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Kimyasallardan Kaynaklanan  
Tehlikeler 

 Kimyasallar, belli koşullar altında kendiliğinden ya da 

diğer kimyasallarla tepkimeye girebilmektedir.  

 Kimyasal tepkimeler uygun şekilde kontrol 

edilemediğinde, zehirli gazlar, yangın ve patlama gibi 

çok tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.  

 Bu tepkimeler, insanların ölümüne ya da 

yaralanmasına, fiziksel hasara ve çevrede ciddi 

tahribata yol açabilmektedir. 

 



Tehlikeli Kimyasallar 

 Zehirli,  

 Zararlı, 

 Aşındırıcı, 

 Tahriş edici, 

 Alerjik, 

 Kanserojen, 

 Mutajen, 

 Üreme sistemine zarar veren, 

 Patlayıcı, 

 Oksitleyici, 

 Çevre için tehlikeli 

 

 



Kimyasalların vücuda giriş yolları 

 Solunum- en yaygın yoldur; gazlar/buharlar kana karışabilir, katı 

partiküller akciğerlere ulaşabilir 

 Deri yoluyla absorpsiyon – birçok katı, sıvı ya da gaz/buhar deri 

yoluyla absorplanabilir 

 Sindirim/yutma – istemeyerek de olsa, ellerin iyi yıkanmaması, 

laboratuvarda kontamine olmuş bir şeyin yenmesi, vb. 

 Enjeksiyon – kazara cam ya da iğne batması, vb. 

 Göze temas – fiziksel hasar ya da absorpsiyon 
 

Vücuda giriş yolu uygun kişisel koruyucu donanımın seçilmesine yardımcı olur. 



Kimyasallarla Güvenli Çalışma 

 Uygun tedbirler alındığında en zehirli kimyasalla bile 
güvenli bir şekilde çalışılması mümkündür.  

 

 Çok tehlikeli olmayan kimyasallar bile uygun 
şartlarda kullanılmadığında çok tehlikeli 
olabilmektedir.  



Güvenli Çalışmanın Temel Prensipleri 

 Tehlikenin Belirlenmesi 

 Risk Analizi 

 Risklerin azaltılması/ortadan kaldırılması 

 

 Toplu Koruma  

 Kişisel Koruma 



Malzeme Güvenlik Bilgi Formu- MSDS 

Aşağıdakileri içermelidir: 

 Fiziksel tehlikeler (yangın, patlama, vb.) 

 Sağlık tehlikeleri (maruziyet belirtileri) 

 Maruziyet türü 

 Güvenli kullanım ve depolama tavsiyeleri 

 Acil durum ve ilk yardım prosedürleri 

 Kontrol tedbirleri 

 

İşyerindeki bütün çalışanlar tarafından kolaylıkla ulaşılabilir 
olmalıdır. 

 



Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve 
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, 12.08.2013 

Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri: 

 

 TWA: Zaman ağırlıklı ortalama (8 saat) 

 STEL: Kısa Vadeli Maruziyet Sınırı (15 dakika)  

 

 



Kontrol Tedbirleri 

 Tehlikeli olmayan ya da daha az tehlikeli olanla yer değiştirme 

 Ayırma 

 Havalandırma (genel/bölgesel) 

 Mühendislik tedbirleri 

 İdari tedbirler 

 Kişisel koruyucu donanımlar 

 

 Sağlık gözetimi 



  

 Gaz halindeki kirliliği uzaklaştırır 

 Uygun şekilde tasarlanmalıdır 

 

Genel/Bölgesel Havalandırma 



• Gerektiğinde mutlaka uygun kişisel koruyucu 

donanım kullanılmalıdır. 

 

•Maske 

•Göz koruyucular 

•Kapalı ayakkabı,  

•Laboratuvar önlüğü,  

•Uzun paçalı kıyafet  

•Eldiven 

Kişisel Koruyucu Donanımlar 



Kimyasalların Güvenli Depolanması 

 Kuru kimyasal depolama: 

– Organik ve inorganikler birbirinden ayrılmalıdır 

 

 Sıvı kimyasal depolama: 

– MSDS formunda belirtilen özelliklerine göre tehlikeli kimyasallar 

birbirinden ayrı depolanmalıdır 

 

 Uygun depolama şartları sağlanmalıdır 

 



Özel Kimyasalların Güvenli 
Depolanması 

 Alevlenebilen sıvılar 

 Aşındırıcı maddeler 

 Reaktifler (Yükseltgen/İndirgen) 

 Kriyojenler 

 Basınçlı tüpler 

 



 Uygun kaplar kullanılmalıdır 

 Uygun güvenlik dolaplarında 

depolanmalıdır 

 

Alevlenebilen Sıvıların 
Depolanması No smoking 



Aşağıdakiler birbirinden ayrı depolanmalıdır: 

 Asitler bazlardan, 

 Asit ve bazlar alevlenebilen maddelerden, 

 Suyla tepkimeye giren maddeler sudan 

 Termal olarak kararsız olan maddeler soğukta 

depolanmalıdır. 

Reaktif Kimyasalların 
Depolanması 



  



İlk Yardım/Güvenlik 
Malzemeleri 

 Yangın söndürme tüpleri 

 İlk yardım çantası 

 Güvenlik duşları 

 Göz yıkama istasyonları 

 Spill kit 

 Kişisel koruyucu malzemeler 



Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği 
(11.09.2013) 

Yangın Söndürme Cihazı 
Acil Çıkış 

Baret Tak Toksik (Zehirli) Madde Sigara İçilmez 



Risk Değerlendirmesi 

Risk  =  İ  x  D 

İ  : İhtimal 
D: Zararın derecesi RİSK:  

Tehlikelerden 

kaynaklanan bir 

olayın,  

meydana gelme 

ihtimali  ile zarar 

verme 

derecesinin  

bir bileşkesidir. 
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Risk Değerlendirme Yöntemleri 
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 Kontrol Listeleri (Check- List)  

 Matris metodu 

 Fine Kinney 

 Tehlike ve Çalışılabilirlik Analizi (HAZOP) 

 Normal Sistemden Sapma ve Etkileri Analizi (FMEA) 

 Hata Ağacı Analizi (FTA) 

 Kaza Sonuç Analizi (ETA) 

 Neden Sonuç Analizi (CCA) 



Kontrol Listeleri- Check List Metodu 

 Birincil Risk Analizi 

 Donanımın ve aletlerin tam olup olmadığını 

ve kusursuz işleyip işlemediğini saptar 
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Laboratuvar için Örnek Kontrol Listesi 



 

Laboratuvar için Örnek Kontrol Listesi 



Laboratuvar için Örnek Kontrol Listesi 


