeler
Yanma sonucu yeterli oksijenin olduğu durumlarda yoğun olarak CO2 gazı, oksijenin
kısıtlı olduğu ortamlarda ise CO oluşur. Yangınlarda oluşan diğer zararlı ya da zehirli
maddeler ise kaynaklarına göre aşağıda verilmiştir:






Kağıt, pamuk, ağaç:
PVC:
Petrol ürünleri:
Poliüretan:
Melamin reçineler:

Asetaldehit, formaldehit, asetikasit, formikasit (HCOOH).
Hidroklorikasit, fosgen (COCl2), klor.
Asetikasit, formikasit.
Hidrojensiyanür (HCN), hidrojen izosiyanat (HNCO).
Hidrojensiyanür, amonyak.

Yangında Ölüm Nedenleri
 Yüksek sıcaklık (kuru sıcaklık, kızgın buhar, yanma-kömürleşme)
 Boğulma (Asfiksi. Oksijen yetersizliği, yoğun duman vs’den kaynaklanır)
 Yangında oluşan CO, HCl, HCN vs gibi zehirli gazlardan zehirlenme.
Aynı yangında farklı bölgelerde bulunan cesetlerde farklı ölüm nedenleri bulunabilir.
10.4. Yanıcı Maddeler
Yanma derecesine kadar ısıtıldığında oksijenle birleşmesi sonucunda yanan ve
yandığında etrafa ısı yayan maddelere yanıcı maddeler denir. Yanıcı maddeler doğada katı,
sıvı, gaz olmak üzere üç halde bulunurlar.
a. Katı Yanıcı Maddeler: Moleküller arasındaki büyük bir çekim kuvveti ile
birbirlerine sıkıca bağlı olan, belli bir hacim ve biçime sahip olan maddelere katı maddeler
denir. Kömür, odun, kâğıt, kumaş, mum, deri, zift, naftalin, parafin ve yanıcı polimerler gibi
maddeler katı yanıcı maddelere örnek olarak verilebilir.
b. Sıvı Yanıcı Maddeler: Sıvı maddelerin yanan kısmı bir başka deyişle sıcaklık etkisi
ile gaz haline geçen sıvı buharlarıdır. Yanma yüzeydedir, korlaşma ve yüzey altında yanma
olmaz. Yüzeydeki yanmanın etkisi ile ısı artar ve yanmanın devam edebilmesi için gerekli
ortam hazırlanmış olur. Sıvı yanıcı maddelerin parlama noktası düştükçe yangın yönünden
tehlike riskleri yükselir. Benzin, motorin, alkol, cilalar, gazyağı, mazot, tiner gibi maddeler
sıvı yanıcı maddelere örnek olarak verilebilir.
Yanıcı sıvılar, A ve B şeklinde iki gruba ayrılırlar. A grubundaki sıvılar, su ile
karışmazlar ve üç tehlike sınıfına ayrılırlar. Tehlike sınıfı alevlenme noktasına göre; A1 sınıfı
21 ºC’ye kadar, A2 sınıfı 21 ºC ile 55 °C arası ve A3 sınıfı 55 ºC ile 100 ºC arasında
gruplandırılır. Alevlenme noktası 100 ºC’nin üzerinde olan sıvılar hiç bir tehlike sınıfına
girmezler, fakat bu, sıvıların tehlikesiz olduğu anlamına gelmez. B grubuna ise, alevlenme
noktası 21 ºC’ye kadar olan bütün sıvılar girer. Bu gruptaki sıvılar su ile karışabilirler ve
tehlike sınıflarına ayrılmazlar. Yanıcı sıvılarda alevlenme sıcaklıkları üzerindeki
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sıcaklıklarda, her an patlayıcı buhar hava karışımı oluşma tehlikesi vardır. Alevlenme noktası
sıcaklığı, alt tutuşma sınırına eşittir. Örneğin alkol, oda sıcaklığında (20 ºC) patlayıcı buhar
hava karışımı meydana getirir.
c. Gaz Yanıcı Maddeler: Moleküller arası çekim kuvveti çok zayıf olup diğer yanıcı
maddelere nazaran çok daha kolay ve hızlı yanarlar. Genellikle hidrokarbon bileşikleri (petrol
ve türevleri) ve bu bileşiklerin karışımlarından olurlar. İçinde bulundukları kabın veya tankın
dayanma gücüne bağlı olarak sıkıştırılıp basınç altında sıvılaştırılabilirler. Basınç
kaldırıldığında da gaz haline dönerler. Propan, bütan, asetilen, doğalgaz gibi maddeler gaz
hidrokarbon esaslı yanıcı maddelere örnek olarak verilebilir. Dünyada günümüzde en yaygın
olarak kullanılan ve temiz yakıt olarak bilinen doğal gaz fosil kökenli bir yakıt olup büyük
bölümü (%70-90'ı), metandan (CH4) ibarettir. Diğer bileşenleri; etan (C2H6), propan (C3H8),
bütan (C4H10) gazlarıdır.

Çok kolay alevlenir madde (F+)

Kolay alevlenir madde (F)

Alevlenir madde (F)
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Uygulama Soruları
Yangınlarda en çok görülen ölüm nedenleri nelerdir?
Yanma ve yangın kavramlarını açıklayınız.
Yanma sonucu oluşan zararlı/zehirli maddeler nelerdir?
Kaç tür yanıcı madde vardır? Örneklerle açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, yanma ve yangın kavramları açıklandı. Yanıcı maddeler tanıtılarak
yanmanın mekanizması aanlatıldı. Yanma sonucunda hangi tür yanma ürünlerinin oluştuğu,
kaç tür yanıcı madde olduğu anlatıldı.
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10’uncu Bölüm Soruları
1) Yanma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Yanma olayı gaz fazında gerçekleşir. Bu nedenle yakıtın önce çok az miktarda
da olsa tutuşabilmesi için buharlaşması (yanabilir gaza dönüşmesi) gerekir.
b) Benzin, motorin, alkol, cilalar, gazyağı, mazot, tiner gibi maddeler sıvı yanıcı
maddelere örnek olarak verilebilir.
c) Yanma fiziksel bir olaydır, yanma sonucunda yanan maddeler fiziksel hal
değişimine uğrarlar.
d) Yanmanın gerçekleşmesi için yanıcı ve yakıcı maddelerin belirli oranlarda bir
arada bulunması gerekir. Çok fazla yanıcı, çok az yakıcı (oksijen) veya tersi
durumlarda yanma gerçekleşmez.
e) Yanma kimyasal bir tepkimedir; bir başka deyişle ekzotermik kimyasal
reaksiyondur.
2) Aşağıdaki seçeneklerde yanıcı maddeler (solda) ve yanma sonucu oluşan yanma
ürünleri (sağda) verilmiştir. Seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Kâğıt, pamuk, ağaç → Asetaldehit, formaldehit, asetik asit, formikasit.
PVC → Metan, etan, bütan
Petrol ürünleri → Asetikasit, formikasit.
Poliüretan → Hidrojen siyanür, hidrojen izosiyanat.
Melamin reçineler → Hidrojen siyanür, amonyak.

3) Aşağıdakilerden hangisi yanıcı madde değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Butadien
Hidrojen
Hidrokarbonlar
Karbon monoksit
Karbon dioksit

4) I. Yanma derecesine kadar ısıtıldığında oksijenle birleşmesi sonucunda yanan ve
yandığında etrafa ısı yayan maddelere yanıcı maddeler denir.
II. Yanma olayı gaz fazında gerçekleşir. Bu nedenle yakıtın önce çok az miktarda
da olsa tutuşabilmesi için buharlaşması (yanabilir gaza dönüşmesi) gerekir.
III. Yanıcı bir madde olan mum yanmadan önce erir ve buharlaşır, ondan sonra
yanmaya başlar.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a) I ve II
b) II ve III
140

c) I ve III
d) I, II ve III
e) Yalnızca II
5) Yanıcı kimyasal maddlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Yanıcı maddeler, “alevlenir madde”, “kolay alevlenir madde” ve “çok kolay
alevlenir” madde olmak üzere 3 ayrı kategoriye ayrılabilir.
b) Yanıcı sıvılar, A ve B şeklinde iki gruba ayrılırlar. A grubundaki sıvılar, su ile
karışmazlar ve A1, A2 ve A3 olmak üç tehlike sınıfına ayrılırlar. B grubuna
ise, alevlenme noktası 21 ºC’ye kadar olan bütün sıvılar girer. Bu gruptaki
sıvılar su ile karışabilirler ve tehlike sınıflarına ayrılmazlar.
c) Hidrokarbon yakıtlar yandığı zaman, hidrojen siyanür, amonyak gibi zararlı ve
zehirli gazlar oluşur.
d) Dünyada günümüzde en yaygın olarak kullanılan ve temiz yakıt olarak bilinen
doğal gaz fosil kökenli bir yakıt olup büyük bölümünü metan oluşturur. Kalan
kısmı ise etan, propan ve bütan gazlarından ibarettir.
e) Yanma “oksijen ile diğer madde/bileşiklerin yüksek ısı açığa çıkararak
oksitlenmesidir” şeklinde de tanımlanabilir.
6) Yanma kavramı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a) Fosfor, metalik sodyum gibi katı maddeler yanıcı özelliğe sahiptirler.
b) Solunum yoluyla vücudumuza aldığımız oksijen vücudumuzda (hücrelerde)
yanma tepkimelerinin meydana gelmesini sağlar.
c) Yanmanın gerçekleşmesi için yanıcı madde ile yeterli miktarda ısının olması
yeterlidir.
d) Yanma “oksijen ile diğer madde/bileşiklerin yüksek ısı açığa çıkararak
oksitlenmesidir” şeklinde de tanımlanabilir.
e) Yanma oksijenin tepkimelerine verilen genel bir tanımdır.
7) “Parlama noktası”nı tanımamak için aşağıdaki ifadelerden hangisi uygundur?
a) Bir maddenin yanabildiği en düşük sıcaklıktır.
b) Buhar halindeki maddelerin yüksek sıcaklık ve oksijen ile etkileşimi sonucu
tutuşmasıdır.
c) Yanma olayının başladığı noktadır.
d) Oksijensiz ortamdaki yanmadır.
e) Oksijen miktarının yetersiz olduğu yanma türüdür.
8) Yanma olayının başladığı noktaya ne denir?
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a) Tutuşma noktası
b) Parlama noktası
c) Parçalanma noktası
d) Oksitlenme
e) Kontrollü yanma
9) Piroliz için aşağıda verilen hangi tanım doğrudur?
a) Yanma olayının başladığı noktadır.
b) Yanıcı bir maddenin oksijensiz ortamda ısıtılarak bozunması ya da
parçalanmasıdır.
c) Fosfor, metalik sodyum gibi katı maddelerin yanmasına denir.
d) Kontrollü yanmaya denir.
e) Ekzotermik tepkimelere verilen isimdir.
10) Aşağıdaki yanıcı maddelerden hangisi hidrokarbon esaslı bir yanıcı madde
değildir?
a) Motorin
b) Benzin
c) Doğal gaz
d) Kömür
e) Asetilen

Cevaplar
1) c, 2) b, 3) e, 4) d, 5) c, 6) c, 7) a, 8) a, 9) b, 10) d
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BÖLÜM 11:
SOLVENTLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Solvent (Çözücü) Nedir?
Solvent Çeşitleri
Solventlerin Kullanım Alanları
Toksik Etkilerine Göre Solventler
Günlük Yaşamda Sıklıkla Kullanılan Solventler
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Anahtar Kavramlar

Solvent (Çözücü), Sıvı, Çözme, Çözelti
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11.1. Giriş
Çözünme kimyada sıkça karşılaşılan bir olgudur. Özellikle katı kimyasal maddeleri
homojen bir şekilde dağıtmak için çözücülere (solvent) ihtiyaç vardır. Çözücü ve çözünen
maddeden oluşan homojen karışımlara çözelti denir. Kimyasal maddeler –özellikle katı halde
bulunanlar– uygun bir çözücüde çözüldükleri takdirde çok daha işlevsel hale gelirler. Bu
nedenle çözücüler, organik - inorganik, polar - apolar, kolay buharlaşabilen – kolay
buharlaşmayan, halojenli – halojensiz gibi çeşitli sınıflara ayırmak mümkündür.

11.2. Solvent Nedir?
Çözücü ya da çözgen de denilen solventler kimyada çok önemli bir yere sahiptir .En
yaygın çözücü sudur. Su hem ucuz ham de zararsız bir çözücüdür. Ancak pek çok organik
maddeyi çözemez. Çözücüler genel olarak 2 gruba ayrılabilir: İnorganik ve organik çözücüler.
Su, sıvı amonyak, hidrojen florür gibi karbon içermeyen çözücüler inorganik çözücülerdir.
Organik çözücüler karbon içeren çözücülerdir ve oldukça fazla çeşitlidirler. Etilalkolden
karbontetraklorüre, asetondan benzene kadar pekçok organik çözücü vardır. Dolayısıyla
organik çözücüler farklı alanlarda yoğun bir şeklide kullanılmaktadır.
Çözücülerin kaynama noktaları genellikle düşüktür ve kolaylıkla buharlaşırlar.
Genellikle çözelti içinde çözücüler çözünen maddeden daha fazla bulunur. Çözücüler aynı
zamanda bir karışımdan çözünebilir birleşikleri çıkarmak içinde kullanılabilir, örneğin çayın
sıcak su ile demlenmesi gibi. Çözücüler genellikle berrak ve renksiz sıvılardır ve çoğunun
karakteristik bir kokusu vardır. Organik çözücüler, kuru temizleme çözücüsü (tetrakloroetilen
gibi), boya inceltici (toluen, terebent gibi), tırnak cilası çıkarıcı ve yapıştırıcı çözücüsü
(aseton, metilasetat, etilasetat gibi), leke çıkarıcı (hekzan gibi), deterjan, parfüm içeriği
(etanol) olarak ve kimyasal sentezlerde kullanılır. Su dışında diğer inorganik çözücülerin
kullanışı genellikle kimya araştırmaları ve bazı teknolojik süreçlerle sınırlıdır.
Bazı inorganik çözücüler şunlardır: sıvı amonyak (NH3), sıvı kükürt dioksit (SO2),
sülfüril klorür (SOCl2), fosforil klorür (POCl2), diazot tetraoksit (N2O4), antimon triklorür
(SbCl3), brom pentaflorür (BrF5), hidrojen florür (HF), saf sülfürik asit (H2SO4) vs.
11.2.1. Endüstriyel Solventler
Endüstriyel solventler, genellikle yağları çözme ve emülsiye etme özelliğine sahip
olan organik çözücülerdir. Bu tip solventler suyla karışmazlar ve kaynama noktaları çok
düşük ürünlerdir.
En genel tanımıyla solventler halojenli ve halojensiz olarak iki ana gruba ayrılırlar.
İçerdikleri kimyasal maddelere göre tehlikeli madde ve kullanım sonucunda da tehlikeli atık
özelliği gösterirler.
Halojensiz solventler, alifatik (düz zincirli) ve aromatik (halkalı ve konjuge yapılı,
benzen gibi) hidrokarbon bileşimleridir. Toluen (C6H5CH3), ksilen, hekzan {CH3-(CH2)4146

CH3} ve heptan halojensiz solventlere örnek olarak gösterilebilmektedir. Halojenli solventlere
ise örnek olarak, metilklorür (CH3Cl), etilklorür (CH3CH2Cl), etilenklorür (CH2=CHCl),
trikloretanol, kloroform, kloretan bileşikleri, klorlanmış benzinler ve klorlanmış fenol
verilebilir.
Endüstride hemen hemen her üretim sektöründe yağ giderme ve temizlik vb.
işlemlerde solvent kullanılır. Bunların yanında; boya, vernik, cila ve reçineler, boya
sökücüler, yapıştırıcılar, mürekkep ve mürekkep çıkarıcılar, pestisitler ve kozmetik ürünlerin
çoğu solvent içermektedir.
11.2.2. Solvent kullanımında dikkat edilecek hususular
Solvent içeren maddeleri kullanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak gerekli kişisel koruyucu donanım ve
kıyafetler kullanılmalıdır.
- Solventler tasarruflu olarak kullanılmalıdır. Çünkü solvent kullanan firmalar solvent
atığından da sorumlulardır.
- Solventler ya da solvent içeren ürünler çok iyi havalandırılan yerlerde kullanılmalıdır.
- Solventleri kullanırken, etiketlerin üzerindeki tehlike bilgilerine ve güvenlik önerilerine
dikkat edilmelidir.
- Solvent ve solvent içeren maddeler hiçbir zaman kanalizasyona atılmamalıdır.
- Cilt üzerinden boya, yağ vb. maddelerin giderilmesi için kesinlikle solvent
kullanılmamalıdır.
- İş sırasında solvent kullanırken herhangi bir şey yememeli ve sigara içilmemelidir. Ayrıca
solvent ile çalıştıktan sonra, yemeden ve içmeden önce eller iyice yıkanmalıdır.
- Solventler kapalı konteynerlerde veya varillerde saklanmalı ve solvent atıkları için sızdırmaz
konteynerler kullanılmalıdır.
Atık haline gelen solventler, içerdiği maddenin özelliği itibariyle 25755 sayılı
“Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”ne göre tehlikeli atık olarak adlandırılır ve
yönetmelik hükümlerine göre tehlikeli atıklar; Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan lisanslı veya
geçici lisans almış solvent geri kazanım tesislerinde işlenmelidir. Ayrıca bu tesislere nakliyesi
Valiliklerden lisans almış nakliye araçları ile yapılmalıdır.
Her üründe olduğu gibi solventlerin de yaraları ve zararları söz konusudur. Bir solvent
çeşidi çok iyi yağ almakla beraber yanıcı özellik gösterebilir. Bu sebeple solventler yerinde ve
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doğru tekniklerle kullanılmalıdır. Solvent kullanıcıları mutlak surette solvent tedarik ettikleri
firmadan teknik destek sağlamalıdırlar.
11.2.3. Solventlerin Toksisiteleri
Solventler kimyasal yapılarına ve uçuculuklarına göre çeşitli toksisitelere sahiptirler.
Solventlerin toksisiteleri ile ilgili olarak bazı örnekler aşağıda verilmiştir:
Benzen: kemik iliği depresyonu, lösemi, anemi, karaciğer hasarı
Toluen: Anemi, karaciğer, böbrek ve koromozomal hasar.
Ksilen: Karaciğer hasarı
Karbon tetraklorür: Hepatorenal sendrom (böbrek yetmezliği)
Triklor etilen: Nöropati, karaciğer ve böbrek hasarı
Kloroform: Hepatoksisite
Klorlu hidrokarbonlar: Merkezi sinir sistemi üzerinde uyarıcı, karaciğer ve böbrek hasarı
Dimetil sülfoksit (DMSO), iyi bir çözücü olup toksisitesi diğerlerine göre daha düşüktür.
Ancak kaynama noktasının yüksekliği (189 °C) bir dezavantajdır.
Dimetil formamid (DMF): Özellikle karaciğer metabolizması, ana hedef organ karaciğerdir,
böbrekler bazı hasar, orta düzeyde toksiktir.
Geniş bilgi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının web adresinde bulunan aşağıdaki
dosyalara bakabilirsiniz:
1Meslek
Hastalıkları
ve
İşle
İlgili
Hastalıklar
http://www.casgem.gov.tr/dosyalar/kitap/81/dosya-81-8942.docx
2Kimyasal
Maddelerle
Olan
Meslek
http://www.casgem.gov.tr/dosyalar/kitap/81/dosya-81-8942.docx

Tanı

Rehberi:
Hastalıkları:

148

Uygulama Soruları
Solventler yapılarına göre ne şekilde gruplandırılabilir? Örneklerle açıklayınız.
Solventlerin kullanıldığı yerler hakkında bilgi veriniz.
Solventleri kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Solventlerin toksik etkileri hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde solvent (çözücü) kavramı öğrenildi. Çözücülerin genel özellikleri ve
sınıflandırılması yapıldı. Çözücülerin zararlı etkileri ve bu etkilerden nasıl korunulacağı
anlatıldı.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki çözücülerden hangisi organik çözücü sınıfında yer almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Karbontetraklorür = CCl4
Etilalkol = CH3CH2OH
Hidrojen florür = HF
Aseton = CH3COCH3
Kloroform = CH3Cl

2) Aşağıdaki solventlerden hangisi halojenli bir solventtir?
a)
b)
c)
d)
e)

Toluen
Kloroform
Etil alkol
Aseton
Sıvı amonyak

3) Aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisi çözücü olarak kabul edilemez?
a)
b)
c)
d)
e)

Su
Aseton
Saf sülfürik asit
Sıvı amonyak
Hidrojen sülfür

4) Solventlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Endüstride hemen hemen her üretim sektöründe yağ giderme ve temizlik vb.
işlemlerde solvent kullanılır.
b) Boya, vernik, cila ve reçineler, boya sökücüler, yapıştırıcılar, mürekkep ve
mürekkep çıkarıcılar, pestisitler ve kozmetik ürünlerin çoğu solvent
içermektedir.
c) Organik çözücüler karbon içeren çözücülerdir ve sayıları oldukça fazladır.
d) En çok kullanılan ve en ucuz solvent sudur.
e) Cilt üzerindeki boya, yağ vb. maddeleri temizlemek için solvent kullanılabilir.
5) Solventler için aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi geçerli değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yağları çözenler – yağları çözemeyenler
Halojenli – halojensiz
Polar – apolar
Kolay buharlaşan – zor buharlaşan
İnorganik – organik

6) I. Solventler ya da solvent içeren ürünler çok iyi havalandırılan yerlerde kullanılmalıdır.
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II. Cilt üzerinden boya, yağ vb. maddelerin giderilmesi için uygun solventler kullanılabilir.
III. İş sırasında solvent kullanırken herhangi bir şey yememeli ve sigara içilmemelidir. Ayrıca
solvent ile çalıştıktan sonra, yemeden ve içmeden önce eller iyice yıkanmalıdır.

Yukarıda verilen solvent içeren maddeleri kullanırken dikkat edilmesi gereken
hususlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) I ve II
c) I, II ve III
d) I ve III
e) II ve III

7) Çözücülerin kullanım alanlarıyla ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi
yanlıştır?
a) Tetrakloroetilen : kuru temizleme çözücüsü
b) Toluen, terebent : boya inceltici
c) Aseton, metilasetat, etilasetat : tırnak cilası çıkarıcı ve yapıştırıcı çözücüsü
d) Sülfürik asit : Boya inceltici
e) Etanol : kozmetik (parfüm vs) ürünlerde
8) Aşağıdakilerden hangisi inorganik çözücü olarak kullanılmaz?
a) Hidrojen florür
b) Saf sülfürik asit
c) Kükürt dioksit gazı
d) Sıvı amonyak
e) Brom penta florür
9) En yaygın kullanılan çözücü (solvent) hangisidir?
a) Etil alkol
b) Su
c) Karbon tetra klorür
d) Aseton
e) Toluen
10) Yağları çözme ve emülsiye etme özelliğine sahip olan organik çözücülere ne ad
verilir?
a) Endüstriyel solvent
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b) İnorganik solvent
c) Apolar solvent
d) Ağır solvent
e) Polar solvent
11) Aşağıdakilerden hangisi organik bir çözücüdür?
a) Sıvı amonyak
b) Brom penta florür
c) Etilen klorür
d) Fosforil klorür
e) Hidroklorik asit

Cevaplar
1) c, 2) b, 3) e, 4) e, 5) a, 6) d, 7) d, 8) c, 9) b, 10) a, 11) c
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BÖLÜM 12:
ENDÜSTRİDE YAYGIN OLARAK KULLANILAN
KİMYASAL MADDELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Endüstride yaygın olarak kullanılan kimyasal maddeler
Günlük yaşamda kullanılan kimyasal maddeler
Günlük yaşamda kullanılan kimyasala maddelerden kaynaklanan tehditler
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Anahtar Kavramlar

Endüstriyel kimyasal, kimya sanayi, karışım, ürün
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12.1. Giriş
Endüstri, sanayi ya da teknoloji deyince kimyasal maddelerin akla gelmemesi
mümkün değildir. Sanayi üretiminin yapıldığı her sektörde mutlaka belli kimyasal maddeler
kullanılmaktadır. Dolayısıyla endüstride pek çok kimyasal madde kullanılır. Bunlar zararsız
sayılan yağlardan en zararlı olanlarına kadar (kurşun, fenol, civa vs) çok geniş bir yelpazede
yer alırlar.

12.2. Endüstride yaygın olarak kullanılan kimyasal maddeler
Endüstride kullanılan kimyasal maddeleri bir kaç gruba ayrımak mümkündür.
Örneğin, asitler, bazlar, solventler, yanıcı kimyasallar, metallurjide kullanılanlar, kozmetik,
deterjan sanayi, deri ve tekstil sektörü, boya, tarım, ilaç vs… Endüstride kullanılan
kimyasallar çok geniş bir yelpazede yer almaktadır. Bu yüzden bazı önemli endüstriyel
kimyasallardan bahsedilecektir.
Asitler: Sülfürik asit (H2SO4), nitrik asit (HNO3) ve hidroklorik asitler (HCl) sanayide
büyük ölçüde üretilir ve çeşitli amaçlar için kullanılır. Örneğin, akü imalatında sülfürik asit
kullanılmaktadır (ayrıca metalik kurşun ve kurşun dioksit, PbO2 de kullanılır). Nitrik asit
gübre sanayiinde; hidroklorik asit bazı temizlik maddelerinde bulunur, metalleri çözmede
kullanılır.
Solventler: Sanayide en çok kullanılan kimyasal maddelerdendir: metanol, karbon
sülfür (CS2), karbon tetraklorür (CCl4), eter, aseton, metilen klorür (ya da diklorometan;
CH2Cl2), fenol ve türevleri, tiner, aromatik hidrokarbonlar ve diğerleri bu grupta yer alırlar.

Temizlik malzemeleri: Çamaşır suyu üretiminde sodyum hidroksit (kostik, NaOH),
klor (Cl2) ve hipoklorit kullanılır. Bunlar zararlı, tahriş edici, toksik maddelerdir. Ayrıca koku
gidericiler, dezenfektanlar, yağ ve leke çıkarıcılar, kireç çözücüler, parlatma ürünleri ve
diğerleri de temizlik malzemelerinde kullanılmaktadır.
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Deterjan sanayiinde amin (-NH2) bileşikleri, yüzey aktif maddeler, sertlik giderici
kimyasallar gibi pek çok kimyasal madde kullanılır.
Boya sanayiinde solventler ve pigmentler (renk verici maddeler) yoğun bir şekilde
kullanılır.
Plastik sanayiinde, petrol türevi polimerleştiriciler (monomerler) kullanılır: Etilen,
vinil klorür, butadien, asetilen gibi bileşikler polimerleştiricilere örnek olarak verilebilir.
Siyanür, altın madeninin çıkartılmasında kullanılan önemli bir araçtır. Altın çıkarmayı
kolaylaştıran bu kimyasal madde, bilindiği gibi son derece zehirlidir. Ayrıca, atıklar iyi
arıtılmadığı takdirde, altının çıkarıldığı bölgede, toprak ve suda önemli ölçüde kirlenmelere
neden olur.
Tarımda kullanılanlar: Pestisitler (haşere ilaçları) ve kimyasal (suni) gübreler (NH3,
amonyum nitrat, fosfat bileşikleri vs), bitki besinleri, mineraller bu başlık altında
sayılabilecek kimyasal maddelerdir.
Reçine, polimer ve boya sanayi: En çok kullanılan kimyasallar formaldehit, üre,
epoksi, etilen, stiren, akrilonitril vs'dir.
Deri ve tekstil sanayi: Deri ve tekstil sanayiinde çok sayıda kimyasal madde
kullanılmaktadır. Deri tabaklamada krom bileşiklerinden sentetik boyalara, ağartıcılardan
tuzlara kadar çeşitli kimyasal maddeler kullanılmakta olup, deri ve tekstil sektörü çalışanları
bu kimyasalların etkisine maruz kalmaktadır. Kullanılan diğer kimyasallar: kostik, soda,
hidrojen peroksit, sodyum hipoklorit (NaOCl), sodyum tiyosülfat, persülfat, hidroklorik asit
vs’dir.
Gıda katkı kimyasalları: Antioksidanlar, asitlik düzenleyiciler, emülgatörler, gıda
boyaları, tuzlar (örn. sodyum nitrit), jelleştirici ve kıvam artırıcılar bu başlık altında yer alan
kimyasallardır (Hazır gıdalarda bulunan ve E ile başlayan kodlarla gösterilen katkı maddeleri.
Örneğin E132, E252 vs).
(NOT: Gıda etiketlerinde karşımıza çıkan “E kodları” doğal ve yapay gıda katkı maddelerinin
kodlarıdır. Bu kodlar Avrupa Birliği tarafından hazırlanmıştır. ‘E’ harfi Avrupa’yı temsil eder
ve EFSA (Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi) tarafından değerlendirilen ve onaylanan gıda
etiketlerinde görünür. Etiketlerde gördüğümüz E kodu olan maddeler EFSA tarafından
onaylanmıştır. E kodunda bulunan sayı, temsil ettiği maddenin ne olduğunu gösterir. Bu
sayılar kimi zaman gıdalarda bulunan katkı maddelerini temsil ettiği için sağlığa zararlı olarak
algılanabilir ancak C vitamini ya da askorbik asit (E300) gibi doğal maddeleri de belirtebilir.
Bazı E kodları: E621 Monosodyum glutamat (MSG), lezzet artırıcı. E500 Sodyum karbonat,
inceltici. E262 Sodyum asetat, koruyucu; E211 Sodium benzoate, antibakteriyel…)
Geniş bilgi için bkz: http://www.vankim.com/bilgi-bankasi/gida-katki-maddeleri/e-kodlari)
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Kozmetik sanayi: Alkoller, aminler (üre gibi), çeşitli tuzlar (örn. Alüminyum sülfat:
Al2(SO4)3), kozmetik boyalar, kıvamlaştırıcılar, saç şekillendiriciler, koruyucular, yağlandırıcı
ve nemlendiriciler (gliserin vs) bu kapsamda sayılabilir.
12.3. Günlük yaşamda kullanılan kimyasal maddeler
Günlük yaşamda kullanılan kimyasal maddelerin hemen tümü endüstride yaygın
olarak kullanılan kimyasal maddeler başlığı altında yer alanlardan oluşur. Örneğin, temizlik
maddeleri (deterjanlar, kireç çözücüler, çamaşır suyu), kozmetik maddeler (alkol, aseton vs)
ve gıda katkı maddeleri (koruyucu maddeler, renklendirici maddeler) günlük yaşamda her an
karşımıza çıkabilecek kimyasal maddelerdir. Bu maddelerin olumsuz etkilerine karşı gerekli
tedbirlerin alınması gerekmektedir.
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Uygulama Soruları
Endüstride en yaygın kullanılan kimyasal maddelerden 5 tanesini sayınız.
Sanayide en çok kullanılan asitler nelerdir?
Temizlik sektöründe kullanılan kimyasal maddeler nelerdir?
Plastik sanayiinde en çok kullanılan kimyasallar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, endüstride yaygın olarak kullanılan kimyasal maddelerin neler olduğu,
alanlarına göre kullanılan kimyasallar özet olarak anlatılmış, bunlara karşı alınması gereken
tedbirlerden bahsedilmiştir.

161

Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki verilen kimyasal maddeler
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

ve

kullanıldıkları

alanlarla

ilgili

Kadmiyum = Tarım
Krom bileşikleri = Dericilik
Kostik = Tekstil
Alkol = Kozmetik
Sülfürik asit = Akü

a)
b)
c)
d)
e)

2) Endüstride kullanılan kimyasal maddelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
a) Deri tabaklamada krom bileşiklerinden sentetik boyalara, ağartıcılardan tuzlara
kadar çeşitli kimyasal maddeler kullanılmaktadır.
b) Solventler sanayide en çok kullanılan kimyasal maddelerdendir.
c) Kozmetik sanayiinde alkoller, aminler, tuzlar, kozmetik boyalar,
kıvamlaştırıcılar, saç şekillendiriciler, koruyucular, yağlandırıcı ve
nemlendiriciler kullanılır.
d) Etilen, vinil klorür, butadien, asetilen gibi petrol ürünleri tarımda
kullanılmaktadır.
e) Antioksidanlar, asitlik düzenleyiciler, emülgatörler, gıda boyaları, jelleştirici ve
kıvam artırıcılar gıda katkı kimyasalı olarak kullanılırlar.
3) Aşağıdakilerden hangisi hem tekstil hem de temizlik sektöründe kullanılan
kimyasal maddelerdendir?
a)
b)
c)
d)
e)

Emülgatörler, gıda boyaları, kıvam arttırıcılar
Ağartıcılar, koku gidericiler
Hidroklorik asit, sodyum tiyosülfat
Etilen, vinil klorür, butadien
Krom bileşikleri

4) Boya sanayiinde en çok kullanılan kimyasal madde aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kostik soda
Solventler
Asitler
Dezenfektan maddeler
Etilen, butadien gibi petrol ürünleri

5) Aşağıdaki kimyasallardan hangisi tarımda kullanılan bir kimyasal değildir?
a) Hidroklorik asit
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b)
c)
d)
e)

Pestisitler
Amonyum nitrat
Amonyum fosfat
Bitki besinleri

6) Aşağıdaki seçeneklerde endüstride yaygın olarak kullanılan bazı kimyasal madde
formülü ile kimyasal madde grubu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
a) H2SO4 = Asit
b) Karbon tetraklorür = Solvent
c) Hipoklorit = Temizlik kimyasalı
d) Etilen = Polimerleştirici
e) Amonyak = Deri kimyasalı

7) I. Alkoller, aminler, tuzlar, kozmetik boyalar, kıvamlaştırıcılar, saç şekillendiriciler, koruyucular,
yağlandırıcı ve nemlendiriciler kozmetik sanayinde kullanılırlar.
II. Boya sanayiinde solventler ve pigmentler (renk verici maddeler) yoğun bir şekilde kullanılır.
III. Tarımda kullanılan kimyasal maddelere örnek olarak pestisitler, kimyasal (suni) gübreler (NH3,
amonyum nitrat, fosfat bileşikleri vs), bitki besinleri, mineraller verilebilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) I ve II
c) I, II ve III
d) I ve III
e) II ve III
8) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer alan bilgi yanlıştır?
a) Plastik sanayiinde, petrol türevi monomerler (polimerleştiriciler) kullanılır.
b) Formaldehit, üre, epoksi, etilen, stiren, akrilonitril reçine, polimer ve boya
sanayinde kullanılır.
c) Boya sanayinde asitler ve bazlar yoğun bir şekilde kullanılır.
d) Pestisitler, kimyasal (suni) gübreler (NH3, amonyum nitrat, fosfat bileşikleri vs),
bitki besinleri, mineraller tarımda kullanılan kimyasallara örnek olarak
verilebilir.
e) Antioksidanlar, asitlik düzenleyiciler, emülgatörler, gıda boyaları, jelleştirici ve
kıvam artırıcılar gıda katkı kimyasalı olarak kullanılırlar.
9) Aşağıdakilerden hangisi bir gıdalarda kullanılan bir katkı kimyasalı değildir?
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a) Antioksidan
b) Hipoklorit
c) Asitlik düzenleyici
d) Emülgatör
e) Gıda boyası
10) Formaldehit, üre, epoksi, etilen, stiren, akrilonitril gibi kimyasallar hangi alanda
kullanılır?
a) Tarım
b) Temizlik malzemesi
c) Kozmetik
d) Deri ve tekstil
e) Reçine, polimer ve boya sanayi

Cevaplar
1) a, 2) d, 3) b, 4) b, 5) a, 6) e, 7) c, 8) c, 9) b, 10) e
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BÖLÜM 13:
KİMYASALLARIN SAKLANMASI VE DEPOLANMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Kimyasal Maddeler Nasıl Saklanır?
Katı, Sıvı ve Gazların Depolanması
Depolamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
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Anahtar Kavramlar

Depolama, Ambalaj, Korunma
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13.1. Giriş
Kimyasal maddelerin depolanması veya saklanması kimyada ve İş Güvenliğinde en
önemli konulardan biridir. Çünkü kimyasal maddeler gün ışığından kullanılan ambalaj
malzemesine kadar her türlü faktörden etkilenirler. Bu nedenle kimyasal maddelerin
depolanması ve saklanmasında bir dizi kural ve dikkat edilmesi gereken husus söz konusudur.
Konuyla ilgili olarak 2011 yılında, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve
Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından Kimyasal Maddelerin Güvenli Depolanması
Rehberi yayınlanmıştır. 22 Bu bölümde bahis geçen bu yayından büyük oranda
yararlanılmıştır.

13.2. Kimyasal Maddeler Nasıl Saklanır?
Kimyasal maddeler sahip oldukları fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre -yani katı,
sıvı ve gaz halde bulunmaları, patlayıcı, aşındırıcı vs gibi özelliklere sahip olmaları gibi
özellikleri dikkate alınarak- farklı şartlar altında depolanırlar. Örneğin katı maddeler, plastik
kaplarda ya da cam şişelerde saklanabilir. Sıvı maddelerin en iyi saklanma biçimi cam
kaplarda saklamaktır. Ancak tüm sıvılar için bunu söylemek mümkün değildir. Örneğin
hidrojen florür (ya da florür asidi) camı aşındırma özelliğine sahiptir. Bu nedenle florür
asidini plastik kapta saklamak gerekmektedir. HF dışındaki tüm sıvıları ve katı kimyasalları
en iyi muhafaza etme yolu cam şişelerde saklamaktır.
Eter gibi kaynama ve parlama noktası çok düşük, buhar basıncı yüksek, sıvı yanıcı
maddeler alüminyum kaplarda ve tercihen buzdolabında saklanmalıdır.
Hava ve su ile temas ettiğinde okside olan kimyasallar organik çözücüler içerisinde ve
hava almayacak şekilde sıkı biçimde kapatılan cam kaplarda saklanmalıdır. Örneğin metalik
sodyum hava ile temasını kesmek için gazyağı içerisinde kapağı sıkıca kapatılmış cam şişeler
içerisinde saklanmalıdır.
Kimyasal maddelerin saklanması ve depolanmasında en çok üzerinde durulması
gereken konu gazların ya da sıvılaştırılmış gazların saklanmasıdır. Bunun yanında kolayca
parçalanarak gaz ürün oluşturabilen katı ve sıvı maddelerin saklanmasında da çok önemli
noktalar vardır. LPG, sıvı azot, azot gazı, oksijen gazı vs yüksek basınç altında çelik tüplerde
saklanır. Çelik tüplerin içerdiği sıvı gazın cinsine göre rengi farklı farklıdır. Oksijen tüpleri
mavi, argon açık mavi, azot yeşil, karbondioksit gri, hidrojen kırmızı, helyum kahverengi,
asetilen tüpleri sarı renk ile boyanmalıdır.
Hidrojen peroksit te (H2O2) patlayıcı ve parlayıcı özelliklerinden dolayı depolanması
esnasında özen gösterilmesi kimyasallardan biridir.
Radyoaktif maddeler çok özel şartlarda saklanmalıdır: Kurşundan yapılmış kutularda
ve yer altına inşa edilmiş, betondan yapılmış penceresiz depolarda saklanmalıdır.
22

http://www.isgum.gov.tr/rsm/file/isgdoc/IG7-kimyasal_depolama_rehberi.pdf
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Tehlikeli kimyasallar gruplarına göre depolanmalıdır. Aynı gruba ait kimyasallar
birlikte depolanabilirken, birbiriyle uyuşmayan, etkileşen ve karışmaması gereken kimyasallar
birbirinden ayrı yerlerde depolanmalıdır. Özellikle oksitleyici ve kolay yanıcı kimyasallar
birbirinden uzakta depolanmalıdır. Aşağıda tehlikeli kimyasalların gruplarına göre bir arada
depolanabilme matrisi verilmiştir. Bu matrise göre, zararlı maddelerle yanıcı maddeler birlikte
depolanabilir. Zararlı maddeler, toksik maddelerle birlikte de depolanabilir. Oksitleyici
maddelerle yanıcı maddeler bir arada depolanamaz.

TEHLİKELİ KİMYASALLARIN BİR ARADA
DEPOLANABİLME MATRİSİ

+

-

-

+

0

-

+

-

+

+

-

-

+

+

0

+

(+) Bir arada depolanabilir (-) Bir arada depolanamaz
(0) Belli şartlar sağlandığında bir arada depolanabilir
Tehlikeli kimyasalları kategorilerine göre ele alırsak; tanım ve özelliklerini, güvenli
depolama tedbirlerini, oluşturabilecekleri tehlikeleri ve piyasada yaygın bulunan örneklerini
aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.23
13.2.1. Asitler
Tanımı: Bir veya daha fazla sayıda H+ iyonları içeren ve kimyasal yönden oldukça
aktif olan bileşikler.

Abdurrahman İNCE, TEHLİKELİ KİMYASALLARIN GÜVENLİ DEPOLANMASI:
http://www.acilafet.org/upload/dosyalar/TEHLIKELI_KIMYASALLARIN_GUVENLI_DEPOLANMASI_.doc
23
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Depolama Tedbirleri
1. Alçak raflarda veya asit kabinlerinde, geniş asit şişelerinde muhafaza ediniz.
2. Oksitleyici maddeleri, organik asitlerden ve yanıcı maddelerden ayrı olarak
muhafaza ediniz.
3. Asitleri, bazlardan ve sodyum, potasyum, magnezyum vs. gibi aktif metallerden
ayrı tutunuz.
4. Asitleri, temas olduğunda sodyum siyanür, demir sülfür vs. gibi toksik (zehirleyici)
gazlar çıkaran kimyasal maddelerden ayrı bir yerde muhafaza ediniz.
5. Asit şişelerini taşımak için özel şişe taşıyıcılar kullanınız.
6. Asit sızması halinde, asit kontrol yastıkları veya asit nötralizerleri kullanınız.
Muhtemel Tehlikeler: (Asitler) Aşındırıcı, paslandırıcı, toksik, yanıcı, suyla tepkime
verirler ve kararsızdır.
Organik asitler genellikle yanıcı, toksik ve kararsızdırlar.
Bazı organik asitler: Asetik asit, Akrilik asit, Benzoik asit, Karbolik asit (fenol),
Kloroasetik asit, Hidrosiyanik asit (siyanür asidi, HCN), Metakrilik asit, Parasötik asit, Pikrik
asit
İnorganik Asitler: Genellikle daha kuvvetli, kimyasal yönden daha reaktif ve suyla
tepkime verirler. Örnekler: Klor içeren oksiasitler (örnek: perklorik asit, HClO4), Kromik asit
(H2CrO4), Halojen asitler (hidroflorik, hidroklorik, hidrobromik, hidroiyodik asitler: HF, HCl,
HBr, HI), Nitrik asit (HNO3), Fosforik asit (H3PO4), Sülfürik asit (H2SO4).

13.2.2. Bazlar
Tanımı: OH (hidroksil) iyonları içeren ve kimyasal yönden aktif olan bileşiklerdir.
Depolama Tedbirleri:
1. Bazlar, asitlerden ayrı yerde tutulmalıdır.
2. İnorganik hidroksitlerin çözeltileri polietilen kaplarda muhafaza edilmelidir.
3. Kostik sızıntılar için sızıntı kontrol yastıkları veya kostik nötralizerler
kullanılmalıdır.
Bazlara örnekler: Amonyak, Bikarbonatlar (örnek: sodyum bikarbonat: NaHCO3),
Kalsiyum hidroksit, Karbonatlar (örnek: potasyum karbonat), Lityum hidroksit, Potasyum
hidroksit, Sodyum hidroksit (kostik).

13.2.3. Piroforik Maddeler
Normal koşullarda kendiliğinden yanan maddelere piroforik madde denir.
Depolama Tedbirleri: Piroforik madelerin serin ve kuru yerde muhafaza edilmeleri
gerekir.
Piroforik maddelere örnek olarak aşağıdaki kimyasallar verilebilir:
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Alkilaluminyumlar (trietilaluminyum, trimetilaluminyum vs.), Sezyum, Lityum,
Dimetil arsin, Nikel karbonil, Fosfor, Sodyum, Potasyum, Tetraetil kurşun, Rubidyum (Rb).
13.2.4. Yanıcı Maddeler
Depolama Tedbirleri
1. Uygun emniyetli varillerde veya kabinlerde muhafaza ediniz.
2. Paslandırıcı asitlerden ve oksitleyicilerden ayrı tutunuz.
3. Alev, sıcaklık veya kıvılcım gibi tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz.
4. Yanıcı sıvı ihtiva eden varil veya kabinler kullanılırken topraklanmalı veya
bağlanmalıdır.
5. Yangın söndürme cihazlarını her zaman kullanıma hazır tutunuz.
6. Yüksek oranda uçucu, yanıcı maddeleri özel olarak donatılmış bir soğutucuda
muhafaza ediniz.
Katılar: Patlayıcı maddeler dışında, sürtünme yoluyla, imalat veya işlem sonrasında
kalan ısı ile temas ederek yangına yol açabilen veya kolaylıkla tutuşabilen ve tutuştuğunda da
ciddi bir tehlike yaratacak kadar şiddetle ve devamlı olarak yanan her türlü katı madde.
Yanıcı katı maddelere örnek olarak aşağıdaki kimyasal maddeler verilebilir:
Selüloz (oksijenle kombine), Fosfor, Sodyum sülfit, Berilyum, Organik madde, Pikrik
asit.
Gazlar: Kolaylıkla tutuşabilen ve hızla yanan bir gaz.
Kolaylıkla tutuşabilen gazlar: Asetilen – Hidrojen, Bütan, Karbon monoksit, Etilen
oksit, Formaldehit, Hidrojen, Hidrojen sülfür, Metan, Doğal gaz, Propan.
Sıvılar: 37.7 °C'ın altında bir parlama noktasına sahip olan sıvılar.
Kolay tutuşabilen sıvı kimyasallara örnekler: Alkoller (etil, metil, izopropil),
Aldehidler (asetaldehit, akrolein, propionaldehit), Aminler (bütil, etil, izopropil), Esterler (etil
asetat, etil format, metilasetat, vinil asetat), Eterler (dietil, metil etil, izopropil etil),
Hidrokarbonlar (akanlar, alkenler, alkinler, aromatikler, çakmak sıvısı, neft, petrol ispirtoları,
çözücüler), Ketonlar (aseton, metil etil keton, metil izobutil keton).

13.2.5. Su ile Tepkimeye Giren Kimyasallar
Tanımı: Su ile temas ettiğinde bazı hallerde tepkimeye giren maddelerdir.
Depolama Tedbirleri
1. Serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
2. Yangın durumunda, kesinlikle su kullanmayın, bilakis suyu derhal uzaklaştırın.
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UYARI: Bu kimyasal maddeler, yanıcı veya zehirli gazlar veya diğer tehlikeli
durumlar yaratacak şekilde su ile tepkimeye girerler.
Su ile tepkimeye giren kimyasal maddelere örnekler aşağıda verilmiştir:
Alkali metaller (sezyum, lityum, potasyum, rubidyum, sodyum), kerosen altında
muhafaza edilmelidir. Toprak alkali metalleri (Baryum, berilyum, kalsiyum, magnezyum,
radyum, stronsiyum). Karpitler (alüminyum karpit, kalsiyum karpit vs.). Hidritler (lityum
hidrit, sodyum hidrit vs.). İnorganik klorürler (alüminyum klorür, bor triklorür vs.). Nitritler
(lityum nitrit, magnezyum nitrit vs.). Peroksitler (lityum peroksit, potasyum peroksit, sodyum
peroksit). Fosfitler (alüminyum fosfit, kalsiyum fosfit vs.)
13.2.6. Oksitleyiciler
Tanımı: Klorat, permanganat, inorganik peroksit veya nitrat gibi kolayca oksijen
yapan maddelerdir. Bunlar, organik maddelerin yanmasını hızlandırırlar.
Depolama Tedbirleri
1. Serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
2. (Kağıt, tahta vs.) gibi yanıcı ve tutuşturucu maddelerden uzak tutunuz.
3. Çinko, alkalin metaller ve formik asit gibi indirgeyici ajanlardan uzak tutunuz.
Oksitleyici kimyasallara örnekler: Kloratlar, Klorürler, Perkloratlar, Hidrojen peroksit,
Nitratlar, Sodyum peroksit, Nitritler, Oksijen, Sodyum permanganat, Amonyum nitrat.
13.2.7. Peroksit Oluşturan Kimyasallar
Tanım: Uygun koşullara ulaşıldığında, darbe veya ısı sonucunda tutuşabilme
özelliğine sahip patlayıcı peroksitler oluşturan maddelerdir.
Depolama Tedbirleri
1. Hava geçirmez kaplarda, karanlık, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz.
2. Teslim alma, açma ve kullanım tarihlerini belirtir etiketleri kaplara yapıştırınız.
3. Yerel düzenlemelere göre peroksit oluşturucu kimyasalları ilk peroksit oluşumunun
beklendiği tarihten önce elden çıkartınız.
3. Peroksitlerin varlığını düzenli olarak tespit ediniz.
Peroksit oluşturan kimyasallara örnekler: Asetaldehit, Akrilaldehit, Krotonaldehit,
Siklohekzan, Etil eter, İzopropil eter, Potasyum, Kükürt dioksit, Tetrahidrofuran.
13.2.8. Hassas Kimyasallar
Tanımı: Işığa maruz kaldıklarında bir şekilde tepkimeye giren maddelerdir.
Depolama Tedbirleri
1. Işığa maruz kalmasını önleyiniz.
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2. Serin ve kuru yerlerde amber şişelerde saklayınız.
Hassas kimyasallara örnekler: Brom, Etil eter, Ferrik amonyum sitrat, Hidro bromik
asit, Cıva tuzları (cıva klorür, cıva iyodür vs.), Cıva nitrat, Oleik asit, Potasyum ferrosiyanür,
Gümüş tuzları (Gümüş asetat, Gümüş klorür vs.), Sodyum iyodür.
13.2.9. Toksik Bileşikler
Tanımı: İnsan vücudunda veya vücuda yakın bir yerde uygun koşullara sahip bir
bölgeye ulaştığında yaralanmalara yol açıcı nitelikteki kimyasal bileşiklerdir.
Depolama Tedbirleri
1. Gerektiğinde uygun emniyet tedbirlerini alarak, kimyasal maddenin tehlikeli
mahiyetine göre muhafaza edilir.
2. Telefonun yanına acil yardım telefon numarası yazınız.
UYARI: Bu kimyasal maddeler solunduğunda, yutulduğunda, cilt teması sonucunda
vücuda nüfuz ettiğinde insan sağlığı ve yaşam için tehlikeli veya son derece tehlikelidir.
Patlamaya yol açmamak için gerekli tedbirleri alınız.
Tahriş Ediciler: Vücuttaki mukoza zarına zarar veren çürütücü maddelerdir.
Bazı tahriş edici maddeler: Halojen asit gazları (hidrojen bromür, hidrojen klorür,
hidrojen florür, hidrojen iyodür, sülfür dioksit), Halojenler (flor, klor, brom, iyot buharı,
fosfor triklorür, ozon), Azot oksitler (nitrik oksit, azot dioksit vs.), Trikloretilen.
Boğucu kimyasallar: Bilhassa gazlar olmak üzere, kana oksijen gitmesini engelleyen
ajanlardır.
Boğuculara örnek olarak verilebilen kimyasallar: Anilin (kanın oksijensiz kalması),
Karbon dioksit, Karbon monoksit (kanın oksijensiz kalması), Hidrojen, Hidrojen siyanür
(dokunun oksijensiz kalması), Nitrobenzen (kanın oksijensiz kalması), Azot, Asal gazlar
(helyum, neon, argon, kripton, ksenon), Doymuş hidrokarbonlar (metan, etan, propan, bütan,
doğalgaz).
Solunumu felç edenler: Vücuda girdikleri zaman solunum sinir sisteminin işlev
kaybına yol açacak olan maddelerdir.
Solunumu felç eden bazı kimyasal maddeler: Aseton, Etil alkol, Asetilen, Etilen,
Karbon disülfür, Hidrojen Sülfür, Dietil eter
Sistemik Zehirler: Hayati vücut işlemlerini engelleyen maddelerdir.
Sistemik zehir etki gösteren bazı kimyasal maddeler: Arsenik, Benzen, Kadmiyum,
Karbonsülfür, Halojenli hidrokarbonlar, Kurşun, Ksilen, Cıva, Metil alkol, Naftalin, Organik
fosfatlar, Strisin, Toluen
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13.2.10. Kanserojenler
Tanımı: Canlı dokularda kanserli hücrelerin büyümesine yol açan her türlü madde.
Depolama Tedbirleri
1. Konteynerlerin tümü “Kansere Yol Açabilir Madde” ibaresi ile etiketlenir.
2. Gerektiğinde uygun emniyet tedbirlerini alarak, kimyasal maddenin tehlikeli
içeriğine göre muhafaza edilir.

Bilinen Kanserojenler (İnsan için)
Arsenik bileşikler
Asbest
Benzen
Benzidin
Beta-natfalinamin
Kromoksit
Krom tozu
Kurşun arsenat
Sodyum arsenat

Muhtemel Kanserojenler (İnsan için)
Akrilonitril
Kadmiyum bileşikleri
Karbon tetraklorür
Kloroform
Etilen oksit
Nikel tozu
o-Toluidin
Vinil klorür
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Uygulama Soruları
Hangi tür kimyasal maddeler bir arada depolanabilir, hangileri depolanamaz?
Depolama bakımından kimyasal maddeler kaç gruba ayrılır?
Kimyasal maddeleri taşımak için en uygun nedir?
Gaz haldeki kimyasal nasıl depolanır?
Kimyasal maddeleri depolamak için genel kurallar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kimyasal maddelerin katı, sıvı ve gaz oluşlarına göre depolanmalarının
nasıl yapılacağı, depolamada dikkat edilmesi gereken hususlar, patlayıcı ve toksik maddelerin
depolama şartları gibi depolama ve saklama koşulları anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisi cam kaplarda saklanmaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Eter
Halojenli çözücüler
Hidrojen florür
Sülfürik asit
Metalik sodyum

2) Depolama özellikleri bakımından kimyasal maddeleri kaç gruba ayırabiliriz?
a)
b)
c)
d)
e)

9
10
11
12
13

3) Aşağıdaki saklama/depolama şartlarından hangisi her türlü kimyasal maddeyi
saklamak ve depolama için ortak bir kuraldır?
a)
b)
c)
d)
e)

Işığa maruz kalmasını önlemek
Serin ve kuru yerlerde saklamak.
Cam şişelerde saklamak.
Alçak raflarda veya asit kabinlerinde, geniş asit şişelerinde muhafaza ediniz.
Çelik tüplerde muhafaza etmek

4) Kimyasal maddelerin depolanması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a) Asitler ve bazlar aynı depoda saklanabilir.
b) Hidrojen florür camı aşındırma özelliğine sahiptir. Bu nedenle florür asidini
plastik kapta saklamak gerekmektedir.
c) Radyoaktif maddeler kurşundan yapılmış kutularda ve yer altına inşa edilmiş,
betondan yapılmış penceresiz depolarda saklanmalıdır.
d) Birkaç istisna dışında kimyasal maddeleri saklamak ve depolamak için en uygun
ambalaj malzemesi camdır.
e) Oksitleyici kimyasalları yanıcı ve tutuşturucu maddelerden uzak tutmak gerekir.
5) 1. Serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
2. (Kağıt, tahta vs.) gibi yanıcı ve tutuşturucu maddelerden uzak tutunuz.
3. Çinko, alkalin metaller ve formik asit gibi indirgeyici ajanlardan uzak tutunuz.
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Yukarıda depolanma şartları verimiş olan madde grubu aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Piroforik maddeler
Radyoaktif maddeler
Hassas kimyasallar
Peroksit oluşturan maddeler
Oksitleyici maddeler

6) Aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisi hava ve su ile temas ettiğinde okside olma
özelliğine sahiptir?
a) Hidrojen florür
b) Etil alkol
c) Metalik sodyum
d) Hidrojen peroksit
e) Sülfürik asit
7) I. Hidrojen peroksit patlayıcı ve parlayıcı özelliklerinden dolayı depolanması esnasında özen
gösterilmesi kimyasallardan biridir.
II. Radyoaktif maddeler kurşundan yapılmış kutularda ve yer altına inşa edilmiş, betondan
yapılmış penceresiz depolarda saklanmalıdır.
III. Klorat, permanganat, inorganik peroksit veya nitrat gibi kolayca oksijen üreten oksitleyici
kimyasallar, çinko, alkali metaller ve formik asit gibi indirgeyici ajanlarla birlikte depolanabilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I, II ve III

8) Piroforik madde nedir?
a) Oksitleyici maddelere verilen isim
b) Yakıcı maddeler için kullanılan tabir
c) Asidik özelliğe sahip maddelere verilen isim
d) Normal koşullarda kendiliğinden yanan maddelere verilen isim
e) Hassas kimyasalları tanımlamak için kullanılan bir kavram
9) Hassas kimyasal maddeler nasıl tanımlanır?
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a) Işığa maruz kaldıklarında bir şekilde tepkimeye giren maddelere denir.
b) Normal koşullarda kendiliğinden yanan maddelere denir.
c) Yanıcı maddeler için kullanılan bir tabirdir.
d) Asidik özelliğe sahip maddelere verilen isimdir.
e) Kanserojen maddeler için kullanılan bir tanımdır.
10) Bazı gümüş ve civa bileşikleri, sodyum iyodür, brom gibi maddeler ışığa maruz
kaldıklarında bir şekilde tepkimeye girerler. Bu tür maddeler aşağıdakilerden hangi
grupta yer alır?
a) Sistemik zehirler
b) Kanserojen maddeler
c) Piroforik maddeler
d) Toksik kimyasallar
e) Hassas kimyasallar

Cevaplar
1) c, 2) b, 3) b, 4) a, 5) e, 6) c, 7) c, 8) d, 9) a, 10) e
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BÖLÜM 14:
KİMYASAL MADDELERİN SEVKİ, KULLANIMI VE SAKLANMASI
İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEME VE MEVZUATLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkındaki 28733
Sayılı Yönetmelik
Tehlikeli Kimyasal Maddelerin Maruziyet Sınır Değerleri
Kullanımı Yasak Olan Kimyasal Maddeler ile Yapılması Yasaklanan İşler
Sıvı Oksijen, Sıvı Argon ve Sıvı Azot Depolama Tankları ile İlgili Güvenlik
Mesafeleri
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Anahtar Kavramlar

Yasa, yönetmelik, düzenleme, kimyasal maddelere özgü düzenlemeler
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14.1. Giriş
Kimyasal maddeler İş Güvenliğinde çok önemli bir yere sahip oldukları için bunlarla
ilgili olarak çeşitli kuruluşlar tarafından yönetmelikler hazırlanmıştır. Başta Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere pek çok bakanlık, kamu kuruluşu ve sivil toplum
kuruluşları tarafından kanun, yönetmelik ve yönergeler hazırlanmıştır. Resmi olarak Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dışında, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından da çeşitli yönetmelikler hazırlanmıştır. Bu
bölümde yukarıda bahsedilen bazı kuruluşlar tarafından hazırlanan yönetmelik ve tedbirler ve
tablolardan bahsedilecektir.
14.2. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
Hakkındaki 28733 Sayılı Yönetmelik24
12 Ağustos 2013 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28733

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir
şekilde işlem gören kimyasal maddelerin etkilerinden kaynaklanan mevcut veya ortaya çıkması
muhtemel risklerden çalışanların sağlığını korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için
asgari şartları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu kapsamına giren ve kimyasal maddelerin bulunduğu, kullanıldığı veya herhangi bir
şekilde işlem gördüğü tüm işyerlerini kapsar.
(2) Sağlık ve güvenlik önlemleri özel mevzuatla düzenlenen; kimyasal maddelerle
çalışmalarda, radyoaktif maddelerle çalışmalarda, zararlı kimyasal maddelerin işyeri dışında
taşınmasında, sözü edilen özel mevzuatta belirtilen önlemler ile birlikte bu Yönetmeliğin
uygulama kabiliyeti olan hükümleri de uygulanır.
(3) 6/8/2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kanserojen veya
Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
hükümleri saklı kalmak kaydı ile işyerinde bulunan kanserojen ve mutajen maddeler ile ilgili

24

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130812-1.htm
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olarak bu Yönetmelik hükümleri de uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak,
b) 7/4/1998 tarihli ve 1998/24/EC sayılı, 29/5/1991 tarihli ve 1991/322/EEC sayılı,
8/6/2000 tarihli ve 2000/39/EC sayılı, 7/2/2006 tarihli ve 2006/15/EC sayılı, 17/12/2009 tarihli
ve 2009/161/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktiflerine paralel olarak,
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) 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 maddeleri,
b) Alevlenir madde: Parlama noktası 21°C - 55°C arasında olan sıvı haldeki maddeleri,
c) Aşındırıcı madde: Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen
maddeleri,
ç) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
d) Biyolojik sınır değeri: Kimyasal maddenin ve metabolitinin uygun biyolojik ortamdaki
konsantrasyonunun ve etki göstergesinin üst sınırını,
e) Çevre için tehlikeli madde: Çevre ortamına girdiğinde çevrenin bir veya birkaç unsuru
için hemen veya sonradan kısa veya uzun süreli tehlikeler gösteren maddeleri,
f) Çok kolay alevlenir madde: 0°C’den düşük parlama noktası ve 35°C’den düşük
kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile
temasında yanabilen, gaz haldeki maddeleri,
g) Çok toksik madde: Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri
yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan
maddeleri,
ğ) Kanserojen madde: Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte tanımlanan kanserojen maddeyi,
h) Kimyasal madde: Doğal halde bulunan, üretilen, herhangi bir işlem sırasında kullanılan
veya atıklar da dâhil olmak üzere ortaya çıkan, bizzat üretilmiş olup olmadığına ve piyasaya arz
olunup olunmadığına bakılmaksızın her türlü element, bileşik veya karışımları,
ı) Kimyasal maddelerin kullanıldığı işlemler: Bu maddelerin üretilmesi, işlenmesi,
kullanılması, depolanması, taşınması, atık ve artıkların arıtılması veya uzaklaştırılması
işlemlerini,
i) Kolay alevlenir madde: Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında hava ile
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temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen maddeyi veya ateş kaynağı ile kısa süreli temasta
kendiliğinden yanabilen ve ateş kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden
katı haldeki maddeyi veya parlama noktası 21°C’nin altında olan sıvı haldeki maddeyi veya su
veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarda, çok kolay alevlenir gaz yayan maddeleri,
j) Mesleki maruziyet sınır değeri: Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede,
çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman
ağırlıklı ortalamasının üst sınırını,
k) Mutajen madde: Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte tanımlanan mutajen maddeyi,
l) Oksitleyici madde: Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de
temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddeleri,
m) 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
haldeki maddeleri,
n) Sağlık gözetimi: Çalışanların belirli bir kimyasal maddeye maruziyetleri ile ilgili olarak
sağlık durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan değerlendirmeleri,
o) Solunum bölgesi: Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30
cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısını,
ö) Tahriş edici madde: Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan
temasında lokal eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen, aşındırıcı olarak
sınıflandırılmayan maddeleri,
p) Tehlikeli kimyasal madde: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir,
alevlenir, toksik, çok toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme
için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip maddeleri ve
müstahzarları veya yukarıda sözü edilen sınıflamalara girmemekle beraber kimyasal, fizikokimyasal veya toksikolojik özellikleri ve kullanılma veya işyerinde bulundurulma şekli nedeni
ile çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek maddeleri veya mesleki
maruziyet sınır değeri belirlenmiş maddeleri,
r) Toksik madde: Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla
emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeleri,
s) Üreme için toksik madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz
ettiğinde erkek ve dişilerin üreme fonksiyon ve kapasitelerini azaltan ve/veya doğacak çocuğu
etkileyecek kalıtımsal olmayan olumsuz etkileri meydana getiren veya olumsuz etkilerin
oluşumunu hızlandıran maddeleri,
ş) Zararlı madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan
sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşverenin Yükümlülükleri
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Genel yükümlülük
MADDE 5 – (1) İşveren, kimyasal maddelerle çalışmalarda, çalışanların bu maddelere
maruziyetini önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve çalışanların bu
maddelerin tehlikelerinden korunması için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.
Risk değerlendirmesi
MADDE 6 – (1) İşveren, işyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit
etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden
olumsuz etkilerini belirlemek üzere, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine uygun
şekilde risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.
(2) Kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen
hususlar özellikle dikkate alınır:
a) Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları.
b) İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu.
c) Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi.
ç) Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı.
d) Bu Yönetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet sınır değerleri ve biyolojik sınır
değerleri.
e) Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi.
f) Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları.
g) Birden fazla kimyasal madde ile çalışılan işlerde, bu maddelerin her biri ve birbirleri ile
etkileşimleri.
(3) İşveren, tedarikçiden veya diğer kaynaklardan risk değerlendirmesi için gerekli olan ek
bilgileri edinir. Bu bilgiler, kullanıcılara yönelik olarak, varsa kimyasal maddelerin yürürlükteki
mevzuatta yer alan özel risk değerlendirmelerini de içerir.
(4) Tehlikeli kimyasal maddeler içeren yeni bir faaliyete ancak risk değerlendirilmesi
yapılarak belirlenen her türlü önlem alındıktan sonra başlanır.
Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda alınması gereken önlemler
MADDE 7 – (1) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda çalışanların sağlık ve
güvenliği yönünden riskler aşağıdaki önlemlerle ortadan kaldırılır veya en az düzeye indirilir:
a) İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu yapılır.
b) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar, en az sayıda çalışan ile yapılır.
c) Çalışanların maruz kalacakları madde miktarlarının ve maruziyet sürelerinin mümkün
olan en az düzeyde olması sağlanır.
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ç) İşyerinde kullanılması gereken kimyasal madde miktarı en az düzeyde tutulur.
d) İşyeri bina ve eklentileri her zaman düzenli ve temiz tutulur.
e) Çalışanların kişisel temizlikleri için uygun ve yeterli şartlar sağlanır.
f) Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların işyerinde en uygun şekilde işlenmesi,
kullanılması, taşınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılır.
g) İkame yöntemi uygulanarak, tehlikeli kimyasal madde yerine çalışanların sağlık ve
güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde kullanılır. Yapılan
işin özelliği nedeniyle ikame yöntemi kullanılamıyorsa, risk değerlendirmesi sonucuna göre ve
öncelik sırasıyla aşağıdaki tedbirler alınarak risk azaltılır:
1) Çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek bakım onarım işleri de
dahil tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda ve teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak
uygun proses ve mühendislik kontrol sistemleri seçilir ve uygun makine, malzeme ve ekipman
kullanılır.
2) Riski kaynağında önlemek üzere; uygun iş organizasyonu ve yeterli havalandırma
sistemi kurulması gibi toplu koruma önlemleri uygulanır.
3) Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden çalışanların toplu olarak korunması
için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kişisel korunma yöntemleri
uygulanır.
ğ) Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve
gözetim sağlanır.
h) İşveren, çalışanların sağlığı için risk oluşturabilecek kimyasal maddelerin düzenli
olarak ölçümünün ve analizinin yapılmasını sağlar. İşyerinde çalışanların kimyasal maddelere
maruziyetini etkileyebilecek koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda bu ölçümler
tekrarlanır. Ölçüm sonuçları, bu Yönetmelik eklerinde belirtilen mesleki maruziyet sınır
değerleri dikkate alınarak değerlendirilir.
ı) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirirken, bu maddenin birinci
fıkrasının (h) bendinde belirtilen ölçüm sonuçlarını da göz önünde bulundurur. Mesleki
maruziyet sınır değerlerinin aşıldığı her durumda, işveren bu durumun en kısa sürede giderilmesi
için koruyucu ve önleyici tedbirleri alır.
i) 30/4/2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların Patlayıcı
Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla
işveren, risk değerlendirmesi sonuçlarını ve risk önleme prensiplerini temel alarak, çalışanları
kimyasal maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinden kaynaklanan tehlikelerden korumak
için, bu maddelerin işlenmesi, depolanması, taşınması ve birbirini etkileyebilecek kimyasal
maddelerin birbirleriyle temasının önlenmesi de dâhil olmak üzere, yapılan işin özelliğine uygun
olarak aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre teknik önlemleri alır ve idari düzenlemeleri yapar:
1) İşyerinde parlayıcı ve patlayıcı maddelerin tehlikeli konsantrasyonlara ulaşması ve
kimyasal olarak kararsız maddelerin tehlikeli miktarlarda bulunması önlenir. Bu mümkün
değilse,
2) İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynakların bulunması
önlenir. Kimyasal olarak kararsız madde ve karışımların zararlı etki göstermesine sebep
olabilecek şartlar ortadan kaldırılır. Bu da mümkün değilse,
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3) Parlayıcı ve/veya patlayıcı maddelerden kaynaklanan yangın veya patlama halinde veya
kimyasal olarak kararsız madde ve karışımlarının zararlı fiziksel etkilerinden çalışanların zarar
görmesini önlemek veya en aza indirmek için gerekli önlemler alınır.
j) İş ekipmanı ve çalışanların korunması için sağlanan koruyucu sistemlerin tasarımı, imali
ve temini, sağlık ve güvenlik yönünden yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yapılır. İşveren,
patlayıcı ortamlarda kullanılacak bütün donanım ve koruyucu sistemlerin 30/12/2006 tarihli ve
26392 4 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda
Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik (94/9/AT) hükümlerine uygun
olmasını sağlar.
k) Patlama basıncının etkisini azaltacak düzenlemeler yapılır.
l) Tesis, makine ve ekipmanın sürekli kontrol altında tutulması sağlanır.
m) İşyerlerinde, sıvı oksijen, sıvı argon ve sıvı azot bulunan depolama tanklarının
yerleştirilmesinde Ek-4’te belirtilen asgari güvenlik mesafelerine uyulur.
Acil durumlar
MADDE 8 – (1) İşveren, 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla
işyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak acil durumlarda özellikle aşağıdaki
hususlar dikkate alınır:
a) Acil durumların olumsuz etkilerini azaltacak önleyici tedbirler derhal alınır ve
çalışanlar durumdan haberdar edilir. Acil durumun en kısa sürede normale dönmesi için gerekli
çalışmalar yapılır ve etkilenmiş alana sadece bakım, onarım ve zorunlu işlerin yapılması için acil
durumlarda görevlendirilen çalışanlar ile işyeri dışından olay yerine intikal eden ekiplerin
girmesine izin verilir.
b) Etkilenmiş alana girmesine izin verilen kişilere uygun kişisel koruyucu donanım ve özel
güvenlik ekipmanı verilir ve acil durum devam ettiği sürece kullanmaları sağlanır. Uygun kişisel
koruyucu donanımı ve özel güvenlik ekipmanı bulunmayan kişilerin etkilenmiş alana girmesine
izin verilmez.
c) Tehlikeli kimyasallarla ilgili bilgiler ve acil durum müdahale ve tahliye prosedürleri
kullanıma hazır bulundurulur. İşyerindeki acil durumlarda görevlendirilen çalışanların ve işyeri
dışındaki ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele gibi konularda faaliyet
gösteren kuruluşların bu bilgilere ve prosedürlere kolayca ulaşabilmeleri sağlanır. Bu bilgiler;
1) İşyerindeki acil durumlarda görevlendirilen çalışanların ve işyeri dışındaki ilk yardım,
acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele gibi konularda faaliyet gösteren kuruluşların
önceden hazır olabilmeleri ve uygun müdahaleyi yapabilmeleri için, yapılan işteki tehlikeleri,
alınacak önlemleri ve yapılacak işleri,
2) Acil durumda ortaya çıkması muhtemel özel tehlike ve yapılacak işler hakkındaki
bilgileri,
içerir.
Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi
MADDE 9 – (1) İşveren, 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlar saklı kalmak
kaydıyla çalışanların ve temsilcilerin eğitimini ve bilgilendirilmelerini sağlar. Bu eğitim ve
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bilgilendirilmeler özellikle aşağıdaki hususları içerir:
a) Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgileri.
b) İşyerinde bulunan veya ortaya çıkabilecek tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili bu
maddelerin tanınması, sağlık ve güvenlik riskleri, meslek hastalıkları, mesleki maruziyet sınır
değerleri ve diğer yasal düzenlemeler hakkında bilgileri.
c) Çalışanların kendilerini ve diğer çalışanları tehlikeye atmamaları için gerekli önlemleri
ve yapılması gerekenleri.
ç) Tehlikeli kimyasal maddeler için tedarikçiden sağlanan Türkçe malzeme güvenlik bilgi
formları hakkındaki bilgileri.
d) Tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar, boru tesisatı ve benzeri tesisatla
ilgili mevzuata uygun olarak etiketleme/kilitleme ile ilgili bilgileri.
(2) Tehlikeli kimyasallarla yapılan çalışmalarda çalışanlara veya temsilcilerine verilecek
eğitim ve bilgiler, yapılan risk değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan riskin derecesi ve özelliğine
bağlı olarak, sözlü talimat ve yazılı bilgilerle desteklenmiş eğitim şeklinde olur. Bu bilgiler
değişen şartlara göre güncellenir.
(3) Kimyasal madde üreticileri veya tedarikçileri, işverenin talep etmesi halinde, risk
değerlendirmesi için gerekli olan, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan hususlar ile ilgili tüm
bilgileri vermek zorundadır.
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımının sağlanması
MADDE 10 – (1) İşveren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda 6331 sayılı
Kanunun 18 inci maddesine uygun olarak çalışanların ve/veya temsilcilerinin görüşlerini alır ve
katılımlarını sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yasaklar
MADDE 11 – (1) Ek-3’te liste halinde belirtilen kimyasal maddelerle yapılacak
çalışmalarda aşağıda belirtilen hususlara uyulur:
a) Çalışanların, Ek-3’te belirtilen kimyasal maddelerden veya bu maddelerin kullanıldığı
işlemlerden kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerinden korunması için bu maddelerin belirtilen
oranlardan fazla bulunması halinde bu maddelerin üretilmesi, kullanılması ve işlemlerin
yapılması yasaktır.
b) Ancak, tam kapalı sistemlerde, mümkün olan en az miktarlarda ve çalışanların bu
maddelere maruziyetlerinin önlenmesi şartı ile Bakanlıktan izin alınarak Ek-3’te belirtilen
maddelerle sadece aşağıdaki hallerde çalışma yapılır;
1) Bilimsel araştırma ve deneylerde,
2) Yan ürünlerde veya atık maddelerde bulunan bu maddelerin ayrılması işlerinde,
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3) Teknoloji gereği ara madde olarak kullanılması zorunlu olan üretimlerde.
c) (b) bendinde belirtilen çalışmalar için izin isteyenler;
1) İzin isteme nedeni,
2) Kimyasal madde veya maddelerin yıllık kullanım miktarları,
3) Bu maddelerde çalışacakların sayısı,
4) Maddelerin kullanılacağı işler, reaksiyonlar ve prosesler,
5) Çalışanların bu maddelere maruziyetini önlemek için alınan önlemler,
hakkındaki bilgileri Bakanlığa vermekle yükümlüdür.
Sağlık gözetimi
MADDE 12 – (1) 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca;
a) Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda sağlık yönünden risk altında olduğu saptanan
çalışanlar uygun sağlık gözetimine tabi tutulur.
b) İşyerinde koruyucu önlemlerin alınmasında sağlık gözetimi sonuçları dikkate alınır ve
bu gözetimler özellikle;
1) Belirli bir hastalık veya sağlık yönünden olumsuz bir etkilenmeye neden olduğu bilinen
tehlikeli kimyasal maddeye maruziyetin söz konusu olduğu,
2) Çalışanların özel çalışma şartlarında hastalık veya etkilenmenin ortaya çıkma
olasılığının bulunduğu,
3) Çalışanlar üzerinde yapılacak tetkiklerin oluşturduğu riskin kabul edilebilir düzeyde
olduğu,
durumlarda yapılır.
c) Bu gözetimler, hastalık ve etkilenmeyi tespit edecek geçerli tekniklerin bulunduğu
durumlarda yapılır.
ç) Ek-2’de belirtilen biyolojik sınır değeri bulunan tehlikeli kimyasal maddelerle
çalışmalarda, aynı ek’teki prosedüre uygun sağlık gözetimi yapılır. Çalışanlar bu işe başlamadan
önce bu durumdan haberdar edilir.
d) Sağlık gözetimine tabi tutulan her çalışan için kişisel sağlık ve maruziyet kayıtları
tutulur ve güncellenir.
e) Kişisel sağlık ve maruziyet ile ilgili kayıtlar, yapılan sağlık gözetimi ve kişinin
maruziyet düzeyi izleme sonuçlarının bir özetini içerir. Sağlık gözetiminde biyolojik izleme ve
gerekli incelemeler yer alır.
f) İleriki bir tarihte değerlendirilmesi açısından, sağlık ve maruziyet ile ilgili kayıtlar,
gizliliği de dikkate alarak, uygun bir şekilde tutulur ve muhafaza edilir.
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g) Kayıtların bir örneği, istenmesi halinde Bakanlığa verilir.
ğ) Çalışanlar, kendilerine ait sağlık muayene sonuçları ve etkilenme düzeylerine ait
bilgileri görme hakkına sahiptir.
h) İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde, işveren sağlık ve maruziyet kayıtlarını Sosyal
Güvenlik Kurumu il müdürlüğüne teslim eder.
ı) Sağlık gözetimi sonucunda; işyerinde tehlikeli kimyasal maddeye maruz kalan
çalışanda, bu maddeden kaynaklanan tanımlanabilir bir hastalık veya olumsuz sağlık etkisi
görülmesi veya biyolojik sınır değerin aşıldığının tespit edilmesi halinde, çalışan durumdan
haberdar edilir ve kendisine yapılması gerekli sağlık gözetimi ile ilgili gerekli bilgi ve tavsiyeler
verilir. Bu durumda;
1) Yapılan risk değerlendirmesi gözden geçirilir ve gerek görülmesi halinde yenilenir.
2) 7 nci maddeye göre riskin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik mevcut önlemler
gözden geçirilir ve gereken önlemler alınır.
3) Çalışanın yaptığı işten alınarak tehlikeli kimyasal maddeye maruziyet riskinin olmadığı
başka bir işte çalıştırılması da dahil riskin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik gerekli
önlemlerin alınmasında, işyeri hekiminin, iş güvenliği uzmanının, diğer uzman kişilerin veya
Bakanlık yetkililerinin önerileri dikkate alınır.
4) Tehlikeli kimyasal maddelere maruz kalan başka çalışanlar da varsa sağlık durumları
kontrol edilir ve bu çalışanlar sürekli sağlık gözetimi altında tutulur.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 13 – (1) 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
yürütür.

EK – 1(*) (**)
MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ
Sınır Değer
TWA (4)
STEL (5)
EINECS (1)

CAS (2)

Maddenin Adı

Baryum (Ba olarak çözünür
bileşikleri)

(8 Saat)
mg/m3 (6) ppm (7)
0,5
-

(15 Dak.)
mg/m3
ppm
-

Özel
İşaret (3)

-
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231-131-3

200-193-3
200-467-2
200-579-1
2 005 807
200-659-6
200-662-2
200-663-8
200-679-5
200-756-3
200-830-5
200-834-7
200-835-2
200-843-6
200-863-5
200-870-3
200-871-9
201-142-8
201-159-0
201-176-3
201-245-8
201-297-1
2 018 659
2 020 495
202-422-2
202-425-9
202-436-9
202-500-6
202-704-5
202-705-0
202-716-0
202-849-4
203-313-2
203-388-1
203-396-5
203-400-5
203-470-7
203-473-3
203-539-1
203-545-4
203-550-1
203-576-3
203-585-2
203-603-9
203-604-4
203-625-9
203-628-5
203-631-1
203-632-7
203-692-4
203-713-7
203-716-3

54-11-5
60-29-7
64-18-6
64-19-7
67-56-1
67-64-1
67-66-3
68-12-2
71-55-6
75-00-3
75-04-7
75-05-8
75-15-0
75-34-3
75-44-5
75-45-6
78-78-4
78-93-3
79-09-4
80-05-7
80-62-6
88-89-1
91-20-3
95-47-6
95-50-1
95-63-6
96-33-3
98-82-8
98-83-9
98-95-3
100-41-4
105-60-2
106-35-4
106-42-3
106-46-7
107-18-6
107-21-1
107-98-2
108-05-4
108-10-1
108-38-3
108-46-3
108-65-6
108-67-8
108-88-3
108-90-7
108-94-1
108-95-2
109-66-0
109-86-4
109-89-7

Civa oksit ve civa klorid dahil
olmak üzere civa ve iki değerlikli
inorganik civa bileşikleri (civa
olarak ölçülen) (8)
Florürler (inorganik)
Gümüş (Ag olarak çözünür
bileşikleri)
İnorganik kurşun ve bileşikleri
Kalay (Kalay olarak inorganik
bileşikleri) (9)
Metalik Krom, İnorganik Krom
(II) Bileşikleri ve İnorganik Krom
(III) Bileşikleri (çözünmez)
Nikotin
Dietileter
Formik asit
Asetik asit
Metanol
Aseton
Kloroform
N,N Dimetilformamid
1,1,1-Trikloroetan
Kloroetan
Etilamin
Asetonitril
Karbon disülfit
1,1-Dikloroetan
Fosgen
Klorodiflorometan
İzopentan
Butanon
Propionikasit
Bisfenol A (solunabilir toz)
Metil metakrilat
Pikrik asit (9)
Naftalin
o-Ksilen
1,2-Diklorobenzen
1,2,4-Trimetilbenzen
Metilakrilat
Kümen
2-Fenilpropen
Nitrobenzen
Etilbenzen
e-Kaprolaktam (toz veya buharı)
Heptan-3-on
p-Ksilen
1,4-Diklorobenzen
Allil alkol
Etilen glikol
1-Metoksipropanol-2
Vinil asetat
4-Metilpentan-2-on
m-Ksilen
Resorsinol
2-Metoksi-1-metiletilasetat
Mesitilen (Trimetilbenzen’ler)
Toluen
Monoklorobenzen
Siklohegzanon
Fenol
Pentan
2-Metoksietanol
Dietilamin

0,02

-

-

-

-

2,5
0,01

-

-

-

-

0,15

-

-

-

-

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

0,5
308
9
25
260
1210
10
15
555
268
9,4
70
15
412
0,08
3600
3000
600
31
10
0,1
50
221
122
100
18
100
246
1
442
10
95
221
122
4,8
52
375
17,6
83
221
45
275
100
192
23
40,8
8
3000
15

100
5
10
200
500
2
5
100
100
5
40
5
100
0,02
1000
1000
200
10
50
10
50
20
20
5
20
50
0,2
100
20
50
20
2
20
100
5
20
50
10
50
20
50
5
10
2
1000
1
5

616
30
1110
0,4
900
62
442
306
36
250
492
884
40
442
306
12,1
104
568
35,2
208
442
550
384
70
81,6
16
30

200
10
200
0,1
300
20
100
100
50
10
50
100
200
100
50
5
40
150
10
50
100
100
100
15
20
4
10

Deri
Deri
Deri
Deri
Deri
Deri
Deri
Deri
Deri
Deri
Deri
Deri
Deri
Deri
Deri
Deri
Deri
Deri
Deri
Deri
Deri
Deri
Deri
-
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203-726-8
203-737-8
203-767-1
203-772-9
203-777-6
203-804-1
203-806-2
203-808-3
2 038 099
203-815-1
203-839-2
203-905-0
203-906-6
203-933-3
203-961-6
204-065-8
204-428-0
204-469-4
204-661-8
204-662-3
204-696-9
204-697-4
204-826-4
205-438-8
205-480-7
205-483-3
205-563-8
205-634-3
206-992-3
207-343-7
208-394-8
208-793-7
210-866-3
210-946-8
211-047-3
212-828-1
2 151 373
215-236-1
215-242-4
2 152 932
215-535-7
216-653-1
222-995-2
2 311 161
231-131-3
2 314 843
231-634-8
231-639-5
231-595-7
231-633-2
231-635-3
231-714-2
231-778-1
231-954-8
231-959-5
231-977-3
231-978-9
232-260-8

233-060-3
233-113-0

109-99-9
110-12-3
110-43-0
110-49-6
110-54-3
110-80-5
110-82-7
110-85-0
110-86-1
110-91-8
111-15-9
111-76-2
111-77-3
112-07-2
112-34-5
115-10-6
120-82-1
121-44-8
123-91-1
123-92-2
124-38-9
124-40-3
127-19-5
140-88-5
141-32-2
141-43-5
142-82-5
144-62-7
420-04-2
463-82-1
526-73-8
541-85-5
620-11-1
624-83-9
625-16-1
626-38-0
628-63-7
872-50-4
1305-62-0
1314-56-3
1314-80-3
1319-77-3
1330-20-7
1634-04-4
3689-24-5
7440-06-4
7440-22-4
7580-67-8
7664-39-3
7664-93-9
7647-01-0
7664-38-2
7664-41-7
7697-37-2
7726-95-6
7782-41-4
7782-50-5
7783-06-4
7783-07-5
7803-51-2
8003-34-7

Tetrahidrofuran
5-Metilhegzan-2-on
Heptan-2-on
2-Metioksietil asetat
n-Hekzan
2-Etoksi etanol
Siklohekzan
Piperazin
Piridin (9)
Morfolin
2-Etoksietil asetat
2-Butoksietanol
2-(2-Metoksietoksi)etanol
2-Butoksietil asetat
2-(2-Bütoksietoksi)etanol
Dimetileter
1,2,4-Triklorobenzen
Trietilamin
1,4 Dioksan
İzopentilasetat
Karbondioksit
Dimetilamin
N,N-Dimetilasetamid
Etilakrilat
n-Butilakrilat
2-Aminoetanol
n-Heptan
Oksalik asit
Siyanamid
Neopentan
1,2,3-Trimetilbenzen
5-Metilheptan-3-on
3-Pentilasetat
Metilizosiyanat
Amilasetat (tert)
1-Metilbutilasetat
Pentilasetat
n-Metil-2-pirolidon
Kalsiyumdihidroksit (9)
Difosfor pentaoksit
Difosfor pentasülfür
Krezoller (Tüm izomerleri) (9)
Ksilen (karışım izomerleri, saf)
Tersiyer-bütil-metil-eter
Sulfotep
Platin (Metalik) (9)
Gümüş (metalik)
Lityumhidrür (9)
Hidrojen florür
Sülfürik asit (buharı) (10) (11)
Hidrojen klorür
Ortofosforik asit
Amonyak (anhidroz)
Nitrik asit
Brom
Flor
Klor
Hidrojen sülfit
Dihidrojen selenür
Fosfin
Piretrum (hassasiyete neden olan
laktonlardan arındırlmış)
10026-13-8 Fosfor pentaklorür
10035-10-6 Hidrojen bromür

150
95
238
72
8
700
0,1
15
36
11
98
50,1
133
67,5
1920
15,1
8,4
73
270
9000
3,8
36
21
11
2,5
2085
1
1
3000
100
53
270
270
270
270
40
5
1
1
22
221
183,5
0,1
1
0,1
0,025
1,5
0,05
8
1
14
0,7
1,58
7
0,07
0,14
1

50
20
50
1
20
2
200
5
10
2
20
10
20
10
1000
2
2
20
50
5000
2
10
5
2
1
500
0,58
1000
20
10
50
50
50
50
10
5
50
50
1,8
5
20
0,1
1
5
0,02
0,1
-

300
475
0,3
72
246
333
101,2
37,8
12,6
540
9,4
72
42
53
7,6
107
540
540
540
540
80
442
367
2,5
15
2
36
2,6
3,16
1,5
14
0,17
0,28
-

100
100
20
50
50
15
5
3
100
5
20
10
10
3
20
100
0,02
100
100
100
20
100
100
3
10
50
1
2
0,5
10
0,05
0,2
-

Deri
Deri
Deri
Deri
Deri
Deri
Deri
Deri
Deri
Deri
Deri
Deri
Deri
Deri
Deri
Deri
-

1
-

-

6,7

2

-
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2 332 710
247-852-1
252-104-2

10102-43-9 Azotmonoksit
26628-22-8 Sodyum azid
34590-94-8 (2-Metoksimetiletoksi)-propanol

30
0,1
308

25
50

0,3
-

-

Deri
Deri

( *)
1998 / 24 / EC, 2000 / 39 / EC, 1991 / 322 / EC, 2006 / 15 / EC ve 2009 / 161 / EU sayılı Direktiflerin
ekleridir.
(**) 6331 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan mevzuatın uygulanmasında uluslararası kuruluşlarca yayımlanmış
sınır değerler de dikkate alınabilir.
( 1 ) EINECS : Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri.
( 2 ) CAS
: Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası.
( 3 ) Özel işaret : “Deri” işareti, vücuda önemli miktarda deri yoluyla geçebileceğini gösterir.
( 4 ) TWA : 8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama.
( 5 ) STEL : Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst
sınır değeri.
( 6 ) mg/m3 : 20 oC sıcaklıkta ve 101,3 KPa. (760 mm cıva basıncı) basınçtaki 1 m3 havada bulunan
maddenin miligram cinsinden miktarı.
( 7 ) ppm : 1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m3).
( 8 ) Civa ve iki değerlikli inorganik bileşiklerine maruziyetin izlenmesinde (belirlenmesinde), mesleki maruziyet sınır
değerlerini tamamlayıcı ilgili biyolojik izleme teknikleri de dikkate alınacaktır.
( 9 ) Sağlığa etkileri konusunda, sınırlı bilimsel veri bulunan maddeler.
( 10 ) Uygun maruziyet izleme yöntemi seçilirken, ortamda bulunabilecek diğer sülfür bileşiklerinin olası sınırlamaları
ve etkileşimleri de dikkate alınacaktır.
( 11 ) Buhar : Gırtlağı geçen ve havanın iletildiği kanallara (soluk borusu, bifürkasyonlar) ve ciğerin solunum ile ilgili
bölgelerine (toraks) nüfuz eden ortalama 10 µm çapındaki solunabilir partiküller olarak tanımlanır.

EK – 2
BİYOLOJİK SINIR DEĞERLER VE SAĞLIK GÖZETİMİ ÖNLEMLERİ
Kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri

1.

1.1.
Biyolojik izleme, absorbsiyon spektrometri veya eşdeğer sonucu veren bir başka metod kullanılarak, kanda
kurşun seviyesinin (PbB) ölçümünü de kapsar.
Bağlayıcı biyolojik sınır değer: 70 μg Pb/100 ml kan.
1.2.

Aşağıdaki durumlarda tıbbi gözetim yapılır:

1.2.1. Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman ağırlıklı ortalama
konsantrasyonu 0.075 mg/m3 ten fazla ise,
1.2.2. Çalışanlardan herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi 40 μg Pb/100 ml kandan fazla ise.

EK – 3
KULLANIMI YASAK OLAN KİMYASAL MADDELER İLE YAPILMASI YASAKLANAN İŞLER
Aşağıda belirtilen kimyasal maddelerin ithali, üretimi ve bu maddelerin işyerinde kullanımı ile kimyasal maddeler
ihtiva eden aşağıda belirtilen işlerin yapılması yasaktır. Ancak bu maddelerin başka bir kimyasal madde içindeki veya
atık maddedeki konsantrasyonu, aşağıda verilen limit değerlerin altında bulunuyorsa bu yasak uygulanmaz.
a)

Kimyasal Maddeler:
EINECS No ( 1 )

CAS No ( 2 )

Madde Adı

202-080-4
202-177-1

91-59-8
92-67-1

2-naftilamin ve tuzları
4-aminodifenil ve tuzları

Yasak Uygulanmayacak
Limit Değer
% 0,1 (ağırlıkça)
% 0,1 (ağırlıkça)
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202-199-1
92-87-5
Benzidin ve tuzları
202-204-7
92-93-3
4-nitrodifenil
( 1 ) EINECS: Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri.
( 2 ) CAS: Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası.

b)

% 0,1 (ağırlıkça)
% 0,1 (ağırlıkça)

Yapılan işler :

EK – 4

SIVI OKSİJEN, SIVI ARGON VE SIVI AZOT DEPOLAMA TANKLARI İLE İLGİLİ GÜVENLİK
MESAFELERİ
a) Sıvı Oksijen tankları için:
Tablo 1: Vana, flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile oksijen depolama tankı arasındaki
uzaklıklar.
Tank kapasitesi (m3)
0-10
11-50
51-100
101-200
201-10000

Uzaklık (m)
1
2
3
4
5

Tablo 2: Araç park yerleri, işyerinin sınırları, açık alev ve sigara içmeye izin verilen yerler, yüksek basınçlı yanmayan
gaz depoları, yüksek ve orta gerilimdeki elektrik transformatörleri, yanıcı malzeme depoları (ahşap bina ve yapılar),
her türlü makine ve ekipman, maden ocakları, kanal ve logarlar, kuyu ve benzeri yapılar, yanıcı gaz ve sıvı boru
hatlarındaki vanalar, flanşlar ve ek yerleri ile oksijen depolama tankı arasındaki uzaklıklar.
Tank kapasitesi (m3)
0-100
101-200
201-400
401-1000
1001-2000
2001-3000
3001-10000

Uzaklık (m)
3
4
5
6
10
13
15

Tablo 3: Ofis, kantin, çalışanların ve ziyaretçilerin toplandığı bina ve benzeri yerler, kompresör, vantilatör, hava çekiş
yerleri, yüksek miktarda parlayıcı gaz ve LPG’nin ulusal kanunlara uygun olarak depolandığı yerler ile oksijen tankı
arasındaki uzaklıklar.
Tank kapasitesi (m3)
0-400
401-1000
1001-2000
2001-3000
3001-4000
4001-10000

Uzaklık (m)
5
6
10
13
14
15

b) Sıvı Argon ve Sıvı Azot tankları için:
Tablo 1: Vana, flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile sıvı argon ve sıvı azot depolama tankı
arasındaki uzaklıklar.
Tank kapasitesi (m3)

Uzaklık (m)
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0-100
101-600
601-1000
1001-3000
3001-10000

1
2
3
4
5

Tablo 2: Araç park yerleri, açık alev ve sigara içilmesine izin verilen yerler, yüksek basınçlı yanmayan gaz depoları,
kantin, çalışanların ve ziyaretçilerin toplandığı bina ve benzeri yerler, sabit parlayıcı gaz depoları, parlayıcı sıvı ve
LPG depoları, yanıcı, parlayıcı, gaz ve sıvı boru hatlarındaki vana ve flanş gibi ek yerleri ile sıvı argon ve sıvı azot
depolama tankı arasındaki uzaklıklar.
Tank kapasitesi (m3)
0-100
101-200
201-400
401-600
601-900
901-1000
1001-2000
2001-3000
3001-4000
4001-10000

Uzaklık (m)
3
4
5
6
7
8
10
12
14
15

14.3. EKLER: 28633 ve 28730 sayılı yönetmelikler

30 Nisan 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28633

YÖNETMELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN
KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek
patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren
ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde uygulanır.
(2) Ancak;
a) Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler ve tıbbi tedavi uygulanması,
b) 1/4/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
(2009/142/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması,
c) Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretilmesi, işlemlerden geçmesi,
kullanımı, depolanması ve nakledilmesi,
ç) Sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri,
d) Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılan her türlü taşıma aracı hariç, uluslararası antlaşmaların ilgili
hükümlerinin uygulandığı kara, hava ve su yolu taşıma araçlarının kullanılması,
bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak,
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b) 16/12/1999 tarihli ve 1999/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifine paralel olarak,
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu,
b) Patlamadan korunma dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık
ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümanı,
c) Patlayıcı ortam: Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve
herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İşverenin Yükümlülükleri
Patlamaların önlenmesi ve patlamadan korunma
MADDE 5 – (1) İşveren, patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, yapılan işlemlerin
doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri alır. Bu önlemler alınırken aşağıda belirtilen temel ilkelere
ve verilen öncelik sırasına uyulur;
a) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,
b) Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın
tutuşmasını önlemek,
c) Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak.
(2) Birinci fıkrada belirtilen önlemler, gerektiğinde patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirlerle birlikte alınır.
Alınan bu tedbirler düzenli aralıklarla ve işyerindeki önemli değişikliklerden sonra yeniden gözden geçirilir.
Patlama riskinin değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) İşveren, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği
Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan
özel risklerin değerlendirmesinde aşağıdaki hususları da dikkate alır:
a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,
b) Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri,
c) İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri,
ç) Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü.
(2) Parlama veya patlama riski değerlendirilirken patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya
açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir.
İşyerinin güvenli hale getirilmesi
MADDE 7 – (1) Kanunun 5 inci maddesinde yer alan risklerden korunma ilkelerine ve bu Yönetmeliğin 5 inci
maddesinde belirtilen hususlara uygun olarak çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için işveren:
a) Çalışanların ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliği için tehlike arz eden patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan
yerlerde güvenli çalışma şartlarını sağlar.
b) Yapılan risk değerlendirmesi sonucuna göre, çalışanların sağlık ve güvenliği için tehlike arz eden patlayıcı
ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde, çalışma süresince uygun teknik önlemleri aldırarak, bu kısımların gözetim altında
tutulmasını sağlar.
Koordinasyon görevi
MADDE 8 – (1) Bir işyerinde birden fazla işverene ait çalışan bulunması durumunda, her işveren kendi kontrol
alanına giren tüm hususlardan sorumlu olur.
(2) Asıl işveren alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde işverenlerin Kanunda ve diğer kanunlarda belirtilen
sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile asıl işveren, çalışanların sağlık ve güvenliklerine ilişkin tedbirlerin uygulanmasını
koordine eder ve 10 uncu maddede belirtilen Patlamadan Korunma Dokümanında bu koordinasyonun amacı ve
uygulanması için gerekli usul ve tedbirleri belirtir.
(3) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde,
işyerlerinin bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. Yönetim, işyerlerinde
patlayıcı ortamlarla ilgili diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır.
Bu uyarılara uymayan işverenleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir.
Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin sınıflandırılması
MADDE 9 – (1) İşveren;
a) Patlayıcı ortam oluşması ihtimali olan yerleri Ek-1’de belirtildiği şekilde sınıflandırır.
b) Bu fıkranın (a) bendine göre sınıflandırılmış olan bölgelerde Ek-2 ve Ek-3’te verilen asgari gereklerin
uygulanmasını sağlar.
c) Çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye atabilecek miktarda patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin girişine
Ek-4’te verilen işaretleri yerleştirir.
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Patlamadan korunma dokümanı
MADDE 10 – (1) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen
hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.
(2) Patlamadan Korunma Dokümanında;
a) Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği hususu,
b) Bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler,
c) İşyerinde Ek-1’e göre sınıflandırılmış yerler,
ç) Ek-2 ve Ek-3’te verilen asgari gereklerin uygulanacağı yerler,
d) Çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrolü ve
bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı,
e) İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine uygunluğu,
yazılı olarak yer alır.
(3) Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş
organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir.
(4) İşveren, yürürlükteki mevzuata göre hazırladığı patlama riskini de içeren risk değerlendirmesini, dokümanları
ve benzeri diğer raporları birlikte ele alabilir.
İşyerleri ve iş ekipmanları için özel gerekler
MADDE 11 – (1) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde, işverenler aşağıda belirtilen hususlara
uymakla yükümlüdür:
a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde 26/12/2003 tarihinden önce kullanılmak üzere üretilen veya
işyerinde kullanılan iş ekipmanları Ek-2’de belirtilen asgari gerekleri karşılamak zorundadır.
b) Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan işyerleri bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak kurulur.
c) Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan işyerlerinde herhangi bir değişiklik, eklenti veya tadilat yapıldığı
hallerde, işveren bu Yönetmelik hükümlerine uyumun devam etmesini sağlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 12 – (1) 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patlayıcı Ortamların
Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Patlamadan korunma dokümanlarının geçerliliği
GEÇİCİ MADDE 1 – 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patlayıcı Ortamların
Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında hazırlanan patlamadan korunma
dokümanları geçerli olarak kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

EK – 1
PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLERİN SINIFLANDIRILMASI
Bu Yönetmeliğin 5, 6, 9 ve 10 uncu maddelerine göre önlem alınması gereken yerlerde aşağıda belirtilen
sınıflandırma sistemi uygulanır.
1 –Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler
Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerektirecek miktarda patlayıcı ortam
oluşabilecek yerler, bu Yönetmeliğe göre tehlikeli kabul edilir.
Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerektirecek miktarda patlayıcı ortam
oluşma ihtimali bulunmayan yerler bu Yönetmeliğe göre tehlikesiz kabul edilir.
Parlayıcı ve/veya yanıcı maddelerin hava ile yaptıkları karışımların, bağımsız olarak bir patlama meydana
getirmeyecekleri yapılacak araştırmalarla kanıtlanmadıkça, bu maddeler patlayıcı ortam oluşturabilecek maddeler olarak
kabul edilir.
2 – Tehlikeli yerlerin sınıflandırılması
Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak, bölgeler halinde
sınıflandırılır.
Ek-2’ye göre alınacak önlemler, yapılan bu sınıflandırmaya göre belirlenir.
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Bölge 0
Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya
uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerler.
Bölge 1
Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma
koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler.
Bölge 2
Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam
oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu
yerler.
Bölge 20
Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam
oluşturabileceği yerler.
Bölge 21
Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların ara sıra patlayıcı ortam
oluşturabileceği yerler.
Bölge 22
Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali
bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler.
Not:
Tabaka, tortu veya yığın halinde tutuşabilir tozların bulunduğu yerler, patlayıcı ortam oluşturabilecek diğer bir
kaynak olarak dikkate alınmalıdır.

EK – 2
ÇALIŞANLARIN SAĞLIK VE GÜVENLİKLERİNİN PATLAYICI ORTAM
RİSKLERİNDEN KORUNMASI İÇİN ASGARİ GEREKLER
Bu ekte belirtilen gereklilikler aşağıdakilere uygulanır;
a) İşyerlerinin, işyeri birimlerinin, iş ekipmanları veya kullanılan maddelerin özellikleri ya da patlayıcı ortam
riskine neden olabilecek faaliyetlerden kaynaklanan tehlikeler uyarınca Ek-1’e göre tehlikeli olarak tanımlanabilecek
yerler.
b) Tehlikeli olarak sınıflandırılan yerlerde bulunan ekipmanın, güvenli bir şekilde çalışması için gerekli olan veya
bu ekipmanların güvenli çalışmasına yardımcı olan ancak kendisi tehlikeli bölgede bulunmayan ekipmanlar.
1. Organizasyon önlemleri
1.1. Çalışanların eğitimi
İşveren, patlayıcı ortam oluşabilen yerlerde çalışanlara, patlamadan korunma konusunda yeterli ve uygun eğitimi
sağlar.
1.2. Yazılı talimatlar ve çalışma izni
Patlamadan Korunma Dokümanında gerekli görülmesi halinde;
a) Tehlikeli yerlerdeki çalışma, işveren tarafından düzenlenen yazılı talimatlara uygun yapılır.
b) Gerek tehlikeli işlerin yapılmasında, gerekse başka çalışmaları etkileyerek tehlikeye neden olabilecek diğer
işlerin yapılmasında, çalışma izin sistemi uygulanır.
Çalışma izni, bu konuda yetkili ve sorumlu olan bir kişi tarafından işe başlamadan önce yazılı olarak verilir.
2. Patlamadan Korunma Önlemleri
2.1. Patlama tehlikesine neden olabilecek yanıcı gazlar, buharlar, sisler veya tutuşabilir tozların isteyerek veya
istemeyerek ortaya çıkması halinde, bunların güvenli bir yere uygun şekilde yönlendirilmesi veya uzaklaştırılması sağlanır,
bunun yapılması pratik olarak mümkün değilse yayılmalarını önleyecek başka uygun önlemler alınır.
2.2. Eğer patlayıcı ortam birkaç çeşit parlayıcı ve/veya yanıcı gazlar, buharlar, sisler veya tozlardan oluşuyorsa,
alınacak koruyucu önlem en yüksek riske uygun olur.
2.3. Özellikle, çalışanların ve çalışma ortamının statik elektrik taşıyıcısı veya üreticisi olabileceği durumlarda, bu
Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen tutuşturma tehlikesinin önlenmesinde, statik elektrik boşalmaları da dikkate
alınır. Patlayıcı ortamı tutuşturabilen statik elektrik oluşumunu önlemek için çalışanlara uygun malzemeden yapılmış
kişisel koruyucu donanımlar verilir.
2.4. Tesis, ekipman, koruyucu sistemler ve bunlarla bağlantılı cihazların patlayıcı ortamda güvenle
kullanılabileceğinin, Patlamadan Korunma Dokümanında belirtilmesi halinde bunlar hizmete sokulabilir. Bu kural
30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’nin 4 üncü mükerrerinde yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda
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Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmeliğe (94/9/AT) göre ekipman veya koruyucu sistem
sayılmayan ancak tesiste yerleştirildikleri yerlerde kendileri bir tutuşturma tehlikesi oluşturan iş ekipmanları ve bağlantı
elemanları için de geçerlidir. Bağlantı elemanlarında herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için gerekli önlem alınır.
2.5. Patlama riskini en aza indirmek ve olası bir patlamada, patlamayı kontrol altına almak, işyerine ve iş
ekipmanlarına yayılmasını en aza indirebilmek için; işyerleri, iş ekipmanları ve bunlarla bağlantılı tüm cihazların tasarımı,
inşası, montajı ve yerleştirilmesi, bakım, onarım ve işletilmesinde gerekli tüm önlemler alınır. Her bakım ve onarım
sonrasında tesisin, ekipmanların veya koruyucu sistemlerin Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu
Sistemlerle İlgili Yönetmeliğe (94/9/AT) uygunluğunun devam edip etmediği, bağlantılarının ve montajlarının durumu
kontrol edilir. İşyerlerinde patlamanın fiziksel tesirlerinden çalışanların etkilenme riskini en aza indirmek için uygun
önlemler alınır.
2.6. Gereken durumlarda, patlama şartları oluşmadan önce, çalışanların sesli ve/veya görsel işaretlerle uyarılması
ve ortamdan uzaklaşması sağlanır.
2.7. Patlamadan Korunma Dokümanında belirtildiği takdirde; bir tehlike durumunda çalışanların tehlikeli bölgeden
anında ve güvenli bir şekilde uzaklaşabilmeleri için tahliye sistemi kurulur ve her an işler durumda bulunması sağlanır.
2.8. Patlayıcı ortam oluşabilecek bölümleri bulunan işyerlerinde; faaliyete başlanılmadan önce bütün işyerinin
patlama yönünden güvenliğinin sağlandığı kanıtlanacaktır. Patlamadan korunmayı sağlamak için bütün koşullar yerine
getirilir. Patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda eğitim almış ve/veya
deneyimli ehil kişilerce yapılır.
2.9. Yapılan risk değerlendirmesinin gerektirmesi halinde;
a) Her hangi bir güç kesilmesinin ilave risklere neden olabileceği durumlarda, bu durumda kullanılacak ekipmanın
ve güvenlik sistemlerinin, tesisin diğer kısımlarından bağımsız olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sürdürmesi mümkün
olmalıdır.
b) Otomatik proseslerde amaçlanan çalışma koşullarından her hangi bir sapma meydana geldiğinde, otomatik
sistemle bağlantılı ekipmana ve koruyucu sistemlere güvenliği tehlikeye atmamak şartıyla el ile müdahale yapılabilir. Bu
müdahale sadece bu işte yetkili çalışanlar tarafından yapılır.
c) Sistemin acil durdurulması halinde, biriken enerji mümkün olduğu kadar çabuk ve güvenli bir şekilde boşaltılır
veya tehlike oluşturmayacak şekilde izole edilir.

EK-3
EKİPMANLARIN VE KORUYUCU SİSTEMLERİN SEÇİMİNDE UYULACAK KRİTERLER
Risk değerlendirmesine göre hazırlanan patlamadan korunma dokümanında aksi belirtilmemesi halinde patlayıcı
ortam oluşabilecek tüm yerlerdeki ekipman ve koruyucu sistemler, Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve
Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelikte (94/9/AT) belirtilen kategorilere göre seçilir.
Özellikle gazlar, buharlar, sisler ve tozlar için aşağıda belirtilen bölgelerde, karşılarında verilen kategorideki
ekipman kullanılır.
Bölge 0 veya Bölge 20: Kategori 1 ekipman,
Bölge 1 veya Bölge 21: Kategori 1 veya 2 ekipman,
Bölge 2 veya Bölge 22: Kategori 1, 2 veya 3 ekipman.
Not:
Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde 26/12/2003 tarihinden sonra üretilen veya işyerinde kullanılan iş
ekipmanları Ek-2’de belirtilen asgari gerekleri ve bu ekte belirtilen kriterleri karşılamak zorundadır.

EK – 4
PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLER İÇİN UYARI İŞARETİ
Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler için uyarı işareti; üçgen şeklinde, siyah kenarlı, sarı zemin üzerine siyah yazılı
ve sarı zeminin işaret alanının en az %50’ si olacak şekilde aşağıda belirtilen şekil ve renklerde olur.
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Resmî Gazete

Sayı : 28730

YÖNETMELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetinden
kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunması için bu maddelere maruziyetin önlenmesi ve sınır
değerler de dâhil olmak üzere asgari gerekliliklerin belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına
giren ve çalışanların kanserojen ve mutajen maddelere maruz kalma riski bulunan işlerin yapıldığı işyerlerinde
uygulanır.
(2) Asbest ile çalışmalarda, 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen hükümlerle birlikte bu Yönetmelik
hükümleri de uygulanır.
(3) Radyasyonla birlikte farklı kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetin olduğu işlerde, radyasyonla
ilgili özel mevzuatla birlikte bu Yönetmelik hükümleri de uygulanır. Yalnızca radyasyona maruziyetin söz konusu
olduğu işlerde bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak,
b) Avrupa Birliğinin 29/4/2004 tarihli ve 2004/37/EC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak,
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
b) Kanserojen madde;
1) Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olabilecek veya
kanser oluşumunu hızlandırabilecek madde veya müstahzarları,
2) Ek-1’de belirtilen maddeler, işlemler ve bu işlemler sırasında ortaya çıkan madde veya müstahzarı,
c) Mutajen madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara
yol açabilecek veya bu etkinin oluşumunu hızlandırabilecek madde veya müstahzarları,
ç) Sınır değer: Aksi belirtilmedikçe kanserojen veya mutajen maddenin, çalışanın solunum bölgesinde bulunan
havadaki, Ek-2’de belirlenen referans zaman aralığındaki, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonunu,
d) Solunum bölgesi: Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin,
başın ön kısmında kalan yarısını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İşverenlerin Yükümlülükleri
Risklerin değerlendirilmesi
MADDE 5 – (1) İşveren, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan İş Sağlığı ve
Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde; kanserojen
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veya mutajen maddelere maruziyet riski bulunan işlerde çalışanların; bu maddelere maruziyet türü, maruziyet düzeyi
ve maruziyet süresini belirleyerek riskleri değerlendirir ve alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini belirler.
(2) Risk değerlendirmesinde kanserojen veya mutajen maddelerin, deri yolu da dâhil olmak üzere vücuda giriş
yollarının tümü dikkate alınır.
(3) Risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken, belirli risklerden etkilenecek çalışanların sağlık ve güvenlikleri ile
kanserojen veya mutajen maddelerle çalışmak istemeyenlerin bu istekleri özel olarak dikkate alınır.
Kullanımın azaltılması
MADDE 6 – (1) İşverenler;
a) Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla teknik olarak mümkün olduğu hâllerde, tehlikesiz
veya daha az tehlikeli madde, müstahzar veya işlem kullanarak işyerindeki kanserojen veya mutajen maddelerin
kullanımını azaltır.
b) Kanserojen veya mutajen maddelerin değiştirilmesi konusunda yapılan araştırma sonuçlarını, istenmesi
hâlinde Bakanlığa verir.
Maruziyetin önlenmesi ve azaltılması
MADDE 7 – (1) Kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan çalışmalarda maruziyetin önlenmesi ve
azaltılması için;
a) İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden risk
bulunduğunun ortaya çıkması hâlinde çalışanların tehlikeli maddelere maruziyeti önlenir.
b) Kanserojen veya mutajen maddelerin tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarıyla değiştirilmesinin teknik
olarak mümkün olmadığı hâllerde, bu maddelerin üretiminde ve kullanılmasında teknik imkânlara göre kapalı
sistemler kullanılır.
c) Kapalı sistemle çalışmanın teknik olarak mümkün olmadığı hâllerde, çalışanların maruziyeti mümkün olan
en az düzeye indirilir.
ç) Çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyeti, Ek-2’de verilen sınır değerleri aşamaz.
d) İşveren kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlerde;
1) İşyerinde kullanılacak kanserojen veya mutajen madde miktarını belirler ve yapılan iş için gereken
miktardan fazla madde bulunmasını önler.
2) Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısının mümkün olan en az
sayıda olmasını sağlar.
3) Kanserojen veya mutajen maddelerin çalışma ortamına yayılmasını önlemek veya en aza indirmek için
işlem tasarımını uygun şekilde yapar ve gerekli mühendislik kontrol önlemlerinin alınmasını sağlar.
4) Kanserojen veya mutajen maddelerin kaynağından lokal veya genel havalandırma sistemi veya diğer
yöntemlerle, halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde çalışılan ortamdan dışarı atılmasını sağlar.
5) Herhangi bir kaza sonucunda veya beklenmeyen bir şekilde kanserojen veya mutajen maddelerin ortama
yayılması hâlinde, bu durumun erken tespiti için uygun ölçüm sistemleri bulunmasını sağlar.
6) Uygun çalışma yöntemleri ve işlemlerin kullanılmasını sağlar.
7) Alınan diğer önlemlerle toplu korumanın sağlanamadığı veya maruziyetin önlenemediği durumlarda uygun
kişisel korunma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlar.
8) Özellikle çalışma ortam zemini, duvarlar ve diğer yüzeylerin düzenli olarak temizlenmesini ve hijyen
şartlarını sağlar.
9) Çalışanları bilgilendirir.
10) Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalınan veya maruz kalma riski bulunan yerleri uygun ikaz
levhaları ve güvenlik işaretleri ile belirler. Bu yerlerde sigara kullanılmasının ve yeme, içmenin yasak olduğunu
belirten ikaz levhalarını bulundurur.
11) İlgili mevzuat gereği hazırlanacak acil durum planında, yüksek düzeyde maruziyete neden olabilecek
durumlara yönelik eylemler de planlanır.
12) Kanserojen veya mutajen maddelerin güvenli şekilde depolanması, taşınması veya işlem görmesi için bu
maddelerin açıkça ve görünür şekilde etiketlenmiş, sızdırmaz kapalı kaplarda bulundurulmasını sağlar. Bu maddelerin
kullanıldığı ve depolandığı alanlara görevli olmayanların giriş ve çıkışlarını kontrol altında tutar.
13) Atıkların çalışanlar tarafından güvenli bir şekilde toplanması, depolanması ve uzaklaştırılıp zararsız hale
getirilmesinde açıkça ve görünür şekilde etiketlenmiş, sızdırmaz kapalı kaplar kullanılmasını sağlar.
(2) Kanserojen veya mutajen maddeler, 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve 8/9/2009 tarihli ve 2009/15454 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa
Anlaşması (ADR) hükümlerine uygun olarak taşınır.
Yetkili makama bilgi verilmesi
MADDE 8 – (1) İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların sağlığı ve güvenliği
yönünden risk bulunduğu saptanan işlerde, Bakanlıkça istendiğinde, işveren aşağıdaki konularda yeterli bilgileri verir.

202

a) İşyerinde kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlemler ile bu maddelerin kullanılma nedeni.
b) Kanserojen veya mutajen maddelerin işyerinde üretilen ve kullanılan miktarı.
c) Maruz kalan çalışan sayısı.
ç) Alınan koruyucu önlemler.
d) Kullanılan koruyucu araç ve gerecin türü.
e) Maruziyetin türü ve düzeyi.
f) İkame yapılıp yapılamadığı.
Öngörülemeyen maruziyet
MADDE 9 – (1) Çalışanların yüksek düzeyde maruziyetine neden olabilecek beklenmedik bir olay veya kaza
hâlinde;
a) İşveren, çalışanlara durum hakkında derhal bilgi verir.
b) Yüksek düzeydeki maruziyet nedeni ortadan kaldırılıp, durum normale dönünceye kadar;
1) Etkilenmiş alana, sadece onarım ve diğer zorunlu işleri yapacak çalışanların girmesine izin verilir.
2) Etkilenmiş alana girecek çalışanların koruyucu giysi ve solunum koruyucu ekipman kullanmaları
sağlanarak, her bir çalışan etkilenmiş alanda mümkün olduğunca kısa süreli çalıştırılır ve bu durumun süreklilik arz
etmesi engellenir.
3) Koruma sağlanmayanların etkilenmiş alanda çalışmasına izin verilmez.
Öngörülebilir maruziyet
MADDE 10 – (1) İşveren; çalışanların maruziyetinin önemli ölçüde artma ihtimali olan ve çalışanların
maruziyetini azaltıcı tüm teknik koruyucu önlemlerin hâlihazırda alınmış olduğu bakım, onarım gibi işlerde;
a) Genel sorumlulukları devam etmek şartıyla, çalışanlar ve/veya temsilcilerine danıştıktan sonra, bu işlerde
çalışanların korunmasını sağlamak ve maruziyetlerini asgari süreye indirmek için gerekli önlemleri belirler ve alır.
b) Yüksek düzeyde maruziyete neden olabilecek koşulların devamı süresince, çalışanların koruyucu giysi ve
solunum koruyucu ekipman kullanmalarını sağlar. Bu koşullardaki çalışmaların mümkün olduğunca kısa süreli
olmasını sağlayarak bu koşulların süreklilik arz etmesini engeller.
c) Bu işlerin yapıldığı alanları belirleyerek açık bir şekilde işaretler ve yetkili olmayan kişilerin bu alanlara
girmesini önler.
Riskli alanlara giriş
MADDE 11 – (1) İşveren; işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesine göre sağlık ve güvenlik yönünden
risk bulunan alanlara, sadece işi veya görevi gereği bu alana girmesi gereken çalışanlara izin verir, bunların
dışındakilerin girmemesi için gerekli önlemleri alır.
Hijyen ve kişisel korunma
MADDE 12 – (1) İşveren kanserojen veya mutajen maddelerle kirlenme ihtimali olan işlerde aşağıdaki
önlemleri alır.
a) Bu işlerin yapıldığı yerlerde çalışanların yemeleri, içmeleri ve sigara kullanmaları önlenir.
b) Çalışanlara, koruyucu giysi veya uygun özel giysi verilir ve bunların günlük kıyafetlerinden ayrı yerlerde
saklanabilmesi için birbirinden ayrı elbise dolapları bulundurulur.
c) Çalışanlara uygun ve yeterli yıkanma yeri, tuvalet ve temizlik malzemesi sağlanır.
ç) Kişisel koruyucu donanımların özel yerlerde ve uygun şartlarda saklanması sağlanır ve her kullanımdan
sonra ve mümkünse kullanmadan önce kontrol edilerek temizlenir, tamir edilir veya değiştirilir.
(2) İşveren bu maddede belirtilen tedbirlerin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.
Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi
MADDE 13 – (1) İşveren; çalışanların ve/veya temsilcilerinin, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine
ilişkin mevzuat hükümlerini de dikkate alarak yeterli ve uygun eğitim almalarını sağlar ve özellikle aşağıdaki
konularda çalışanlara gerekli bilgi ve talimatı verir.
a) İşyerinde kullanılan kanserojen veya mutajen maddelerin riskleri ve etkileri.
b) Tütün kullanımının getirebileceği ek riskler de dâhil sağlığı etkileyebilecek riskler.
c) Maruziyeti önlemek için alınan ve alınacak önlemler.
ç) Hijyen kuralları.
d) Kişisel koruyucu donanımların kullanılması.
e) Kazaların önlenmesi ve kaza halinde kurtarma çalışmaları da dâhil yapılması gereken işler.
f) Kanserojen veya mutajen madde içeren tesis ve kapların üzerinde bulunması gereken anlaşılır ve okunaklı
etiketler ile açıkça görülebilir uyarı ve tehlike işaretleri.
(2) Yeni bir risk ortaya çıktığında veya mevcut risklerde değişiklik olduğunda eğitim yenilenir ve gerektiği
durumlarda belirli aralıklarla tekrarlanır.
Çalışanların bilgi alma hakkı
MADDE 14 – (1) Çalışanlar ve/veya temsilcileri, bu Yönetmelik hükümlerinin işyerinde uygulanmasını
izleme ve özellikle aşağıdaki konularda uygulamalara katılma hakkına sahiptir.
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a) İşverenin kişisel koruyucu donanımı belirleme sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, koruyucu donanımın
seçimi ve kullanılmasının çalışanların sağlık ve güvenliğine etkilerinin belirlenmesinde.
b) İşverenin sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen
işlerde alınacak önlemlerin belirlenmesinde.
(2) 10 uncu maddede belirtilen işler de dâhil olmak üzere maruziyetin yüksek olabileceği durumlar hakkında,
çalışanlar ve/veya temsilcileri en kısa sürede bilgilendirilir. Olayın nedenleri, alınması gerekli koruyucu ve önleyici
tedbirler ve durumun düzeltilmesi için yapılması gereken işler hakkında bilgi verilir.
(3) İşyerinde kullanılan kanserojen veya mutajen maddelerin malzeme güvenlik bilgi formları temin edilip,
ilgili çalışan ve/veya temsilcilerinin bunlara kolayca ulaşabilmeleri sağlanır.
(4) İşveren, risk değerlendirmesine göre, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden riskli olan işlerde
çalışanların güncellenmiş listesini ve bunların maruziyet durumlarını belirten kayıtları tutar.
(5) Yukarıda belirtilen liste ve kayıtları; işyeri hekimi, işyerinde sağlık ve güvenlikten sorumlu kişiler ve/veya
yetkili merciler inceleme hakkına sahiptirler.
(6) Her çalışan kendisi ile ilgili listedeki kişisel bilgileri alma hakkına sahiptir.
(7) Çalışanlar ve/veya temsilcileri bilgilerin tümünü isimsiz olarak alma hakkına sahiptir.
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması
MADDE 15 – (1) İşveren, bu Yönetmelikte belirtilen konularda çalışanların ve/veya temsilcilerinin 6331
sayılı Kanunun 18 inci maddesine uygun olarak; görüşlerini alır, teklif getirme hakkını tanır ve bu konulardaki
görüşmelerde yer almalarını ve katılımlarını sağlar.
(2) Çalışanların ve/veya temsilcilerinin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için alınan önlemlerin
yetersiz olduğu durumlarda veya teftiş sırasında, yetkili makama başvurmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sağlık gözetimi
MADDE 16 – (1) İşveren; kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet sonucu oluşabilecek sağlık
sorunlarına erken tanı konulması ve çalışanların bu maddelere maruziyetinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik
risklerinden korunmaları amacıyla maruziyet öncesinde ve daha sonra da düzenli aralıklarla;
a) Çalışanların aşağıdaki durumlarda sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
1) 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesi kapsamında.
2) İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gerektirmesi hâlinde.
b) İşyerinde kişisel ve mesleki hijyen önlemlerinin derhal alınabilmesi mümkün olacak şekilde gerekli
düzenlemeleri yapar.
(2) Yapılan sağlık gözetimi sonucunda, çalışanda saptanan sağlık sorununun kanserojen veya mutajen
maddelere maruziyet nedeniyle oluştuğunun tespiti halinde;
a) Çalışanların sağlık gözetimine yönelik kişisel sağlık kayıtları tutulur ve işyeri hekimi tarafından çalışanlara
yönelik alınması gereken koruyucu veya önleyici tedbirler önerilir.
b) Çalışana, maruziyet sonrasında takip edilmesi gereken sağlık gözetimi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler verilir.
c) İşveren;
1) İşyerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirir.
2) Riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirir.
3) Riskleri önlemek veya azaltmak için gerekli görülen ve çalışanın kanserojen veya mutajen maddelere maruz
kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesi de dâhil benzeri önlemleri uygular.
4) İşyeri hekiminin gerekli gördüğü durumlarda; benzer biçimde maruz kalan çalışanların da düzenli bir
şekilde sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
(3) Çalışanın kendisi veya işveren, sağlık gözetimi sonuçlarının yeniden değerlendirilmesini isteyebilir.
Çalışanlar, kendilerine ait sağlık gözetimi sonuçlarına ait bilgileri alma hakkına sahiptir.
(4) Çalışanların sağlık gözetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar Ek-3’te verilmiştir.
(5) İşyerinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kanserojen veya mutajen maddelere
maruziyet nedeniyle oluştuğu ön tanısı konulan tüm kanser vakaları 6331 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca
ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir.
Kayıtların saklanması
MADDE 17 – (1) 14 üncü ve 16 ncı maddelerde belirtilen kayıtlar maruziyetin sona ermesinden sonra en az
40 yıl süre ile saklanır.
(2) İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde işveren bu kayıtları Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne
teslim eder.
Kanserojen veya mutajen maddeler ve sınır değerleri
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında; kanserojen veya mutajen madde olarak, 26/12/2008
tarihli ve 27092 Mükerrer sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların
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Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2`deki sınıflandırma
dikkate alınır. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanmış olan listeler de dikkate alınabilir.
(2) Kanserojen veya mutajen maddelerin sınır değerleri Ek-2`de verilmiştir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 19 – (1) 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kanserojen ve Mutajen
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

EK-1
Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde atıf yapılan
maddeler ve işlemler:
1. Üreamin üretimi.
2. Kömür kurumu, kömür katranı ve ziftinde bulunan polisiklik aromatik hidrokarbonlara maruziyete neden olan
işler.
3. Bakır-nikel cevherinin kavrulması ve elektro rafinasyonu işleminde açığa çıkan toz, serpinti ve dumana
maruziyete neden olan işler.
4. Kuvvetli asit işlemi ile isopropil alkol üretimi.
5. Sert odun tozuna maruziyete neden olan işler.
EK-2
MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Maddenin adı

EINECS(1)

CAS(2)

Benzen
Vinilklorür monomeri
Sert ağaç tozları

200-753-7
200-831
—

71-43-2
75-01-4
—

Sınır Değerler
mg/ m3(3)
ppm(4)
(5)
3.25
1(5)
(5)
7.77
3(5)
5.0(5)(7)
—

Açıklama
Deri(6)
—
—

EINECS: Mevcut kimyasal maddelerin Avrupa envanteri.
CAS: Kimyasal abstrakt servis numarası.
mg/m3: Bir metre küp havadaki maddenin miligram olarak değeri (20°C sıcaklıkta ve 760 mm Cıva basıncında).
ppm: Bir metre küp havadaki maddenin mililitre olarak değeri (mililitre/metreküp).
Sekiz saatlik referans zamanına göre hesaplanan veya ölçülen değer.
Deri yoluyla da maruziyetin olabildiği durumlar.
Sert ağaç tozu diğer ağaç tozları ile karışık ise karışımın tümü için bu değer uygulanır.
EK-3

Çalışanların sağlık gözetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar:
1. Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan çalışanların sağlık gözetiminden sorumlu işyeri hekimi ve
diğer sağlık personeli, çalışanların sağlık durumlarını ve maruziyet koşullarını bilmelidir.
2. Çalışanların sağlık gözetimi, 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesi hükümlerine uygun olarak yürütülmeli ve
aşağıdaki hususları içermelidir:
a) Çalışanların mesleki ve tıbbi öz geçmişleri ile ilgili kayıtların tutulması.
b) Çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması.
c) Çalışanlarda, ilk ve geri döndürülebilir etkilerinin tespitinin yanı sıra mümkün olduğu hallerde biyolojik
izlemenin yapılması.
d) Sağlık gözetimi kapsamında, çalışanlara iş sağlığı alanında en son geliştirilen testlerin uygulanması.
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14.4. Bazı Tehlikeli Madde Sembolleri
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Uygulama Soruları
Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hangi bakanlığın
görevlerindendir?
Kullanımı yasak olan kimyasal maddeler ile yapılması yasaklanan işler nelerdir?
Kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmesinde hangi hususlar özellikle dikkate
alınır?
Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda alınması gereken önlemler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkındaki 28733 sayılı
yönetmelik üzerinde incelenmiş, tehlikeli kimyasal maddelerin maruziyet sınır değerleri
incelenmiş, kullanımı yasak olan kimyasal maddeler ile yapılması yasaklanan işler gözden
geçirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Tehlikeli kimyasal maddelerin maruziyet sınır değeri birimlerinden bir olan mg/L
başka nasıl gösterilir?
a)
b)
c)
d)
e)

ppb
ppm
molarite
yüzde derişim
mL/L

2) Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkındaki
28733 Sayılı Yönetmeliğe göre Tehlikeli Kimyasal Madde nasıl tanımlanır?
a) 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 haldeki maddelerdir.
b) Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, toksik, çok
toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için
toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip maddelerdir.
c) Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde
insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan
maddelerdir.
d) 0°C’den düşük parlama noktası ve 35°C’den düşük kaynama noktasına sahip sıvı
haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında
yanabilen, gaz haldeki maddelerdir.
e) Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında
lokal eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen, aşındırıcı olarak
sınıflandırılmayan maddelerdir.
3) Kimyasal maddeler için kullanılan bir kısaltma olan CAS ne anlama gelir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kimyasal maddelerin servis kayıt numarasını gösterir
Çok kolay yanıcı madde anlamına gelir
Tehlikeli kimyasal madde demektir
Mesleki maruziyet sınır değerini ifade eder
Vücuda deri yoluyla geçebilecek kimyasal maddeleri gösterir

4) Aşağıdaki kimyasal madde gruplarından hangisinin mesleki maruziyet sınır değeri
diğerlerine göre en düşüktür?
a) Civa, Gümüş ve Kurşun bileşikleri
b) Formik asit, Kloroform, Amonyak
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c) Arsenik, Metil civa, Fosgen
d) Kalay bileşikleri, Krom bileşikleri, flor
e) Aseton, eter, karbondioksit
5) 27833 sayılı yönetmeliğe göre Çok Kolay Alevlenir Madde nasıl tanımlanır?
a) Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında
lokal eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen, aşındırıcı olarak
sınıflandırılmayan maddelerdir.
b) Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde
insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan
maddelerdir.
c) Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli
ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddelerdir.
d) “0°C’den düşük parlama noktası ve 35°C’den düşük kaynama noktasına sahip sıvı
haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında
yanabilen, gaz haldeki maddelerdir.
e) Çevre ortamına girdiğinde çevrenin bir veya birkaç unsuru için hemen veya
sonradan kısa veya uzun süreli tehlikeler gösteren maddelerdir.
6) 27833 sayılı yönetmeliğe göre Sağlık Gözetimi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
a) Kimyasal maddenin ve metabolitinin uygun biyolojik ortamdaki
konsantrasyonunun ve etki göstergesinin üst sınırıdır.
b) İşverenin, işyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit
etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde, çalışanların sağlık ve
güvenliği yönünden olumsuz etkilerini belirlemesidir.
c) Kimyasal maddelerin üretilmesi, işlenmesi, kullanılması, depolanması,
taşınması, atık ve artıkların arıtılması veya uzaklaştırılması işlemleridir.
d) Çalışanların belirli bir kimyasal maddeye maruziyetleri ile ilgili olarak sağlık
durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan değerlendirmelerdir.
e) Çalışanların kendilerini ve diğer çalışanları tehlikeye atmamaları için gerekli
önlemleri ve yapılması gerekenlerdir.
7) 27833 sayılı yönetmeliğe göre kimyasal maddenin ve metabolitinin uygun biyolojik
ortamdaki konsantrasyonunun ve etki göstergesinin üst sınırına ne denir?
a) Maksimum değer
b) Sağlık gözetimi
c) Biyolojik sınır değeri
d) Tehlike sınırı
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e) Risk sınırı
8) 28733 sayılı yönetmelik gereğince 2-Naftilamin, 2-Aminodifenil, Benzidin ve 4Nitrodifenil bileşiklerinin kullanımı yasaklanmıştır. Bunun sebebi aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
a) Kanserojen olduklarından dolayı
b) Yüksek toksisiteye sahip olduklarından dolayı
c) Patlayıcı özelliğe sahip oldukları için
d) Nükleer etkiye sahip olduklarından dolayı
e) Uyuşturucu özelliğe sahip oldukları için
9) 27833 sayılı yönetmeliğe göre Oksitleyici Madde tanımı aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) 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 haldeki maddelerdir.
b) Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli
ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddelerdir.
c) Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde
insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan
maddelerdir.
d) Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı
üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir.
e) Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında lokal
eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen, aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan
maddelerdir.

10) Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkındaki
28733 Sayılı Yönetmelik hangi bakanlık tarafından yayınlanmıştır?
a) Sağlık Bakanlığı
b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
c) Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı
d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
e) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
11) Mesleki maruziyet sınır değeri nedir?
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a) Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalışanların solunum
bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı
ortalamasının üst sınırıdır.
b) Kimyasal maddenin ve metabolitinin uygun biyolojik ortamdaki
konsantrasyonunun ve etki göstergesinin üst sınırıdır.
c) Çalışanların belirli bir kimyasal maddeye maruziyetleri ile ilgili olarak sağlık
durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan değerlendirmelerdir.
d) Çalışanların kendilerini ve diğer çalışanları tehlikeye atmamaları için gerekli
önlemleri ve yapılması gerekenlerdir.
e) Acil durumda ortaya çıkması muhtemel özel tehlike ve yapılacak işler
hakkındaki bilgilerdir.
12) 28733 sayılı yönetmelik gereğince kimyasal maddelerle çalışmalarda işverenin
yükümlülüğü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) İşveren, çalışanlarına acil durumda ortaya çıkması muhtemel özel tehlike ve
yapılacak işler hakkındaki bilgiler vermekle yükümlüdür.
b) İşveren, çalışanların belirli bir kimyasal maddeye maruziyetleri ile ilgili olarak
sağlık durumlarının belirlenmesi amacıyla değerlendirmeler yapmakla
yükümlüdür.
c) İşveren, işyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu
kaynakların bulunmasını önlemekle yükümlüdür.
d) İşveren, kimyasal olarak kararsız madde ve karışımların zararlı etki göstermesine
sebep olabilecek şartlar ortadan kaldırmakla yükümlüdür.
e) İşveren, kimyasal maddelerle çalışmalarda, çalışanların bu maddelere
maruziyetini önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve
çalışanların bu maddelerin tehlikelerinden korunması için gerekli tüm önlemleri
almakla yükümlüdür.

Cevaplar
1) b, 2) b, 3) a, 4) e, 5) d, 6) d, 7) c, 8) a, 9) c, 10) b, 11) a, 12) e
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