
KİMYASAL  RİSK  
ETMENLERİ
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YAŞAMIMIZIN PARÇASI KİMYASALLAR

Bilinen 10 milyon farklı kimyasal madde vardır. 

Yalnızca ABD ‘ de yılda 1500 yeni kimyasal madde 
geliştirilmektedir ve sağlık etkileri hakkında ya çok 
az şey bilinmekte ya da hiçbir şey bilinmemektedir. 

Bazı ülkelerde çalışanlar  hiç korunmadan, gelişmiş 
ülkelerde yasaklanmış kimyasal maddelerle ,  
çalışmak zorunda kalmaktadır. 

Tarım işçileri herbisit ve pestisit püskürtme işini 
hiçbir koruma önlemi olmaksızın yaptırılırken,

Gelişmiş ülkelerde aynı iş , uzay adamına  
benzeyen giysiler  içindeki kişilerce yapılmaktadır.
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TEHLİKELİ MADDELERİN KAYNAĞI

Doğrudan kullanılıyor  olabilir(yapışkan, boya, 
temizleme maddesi gibi ) . 

Çalışmalar sırasında ortaya çıkabilir (lehim ve 
kaynak dumanları gibi ).   

Kendiliğinden oluşabilir (tahıl tozları gibi ).
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TEHLİKELİ MADDELERLE  ETKİLENMENİN 

SONUÇLARI

 Deri teması sonucu, derinin tahriş olması 

ya da dermatit oluşumu,                                                  

 Astımın tetiklenmesi,

 Bilinç kaybı,                                        

 Bazı kimyasallarla uzun süreli etkilenme 

sonucu, kanser,
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 Hızlı etkilenme ile ‘akut’ , uzun süreli yavaş 

etkilenmeler sonucu  ‘kronik’ sağlık 

problemleri ortaya çıkar,                                 

 Ayrıca insanlar bazı maddelere karşı  alerjik 

tepki verebilirler. Pek çok kimsenin bağışıklık 

sistemi bazı gıdalara bile aşırı tepkilidirler.
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KİMYASALLAR

Solumayla ; akciğerlere ve akciğerler 
yoluyla kana karışarak zararlı olabilirler.                     

Sindirim yoluyla ; yiyecek ve içeceklerin 
içinde olabilirler ya da kirli ellerimizle 
yemek yediğimizde ve kirli ellerimizi 
ağzımıza değdirdiğimizde zarar verebilirler.                

Deri ya da göze değdiğinde,                               

Enjeksiyonla ; kirli maddelerin kesmesi 
sonucunda da vücuda girebilirler.
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KİMYASALLARIN   ETKİLERİ

 BÖLGESEL  (lokal) ; vücudun yalnızca maruz 

kalan kısmını etkileyerek (deri, göz, ağız gibi )

 SİSTEMİK ; yayılarak  (dolaşım ve sinir sistemi )

olabilir.                                                                               
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KİMYASALLARDAN  ETKİLENME  SINIRLARI

 Sağlık için zararlı kimyasal maddelerin 

solunabileceği en çok miktarlar, 15 dakikalık kısa 

ve 8 saatlik uzun süreler için verilmektedir.

 İşyerimizdeki kimyasallar konusundaki bilgiler 

hayati önemdedir ve bu bilgiler üreticiden, 

ithalatçıdan ya da satıcıdan sağlanabilir. 

 Bilgi kaynaklarının çoğu yetersiz olduğundan, 

kimyasal maddelerle ilgili gerçekler  mümkün 

olduğunca fazla kaynaktan öğrenilmelidir.

 Kimyasal tehlikeleri belirledikten sonraki adım, 

bunları azaltmak ya da tümüyle ortadan 

kaldırmaktır.
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MGBF  (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)

 Kullandığımız bütün kimyasal maddelerin MGBF’ 

larini bulundurmalıyız.

 Bu kitapçıklarda maddenin kimyasal ve fiziksel 

özellikleri,  kullanımında  alınması  gerekli  önlemler, 

yangın ve patlama verileri,  sağlık için yarattığı tehlike 

verileri, kontrol önlemleri bulunmaktadır. 

 Bunlar genellikle üreticiler ya da Uluslararası 

Kimyasal Güvenlik Programı (IPCS) tarafından 

hazırlanmaktadır.

 IPCS: WHO,  ILO,  UNDP ortak  çalışmasıdır.
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 Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Malzeme 

Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve 

Dağıtılması Hakkındaki Yönetmelik  26.12.2008 tarih 

ve 27092 numaralı R.G.de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir.

 MGBF,  tehlikeli madde ve karışımın ilk teslimatında 

ve daha sonra revize edildiğinde, ücretsiz olarak 

verilir.

 Güvenlik bilgi formunun bir kopyası ilgili kuruluşa, 

elektronik bir kopyası da Çevre ve Orman Bakanlığına 

iletilir.

 MGBF TÜRKÇE hazırlanır.
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KİMYASALLARIN RİSK YÖNETİMİ

KİMYASALLARIN RİSKLERİNİN YÖNETİLMESİ İÇİN 
AŞAĞIDAKİ BASAMAKLAR İZLENMELİDİR :

 Sağlığa zararlı kimyasalların risklerini belirle,

 Etkilenme halinde ne önlemler alınacağına karar ver,

 Etkilenmeyi önle. Bu mümkün değilse, kontrol altında 
tut,

 Kontrol ölçümlerini sürekli yap,

 Gerekiyorsa; çalışanların zararlı kimyasallardan 
etkilenmesini izle,

 Gerekli ise sağlık gözetimi uygula,

 Kaza, olay ve acil durumlar için planlama yap,

 Çalışanlara gerekli bilgi, talimat ve eğitimleri ver.
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KİMYASALLARIN  İSİMLENDİRİLMESİ

Uluslararası  kriterlere göre  birkaç  farklı  

isimlendirme sistemi  bulunmaktadır.

Ayrıca kimyasalların ticari isimleri  de vardır  ve  

bu ticari  isimler  her zaman  değişebilir.

Dolayısıyla  etiketlerde  ve  malzeme güvenlik 

bilgi formlarında kimyasalın bilimsel isminin 

olması  gerekir.

 Etiketler  ve Malzeme Güvenlik Bilgi  Formları  

kullanıldığı ülkenin resmi dilinde  olmalıdır.
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TEHLİKELİ KİMYASALLARIN  

SINIFLANDIRILMASI

 Ulusal  ve  uluslararası pek çok  sınıflandırma  söz  

konusudur.

 Öldürücü Doz   ( LD50 ) ve 

 Öldürücü Konsantrasyon  (LC50)  sınıflandırmada 

temel  alınan unsurlardandır.

 Kimyasalın  sağlık zararı göz önüne alınarak 

konsantrasyonuna   göre   sınıflandırmalar  da  vardır.
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ILO ‘NUN   SINIFLANDIRMASI

1. Parlayıcı,

2. Patlayıcı,

3. Oksitleyici,

4. Reaktif,

5. Zehirli,

6. Tahriş Edici,

7. Aşındırıcı,

8. Hassasiyet  Oluşturucu,

9. Kanserojen,

10.Üremeyi   Etkileyen,

11. Mutajenik . 
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TÜRKİYE  ‘de   KİMYASALLARIN   

SINIFLANDIRILMASI

Ülkemizde kimyasal maddelerin sınıflandırılmasının yapıldığı 

mevzuat

1. - 24.12.1973 Tarih ve 14752 sayılı R.G. yayımlanarak 

yürürlüğe giren Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı 

Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak 

Tedbirler Hakkında Tüzük

2. - 26/12/2003 Tarih ve 25328 sayılı R.G. yayımlanarak 

yürürlüğe giren Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık 

ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
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1. -31/03/2007 Tarih ve 26479 sayılı R.G. yayımlan Tehlikeli 

Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

2. 19/12/2007 Tarih ve 26735 sayılı R.G. yayımlanarak yürürlüğe 

giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 

09/09/ 2009 Tarih ve 27344 sayılı R.G. yayımlanarak yürürlüğe 

giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bazı maddeleri 

değiştirilmiştir. 

3. - 26/12/2008 Tarih ve 27092 (mükerrer) sayılı R.G. yayımlanarak 

yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların 

Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında 

Yönetmelik
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KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE  

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK’E GÖRE 

SINIFLANDIRMA

1. Patlayıcı, 

2. oksitleyici, 

3. çok kolay alevlenir, 

4. kolay alevlenir, 

5. alevlenir, 

6. çok  toksik, 

7. toksik, 

8. zararlı, 

9. aşındırıcı, 

10. tahriş edici, 

11. alerjik, 

12. kanserojen, 

13. mutajen, 

14. üreme için toksik

15. çevre için tehlikeli 

Yukarıda sözü edilen sınıflamalara girmemekle beraber kimyasal, 
fiziko-kimyasal veya toksikolojik özellikleri ve 

kullanılma veya işyerinde bulundurulma şekli 

nedeni ile işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek 
maddeler.
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Yönetmeliğe göre tehlikeli kimyasallar üç ana başlıkta 

ele alınmış ve sınıflandırılmıştır.

A. Fiziko-Kimyasal Özelliklere Göre Sınıflandırma

1. Patlayıcı, 

2. Oksitleyici,

3. Çok kolay alevlenir, 

4. Kolay alevlenir, 

5. Alevlenir, 

B. Çevreye  Olan   Etkilerine  Göre  Sınıflandırma  :

1. Çevre  için  tehlikeli
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C. Sağlığa  Olan Etkilere Göre Sınıflandırma

1. Çok toksik, 

2. Toksik, 

3. Zararlı, 

4. Aşındırıcı,

5. Tahriş edici,

6. Hassaslaştırıcı,

7. Kanserojen,

8. Mutajen,

9. Üreme sistemine toksik
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5.4.Tehlikeli Madde Ve Müstahzarlara İlişkin Özel Risk İbareleri

Tehlikeli Maddelerin Ve Müstahzarların Sınıflandırılması, 

Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik Ek-5

RİSK  İBARESİNİN AÇIK  İFADESİ

1.Kuru halde patlayıcıdır.                                                                                                  R1

2.Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında patlama riski.              R2

3.Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında çok ciddi

patlama riski.                                                                                                           R3

4.Çok hassas patlayıcı metalik bileşikler oluşturur.                                                                    R4

5.Isıtma patlamaya neden olabilir.                                                                                          R5

6.Hava ile temasta veya havasız ortamda patlayıcıdır.                                                               R6

7.Yangına neden olabilir.                                                                                                   R7

8.Yanıcı maddelerle temasında yangına neden olabilir.                                                              R8

9.Yanıcı maddelerle karıştırıldığında patlayıcıdır.                                                                       R9

10.Alevlenir.                                                                                                                R10

11.Kolay alevlenir.                                                                                                          R11

12.Çok kolay alevlenir.                                                                                                      R12

13.Su ile şiddetli reaksiyon verir.                                                                                          R14

14.Su ile temas halinde çok kolay alevlenir gazlar çıkarır.                                                            R15
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Sınıflandırmaya karşılık gelen Yönetmeliğin Ek-5 inde verilen Risk 

ibareleri

Fiziko-Kimyasal Özelliklere Göre Sınıflandırma

İşaret R-İbareleri

.  E (Patlayıcı)                                                                     R2 , R3

 O (Oksitleyici)                                                             R7 , R8 , R9 

 F+ (Çok Kolay Alevlenir)                                                     R12

 F (Kolay Alevlenir)                                                    R11 , R15 , R17

 F (Alevlenir)                                                                         R10
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İşaret R-Cümlecikleri

 T+ (Çok Toksik)                                             R26, R27, R28, R39

 T   (Toksik)                                                    R23, R24, R25, R39

R45, R46, R48, R49,R60, R61

 Xn (Zararlı)                                                     R20, R21, R22, R36                  

 Xi (Tahriş Edici)                                            R37, R38, R41, R65

 C  (Aşındırıcı)                                               R34, R35                                                       
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Sınıflandırmaya karşılık gelen Yönetmeliğin Ek-5 inde verilen Risk 

ibareleri

Toksikolojik Özelliklere Göre Sınıflandırma



Sınıflandırmaya karşılık gelen Yönetmeliğin Ek-5 inde verilen Risk 

ibareleri

Ekotoksikolojik Özelliklere Göre Sınıflandırma

İşaret R Cümlecikleri

 N (Çevre İçin Tehlikeli)         R50, R51,        

R52, R53                              R52, R53
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Sınıflandırmaya karşılık gelen Yönetmeliğin Ek-5 inde verilen Risk 

ibareleri

İnsan Sağlığına Olan Özel Etkilere Göre Sınıflandırma

İşaret R-İbareleri

 T Kanserojen Kat 1,2                                            R45,R49

 Xn Kanserojen Kat 3                                                  R40

 T Mutajen Kat 1,2                                                     R46

 Xn Mutajen Kat 3                                                       R68

 T Üreme Sistemine Toksik Kat 1,2 R60, R61

 Xn Üreme Sistemine Toksik Kat 3                         R62, R63
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TEHLİKELİ KİMYASALLARIN AMBALAJLANMASI

Ambalajların özellikleri

 Ambalajı ve kapatma aksamını oluşturan 

malzemeler, ambalajın içeriğinden olumsuz 

yönde etkilenecek ya da içeriği ile tehlikeli 

bileşikler oluşturmaya izin verecek şekilde 

olmamalı,

 Ambalaj ve kapatma aksamı, sağlam ve dayanıklı

olmalı,

 Değiştirilebilir kapatma aksamıyla donatılmış 

konteynırlar, ambalaj içeriği dışına çıkmadan 

yeniden kapatılabilecek şekilde tasarlanmalı,

 Ambalajın kapatma aksamı önceden açıldığını 

belli edecek şekilde yapılmalı,

 Özellikleri itibariyle çocukların ilgisini çekecek 

veya tüketiciyi yanıltacak şekilde olmamalı,
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TEHLİKELİ KİMYASALLARIN ETİKETLENMESİ
VE ETİKETLEMENİN ÖNEMİ

 Kimyasal madde ambalajları üzerindeki etiketler 
önemli bir bilgi kaynağıdır. 

 Etiketler her zaman ambalajların üzerinde 
bulunmalı ve etiketle belirtilen madde ile kabın 
içindeki kimyasal maddeler aynı olmalıdır. 

 Tüm kimyasalların, özelliğini (kimyasal formülü 
fiziksel özelliği ve ticari ismi) açıkça belirtecek
şekilde etiketlenmesi, tehlikeli kimyasalların 
etiketlerinde ayrıca zararlı, zehirli, patlayıcı vb
özelliğini belirten sembolün, güvenlik ve risk 
numarasının bulunması gerekir.
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• Bu amaca hizmet etmek üzere, kimyasalların 
sınıflandırılarak tehlike özelliğinin tespiti sonrası 
hazırlanan tehlike etiketi ve Güvenlik Bilgi 
Formları iki önemli iletişim aracı olarak 
kullanılmaktadır. 

• Etiket ve Güvenlik Bilgi Formları kimyasallardan 
etkilenme hallerinde çevre ve insan sağlığının 
olumsuz etkilerden korunmasında ve olumsuz 
etkilerin kontrol altına alınmasında gerekli alt 
yapıyı oluşturmaktadır. 

• Tehlike etiketlerinde yer alan uyarıların dikkate 
alınması, Güvenlik Bilgi Formlarında yer alan 
bilgilerin işyerlerinde uygulanması halinde bu iki 
iletişim aracının çevre ve insan sağlığının 
korunmasında önemli katkılarının olduğu 
belirlenmiştir.
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ETİKETLERİN ÖZELLİKLERİ

TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN 
SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE 
ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK :

Madde etiketinde;

 Maddenin adı,

 Maddenin piyasaya arzından sorumlu üretici, ithalatçı ya da 
dağıtıcının adı, telefon numarası ve tam adresi, 

 Tehlike sembolleri ve tehlike işareti, 

Maddenin birden fazla tehlikesi olması durumunda, aşağıdaki 
önceliklere göre tek sembol ve işaret önceliklere göre 

1) T > C > X

2) C > X

 Risk (R) ibareleri,

 Güvenlik (S) ibareleri,

 EC ve CAS numarası yer almalıdır.
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Tehlikeli Madde Ve Müstahzarların 

Etiketlenmesinde Kullanılacak Tehlike 

Sembol  ve İşaretleri

Tehlikeli Maddelerin Ve Müstahzarların 

Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve 

Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik Ek-4
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TEHLİKE 

ÖZELLİĞİ

İŞARETİ SEMBOLÜ

(Turuncu zemin 

üzerine siyah baskı) 

PATLAYICI E

OKSİTLEYİCİ O

KOLAY 

ALEVLENİR

F

ÇOK KOLAY 

ALEVLENİR

F+

TOKSİK T

ÇOK TOKSİK T+

AŞINDIRICI C
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ZARARLI Xn

TAHRİŞ EDİCİ Xi

HASSASLAŞTI

RICI

Soluma ile

hassaslaştırıcı

Xn

HASSASLAŞTIR

ICI

Cilt teması ile 

hassaslaştırıcı

Xi

KANSEROJEN

Kategori 1 ve 2

T

KANSEROJEN

Kategori 3

Xn
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MUTAJEN

Kategori 1 ve 2

T

MUTAJEN

Kategori 3

Xn

ÜREME 

SİSTEMİNE 

TOKSİK

Kategori 1 ve 2

T

ÜREME 

SİSTEMİNE 

TOKSİK

Kategori 3

Xn

ÇEVRE İÇİN 

TEHLİKELİ

N
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Tehlikeli Madde Ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik (S) İbareleri

Tehlikeli Maddelerin Ve Müstahzarların Sınıflandırılması,

AmbalajlanmasıVe Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik Ek-6

Güvenlik  Cümleciği Güvenlik  Cümleciğinin  

Açık  Tanımı

 S1                                                             Kilit  Altında  Tutun

 S2                                                             Çocukların  ulaşabileceği 

yerlerden  uzak  tutun

 S3                                                              Serin  yerde  tutun
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KİMYASALIN  FİZİKSEL  BİÇİMİ

 Kimyasalın fiziksel biçimi, vücudumuza nasıl 

gireceği ve yapacağı zararı etkileyebilir.

 Kimyasal maddeler katı, toz, sıvı, buhar ve gaz 

biçimindedir.
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KATILAR

Kimyasal zehirlenmeye yol açma ihtimaliyeti en düşük 
olan kimyasal maddeler katı biçimde olanlardır. Ancak 
katı kimyasal maddelerin bazıları deriye ya da 
yiyeceklerimize bulaştığında ve de bunlar yutulduğunda 
zehirlenmeye sebep olabilir. Katı biçimdeki kimyasalın 
yutulmasını önlemek için kişisel hijyen önemlidir.

Katı maddelerde en büyük tehlike, bazı iş süreçlerinde 
daha tehlikeli biçime dönüşmesidir. Örneğin, kereste 
doğrandığında talaşa dönüşebilir ve solunum yoluyla 
vücudumuzu  etkileyebilir. Kaynak elektrotları çubukları 
dumana ve gazlara dönüşebilir. Normal durumda zararı 
olmayan poliüretan köpük, yandığında öldürücü gazlar 
çıkartabilir.

Katı biçimdeki kimyasal maddeler solunabilen toksik
buharlar çıkartabilir, yanıcı ve patlayıcı olabilir ve deriyi 
aşındırabilir.

Katı kimyasal maddelerle çalışırken ve özellikle bunları 
daha tehlikeli biçime dönüştüren iş süreçleri sırasında 
etkili kontrol önlemleri uygulanmalıdır.
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TOZLAR

 Tozlar, katıların 0,5 – 150 mikron büyüklükte olan parçacıklardır. 

 İşyerinde normal toz formda çimento gibi toz malzemelerden ya 
da toksik toz oluşturan cam elyaf işlemi vb. iş süreçlerinde maruz 
kalınabilir.

 Zararlı tozların önemli tehlikesi, solunumla akciğerlere kadar 
gitmesi ve orada yerleşerek çeşitli hastalıklara neden olmasıdır. 
Sağlık için risk oluşturanları tozlar 60 mikronun altındakilerdir. 
Bunlarında yine büyük bir kısmı üst solunum yollarında 
tutulmaktadır. Sağlık için en zararlı olanları 0,5 mikron ile 5 
mikron arasında olanlardır. Bunlar akciğerlerdeki alveollere 
kadar ulaşarak, kimyasal yapılarına göre etki ederler. Göz 
hasarlarına da neden olabilirler

 Tozlar kolayca görülmeyebilir. Özel aydınlatma olmaksızın çoğu 
zaman küçük toz parçacıkları bulutu çıplak gözle görülmez. 

 Tozlar belirli şartlar altında patlayabilir. Örneğin tahıl silolarında 
ya da un değirmenlerinde patlama olabilir.

 İşyerindeki tozun “güvenli” düzeyde tutulması için etkili kontrol 
önlemleri uygulanmalıdır. 

 Tozlar kendisini meydana getiren maddelerin yapısına ve tozun 
fiziki yapısına göre adlandırılır.
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1- ORGANİK  TOZLAR

 Organik tozlar daha çok bitkisel ve hayvansal
maddeler ile bazı sentetik maddelerin oluşturduğu
tozlardır. Pamuk, kenevir, vb Bitkisel ve hayvansal
kökenli tozlar alveollere kadar ulaştığında solunum ve
salgı yolu ile akciğerlerin kendini temizleme özelliği ile
atılarak elimine edilir.

 Sentetik bileşiklerin oluşturduğu organik tozlar için
aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Bunlar kendisini
oluşturan sentetik maddenin özelliğine göre değişik
etkiler gösterirler. Mesela TNT tozlarının alveollere
kadar ulaşıp kana karışması ile dolaşım sistemi
üzerinde olumsuz etkileri olabilmektedir.
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2- İNORGANİK  TOZLAR

Kurşun, demir, bakır, çinko gibi metal ve kükürt  gibi 

ametallerin ve bunların bileşiklerinden oluşan 

tozlardır. 

Anorganik tozlar kendisini oluşturan maddenin 

cinsine göre  değişik etkilere sahiptir.

51



3- İPLİKSİ (FİBROJENİK)  TOZLAR

 Bazı maddelerin lifli yapıları vardır. Dolayısıyla bu 
maddeler ufalandığında tozları da bu fibrojenik (lifli) 
yapıyı muhafaza ederler. 

 Bu çeşit tozlar solunduğunda, akciğerlerde fibrojenik
yapı denilen şişlikler oluştururlar. Özellikle tozu 
oluşturan maddenin kimyasal özelliği bu yapının 
oluşmasında etkendir.

 Silis, asbest, talk, magnezyum bu tür lifli yapıya sahip 
olan maddelerdir. 

 Bu maddeler silikozis, asbestoz, talkoz, alüminoz adı 
ile anılan hastalıklara sebep olurlar.
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İPLİKSİ TOZLARA  ÖRNEK  : ASBEST

 Sıcaklığa  dayanıklıdır.

 Yüksek gerilme direncine sahiptir.

 Isı ve elektrik iletkenliği çok düşüktür.

 Kimyasallara karşı dayanıklıdır.

 Sürtünme ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.

 Çeşitli maddelerle birlikte kolay  şekillenebilir.
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ASBESTİN  SAĞLIK  AÇISINDAN  TAŞIDIĞI  

RİSKLER

 Asbest bazı endüstri kollarında vazgeçilmesi zor bir madde 
olmasına karşın sağlık açısından çok büyük risk 
taşımaktadır.

 Asbest insan vücuduna solunum ve sindirim yoluyla 
alınmaktadır. 

 Sindirim yoluyla alınan asbest lifleri insan vücudundan 
atılabilmektedir 

 Ancak asbest lifleri solunduğunda akciğerde, zamanla 
normal dokunun yerini alarak tedavisi mümkün olmayan 
sonuçların doğmasına neden olabilmektedir. 

 Asbest, kimyasal etkilere ve mikro organizmalara dayanıklı 
olma özelliği nedeniyle vücudun savunma sistemi 
tarafından elimine edilmesi imkânsız hale gelebilmektedir.
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4- KANSEROJEN  TOZLAR

 Arsenik ve bileşikleri, berilyum ve kromatlar, nikel ve 

bileşiklerinin tozları çeşitli özellikleri sebebiyle 

kansere yol açan tozlardır.

 Kişinin beslenme alışkanlığı, yaşama şekli, çevresel 

etkiler bu tozların kanser oluşturmasında önemli olan 

etkenlerdir.

55



5- NÜKLEER  TOZLAR

 Uranyum, toryum, zirkonyum ve seryum gibi 

radyoaktif maddelerin bileşiklerinin 

oluşturduğu tozlardır.

 Bunların yaymış olduğu iyonize ışınlar, 

dokularda hasara ve  tümör oluşumlarına 

neden olur.

56



6- ALERJİK  TOZLAR

 Alerjik tozların etkileri kişiye göre değişir.

 Özellikle kapalı, rutubetli ve sıcak 

ortamlardaki bakteri, tahıl tozları ve sentetik 

maddeler; ateş, astım, dermatitler, kızarmalar 

ve benzeri alerjilere yol açarlar.
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7- İNERT  TOZLAR

 Demir, baryum ve magnezyum 

bileşiklerinin tozları, kireçtaşı, 

mermer, alçı tozları bu tip tozlardır.

 Bu tozlar vücutta birikseler bile 

herhangi bir toksik etkileri olmaz.

 Vücudun savunma mekanizmasını 

aşmadıkça sorun oluşturmazlar.
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SIVILAR

 Asitler ve çözücüler gibi birçok tehlikeli madde, normal

sıcaklıkta sıvı halinde bulunmaktadır.

 Birçok sıvı kimyasal solunabilen ve kimyasal maddenin türüne

bağlı olarak son derece toksik olabilen buharlar çıkartır.

 Sıvı kimyasallar deri yoluyla da absorbe olabilir. Bazı sıvı

kimyasallar deride ani tahribata sebep olabildiği gibi bazı

sıvılar ise deriden geçerek doğrudan doğruya kana karışabilir

ve vücudun çeşitli bölgelerine ulaşarak hedef organlarda

tahribata oluşturabilir.

 Soluma, deri ve göz tahribatı maruziyetini önlemek ya da

azaltmak için sıvı kimyasallarla çalışırken etkili kontrol

önlemleri uygulanmalıdır.
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BUHARLAR

 Buhar , normal şartlarda sıvıların gaz formudur.

 Buharlar havada asılı kalan çok küçük sıvı parçacıklardır.

Sıvı kimyasalların çoğu oda sıcaklığında buharlaşır, yani

buhar olarak havada kalır. Havada asılı olan minik çok

küçük sıvı damlacıklarına sis denir.

 Bazı kimyasal maddelerin buharları gözleri ve deriyi tahriş

edebilir. Bazı toksik maddelerin buharlarının solunması

sağlık üzerinde çeşitli ciddi sorunlar yaratabilir.

 Buharlar parlayıcı ya da patlayıcı olabilir. Yangından ya da

patlamadan kaçınmak için buharlaşan kimyasalları

kıvılcımlardan, ateşleme kaynaklarından ya da uyuşmayan

kimyasal madde kaynaklarından uzak tutmak önemlidir.

 İşçilerin sıvı, katı ya da diğer biçimlerdeki kimyasal

maddelerden çıkan buharlara maruz kalmasını önleyecek

kontrol önlemleri uygulanmalıdır. 60



GAZLAR

 Bazı kimyasal maddeler normal sıcaklıkta  gaz 
halindedir. Ancak, sıvı veya katı şeklinde bazı kimyasal 
ısıtma ile gazlar haline gelirler. 

 Bazı gazlar kolayca kendi renk veya kokularıyla 
algılanabildikleri gibi bazı gazların kokuları 
algılanamaz veya görülemez bunlar ancak gaz 
algılama cihazları ile tespit edilebilir. 

 Gazlar genellikle solunum yolu ile vücuda tesir 
ederler. 

 Bazı gazlar hemen tahriş edici etkileri görülebilir. 
Ancak bazı gazların sağlık etkileri fark edilene kadar 
çok ciddi hasarlar oluşabilir. 

 Gazlar yanıcı ve patlayıcı olabilir. Bu tür gazlarla 
çalışmalarda ex-proof ekipman ve teçhizatla 
çalışılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. 

 İşçiler etkili kontrol önlemleri ile kimyasal gazların 
potansiyel zararlı etkilerinden korunmalıdır. 
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1- BASİT  BOĞUCU  GAZLAR

 Normal şartlarda kimyasal olarak boğucu 

değildirler. 

 Ancak ortamda çok yoğun bulunmaları 

durumunda havadaki oksijenin yerini alarak 

oksijenin daha az solunmasına sebep 

olduklarından, oksijen yetersizliği sebebi ile 

boğulmalara sebep olabilirler. 

 Bazıları, özellikle petrol türevi olanlar hafif 

narkotiktir.

 Karbondioksit, metan, etan, propan, hidrojen  vb. 

yaygın olarak kullanılan basit boğuculardır.
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2- KİMYASAL  BOĞUCU  GAZLAR

 Kimyasal özellikler sebebi ile solunum ve dolaşımı 
engelleyerek etkili olan gazlardır. Karbon monoksit, 
hidrojen sülfür, hidrojen siyanür bu tip gazlardır.

 Örnek : Karbon monoksit; Renksiz, kokusuz bir 
gazdır. Çok zehirlidir. Hemoglobinle oksijenden 200-
300 kat fazla birleşme özelliği göstererek karboksi
hemoglobin (HbCO) yapar. Böylece kanın dokulara 
oksijen taşıma kapasitesini bloke eder.

 Etkisi; Havadaki miktarına, etkilenme süresine ve 
kişinin duyarlılık derecesine göre değişir.

 %0,01 (100 ppm) konsantrasyonda uzun sürede baş 
ağrıları yapar,

 %0,05 (500 ppm) konsantrasyonda şiddetli baş ağrısı, 
baş dönmesi, baygınlık,

 %0,2 (2000 ppm) konsantrasyonda bilinç kaybı, 
bradikardi ve ölüm ile sonuçlanır.
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3- TAHRİŞ EDİCİ (IRRITANT)  GAZLAR

 Asidik özellikleri ve suda çözünürlükleri sebebiyle, solunum 
sistemleri üzerinde tahriş edici etki gösterirler. Özellikle üst 
solunum yollar 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.

 Amonyak (NH3); Endüstride bazı sentez işlerinde, gübre ve 
bazı boyaların imalatı ile soğutucu olarak kullanılır. Dağlayıcı ve 
yakıcıdır. 5000-10.000 ppm'lik miktarlar kısa sürede öldürücü etki 
gösterir. MAK:25 ppm (18 mg/m3)

 Akut Etkilenme; Gözler, mukozalar ve solunum yolları 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. %75 
oranında NH3 çözeltisi ile temas halinde vücudun derhal 
yıkanması gerekir. Klasik yanık tedavisi uygulanır.
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4- SİSTEMİK ETKİ GÖSTEREN ZEHİRLİ GAZ VE 

BUHARLAR

 Vücudun belirli sistemleri üzerinde toksik etki yapan gaz 
ve buharlardır.  Akciğer zarları üzerine tesir eder veya 
doğrudan dolaşıma girerler. Böbrek ve karaciğerler 
üzerinde, bazıları da kemik iliği üzerinde etkilidirler. 
Karbon tetraklorür ve nitroparafinler böbrek ve 
karaciğerlerde, benzen buharları kemik iliği üzerinde, 
kurşun buharları kan sistemi üzerinde etkilidir.

 Arsin (AsH3) (Arsenik trihidrür);

İçinde arsenik bulunan metal cevherlerinin asitlerle veya 
arsenikli asitlerin metalarla temaslarından meydana gelir. 
Sanayide elektronik endüstrisinde kullanılır.

 Etkisi; Çok toksit bir gazdır. 0,1-0,5 gr lık miktarının 
solunmasında (ya da 2000 ppm konsantrasyonda) süratle 
ölüm meydana gelir. Hemoglobine ilgisi çok fazladır. 
Kuvvetli bir kan zehiridir. 1-10 ppm'de 1 saat etkilenme 
tehlikelidir. 100-200 ppm'de ağır toksik belirtiler meydana 
gelir.
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 GÜVENLİK  

RİSKLERİ
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1- SAĞLIK  RİSKLERİ

KİMYASALLARIN  ZARARLARINI  BELİRLEYEN 

ETMENLER

 Fiziksel ve  kimyasal  özellikleri,   

 Etkilenme şekli ve  süresi,

 Etkilenen kişinin fizyolojik  özellikleri  ( yaş,  

beslenme, cinsiyet, hamilelik, genetik faktörler, 

alışkanlıklar ),

 Çevresel  özellikler ( fiziksel ortam ).
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KİMYASALLARIN  VÜCUDA  GİRİŞ  YOLLARI

Solunum yolu ile insan sağlığını etkileyen kimyasal 
maddeler

vücuda:

1. Gaz-buhar,

2. Sıvı,

3. Toz

hallerinden biri olarak girer.

 Kimyasallar işyeri havasında toz, sis, duman, gaz 
ve buhar şeklinde dağılmış olabilir ve solunabilir. 
Bu yolla bu maddelerin etki alanı içinde bulunan 
işçiler, pek çok kaynaktan ortaya çıkan kimyasal 
karışımlarından etkilenebilirler. 
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DERİVE GÖZLERDEN EMİLİM YOLUYLA

 Deriden emilme solumadan sonra en çok mesleki etkilenme 
meydana geldiği yoldur. 

 Özel önlem alınmamış ve uyarı bulunmayan bazı 
kimyasallara dokunulması veya bu maddelerle koruyucusuz 
çalışılması, işçilerin pek çok kimyasalın zararlı miktarlarına 
deri yolu ile maruz kalma riskini ortaya çıkarır. 

 Deri yolu ile emilim genellikle sıvı haldeki kimyasalları için 
geçerli ise de, tozlarda eğer ter ile ıslanırsa deriden 
emilebilir. 

 Bazı kimyasallar hiçbir etki uyandırmadan deriden geçebilir. 
Deride tahrişe neden olan sodyum hidroksit (NaOH), 
Hidroklorik asit (HCl), sülfürik asit (H2SO4) vb aşındırıcı 
maddelerin aksine herhangi bir tahriş hissedilmez. Bu da 
tehlikenin fark edilmemesine yol açabilir. 

 Toluen, seyreltik soda vb. maddeler tarafından derinin 
koruyucu dış tabakası zarar görebilir ve bu durumda 
benzen, anilin, fenol gibi başka kimyasallar da deriden kan 
dolaşımına geçer. Ayrıca gözler de sıçrama veya buhar 
şeklinde bulunan maddeleri emerler.
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Sindirim  Yoluyla

 Solunan havada bulunan tozların yutulması, 

 Kimyasal bulaşmış ellerin temizlenmeden yemek yenilmesi, 
sigara içilmesi,

 Yanlışlıkla yutma yoluyla, gaz, toz, buhar, duman, sıvı veya katı 
maddeler vücuda sindirim yoluyla da girebilir. 

 Yukarıda belirtilen üç yolla vücuda giren kimyasallar dolaşım 
sistemine girerek bütün vücuda yayılır. 

 Bu yolla sadece etkiye maruz kalan organ değil doğrudan bu 
etkiye maruz kalmayan organları etkileyebilir ve plasenta 
yoluyla anne karnındaki bebeğe de geçebilir. Bütün bu 
yollarla vücuda giren kimyasallar çeşitli sağlık zararlarına 
neden olurlar.
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HEDEF  ORGANLAR

 Kimyasallar vücuda girdikleri zaman lokal veya 

sistemik etkilere sebep olabilirler. 

 Kimyasallar eğer kan dolaşımına geçer ve 

böylece vücudun tüm kısımlarına dağılırlarsa 

sistemik etkilere neden olurlar. 

 Ancak kimyasalların toksik etkileri, tüm 

organlarda aynı değildir. Genellikle 1-2 organı 

etkilerler. Kimyasalların toksik etkilerini 

gösterdikleri bu organlar hedef organ olarak 

tanımlanır. 

 Deri, merkezi sinir sistemi, kan dolaşım sistemi, 

karaciğer, böbrek, akciğer, kas ve kemik iliği en 

fazla hedef alınan organlardır. 
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HEDEF  ORGAN  
A) DERİ

 Egzama, tahriş, iltihaplanma işe bağlı en önemli 
deri hastalıklarıdır. 

 Bu hastalıklar kimyasal ile temas etme sonucu 
oluşan alerjik veya alerjik olmayan reaksiyonlar 
ile olabilir. 

 Çok çeşitli renklendirici boyalar, metaller, nikel, 
krom, kobalt ve tuzları, organik ve metalik civa
bileşikleri, bir çok akrilik monomerleri ve lastik 
katkı maddeleri deride hasar meydana getiren 
maddelerdir. 
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HEDEF  ORGAN   
B) AKCİĞER

 Toz, metal dumanı, çözeltilerin buharı ve aşındırıcı
gazların ilk etkiledikleri organ akciğerdir.

 Formaldehit, kükürtdioksit, azotdioksit ve asit
mistlerinin solunması akciğerleri tahriş ederek yaralar
oluşturur ve solunum kapasitesini düşürür.

 Pek çok madde akciğerlerde allerjik reaksiyonlara neden
olur. Örneğin, poliuretan plastiklerin üretiminde
kullanılan toluendiisosiyanat (TDI) ve yine karbomatlı
insektisitlerin üretiminde kullanılan metilisosiyanat
(MIC) gibi bazı maddeler alerjik reaksiyonlara neden
olabilir.

 Akciğerlerde alerjik reaksiyonlar bakteri ve mantara
solunum yolu ile temasla da oluşabilir. Örneğin çiftçi
akciğeri denilen hastalık, kuru saman veya şeker
kamışına temastan dolayı gelişen bir olaydır.

 Ayrıca pek çok kimyasalın solunabilir parçacıkları,
solunduğu zaman akciğerlerde birikir ve pnömokonyoz
denilen hastalıklara sebep olur.
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HEDEF  ORGAN  

C)  MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ

 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. Malation, Paration gibi organofosforlu

insektisitler de sinir sistemini etkileyerek paraliz

(felç) lere neden olur.
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HEDEF ORGAN 

D) KAN DOLAŞIM SİSTEMİ

 Çözücülerin zıt etkilerine hedeftir. 
 Benzen kemik iliğine etki ederek lenfositlerde 

mutasyona neden olur. 
 Kurşun (Pb) ve bileşikleri de kan hastalıklarına 

neden olan kimyasallara klasik bir örnektir ve 
kurşun Pb zehirlenmesine neden olur.

 Bazı kimyasalların yoğunlaştığı organ ile toksik
etkisini gösterdiği organ farklı olabilir. 

 Örneğin klorlu hidrokarbon yapısındaki DDT, Aldrin, 
Dieldrin, Lindan gibi insektisitler lipitte çözünen 
maddeler olduğundan doğal olarak yağ dokusunda 
birikirler. Ancak toksik etkilerini kanda gösterirler. 
Bu nedenle vücuttaki  yağ oranı fazla olan kişilerde 
daha yüksek konsantrasyonda biriken bu maddeler 
enerji ihtiyacı halinde yağın kullanılması sırasında 
kana geçerek şiddetli toksik etkileri ortaya çıkar. 
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HEDEF  ORGAN  

E) KARACİĞER

 Karaciğer kandaki istenmeyen maddeleri 

parçalayan ve arıtma görevi gören bir organdır. 

Karaciğer bozukluklarının belirtileri ancak çok 

ciddi hastalıklarda ortaya çıkar. 

 Aflatoksin gibi doğal kaynaklı kimyasallar ile 

karbon tetraklorür (CCl4), kloroform, vinilklorür

vb. çözücüler, karbon sülfür, poliklorlubifeniller

karaciğer için çok büyük tehlike oluşturan belli 

başlı kimyasallardır. 
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HEDEF  ORGAN 

F)  BÖBREK

 Vücudun boşaltım sisteminin bir bölümüdür. 

Vücudun çeşitli organlarında dolaşmış olan kandaki 

atık maddelerin dışarı atılmasını sağlar. Ayrıca 

vücudun elektrolit dengesi ve kandaki asit seviyesini 

ayarlar. 

 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.
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KİMYASALLARIN  İNSAN  SAĞLIĞINA  OLAN 

TEHLİKELERİVE  VERDİKLERİ ZARARLAR

 Kimyasalların sağlığa verdikleri zararlar Tehlikeli Maddelerin ve 
Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve 

Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik e göre 9 ana başlıkta 
toplanmıştır. 

 Ancak genel olarak kimyasalların tek bir zararından söz 
edilemez, bir kimyasalın birden çok sağlık riski olduğu gibi aynı 
zamanda fiziko-kimyasal özelliklerinden kaynaklanan tehlikeleri 
ve çevreye olan tehlikeleri de olabilmektedir. 

 Bu nedenle bir kimyasalın sağlık riskinden söz ediliyorsa, sağlığa 
en olumsuz etkisine göre, fiziko-kimyasal özelliklerinden 
kaynaklanan riskinden söz ediliyorsa fiziko-kimyasal özellikleri 
açısından en riskli olduğu duruma göre çevreye olan riskinden 
söz ediliyorsa çevreye olan tehlikelerine göre sınıflandırılmalı ve 
önlemler de buna göre belirlenmelidir. 

 Örneğin: Muhtemel kansorejen veya mutajen bir madde ile 
çalışma söz konusu olduğunda maddeyi kanserojen veya 
mutajenik kabul etmek gerekmektedir.
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• Bu maddeler ile ilgili olarak “Kimyasal Maddelerle 
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik” ekinde mesleki etkilenme listeleri ile 
“Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı 
Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği” meslek hastalıkları 
ve bu hastalıklar için yükümlülük süreleri 
belirtilmiştir.

• Kimyasal maddelerin sağlık üzerine olumsuz etkisinin 
fazla olması ve bu etkinin uzun süre sonra ortaya 
çıkabileceği de dikkate alındığından, Kimyasal 
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 
Önlemleri Hakkında Yönetmelik’ de, bu maddelerle 
çalışılan işyerlerinde konuyla ilgili diğer kayıtlarla 
birlikte sağlık kayıtlarının da işyerinde saklanması, 
istenmesi veya işyerinde faaliyetin sona ermesi 
durumunda kayıtların Bakanlığa verilmesi gerektiği 
belirtilmektedir.
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SAĞLIĞIMIZ   İÇİN   TEHLİKELİ KİMYASALLAR

1. Çok toksik

2. Toksik

3. Zararlı

4. Aşındırıcı (Korozif)

5. Tahriş edici

6. Hassasiyet  Yaratan (Alerjik)

7. Kanserojen

8. Mutajen

9. Üreme için toksik

Olarak sınıflandırılır.
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ÇOK TOKSİK,  TOKSİK,  ZARARLI  MADDELER

 Solunduğunda deri yoluyla absorblandığında veya 

yutulduğunda vücudun çeşitli organlarında 

birikerek meslek hastalıklarına sebep olabilen 

kimyasallardır. 

 En önemli etkilenme yolu tozlarının, 

buharlarının, havadaki sis halinde dağılmış 

partiküllerinin solunum yoluyla vücuda girmeleri 

sonucu görülür. 

 Etkileri kimyasala göre önemli değişiklikler 

göstermektedir, Tedavi edilebilir meslek 

hastalıklarından kanserojen ve mutajen

etkilerine kadar değişebilen özellikler gösterirler. 
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AŞINDIRICI  ( KOROZİF )  MADDELER

 Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına 

neden olabilecek maddelerdir.

 Vücutta temas ettiği organa zarar verirler, aynı 

zamanda metallere de etki edip aşındırırlar. 

Bunlar genel adlarıyla asitler, bazlar ve asit 

oksitlerdir.

Bir madde veya müstahzarın pH ≤2 veya pH

11,5 ise 

bu madde veya müstahzar aşındırıcıdır.
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TAHRİŞ  EDİCİLER

 Bir deri tahriş edici, yeterli zaman ve 

konsantrasyonda uygulandığında hücre hasarı 

yapma yeteneğinde maddelerdir.

 Güçlü tahriş ediciler tek bir etkilenme sonunda 

görülebilir, deri hasarını, akut tahrişli temas 

egzamasını veya hatta kimyasal yanıkları bile 

provoke edebilir. Güçlü tahriş ediciler için 

kuvvetli asit ve bazlar ( H2SO4, HCl, NaOH vb) 

örnek olarak verilebilir. 
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KİMYASAL  YANIKLARA NEDEN  OLANLAR

 Kimyasala bir kez, genellikle kısa süreli etkilenmekten 

kaynaklanır. Kimyasal yanıklar, çoğunlukla organik ve 

inorganik asitler ve alkalilere kaza ile etkilenmekten 

kaynaklanır. 

 Karbon disülfür, petrol damıtma ürünleri (benzin, 

kerosen), kömür katran çözücüleri (ksilol, toluol, 

benzen), turpentin, klorlu hidrokarbonlar (metilen 

klorit, trikloretilen, freon), Alkoller  (metil alkol,etil

alkol) vb gibi. 
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HASSASİYET  YARATICILAR

 Bir deri hassasiyet yaratanı (allerjen) alerjik 
temas egzamasına neden olma yeteneğindeki bir 
maddedir. 

 Krom tuzları gibi bazı maddelerin hem tahriş 
edici hem de hassasiyet yaratan olarak etkilerine 
rağmen bir deri hassasiyet yaratanı aynı 
zamanda bir deri tahriş edicisi olması gerekmez. 
Birkaç bin hassasiyet yaratan madde 
bilinmektedir; Kromatlar, epoksi reçineler ve 
onların sertleştirici ajanları, akrilik reçineler, 
formaldehid, sert keresteler ve bitkiler 
(krizantem gibi) yaygın mesleki örneklerdir.
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KANSEROJEN  MADDELER

 .Kanserojen bir kimyasala maruz kaldıktan sonraki latent

dönem önemlidir..

 Örneğin; bu süre radyasyonun oluşturduğu lösemi için 4-6, 

asbestin oluşturduğu akciğer zarı kanseri  için 30-40 yıldır.

 Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve 

Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

 Madde 17 — Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (c) 

bendinde ve 16 ncı maddesinin (d) bendinde belirtilen kayıtlar 

maruziyetin sona ermesinden sonra en az kırk yıl süre ile 

saklanacaktır. İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde işveren 

bu kayıtları Bakanlığa vermek zorundadır.

Tehlikeli Maddelerin Ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve 

Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik Ek-1’ e göre

Kanserojen maddelerde üç grupta incelenmektedir.

 Grup 1: İnsanda kansorejen olduğu bilinen maddeler.

 Grup 2: İnsanda kansorejen olduğuna dair yeterli kanıt olan maddeler.

 Grup 3: Kanser yapma olasılığı bulunan ancak yeterli kanıt olmayanlar 87



MUTAJEN  MADDELER

 Bir kimyasal mutasyon oluşturması. Mutasyonun gamet 
hücrelerinde oluşmuş olması durumunda genetik geçişlidir. 
Somatik hücrelerde oluşmuş ise oluşan hasar bireye 
özgüdür. 

 Örneğin allyl chloride ( C3H5Cl), allyl glycidyl ether
(C6H10O2) ethyl mercury chloride (C2H5ClHg) acrylamide
(CH2=CHCONH2) muhtemel mutajenik maddeler olarak 
kabul edilmektedir. 

Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, 
Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik 
Ek-1 göre;

Mutajen maddeler: 

 Grup 1 insanda mutajen olduğu bilinen, 

 Grup 2 insanda mutajen olduğu kabul edilen, 

 Grup 3 insanda mutajen olduğu hakkında olasılık bulunan 
ancak yeterli kanıt bulunmayan

olarak üç grupta ele alınmaktadır.
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ÜREME İÇİN TOKSİK MADDELER

 Kimyasal bileşiğin doğurganlık yeteneği üzerindeki 
etkisini ifade eder.

 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. 

 Kimyasal bileşiğin gebeler tarafından alındıklarında 
plasentadan fetal dolaşıma geçerek doğacak 
yavruda deformasyon oluşmasına denir.
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 Tehlikeli Maddelerin Ve Müstahzarların 
Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve 
Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik Ek-1 göre

üreme için toksik maddeler: 

 Grup 1 insanda üreme için toksik olduğu bilinen, 

 Grup 2 insanda üreme için toksik olduğu kabul 
edilen, 

 Grup 3 insanda üreme için toksik olduğu 
hakkında olasılık bulunan ancak yeterli kanıt 
bulunmayan olarak 

üç grupta ele alınmaktadır.
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BİYOLOJİK  İZLEME

 İş sağlığının hedefi; çalışanların tehlikeli kimyasallardan
etkilenmelerinin herhangi bir olumsuz ya da toksik
etkiye neden olmayacak sınırlarda tutmaktır.

 Bu nedenle işyeri ortamından numuneler alınarak
etkilenme değerlendirilmesi gerekir. Analitik kimyadaki
gelişmelerle birlikte kişinin etkilenme derecesinin
değerlendirilmesi için çevresel ölçümlerle birlikte
kullanılacak biyolojik izleme ölçümlerinin geliştirilmesi
önem kazanmıştır.

 Biyolojik izleme, doku, salgı, dışkı, solunan hava ya da
bunların kombinasyonundaki madde ya da
metabolitlerinin uygun referanslarla karşılaştırmalı
olarak etkilenme ve sağlık risklerinin değerlendirilmesi
için ölçülmesi ve değerlendirilmesidir.

 Bu aktivite önleyici bir eylem olup tanı işlemlerinden
farklıdır.
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 Biyolojik izleme, kişisel etkilenme
değerlendirmesinin yöntemi olarak önerilmeden
önce toksikokinetik ve toksik kimyasalların
metabolizmaları ile ilgili yeterli bilgi edinilmelidir.
Biyolojik izlemenin yanısıra etkilenmenin tam
olarak değerlendirilmesinin sağlanması için
çevresel izleme de yapılmalıdır.

 Ortam havasından yapılan ölçümler hijyenik
standartlarla karşılaştırılabilir.

 Doz-etki ve doz-tepki ilişkileri ne kadar iyi
biliniyorsa doğru değerlendirme olasılığı da o kadar
yüksek olacaktır.
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 Biyolojik izlemenin çok önemli özelliklerinden biri, 

kimyasalların vücuttaki olası birikmelerinin tek 

hesaplama yolu olmasıdır. 

 Bu nedenle endüstriyel hijyen ölçümleri ve biyolojik 

izleme etkilenme ve kimyasalın vücuttaki miktarının 

hesaplanması için en iyi kombinasyonu oluşturur.
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MEVZUATIMIZDA  KİMYASALLARA   AİT  

TANIMLAR

 Tehlikeli kimyasalları kullananların, kimyasalların 

güvenliğine ilişkin sık, sık kullanılan bazı terimlerin 

tanımlarını bilmeleri, olayı kavramalarını 

kolaylaştıracaktır. 

 Mevzuatımızda kimyasallarla ilgili olarak verilen 

tanımlamalar aşağıda verilmiştir.
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• CAS Numarası: “Kimyasal Kuramlar Servisi” 
tarafından verilen numarayı, Kimyasal maddelerin 
servis kayıt numarası

• EC Numarası: Maddenin yapısal özelliğine göre Avrupa 
Komisyonunca verilmiş olan numarayı,

• Güvenlik bilgi formu: Tehlikeli maddelerin ve 
müstahzarların; özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri, 
bulunduğu işyerlerinde madde ve müstahzarın 
tehlikeli özelliklerine göre alınacak güvenlik 
önlemlerini insan sağlığı ve çevrenin, tehlikeli 
maddelerin ve müstahzarların olumsuz etkilerinden 
korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren belgeyi,
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• IUPAC: Kimyasal maddenin, "Uluslararası Temel ve 
Uygulamalı Kimya Birliği"nce verilen adını,

• Madde: Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu 
elde edilen, içindeki, kararlılığını sağlamak üzere 
kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden 
kaynaklanan safsızlıklar dahil, fakat yine içindeki, 
kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen 
çözücüler hariç, kimyasal elementleri ve bunların 
bileşiklerini,

• Müstahzar: En az iki veya daha çok maddeden oluşan 
karışım veya çözeltileri,

• Tehlikeli maddeler ve müstahzarlar: Patlayıcı, 
oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, 
çok toksik, toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, 
hassaslaştırıcı, kanserojen, mutajen, üreme sistemine 
toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden en az birine 
sahip maddeler ve müstahzarları,
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• EINECS: 18 Eylül 1981 tarihi itibariyle Avrupa 

Topluluğu pazarında yer alan bütün maddelerin 

tanımlayıcı listesi, Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler 

Avrupa Envanterini, 

• ELINCS: 18 Eylül 1981’den sonra Avrupa Topluluğu 

Piyasasına arz edilen ve Avrupa Komisyonuna bildirimi 

yapılması suretiyle bir ELINCS numarası tahsis edilen 

bütün yeni maddeleri, Avrupa Bildirimi Yapılmış 

Kimyasal Maddeler Listesini,

• Güvenlik:Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların 

kontrol altına alınamayan risklerinden uzak olmayı,
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• Tehlike: Bir kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni 
ile zarar verme potansiyelidir.

• Risk:Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların kullanım 
şartlarında ve/veya tehlikeli maddelere ve 
müstahzarlardan etkilenme durumunda, maddelerin 
ve müstahzarların çevre ve insan sağlığına zarar 
verme olasılığını ve zararın ciddiyet derecesini, 
(Kimyasal maddenin zarar verme potansiyelinin 
çalışma ve/veya etkilenme koşullarında ortaya çıkması 
olasılığıdır.)

• Tehlike özelliklerinin saptanması: Bir maddenin yapısal 
özelliklerinden kaynaklanan kapasitesi ile 
oluşturabileceği olumsuz etkilerin belirlenmesini,

• Çok toksik madde : Çok az miktarlarda solunduğunda, 
ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan 
sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme 
neden olan maddelerdir.
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• Toksik madde : Az miktarlarda solunduğunda, ağız 
yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan 
sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme 
neden olan maddelerdir.

• Zararlı madde : Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, 
deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut 
veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan 
maddelerdir.

• Aşındırıcı madde : Canlı doku ile  temasında, dokunun 
tahribatına neden olabilen maddelerdir.

• 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.
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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.

Kanserojen madde :

1-Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde 
kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran 
maddeler ile,

2-Aşağıda belirtilen maddeler, işlemler ve bu işlemler sırasında ortaya 
çıkan maddelerdir. 

Üreamin üretimi.

 Kömür kurumu, kömür katranı ve ziftinde bulunan polisiklik
hidrokarbonlardan etkilenmeye neden olan işler.

 Bakır-nikel cevherinin kavrulması ve elektro rafinasyonu işleminde 
açığa çıkan toz, duman ve mistlerden (sis) etkilenmeye neden olan 
işler.

Kuvvetli asit prosesi ile isopropil alkol üretimi.

 Sert odun tozundan etkilenmeye neden olan işler de belirtilen 
maddeler, işlemler ve bu işlemler sırasında ortaya çıkan 
maddelerdir.
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• Mutajen madde : Solunduğunda, ağız yoluyla 
alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik 
hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu 
hızlandıran maddelerdir.

• 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.

• Mesleki Maruziyet Sınır Değeri : Başka şekilde 
belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalışanların solunum 
bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde 
konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst 
sınırıdır.
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• Biyolojik sınır değeri : Kimyasal maddenin, 
metabolitinin veya etkilenmeyi belirleyecek bir 
maddenin uygun biyolojik ortamdaki 
konsantrasyonunun  üst sınırıdır.

• Sağlık gözetimi : Çalışanların belirli bir kimyasal 
maddeden etkilenmeleri ile ilgili olarak sağlık 
durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan 
değerlendirmelerdir.

• TWA: 8 saatlik referans zaman dilimine göre ölçülen 
veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama.

• STEL: Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık 
sürede maruz kalınan, aşılmaması gereken limit değer.

• mg/m3:20 0C  sıcaklıkta ve 101,3 KPa. (760 mm cıva 
basıncı) basınçtaki  1 m3 havada bulunan maddenin 
miligram cinsinden miktarı.
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• ppm:1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı 
(ml/m3).

• Sinonimler: Bir kimyasalı tanımlamak için kullanılan  kimyasal ve 
ticari isimlerdir. 

• Gaz: Normal sıcaklık ve basınç altında (25 °C sıcaklık ve 760 mm 
Hg basıncında) sabit bir şekli ve belirli bir hacmi olmayıp sınırsız 
olarak yayılabilen ve basınç artması veya sıcaklık azalmasının 
etkisi ile sıvı veya katı hale getirilebilen maddelerdir.

• Buhar: Normal olarak sıvı veya katı halde olup, basınç artmasıyla 
veya sıcaklığın azalmasıyla tekrar sıvı veya katı hale gelebilen 
maddelerin gaz halleridir.

• Toz: Kömür, hububat, ağaçlar, mineraller, metaller, cevherler ve 
maden ocaklarından çıkarılan taşlar gibi organik veya inorganik 
maddelerin doldurulma ve boşaltılmaları, taşınmaları, 
delinmeleri, taşa tutulmaları, çarpılmaları, püskürtülmeleri, 
öğütülmeleri, patlamaları ve dağıtılmaları ile meydana gelen ve 
kendisinden hasıl  oldukları maddelerle aynı bileşimde olan veya 
olmayan ve hava içerisinde dağılma veya yayılma özelliği gösteren 
0,5-150 mikron büyüklükte olan katı parçacıklardır.
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• Lif: İnorganik (mineral) ve organik (bitkisel, hayvansal) 
menşeli tabii ve suni iplik şeklindeki katı ve dayanıklı 
maddelerdir.

• Duman: Genel olarak erimiş haldeki metallerin gaz 
haline dönüşmesi yahut yakıtların veya diğer organik 
maddelerin tam yanması sonucu hâsıl olan gazların 
yoğunlaşmasından meydana gelen ve asıl maddeden 
kimyasal bakımdan farklı bulunan süspansiyon 
halindeki katı parçacıklardır.

• Sis: Maddenin gaz halden sıvı hale geçmesi veya suda 
çözülmesi veya pülverizasyon, köpürme ve sıçrama 
gibi nedenlerle mekaniksel olarak dağıtılması sırasında 
havada meydana gelen damlacıklardır.

• Akut etki: Bir maddenin yüksek konsantrasyonuna 
kısa süreli (genellikle bir vardiyada) etkilenme 
yarattığı etki. 
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• Kronik etki: Bir kimyasalın uzun süreli ve 
tekrarlanabilir etkilenme yarattığı etki.Bu etki birçok 
yıllar süren etkilenmeden sonra hissedilebilir. 

• Akut ve kronik etkilerin her ikisi de, etkilenmenin 
ortadan kalkması veya uygun tedavi ile yok edilebilir 
veya edilemeyebilir. 

• Üretici: Kimyasal element ve/veya bileşiklerini veya 
bunların karışım ve/veya çözeltilerini kullanarak, 
herhangi bir yöntemle, herhangi bir formda tehlikeli 
madde ve müstahzar hazırlayan ve/veya hazırlatan, 
bunlara ticari adını veya markasını veren gerçek veya 
tüzel kişileri

• Profesyonel kullanıcı: Üreticiyi, tehlikeli maddeleri ve 
müstahzarları kullanan sanayiciyi, bilimsel araştırma 
ve geliştirme yapan ve üretim sürecinde araştırma ve 
geliştirme yapan gerçek veya tüzel kişileri,
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• İhracatçı: Tehlikeli madde ve/veya müstahzarın 
ihracatını gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişileri,

• İthalatçı: Kendi ihtiyacını karşılamak veya piyasaya arz 
etmek üzere tehlikeli madde ve/veya müstahzarın 
ithalatını gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişileri,

• Dağıtıcı: Tehlikeli madde ve/veya müstahzarın üretici 
veya ithalatçıdan kullanıcıya ulaşmasını teminen ara 
alım - satım işlemlerini yürüten gerçek veya tüzel 
kişileri,

• Mesafeli sözleşmeler:Yazılı, görsel, telefon ve 
elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları 
kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin 
yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya 
sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan 
sözleşmeleri,

• Piyasaya arz: Tehlikeli madde veya müstahzarların 
üretimi sonrası veya ithalatında gümrük idarelerince 
ilgilisine teslimi sonrası kullanımı veya satışı amacıyla 
bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için 
yapılan ilk faaliyeti,
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2- GÜVENLİK  RİSKLERİ

 Kimyasallar sağlık açısından birçok risk 
taşıdığı gibi, güvenlik açısından da yanıcı, 
parlayıcı, patlayıcı ve oksitleyici riskleri 
taşırlar. 

Güvenlik açısından kimyasallar aşağıdaki 
gibi sıralanabilir. 

 Yanıcı maddeler,
 Parlayıcı maddeler,
 Patlayıcı maddeler,
 Oksitleyici (oksidan) maddeler,
 Birbirleriyle reaksiyona girenler, 
 Suya duyarlı maddeler.
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YANGIN
 Yanıcı bir maddenin yakıcı bir maddeyle birleşmesi 

sonucunda dışarıya ısı vermesine neden olan olaya yanma, 
kimyasal ve fiziksel değişimleri içeren bir oksitlenme 
reaksiyonun sürecini tarif eder. 

 İstenmeden başlayarak tehlike doğuran, söndürülmesi zor, 
neticesinde maddi manevi zarar veren ateşe de yangın 
denir. Yangın ve yanma pek çok şekilde tarif edilir.

 Yanma için maddenin bir oksijen kaynağı ile reaksiyona 
girmesi ve yanmanın başlaması için ateşleme gerekir.. 
Meydana gelen reaksiyon genellikle ekzotermik (ısı veren) 
bir reaksiyondur, bu da yanmanın devamı için gerekli ısının 
sağlanması anlamına gelir. Bu reaksiyon genellikle 
görünebilir alevle birlikte devam eder.

 Sıvıların ve katıların alev alabilmesi için de üzerlerinde 
yanabilen buharların oluşması gerekir.

 Sıvı ve katıların yüzeyinde oluşan buharlar ve gazlar 
havanın oksijeni ile karışarak yangının iki önemli bileşenini 
oluştururlar. 
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PARLAMA

Kolay alev alabilen maddelerin (parlayıcı 

maddeler) buhar veya gazlarının hava ile belli 

oranda ki homojen karışımları, maddenin çok 

kolay alev alarak hızla yanmasına sebep olur ki 

bu tür yanma olayına parlama denir.

NŞA buharlaşabilen veya gaz halinde bulunan ve 

tutuşma noktası (alev alma sıcaklığı) düşük olan 

sıvı ve gazlara parlayıcı madde denir. 
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PATLAMA

 Çok hızlı bir gaz genişlemesi ile ve genellikle ısı açığa 
çıkmasıyla meydana gelen bir kimyasal reaksiyon veya 
değişimdir. 

 Patlama çevresindeki ortamda bir şok dalgası oluşturur. 
Genel olarak patlamalar kapalı yerlerde meydana gelir. 
Kapalı bir yerde bir tank içerisinde veya bir bina 
içerisinde yanabilecek bir gaz veya parlayıcı sıvı buharı 
olduğu zaman, çok küçük bir kıvılcım ile tutuşur. Alev 
tutuşma noktasından başlayarak süratle kapalı hacım 
içinde yayılır. İçeride bulunan gazın sıcaklığı artar ve gaz 
genleşir. Genleşen gaz ileriye doğru basınç dalgaları 
şeklinde hareket ederek alevin önündeki gazı sıkıştırır 
ve gaz sıkışma sonucu daha fazla ısınır. Alev bu sıkışan 
bölüme ulaştığı zaman burada da büyük bir hızla 
yanmaya devam eder. Yanmanın olduğu yer kısmen veya 
tamamen kapalı olduğu için, yanmanın en yüksek hıza 
eriştiği zaman patlama olur.
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GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTURAN KİMYASALLAR

- Yanıcı  Maddeler

- Parlayıcı  Maddeler

 - Patlayıcı  Maddeler
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YANICI  MADDELER

Yanma noktası 93-94 oC veya altında olan 

maddelerdir.
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PARLAYICI  MADDELER

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 
Hakkında

Yönetmeliğe göre:

Parlayıcı (alevlenebilir)maddeler;
 1-Çok kolay alevlenir madde: 0oC’den düşük parlama noktası ve 

35oC’den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler 
ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında 
yanabilen, gaz haldeki maddelerdir.

 2-Kolay alevlenir madde :
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 21oC 'nin altında olan sıvı haldeki,
d)Su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarda, çok 

kolay alevlenir gaz yayan, maddelerdir.
 3-Alevlenir madde : Parlama noktası 21oC - 55oC arasında olan 

sıvı haldeki maddelerdir.
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Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması,

Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe 
göre:

Çok kolay alevlenir,

 0 °C’den daha düşük parlama noktasına ve 35 °C’ye 
eşit veya daha düşük kaynama noktasına sahip olan 
sıvı haldeki maddeler ve müstahzarlar,

Kolay alevlenir.

 21 ºC’nin altında parlama noktasına sahip ancak çok 
kolay alevlenir olmayan sıvı maddeler ve 
müstahzarlar.

Alevlenir

 21 ºC’ye eşit veya daha yüksek ve 55 ºC’ye eşit veya 
daha düşük parlama noktasına sahip sıvı maddeler ve 
müstahzarlar.

olarak belirtilmektedir.
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 Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle 

Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler 

Hakkında Tüzük te ise:

 "Parlayıcı sıvı" deyimi; parlama noktası 380C den aşağı 

olan sıvıları,

 "Tehlikeli sıvı" deyimi; parlama noktası 380C den 

yukarı olan, tehlikeli ve zararlı sıvıları belirtir.
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PATLAYICI  MADDELER

 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.

 Patlama ise; kısa sürede çok hızlı ve kontrol edilemeyen 
enerjinin açığa çıkması olayıdır. 

 Bu enerji ısı, ışık, ses ve mekanik şok olarak açığa 
çıkabilir. Pek çok patlamada bu enerjinin kaynağı 
kimyasal reaksiyondur. Fakat patlama mekanik enerji 
ve nükleer enerjinin serbest kalması ile de oluşabilir. 
Kazan patlaması, nükleer patlama gibi,

 Ayrıca, herhangi bir parlayıcı toz, sıvı buharı ve gaz, 
hava ile uygun oranlarda ve koşullarda karışırsa 
patlayabilir. Patlamanın olması için yanıcı madde, hava, 
yangın kaynağının bulunması şarttır.
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DETANASYON HIZINA GÖRE PATLAYICI 

MADDELER

 Patlayıcı maddenin tahrip gücünü: o maddenin 

konsantrasyonu, patlama sonucu ortaya çıkan enerji 

ve detanasyon hızı yani patlama basıncının yayılma 

hızı belirler.

 Detanasyon Hızına Göre Patlayıcı Maddeleri  3 ana 

Grupta  Toplanır:

 -Düşük

 Orta

 Yüksek
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PATLAMALARIN  SINIFLANDIrılması
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PATLAYICI  ORTAM  OLUŞTURABİLECEK  YERLERİN  

SINIFLANDIRILMASI

“Patlayıcı  Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların 
Korunması Hakkında Yönetmelik “e göre tehlikeli yerler, 
patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme 
süresi esas alınarak, bölgeler halinde sınıflandırılır.

 Bölge 0
Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile 

karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya 
uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler.

 Bölge 1
Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile 

karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma 
koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler.

 Bölge 2 
Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı 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.
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 Bölge 20 

Havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların, sürekli 
olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı 
ortam oluşturabileceği yerler. 

 Bölge 21

Normal çalışma koşullarında, havada bulut halinde 
bulunan yanıcı tozların ara sıra patlayıcı ortam 
oluşturabileceği yerler.

 Bölge 22

Normal çalışma koşullarında, havada bulut halinde 
yanıcı tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali 
bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile 
bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli 
olduğu yerler.
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PATLAMADAN  KORUNMA  ÖNLEMLERİ

 Çıkması muhtemel gazlar güvenli yere 

yönlendirilmektedir.

 Birden fazla patlayıcı/parlayıcı veya yanıcı gaz 

olması ihtimali olan aşağıdaki yerlerde  önlemler 

en yüksek riske göre alınmaktadır.
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OKSİTLEYİCİ MADDELER

Kloratlar, kloritler, nitratlar, nitritler , kromik asit, 

oksitleyici maddeler yapılarında oksijen bağı 

bulundururlar ve ısı veya sürtünme ile bu oksijeni açığa 

çıkarırlar. Açığa çıkan bu oksijen diğer kimyasallarla 

birleşebilir veya başlamış bir yangını genişletebilir. 

Örneğin azot oksit gibi. Organik peroksitler bu sınıf 

içinde en riskli grubu oluştururlar kesinlikle yanıcı 

maddelerle bir arada bulundurulmamaları gerekir. 

Çarpma ve sürtünme ile de kimyasal bozunmaya

uğrarlar. Ayrıca toksiktirler, alerjik reaksiyonları 

hızlandırırlar ve gözlere zarar verirler.    
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Oksitleyici maddelere örnekler  :

1. Peroksitler,

2. Oksitler,

3. Permanganatlar,

4. Kloratlar,

5. Perkloratlar,

6. Persülfatlar,

7. Organik ve inorganik nitritler,

8. İyodatlar,

9. Bromatlar.
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BİRBİRİ İLE  REAKSİYONA  GİREN  

KİMYASALLAR

 Bazı kimyasalların karışımlarının ortaya 
çıkardıkları risk bu iki kimyasalın tek  tek 
etkilerinden daha fazla olabilir. 

 Reaksiyon sonucu meydana gelen kimyasalın 
parlama noktası ve kaynama noktası her bir 
kimyasaldan düşük olabilir ve daha kolay 
parlayıcı buharlar çıkarıp daha düşük sıcaklıkta 
parlama ve patlamaya neden olabilirler. 

Ayrıca bu reaksiyon sonucu meydana gelen ısı 
ortamda bulunan diğer kimyasalların da parlama 
noktasına ulaşmasına neden olabilir.

 Bu nedenle bazı kimyasalların bir arada 
bulundurulmaması ve birbiriyle temas 
ettirilmemesi gerekmektedir. 

Örneğin Potasyum ile Su, karbon tetraklorür, 
halojenli alkanlar, karbon  dioksit,  halojenler gibi. 
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SUYLA  TEMAS  ETTİKLERİNDE  PARLAYICI  

GAZ  YAYAN  MADDELER

 Bazı maddeler parlayıcı olmadıkları halde suyla 
temas ederlerse kolaylıkla parlayabilen gazlar 
açığa çıkarabilirler. 

 Potasyum,  sodyum ve alaşımları, alkali metal 
alaşımları, çinko tozları, alüminyum, magnezyum 
parçacıkları  ve  bazı metal hidritleri bu tür 
maddelere örnektir. 

Örneğin  kalsiyum karpit suyla temas ederse çok 
parlayıcı olan asetilen açığa çıkar. 

 Sodyum suyla temas ederse hidrojen açığa çıkar 
reaksiyon çok şiddetlidir ve hidrojenin 
ateşlenmesi için yeterli ısıyı açığa çıkarır. 
Hidrojen patlayarak yanar ve diğer metallerin de 
yanmasına neden olabilir. Bu sınıfa giren 
maddeler insan vücudunun nemi ile de 
reaksiyona girip yanıklara neden olabilirler. 
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Suya duyarlı maddeler:

1. Lityum,

2. Sodyum,

3. Potasyum,

4. Kalsiyum,

5. Rubidyum,

6. Sezyum vb.leridir. 
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KRİYOJENİK  SIVILAR

 Kriyojenik sıvılar çok düşük sıcaklıkta sıvı olarak 

bulundurulan sıvılaştırılmış gazlardır. 

 Kriyojenik sıvıların kaynama noktaları -150°C(- 238°F) in 

altındadır. Bütün kriyojenik sıvılar normal sıcaklık ve 

basınçta gaz halindedirler.

 Çalışanlar bu maddelerin tehlikelerini ve güvenli çalışma 

koşullarını bilmelidirler.

 Kriyojenik sıvılara örnekler; Sıvı azot, Sıvı helyum, Katı 

karbondioksit (kuru buz), Sıvı oksijen, Sıvı argon.
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KİMYASALLARIN  GÜVENLİK  RİSKLERİNİ
ETKİLEYEN  FAKTÖRLER

Kimyasalların neden oldukları yanma, parlama, 

patlamanın kontrol altına alınması için 

kimyasalların özellikleri ve verebilecekleri zararlar 

bilinmeli ve risk değerlendirmesi yapılmalıdır.
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1.  KENDİLİĞİNDEN TUTUŞMA SICAKLIĞI:

 Bir maddenin dışarıdan enerji almadan tutuştuğu 

sıcaklık olarak tanımlanır. 
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2.  YANMA NOKTASI

Alevin sürekliliğini kendi kendine sağladığı sıcaklığa 

yanma noktası denir. 
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3.  PARLAMA NOKTASI

 Bir sıvının hava ile tutuşabilen karışımı 
oluşturduğu en düşük sıcaklıktır.
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PATLAMA  (PARLAMA)   LİMİTLERİ

Yanıcı veya parlayıcı sıvıların buharları,

 hava ile uygun oranlarda biriktiğinde ve ortamda bir 

tutuşturma kaynağı varsa hızlı bir yanma veya 

patlama olur. 

 Bu uygun orana parlama aralığı veya patlama aralığı 

denir. 
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PATLAMA ALT LİMİTİ (LEL), (ALT PARLAMA 

LİMİTİ OLARAK DA İFADE EDİLİR. LFL):

Havadaki  yakıt buhar yüzdesinin bir yangın veya 

patlama oluşturması için gerekli olan en alt seviyesidir. 

Bunun altındaki konsantrasyonlarda yakıt (madde) 

yeterli olmadığından yangın olmaz ve karışım bu 

anlamda fakir karışım olarak nitelendirilir.
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PATLAMA ÜST LİMİTİ (UEL),  (ÜST PARLAMA 

LİMİTİ OLARAK DA İFADE EDİLİR. UFL):

Havadaki buhar yüzdesinin bir yangın veya 

patlama oluşturması için gerekli olan en üst 

seviyesidir. Bunun üstündeki konsantrasyonlarda 

hava (oksijen) yeterli olmadığından yangın olmaz 

ve karışım bu anlamda zengin karışım olarak 

nitelendirilir.
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4.Buhar yoğunluğu: Parlayabilen buharın havaya 

göre ağırlığıdır. 

Yüksek yoğunluktaki buharlar daha tehlikelidir çünkü 

tabanda ve tabandaki boşluklarda birikirler. 

5.Buhar basıncı: Uçucu sıvının birim alana yaptığı 

basınçtır. 

Buhar basıncı sıvının buharlaşma eğiliminin ölçümüdür. 

Buhar basıncı arttıkça uçucu sıvı miktarı artar ve sıvı 

daha fazla buharlaşır.
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6.Kaynama noktası: Maddenin kaynadığı veya sıvıdan 

buhara veya gaz fazına geçtiği ve yüzeyde buhar 

kabarcıkları oluşturduğu sıcaklıktır. Başka bir değişle 

meydana gelen buhar basıncının atmosfer basıncına 

eşit olduğu sıcaklıktır. Atmosferik basıncı azaltıp 

çoğaltarak sıvının kaynama noktasını değiştirmek 

mümkündür. Kaynama noktasında ki 1 gram 

maddenin sıvı halinden gaz haline geçmesi için gerekli 

olan ısı miktarı o maddenin buharlaşma ısısıdır.
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7.Kritik Sıcaklık: Basınç altındaki gazın, 
sıvılaştırılabildiği sıcaklık derecesidir. Bunun üzerindeki 
sıcaklıkta sadece basınç uygulayarak gazı sıvı hale 
getirmek mümkün değildir. 

8.Kritik Basınç: Kritik sıcaklıktaki gazla sıvının 
denge halinde olduğu basınçtır

138



9.FİZİKSEL   KOŞULLAR

 Kimyasalın depolama koşulları, kullanım koşulları, fiziksel 
hali katı, sıvı, gaz, ortama dağılmış, toz, duman, buhar buğu 
halinde olup olmadığı, basınç altında, büyük yüzeyler 
halinde bulunup bulunmadığı gibi parlama noktasına 
ulaşabileceği koşullardır. 

 Örneğin gazyağı eğer atomize halde bulunursa alevlenme 
noktasından daha düşük sıcaklıkta da parlayabilen buharlar 
üretir. 

 Pek çok kimyasalın buharları havadan ağırdır bu da 
kimyasalın ortaya çıkarabileceği riski önemli ölçüde etkiler. 
Örneğin gazyağı, asetilen ve karbon monoksitin buharları 
havadan ağırdır ve bu nedenle çok geniş bir mesafeye 
yayılarak çalışma yerinin çok uzağında, bodrum 
niteliğindeki yerlerde parlayacak konsantrasyona 
ulaşabilirler.
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10.REAKSİYONA GİREN KİMYASALLAR

Diğer bir etken kimyasalların birbirini etkileme 

riskidir.  Ortam bir kimyasalın alevlenme 

noktasına kadar ısınması için yeterli olmayabilir 

ama bu kimyasalın yakınında bulunan ve 

alevlenme noktası düşük başka bir kimyasal için 

uygun olabilir. Bu durumda ikinci kimyasal 

yanarak ortama ısı yayabilir ve bu suretle  diğer 

kimyasalın da  alevlenme noktasına ulaşmasına 

neden olabilir. Bu nedenle zararlı kimyasalların 

depolanması çok önemlidir. 
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TUTUŞTURUCU  KAYNAKLAR

Elektrik akımı

Direnç: eğer bir telin üzerinden geçen akım geçmesine 
engel olacak bir dirençle karşılaşırsa teli ısıtarak veya kısa 
devre yaparak ısı kaynağı yaratabilir 

Elektrik arkı: elektrik akımının bir noktadan başka noktaya 
atlaması ile ark oluşur. Anahtarlarda oluşan ark gibi bu ark 
da parlayıcı sıvıları ateşlemeye yeter. Elektrik kıvılcımı da 
parlayıcı buharların ateşlenmesi için yeterli bir kaynaktır.

Statik Elektrik: İki farklı yüzeyin birbirine sürtünmesi, 
sıvıların bir kaptan diğerine boşaltılması statik elektrik 
kaynakları arasındadır. Parlayıcı sıvıların boşaltımı sırasında 
kaplar topraklanmazsa veya birbiriyle bir iletken 
vasıtasıyla bağlanmazlarsa parlayıcı sıvılar için ateşleme 
kaynakları haline gelirler. 
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 Kendiliğinden yanma: Bazı kimyasallar açıkta 
bırakılınca havanın oksijeni ile oksitlenirler ve bu 
reaksiyon sonucu ısı açığa çıkarırlar ve bu  da yangına 
sebep olabilir.

 Sürtünme: İki yüzey birbirine sürtündüğünde ısı 
açığa çıkabilir. Bu ısı da parlayabilen buharların 
kolaylıkla parlayıp yanması için zemin hazırlar. 
Örneğin iki metal sürtünürse böyle bir ısı meydana 
gelebilir bu nedenle bu metal yüzeylerin yağlanması 
gerekebilir. Sürtünme sonucu  sadece  ısı yükselmesi 
değil kıvılcımda çıkabilir. 

 Radyant ısı: Isınan yüzeylerden yayılan ısı, direk 
güneş ışığı  veya plastik veya camdan yansıtılan güneş 
ışığı kimyasalların parlayabilen buharlarının ortaya 
çıktığı sıcaklığa ulaşmasına ve bu buharların 
parlamasına ve yanmasına uygun zemini hazırlayabilir.
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 Açık alev: Sigara, kibrit, kaynak içten yanmalı 

motorlar gibi açık alev üreten kaynaklar da parlama 

ve yanmaya neden olabilirler.

 Oksijen kaynakları  (sağlayıcıları)  :  Yanmanın 

üçüncü elementi oksijendir. Pek çok yakıt için %15 lik

oksijen yanma için yeterlidir. Havadaki oksijenin % 21 

olması yanma ve parlama için yeterli ortamı oluşturur. 

Bunun dışında kaynakçılıkta kullanılan oksijen 

üreteçleri, ısınınca oksijen veren kimyasallar da yarı 

kaynaklardır.
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KİMYASALLARIN  ZARARLARININ  ÖNLENMESİ

Kimyasalların zararlarını aşağıdaki usullerle 

önleme yollarını aranmalıdır:

a) Kimyasalın kullanımının durdurulması,

b) Az zararlı kimyasal veya aynı kimyasalın daha az 

zararlı şekli ile değiştirilmesi (İkame edilenin 

risklerinin de göz önünde bulundurulması 

gerekir),

c) Alternatif teknoloji kullanımı,

Bu yöntemlerin hiçbirinin geçerli olmadığı hallerde 

zararlı kimyasalların, kontrol tedbirleri ile 

kullanılması gereklidir.
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ÇALIŞANLARIN  KORUNMASI  İÇİN  KONTROL  

TEDBİRLERİ

Sağlığa zararlı kimyasallardan çalışanların 
korunması için kontrol tedbirleri aşağıdakilerden 
herhangi birinin beraber uygulanması ile 
sağlanabilir :

a) İyi bir tasarım iyi bir tesisat;

1. Kapalı sistem çalışma,

2. Tehlikeli işlemin ve prosesin diğer proseslerden 
ve   operatörlerden ayrılması,

3. Tehlikeli tozların, dumanların vs. oluşumunu en 
aza indiren çalışma yöntemleri veya proseslerin 
kullanımı,

4. Yarı kapalı ve yerel havalandırma,

5. Yerel havalandırma,

6. Yeterli genel havalandırma
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b)Çalışma yöntemleri ve uygulamaları;

1. Maruz kalan işçi sayısını azaltmak, tehlikeli bölgeye 

girişleri önlemek,

2. Çalışanların etkilenme sürelerini azaltmak,

3. Kirlenmiş yüzeylerin, duvarların vb. düzenli 

temizlenmesi,

4. Mühendislik hizmetlerinin kullanımı ve gerekli 

bakım onarımın yapılması

5.Güvenli depolama ve bertaraf etme yollarının 

sağlanması,
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c) Kişisel koruyucu kullanılması;

1.Yukarıdaki önlemlerin yeterli olmadığı 

durumlarda uygun kişisel koruyucular ile 

tehlikeden etkilenmenin yok edilmesi veya en aza 

indirilmesi,

Kişisel koruyucu tehlike ile çalışan arasında duvar  

görevi yapar, tehlikeyi ortadan kaldırmaz, bu 

nedenle kişisel koruyucu kullanılması en son 

önlem olarak değerlendirilmelidir. 

147



d)Diğer önlemler:

1. İşyerinde yeme, içmenin (sigara içme ve sakız 

çiğnemenin vb.) yasaklanması,

2. Uygun yıkanma, soyunma, giyinme yerlerinin ve 

kirlenmiş elbiselerin temizlenme imkanlarının 

sağlanması,

3. İşaretlerin, ikazların kullanılması,

4. Acil durumlar için yeterli düzenlemelerin 

yapılması.
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PARLAYICI,  PATLAYICI,  ÇOK  REAKTİF 

KİMYASALLARIN KONTROL ÖNLEMLERİ

Çalışanların parlayıcı, patlayıcı ve reaktif kimyasalların 
zararlarından korunması için aşağıdaki önlemler 
alınmalıdır.

a) Uygun tasarım ve tesisat;
1. Ateş kaynağının kontrolü veya yok edilmesi,
2. Parlayıcı kimyasalların kullanıldığı proseslerin,

◦ - Diğer proseslerden,

◦ - Parlayıcı kimyasalların depolarından,

◦ - Kontrol edilmesi mümkün olmayan veya yetersiz kalan 
sınırlar ve alanlardan,

◦ - Ateş kaynaklarından tecrit edilmesi,

3. Yangın söndürme ve ihbar sistemleri ve mümkünse 
otomatik söndürme ve ihbar sistemi bulunması,

4. Basınç artışının ölçülmesi ve patlamaların önlenmesi 
için otomatik gaz basıncı ölçme ve emniyet ventillerinin
kullanılması.

6. Statik elektrikle ilgili güvenlik önlemlerinin alınması
7.Elektrik ve aydınlatmanın ex-proof tesisat olması
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b) Güvenli çalışma sistemleri ve uygulamaları;

1. Mühendislik kontrol yöntemlerinin uygulanması ve uygun bakımın 
yapılması,

2. İşyerindeki kimyasalların miktarının en aza indirilmesi,

3. Binalarda kullanılan kimyasalın miktarının en aza indirilmesi,

4. Depolama ve normal proseslerin ayrı bölümlerde olması,

5. Yan yana bulunamayacak kimyasalların ayrılması,

6. Çalışan sayısının azaltılması,

7. Sıçrama ve dökülmelerin hemen temizlenmesi için düzenlemeler 
yapılması,

8. Kimyasalların güvenli olarak atılması için düzenlemeler yapılması,

9. Uygun araç gerecin kullanılması (örneğin; kıvılcım çıkarmaz aletlerin 
kullanımı gibi),

10. Otomatik sistemlerin kalibrasyon ve periyodik bakımlarının yapılması

11. Uygun işaret ve ikazların kullanılması.
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c) Kişisel Koruyucular;

1. Ciddi yanıklardan koruyacak, statik elektriğin 

oluşumunu önleyecek antistatik iş elbisesi, gözlük, 

siperlik, eldiven, ayakkabı verilmesi,

d) Acil durumlar için yeterli hazırlıkların yapılması.

1. Ayrıca, kaçış yollarının bulunması, yangın 

söndürme ekipleri, yangın alarm sistemleri ve 

işyerinin kolayca boşaltılabilmesine yönelik 

önlemler bu tür kimyasalların kullanıldığı yerlerde 

göz önünde bulundurulacak hususlardır.
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KİMYASALLARIN KÜÇÜK VEYA BÜYÜK ÇAPTA 

DEPOLANMASINDA DEPOLANACAK KİMYASALLARIN 

VE DEPOLARIN ÖZELLİKLERİ

1-Kimyasal madde deposu işyerinin diğer bölümlerinden ayrı 
bağımsız bir bölüm olmalıdır.

2-Deponun taban, tavan ve duvarları yanmaz malzemeden 
olmalıdır.

3-Tavan ve pencereler herhangi bir basınçta kolay dışa 
açılacak şekilde hafif malzemeden olmalıdır.

4-Bütün kapı ve pencereler dışa açılır olmalı, sürgülü 
kapılarda ayrıca dışa açılır kanatlı kapı bulunmalıdır.

5-Depo tabanı içine konacak kimyasal maddelerden 
etkilenmeyecek özellikte olmalıdır.

6-Depo tabanı yangın halinde kullanılabilecek su ve benzeri 
söndürücüleri akıtacak özellikte drenaja sahip olmalıdır.

7-Depo tabanında depolanan farklı özellikte maddelerin 
birbirine temas etmemesi için, farklı maddeler drenaj 
yolları ile ayrılmış bölümlere konmalıdır.
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8-Kimyasal madde depoları içinde tercihen elektrik 
tesisatı bulunmamalı, aydınlatma ışık dışarıdan 
yansıtılarak yapılmalıdır.

9-İçeride elektrik tesisatı bulunması zorunlu ise 
tamamen ex-proof ve kapalı sistem olmalıdır.

10-Nem, sıcaklık izlenmeli ve havalandırma sağlanmalıdır,

11-Kimyasal madde depolarının havalandırmaları hem 
alttan hem üstten karşılıklı olmalıdır.

12-Cebri çekişli havalandırma sistemlerinde elektrik 
motorları ex-proof özellikte olmalıdır.

13-Depolar yangına dayanıklı malzemeden  yapılmalı.

14-Depolarda sızmalara karşı uygun drenaj sistemi ve 
depo dışında bir toplama havuzu bulunmalıdır. 

15-Yan yana gelince reaksiyona giren veya zararlı ürünler 
veren veya ısı çıkaran kimyasallar birbirinden ayrı 
tutulmalı, kimyasal özelliklerine göre ayrı bölümlerde 
depolanmalıdır. Küçük miktarlarda depolamalarda 
aşağıdaki Tehlikeli Kimyasallar Depolama Matrisi 
kullanılabilir.
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16-Yangın ihbar ve söndürme sistemleri depolanan 
kimyasal maddenin özelliğine uygun olmalı.

17-Birbirinden ayrılmış bölümler arasındaki duvarlar 
yangına dayanıklı malzemeden olmalı. 

18-Depolanan kimyasalların miktarları 
sınırlandırılmalıdır  (acil durumlarda veya kazalarda 
etkilerinin sınırlı olması için.)

19-Depo alanlarında yeterli güvenlik sağlanmalıdır  
(yanıcı kaynakların yasaklanması veya kontrolü gibi.)

20-Depolama kapları uygun malzemeden, uygun olarak 
yapılmış olmalıdır,

21-Doldurma ve boşaltma işlemi güvenli olarak 
yapılmalıdır,

22-Kaza ile oluşacak sıçrama, yangın ve patlamalara 
karşı yeterli önlemler alınmalıdır,

23-Etiketleme yapılmalıdır,

24-Acil  eylem  planları  hazırlanmalıdır,

25-Gözetim sistemi yaygınlaştırılmalıdır.
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Yakıcı, yanıcı, zehirli, çok 

zehirli veya oksitleyici 

maddelerin diğer kapları 

150 cm’den fazla 

yükseklikten düşmeyecek 

şekilde depolanmalıdır.
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KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR

 Risklerin, toplu korunmayı sağlayacak teknik 
tedbirlerle veya iş organizasyonu ve çalışma 
yöntemleriyle önlenemediği veya tam olarak 
sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılmalıdır.

Kişisel koruyucu donanımlar; solunum cihazı, 
koruyucu elbise, ayakkabı, yüz, göz, el 
koruyucuları vb. den oluşabilir. 

 Parlayıcı ve patlayıcı kimyasalların bulunduğu 
ortamlarda kişisel koruyucu donanımların anti-
statik olmasına dikkat edilmelidir.

Kişisel koruyucu donanımlar; “Kişisel Koruyucu 
Donanım Yönetmeliği” hükümlerine uygun 
olarak tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır.
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RİSK  DEĞERLENDİRMESİ

 İşveren,

 İşyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup

bulunmadığını tespit etmek ve tehlikeli kimyasal

madde bulunması halinde,

 İşçilerin sağlık ve güvenliği yönünden olumsuz

etkilerini belirlemek üzere,

 Risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.

158



Risk değerlendirmesi yapılarak,  gerekli

önlemler alınmadan tehlikeli kimyasal

maddelerle çalışılması yasaktır.
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a) Risk değerlendirmesi, aşağıda belirtilen 

hususlar dikkate alınarak yapılır;

1) Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik 

yönünden tehlike ve zararları,

2) İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan 

sağlanacak malzeme güvenlik bilgi formu,

3) Etkilenmenin türü, düzeyi ve süresi,

4) Kimyasal maddenin miktarı, kullanma 

şartları ve kullanım sıklığı,

5) Bu Yönetmelik eklerinde verilen mesleki 

etkilenme sınır değerleri ve biyolojik sınır 

değerleri,
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6) Alınan ya da alınması gereken önleyici 

tedbirlerin etkisi,

7) Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık 

gözetimlerinin sonuçları.

İşveren, tedarikçiden veya diğer kaynaklardan 

risk değerlendirmesi için gerekli olan ek 

bilgileri sağlar. Bu bilgiler, kullanıcılara yönelik 

olarak, varsa kimyasal maddelerin 

yürürlükteki mevzuatta yer alan özel risk 

değerlendirmelerini de içermelidir.
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b) Risk değerlendirmesi aşağıdaki hallerde 

yenilenecektir;

1) Risk değerlendirmesinde belirlenen sürelerde,

2) Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik 

olduğunda,

3) Ortam ölçümleri ve sağlık gözetimlerinin 

sonuçlarına göre gerektiğinde,

4) Kimyasal maddeler nedeni ile herhangi bir kaza 

olduğunda,

5) En az beş yılda bir defa.
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ÇALIŞANLARIN  GÖRÜŞÜNÜN  ALINMASI  VE  

KATILIMLARININ  SAĞLANMASI

 İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne uygun
olarak

 İşçilerin veya temsilcilerinin,

Görüşlerini alacak ve katılımlarını sağlayacaktır.
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ÇALIŞANLARIN  EĞİTİMİ VE  

BİLGİLENDİRİLMESİ

 İşveren,

 İşyerinde risk değerlendirmesi sonucunda elde

edilen bilgiler ve çalışma koşullarında önemli bir

değişiklik olması halinde gerekli yeni bilgiler

sağlamak ve çalışan personelini bilgilendirmekle

yükümlüdür.
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ÇALIŞANLARIN  GÖREV  VE  

SORUMLULUKLARI

 İşçiler de,  işveren tarafından yazılı ve sözlü olarak 

yapılan uyarı ve talimatlara uyacak,

 Eğitimlerde verilen bilgiler doğrultusunda hareket 

edecek

 Kişisel koruyucu malzemelerini sürekli olarak 

kullanacak ve eskimesi halinde en yakın amirine bilgi 

verecek,

 Ayrıca,  işyerinde meydana gelebilecek tehlike ve 

riskleri amirlerine bildireceklerdir.
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BİLGİLENDİRME  ( EĞİTİM )

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 

Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin İşçilerin Eğitimi ve 

Bilgilendirilmesi başlıklı 10. maddesinde tehlikeli 

kimyasal maddelerle çalışanların eğitimi ve 

bilgilendirilmesi ile ilgili esaslar belirlenmiştir.
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İşyerinde bulunan her tehlikeli kimyasal 
maddenin bulunduğu, kullanıldığı veya 
depolandığı yerdeki bütün işçiler bu 
maddenin/maddelerin;

 Genel adı gibi kimyasal kimliğini,

 İşyerinde nerede hangi kısımlarda kullanıldığı,

 Diğer maddelerle karıştırılmadığı zaman 
kokusu veya görüntüsünden bu maddeyi nasıl 
tanıyacağını,

 Fiziksel tehlikelerin neler olduğunu,

 Kazara bir yangın olduğunda ne yapacağını,
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 Akut sağlık tehlikelerinin neler olduğu ve akut sağlık 
tehlikelerinin beklenen semptomlarını,

 Bu maddeyle çalışan bir işçi,  buna maruz kaldığında 
ve bunun akut semptomları ortaya çıktığında ilk 
yardım olarak sırayla neler yapması gerektiğini,

 Bu maddeden bir miktarının kazara döküldüğünde 
neler yapacağını,

 Bunların kronik sağlık tehlikelerinin neler olduğu ve 
etkilenmenin en aza indirilmesi için hangi kişisel 
koruyucu teçhizatın kullanılacağını,

 Kişisel koruyucuların uygun şekilde kullanılmasını,

 Maddenin tehlikeli özellikleri hakkında ek bilgilere 
gereksinim duyduğunda bunların nerelerden 
sağlanabileceğini öğrenmeleridir. 
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 İşçilere işe giriş eğitiminde hangi tehlikeli maddenin 

işyerinin nerelerinde kullanıldığı gösterilmeli, bu arada 

malzemenin kimliği ve etkilerinin yeri, günlük 

gereksinim kadar alınırken kullanılan belgelerin neler 

olduğu gösterilmelidir. Belirtilen bilgiler işe yeni giren 

işçinin eğitiminin ilk adımı olmalıdır.

 Yapılacak genel iş sağlığı ve iş güvenliği eğitiminden 

sonra, yeni bir kimyasal madde işyerinde ilk defa 

kullanılmaya başlandığında ve ayrıca periyodik olarak 

bütün işçilere bilgi tazeleme eğitimi verilmelidir.

Ayrıca eğitimler, talimatlar sürekli yenilenmeli ve 

güncelleştirilmeli, verilen bilgilerin çalışanların 

davranışlarına yansımaları izlenmelidir.
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İŞYERİNDE ÖLÇÜMLEME GENEL PRENSİPLER

 Zehirli ya da yanıcı kimyasalların üretildiği, depolandığı ya 

da nakliye edildiği her yerde, kaza ya da sızıntı riski her 

zaman mevcuttur. 

 Gaz algılama sistemleri, ilk sızıntının meydana gelmesini 

engelleyemezler ancak sızıntı durumunda tepki vererek, 

büyük kazaların önlenmesinde önemli rol oynarlar. 

 Zehirli ya da yanıcı madde sızıntılarının erken tespit 

edilebilmesi, insanların zamanında bölgeden 

uzaklaşmalarını sağlarken, sızıntının patlayıcı olması 

durumunda ise patlamayı başlatabilecek kaynakların 

otomatik olarak kapatılmasını veya zehirli olması 

durumunda havalandırma sistemlerinin açılmasını sağlar.
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ÖLÇÜM KAYITLARI

Ölçüm sonuçları elle   veya  otomatik olarak kayıt 

altına alınmalı, tarih, saat, nereden alındığını 

içermeli ve bu kayıtları işçiler ve temsilcileri ile 

resmi görevliler alabilmelidir.
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ÖLÇÜM DEĞERLENDİRMESİ

Ölçümlerin değerlendirmesi (etkilenme süresi, 

çalışma sistemi, havalandırma performansı vs. 

göz önüne alınarak) yapılmalı, 

 Sonuçta sınırların aşıldığı belirlenirse otomatik 

sistemlerle yapılan ölçümlerde çalışanlar anında 

uyarılması sağlanmalı veya manuel olarak 

yapılan ölçümlerde değerlendirme en kısa 

sürede yapılarak çalışanlar ile temsilcileri 

haberdar edilmeli, alınan önlemler bildirmelidir.
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İŞÇİLERİN SAĞLIK GÖZETİMİNDE DİKKAT 

EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Tıbbi gözetim: Çalışanlar işe başlamadan önce ve 

periyodik olarak sağlık kontrollerinden 

geçirilmeli, 

Kontroller; kronik solunum yolları,  sindirim ve 

sinir sistemi rahatsızlıkları ile göz ve deri 

hastalıklarını içermeli ayrıca dişlerin durumu 

kontrol edilmelidir. 
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Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalanların
sağlık durumunu izlemekle görevli hekim ve diğer
sağlık görevlileri, etkilenme koşullarını bilmeli
işçilerin sağlık durumunun izlenmesi, iş hekimliği
prensip ve uygulamalarına göre yapılmalı ve aşağıdaki
hususları da içermelidir.

 İşçilerin mesleki ve tıbbi öz geçmişleri ile ilgili 
kayıtların tutulması, 

 İşçilerle kişisel görüşmeler yapılması,

 Mümkün olduğu hallerde biyolojik kontroller 
yapılması, erken teşhis ve tedavinin sağlanması,

 Sağlık gözetimi yapılan her bir işçide, iş 
hekimliğindeki en son tıbbi bilgilere göre gelişmiş 
testler uygulanması.
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ACİL DURUM VE İLK YARDIM

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve 

Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin Kaza 

ve Acil Durumlarla İlgili Düzenlemeler başlıklı 9. 

maddesinde İşyerlerinde, kaza ve acil durumlarda 

uyulması gereken hususları belirlemektedir.
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İlk yardım eğitimi;

 Kimyasalın ne tür zarar verdiği ve bu zarardan nasıl 

korunulacağı, Güvenlik Bilgi Formlarının 

kullanılması,

 Hemen anında etkin önlemlerin nasıl alınacağı,

 Hasta veya yaralının hastaneye nasıl götürüleceği, 

konularında yapılmalıdır.
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YASAL  DÜZENLEMELER
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Hakkında Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Resmi Gazete: 26.12.2003/25328
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4.  Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların 

Korunması Hakkında Yönetmelik  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Resmi Gazete: 26.12.2003/25328

5.  Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli Ve Zararlı Maddelerle 

Çalışılan İşyerlerinde Ve İşlerde Alınacak Tedbirler 

Hakkında Tüzük

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Resmi Gazete: 24.12.1973/14752

6.  Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

Çevre ve Orman Bakanlığı

Resmi Gazete Tarih Ve Sayısı :27 Ağustos 1995/ 22387 
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7.  Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların 
Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi 
Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarih ve Sayı: 26/12/2008/ 27092 (mükerrer)

8.  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 

Resmi Gazete Tarih Ve Sayı: 19/12/2007 / 26735 değişiklik 09/09/ 
2009 / 27344

9.  Tehlikeli Maddeler Ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik 
Bilgi Formlarının Hazırlanması Ve Dağıtılması 
Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarih ve Sayı: 26/12/2008/ 27092 (mükerrer)

10. Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların Ve Eşyaların  
Üretimine, Piyasaya Arzına Ve Kullanımına İlişkin 
Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik te

Resmi Gazete Tarih ve Sayı: 26/12/2008/ 27092 (mükerrer)
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