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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 524KI0239 

ALAN  Kimya Teknolojisi  

DAL/MESLEK Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI  Laboratuvarda Güvenli ÇalıĢma 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül laboratuvarda kiĢisel hazırlıklar, laboratuvar 

kazalarında ilk yardım, laboratuvarda yangın, kazalara ve 

zehirlenmelere karĢı kiĢisel güvenlik önlemleri almanın 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖNKOġUL Bu modülün ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠK Laboratuvarda güvenli çalıĢma ortamı sağlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, laboratuvarda 

kazalara, yangın ve zehirlenmelere karĢı kiĢisel güvenlik 

önlemleri alabileceksiniz. 

Amaçlar 
1. Laboratuvarda kiĢisel güvenlik önlemleri alabileceksiniz. 

2. Laboratuvarda yangın güvenlik önlemleri 

alabileceksiniz. 

3. Laboratuvar kazalarında ilk yardım yapabileceksiniz. 

4. Zehirlenmelere karĢı güvenlik önlemlerini 

alabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye veya laboratuvar, kütüphane, teknoloji sınıfı, 

kendi kendine veya grupla çalıĢılabilecek tüm ortamlar  

Donanım: Ġnternet, ilk yardım dolabı ve ilk yardım içerikli 

kitap ve broĢürler  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma vb.) kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci,  

 

Doğru ve güvenilir analiz sonuçları elde etmek, her Ģeyden önce analizi yapan kiĢinin 

temiz, dikkatli ve düzenli çalıĢmasıyla mümkündür. Amaç, yapılacak analizin tam bir 

güvenlik içinde, en az hata ile ve olabildiğince çabuk gerçekleĢtirilmesidir. Bu da ancak 

çalıĢılan laboratuvarda çok dikkatli ve düzenli olmakla, uygulanacak yöntemlerin çok iyi 

bilinmesiyle ve hata kaynaklarının minimuma indirilmesiyle baĢarılabilir.  
 

Bu nedenle aĢağıda belirtilen laboratuvar çalıĢma ilkelerine harfi harfine uymak hem 

analizi yapan kiĢi için hem de laboratuvardaki diğer çalıĢanlar için önemlidir. Bu bölümde 

sadece kimya değil, genel olarak kimyasal analizlerin gerçekleĢtirildiği tüm laboratuvarında 

uyulması ve dikkat edilmesi gereken hususlar tekrarlanmıĢtır. Ayrıca insan sağlığına zararlı 

kimyasallar ve laboratuvar kazalarında ilk yardım hakkında detaylı bilgiler verilmiĢtir. 
 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında laboratuvarda kiĢisel güvenlik önlemleri alabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Hijyen ve sanitasyon hakkında bilgi toplayınız. 

 KiĢisel temizlik kurallarını araĢtırınız. 

 Laboratuvarda kullanılabilecek koruyucu malzemeler nelerdir? AraĢtırınız. 

 Laboratuvar çalıĢma kuralları hakkında bilgi toplayınız. 

 

1. LABORATUVARDA KĠġĠSEL 

HAZIRLIKLAR 
 

Laboratuvarda çalıĢırken temiz bir laboratuvar önlüğü giyilmelidir. Önlük, giysilerin 

ve derinin mikroorganizmalar, tozlar, kimyasal maddeler ve boyalardan korunmasını sağlar 

ve kirlenmesini önler.  Ayrıca uzun saçlar arkadan bağlanmalı veya bone takılmalıdır. Uygun 

ayakkabılar giyilmelidir. Laboratuvarda manto ve palto vb. gibi kıyafetler çalıĢmayı 

güçleĢtirdiği için mutlaka asılmalı veya uygun bir yere konmalıdır. Laboratuvara girmeden 

önce ve özellikle çalıĢmaya baĢlamadan önce eller bol su ve sabunla sonra da eğer varsa 

antiseptik bir madde ile yıkanmalıdır. ÇalıĢma alanı, çalıĢmaya baĢlamadan önce ve çalıĢma 

bitiminden sonra dezenfektan bir madde ile silinmelidir. Laboratuvarda ve hazırlık odasında 

herhangi bir Ģey yemek, içmek, sigara içmek tehlikeli ve yasaktır. Laboratuvarda kullanılan 

su muslukları ve lavabolar rutin olarak temizlenerek dezenfekte edilmelidir. 
 

1.1. Hijyen ve Sanitasyon 
 

Hijyen kelimesi, Yunancada sağlık anlamındaki hijyen kelimesinden türemiĢtir ve 

sağlık bilimi, sağlık hizmetleri, koruyucu hekimlik gibi konuları kapsar. Yani sağlık için 

gerekli koĢulların sağlanması ve sürdürülmesi için öngörülen uygulamalardır. Sözlük anlamı 

ise ferdin veya toplum olarak insanların sağlığının korunması ve geliĢtirilmesine çalıĢan 

beslenme, sağlık ve çevre konularındaki bilgileri bir sentez hâlinde uygulayan bilim dalıdır.  
 

Hijyen, sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve 

alınacak temizlik önlemlerinin tümü olarak tanımlanabilir. Temizlik eğitimi, çocukluk 

döneminde ailede baĢlayan, okulda devam eden ve hayat boyu devam etmesi gereken bir 

süreçtir. Ġnsanlar, günlük hayatlarında temizlik kurallarına hem kendi sağlıkları hem de 

baĢkalarının sağlıkları için uymak zorundadır. 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Gıdanın kullanım amacı dikkate alınarak tehlikenin kontrole alınması ve gıdanın 

insanlar tarafından tüketiminin uygunluğunun sağlanması için gerekli her türlü önlem ve 

koĢullar olarak tanımlanmaktadır. Herhangi bir gıdanın temizliği ve tümüyle hastalık yapan 

etmenlerden arındırılmıĢ olması demektir.  
 

Sanitasyon, Latincede sağlıkla ilgili demektir. Sağlık için uygun koĢulların yaratılması 

ve sürdürülmesi iĢlemidir (Resim 1.1). Ġnsanların sağlığının korunması veya tekrar 

kazanılmasında uygulanacak prensipleri içermektedir. Sanitasyon dendiğinde temizlik ve 

dezenfeksiyon akla gelmelidir. Sanitasyon, geniĢ kapsamlı bir terimdir ve hijyen, sağlık 

koĢullarını oluĢturma, bu koĢulları devam ettirme anlamına gelir. Sanitasyon, ayrıca 

laboratuvar görünümlerinin iyileĢtirilmesi ve atıkların uzaklaĢtırılması konularını da kapsar. 

 

Resim 1.1: Sanitasyon 

Gıda üretimi hijyenik ve sağlıklı koĢulların oluĢturulması ve korunması ile yapılmak 

zorundadır. Çünkü gıda ham maddesinin taĢınması, ürüne dönüĢtürülmesi, ambalajlanması, 

depolanması ve satıĢı sırasında çeĢitli kaynaklardan olabilecek kontaminasyonların 

engellenmesidir (Resim 1.2).  
 

Laboratuvarın her bölümünde temizlik, sanitasyon ve dezenfeksiyon iĢlemleri yazılı 

talimatlara göre periyodik olarak yapılmalı, kayıtları tutulmalıdır. 

 

Resim 1.2: Hijyenik ortam 
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1.2. KiĢisel Temizlik Kuralları 
 

Laboratuvarda temizliğe dikkat etmek gerekmektedir. Temizlik kurallarına uyulmadığı 

takdirde her Ģeyden önce kiĢisel sağlık tehlikeye girer. ÇalıĢmalarımız sırasında kendi 

sağlığımızı ve çevremizin sağlığını her zaman korumak zorunda olduğumuzu hiçbir zaman 

unutmamamız gerekir. 
 

1.2.1. Vücut (Beden) Temizliği 
 

Eller önce bol su ve sabunla sonra da eğer varsa antiseptik bir madde ile yıkanmalıdır. 

Gerekiyorsa eldiven ve maske takılarak koruyucu tedbirler alınmalıdır. 
 

Beden temizliği; vücudumuza ait bazı kısımların temizlik ve bakımı ile elbise, çorap 

ve ayakkabıların temizliğini içine alır. Temizliği önem arz eden vücut kısımları Ģunlardır: 

Eller ve ayaklar, tırnaklar, ağız ve diĢler, gözler, burun ve kulaklar, saç ve cilttir. 
 

Vücut temizliği, derinin kir ve salgılardan arındırılması için sabun ve 37-38 
o
C 

sıcaklıktaki suyla yıkanmasıdır. Su ile temasın vücudun elektrik yükünü dengelediği, ılık 

veya sıcak suyla yıkanmanın çeĢitli romatizma hastalıklarına iyi geldiği, günlük gerginlikleri 

azalttığı, ferahlık ve zindelik verdiği, kan dolaĢımını uyardığı, cilt sağlığına iyi geldiği 

bilinmektedir. Bu faydaların bir kısmı, soğuk duĢ/banyo ile de temin edilebilmektedir. Soğuk 

duĢ alamayanların, hiç olmazsa ılık-sıcak duĢtan sonra el, kol, yüz, ayak ve bacaklarını 

soğuk suya tutmaları faydalı olur. AĢırı sıcak su ile temas ve aĢırı keselenme cilt sağlığını 

bozar. 
 

Temizlenmede herkesin kullandığı havuzlardan uzak durulmalı, tedavi maksatlı 

olanlar dıĢında durgun su ve küvette yıkanılmamalıdır. Temizlik ve sağlık için en uygun 

olanı duĢ tarzındaki yıkanmadır (Resim 1.3). 

 

Resim 1.3: DuĢ alma 
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1.2.2. El ve Ayak Bakımı 
 

DıĢ ortamla teması ve çok kullanılması sebebiyle el temizliği önemlidir. Yemekten 

önce ve sonra, uyandıktan sonra, gıda iĢleriyle uğraĢırken, yemek hazırlarken, hayvanlara 

dokunduktan sonra, bebek ve hasta bakımından önce ve sonra eller yıkanmalıdır (Resim 1.4). 

 

Resim 1.4: Su ile el yıkama 

Yüzün yıkanması; baĢ ağrılarının azalmasına, zindeliğe, sağlıklı ve güzel görünüme, 

baĢ bölgesinde kan dolaĢımının düzenlenmesine katkıda bulunur. DıĢa açık bir uzuv olması 

nedeni ile kirlerden arındırılması tıbbî faydalar sağlar. Yüzle birlikte boynun yıkanması, 

beyni besleyen damarların uyarılması sebebiyle son derece faydalıdır. 
 

Ayak sağlığı için temizlik kurallarının uygulanması önem taĢımaktadır. Ayakların her 

gün yıkanması ve yıkandıktan sonra özellikle parmak aralarının iyice kurulanması gerekir. 

Aksi hâlde nemli ortam, mantar enfeksiyonlarının geliĢmesine sebep olur. Ayak tırnakları 

düzenli aralıklarla kesilmelidir. Parmak aralarının kuru kalabilmesi için ayakkabı sıkmamalı, 

çoraplar nem emici olmalıdır. Ayakkabının temizliği de çok önemlidir. Ayakları terleme 

eğiliminde olanların ter ve kirleri ayakkabıya siner. Ayak ve çorap temizlense bile ayakkabı 

giyilince hemen ayak kirlenir. Bundan dolayı ayak temizliği, çorap ve ayakkabı temizliği ile 

desteklenmelidir. 
 

El ve ayak temizliğinin tamamlayıcısı tırnak temizliğidir. Tırnaklar düzenli aralıklarla 

kısa ve yuvarlak Ģekilde kesilmelidir. Ancak, tırnak batmasını önlemek için ayak 

tırnaklarının düz kesilmesi tavsiye edilir (Resim 1.5). 
 

Tırnakların muhtemel birer mikrop barındırabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Pis 

tırnaklı bir elin; ağız, burun, göz ve temas edebileceği vücut kısımları düĢünülürse bunun 

nasıl bir tehlike taĢıdığı kolayca anlaĢılabilir. Tırnak kesme aralığı genellikle bir hafta olarak 

tavsiye edilmektedir. 
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Resim 1.5: El ve ayak bakımı 

1.2.3. Ağız ve DiĢ Bakımı 
 

Ülkemizde maalesef yirmi yaĢına gelen her yüz kiĢiden 89‟unun diĢleri çürük, okul 

çocuklarının % 67‟si diĢ fırçası kullanmamakta ve yılda her 4 kiĢiye sadece bir diĢ fırçası 

düĢmektedir. Ağız ve diĢ sağlığının devam ettirilmesinde, hastalıklardan korunmada, en 

kolay ve ucuz metot diĢ fırçalamadır. DiĢler, yemeklerden hemen sonra değil, ağzın 

asiditesinin normale dönmesi beklenerek (yemeklerden 1,5 saat sonra) fırçalanmalı ve çok az 

diĢ macunu kullanılmalıdır. Kullanılan fırçanın kılları bozulacağından üç ayda bir 

değiĢtirilmelidir. Fırçalama genellikle diĢ etinden diĢe doğru olmalıdır. 
 

DiĢlerde çürük olmasa bile altı ayda bir diĢlerin muayene ettirilmesi uygun olur. 

ġekerli ve karbonhidratlı besinlerin yenmesinden sonra ağzın su ile çalkalanması veya biraz 

su içilmesi diĢ çürüklerinin oluĢumunu azaltır. 
 

 

Resim 1.6: Bakımlı ağız ve diĢler 

Gözlerin yıkanması göz damarlarına kuvvet verir, göz iltihaplarına meyli kırar, göz 

pınarlarında biriken kirleri temizler, göze kadar bulaĢmıĢ mikropları uzaklaĢtırır, görme 

keskinliğini artırır. Özellikle yorgun gözlerin soğuk su ile yıkanması dinlendiricidir. 
 

Burun içini temizleme, havanın akciğerlere daha temiz gönderilmesine katkı yapar. 

Ayrıca nefes almayı kolaylaĢtırır, sinüslerin açılarak rahat boĢalmasını sağlar. Hava ısıtıcı 
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sistemin uyarılarak daha düzenli ve tesirli çalıĢmasına yardım eder. Son zamanlarda önem 

kazanan hidroterapi (su ile tedavi) unsurlarının çoğunu ihtiva eder. 
 

1.2.4. Saç ve Cilt Bakımı 
 

Saçların temizliği sağlığı etkiler çünkü bazı enfeksiyon amilleri ve parazitler, kirli 

saçlara ve o bölgedeki deriye daha kolay yerleĢir. Saçlı derinin dengesini bozup saçın aĢırı 

yağlanmasına yol açabileceği için saçların her gün, mümkün değilse günaĢırı, en az haftada 

iki defa yıkanması gerekir. Saçlı deriyi ve kıl diplerini, yağlanmayı artıracağı için mekanik 

olarak aĢırı uyarmaktan kaçınmalıdır. Saç, sakal, bıyık her zaman taranıp düzeltilmeli ve 

temiz tutulmalıdır. 
 

Saçların boyanması veya saça kimyevi maddelerin uygulanması, saçın ve saçlı derinin 

sağlığını bozabileceği için bu tip uygulamalardan kaçınmalıdır. Saçlı deride kan dolaĢımının 

bozulmaması için çok sıcak ve çok soğuk havalar dıĢında baĢın açık olması faydalıdır.  
 

1.2.5. Vücuttaki Yaralar ve Bakımı 
 

Vücutta oluĢan yaralar bakterilerin üremesi ve çoğalması için uygun ortamlardır. 

Yaraların kontrol altına alınması, dezenfekte edilip su geçirmeyen bant ve sargılarla 

kapatılması ve eldiven kullanılması önemlidir. Kullanılan yara bantları fark edilecek Ģekilde 

renkli bantlar olmalı ve tedavi sürecinde düzenli olarak değiĢtirilmelidir. BulaĢmaya neden 

olabilecek kesik, yanık, çıban, deri kızarıklıkları vb. durumlarda ilgili kiĢiye haber verilmeli, 

deney ve analize baĢlamadan önce gerekli önlemler alınmalıdır. 

 

Resim 1.7: Yaralı yer ve pansumanı 

1.3. Kıyafet Bakımı 
 

Sosyal yaĢantımızda kıyafetlerimizin temizlik ve bakımı çok önemli bir yer tutar. Bu 

amaçla kıyafetlerimizin temizliği çamaĢır makinelerinde yıkanarak ya da kuru temizleme 

yöntemleri ile sağlanabilir. Temizlik sonrasında kıyafetler; hijyeni sağlamak, düzgün ve net 

bir görüntü oluĢturmak için mutlaka ütülenmelidir (Resim 1.8). 
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Resim 1.8: Temiz önlük 

1.4. Laboratuvar Önlüğü ve Koruyucu Malzemeler  
 

Laboratuvarlarda oluĢması en muhtemel tehlikelerden biri de kimyasal maddelerin 

çalıĢanlar üzerine sıçrayarak yakıcı ve delici etkileri ile zarar vermeleridir. Buna benzer 

tehlikelerden korunmanın en basit ve etkili yolu laboratuvar önlüğü ve koruyucu malzemeler 

kullanmaktır (Resim 1.9). 

 

Resim 1.9: Koruyucu malzemeler  

Laboratuvarda kullanılacak önlük ve elbiseleri kullanırken aĢağıdaki hususlara dikkat 

edilmelidir (Resim 1.10) 
 

 Laboratuvarda kesinlikle laboratuvar önlüğü ile çalıĢılmalıdır. 

 

Resim 1.10: Laboratuvar önlüğü 
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 Laboratuvar önlükleri ve elbiseleri pamuk veya polyester pamuk karıĢımından 

yapılmalıdır.  

 Yanıcı sıvılar ile çalıĢılırken yangına dayanıklı pamuk veya özel dokunmuĢ 

malzemeden yapılmıĢ iĢ elbiseleri giyilmelidir. 

 Önlükleri delebilecek kimyasallar ile çalıĢılırken önlük veya elbise üzerine 

PVC‟den yapılmıĢ koruyucu önlük giyilmelidir. 

 Önlükler diz boyunda olmalıdır. 

 Önlükler önü kapanabilir (düğmeli, çıt çıtlı vb.) olmalıdır. 

 Elbiselerin çıkarılıp iĢ elbiselerinin veya önlüklerin giyilmesi laboratuvarın 

dıĢında yapılmalıdır. 

 ÇalıĢma esnasında mikroorganizma bulaĢması (kontaminasyon) durumunda 

önlük hemen çıkarılmalı, temizi giyilmelidir. 

 Laboratuvardan ayrılırken önlük çıkarılmalıdır. 
 

Laboratuvarlarda çalıĢmalar sırasında kimyasal maddeler ve sıcak cisimler ile ilk 

temasta olan ellerin korunması amacı ile çalıĢanların mutlaka koruyucu eldiven kullanması 

gerekir. Bu eldivenler; tek kullanımlık, aside karĢı dayanaklı ve ısıya karĢı dayanıklı olarak 

diye sınıflandırılabilir (Resim 1.10). 

 

Resim 1.11: Kimyasallardan korunmak için eldiven 

Gözler vücudumuzun en hassas ve en önemli organlarından biridir. Laboratuvarlarda 

gözlerin kimyasal madde, radyoaktif ıĢınlar (zararlı ıĢınlar) ve zarar verici parçacıklardan 

korunması için koruyucu gözlükler kullanılmalıdır (Resim 1.12). 

 

Resim 1.12: Koruyucu laboratuvar gözlüğü 
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Laboratuvarda kullanılan solunum maskeleri, ince tozlara karĢı ve zararlı organik 

madde buharlarından solunum sistemimizi korur. Kullanılacak maskeler katı ve sıvı 

kimyasallardan oluĢan toz ve sıvı zerreciklerinden kaynaklanan etkileri önlemeli, kullanımı 

pratik ve cilde uyumlu olmalıdır (Resim 1.13). 

 

Resim 1.13: Kimyasallardan korunmak için maske 

1.5. Laboratuvar Önlüğünün Temizlik ve Bakımı 
 

Laboratuvarda kesinlikle laboratuvar önlüğü ile çalıĢılmalıdır. Laboratuvar önlüğü 

tercihen yanmayan kumaĢtan, uygun bedende ve uzunlukta olmalıdır. Laboratuvar önlüğü 

etiketinde belirtilen yıkama talimatına uygun olarak sık sık yıkanmalıdır. Laboratuvar 

önlüklerinde yanma, yırtık ve herhangi bir yerinden parça eksikliği var ise yeni bir önlük 

alınmalıdır. 
 

1.6. Laboratuvarda ÇalıĢma Kuralları 
 

Laboratuvar çalıĢmalarında Ģu kurallara uyulmalıdır: 
 

 Laboratuvardaki deneysel çalıĢmalara baĢlamadan önce yapılacak deneyler ile 

ilgili teorik hususlar, kurulacak düzenekler hakkında ve karĢılaĢılması 

muhtemel durumlar hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. 

 Laboratuvar çalıĢmalarına baĢlamadan önce kimyasalların listesi yapılmalı ve 

laboratuvarda veya depoda bulunmayan kimyasalların temini sağlanmalıdır. 

 Laboratuvara çanta, ceket, kaban, palto vb. malzemeler getirilmemelidir. Bu 

gibi malzemeler, laboratuvar sorumluları tarafından laboratuvarın dıĢında 

muhafaza edilmelidir. 

 Laboratuvarda çalıĢanlardan uzun saçlı olanların saçlarını toplamaları ve süs 

eĢyası takmamaları kendi güvenlikleri açısından gereklidir. 

 Laboratuvarda kesinlikle laboratuvar önlüğü ile çalıĢılmalıdır. Eğer diğer 

koruyucu malzemeler gerekiyorsa bu malzemeler de kullanılmalıdır.  

 Laboratuvarlarda kesinlikle terlik, sandalet ve burnu açık olan ayakkabılar 

giyilmemelidir.  

 Laboratuvarda herhangi bir Ģey yenilip içilmemeli, kimyasal maddelerin tadına 

bakılmamalı, çalıĢırken eller yüze sürülmemelidir. 

 Kimyasal maddeleri (çoğunun zehirli ve yakıcı özelliğe sahip olmasından 

dolayı) deriye temas ettirmemeye özen gösterilmeli ve bu maddelere 

dokunulmamalıdır. 

 Kimyasal maddeler, geliĢigüzel birbirine karıĢtırılmamalıdır. 
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 Aynı spatül veya kaĢık ile baĢka bir kimyasal madde alınmamalıdır. 

 Etiketsiz bir ĢiĢeye veya kaba, kimyasal madde konulmamalıdır. Ayrıca boĢ 

kaba kimyasal bir madde konulunca hemen etiketi yapıĢtırılmalıdır. 

 Üzerinde etiketi olmayan ĢiĢelerdeki kimyasal maddeler, kesinlikle deneylerde 

kullanılmamalıdır.  

 Tüm asit ve alkali çözeltiler sulandırılırken suyun üzerine asit ve alkali 

çözeltiler yavaĢ yavaĢ dökülmeli, asla asit ve alkali çözeltiler üzerine su 

dökülmemelidir. 

 Kimyasallar taĢınırken iki el kullanılmalı, bir el ile kapak sıkıca tutulmalı, diğeri 

ile ĢiĢenin altından kavranmalıdır. 

 Kimyasalların bulunduğu kapların ağzı açık bırakılmamalı ve kapaklar birbirine 

karıĢtırılmamalıdır.  

 Zehirli gazlar ile çeker ocaklarda çalıĢılmalıdır. 

 Isıtılan, kaynatılan ve karıĢtırılan maddelerin bulundukları kapların ve deney 

tüplerinin ağızları kimsenin bulunmadığı tarafa tutulmalıdır. 

 Zehirli ve tahriĢ edici çözeltiler, pipetten ağız yolu ile çekilmemelidir. Bu iĢlem 

için puar kullanılmalıdır. 

 

Resim 1.14: Puar kullanma 

 Kimyasal reaksiyonlar devam ederken ağzı açık deney tüpüne veya kap içinde 

ısıtma yaparken kaba üstten bakılmamalıdır. 

 Kesinlikle kimyasal atık ve çöpler yere atılmamalıdır. Atılacak katı maddeler 

tehlikeli değilse çöp kutusuna, tehlikeli olanları ise atık toplama kaplarına 

atılmalıdır. 

 Organik çözücüler lavaboya dökülmemeli, laboratuvar içerisinde yetkililerce 

belirlenen toplama ĢiĢe veya kaplarının içerisine dökülmelidir. 

 Laboratuvarda bulunan argon, azot, amonyak ve benzeri tüpler mutlaka 

vanasından açılıp kapatılmalıdır. 

 ÇalıĢma sonunda kullanılan cam malzemeler ve kaplar hemen temizlenmelidir. 

 Günlük çalıĢma sonunda çeĢmeler, gaz muslukları ve elektrik düğmeleri kapalı 

tutulmalıdır. 

 ÇalıĢma bitiminde sonuçlar dikkatli bir Ģekilde kaydedilmelidir 

 Laboratuvar çalıĢmaları bittikten sonra eller mutlaka sabun ve su ile 

yıkanmalıdır. 
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Resim1.15: Laboratuvarda düzenli çalıĢma 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Laboratuvar çalıĢmalarında kiĢisel hazırlıkları yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 KiĢisel temizlik ve bakım yapınız. 

 

  Vücut temizliği, el temizliği gibi 

kiĢisel temizlikleri aksatmadan yapınız. 

 Personel dolabında laboratuvar önlüğü 

bulundurunuz. 

 

 Personel dolabına önlüklerinizi 

düzgün asınız. 

 Laboratuvara her giriĢ çıkıĢta laboratuvar 

önlüğünü giyip çıkarınız. 

 

 

 Önlüğünüzü laboratuvarın dıĢında 

giyip çıkarınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ  
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 ĠĢe uygun koruyucu malzemeleri 

bulundurup kullanınız. 

 

 Yapacağınız deneye göre koruyucu 

malzeme seçiniz. 

 Yakıcı maddeler ile çalıĢırken eldiven 

kullanınız. 

 Gerektiğinde bunların gün içerisinde 

değiĢtirilmesini yapınız. 

 Yedek iĢ önlüğü ve yedek koruyucu 

malzemeleri bulundurunuz. 

 Takıları çıkarınız. 

 

 Takılarınızı laboratuvara girmeden 

çıkarınız. 

 Laboratuvardan çıkmadan önce 

elinizi yıkayınız. 

 

 Kimyasal maddelere temas ettikten sonra 

ellerinizi mutlaka yıkayınız. 

 ĠĢ kıyafeti ve koruyucu malzemelerin 

bakım ve temizliğini yapınız. 

 ĠĢ kıyafeti ve koruyucu malzemelerin 

bakım ve temizliğini yaparken malzemelerin 

zarar görmemesine dikkat ediniz. 

 Koruyucu malzemeleri temizlerken 

kullanım kılavuzunu okuyunuz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. KiĢisel temizlik ve bakım yaptınız mı?   

2. Personel dolabında laboratuvar önlüğü bulundurdunuz mu?   

3. Laboratuvara her giriĢ çıkıĢta laboratuvar önlüğünü giyip çıkardınız 

mı? 
  

4. ĠĢe uygun koruyucu malzemeleri bulundurup kullandınız mı?   

5. Gerektiğinde bunların gün içerisinde değiĢtirilmesini yaptınız mı?   

6. Takılarınızı çıkardınız mı?   

7. Laboratuvardan çıkmadan önce elinizi yıkadınız mı?   

8. ĠĢ kıyafeti ve koruyucu malzemelerin bakım ve temizliğini yaptınız 

mı? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Sağlık bilimi, sağlık hizmetleri, koruyucu hekimlik gibi konuları kapsayan bilim dalı 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Zeoteknik 

B) Hijyen 

C) Patoloji 

D) Jeoloji 
 

2. Temizlik ve dezenfeksiyon terimini geniĢ kapsamlı tanımlayan sözcük aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Mikrobiyoloji 

B) Sitoloji  

C) Sanitasyon  

D) Biyoloji 
 

3. Ellerin önce bol su ve sabunla sonra da eğer varsa antiseptik bir madde ile 

yıkanmasına gerekiyorsa eldiven ve maske takılmasına ne ad verilir? 

A) Ön koruyucu temizlik 

B) Kurulama 

C) Islatma 

D) Yıkama 
 

4. El ve ayak temizliğinin tamamlayıcısı tırnak temizliğidir. Tırnak bakımı nasıl 

olmalıdır? 

A) Sivri kesilmeli. 

B) Uzun kesilmeli. 

C) Küt kesilmeli.  

D) Kısa ve yuvarlak kesilmeli. 
 

5. Laboratuvar önlüğü kullanırken aĢağıdaki hususlardan hangisine yapılmamalıdır? 

A) Önlüklerin boyu, diz boyunda olmalıdır. 

B) Önlükler önü kapanabilir (düğme, çıtçıt vb.) olmalıdır. 

C) Laboratuvar önlükleri ve elbiseleri, pamuk veya polyester pamuk karıĢımından 

yapılmalıdır. 

D) Önlüklerin boyu bel hizasında olmalıdır, önü açık olmalıdır. 
 

6. Laboratuvarın her bölümünde temizlik, sanitasyon, dezenfeksiyon, iĢlemleri nasıl 

yapılmalıdır? 

A) Her gün yapılmalı. 

B) Ayda yapılmalı. 

C) Yılda yapılmalı. 

D) Yazılı talimatlara göre periyodik olarak yapılmalı. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. Hangi durumlarda diĢ çürüklerinin oluĢumunu azalır? 

A) ġekerli gıda yendiğinde 

B) Ağzın su ile çalkalanmasında  

C) Yemek yendiğinde 

D) Ara sıra diĢleri fırçalamada 

 

8. Laboratuvarda çalıĢma bitiminde aĢağıdakilerden hangisi yapılmaz? 

A) Gaz muslukları kapatılır. 

B) Cam malzemeler ve kaplar hemen temizlenmelidir. 

C) Elektrik düğmeleri açık bırakılır. 

D) Eller mutlaka sabun ve su ile yıkanmalıdır. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında laboratuvarda yangın güvenlik önlemlerini 

alabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki değiĢik laboratuvarlara gidiniz. Laboratuvarda oluĢan kazaları 

(varsa) araĢtırınız? 

 Laboratuvarda kazalara karĢı alınan tedbirler nelerdir? AraĢtırınız. 

 Laboratuvar kazalarında ilk yardım kuralları nelerdir? AraĢtırınız. 

 

2. LABORATUVAR KAZALARINDA ĠLK 

YARDIM 
 

2.1. Ġlk Yardım ve Önemi 
 

Aniden hastalanan veya kazaya uğrayan kiĢilere, sağlık görevlilerinin yardımı 

sağlanıncaya kadar hasta veya kazazedenin durumunun daha kötüye gitmesini önlemek için 

mevcut imkânlar ile yapılan yardıma ilk yardım denir.  
 

Hayat kurtarmaya ya da olası tehlikeleri en aza indirgemeye yönelik bu iĢlemin 

öneminin geniĢ kitleler tarafından bilinmesi gerekiyor. Özellikle ülkemizde trafik kazaları ve 

doğal afetler gibi öngörülemeyen ani kazalar sıklıkla meydana geldiğinden ilk yardım 

eğitimi daha çok önem kazanıyor. Öncelikle, ilk yardım eğitimlerine daha geniĢ katılımlar 

sağlanması gerektiğinin en önemli nokta olduğunu belirtelim. Ülkemizde çok az sayıda kiĢi, 

acil müdahale gerektiren durumlarda neler yapılabileceğini biliyor. Çoğu kiĢi gerek sürücü 

belgesi eğitimlerinde gerekse diğer eğitimlerde ilk yardım öğrenmiĢ olmasına rağmen 

ülkemizde yaĢanan kaza oranı sıklıklarını göz önünde bulundurduğumuzda bilinçli ve 

kuralları iyi özümsemiĢ kiĢi sayısının yetersiz kaldığını görüyoruz. Ġlk yardım konusunda 

dikkat edilmesi gereken diğer nokta ise ilk yardım uygulamalarının bu konuda gerekli 

eğitimi almıĢ kiĢilerce yapılması gerektiğidir. Müdahale edilen hastanın durumunu 

iyileĢtirmek için bilinçsiz uygulamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır. Aksi takdirde, hasta 

iyileĢmeden çok, kötüleĢme ile yüz yüze kalabiliyor. Yapılabilecek en doğru hareket, hastaya 

ilk yardım alanında eğitimli bir bireyin gerekli ilk müdahaleyi gerçekleĢtirmesi ve ardından 

ambulans ve sağlık personelinin geliĢini beklemektir. ĠĢte bu iki noktaya, ilk yardımın daha 

geniĢ kitleler tarafından öğrenilmesi ve ilk yardım yapan kiĢilerin bilinçsiz uygulamalardan 

kaçınması noktalarına uyulduğu takdirde ilk yardımın önemi daha iyi kavranabilecek, bu 

sayede birçok kiĢiye doğru müdahaleler yapılıp ciddi kazaların önüne geçilebilecektir. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Ġlk yardımın „3 T‟ olarak bilinen üç temel ilkesi vardır. Bunlar; teĢhis, tedavi ve 

taĢımadır. 
 

Ġlk yardımın temel ilkelerini daha kavrayabilmek için aĢağıdaki gibi kısaca 

açıklayabiliriz: 
 

 TeĢhis (tanı): Ġlk yardım uygulayacak kiĢi, hasta ya da yaralının hikâyesini 

öğrenir. Hastanın hikâyesi tanı ve tedavi için önemlidir. Örneğin, kaza geçiren 

kiĢinin kaza sırasında kafasını çarpıp çarpmadığı, göğsünün bir yere sıkıĢıp 

sıkıĢmadığı gibi durumların önceden belirlenmesi gerekir. 

 Tedavi: Bu aĢamada yaralı ya da hasta için en uygun olan ilk yardım uygulanır. 

Kazazedenin durumuna göre uygulanacak ilk yardım kuralları ilerleyen 

konularda yeri geldikçe açıklanacaktır. 

 TaĢıma: TeĢhis ve tedavisi yapılan hasta ya da yaralının en yakın sağlık 

kuruluĢuna taĢınması ilk yardımın üçüncü ilkesidir. TaĢıma sırasında 

kazazedelerin durumuna göre öncelikli olan taĢınmalıdır. Hasta ya da yaralının 

taĢınması sırasında da ilk yardım uygulamasına ara verilmeden devam 

edilmelidir. 
 

Ġlk yardımın hedeflerini aĢağıdaki gibi özetlenebilir; 
 

 Solunumun sağlanması, 

 Kanamanın durdurulması, 

 Kan dolaĢımının sağlanmasıdır. 
 

Yukarıdaki üç uygulama ilk yardımın öncelikli hedefleridir. Hayat kurtaran diğer ilk 

yardım hedefleri arasında Ģoka mani olma, haberleĢme ve kazazedenin en yakın ve uygun 

sağlık kuruluĢuna sevk edilmesi yer alır. 
 

Sağlık kuruluĢuna sevk edilirken dikkat edilmesi gereken hususlar: 
 

 Yaranın olması durumunda dıĢ etkilerden korunur. 

 Hasta ya da yaralının vücut ısısı korunmaya çalıĢılır. Bu amaçla soğukta 

hastanın üzeri battaniye, palto, ceket vb. Ģeylerle örtülür. 

 Hasta ya da yaralının çevresinde kalabalık oluĢması önlenir. 

 Hasta ya da yaralının durumu ve kaza hakkında ilgili birimlere haber verilir. 

Böylece ambulans ve diğer teknik yardımların gelmesi sağlanır. 

 Ġlk yardımın hedeflerinin son aĢaması ise yaralı ya da hasta ambulansla, 

ambulans olmadığı durumlarda diğer araçlarla sağlık kuruluĢlarına taĢınmalıdır. 
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Resim 2.1: Ġlk yardım 

Ġnsanlar, günlük hayatlarında birçok kez ilk yardımı gerektiren durumlar ile 

karĢılaĢabilir. Günümüz koĢullarında teknik alandaki geliĢmeler ve dikkatsizlik laboratuvar 

kazalarını artırmıĢtır. KiĢinin böyle durumlarda ilk yardımı bilmesi kazazedenin veya 

kendisinin hayatını kurtarır. Beklemediğiniz bir anda çevrenizdeki birinin solunumunun veya 

kalbinin durması durumunda, müdahale etmek için zaman son derece kısıtlıdır. Tıbbi 

yardımın beklenmesi sırasında kaybedilecek her dakika önemli iken bu aĢamada bilinçli ilk 

yardım hayat kurtarır. 
 

Laboratuvar çalıĢmalarında da kesik, yaralanma, yanma vb. çeĢitli kazalar 

yaĢanabilmektedir. Bu gibi durumlarda uygulanması gereken ilk yardım kurallarının 

laboratuvar elemanlarınca bilinmesi çok önemlidir. 
 

Laboratuvarda çalıĢan hiç kimse isteyerek kazaya neden olmayacağına göre kazaya 

uğrayan kiĢi, ilk ĢaĢkınlık hâlinde elinde olmadan yanlıĢ ve sağlığı tehlikeye sokacak 

hareketler yapabilir. Hatta bazen kendisine yardım edemeyecek durumda bulunabilir. Bu 

nedenle laboratuvarda çalıĢan herkesin ilk yardım konusunda bir anda tereddüt etmeyecek 

derecede bilgili olması ve mümkün olduğunca süratli karar verebilmesi gerekir. 
 

2.2. Ġlk Yardım Malzemeleri 
 

Ġlk yardım çantası en önemli ilk yardım malzemelerinden biridir. Ġlk yardım çantaları, 

zaman zaman kontrol edilmeli ve eksikleri tamamlanmalıdır. Ġlk yardım çantasını sadece 

yönetmelik zarureti olarak görmeyip zor durumda kaldığımızda bize destek olacak bir 

ekipman grubu olarak görmek gerekir. Ġlk yardım çantası acil bir durumda hekim, sağlık 

görevlisi ve ilk yardım eğitimi almıĢ herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilecek Ģekilde 

ekipmanları içermesi bakımından önemlidir.  
 

DeğiĢik firmalarca satıĢı gerçekleĢtirilen çantaları ihtiyaç duyulabileceğini 

düĢündüğünüz diğer malzemelerle de zenginleĢtirebilirsiniz. Artık ilaçlardan oluĢan ilk   

yardım çantaları ya da kutuları hiçbir zaman amaca ulaĢtırmaz. Ġlaçlar, ilk yardım aracı ve 
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gereci değildir. Bilinçsiz uygulanması da ölümle sonuçlanabilir. Ġlk yardım çantaları daima 

en kolay ulaĢılabilen yerde bulunmalıdır. Ġlk yardımcının zaman kaybetmeden ulaĢacağı 

fakat çocukların ulaĢamadığı yükseklikte bir yerde olmalıdır. Kilitlemek uygulamayı 

geciktirebilir. Ġlk yardım çantaları, amaca göre düzenlendiği için değiĢik isimler alır. KiĢisel 

ilk yardım çantası, araç ilk yardım çantası, seyahat çantası ve araç ilk yardım çantası olarak 

bilinmektedir. Ġlk yardım çantasının kapsamı kullanılacağı yere göre değiĢtirilir.  
 

KiĢisel ilk yardım çantası evde, okulda, küçük iĢ yerinde bir veya birkaç kiĢinin 

kullanabileceği araç gereçlerle donatılır. Çantaya ihtiyaç duyacak kiĢinin kronik bir hastalığı 

varsa o hastalığa karĢı önlem almak üzere çantasını düzenleyebilir. 
 

Genel olarak kiĢisel ilk yardım çantasında aĢağıdaki araç gereçler;  

 Flaster, steril paketlenmiĢ gaz bezler, kâğıt gaz bez,

 Gaz kompresler, hazır pansumanlar, termofor, 

 DeğiĢik ölçülerde üçgen ve rulo sargılar, turnike, 

 Kunt uçlu makas, pens, enjektör, plastik buz torbası, 

 Çengelli iğne, pamuk paketleri, termometre, kalem, not defteri, el feneri, 

 Tentürdiyot, alkol, amonyak, karbonat, Ģeker, 

 Ġlk yardım kitabı bulunmalıdır. 

 

Resim 2.2: Ġlk yardım çantası 

Ecza dolapları, herhangi bir kaza anında ilk yardım yapmak için ihtiyaç duyulabilecek 

temel malzemelerin bulunduğu küçük dolaplardır.  

 

Resim 2.3: Ecza dolabı 
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Bir ecza dolabında bulunması gereken baĢlıca malzemeler Ģunlardır: 
 

 Üçgen sargı bezi: Yaralı uzvu dinlendirmek, sarmak amacı ile kullanılır. 

 Gazlı sargı bezi: 10 cm eninde ve 100 cm boyunda olup pansuman ve sargıları 

tutturmak için kullanılır. 

 Tampon gazlı bezi: Bunlar gerek gazlı bezden gerekse çeĢitli sentetik 

maddelerden yapılmıĢtır. Kare Ģeklinde 5x5 cm boyutlarındadır. Kâğıt paket 

içinde mikropsuz (steril) Ģartlarda bulunmalıdır. 

 Flaster: 1,25 cm eninde ve 1 m boyundadır. Pansuman ve sargıları tutturmak 

için kullanılır. 

 Çengelli iğne: Eğer elimizde flaster var ise sargı bezinin tutturulmasında 

çengelli iğne yerine flaster kullanılmalıdır. 

 Yara bandı: Tek tek ya da rulo hâlinde steril olarak hazırlanmıĢ flasterin 

ortasında bir gazlı bez bulunur. Küçük yaraların kapatılmasında kullanılır. 

 Antiseptik solüsyonlar: Antiseptik amaçla yara, yanık tedavileri, bakteriyel 

enfeksiyonlar ve hijyenik amaçla cerrahi el dezenfeksiyonunda kullanılır. 

 Elastik sargı: Elastik özellik taĢımakta olup çoğu kez burkulan eklemi sarmak 

ve basınçlı pansuman yapmak için kullanılır. 5-10 cm eninde ve 1,5 metre 

boyundadır. 

 Ġlk yardım rehberi: Ġlk yardımın yapılıĢ yöntem ve teknikleri anlatan 

kitapçıktır. 

 Pamuk: Kanayan kanı durdurma amaçlı yumuĢak, iĢlenmiĢ beyaz bitkidir.  

 Makas: Herhangi bir Ģeyi kesmeye yarayan kesici alettir. 
 

 

Resim 2.4: Ġlk yardım malzemeleri 

 

2.3. Kesik ve Yaralanmalar 
 

Kesikler ve küçük yaralanmalar günlük hayatımızda sık karĢılaĢtığımız olaylardır. 

Meydana gelen hasar çoğunlukla kendiliğinden geçse de alınması gereken bir takım önlemler 

vardır. Yara mutlaka temizlenmeli ve kanama durdurulmalıdır. Kesikler ve yaralanmalar çok 

değiĢik Ģekillerde meydana gelebilir. 
 



 

 24 

2.3.1. Laboratuvarda OluĢabilecek Kesik ve Yaralanmalar 
 

Laboratuvarda oluĢabilecek kesik ve yaralanmalar dört Ģekilde sınıflandırılır: 
 

 Bıçak gibi kesici bir aletle meydana gelen yaralanmalar: Eğer kesik derinse 

yoğun kanama meydana gelebilir. Kaslar, kas kiriĢleri ve sinirler zedelenebilir. 

Yara mikrop kaparsa enfeksiyon görülebilir. 

 Kırık bir cam veya buna benzer kenarları düzensiz kesici maddelerle 

meydana gelen yaralanmalar: Basit bir kesikten öte daha derin dokular hasar 

görebilir. Enfeksiyon riski daha yüksektir. 

 Derinin sert bir yüzey tarafından tahriĢ edilmesi sonucu meydana gelen 

yaralanmalar: Derideki küçük kan damarları hasar görür. Sızma Ģeklinde 

kanama oluĢur. TahriĢ olan bölge diğer yaralanma Ģekillerinden daha büyük ve 

yara yüzeyi daha kirli olduğu için kolayca bakteri bulaĢabilir. Enfeksiyon riski 

yüksektir. 

  Batma, delinme Ģeklinde meydana gelen yaralanmalar: Çivi gibi delici 

maddeler yaralanmaya neden olur. Nadiren yoğun kanama görülür. Fakat derin 

dokular hasara uğrar ve tetanos riski vardır.  
 

Tüm kesik ve küçük yaralanmalarda en büyük tehlike enfeksiyondur. Özellikle 

yaralanma hayvan ısırıklarına bağlıysa, derin ve karıĢıksa veya yara düzgün Ģekilde 

temizlenmemiĢse enfeksiyon ihtimali artar. 
 

Enfeksiyon belirti ve bulguları arasında aĢağıdakiler sayılabilir: 
 

 Yaradan akıntı gelmesi, yara civarında kızarıklık ve ĢiĢkinlik olması, ağrının 

Ģiddetlenmesi 

 AteĢ, lenf bezlerinde büyüme 

 Yara etrafındaki damarların belirginleĢmesi 
 

2.3.2. Kesik ve Yaralanmalarda Ġlk Yardım 
 

Yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamaları Ģunlardır: 
 

 Sıyrıklar varsa antiseptikle silinebilir yoksa sabunlu su ile yıkanır. Kuru ve 

temiz tutulduğu sürece daha çabuk iyileĢir. Ancak kirli veya ıslak bir iĢ 

yapılacaksa yara mutlaka kapatılmalıdır. 

 Kesik Ģeklindeki yara deri altındaki dokuya, kasa, sinire ve kan damarlarına 

kadar derinleĢmiĢse kesik yaranın kenarları antiseptikle silinir. Yara ağzı uç uca 

getirildikten sonra üzeri steril gazlı bezle kapatılarak yaralı hastaneye götürülür. 

 Yırtık ve kısmi kopuk yaralanmalarında kısmen ya da tam kopmuĢ olan deri, 

yaranın üzerine, normal yerine yerleĢtirilmeli, daha sonra üzeri steril 

pansumanla kapatılmalıdır. Yaralı hemen hastaneye götürülmelidir. 

 Eğer delici yaralarda yabancı cisim varsa yaraya saplanan yabancı cisimler 

çıkarılmaz. Yarada kanama varsa durdurulur. Yara içi kurcalanmamalıdır. Yara 

temiz ve nemli bir bezle örtülür. Üzerine bandaj uygulanır. Tıbbi yardım istenir. 

 Kesik ve yaralanmalarda kanama varsa kesik veya yaranın büyüklüğüne göre 

kesiğin üzerine parmakla baskı uygulayarak, kanayan bölgeyi kalp hizasından 
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yukarıda tutarak, kanama fazla ise tampon uygulayarak veya turnike 

uygulayarak kanama durdurulmalıdır. 

 Yaralarda hiçbir zaman pamuk, kâğıt mendil ya da peçete kullanılmamalı; alkol, 

iyot vb. güçlü dezenfektanlar sürülmemeli; antibiyotik içeren merhem, toz, 

pudra vb. ilaçlar kullanılmamalıdır. Yarayı veya kesiği temizlemeden önce 

ellerinizi mutlaka sabunlu suyla yıkamalısınız. 

 Kesiğin bir müddet kanamasına müsaade edin. Böylece yara içindeki pislik 

dıĢarıya akacaktır. 

 Yarayı yumuĢak bir sabunla bol su akıtarak yıkayın. 

 Daha sonra elinizde bulunan antiseptik solüsyonla yarayı temizleyin. 

Temizleme iĢlemini yaranın merkezinden baĢlayarak dıĢarıya doğru süpürme 

hareketiyle yapın ve süpürme hareketini kullandığınız malzemenin -gazlı bez, 

pamuk, temiz bez parçası- her seferinde temiz bir tarafıyla tekrarlayın. 

 Temizlik iĢlemi bittikten sonra steril bir gazlı bezle veya temiz bir bez 

parçasıyla yaranın üzerine hafifçe basın. Kanama durduktan sonra yarayı 

kapatın. 

 Eğer elinizin altında antibiyotikli pomatlar varsa temizleme iĢlemi sonrası bu 

pomatları ince bir tabaka hâlinde doğrudan doğruya yara bölgesine 

sürebilirsiniz. Fakat delinme Ģeklinde bir yara söz konusuysa pomat 

kullanmamalısınız. 
 

Kesik ve yaralanmalarda doktora baĢvurulması gereken durumlar: 
 

 Üzerine basmanıza rağmen kanama durmuyorsa  

 Ġç kanama Ģüpheniz varsa  

 Belirtiler arasında; hâlsizlik, hızlı soluk alıp verme ve yara boyutuyla 

açıklanamayacak derecede ağrı varsa 

 Eğer hastada kemik kırığı veya özellikle karın içi yaralanma Ģüphesi varsa 

 Kesik veya yaralanma kafadaysa, kafa travması Ģüphesi varsa 

 Yara, eklemlerin veya parmakların hareketini engelliyorsa 

 Kesik veya yaralanma yüzde veya estetik kaygı duyulan bir bölgedeyse 

 Hasta son beĢ yıl içinde tetanos aĢısı olmamıĢsa 

 Enfeksiyon belirtileri varsa  

 

Resim 2.5: Kesik çeĢitleri 
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2.4. Yanıklar 
 

Sıcak bir Ģeyin veya yakıcı bir maddenin etkisiyle vücudun herhangi bir yerinde 

meydana gelen hücre ve doku bozulmasına yanık denir. Kimyevi maddeler, kuru ısı, 

elektrik, alev, radyasyon ve benzeri fiziki tesirler sebebiyle meydana gelen doku hasarı 

olarak da ifade edilebilir. Ġleri memleketlerde her geçen gün yanık yaralanmalarında bir 

artma dikkati çekmektedir. Yanık; vücutta sistemik (genel) bozukluklar meydana getirmesi, 

hastaya olan aĢırı hasarı ve meydana gelen psikolojik yönlerinin yanında aileye yüklediği 

masrafla büyük bir felaket olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

 

Resim 2.6: Laboratuvar yanıkları 

Kalp hastalığı ve kanser gibi hastalıklara nispetle ölüm sayısı düĢük olmakla birlikte, 

yanıklı hastalarda kaybolan iĢ gücü süresi daha fazladır. Bunda yanıkların genç yaĢlarda 

daha fazla görülmesinin de rolü vardır. Ülkemizde elektrik yanıkları oldukça sık görülür. 

Sıcak su yanıklarında ölüm, alev yanıklarından daha azdır. Küçük çocuklarda çok defa sıcak 

su ile haĢlanma Ģeklinde yanıklar meydana gelmektedir. 3-14 yaĢları arasındaki çocuklarda 

ise daha çok alev ve elektrikle olan yanıklara rastlanmaktadır. 15-60 yaĢları arasındaki 

kimselerde iĢ kazaları sonucunda yanıklar olmaktadır. 45°C‟lik bir ısı enerjisiyle olan 

yanıklar kolayca düzelirler. Bunun üstündeki enerjiler vücuttaki proteinlerin parçalanmasına, 

doku ölümlerine yol açarlar.  
 

Eğer yanık sathi ve küçük bir alanda ise kendiliğinden Ģifa bulur. Fakat bütün vücut 

sathının % 25-30‟unu kaplayan bir yanık söz konusu ise yaralının genel durumu bozulabilir, 

hatta hayatı tehlikeye girebilir. Bütün deri tabakalarını tutan yanıklarda ise enfeksiyon 

tehlikesi artmakta ve ayrıca derin yaralara sebep olmaktadır. Bu gibi geniĢ ve derin 

yanıkların tedavisi, özel yanık merkezlerinde yapılabilir. Elektrik yanıklarında meydana 

gelen harabiyetin Ģiddetini çeĢitli faktörler etkilemektedir.  
 

Vücut dokularının elektrik akımına karĢı dirençleri çok farklılık gösterir. Ġletkenlik, 

doku ve su muhtevası ile orantılıdır. Cildin direnci nemle azalır. Bu nem, hafif bir hasarla 

atlatılabilecek bir hadiseyi, öldürücü bir Ģoka çevirebilir. Temas esnasındaki topraklama da 

önemlidir, geçen akım miktarını azaltır. Temasın süresi de önemlidir. ġiddetli bir akımla 

temas sonucunda vücudun dıĢında 10 000 °C‟ a kadar yüksek sıcaklıklar meydana gelebilir, 

cilt ve altındaki dokularda yaygın kömürleĢme ve yanıklara sebep olabilir. Bu tip yanıklar 

çok defa üstteki elbiseleri veya yakındaki eĢyaları tutuĢturarak alev yanıklarıyla 

sonuçlanırlar. Ayrıca dokuların elektrikle direkt ısınması sonucunda meydana gelen hasarlar 

vardır.  
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Akımdan meydana gelen enerji cildi geçerken cilde girdiği ve çıktığı noktalarda, 

geçtiği çizgili kas ve kan damarlarında doku ölümüne sebep olur. Damar kasları çoğu kere 

vücut sathından derinlerde pıhtılaĢmalara yol açar. Bu durum bir elektrik yanığında ilk 

bakıĢta görülenden daha fazla doku yıkımının meydana geliĢini izah etmektedir. Yanan 

bölgedeki damarların geçirgenliği bozulur ve sıvı kaybı baĢlar. Ġlk 8 saatte sıvı kaçağı fazla 

olur, 48 saatte kayıp azalır. Yanık büyükse sıvı kaybı hastayı Ģoka sokabilir. Serumdaki 

proteinler de damar dıĢına kaçar ve kanda protein azalır. Sıcağa hassas olan alyuvarlar 

parçalanır, anemi (kansızlık) meydana gelir. Ġleri devrede yanık bölgesinde bakteriler 

üremeye baĢlar. Yanıkta mevcut olan ölü dokular hastalık yapıcı mikroplar için çok iyi bir 

beslenme vasatıdır. Yanıklarda, geç devrede mikropların vücuda yayılması en sık ölüm 

sebebidir. Yeni meydana gelen bir yanık yaralanmasında hastalığın seyri; yanığın derinliği, 

geniĢliği ve hastanın yaĢına bağlıdır.  
 

Hastanın durumunu baĢlangıçta tespit etmek çok zordur. Ölüm oranı ilerleyen yaĢla 

birlikte artar. Eskiden vücut sathının % 30‟u yanık olan kimselerden çok azı kurtulup 

yaĢayabilirdi. Bugün modern tedavi metotları ile % 50-60‟ı yanık olan kimseler bile hayatta 

kalabilmektedirler. Fakat yine de vücut sathının % 40‟ı yanmıĢ olan kimselerde dikkatli 

olmak gerekmektedir.  
 

Yanığın geniĢliğinin tayin edilmesi: Dokuzlar kaidesi, eriĢkinlerde yanık yüzdesini 

tahmin etmekte kullanılan en kolay yoldur. Bu kaideye göre; baĢ ve boyun toplam vücut 

alanının % 9‟unu, kolların her biri % 9‟unu, gövde ön yüzü % 18‟ini, gövdenin arka yüzü % 

18‟ini, bacakların her biri % 18‟ini, tenasül organları % 1‟ini meydana getirmektedir. 

Çocukların baĢları büyük, kol-bacakları nispeten küçük olduğu için yanık geniĢliğini tayin 

etmede daha değiĢik bir yanık Ģeması kullanılır.  
 

2.4.1. Laboratuvarda OluĢabilecek Yanıklar 
 

 Birinci derece yanıklar: Genellikle kimyasal maddelere maruz kalma, sıcak 

sıvılarla kısa zaman temasla ve gaz patlamaları ile meydana gelir. Ağrılı ve çok 

hassastır. Cilt kurudur, kızarıklık vardır. Bir haftada iyileĢir. Cilt hasarı çok 

sathidir.  

 Ġkinci derece yanıklar: Biraz daha derindirler. ġiddetli parlayıcı sıcaklığa 

(aleve) kısa zaman maruz kalmakla çok sıcak sıvılarla temastan meydana gelir. 

Bu yanıklarda sıvı toplanır, oldukça ağrılı ve hassastır.  

 Üçüncü derece yanıklar: Alevler ve sıcak maddelerle uzunca müddet temas 

sonucunda meydana gelir. Deri köseleĢmiĢtir, kurudur. Ölü beyazı veya kömür 

gibidir. Yanığın Ģiddetinin tersine ağrı yoktur çünkü sinir uçları da ölmüĢtür. El-

ayak, yüz yanıkları, solunum sistemi harabiyeti olan yanıklar olup % 30‟un üstü 

ikinci derece yanıklardır. % 10‟un üstü üçüncü derece olan yanıklar ise kritik 

yanıklardır. Bunlar bir yanık merkezinde tedavi edilir. 
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Resim 2.7: Yanıklarda doku tahribatı 

Yanık olan yerde yapılacak iĢlemler:  
 

 Yanıklı kimse yanık sebebinden hızla uzaklaĢtırılır.  

 YanmıĢ elbiseleri keserek çıkarılır (Özellikle sentetik giyecekler 

çıkarılmalıdır.). 

 Mikropsuz veya temiz bir Ģeye (çarĢaf vb.) sarılır.  

 Kimyevi madde yanıklarında eğer imkân varsa yanmıĢ bölge bol su ile uzun 

süre yıkanır.  

 Ġlk anlarda bağırarak yardım isteyen hastaya ağızdan bir Ģey vermemelidir. 

 Yanıklının doktorun bulunduğu yere hemen gönderilmesi sağlanır.  
 

Hastanede yapılacak iĢlemler:  
 

 Hastanın hava yolunun açık olması temin edilir. Yüz ve boyun derisi 

yanıklarında önceleri az olan solunum zorluğu ödemin artmasıyla saatler 

ilerledikçe artar. 

 Güvenilir bir damar yolu bulunup sıvı vermeye baĢlanır ve kan örnekleri alınır. 

 Ağrı dindirilir. Ağır yanık vakalarında uygun ağrı kesici ve uyuĢturucuların 

erkenden verilmesi gereklidir.  

 Yanma zamanı ve yanık sebebi (etkeni) öğrenilip yanığın değerlendirilebilmesi 

için basitçe durum tetkik edilir. Sıvı tedavisi planı, kazanın oluĢ zamanına göre 

yapılır, hastanın geliĢ zamanına bağlı değildir. Yanıklının ağırlığının ölçülmesi 

sıvı tedavisi için gereklidir.  

 Yanığın derinliğine ve geniĢliğine göre yanık tasnif edilir. Yanık geniĢliği 

yüzde oranı olarak değerlendirilir. YanmıĢ alanın geniĢliği tedavi planlaması 

için kesinlikle gereklidir.  

 Yanık sathı % 20‟den fazla olan bütün yanıklarda idrar sondası uygulanmalıdır. 

Böylece böbreklerin fonksiyonları, idrar bileĢimi, idrar miktarı gibi önemli 
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bilgiler elde edilir. Saatte çıkarılan idrar miktarı verilecek sıvının hızı ve 

miktarında etkilidir. Ġhtiyaca göre sıvı verilmesi ayarlanır.  

 Gereken sıvı ve plazma miktarı hesaplanır. Yanıklı hastalarda yanığın 

ağırlığıyla doğru orantılı olarak yanık yarasından vücut dıĢına plazma ve tuz 

kaybı olur. Plazma ve sıvı kaybı yanığın teĢekkülüyle baĢlar, ilerleyerek sürer. 

Bu sebeple yanığın ilk 48 saatinde kaybedilen sıvı, plazma ve elektrolitlerin 

hızla yerine konulması gereklidir. Bu yapılmazsa Ģokun geliĢmesi önlenemez. 

Gerekli sıvı tedavisinin planlanmasında birçok formül teklif edilmiĢtir. 

Formüller, gerekli sıvı miktarını belirlemede doktora yardımcı olur.  

 Tetanos aĢısı yapılır, geniĢ yanıklarda gerekli antibiyotikler verilir. 
 

Had (akut) safha:  
 

Yara bakımı: Mevzii yara bakımının gayesi enfeksiyonun kontrolü ve yaranın elden 

geldiğince çabuk kapatılmasıdır. Yanıklı hastalar çoğunlukla 48 saat içinde doktora 

baĢvururlar. Daha önce anlatılan iĢlemler uygulandıktan ve sıvı tedavisine baĢlandıktan sonra 

bütün itina yara bakımına gösterilmelidir.  
 

Yara bakımında her iĢlem, mikrop bulaĢmasını en aza indirecek ve cerrahi manada 

temiz ve yara meydana getirecek Ģekilde olmalıdır. Hasta yanık pansuman odasına alınıp 

steril (mikropsuz) çarĢaflar üzerine yerleĢtirilir. Hasta ılık ve steril suyla yıkanır sonra 

cerrahi sabunlarla yıkanarak yara ve ölü dokular temizlenir. Yaranın üzerine antibakteriyel 

pomat sürülür, bunun üzerine de steril gaz bezi dolanır (Sargısız açık pansumanı tercih eden 

merkezler de vardır.). Sızan sıvı emilmelidir, yoksa bu sıvıda bakteriler ürer. Temizleme 

yanık yarası iyileĢinceye kadar gün aĢırı yapılır.  
 

Eğer bir kol veya bacağın bütün çevresini saran derin bir yanık varsa yanmıĢ deri 

gerilip bacağı kolu sıkabilir. Böylece dolaĢım ileri derecede engellenir. Böyle durumlarda 

yanık deri üzerine uzunlamasına derin kesikler yapılmalıdır (eskaratomi). Yanık yarası 

tedavisinde yaraya sürülmek üzere gümüĢ nitrat çözeltisi, sulfamylon, gümüĢ sulfadiazin 

kullanılabilir. 15 gün ila 1 ay içinde yarada granülasyon dokusu geliĢir. 
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2.4.2. Yanıklarda Ġlk Yardım 
 

Isı, kimyasal maddeler, elektrik ve radyasyon etkisi ile deride meydana gelen 

yaralanmalara yanık denir. 

 

Resim 2.8: Yanıklarda ilk yardım 

Yanıklar vücut dokularının yanma derecelerine göre üçe ayrılır: 
 

 Birinci derece yanıklarda deri yüzeyi kızarmıĢtır. Deride kızarıklık, ağrı, yanık; 

bölgede ödem vardır. YaklaĢık 48 saatte iyileĢir. 

 Ġkinci derece yanıklarda içi su dolu kabarcıklar vardır. Derinin kendini 

yenilemesi ile kendi kendine iyileĢir. 5 cm
2
 daha büyük yanıkları için kazazede 

hastaneye götürülmelidir. 

 Üçüncü derece yanıklarda yanık kemiğe kadar ulaĢabilir. Derinin tüm tabakaları 

etkilenmiĢtir. Özellikle de kaslar, sinirler ve damarlar üzerinde etkisi görülür. 
 

Beyaz ve kara yaradan siyah renge kadar aĢamaları vardır. Sinirler zarar gördüğü için 

ağrı yoktur. Böyle yanığı olanlar hemen hastaneye götürülmelidir. Laboratuvarda kaynar su, 

alev, sıcak yüzeyle temas ve çeĢitli kimyasallardan kaynaklanan yanıklar oluĢmaktadır. Eğer 

sıcak cisimler ile temas var ise, kiĢi hâlâ yanıyorsa öncelikle kazazede yanmaktan kurtarılır, 
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temas kesilir. Yanık bölge soğuk su altında tutulur. Yanık yüzeyi büyükse ısı kaybı çok 

olacağından önerilmez.  
 

Ödem oluĢabileceği düĢünülerek yüzük, bilezik, saat vb. eĢyalar çıkarılır. YanmıĢ 

alandaki deriler kaldırılmadan giysiler çıkarılır, gerekirse kesilir. Su toplamıĢ yerler 

patlatılmaz. Yanık üzerine hiçbir madde (ilaç dâhil) sürülmemelidir. Yanık üzeri temiz bir 

bez ile örtülür. Yanık büyük ise tıbbi yardım istenir. Kimyasal maddeler, cilt ile temas 

ettiğinde yanıklara sebep olur. Asit ve diğer kimyasal maddelere maruz kalan kiĢinin 

bulaĢmıĢ çamaĢırları ve ayakkabıları derhâl çıkartılmalıdır. OluĢacak zararı en aza indirmek 

için kimyasal madde bol su ile yıkanarak uzaklaĢtırılmalıdır. Eğer laboratuvarda duĢ varsa 

kazazedeye hemen duĢ aldırılmalıdır. Gözde kimyasal yanıklarda, tek ve ilk acil tedavi 

yıkamaktır. Yıkamak için her türlü temiz su (Serum fizyolojik tercih edilmelidir.) 

kullanılabilir. KoĢullar suyu göze dökmeyi, hastanın baĢını musluk altına sokmayı, su ile 

dolu bir kap içine göz sokularak göz kapaklarının hızla kırpıĢtırılmasını gerektirebilir. Gözü 

yıkarken suyun akıĢ yönü içten dıĢa doğru olmalıdır, aksi hâlde sağlam göz de etkilenebilir. 

Daha sonra her iki göz de kapatılarak hastaneye ulaĢtırılır. Yıkama süresi en az 15 dakika 

olmalıdır. Gözlerin yıkama iĢlemleri eğer laboratuvarlarda var ise göz banyoları ile 

yapılmalıdır. 

 

Resim 2.9: Göz banyosu 

Gözlerde zararlı ıĢınlardan kaynaklanan yanıklar da oluĢmaktadır. Bu durumda gözler 

ıslak petlerle kapatılarak kiĢi hastaneye götürülür. Elektrik çarpmaları da yanıklara sebep 

olabilmektedir. Bu durumda öncelikle yapılması gereken elektriğin kesilmesidir. Bunun için 

elektrik ya ana kaynaktan kesilir veya fiĢ çıkarılır. Bunlar yapılamıyorsa iletken olmayan bir 

araç yardımı ile kazazede elektrikten kurtarılır. Solunumu durmuĢsa suni solunum yapılıp 

hastaneye sevk edilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Kaza ve yaralanmalara karĢı güvenlik önlemlerini alınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Laboratuvarda oluĢabilecek kazalarla 

ilgili kesik ve yaralanmalarla ilgili 

araĢtırmalar yapınız. 

 

 Ġnternetten  faydalanınız. 

 Laboratuvarda yapılması gereken ilk 

yardım ile ilgili araĢtırma yapınız. 

 

 Laboratuvarda uygulanacak ilk yardım 

konusunda bilgi alınız. 

 Ġlk yardım malzemeleri hakkında bilgi 

toplayınız. 

 

 Ġlk yardım malzemelerini ilk yardım 

dolabında bulundurunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 33 

 Yapılan araĢtırma sonuçlarını resimlerle 

destekleyerek sunu hazırlayınız. 

 Sunu ile ilgili gerekli materyalleri 

önceden belirleyiniz. 

 Sınıfta sunum yapınız.  

 
 

 Laboratuvarda sunu için gerekli ortamı 

hazırlayınız. 

 Bu konularla ilgili sınıfta yapılabilecek 

örnek ilk yardım uygulamaları gösteriniz.  

 

 Laboratuvarda arkadaĢlarınızla ilk 

yardımı uygulamalı olarak öğretmen 

nezaretinde yapınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Laboratuvarda oluĢabilecek kazalarla ilgili kesik ve yaralanmalarla 

ilgili araĢtırmalar yaptınız mı? 
  

2. Laboratuvarda yapılması gereken ilk yardım ile ilgili araĢtırma yaptınız 

mı? 
  

3. Ġlk yardım malzemeleri hakkında bilgi topladınız mı?   

4. Yapılan araĢtırma sonuçlarını resimlerle destekleyerek sunu 

hazırladınız mı? 
  

5. Sınıfta sunum yaptınız mı?   

6. Bu konularla ilgili sınıfta yapılabilecek örnek ilk yardım uygulamaları 

gösterdiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi ilk yardımın safhalarından değildir? 

A) Tedbir  

B) TeĢhis 

C) Tedavi 

D) Tahmin 
 

2. Aniden hastalanan veya kazaya uğrayan kiĢilere sağlık görevlilerinin yardımı 

sağlanıncaya kadar o andaki hasta veya kazazedenin durumunun daha kötüye 

gitmemesini önlemek için mevcut imkânlar ile yapılan yardıma ne ad verilir? 

A) Ġlk yardım 

B) Hasta yardımı 

C) Güvenlik yardımı 

D) Bakım yardımı 
 

3. AĢağıda verilen malzemelerden hangisi ecza dolabında bulunmaz? 

A) Sargı bezi 

E) HCl asit 

F) Yara bandı 

G) Pamuk 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi yanık sınıflandırmalarından biri değildir? 

A) derece  

B) derece 

C) derece 

D) derece 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi yaralarda hiçbir zaman kullanılmaması gereken 

malzemelerden değildir? 

A) Pamuk  

B) Gazlı bez 

C) Kağıt mendil 

D) Antiseptik madde 
 

6. AĢağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir? 

A) Solunumun sağlanması 

B) Kanamanın durdurulması 

C) Hastaya yemek yedirilmesi 

D) Kan dolaĢımının sağlanması 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. AĢağıdakilerden hangisi kesik ve yaralanmalarda doktora baĢvurulması gereken 

durumlar değildir? 

A) Üzerine basmanıza rağmen kanama durmuyorsa 

B) Kolaylıkla ilk yardım kuralları uygulanabiliyorsa 

C) Belirtiler arasında; hâlsizlik, hızlı soluk alıp verme ve yara boyutuyla 

açıklanamayacak derecede ağrı varsa  

D) Eğer hastada kemik kırığı veya özellikle karın içi yaralanma Ģüphesi varsa 
 

8. Delici yaralarda yabancı cisim varsa ne tür iĢlem yapılmamalıdır? 

A) Tıbbi yardım istenir. 

B) Yara içi kurcalanmamalıdır. 

C) Temiz ve nemli bir bezle örtülür. 

D) Yarada kanama varsa durdurulmaz. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında laboratuvar kazalarında ilk yardım yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki değiĢik laboratuvarlara gidiniz. Aldıkları güvenlik önlemleri 

hakkında araĢtırma yapınız. 

 Laboratuvarda bulunan tehlikeli kimyasal maddeler nelerdir? AraĢtırınız. 

 Laboratuvar güvenliği ile ilgili yönetmelikler var mı? AraĢtırınız 

 

3. LABORATUVARDA GÜVENLĠK  
 

Laboratuvar güvenliği; laboratuvar çalıĢmasında konu hakkında önceden bilgilenme, 

dikkat, temizlik, düzenli çalıĢma, oluĢabilecek hataların minimuma indirgenmesi ve çalıĢma 

ortamının iyi bilinmesiyle mümkündür. 
 

3.1. Genel Güvenlik Önlemleri 
 

Laboratuvar çalıĢmalarında, hem sonuçların güvenilirliği hem de çalıĢanların sağlığı 

açısından laboratuvar çalıĢma kurallarına aksatılmadan uyulmalı ve genel güvenlik 

önlemlerine dikkat edilmelidir. 
 

Laboratuvarlarda uyulması gereken baĢlıca genel güvenlik önlemleri Ģunlardır: 
 

 Kimyasal maddelerin etkilerinden korunmak amacıyla laboratuvarda çalıĢanlar 

mutlaka önlük giymeli ve mümkün olduğu sürece eldiven kullanmalıdır. 

 Laboratuvar elemanları, laboratuvarda ziynet eĢyası (sallantılı küpe ve bilezik) 

takmamalı, uzun saçlı olanlar saçlarını toplamalıdır. 

 Cam kesme ve mantara geçirme durumlarında ellerin kesilmemesi için özel 

eldiven veya bez kullanılmalıdır. 

 Laboratuvarlarda çok farklı türde yanıcı ve patlayıcı kimyasal madde 

bulunmaktadır. Çıkabilecek bir yangın tehlikesine karĢı bu tür ortamlarda 

amacına uygun yangın söndürme tüpleri mutlaka bulundurulmalıdır. 

 Ecza dolabında neler bulunduğu, yangın söndürme cihazının nasıl çalıĢtığı 

bilinmelidir. 

 Zehirli gazlarla veya bunların oluĢtuğu tepkimelerle çalıĢırken zehirlenmelerin 

olmaması için mutlaka çeker ocak kullanılmalıdır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 3.1: Çeker ocak 

 Ellerde kesik, yara ve benzeri durumlar varsa bunların üzeri ancak su geçirmez 

bir bantla kapatıldıktan sonra laboratuvarda çalıĢılmalı, aksi takdirde 

çalıĢılmamalıdır. 

 Laboratuvarda tek baĢına çalıĢan kiĢi her türlü kaza ihtimaline karĢı yapacağı 

iĢleri bir baĢkasına önceden anlatmalı ve haber vermelidir. 

 Kimyasal maddeler ve cihazlar kullanılırken çalıĢanlar bu kimyasalların ve 

cihazların olası tehlikelerine karĢı bilgilendirilmelidir. 

 Kimyasal ve diğer tüm atıklar, talimatlarına göre uygun kaplara konulmalıdır. 

 Laboratuvarda bulunan argon, azot, amonyak ve benzeri tüpler mutlaka 

vanasından açılıp kapatılmalıdır. 

 Dietil eter, aseton, benzen, etil alkol gibi yanıcı maddelerle çalıĢırken bunların 

yakınında alevin bulunmamasına dikkat edilmelidir. 
  

Bu gibi çözücülerin ısıtılmasında su banyolarından veya elektrikli ısıtıcılardan 

faydalanılmalıdır. Bu çözücülerin uzaklaĢtırılması buharlaĢtırma ile değil, damıtma ile 

yapılmalıdır. 

 

Resim 3.2: Kimyasal güvenlik dolabı 
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3.2. Laboratuvarda ÇalıĢma Prensipleri 
 

Laboratuvarlarda gerek araĢtırma amaçlı gerekse analiz amaçlı çalıĢırken mutlaka 

uyulması gereken kurallar vardır. Bunlar göz ardı edildiğinde geri dönülmesi güç sorunlarla 

karĢılaĢılabilir. Bunlardan önemli olanlarından bazıları aĢağıda maddeler hâlinde yazılmıĢtır. 
 

 Laboratuvarlar yapılan analizin özelliğine uygun bir Ģekilde planlanmalı ve 

çalıĢmalıdır. 

 

Resim 3.3: Planlı çalıĢma 

 Laboratuvarda mutlaka laboratuvar önlüğü ile giyilmelidir. 

 Ayakkabılar laboratuvarda çalıĢmaya uygun olmalı, burnu açık ayakkabı 

giyilmemelidir. 

 Laboratuvarda herhangi bir Ģey yenilip içilmemeli (özellikle sigara), çalıĢırken 

eller yüze sürülmemeli, ağza herhangi bir Ģey alınmamalıdır. 

 Atılacak katı maddeler çöp kutusuna atılmalıdır. Sıvılar atık bidonuna 

boĢaltılmalıdır. 

 Laboratuvarda baĢkalarının da çalıĢtığı düĢünülerek gürültü yapılmamalıdır. 

 Asla Ģaka yapılmamalıdır. 

 Aydınlatma, ısıtma ve havalandırma sistemleri yapılacak analizleri doğrudan 

veya dolaylı olarak etkilemeyecek nitelikte olmalıdır. 

 Laboratuvarda meydana gelen her türlü olay, laboratuvarı yöneten ilgili kiĢilere 

anında haber verilmelidir 

 Laboratuvarı yönetenlerin izni olmadan hiçbir madde ve malzeme 

laboratuvardan dıĢarı çıkarılmamalıdır. 

 Organik çözücüler ve uçucu sıvılar lavaboya dökülmemelidir. 

 Zehirli ve yakıcı çözeltiler, pipetten ağız yolu ile çekilmemelidir. Bu iĢlem için 

vakum ya da puar kullanılmalıdır. 

 Genel olarak toksik olmadığı bilinen kimyasal maddeler bile ağza alınıp tadına 

bakılmamalıdır. 

 Benzin, eter ve karbon sülfür gibi çok uçucu maddeler, ne kadar uzakta olursa 

olsun, açık alev bulunan laboratuvarda kullanılmamalıdır. 

 Zehirli gazlar içeren maddeler ile çeker ocakta çalıĢılmalıdır. 

 Tüm asitler ve alkaliler sulandırılırken daima suyun üzerine ve yavaĢ yavaĢ 

dökülmeli, asla tersi yapılmamalıdır. 
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Resim 3.4: Asit çözeltisi hazırlama 

 Cıva herhangi bir Ģekilde dökülürse üzerine toz kükürt serpilmeli ve bu yolla 

sülfür hâline getirilerek zararsız hâle sokulmalıdır. 

 Kimyasallar taĢınırken iki el kullanılmalı, bir el kapaktan sıkıca tutarken, diğeri 

ile ĢiĢenin altından kavranmalıdır.   

 Asit, baz gibi aĢındırıcı  yakıcı maddeler deriye damladığı veya sıçradığı 

hâllerde derhâl bol miktarda su ile yıkanmalıdır. 

 Bazı kimyasal maddeler birbiriyle reaksiyona girerek yangına veya Ģiddetli 

patlamalara yol açarlar ya da toksik ürünler oluĢtururlar. Böyle maddelere 

geçimsiz kimyasal maddeler denir. Bunlar her zaman ayrı ayrı yerlerde 

muhafaza edilmelidir.  
 

3.3. Kimyasal Maddeler ve Özellikleri 
 

Doğal hâlde bulunan, üretilen, herhangi bir iĢlem sırasında veya atık olarak ortaya 

çıkan her türlü element, bileĢik veya karıĢımlara kimyasal madde denir. 
 

3.3.1. Kimyasalların Sınıflandırılması 
 

Kimyasal maddelerin sınıflandırılmasında alfabetik olarak sınıflandırma metodu 

kesinlikle tercih edilmemelidir. Sadece zararlı olmayan tuzlar, Ģekerler, tamponlar ve diğer 

bazı organik kimyasallar ile standartlar (vitamin ve aminoasit standartları) kendi içlerinde 

alfabetik olarak sınıflandırılabilir. 
 

Tehlikeli kimyasal maddeleri aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırabiliriz: 
 

 Patlayıcı madde: Atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile 

ekzotermik reaksiyon verebilen ve kısmen kapatıldığında ısınma ile 

kendiliğinden patlayan veya belirlenmiĢ test koĢullarında patlayan, çabucak 

parlayan katı, sıvı, macunumsu, jelatinimsi hâldeki maddedir. 
 

 Oksitleyici madde: Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile 

de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddedir. 
 

 Çok kolay alevlenir madde: 0 °C'den düĢük parlama noktası ve 35 °C'den 

düĢük kaynama noktasına sahip sıvı hâldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve 

basıncı altında hava ile temasında yanabilen gaz hâldeki maddedir. 



 

 41 

 Kolay alevlenir madde; 
 

 Enerji uygulaması olmadan ortam sıcaklığında hava ile temasında 

ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen, 

 AteĢ kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden yanabilen ve ateĢ 

kaynağının uzaklaĢtırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı 

hâldeki, 

 Parlama noktası 21 
0
C 'nin altında olan sıvı hâldeki, 

 Su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarda, çok kolay alevlenir 

gaz yayan maddedir. 
 

 Alevlenir madde: Parlama noktası 21 
0
C - 55 

0
C arasında olan sıvı hâldeki 

maddedir. 

  
 Çok toksik madde: Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla 

alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik 

hasarlara veya ölüme neden olan maddedir. 
 

 Toksik madde: Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri 

yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya 

ölüme neden olan maddedir. 
 

 Zararlı madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla 

emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden 

olan maddedir. 
 

 AĢındırıcı madde: Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden 

olabilen maddedir. 
 

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

tekrarlanan temasında lokal eriten, eskar (deride ya da mukozada oluĢan 

kuru, siyahımsı ölü doku kabuğu) veya ödem oluĢumuna neden olabilen, 

aĢındırıcı olarak sınıflandırılmayan maddedir. 
 

 Alerjik madde: Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aĢırı derecede hassasiyet 

meydana getirme özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda 

karakteristik olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan maddedir. 
 

 Kanserojen madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz 

ettiğinde kanser oluĢumuna neden olan veya kanser oluĢumunu hızlandıran 

maddedir.  
 

 Mutajen madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz 

ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluĢumunu 

hızlandıran maddedir. 
 

 Üreme için toksik madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye 

nüfuz ettiğinde erkek ve diĢilerin üreme fonksiyon ve kapasitelerini azaltan ve 
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doğacak çocuğu etkileyecek kalıtımsal olmayan olumsuz etkileri meydana 

getiren veya olumsuz etkilerin oluĢumunu hızlandıran maddedir. 
 

 Çevre için tehlikeli madde: Çevre ortamına girdiğinde çevrenin bir veya 

birkaç unsuru için hemen veya sonradan kısa ya da uzun süreli tehlikeler 

gösteren maddedir. 
 

Tehlikeli kimyasal maddelerin üzerinde bulunan tehlike iĢaretleri, anlamları ve 

alınması gereken önlemler Tablo 3.1 de verilmiĢtir. 
 

3.3.2. Kimyasal Maddelerin Etiketlenmesi 
 

Kimyasal maddeler mümkün olabildiğince orijinal paketlerinde etiketli hâlde 

saklanmalıdır. Kimyasal maddelerin kaplarına (ĢiĢe veya kap) cam kalemi ile 

yazılmamalıdır. Cam kalemi ile yazılan kapların yazıları kolayca silinebilir. Kimyasal 

depoda ve laboratuvarda kullanılan her kimyasal etiketlenmelidir. Etiketler kolay 

çıkmayacak Ģekilde yapıĢtırılmalı ve etiketlerin üzeri Ģeffaf folyo ile 

kaplanmalıdır.Etiketlerin üzeri net ve açıkça okunur Ģekilde yazılmalıdır. Kâğıt etiket 

kullanılıyorsa ıslanınca yazıların akmaması için çini mürekkebi kullanılmalıdır. Etiketlerin 

arkası nemlendirilirken ağza ve dile sürülmemelidir. 
 

Etiket üzerinde maddenin açık adı, içeriği, tehlike iĢareti ve depolanma koĢulları 

bulunmalıdır. Orijinal etiketi yırtılmıĢ, kirlenmiĢ veya benzeri Ģekilde hasar görmüĢ 

kimyasallar yeniden etiketlenmelidir ve yeni etiket, orijinal etiketlerde bulunması gereken 

bilgileri içermelidir (Resim 3.2).  

 

Resim 3.5:Etiket  
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Tablo 3.1: Tehlikeli maddelerin uyarı sembolleri 
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3.3.3. Kimyasal Maddelerin Depolanması 
 

Kimyasal madde saklanacak kaplar uygun malzemeden yapılmalıdır. Organik 

çözücülerin difüzyona uğramasından dolayı bu çözücüler plastik kaplarda saklanmamalıdır. 
 

Bazı kimyasal maddeler ıĢığa maruz kaldıklarında bozunurlar. Bu kimyasallar ıĢık 

geçirmeyen kaplarda saklanmalıdır. Kimyasal maddeler laboratuvarlar da gerekli miktarda 

bulundurulmalı, fazla miktarda ise kimyasal madde deposunda saklanmalıdır. 
 

Zehirli, tahriĢ edici, yanıcı veya partikül yayan kimyasal maddeler az miktarlarda 

çeker ocaklarda bulundurulmalıdır.  
 

Tehlikeli kimyasal maddeler, taĢıma ve depolama esnasında çevre ve insan sağlığına 

zarar vermeyecek Ģekilde ambalajlanmalıdır. Ġçinde bulunan maddenin özelliklerini gösteren 

etiketler kap üzerinde bulunmalı, bu ikazlara uygun olarak depolanmalı ve kullanılmalıdır. 

Tehlikeli kimyasalların etiketlerinde kimyasalın adı (kısaltmasız), tehlike sınıfı, zarar 

vereceği hedef organ, tarih (eğer peroksit olabilen bir madde ise) yazılmalıdır. 
 

Tehlikeli maddelerin konulduğu depolar, depolanan maddenin oluĢturabileceği 

zararlar göz önüne alınarak gerekli ısı, izolasyon, yıldırımdan korunma, havalandırma, 

alarm, yangın söndürme gibi sistemler ile donatılmalı ve amaca uygun inĢa edilmelidir. 
 

Kimyasal depodaki tüm kimyasallar alfabetik olarak değil sınıf kodu ile 

etiketlenmelidir. Kimyasal maddelerin yerleĢtirildiği raflar (yükseltgenler hariç) tahtadan 

yapılmalıdır. Raf yüksekliği 2 metreyi geçmemelidir. Kimyasal maddeler yer seviyesinde 

veya ulaĢılamayacak kadar yüksekte tutulmamalıdır. Depolanması özel bir durum gerektiren 

kimyasallar kendileri için ayrılan kabinlerde bulundurulmalıdır. Depoda duman detektörü ve 

yangın uyarı sistemleri bulunmalıdır. 

 

Resim 3.6:Sınıf kodu ile etiketlenmiĢ kimyasal depo 
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3.3.4. Kimyasal Maddelerle Güvenli ÇalıĢma Kuralları 
 

 Kimyasal maddeler elle tutulmamalı ve cilde teması önlenmelidir. 

 Tüp içinde sıvı maddeleri ısıtırken tüp sürekli çalkalanmalıdır. 

 Kimyasal maddeler hiçbir zaman laboratuvar dıĢına çıkarılmamalıdır. 

 Asit suya yavaĢ yavaĢ ve karıĢtırarak ilave edilmelidir. Kesinlikle asidin üzerine 

su ilave edilmemelidir. 

 Karbon tetra klorür ve benzen, zehirli ve tehlikelidir. Bu sıvılara ve buharlarına 

uzun süre maruz kalınmamaya dikkat edilmelidir. 

 Susuz hidrojen florür ve florik asit ile çeker ocakta çalıĢılmalı, koruyucu 

malzemeler (eldiven, gözlük ve yüz maskesi) kullanılmalıdır. 

 Eterlerin içindeki peroksitler, eterli çözeltilerin damıtılması sırasında patlamaya 

neden olabilir. Bunu önlemek için eterler kahverengi ĢiĢelerde saklanmalı ve 

içine katı potasyum hidroksit ilave edilmelidir. Damıtma sırasında balona 

balonun ¼ kadar eter konmalıdır. 

 Sodyum hiçbir zaman suyun içine atılmamalıdır, aksi takdirde patlamalara 

neden olabilir. 

 Sülfürik asit, nitrik asit, hidroklorik asit, hidroflorik asit gibi asitler ile brom, 

hidrojen sülfür, hidrojen siyanür, klor, amonyak gibi zehirli gazlar içeren 

maddelerle çeker ocakta çalıĢılmalıdır. Gerekirse koruyucu malzeme 

kullanılmalıdır. 

 Benzin, eter ve karbon sülfür gibi çok uçucu maddeler ile açık alevde 

çalıĢılmamalıdır. Eter buharları en az 5 metre, uzaktaki alevden parlayabilir. 

 Cıva herhangi bir Ģekilde bir yere dökülürse vakum ya da köpük tipi sentetik 

süngerlerle toplanmalıdır. Eğer toplanmayacak kadar eser miktarda ise üzerine 

toz kükürt atılmalı ve bu yolla sülfür hâline dönüĢtürülerek zararsız hâle 

getirilmelidir. 

 Kimyasal maddelerin birbirleriyle reaksiyona girerek yangına veya Ģiddetli 

patlamalara yol açabileceği ve toksik ürünler oluĢturabileceği unutulmamalıdır. 

Bu grup bileĢikler geçimsiz kimyasal maddeler olarak adlandırılabilir. Bunlar 

her zaman ayrı ambalaj ve yerlerde muhafaza edilmelidir. Bu maddelerden 

bazıları aĢağıdadır. 
 

 

Resim 3.7: Zehirli kimyasal maddeler 
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BĠRBĠRĠ ĠLE TEMAS ETMEMESĠ GEREKEN KĠMYASALLAR 

Asetilen Klor, brom, flor, bakır, gümüĢ, cıva 

Aseton Konsantre nitrik sülfürik asit karıĢımları 

Aktif kömür Kalsiyum hipoklorür, oksitleyici maddeler 

Alkali metaller (sodyum, 

potasyum) 

Su, karbon tetraklorür, halojenli alkanlar, karbondioksit, 

halojenler 

Amonyak (gaz) 
Cıva (örneğin; manometrelerdeki cıva), klor, kalsiyum 

hipoklorür, iyot, brom, hidrojen florür 

Amonyum nitrat 

Asitler, metal tozları, yanıcı sıvılar, klorat bileĢikleri, 

nitratlar, kükürt, ince tanecikli organik veya yanıcı baĢka 

maddeler 

Anilin Nitrik asit, hidrojen peroksit 

Arsenikli maddeler Tüm indirgen maddeler 

Asitler Asitler 

Yanıcı sıvılar 
Amonyum nitrat, krom VI oksit, hidrojen peroksit, nitrik 

asit, sodyum peroksit, halojenler 

Brom 
Amonyak, asetilen, bütadien, bütan, metan, propan, 

hidrojen, petrol benzini, benzen, metal tuzları 

Karbon tetraklorür Sodyum 

Kalsiyum oksit Su 

Klor 
Amonyak, asetilen, bütadien, bütan, metan, propan, 

hidrojen, petrol benzini, benzeni metal tozları 

Klor dioksit Amonyak, metan, hidrojen sülfat 

Kloratlar 
Amonyum tuzları, asitler, metal tozları, kükürt, ince 

tanecikli organik veya baĢka yanıcı maddeler 

Krom (VI) oksit 
Asetik asit, naftalin, kam fer, gliserin, petrol benzini, 

alkoller, yanıcı sıvılar 

Kumolhidroperoksit siyanür Organik veya anorganik asitler 

Hidrojen peroksit 

Bakır, krom, demir, metaller ve metal tuzları alkoller, 

aseton, organik bileĢikler, anilin, nitro metan, katı ve sıvı 

yanıcılar 

Asetik asit 
Krom (VI) oksit, nitrik asit, alkoller, etilen glikol, 

perklorik asit, peroksitler, permanganatlar 

Hidrojen florür Amonyak (gaz veya çözelti hâlinde) 

Ġyot Asetilen, amonyak(gaz veya çözelti hâlinde) 

Potasyum (bk. Alkali metaller) 

Potasyum klorat (bk. Kloratlar) 

Potasyum perklorat (bk. Kloratlar) 

Hidrokarbonlar (bütan, 

propan, peroksit, benzen) 

Flor, klor, brom, krom (VI) oksit, sodyum 

Hidrosiyanik asit Nitrik asit, alkali 

Bakır Asetilen, hidrojen peroksit 

Selenitler Ġndirgen maddeler 

Sodyum nitrit 
Amonyum nitrat ve diğer amonyum tuzları 
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Sodyum peroksit 

Metanol, etanol, asetik asit anhidriti, buzlu asetik asit, 

benzaldehit, karbon sülfür, gliserin, etilen glikol, etil 

asetat, metil asetat, furfurol 

Okzalik asit GümüĢ, cıva 

Peroksitler Asitler (organik veya mineral) 

Perklorik asit 
Asetik asit anhidriti, bizmut ve alaĢımları, alkoller, kâğıt, 

odun 

Fosfor Kükürt, klorat gibi oksijenli bileĢikler 

Cıva Asetilen, amonyak 

Nitrik asit (deriĢik) 
Asetik asit, anilin, krom (VI) oksit, hidrojen siyanür, 

hidrojen sülfür, yanıcı sıvı ve gazlar 

Nitritler Asitler 

Nitroparafinler Ġnorganik bazlar, aminler 

Sülfürik asit 
Potasyum klorat, potasyum perklorat, potasyum 

permanganat 

Sülfitler Asitler 

Hidrojen sülfür Dumanlı nitrik asit, oksitleyici gazlar 

GümüĢ Asetilen, oksalik asit, tartarik asit, amonyum bileĢikleri 

Tablo 3.2:Birbiri ile teması tehlikeli olan kimyasallar 

 

3.4. Ġlgili Yönetmelikler 
 

3.4.1. Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği 
 

Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği 21634 sayı ile 11 Temmuz 1993 tarihinde Resmî 

Gazete‟de yayınlanmıĢtır. Bu yönetmeliğin amacı, tehlikeli kimyasalların kontrol altına 

alınarak olumsuz etkilerden çevre ve insan korunmasına yönelik idari ve teknik usul ve 

esasları düzenlemektir. 
 

3.4.2. Kimyasal Maddeler ile ÇalıĢmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 

Hakkındaki Yönetmelik 
 

Kimyasal Maddeler ile ÇalıĢmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkındaki 

Yönetmelik 25328 sayı ile 26.12.2003 tarihinde Resmî Gazete‟de yayınlanmıĢtır. Bu 

yönetmeliğin amacı iĢ yerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir Ģekilde iĢlem gören 

kimyasal maddelerin tehlikelerinden ve zararlı etkilerinden iĢçilerin sağlığını korumak ve 

güvenli bir çalıĢma ortamı sağlamak için asgari Ģartları belirlemektir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ  
 

Laboratuvarda genel güvenlik önlemlerini alınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Yangın çıkıĢ kapısı ve yangın 

merdiveninin kontrolünü yapınız. 

 Yangın kapıları dıĢa açıldığını 

unutmayınız. 

 Yangın merdiveninin kapısının açık olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Alarm sisteminin kontrolünü yapınız. 
 Alarm sisteminin çalıĢıp çalıĢmadığını 

kontrol ediniz. 

 Yangın söndürücüleri ve yerlerinin 

kontrolünü yapınız. 

 

 Laboratuvarda yangın söndürücülerin 

bulunup bulunmadığını kontrol etmeyi 

unutmayınız. 

 Elektrik Ģalteri ve yerlerinin kontrolünü 

yapınız. 
 Elektrik Ģalterini açmayı unutmayınız. 

 Gaz tüplerinde kaçak kontrolü yapınız. 

 

 Gaz kaçaklarının olup olmadığını köpük 

kullanarak kontrol ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ  
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 ÇalıĢma yerinin havalandırma 

kontrolünü yapınız. 

 ÇalıĢma yerinin havalandırma kontrolünü 

yapmayı unutmayınız. 

 Laboratuvar zeminini kontrol ediniz. 
 Laboratuvar zeminini kontrol etmeyi 

unutmayınız. 

 Basınçlı tüpleri ve desteğe bağlı olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 

 Basınçlı tüplerin mutlaka sabitlenmiĢ 

olmasına dikkat ediniz. 

 BoĢalan tüplerin açıkta bırakılmamasına 

dikkat ediniz. 

 Çalışma ortamında patlayıcı, alev alıcı, 

yanıcı, yakıcı vb. maddelerin olup 

olmadığını kontrol ederek gerekli önlemleri 

alınız. 

 Patlayıcı, alev alıcı, yanıcı, yakıcı vb. 

maddeleri laboratuvar talimatlarına göre 

saklayınız. 

 Yanıcı ve parlayıcıları güvenlik 

dolaplarında saklayınız. 

 Laboratuvarda bulunan cihazların 

kullanım talimatlarını hazırlayarak asınız. 

 Tüm cihazlar için kullanım talimatı 

hazırlayarak asmayı unutmayınız. 

 ĠĢ sonunda ısıtıcıları ve bekleri 

kapatınız. 

 

 Bunzen beklerinin kapatılıp 

kapatılmadığını kontrol etmeyi unutmayınız. 

 Elektrikli aletlerin fiĢ ve prizlerini 

sürekli kontrol edip bozuk aletleri devre 

dışı bırakınız. 

 Bozuk olan elektrik fiĢ ve prizleri 

değiĢtirmeyi unutmayınız. 

 Laboratuvarı terk ederken tüm alet ve 

cihazları kapatınız. 

 Cihazların kapatılıp kapatılmadığını 

kontrol etmeyi unutmayınız. 
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 Yangın söndürme cihazlarını sürekli 

kontrol ederek zamanında yenilenmesini 

sağlayınız. 

 

 Yangın söndürme cihazlarının yıllık 

bakımını yaptırmayı unutmayınız. 

 Cam ve porselen malzemelerin 

güvenlik ve sağlamlık kontrollerini yaparak 

uygun olmayanları imha ediniz. 

  Cam ve porselen kırıklarına dikkat 

ediniz. 

 Raf ve malzeme dolaplarının güvenli 

olup olmadığının kontrolünü yapınız. 

 Raf ve dolapların konulacak malzemeleri 

taĢıyabilecek sağlamlıkta olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Dolapların ve rafların sabitlenmiĢ 

olmasına dikkat ediniz. 

  

 Kimyasal maddelerin konulduğu kap, 

ĢiĢe vb. etiketleyiniz. 

 Kapların üzerine direk yazı yazmak 

yerine etiket kullanınız. 

 Etiketlerin okunaklı olmasına dikkat 

ediniz. 

 Kimyasal maddelerin konulduğu 

kaplar, ĢiĢeler vb. üzerinde gerekli uyarı ve 

ikaz iĢaretlerinin kontrolleri yaparak gerekli 

uyarı ve ikaz iĢaretlerini koyunuz. 

 

 Kimyasal maddelerin konulduğu kaplar, 

ĢiĢeler vb. üzerinde gerekli uyarı ve ikaz 

iĢaretleri koymayı unutmayınız. 
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 DeriĢik asit ve bazlarla çalıĢırken 

uygun yüz maskesi ve koruyucu gözlük 

takınız. 

 

 DeriĢik asit ve bazlar ile çalıĢırken 

eldiven ve koruyucu gözlük kullanınız. 

 Asitin üzerine su dökmeyiniz. 

 Kolay buharlaĢan çözücüleri alevden 

uzak tutunuz. 

 Kolay buharlaĢan kimyasalları ateĢten 

uzak tutmayı unutmayınız. 

 Kolay buharlaĢan maddeleri kapalı 

kaplarda muhafaza ediniz. 

 Kapların kapaklarının tam kapanır 

olduğuna dikkat ediniz. 

 Yanıcı maddelerin atıklarını hemen atık 

ĢiĢelerine alınız, ağızlarını sıkıca kapatıp 

laboratuvar dıĢında imha ediniz  

 Yanıcı maddelerin atıklarını ateĢten uzak 

tutunuz. 

 Kimyasalların bulunduğu cam ĢiĢe ve 

kapları güneĢ ıĢınlarını almayacak Ģekilde 

muhafaza ediniz.  

 GüneĢ ıĢığı ile bozulabilecek, alev 

alabilecek veya patlayabilecek kimyasalları 

güneĢ ıĢığından uzak tutunuz. 

 Diğer kimyasallarla çalıĢma kurallarını 

uygulayınız. 
 ÇalıĢma kurallarını uyunuz. 

 Kimyasal maddelerin konulduğu kap, 

ĢiĢe vb. etiketleyiniz. 

 Kapların üzerine direk yazı yazmak 

yerine etiket kullanınız. 

 Etiketlerin okunaklı olmasına dikkat 

ediniz. 

 Kimyasal maddelerin konulduğu kaplar, 

ĢiĢeler vb. üzerinde gerekli uyarı ve ikaz 

iĢaretlerinin kontrolleri yaparak gerekli uyarı 

ve ikaz iĢaretlerini koyunuz. 

 

 Kimyasal maddelerin konulduğu kaplar, 

ĢiĢeler vb. üzerinde gerekli uyarı ve ikaz 

iĢaretleri koymayı unutmayınız. 
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 DeriĢik asit ve bazlarla çalışırken uygun 

yüz maskesi ve koruyucu gözlük takınız. 

 

 DeriĢik asit ve bazlar ile çalıĢırken 

eldiven ve koruyucu gözlük kullanınız. 

 Asitin üzerine su dökmeyiniz. 

 Kolay buharlaĢan çözücüleri alevden 

uzak tutunuz. 

 Kolay buharlaĢan kimyasalları ateĢten 

uzak tutmayı unutmayınız. 

 Kolay buharlaĢan maddeleri kapalı 

kaplarda muhafaza ediniz. 

 Kapların kapaklarının tam kapanır 

olduğuna dikkat ediniz. 

 Yanıcı maddelerin atıklarını hemen atık 

ĢiĢelerine alınız, ağızlarını sıkıca kapatıp 

laboratuvar dıĢında imha ediniz  

 Yanıcı maddelerin atıklarını ateĢten uzak 

tutunuz. 

 Kimyasalların bulunduğu cam ĢiĢe ve 

kapları güneĢ ıĢınlarını almayacak Ģekilde 

muhafaza ediniz.  

 GüneĢ ıĢığı ile bozulabilecek, alev 

alabilecek veya patlayabilecek kimyasalları 

güneĢ ıĢığından uzak tutunuz. 

 Diğer kimyasallarla çalıĢma kurallarını 

uygulayınız. 
 ÇalıĢma kurallarını uyunuz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yangın çıkıĢ kapısı ve yangın merdiveninin kontrolünü yaptınız mı?   

2. Alarm sisteminin kontrolünü yaptınız mı?   

3. Yangın söndürücüleri ve yerlerinin kontrolünü yaptınız mı?   

4. Elektrik Ģalteri ve yerlerinin kontrolünü yaptınız mı?   

5. Gaz tüplerinde kaçak kontrolü yaptınız mı?   

6. ÇalıĢma yerinin havalandırma kontrolünü yaptınız mı?   

7. Laboratuvar zeminini kontrol ettiniz mi?   

8. Basınçlı tüpleri ve desteğe bağlı olup olmadığını kontrol ettiniz mi?   

9. ÇalıĢma ortamında patlayıcı, alev alıcı, yanıcı, yakıcı vb. 

maddelerin olup olmadığını kontrol ederek gerekli önlemleri aldınız 

mı? 
  

10. Laboratuvarda bulunan cihazların kullanım talimatlarını 

hazırlayarak astınız mı? 
  

11. ĠĢ sonunda ısıtıcıları ve bekleri kapattınız mı?   

12. Elektrikli aletlerin fiĢ ve prizlerini sürekli kontrol edip bozuk 

aletleri devre dışı bıraktınız mı? 
  

13. Laboratuvarı terk ederken tüm alet ve cihazları kapattınız mı?   

14. Yangın söndürme cihazlarını sürekli kontrol ederek zamanında 

yenilenmesini sağladınız mı? 
  

15. Cam ve porselen malzemelerin güvenlik ve sağlamlık kontrollerini 

yaparak uygun olmayanları imha ettiniz mi? 
  

16. Raf ve malzeme dolaplarının güvenli olup olmadığının kontrolünü 

yaptınız mı? 
  

17. Kimyasal maddelerin konulduğu kap, ĢiĢe vb. etiketlediniz mi?   

18. Kimyasal maddelerin konulduğu kaplar, ĢiĢeler vb. üzerinde gerekli 

uyarı ve ikaz iĢaretlerinin kontrollerini yaparak gerekli uyarı ve ikaz 

iĢaretlerini koydunuz mu? 

  

19. DeriĢik asit ve bazlarla çalışırken uygun yüz maskesi ve koruyucu 

gözlük taktınız mı? 
  

20. Kolay buharlaĢan çözücüleri alevden uzak tuttunuz mu?   

21. Kolay buharlaĢan maddeleri kapalı kaplarda muhafaza ettiniz mi?   

22. Yanıcı maddelerin atıklarını hemen atık ĢiĢelerine alarak, ağızlarını 

sıkıca kapatıp laboratuvar dıĢında imha ettiniz mi? 
  

23. Kimyasalların bulunduğu cam ĢiĢe ve kapları güneĢ ıĢınlarını 

almayacak Ģekilde muhafaza ettiniz mi? 
  

24. Diğer kimyasallarla çalıĢma kurallarını uyguladınız mı?   
 

DEĞERLENDĠRME 
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 



 

 54 

 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 
AĢağıda verilen sorularda doğru seçeneği iĢaretleyiniz 

 

1. Doğal hâlde bulunan, üretilen, herhangi bir iĢlem sırasında veya atık olarak ortaya 

çıkan her türlü element, bileĢik veya karıĢımlara ne denir?  

A) Patlayıcı madde  

B) Kanserojen madde 

C) Kimyasal madde 

D) D)Toksik madde 
 

2. 0 °C'den düĢük parlama noktası ve 35 °C'den düĢük kaynama noktasına sahip sıvı 

hava ile temasında yanabilen gaz hâldeki maddelere genel olarak hangi isim verilir? 

A) Çok kolay alevlenir madde  

B) AĢındırıcı madde 

C) Alerjik madde 

D) Mutajen madde 
 

3. Solunduğunda, deriye nüfuz ettiğinde erkek ve diĢilerin üreme fonksiyon azaltan ve 

doğacak çocuğu etkileyecek kalıtımsal olmayan olumsuz etki veya olumsuz etkilerin 

oluĢumunu hızlandıran maddelere genel olarak hangi isim verilir? 

A) A) Üreme için toksik madde 

B) B) Kanserojen madde 

C) C) AĢındırıcı madde 

D) D) Patlayıcı madde 
 

4. Cıva herhangi bir Ģekilde bir yere dökülürse ne yapılmalıdır? 

A) A) Süpürge ve kürek kullanılarak alınmalıdır. 

B) B) Vakum ya da köpük tipi sentetik süngerlerle toplanmalıdır. 

C) C) Bezle silinmelidir. 

D) D) Elle toplanarak uygun kaba konmalıdır. 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi laboratuvarlarda genel güvenlik önlemlerinden değildir? 

A) A)Eter gibi yanıcı maddelerle çalıĢırken alevin bulunmamasına dikkat 

edilmelidir. 

B) B) Zehirlenmelerin olmaması için iyi bir çeker ocak kullanılmalıdır. 

C) C)Laboratuvarda bulunan argon, azot, ve doğalgaz vanaları açık tutulmalıdır. 

D) D) Cam kesme ve mantara geçirme durumlarında ellerin kesilmemesi için özel 

eldiven veya bez kullanılmalıdır. 
 

6. Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği hangi tarihte yayınlanmıĢtır? 

A) A) 11 Temmuz 1993 

B) B) 10 Temmuz 1994 

C) C) 11 Temmuz 1998 

D) D) 25 Ocak 2000 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. Hangi  kimyasal maddelerle çeker ocakta çalıĢılmaz? 

A) A) Saf su damıtması yapılırken 

B) B) Amonyak gibi zehirli gazlar içeren maddelerle çalıĢırken 

C) C) Benzin, eter ve karbon sülfür gibi çok uçucu maddelerle çalıĢırken 

D) D) Asitler ile brom, hidrojen sülfür, hidrojen siyanür gibi maddelerle çalıĢırken 
 

8. Etiket üzerinde kimyasal maddenin hangi özellikleri bulunmamalıdır? 

A) A) Maddenin açık adı bulunmalıdır. 

B) B) Maddenin içeriği bulunmalıdır. 

C) C) Tehlike iĢareti ve depolanma koĢulları bulunmalıdır. 

D) D) Hangi deneyde kullanılacağı bulunmalıdır. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında zehirlenmelere karĢı güvenlik önlemlerini 

alabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan hastanelerin acil servislerinde zehirlenme teĢhisi koyulan 

hastaların durumunu inceleyiniz.  

 Laboratuvarda bulunan zehirli kimyasalları ve etkilerini araĢtırınız. 

AraĢtırmalarınızı rapor hâline getiriniz. 

 

4. ZEHĠRLENMELER 
 

4.1. Tanım 
 

Herhangi bir kimyasal, organik veya fiziksel madde vücuda girdikten sonra özelliğine 

göre yerel veya genel hasar meydana getirerek ölüme neden oluyorsa bu maddeye zehir; 

olaya ise zehirlenme denir. 
 

Zehirlenmeleri zehrin vücuda giriĢ yoluna göre üç gruba ayırabiliriz: 
 

 Ağız yolu ile olan zehirlenmeler: Gıda, kimyasal maddeler ve ilaçlarla 

meydana gelen zehirlenmelerdir. Zehir ağız yoluyla alındığı için doğrudan 

sindirim sistemine geçer. Etkisini sindirim sisteminin yanında organlarda da 

gösterir. 
 

 Solunum yolu ile olan zehirlenmeler: Tüp gaz, egzoz gazı (karbon monoksit), 

duman ve diğer zehirli gazların solunması sonucunda görülür. Özellikle renksiz 

ve kokusuz zehirli gazlarla meydana gelen zehirlenmelerde kiĢide görülen 

belirtilerin saptanması  hayat kurtaracaktır. 
 

 Deri yolu ile olan zehirlenmeler: Kremler, zehirli gazlar, kimyasal maddeler 

ile temas sonucu ya da ısırma, sokma, enjeksiyon yapma ile meydana gelir. 

Etkilenme durumuna göre yerel veya genel  belirtiler görülebilir. 
 

Zehirlenmelerde genel belirti ve bulgular Ģunlardır: 
 

 Sindirim sistemi bozuklukları (bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal) 

 Sinir sistemi bozuklukları (bilinç kaybı, havale, rahatsızlık hissi ve hareketlerde 

uyumsuzluk) 

 Solunum sistemi bozuklukları (nefes darlığı, morarma ve solunum durması). 

 DolaĢım sistemi bozuklukları (nabız bozukluğu ve kalp durması) 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 4 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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4.2. Laboratuvarda OluĢabilecek Zehirlenmeler 
 

Laboratuvarda meydana gelen zehirlenmeler; kimyasal maddeler ile temastan, 

kimyasal maddelerin ağız yolu ile alınmasından ve kimyasal reaksiyon sonucunda oluĢan 

gazlar veya kimyasal maddelerin buharlarının solunmasından kaynaklanmaktadır. 
 

Ağız yolu ile oluĢan zehirlenmelerde ilk yardım Ģöyle yapılmalıdır: 
 

Zehirli madde henüz yutulmamıĢsa hemen ağızdan çıkartılmalı ve ağız içi bol su ile 

yıkanmalıdır. Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğine göre toksin madde az  miktarlarda 

solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut 

veya kronik hasarlara veya ölüme neden olabilir. Yutulması veya solunması sonucu insan 

vücudunda düĢük oranlarda bulunması ile ya da deriyle temas etmesi hâlinde öldürücü etkiye 

sahip akut etkiler gösterebilecek maddeler toksin (zehirli) madde olarak tanımlanır. 
 

Zehirleyici sıvı ve katı maddeler; anilin, arsenik, metil bromid, karbon tetraklorid, 

çinko fosfit, hidrosiyanik asit, talyum tozları, kurĢun bileĢikleri, magnezyum ve kalsiyum  

kloratlar, civa bileĢikleri, dimetil sülfat, baryum sülfür, metil alkol vb. maddelerdir. Ayrıca 

potasyum siyanür, hidrojen sülfür, hidrojen florür, fosgen, kükürt di oksit, amonyak, klor 

gazı, tetrakloretilen, fenol vb. gibi maddeler, laboratuvarlarda sıkça kullanılan zehirli 

kimyasallardan bazılarıdır. 
 

Bu maddelerin çoğunluğu (toksin) zehirli etkiye sahiptir. Koruyucu gözlük, maske, 

koruyucu eldiven gibi güvenlik malzemeleri kullanılmadan yapılan çalıĢmalarda ve deney 

aĢamalarında meydana gelen kazalarda toksin maddeler insan vücuduna girerek olumsuz 

etkilerini gösterir. 
 

Zehirli maddeler katı, sıvı ve gaz hâlinde bulunurlar. Bazı zehirler, ani etki yaparak 

alınıĢ dozuna göre rahatsızlıklara veya ölüme neden olurlar. Cıva, kurĢun gibi bazı maddeler 

ise vücutta yavaĢ yavaĢ birikerek zamanla etkilerini gösterirler. 
 

4.2.1. Asitler 
 

Asitler, suda eridiğinde hidrojen iyonları (H
+
) üreten madde çözeltileridir. Asitlerin 

çoğu saf katılar, sıvılar, ya da gazlar olarak bulunsa da sadece suda eridiğinde asit gibi 

tepkime verir.  Kimyasal asitler; yanıcı, yakıcı ve buhar fazında zehirleme özelliğine sahip 

maddelerdir. En  sık kullanılan ev temizlik ürünleri olan kezzap, çamaĢır suyu, tuz ruhu, 

lavabo açıcısı, kimyasal parlatıcılar, yağ çözücüleri ve deterjan gibi temizleyicilerden zehirli 

maddeler kasıtlı veya istemeden alınması söz konusudur. Bu tür maddeler göze ve cilde 

direk temas ile de Ģiddetli zarar verebilir. 
 

4.2.2. Gazlar 
 

En sık görülen gaz zehirlenmesi türü karbon monoksittir (CO). Renksiz, kokusuz bir 

gazdır. Gaz yağı, odun, kömür, doğalgaz yanması sırasında açığa çıkabilir. ġofben kazaları, 

halk arasında kömür çalığı olarak bilinen evde ısınma amaçlı mangalda yanan kömüre bağlı 

zehirlenmeler de karbon monoksit zehirlenmeleridir. Küçük kapalı bir garajdaki arabanın 

egzoz gazı 5 dakika içinde ölümcül komaya neden olabilir. 



 

 58 

Karbon monoksit zehirlenmesinin belirtileri dokuların oksijensiz kalmasına bağlı 

olarak oluĢur. Karbon monoksit kokusuz ve renksiz bir gaz olduğundan kiĢiler bunu 

soluduklarının farkına varmayabilirler. Karbon monoksit, merkezi sinir sisteminin oksijensiz 

kalmasına bağlı olarak beyin ölümü yaratarak ölüme neden olur. Karbon monoksitten 

etkilenme süresi uzun olmazsa dokuların oksijensiz kalma süresi de az olacağından orta 

derecede bir hasar oluĢur. Bu durumda tam olarak iyileĢme mümkündür. Ancak bazen 

bellek, görme, iĢitme konuĢma ile ilgili bozukluklar kalabilir. 
 

Laboratuvarda meydana gelen zehirlenmeler kimyasal maddeler ile temastan, 

kimyasal maddelerin ağız yolu ile alınmasından ve kimyasal reaksiyon sonucunda oluĢan 

gazlar veya kimyasal maddelerin buharlarının koklanmasından ya da gaz borusu 

kaçaklarından kaynaklanmaktadır. Böyle bir durumla karĢılaĢıldığında aĢağıdaki tedbirler 

uygulanır: 
 

 Tedbir olarak öncelikle gaz kaynağı kapatılır.  

 Havalandırma sağlanır.  

 KiĢi temiz havaya çıkartılır.  

 Yüzüne su serpilir.  

 Kolları açılıp kapatılır.  

 Gerekiyorsa suni solunum ve kalp masajı yapılır.  

 KiĢi mutlaka sağlık kuruluĢuna götürülmelidir. 

 Klor, brom, hidroklorik asit gibi kimyasalların buharları doğrudan 

solunduğunda zehirlenmelere yol açar. Bu durumda zehirlenen kiĢinin hemen en 

yakın sağlık kuruluĢuna nakli sağlanmalıdır. 

 Hidrojen siyanür, hidrojen sülfür ve karbondioksit gibi maddelerden 

zehirlenmelerde temiz hava önemlidir.  

 Ağır durumlarda suni teneffüs yaptırılır ve gerekirse oksijen kullanılır. Derhâl 

en yakın sağlık kuruluĢuna baĢvurulmalıdır. 
 

4.2.2.1. Boğucu Gazlar 
 

Maskesiz personelin solunum sistemini etkileyerek yıpratan, özellikle akciğerlerdeki 

hava keselerinde bulunan kılcal damarların çatlamasına neden olarak kan sıvısının ciğerlere 

dolmasını ve boğulma olayını meydana getiren bir gazdır.  
 

 Fosgen: Normal olarak kısa etki süreli bir kimyasal maddedir. I. Dünya 

SavaĢı‟nda geniĢ bir Ģekilde kullanılmıĢ ve kimyasal madde ölümlerinin 

%80‟inin bu gaz nedeniyle olduğu belirlenmiĢtir. Üzerinde en fazla araĢtırma 

yapılan gazlardan biridir. 
 

 Kimyasal boğucu gazlar:  Basit boğucu gazların aksine kimyasal boğucu 

gazlar vücutta kimyasal tepkimelere girerek hücre düzeyinde oksijenlenmeyi 

bozarlar ve böylece hücre ölümüne yol açarlar. Bu grup gazların en çok bilinen 

örneği karbondioksittir. Metan, propan – bütan (LPG), azot kimyasal boğucu 

gazlardandır.  
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Akci%C4%9Fer
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ci%C4%9Fer
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4.2.2.2. Zehirli Gazlar 
 

Atmosfere kirletici kaynaklardan yayılan kirleticilere zehirli gaz denir, kükürt di oksit, 

azot oksitler, karbon monoksit, hidrokarbonlar asılı vaziyette bulunan katı partiküllerdir.  

Bunlardan; 
 

 Kükürt bileĢikleri: Petrol ve kömür gibi kükürt içeren maddelerin yakılması ve 

kükürt içeren bazı maddelerin iĢlenmesi sırasında kükürt gazı açığa çıkar. Bu 

kükürt bileĢiklerinin solunması, bronĢit ve astım gibi hastalıklara yol açabilir. 
 

 Azot oksitleri: Azot oksitleri daha çok enerji santrallerinden ve motorlu 

araçların egzoz borularından yayılır. Bir azot oksit olan nitrojen dioksit (NO2 ) 

solunması kalp, akciğer ve karaciğer rahatsızlıklarına ve solunum yolu 

hastalıklarına yol açar. 
 

 Karbon oksitleri: Fosil yakıtların kullanılması ve orman yangınları gibi 

nedenlerle atmosfere büyük oranda karbondioksit (CO2 ) gazı yayılır. Bunun 

yanında, oksijenle metanın tepkimeye girmesiyle oluĢan karbon monoksit (CO) 

bir zehirli gazdır. Karbon oksitleri baĢ dönmesi ve reflekslerde yavaĢlamaya 

sebep olur. Havada yüksek oranda bulunmaları ölümlere neden olabilir.  
 

 Hidrokarbonlar: Motorlu taĢıtlarda kullanılan petrolün tüm olarak yanmaması 

etilen (C2H4) ve benzen(C6H6) gibi hidrokarbonların çevreye salınmasına neden 

olur. Bu hidrokarbonlar, havadaki baĢka kimyasal maddelerle tepkimeye 

girdiğinde gözlere ve solunum yollarına zararlı verir. 
 

Benzen gibi bazı hidrokarbonların kanser yapıcı etkileri de vardır. Bu kirleticilerle 

atmosferik özelliklerin oluĢturduğu kimyasal reaksiyonların en önemlileri ise fotokimyasal 

olaylardır ki bunlardan özellikle florokloro karbonlar, güneĢten gelen zararlı UV 

(ultraviyole) ıĢınlarına karĢı yeryüzünü koruyan ozon tabakasında büyük tahribata yol 

açmaktadır. 
 

Doğal veya insan yapısı sonucu atmosfere karıĢan kirleticiler, her iki hâlde de 

atmosfere yayıldıkları anda hızla kimyasal reaksiyonlar oluĢtururlar ve hava akımları ile 

karıĢır, dağılır, yayılır ve taĢınırlar. Böylece kirleticiler, kaynaktan çıkıp alıcılara ulaĢtığında 

karakterleri değiĢebilir. 
 

Genel olarak kirlilik havadaki katı parçacıklar ve kükürt dioksit miktarına göre 

belirlenir. Oysa atmosferde oluĢan kimyasal olaylarda, organik maddeler büyük rol alır. 

Çünkü organik maddeler, atmosferde ister reaksiyona girsinler ister girmesinler kimyasal 

reaksiyonların çekirdeğini oluĢturur. 
 

4.2.3. Zehirli Madde Yutulması 
 

 Asetik asit, hidroklorik asit, fosforik asit ve sülfürik asit yutulduğunda ağız bol 

çeĢme suyu ile çalkalanmalıdır. Eğer bu mümkün değilse olabildiğince fazla su 

verilmeli, en yakın sağlık kuruluĢuna nakli sağlanmalıdır. (KiĢi baygınsa 

ağızdan hiçbir Ģey verilmemelidir.) 
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 Hidroklorik asit yutulmasında kusmaya izin verilmemelidir. Hastaya bol su 

verilmelidir. Yaralı yüzüstü yatırılmamalı ve hareket ettirilmemelidir. 

 Kromik asit ve dikromatların yutulmasında acilen sodyum bikarbonat çözeltisi 

verilmeli ve sağlık kuruluĢuna haber verilmelidir.  

 Alkalilerin yutulması durumunda ise limon suyu veya sirke karıĢtırılmıĢ bolca 

su verilmeli hemen bir sağlık kuruluĢuna gidilmelidir. 

 Nitratlı bileĢiklerin yutulmasında ise bir bardak suya üç yemek kaĢığı tuz 

ekleyip çözdükten sonra bu karıĢım verilip kusturulmalı ve sağlık kuruluĢuna 

baĢvurulmalıdır. 

 Siyanür tuzlarının yutulması durumunda kiĢi hemen kusturulur ve mutlaka bir 

sağlık kuruluĢuna baĢvurulur. 

 Asit veya bazik madde (korozif madde) içeren sıvılar, petrol ürünleri içilmiĢse 

ve hastanın bilinci kapalı ise hasta kesinlikle kusturulmamalıdır. 

 Asit veya bazik madde (korozif madde) içmiĢ kiĢilerin mutlaka hastane 

tedavisine gereksinimleri vardır: Ne yapılacağına karar verilemeyen durumlarda 

mutlaka ZEHĠR DANIġMA MERKEZĠ (114) aranmalıdır. 
 

Merkez aranmadan önce aĢağıdaki bilgiler toplanmalıdır:  

 Zehirlenme ne ile ve ne zaman oluĢtu? 

 Zehirli maddenin kutu veya prospektüsü var mı? 

 Kutudaki veya ĢiĢedeki miktar ne kadar kalmıĢ, daha önce ne kadarmıĢ, çevreye 

saçılmıĢ mı? 

 Hastanın durumu nasıl? 

 

Resim 4.1: Zehir danıĢma 

Temas yolu ile oluĢan zehirlenmelerde ilk yardım: 
 

 Zehirli sıvı ve gaz bulaĢmıĢ giysiler çıkarılır. Bolca duĢ yapılır, deriye bulaĢmıĢ 

zehirli maddeleri deriden atılır. 

 Etken madde krem veya toz Ģeklindeyse bol akan su ile yıkanır,yara varsa üzeri 

steril gazlı bezle kapatılır. 
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 Yerel belirtiler giderek yayılıyor ve genel belirtiler görülüyorsa kiĢi derhâl bir 

sağlık kuruluĢuna götürülür 

 Amonyum klorür, kobalt klorür, demir klorür, potasyum nitrat, cıva nitratın deri 

ile temasında iyice yıkanmalı, eğer kaĢıntı, döküntü varsa sağlık kuruluĢuna 

baĢvurulmalıdır. 
 

 

Resim 4.2: Zehir iĢareti 

 

4.3. Zehirlenmelerde Ġlk Yardım 
 

Ġlk yardım olarak aĢağıdaki uygulamalar yapılmalıdır. 
 

 Öncelikle paniğe kapılmamalı, sakin olunmalıdır. 

 Kazazede gazlı ortamdan uzaklaĢtırılarak temiz havaya çıkarılmalıdır. 

 Laboratuvarlardan sorumlu kiĢilere haber verilmeli ve ilk yardım haberleĢmesi 

sağlanmalıdır. 

 Kazazedenin akciğer hasarına yol açmamak için hareket etmesi engellenmelidir. 

 Kazazede sakin ve sıcak tutulmalıdır. 

 ġoka karĢı önlem alınmalıdır, uyuması önlenmelidir. 

 Etkilendiği kimyasal madde mutlaka belirlenmeli ve gelecek olan sağlık ekibine 

bilgi verilmelidir. 

 Hastada bilinç kaybı varsa kesinlikle sıvı maddeler içirilmemelidir. 

 Kusma durumunda uygun yan pozisyonda yatırılmalı ve kusmukların nefes 

borusuna kaçması engellenmelidir. 

 Gerekiyorsa suni solunum, kalp masajı yapılmalıdır. 

 Gerekiyorsa hastaneye sevk edilmelidir. 
 

Ağız yoluyla zehirlenmelerde ilk yardım olarak aĢağıdaki uygulamalar 

yapılmalıdır: 
 

 Laboratuvarlardan sorumlu kiĢilere haber verilmeli ve acil yardım ekibi 

çağrılmalıdır. 

 Yutulan kimyasal maddenin ne olduğu belirlenmelidir. 

 Kazazedede bilinçsiz hareketler varsa kendine zarar vermesi önlenmelidir. 

 Giysileri gevĢetilerek rahatlaması sağlanmalıdır. 

 Solunum kontrol edilerek solunum yolları açık tutulmaya çalıĢılmalıdır. 

 Bilinç kaybı varsa suni solunum yapılmalı, gerekiyorsa oksijen verilmelidir. 



 

 62 

 Kusma durumlarında kusmukların nefes borusunu tıkaması engellenmelidir. 

Bunun için yüzükoyun yatar duruma getirilmelidir. 

 Asitler, alkaliler ve petrol ürünleri ile zehirlenmelerde kazazede 

kusturulmamalıdır. 

 Kusturma iĢlemi yapılamayan durumlarda bilinci açıksa hastaya bol sıvı 

verilerek dolaĢımda bulunan zehirleyici maddenin seyreltilmesi fayda sağlar. 

 Bazı durumlarda (zehirleyici maddeye göre) kusturma yapılabilir. Kusturmalar, 

zehir danıĢma merkezinin önerileri doğrultusunda bazı sıvılar içirilerek 

yapılabilir. 

 Gerekli durumlarda hastaneye sevk edilmelidir. Deri yoluyla zehirlenmelerde 

ilk yardım olarak aĢağıdaki önlemler alınmalıdır: 

 Elbiselere bulaĢtıysa hemen çıkarılmalıdır ve zehirli maddenin temas ettiği 

bölgeler bol temiz suyla ve sabunla yıkanmalıdır. 

 Laboratuvar sorumlularına ve acil yardım ekibine haber verilmelidir. 

 Zehirleyici maddenin ne olduğu belirlenmelidir. 

 Zehirli maddenin antidotu belirlenip bununla nötralize yapılabilir. Nötralize 

iĢleminde kullanılan antidot cilde zarar verebilir. Bu nedenle nötralizasyon zehir 

danıĢma merkezi ve acil servis önerilerine göre yapılmalıdır. 

 Solunum güçlüğü varsa suni solunum yaptırılmalı ve solunum yolu açık 

tutulmalıdır. 

 Kazazede yalnız bırakılmamalı ve moral verilmelidir. 

 Deride aĢındırıcı (korozif) etki oluĢmuĢsa yara temizlenip steril bir gazlı bezle 

sarılarak hastaneye sevk edilmelidir. 
 

ġok ve Ġlk Yardım 
 

DolaĢım sistemindeki kanın çeĢitli nedenlerle azalması ve beyine ve hücrelere yeterli 

oksijenin gitmemesi sonucu ortaya çıkar. Kelime anlamı sarsılma demektir. Ġlk yardım için 

en çok gereksinme duyulan Ģok biçimi ciddi bir yaralanma sonucu vücutta yeterli kanın 

dolaĢamaması ve vücudun iĢlevlerini yerine getirememesi ile ortaya çıkan travmatik Ģoktur. 
 

Travmatik Ģoklar ağır derecede yanıklar, yaralanmalar ve kırıklarla bağlantılıdır. Çoğu 

durumda iç ya da dıĢ kanamalar sonucu oluĢan büyük kan kaybı nedeniyle ortaya çıkar. 

ġokun tehlikesi kan kaybının büyüklüğü ile orantılıdır. Kanamayı artıran herhangi bir yanlıĢ 

hareket Ģokun tehlikesini arttırabilir. 
 

 

 

ġok belirtileri Ģunlardır: 
 

 En önemli belirti kiĢinin hâlsizleĢmesidir. 

 Rengi sararır. 

 Terleme baĢlar ve vücut sıcaklığı düĢer. 

 Dudaklarda, alında, avuç içleri ve koltuk altlarında ter damlaları görülür. 

 Kazazede kusar veya mide bulantısından yakınır. 

 Genellikle susuzluk hisseder. 

 Nabız artıĢı hızlı ancak duyulmayacak kadar hafif olabilir. 

 Normalden çok daha hızlı ve bazen çok derin nefes alabilir. 
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 Ancak bu belirtilerin hepsi ilk anda görülmeyebilir. Özellikle ciddi kanamalarda 

 bu belirtiler 1 saat ya da daha sonra ortaya çıkar. 
 

ġokta yapılması gereken ilk yardım kuralları  Ģunlardır: 
 

 Kazazede uygun bir yere sırtüstü yatırılmalıdır. Eğer soluk almada güçlük 

çekiyorsa hastanın baĢ ve göğsü yukarı doğru kaldırılmalıdır. 

 Kan kaybı büyük ya da yaralanma ciddi ise vücudun alt bölümü 

yükseltilmelidir. Bunun için de yastık vb Ģeyler kullanılabilir. Hastanın baĢında 

yara varsa veya soluk almada güçlük çekiyorsa yükseltme iĢlemi 

yapılmamalıdır. 

 Kazazede yerde yatıyorsa altına bir battaniye konulmalıdır. Çevre sıcaklığına 

göre terlemeyeceği bir Ģekilde örtülmelidir. Ancak vücut sıcaklığının büyük 

ölçüde kaybolması önlenmelidir. 

 Kan kaybı büyükse kazazede susuzluk hisseder ve kısa aralıklarla su içmek 

ister. Böyle durumlarda hastanın kusmayacağı dozda ve aralıkta su verilmelidir. 

Kusma ya da bulantı baĢlarsa su verilmemelidir. 

 Kazazedeye en geç bir saat içinde tıbbi yardım yapılmalı ya da hastaneye sevk 

edilmelidir.  
 

 

Resim 4.3: Travmatik Ģok belirtisi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Boğucu gazlar karĢı önlem alınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Bir erlen mayere bir miktar kalsiyum 

karbonat alınız. 

 

 Yeterli miktar kalsiyum karbonatı 

tartınız. 

 Üzerine seyreltik HCl ilave ediniz. 

 

 HCl asidini yavaĢ yavaĢ dikkatli 

dökünüz erlen mayerin ağzını hemen tıpa 

ile kapatınız. 

 Çıkan gazı laboratuvar ortamına salınız. 

 

 Erlen mayerin kapağını dikkatli 

açınız. 

 Sonucu yorumlayınız.  Sizce çıkan gaz ne olabilir tartıĢınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Zehirlenmelere karĢı önlem alınız. 
 

 Bir porselen kapsüle bir miktar kükürt 

tozu alınız. 

 

 Yeterli miktar kükürt  tartınız. 

 Çeker ocakta bir fanus altında yakınız. 

 

 Çeker ocakta titiz çalıĢınız. 

 Çıkan gazı fanusta toplayınız.  

 

 Fanusun tıpasını sıkıca kapatınız  ve 

dikkatli olunuz. 

 Gaz ile ilgili renk giderme deneyi 

yapınız. 
 OluĢan rengi yorumlayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bir erlen mayere bir miktar kalsiyum karbonat aldınız mı?   

2. Üzerine seyreltik HCl ilave ettiniz mi?   

3. Çıkan gazı laboratuvar ortamına saldınız mı?   

4. Sonucu yorumladınız mı?   

5. Bir porselen kapsüle bir miktar kükürt tozu aldınız mı?   

6. Çeker ocakta bir fanus altında yaktınız mı?   

7. Çıkan gazı fanusta topladınız mı?    

8. Gaz ile ilgili renk giderme deneyi yaptınız mı?   
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Kimyasal, organik veya fiziksel madde vücuda girdikten sonra özelliğine göre yerel 

veya genel hasar meydana getirmesine ne ad verilir? 

A) Zehir 

B) Hasta 

C) Tahribat 

D) Obezite 
 

2. Zehirlenmelerde genel belirti ve bulgular aĢağıdakilerden hangisi değildir? 

A) Sindirim sistemi bozuklukları 

B) Solunum sistemi bozuklukları 

C) Sinir sistemi bozuklukları 

D) Gezme dolaĢma isteği 
 

3. Asit alkali zehirlenmelerinde hastanın bilinci kapalı ise hastaya ne tür iĢlem yapılmaz? 

A) Hasta kusturulur.  

B) Hasta kusturulmaz. 

C) Hasta hemen doktora götürülür. 

D) Hasta yatırılır. 
 

4. Zehir danıĢma merkezinin telefon numarası kaçtır? 

A) 114 

B) 115 

C) 118 

D) 121 
 

5. Zehirlenmede hangisi Ģok belirtileri değildir? 

A) En önemli belirti kiĢinin hâlsizleĢmesidir. 

B) Rengi sararır. Kazazede kusar veya mide bulantısından yakınır. 

C) Yemek yeme ihtiyacı hisseder.  

D) Nabız artıĢı hızlı ancak duyulmayacak kadar hafif olabilir. 
 

6. ġokta yapılması gereken ilk yardım kuralları hangisi değildir? 

A) Kazazede uygun bir yere sırtüstü yatırılmalıdır. 

B) Kan kaybı büyük ya da yaralanma ciddi ise vücudun alt bölümü yükseltilmelidir. 

C) Kusma ya da bulantı baĢlarsa su verilmelidir. 

D) Soluk almada güçlük çekiyorsa yükseltme iĢlemi yapılmamalıdır. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. I. Dünya SavaĢı‟nda kullanılmıĢ ve kimyasal madde ölümlerinin %80‟sini teĢkil eden 

gaz hangisidir? 

A) Klor gazı 

B) Argon gazı 

C) Helyum gazı 

D) Fosgen gazı 
 

8. Ağız yoluyla zehirlenmelerde ilk yardım olarak aĢağıdakilerden hangisi yapılmaz? 

A) Yutulan kimyasal maddenin ne olduğu belirlenmelidir. 

B) Bilinç kaybı varsa suni solunum yapılmamalı, gerekiyorsa oksijen 

verilmemelidir. 

C) Solunum kontrol edilerek solunum yolları açık tutulmaya çalıĢılmalıdır. 

D) Kazazede yalnız bırakılmamalı ve moral verilmelidir. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Sağlık bilimi, sağlık hizmetleri, koruyucu hekimlik gibi konuları kapsayan bilim 

dalına hijyen denir. 
 

2. (   ) El ve ayak temizliğinin tamamlayıcısı tırnak temizliğidir. Tırnaklar küt 

kesilmelidir. 
 

3. (   ) Temizlik ve dezenfeksiyon terimini geniĢ kapsamlı tanımlayan sözcüğe sanitasyon 

denir. 
 

4. (   ) Kâğıt mendil yaralarda hiçbir zaman kullanılmaması gereken malzemelerdendir. 
 

5. (   ) Aniden hastalanan veya kazaya uğrayan kiĢilere sağlık görevlilerinin yardımı 

sağlanıncaya kadar o andaki hasta veya kazazedenin durumunun daha kötüye 

gitmemesini önlemek için mevcut imkânlar ile yapılan yardıma ilk yardım denir. 
 

6. (   ) Birinci derece yanıklar genellikle kimyasal maddelere maruz kalma, sıcak sıvılarla 

kısa zaman temasla ve gaz patlamaları ile meydana gelir. 
 

7. (   ) Cıva herhangi bir Ģekilde bir yere dökülürse süpürge ile süpürülmelidir. 
 

8. (   ) Zehir danıĢma merkezinin telefon numarası 118‟dir. 
 

9. (   ) Kimyasal, organik veya fiziksel maddenin vücuda girdikten sonra özelliğine göre 

yerel veya genel hasar meydana getirmesine zehir denir. 
 

10. (   ) Zehirlenmede Ģok belirtileri kiĢinin hâlsiz kalması ve sararmasıdır. 
 

11. (   ) Laboratuvarın her bölümünde temizlik, sanitasyon, dezenfeksiyon, iĢlemleri yazılı 

talimatlara göre periyodik olarak yapılmalı. 
 

12. (   ) Aniden hastalanan veya kazaya uğrayan kiĢilere sağlık görevlilerinin yardımı 

sağlanıncaya kadar o andaki hasta veya kazazedenin durumunun daha kötüye 

gitmemesini önlemek için mevcut imkânlar ile yapılan yardıma ilk yardım denir. 
 

13. (   ) Amonyak gibi zehirli gazlar içeren maddelerle çalıĢırken çeker ocakta çalıĢılmaz. 
 

14. (   ) Etiket üzerinde kimyasal maddenin açık adı bulunmamalıdır. (    ) 
 

15. (   ) Antiseptik madde yaralarda hiçbir zaman kullanılmaması gereken malzemelerden 

değildir. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1. B 

2. C 

3. A 

4. D 

5. D 

6. D 

7. B 

8. C 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. D 

2. A 

3. B 

4. D 

5. C 

6. C 

7. B 

8. D 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. C 

2. A 

3. A 

4. B 

5. C 

6. A 

7. A 

8. D 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. A 

2. D 

3. B 

4. A 

5. C 

6. C 

7. D 

8. B 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. D 

2. Y 

3. D 

4. Y 

5. D 

6. D 

7. Y 

8. Y 

9. D 

10. D 

11. D 

12. D 

13 Y 

14. Y 

15. Y 
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