
T.C. 

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIDA TEKNOLOJĠSĠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATUVAR KAZALARI VE ĠLK 

YARDIM 
524KI0008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara, 2011



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir. 

 PARA ĠLE SATILMAZ.   

 



 

 ii 

 

 

AÇIKLAMALAR ........................................................................................................ v 
GĠRĠġ ........................................................................................................................... 1 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 ........................................................................................ 3 
1. GÜVENLĠ ÇALIġMA VE TEHLĠKELĠ KĠMYASALLAR ................................... 3 

1.1. Asitler ve Özellikleri ......................................................................................... 4 
1.2. Bazlar ve Özellikleri .......................................................................................... 4 
1.3. Asitler ve Bazlarla ÇalıĢma Kuralları ............................................................... 4 

1.4. Laboratuvarda Kullanılan Diğer Kimyasallar ................................................... 6 

1.4.1. Özellikleri ve ÇalıĢma Kuralları ................................................................ 8 

1.4.2. OluĢabilecek Kazalarda Alınacak Önlemler ............................................ 18 
UYGULAMA FAALĠYETĠ ................................................................................... 22 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ......................................................................... 23 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 ...................................................................................... 26 
2. YANIK, KESĠK VE YARALANMALAR ............................................................ 26 

2.1. Laboratuvarda OluĢabilecek Yanık Kazaları .................................................. 26 
2.1.1. Kimyasal Yanıklar .................................................................................... 26 

2.1.2. Elektrik Yanıkları ..................................................................................... 27 
2.1.3. Sıcak Su ve Sıcak Sıvılarla OluĢan Yanıklar: .......................................... 28 

2.2. Yanık Kazalarını Önlemek Ġçin Alınacak Önlemler ....................................... 28 

2.2.1. Kimyasal Yanıklarda Ġlk Yardım ............................................................. 28 

2.2.2. Göz Yıkama Solüsyonları ........................................................................ 29 
2.2.3. Elektrik Yanıklarında Ġlk Yardım ............................................................ 30 
2.2.4. Sıcak Su ve Sıcak Sıvılarda OluĢan Yanıklarda Ġlk Yardım .................... 31 

2.3. Laboratuvarda OluĢabilecek Kesik Ve Kanama Kazalarının Nedenleri ve 

Alınacak Önlemler ................................................................................................. 31 

2.3.1. Yaralanmalarda Ġlk Yardım ...................................................................... 32 
2.3.2. Kanamalarda Ġlk Yardım .......................................................................... 32 

UYGULAMA FAALĠYETĠ ................................................................................... 33 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ......................................................................... 34 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ –3 ..................................................................................... 37 
3. LABORATUVARDA YANGIN ÖNLEMLERĠ ................................................... 37 

3.1. OluĢma KoĢulları ve Tanımı ........................................................................... 37 

3.2. Yangından Korunmak ve Kazaları Önlemek Ġçin Laboratuvarda Alınması 

Gereken Önlemler .................................................................................................. 38 
3.3. Yangın Anında Alınması Gereken Önlemler .................................................. 39 
3.4. Yangın ÇeĢitleri ............................................................................................... 40 

3.4.1. A Sınıfı Yangınlar .................................................................................... 40 
3.4.2. B Sınıfı Yangınlar .................................................................................... 40 

3.4.3. C Sınıfı Yangınlar .................................................................................... 40 
3.4.4. D Sınıfı Yangınlar .................................................................................... 40 

3.5. Yangın Söndürücü Olarak Kullanılan Malzemeler ......................................... 41 

ĠÇĠNDEKĠLER 



 

 iii 

3.5.1. Su .............................................................................................................. 41 
3.5.2. Karbondioksitli Söndürücüler .................................................................. 41 
3.5.3. Soda Asit Tipi Söndürücüler .................................................................... 42 
3.5.4. Köpüklü Yangın Söndürme Cihazları ...................................................... 42 

3.5.5. Halokarbonlu Yangın Söndürme Cihazları .............................................. 42 
3.5.6. Kum .......................................................................................................... 42 
3.5.7. Travma ve Yangın Battaniyeleri .............................................................. 43 

UYGULAMA FAALĠYETĠ ................................................................................... 44 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ......................................................................... 47 

4. LABORATUVARDA OLUġABĠLECEK ZEHĠRLENMELER VE ĠLKYARDIM

 .................................................................................................................................... 51 

4.1. Zehirlenmeler ve Ġlk Yardım ........................................................................... 51 
4.1.1. Solunum Yoluyla Zehirlenmeler .............................................................. 52 

4.1.2. Ağız Yoluyla Zehirlenmeler ..................................................................... 52 
4.1.3. Deri Yoluyla Zehirlenmeler ..................................................................... 53 
4.1.4. Alınacak Önlemler ................................................................................... 53 

4.2. ġok ve Ġlk Yardım ........................................................................................... 54 
4.3. Laboratuvarda Bulunması Gereken Ġlk Yardım Malzemeleri ......................... 55 

4.3.1. Ġlk Yardım Dolabı .................................................................................... 55 
UYGULAMA FAALĠYETĠ ................................................................................... 58 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ......................................................................... 59 

MODÜL DEĞERLENDĠRME .................................................................................. 62 

CEVAP ANAHTARLARI ......................................................................................... 74 
KAYNAKÇA ............................................................................................................. 76 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 iv 

 



 

 v 

AÇIKLAMALAR 
KOD 524KI0008 

ALAN Gıda Teknolojisi 

DAL / MESLEK Gıda Kontrol /Gıda Laboratuvar Teknisyeni 

MODÜLÜN ADI Laboratuvar Kazaları ve Ġlk Yardım 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül, uygun ortam sağlandığında yönetmeliklere, 

laboratuvar çalıĢma kurallarına ve ilk yardım kurallarına 

uygun olarak laboratuvar kazalarına karĢı önlemler alabilme, 

kaza anında da basit ilk yardım uygulamaları yapabilme bilgi 

ve becerilerinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠK Laboratuvar kazalarını önlemek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli bilgileri alıp, uygun ortam 

sağlandığında yönetmeliklere, laboratuvar çalıĢma 

kurallarına ve ilk yardım kurallarına uygun olarak 

laboratuvar kazalarına karĢı önlemler alabilecek, kaza anında 

da basit ilk yardım uygulamaları yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Ġlgili Yönetmeliklere uygun olarak kimyasal kazalara 

karĢı önlemler alabileceksiniz. 

2. Laboratuvar çalıĢma kurallarına uygun olarak yanık, 

kesik ve yaralanmalara karĢı önlem alabileceksiniz. 

3. Ġlgili yönetmeliklere uygun olarak yangına karĢı 

önlemler alabileceksiniz. 

4. Ġlk yardım kurallarına uygun olarak laboratuvarda 

oluĢabilecek zehirlenmelere karĢı önlemler alabilecektir. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Kimyasal maddeler (asitler, bazlar, hidroklorik asit, perklorik 

asit, permanganatlar, eter, alkali metaller, gümüĢ bileĢikleri, 

cıva, kurĢun, kadmiyum, nikel, formaldehit, hidrojen sülfür, 

hidrojen siyanür, arsenik, sülfürik asit, karbontetraklorür, 

karbon monoksit, azototoksitleri, kükürt oksitleri ), tahta raflı 

ve kapaklı dolaplar, ĢiĢeler vb. elektrikli cihazlar ( etüv, kül 

fırını vb. ), porselen ve cam malzemeler (erlen, beher, balon, 

mezür vb.) ilk yardım seti, ecza dolabı. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek kendi 

kendinizi değerlendireceksiniz. 

Modül sonunda ise kazandığınız bilgi, beceri ve tavırları 

ölçmek amacıyla öğretmen tarafından hazırlanacak yazılı ve 

uygulamalı ölçme araçları ile değerlendirileceksiniz. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 
Gıda laboratuarında çalıĢmak bazı kurallara uymayı ve azami dikkati gerektirir. Zira 

analiz sırasında kullanılan ve kullanılması düĢünülen kimyasalların taĢınması, depolanması 

ve kullanılmasında bazı tehlikeler söz konusudur. Ayrıca bunların kullanılmaları sonucu 

ortaya çıkan atıklarda çevrenin ekolojik dengesini bozabilmektedir. Bu olumsuzlukların 

önlenebilmesi için kimyasalları kullanırken gerekli güvenlik tedbirlerin alınması ve saptanan 

kurallara uyulması zorunludur. 

 

Bu modül; güvenli çalıĢma, tehlikeli kimyasal yönetmeliği, tehlike ve güvenlik 

iĢaretleri, en çok kullanılan kimyasallar ve bunlarla çalıĢırken uyulması gereken kurallar ile 

laboratuvarda oluĢabilecek kazalar ve basit ilk yardımı kapsamaktadır. 

 

Bu modülü tamamladığınızda, uygun ortam sağlandığında yönetmeliklere, laboratuvar 

çalıĢma kurallarına ve ilk yardım kurallarına uygun olarak laboratuvar kazalarına karĢı 

önlemler alabilecek, kaza anında da basit ilk yardım uygulamaları yapabilme yeterliliğine 

sahip olabileceksiniz 

 

Severek gelmiĢ olduğunuz alanınızda baĢarılı olacağınızı ve bu baĢarınız sayesinde 

rekabet gücümüzün artacağını, daha kaliteli ürünler üretebileceğimizi biliyoruz. Ülkemizin 

bizlerden beklediği de budur. Sizlerin baĢarı ve mutluluğu, bizlerin ve ülkemizin baĢarısıdır. 

Modülün sizlere gerekli bilgi ve beceriyi sunacağını biliyor, baĢarılar diliyoruz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda ilgili yönetmeliklere uygun olarak kimyasal kazalara 

karĢı önlemler alabileceksiniz. 
 
 

 

 

 
 

 Kimya laboratuarlarında uyulması gereken genel kurallar nelerdir? AraĢtırınız 

ve sunu haline getiriniz ve arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

1. GÜVENLĠ ÇALIġMA VE TEHLĠKELĠ 

KĠMYASALLAR 
 

Laboratuvarda çalıĢma kurallarının baĢında ”güvenli çalıĢma“ gelmektedir. 

Laboratuarda alınacak güvenlik önlemlerinin en önemlileri; 

 

 Tehlike kaynakları hakkında yeterli bilgiye sahip olunması, 

 Herhangi bir nedenle tehlikeli bir durumla karĢılaĢıldığında yapılacak olan 

iĢlemlerin eksiksiz ve yanlıĢsız uygulanmasıdır.  

 Bu nedenle çalıĢmaya baĢlamadan önce; 

 Kullanılacak kimyasal maddelerin özellikleri iyi bilinmeli ve çalıĢmalar 

sırasında dikkatli olmalıdır.  

 Araçların kullanım kılavuzları dikkatlice okunarak kullanım kurallarına 

uyulmalıdır.  

 Araçlardan kaynaklanabilecek tehlikeler hakkında yeterli bilgiye sahip 

olmalıdır.  

 

Kaza anında uygulanacak ilk yardımın hızlı ve yöntemine uygun olarak yapılması da 

ayrıca önemlidir. 

 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 
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1.1. Asitler ve Özellikleri  
 

Deriye temas ettiğinde, solunduğunda, ağız yoluyla alındığında kuvvetli tahriĢ edici 

maddelerdir. 
 

Asit çözeltilerinin deriĢimi arttıkça tahriĢ edici özellikleri de artar. DeriĢik asitler 

seyreltme amacıyla suyla karıĢtırılınca ekzotermik tepkime sonucu çok büyük ısı açığa çıkar 

ve sıçramalara neden olur. 

 

 Asitler birçok metal kapları, bazı plastik kapları kolayca çözerler.  

 Giysilere bulaĢtığında yakıcı, delici özellik gösterirler.  

 Bazıları (HCN gibi) zehirlidirler. H2SO4, HF, HCL gibi asit buharları solunum 

yolları ve göz mukozasını tahriĢ ederek aĢırı tahribatlara neden olurlar. 

 Halojenler, Ag, Hg, alkali metaller gibi maddelerle temas ettiklerinde ısı açığa 

çıkaran patlayıcı tepkimeler verirler. 

 

Bu nedenle asitlerle çalıĢırken yukarıda belirtilen özellikler dikkate alınarak 

çalıĢılmalıdır.  

 

1.2. Bazlar ve Özellikleri 
 

NaOH, KOH gibi anorganik bazlar ve birçok organik bazın deriĢik çözeltileri kuvvetli 

tahriĢ edici ve aĢındırıcı maddelerdir. 

 

Bunlarla çalıĢırken deriye temas etmemesine dikkat edilmelidir. Eğer temas ettiyse 

kaza anında bol su ile yıkanarak temizlenmeli veya % 1‟lik seyreltik asetik asit çözeltisi ile 

nötrleĢtirilmelidir. 

 

1.3. Asitler ve Bazlarla ÇalıĢma Kuralları 
 

Asitlerle ve bazlarla çalıĢma sırasında Ģu önlemler alınmalıdır: 

 

 Asit buharlarını solumamak için uygun maskeler kullanılmalı, gözü korumak 

için koruyucu gözlük takılmalıdır. 

 Asitlerle temas edildiğinde giysilere bulaĢma varsa hemen çıkarılmalıdır. 

 Asitin bulaĢtığı bölge bol su ile iyice yıkanarak temizlenmeli, yıkama sırasında 

diğer bölgelere yayılmamasına da dikkat edilmelidir.  

 Asit buharı solunmuĢ veya sıvı ağız yoluyla alınmıĢ ise azar azar su içilmelidir. 

 Su yoksa asitin bulaĢtığı bölge seyreltik (% 1‟lik) NaHCO3 çözeltisi ile 

nötürleĢtirilmeli veya pamuk, sargı bezi gibi emici maddelere emdirilerek 

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

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

mümkünse çeker ocakta çalıĢılmalıdır. 

 DeriĢik asitlerin seyreltilmesi sırasında aĢırı miktarda ısı açığa çıkacağı için 

dikkatli olunmalıdır. Bu iĢlem sırasında kullanılan cam araçta ısınma oluĢursa 

hemen akan su altında soğutulmalıdır. 

 Tüm asitler ve bazlar seyreltilirken, daima damıtık suyun üzerine ve yavaĢ 

yavaĢ dökülmeli, asla tersi yapılmamalıdır. 

 ĠĢlem sırasında seyreltik asit çözeltisi ve seyreltik baz çözeltisi üzerine kap 

hafifçe eğilerek kabın kenarından çözelti üzerine sızacak Ģekilde yavaĢça su 

eklenmelidir. Eğer deney tüpü kullanılıyorsa, tüpün ağız kısmı yüze gelecek 

Ģekilde tutulmamalıdır.  

 Asitlerle ve bazlarla çalıĢılırken göze sıçramıĢsa, göz kapakları iyice açılarak 

bol su ile iyice yıkanmalı, gerektiğinde seyreltik borik asit ile (% 2‟lik) 

temizlenmelidir.  

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

vakum ya da puar kullanılmalıdır. 

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

ile ĢiĢenin altından kavranmalıdır. 

 Deney tüplerinin parmakla kapatılıp çalkalanmasından kaçınılmalıdır. 

 Asitli atıklar asla çözgenler, metal kontaminasyonu olan sıvılar v.b sıvılarla 

karıĢtırılmamalıdır. 

 BoĢ asit - baz ĢiĢeleri su ile çalkalandıktan sonra atılmalıdır. 

 Asit ve bazlar nötralize edilmeden giderlere verilmemelidir. Nötralizasyon, 

çeker ocak içinde gerçekleĢtirilmelidir. 

 Asit dökülen alan baz ile; baz dökülen alan asit ile nötralize edildikten sonra 

hemen su ile silinmelidir. 
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1.4. Laboratuvarda Kullanılan Diğer Kimyasallar  
 

Laboratuvar çalıĢmalarında insan sağlığına zararlı kimyasal maddelerle çalıĢılır. 

ÇalıĢan kiĢinin sağlığı açısından bu maddelerin tanınması ile bu maddelerle temas halinde 

oluĢabilecek zararlı etkilerin önceden bilinmesi ve olası kazaların önlenmesi mümkündür. 

Kaza anında neler yapılacağı mutlaka laboratuvarlarda yazılı olarak bulundurulmalı, kazaya 

uğrayan kiĢi bir sağlık kuruluĢuna götürülmelidir.  

 

Burada bu kimyasalların bir listesi verilmiĢtir.  

 

Ağır metaller Hidrojen peroksit 

Aromatik nitro bileĢikleri Hidrojen sülfit 

Aldehitler Hidrojen syanid 

Alkali metaller Ġnorganik amidler 

Alkali tuzları (NaOH, KOH) Karbon disülfür 

Amonyak Karbon tetraklorür 

Benzen Klorlu hidrokarbonlar 

Civa Ksilen 

Eterler Metil alkol 

Fenoller Nitrat ve nitritler 

Florlu hidrokarbonlar Nitrik asit 

Formaldehit Okzalik asit 

Fosfor Perkloratlar 

Halojenler Toluen 

Tablo 1.1:Tehlikeli kimyasallar 
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Bazı kimyasal maddeler de birbiriyle reaksiyona girerek yangına veya Ģiddetli 

patlamalara yol açarlar ya da toksik ürünler oluĢtururlar. Böyle maddelere geçimsiz 

kimyasal maddeler denir. Bunlar her zaman birbirlerinden ayrı olarak muhafaza 

edilmelidir. Bu maddeler Ģunlardır: 

 

KĠMYASALIN ADI KARIġMAMASI GEREKEN KĠMYASALLAR 

Aktif karbon Kalsiyum hipoklorür, oksidan maddeler 

Alkali metaller (Na, K.vb.) Hidrokarbonlar ve sulu çözeltileri, su 

Amonyak Civa, klor, iyot, brom, kalsiyum 

Amonyum nitrat Toz halindeki metaller, yanıcı sıvılar, kükürt, kloratlar, tüm 

asitler, nitritler 

Anilin Hidrojen peroksit, nitrik asit 

Asetik asit Kromik asit, nitrik asit, hidroksil içeren bileĢikler, etilen glikol, 

perklorik asit, peroksitler, permanganatlar 

Asetilen Flor, klor, brom, bakır, civa, gümüĢ 

Aseton DeriĢik nitrik asit, deriĢik sülfürik asit 

Bakır Asetilen, hidrojen peroksit 

Brom Amonyak, asetilen, bütan ve diğer petrol gazları, turpentin 

Civa Asetilen, amonyak 

Flor Bütün maddeler 

GümüĢ Asetilen, oksalik asit, tartarik asit, amonyak, karbondioksit 

Hidroflorik asit Amonyak 

Hidrojen peroksit Bakır, krom, demir, metal ve metal tuzları, yanıcı sıvılar, anilin, 

nitrometan 

Hidrojen sülfit Nitrik asit, oksidan maddeler 

Hidrokarbonlar Flor, klor, brom, kromik asit, sodyum peroksit (benzen, eter) 

Hidrosiyanik asit Nitrik asit, alkaliler 

Ġyot Asetilen, amonyak 

Kalsiyum oksit Su 

Klor Amonyak, asetilen, bütan ve diğer petrol gazları, turpentin 

Kloratlar Amonyak, toz halindeki metaller 

Kromik asit Asetik asit, gliserin, bazı alkoller, yanıcı sıvılar, turpentin 

Kükürtlü hidrojen Nitrik asit, oksidan gazlar 

Nitrik asit Asetik asit, anilin, kromik asit, hidrosiyanik asit, hidrojen sülfit, 

yanıcı sıvılar ve gazlar 

Oksijen Yağlar, gres, hidrojen, yanıcı sıvılar, yanıcı katılar ve yanıcı 

gazlar 

Okzalik asit GümüĢ, civa 

Perklorik asit Asetik anhidrit, alkoller, karbon tetra klorür, karbon dioksit 

Potasyum permanganat Gliserin, etilen glikol, benzaldehit, sülfürik asit 

Sodyum nitrat Amonyum nitrat, diğer amonyum tuzları 

Sülfürik asit Kloratlar, perkloratlar, permanganatlar 

Yanıcı sıvılar Amonyum nitrat, kromik asit, hidrojen peroksit, nitrik asit, 

halojenler 

Tablo 1.2:Birbirleri ile karıĢmaması gereken kimyasal maddeler 
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1.4.1. Özellikleri ve ÇalıĢma Kuralları  
 

Hidrojen Florür 

 

 Susuz hidrojen florür gazı, solunum yollarında Ģiddetli tahriĢlere neden olur. 

 Hidrojen florür çözeltisi de solunum yollarında ve özellikle deride çok kuvvetli 

aĢındırıcı etki yapar. 

 Bu madde ile çalıĢırken kesinlikle çeker ocakta çalıĢılmalıdır. 

 Eldiven, koruyucu gözlük ve yüz maskesi kullanılmalıdır. 

 

Hidroklorik Asit 

 

 Deriyle temas ettiğinde bol suyla yıkanmalıdır. 

 Ardından da NaHCO3 çözeltisi ile nötürleĢtirilmelidir. 

 Klorik asitler kolaylıkla reaksiyona girerler. Bu asitler bir yere sıçradığı zaman 

gerekli önlemler alınmalıdır. Temizleme sırasında üç faktör önemlidir: 

 Molekülün su ile reaksiyonu, 

 Kimyasal maddenin ve parçalanma ürünlerinin aĢındırıcı (korrozif) 

özelliği, 

 Ġnsanda yaptığı irritasyonlar. 

 

Onun için klorik asitleri temizlemede su kullanılmamalıdır (Ancak vücuda sıçraması 

halinde, bol su ile yıkanmalıdır). Reaksiyon sonunda ortaya çıkan ısı, klorlu maddeyi 

buharlaĢtırır. Buharın kokusu irrite edicidir.  

 

Klorik asitler bir yere sıçradığı zaman önce üzerine kum, sodyum bikarbonat veya 

ikisinin karıĢımı dökülmelidir. Biraz bekleyip metal veya plastik bir kaĢıkla kazınmalıdır. 

Kumun bırakacağı leke çok az ve açık renklidir. 

 

Perklorik Asit ve Permanganatlar 

 

 Perklorik asit ve KMnO4,  LiKMnO4 HMnO4 gibi permanganatlar, kuvvetli 

yükseltgen maddelerdir.  

 Bunlar kolay yükseltgenen maddelerle tepkimeye girdiklerinde patlama 

tepkimeleri verebilirler.  

 Bunlar üzerine sülfürik asit döküldüğünde de patlamalar olabilir. 
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Eter 

 

 Eter damıtılırken, peroksit oluĢumu nedeniyle patlamalar oluĢabilir.  

 Bunu önlemek için biraz katı potasyum hidroksit eklenmeli  

 Damıtma kabının 1/4‟ünü geçmeyecek Ģekilde eter konulmalıdır. 

 Deri ile temasları kurutucu etkiye sahiptir. Uzun süre temas sonucu dermatit 

oluĢur.  

 Belli Ģartlarda yanıcıdırlar. Örneğin etil eterin 45°C'da yanmaya baĢladığı iyi 

bilinir.  

 Yanmaya statik elektrik de sebep olabilir (buhar).  

 Eter yangınlarını söndürmek için karbondioksit kullanılır. Bir yere eter sıçradığı 

zaman yapılacak iĢ, eteri süngere emdirip çeker ocak altında buharlaĢtırmaktır. 

Laboratuvarlarda genellikle dimetileter ve en çok detil eter kullanılır. Bunlar 

kolay buharlaĢan maddelerdir. 

 

Alkali Metaller  

 

 Çok etkin maddelerdir. (Na, K gibi vb )  

 Hava ortamında saklanamazlar. 

 Petrol eteri içinde saklanırlar. 

 Bu metaller su ile sulu asitler ile çok Ģiddetli ve patlamalar Ģeklinde ekzotermik 

tepkimeler vererek hidrojen gazı çıkarırlar. 

 Çıkan hidrojen gazı kendiliğinden tutuĢup yanabilir.  

 Bu maddeler asla lavabolara dökülmemelidir. 

 Bu metallerle çalıĢırken çok dikkatli olunmalı ve yukarıdaki bilgiler göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

 Alkali metal atıklarını yok etmek için izopropil alkol kullanılır. Alkali metaller 

alkollerle; 

2

1
R OH Na R O Na H

2

       tepkimesine göre alkolat tuzlarına 

dönüĢürler ve etkileri kaybolur. 
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GümüĢ BileĢikleri 

 

 AgNO3 çözeltisi göz ve solunum yollarında tahriĢe neden olur. 

 Deriye temas ettiğinde Ag2O oluĢumu nedeniyle deriyi siyah renge boyar. 

 Amonyaklı gümüĢ bileĢikleri ile çalıĢırken kabın dibinde siyah renkli bir çökelti 

oluĢabilir (Amonyak – Ag - kompleksi). 

 KarıĢtırma ve çalkalama anında patlamaya neden olabilir. 

 Bu nedenle atıklar laboratuvar ortamında saklanmamalıdır. 

 Atık ĢiĢelerine konularak uzaklaĢtırılmalıdır. 

 

Toksik Metaller 

 

 ÇeĢitli yollardan insan ve hayvan bünyesine girdiğinde değiĢik zararlar veren 

metallere toksik metaller denir.  

 Toksik metallerin canlı bünyesine verdiği zararlar; 

 Metalin cinsine,  

 Vücuda alınan doza  

 Canlının bünyesine bağlı olarak değiĢmektedir. 

 Doğada bulunan metallerden toksik olanların sayısı, toksik olmayanların 

sayısına göre daha azdır. Toksik metallerin bazıları doğada az miktarda bulunur. 

Bu da, toksik özelliği azaltan bir etki olarak görülmektedir. 

 Toksik metallerin en önemlileri civa, kurĢun, kadmiyum ve nikel‟dir. 

 Bu metaller su, hava ve gıdalarla vücuda alınır. Bunlar; doğrudan veya 

bileĢikleri halinde vücuda girerek alındıkları doza göre toksik etkilerini 

gösterirler. 

 Metalik kirlenmelerin çoğu sularda toplanır.  

 Metal bileĢiklerinin suda çözünmesiyle suya metal iyonları geçer.  

 Bazı metaller çözünmeden suyun dibinde de toplanabilir.  

 Metal iyonlarını bitkiler alır ve onlardan da besin zincirine geçer. 
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Civa 
 

 Civa, oda sıcaklığında sıvı olan bir metaldir (donma noktası -39
o
C, kaynama 

noktası 357
o
C). 

 Kolay buharlaĢır ve buharı çok tehlikelidir.  

 Odaya yayılmıĢ ise solunum yoluyla insan vücuduna girer.  

 Bu yüzden civa ile çalıĢırken bu özelliğine çok dikkat edilmelidir.  

 Civa, kesinlikle ağzı açık kaplarda tutulmamalıdır.  

 Asetilen ve amonyak ile temas ettirilmemelidir. 

 Civa ile çok kirlenmiĢ yerler çinko ya da kükürt tozu karıĢımının serpilmesi ile 

temizlenmelidir.  

 Atıklar, kurallara uygun olarak toplama kaplarına alınmalıdır. 

 Herhangi bir Ģekilde dökülürse derhal vakum kaynağından yararlanılarak 

temizlenmelidir. Köpük tip sentetik süngerler vasıtasıyla da toplanabilir. Eğer 

toplanamayacak kadar eser miktarda kalırsa üzerine kükürt serpilir ve bu sayede 

sülfür haline getirilerek zararsız kılınır. 

 

KurĢun 

 

 KurĢun, yumuĢak ve kolay iĢlenebilme özelliği nedeniyle birçok alanda 

kullanılmaktadır. 

 Erime noktası düĢük olduğundan kolayca sıvı haline getirilip, istenen Ģekillerde 

döküm yapılabilir. Birçok metalle alaĢım oluĢturabilir. 

 Kimyasal etkinliğinden dolayı hava oksijeni ile birleĢerek üzeri koruyucu bir 

oksit tabakası ile kaplanır ve kurĢunla yapılan ürünler (su boruları vs…) çok 

uzun süre dayanabilir.  

 Bu özelliklerinden dolayı kurĢun, çok çeĢitli alanlarda kullanılmaktadır. Bu 

durum, kurĢunla sürekli çalıĢmayı gerektirir. ÇalıĢmalar sırasında kurĢun 

zehirlenmelerine çok sık rastlanır.  

 Ayrıca; birçok kurĢun bileĢiğinin suda çözünmesiyle kurĢun iyonları besin 

zincirine; oradan da insanlara geçer ve kurĢun zehirlenmelerine yol açar. 

 KurĢunun bazı bileĢikleri ( tetraetil kurĢun gibi) benzinin yanma kalitesini 

artırmada kullanılır. Benzine katılan tetraetil kurĢun ve tetrametil kurĢun benzin 

buharı ile havaya karıĢır ve çevre için sorun oluĢturur. 

 YetiĢkin bir insan kanının 100 ml‟sinde 60–100 µg kurĢun bulunması 

zehirlenmenin iĢaretidir. 100 ml kandaki kurĢun miktarı 120 µg „ı aĢmıĢ ise çok 

tehlikeli kurĢun zehirlenmesi söz konusudur. Ciddi tedavi gerekir. 
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Nikel 

 

 Nikel bileĢiklerinden sülfatlar, klorürler ve nitratlar suda çözünürler.  

 Nikel bileĢiklerinin solunum yolu ile alınması durumunda, solunum sisteminde 

tahriĢe neden olur ve immun sisteminde zayıflama görülür. 

 Nikel iyonları, biyolojik sistemlerde bulunan trifosfat, aminoasit, peptit, protein 

ve deoksiribonükleikasit gibi bazı maddelerle kompleksler oluĢturur ve bu 

Ģekilde zehirlenmelere yol açar. 

 

Formaldehit 

 

 Formaldehitin en önemli etkisi, körlüğe yol açmasıdır.  

 

Fosgen 

 

 Yakıcı ve tahriĢ edici bir gazdır.  

 Vücuda çoğu zaman solunum yoluyla alınır.  

 Öksürme, nefes darlığı, göğüste basınç oluĢturur.  

 Yüksek deriĢimde fosgen soluyan bir kimse ilk anda rahatsızlık hissetmeyebilir; 

fosgen zehirlenmesinin etkisi geç ortaya çıkabilir. Birkaç saat sonra 

rahatsızlanmalar görülür. 

 Fosgen çoğu zaman bazı organik bileĢiklerin parçalanması sonucu veya CO2 ile 

klor gazının temasında ortaya çıkar. 

 Bu madde ile çalıĢırken maske takılmalı ve mutlaka çeker ocakta çalıĢılmalıdır. 

 

Hidrojen Sülfür 

 

 Laboratuvarda daha çok ağır metal katyonlarının sülfür halinde çöktürülmesinde 

kullanılır.  

 Ġnsan vücuduna solunum yoluyla girer. Bu madde ile çalıĢırken solumamaya 

dikkat edilmelidir.  

 Yüksek dozda vücuda alındığında enzimleri bloke eder, merkezi sinir sistemini 

olumsuz yönde etkiler. 

 Solunum yollarında tahriĢlere neden olur. Koku alma duyusunu azaltır; baĢ 

ağrısı, mide bulantısı oluĢturur, yüzde yeĢilimsi renk meydana gelir. 

 Yüksek dozda alındığında solunum durur ve koma hali gözlenir. 
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Hidrojen Siyanür 

 

 Hidrojen siyanür gaz halindedir.  

 Sulu çözeltisi zayıf asit özelliği gösterir. 

 Zehirleyici ve tahriĢ edici özelliği vardır. 

 Bu madde ile çalıĢırken mutlaka maske takılmalı, çeker ocakta çalıĢılmalı ve 

çok dikkatli olunmalıdır.  

 Vücuda solunum yoluyla veya sulu çözeltisinin deri ile temas etmesi sonucu 

alınır. 

 

Arsenik 

 

 Yarı metal özellik gösteren bir elementtir.  

 Erime noktası düĢük olduğundan kolayca buharlaĢır.  

 Arsenik buharları 800
o
C‟da As4 , 1700

o
C‟da As2  molekülleri halinde bulunur. 

 Arsenik buharları, solunum yolu ile alındığında çok Ģiddetli zehir etkisi gösterir. 

 Birçok arsenik bileĢiği de aynı etkiyi gösteren kuvvetli zehirlerdir.  

 Arsenik sülfür fare zehiri olarak kullanılmaktadır.  

 Arsenik bileĢikleri tatsız olduklarından, yiyeceklere karıĢtığında yerken fark 

edilmezler. Bu nedenle çok dikkatli çalıĢılmalıdır.  

 

Sülfürik Asit 

 

 Laboratuvarda ve sanayide en çok kullanılan asitlerden birisidir.  

 Sülfürik asit buharlarının solunması, göze sıçraması ve deriye teması sonucu 

oluĢan zehirlenmelerde deride tahriĢ ve aĢınmalar görülür. 

 Laboratuvar ortamında kazaların pek çoğu deriĢik sülfürik asit çözeltisinin 

seyreltilmesi sırasında meydana gelmektedir. Bilinçsiz olarak ve kuralına uygun 

olmayacak Ģekilde seyreltme yapılırken sıçramalar sonucu asit yanıkları 

oluĢmaktadır. Sulandırılırken, asit daima yavaĢ ve dikkatlice suya dökülür, asla 

tersi yapılmaz. 

 Özellikle dumanlı sülfürik asit çok tehlikelidir. Laboratuvarda özel kaplarda 

saklanmalı ve bu asitle çalıĢırken buharını solumamak için mutlaka yüz maskesi 

kullanılmalı ve deriye temas ettirilmemelidir. 
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Karbontetraklorür 

 

 Laboratuvar çalıĢmalarında çoğunlukla çözücü olarak kullanılır.  

 Fazla miktarda solunduğunda solunum güçlüğü, baĢ ağrısı, benizde solukluk ve 

nabız düĢmesi görülür.  

 Böbreklere ve beyine zarar verebilir.  

 

Nitrik Asit 

 

 DeriĢik nitrik asit çözeltisine kezzap da denilmektedir. 

 Deriye döküldüğünde derin ve kalıcı yanıklar oluĢur.  

 Buharında nitrik asit (HNO3) ve azot oksit molekülleri bulunur. Bu moleküller 

zehirlidir. 

 Zararı ve tehlikesi konsantrasyonu arttıkça artar. Yüksek konsantrasyondaki 

nitrik asitle çeker ocakta çalıĢılmalıdır. 

 Dumanlı ve deriĢik nitrik asit vücut ve özellikle gözler için tehlikelidir. Yüksek 

ısıda son derece zehirli nitrojen oksit buharları verir. 

 

Azot Oksitleri ( NO, N2O, N2O3, NO2, N2O5 ) 

 

 Bunlardan nitrojen monoksit (NO) ve nitrojen dioksit (NO2) toksik özellik 

gösterir. 

 Dinitrojen peroksit (N2O5) asidik anhidrit olup, havanın nemi ile veya su ile 

Ģiddetli tepki vererek nitrik asit oluĢturur.  

 

Okzalatlar 

 

 Bunlar dokular ve kan tarafından emildiklerinden kalsiyumu çöktürürler. 

OluĢan kalsiyum okzalat çözünmez. 

 Okzalatların akut olarak solunması, irritasyon dolayısıyla insana zararlıdır, 

önlem alınmalıdır. 

 Fakat okzalatların kronik olarak solunması halinde, böbrek tübüllerinde 

kalsiyum okzalat taĢları oluĢur. 

 Deriden kronik absorbsiyon sonucu kanda yeteri kadar kalsiyum okzalat 

oluĢturup kan dolaĢımını etkilerler. Olay kangrenle sonuçlanabilir. 

 

Glasial Asetik Asit 

 

 Oldukça aĢındırıcıdır( korozif).  

 Yanıkları çabuk iyileĢmez, mutlaka bir sağlık kuruluĢuna baĢvurulmalıdır. 
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Hidrofluorik Asit 

 

 Son derece tehlikelidir.  

 Vücudun neresine değerse değsin Ģiddetli yanıklar yapar ve çabuk iyi olmaz.  

 Buharı da solunumda tehlikeli olup, fazlası ölüme neden olabilir. Bu bakımdan 

ancak iyi iĢleyen bir çeker ocak içinde kullanılır. 

 

Pikrik Asit 

 

 Kuru olunca patlayıcı olduğundan daima, en az %10 sulu hâlde muhafaza edilir. 

 Tehlikeli kimyasal maddeler yönetmeliği, 11 Temmuz 1993 tarih ve 21634 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıĢtır. Bu yönetmelik; tehlikeli kimyasalların 

kontrol altına alınarak olumsuz etkilerinden çevre ve insanların korunmasına 

yönelik idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektedir. 

 

Tehlikeli Madde Ve Müstahzarların Etiketlenmesinde Kullanılacak Tehlike Sembol ve 

ĠĢaretleri 

 

Tehlike Özelliği Sembolü ĠĢareti 

Patlayıcı: Patlayıcı madde veya atık, kendi baĢına 

kimyasal reaksiyon yoluyla belli bir sıcaklık ve basınçta 

ve hızla gaz oluĢmasına ve çevresindekilerin zarar 

görmesine neden olabilecek katı veya sıvı halde madde 

veya atık (ya da maddelerin veya atıkların karıĢımı) 

demektir.  

E 

 
SıkıĢtırılmıĢ yanmayan gazlar: Hava ve oksijen ile 

temasında yanmayan ancak patlayıcı ve/veya toksik 

etkileri bulunabilen gazlardır. ĠĢaretindeki kaplı tüpe 

yapıĢtırılmıĢ bant üzerine zararlı etkisi not edilmiĢtir. 

  

 
Parlayıcı sıvılar parlayıcı kelimesi "tutuĢabilen" 

kelimesiyle aynı anlamdadır. Parlayıcı sıvılar, kapalı 

hazne deneyinde 60.5 derece, açık hazne deneyinde ise 

65.6 derecenin altındaki sıcaklıklarda parlayıcı bir 

buhar bırakan sıvılar, sıvı karıĢımları, çözeltide veya 

süspansiyonda katı madde ihtiva eden maddelerdir. 

(örneğin boya, vernik, cila gibi maddeler içerip tehlikeli 

özellikleri nedeniyle baĢka bir sınıfa dahil edilen 

maddeler içermeyen maddeler.) Açık hazne deneyleri 

ile kapalı hazne deneylerinin sonuçları kesinlikle 

kıyaslamalara olanak tanımadığından ve hatta aynı 

deneyin sonuçları sık sık değiĢkenlik gösterebildiğinden 

F+  

F 
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bu türden farklılıkları göz önüne alarak yukarıdaki 

rakamlardan farklı olarak getirilecek yasal 

düzenlemeler, bu tanımın özüne uygun olacaktır.  

Parlayıcı katılar: Patlayıcılar sınıfının dıĢında olup da 

taĢınmaları sırasında karĢılaĢılacak koĢullarda kolayca 

tutuĢabilen veya sürtünme nedeniyle alev almaya neden 

olabilen veya katkıda bulunabilen katılar ya da atık 

katılardır 

F+  

F 

 
Kendiliğinden yanmaya müsait katılar veya atıklar: 
Normal taĢımacılık koĢullarında veya havayla temas 

yüzünden kendiliğinden ısınmaya ve bu Ģekilde 

yanmaya müsait maddeler veya atıklar. 

F+  
F 

 
Suyla temas hâlinde parlayıcı gazlar bırakan  

maddeler veya atıklar: Suyla temas durumunda 

kendiliğinden parlayan veya  tehlikeli sayılacak 

miktarlarda parlayıcı gazlar bırakan maddeler veya 

atıklar. 

F+  

F 

 
Oksitleyici: Kendilerinin yanıcı olup olmamasına 

bakılmaksızın, oksijen verme yoluyla diğer maddelerin 

yanmasına neden olan veya katkıda bulunan madde 

veya atıklar. 
O 

 
Organik peroksitler: Çift değerlikli 0–0 yapısına sahip 

organik maddeler veya atıklar kendi kendine hızlanan 

egzotermik bozunmaya uğrayabilecek olan ısıl açıdan 

dengesiz maddelerdir. 
O 

 
Zehirli (akut): Yutulması, solunması veya deriyle 

temas etmesi durumunda ölüme, ciddi Ģekilde 

yaralanmaya veya insan sağlığının zarar görmesine 

neden olabilecek maddeler veya atıklar. 
T+ 

 
Enfeksiyöz maddeler: Ġnsanlarda veya hayvanlarda 

hastalıklara yol açtığı bilinen veya Ģüphelenilen zararlı 

mikro organizmaları veya bunların toksinlerini içeren 

maddeler veya atıklar. 
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Radyoaktif maddeler: Bir cismin içinden geçerken 

doğrudan doğruya veya dolaylı olarak iyonlaĢtırıcı 

etkisi olan ıĢın yayan maddelerdir.  

 
Korozif maddeler: Canlı dokuyla teması halinde 

kimyasal olarak dokuya ciddi zararlar verebilen veya 

sızıntı halinde diğer mallara ya da ulaĢtırma araçlarına 

zarar verebilen hatta tümüyle tahrip edebilen veya baĢka 

türden tehlikeler yaratabilen maddeler veya atıklar. 

C 

 
Hava veya suyla temas halinde toksik gaz 

bırakılması: Hava veya su ile temas halinde tehlikeli 

sayılacak miktarda toksik gazlar bırakabilecek maddeler 

veya atıklar. 
 

 
Toksik (gecikmiĢ veya kronik) : Yutuldukları, 

solundukları ya da deriden içeri girdikleri takdirde 

kanserojen etkiler de dahil olmak üzere gecikmiĢ veya 

kronik etkilere yol açabilen maddeler veya atıklar. 
T 

 
Ekotoksik (çevre için tehlikeli): Serbest halde 

bulunmaları durumunda, biyoyoğunlaĢma 

(biyoakümülasyon) yoluyla çevre üzerinde ani veya 

gecikmeli olarak olumsuz etkiler yaratan veya 

yaratabilecek olan ve/veya biyotik 

sistemlerde(çevredeki bitkiler, hayvanlar ve 

mikroorganizmalar ile ilgili) toksik  etkiler yaratan 

veya yaratması muhtemel olan maddeler veya atıklar. 

N 

 

Ġmha sonrası zararlı oluĢturan maddeler: Bertaraf 

edilmelerinden sonra herhangi bir yoldan, yukarıda 

sıralanan özelliklerden herhangi birine sahip bir diğer 

maddenin (örneğin özütlenme sıvısı) oluĢumuna neden 

olan maddeler 

 

  

Zararlı madde 

Xn 
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TahriĢ edici madde 

Xi 

 

Tablo 1.3:Tehlike sembolleri 

1.4.2. OluĢabilecek Kazalarda Alınacak Önlemler 
 

Labaratuvarda kullandığımız kimyasal maddeler yutularak, solunarak veya temasla 

vücudumuzda zehirlenmelere neden olabilir. Böyle istenmeyen durumlarda 114 (Zehir 

DanıĢma Merkezi) , 112 (Acil Yardım Merkezi) aranmalı ve gerekli ilk yardım önlemleri 

alınmalıdır. 

 

Hidrojen florür zehirlenmelerinde;  
 

 BulaĢmıĢ giysiler hemen çıkarılmalı, bulaĢmıĢ bölgeler bol su ile yıkanmalıdır. 

 % 1‟lik kalsiyum glukonat çözeltisi ile temizlenmeli ve bu bölgelere jel halinde 

kalsiyum glukonat sürülmelidir.  

 Zehirlenme durumunda temiz havaya çıkarılmalı, hastanın ısı kaybı 

önlenmelidir.  

 Hastaneye sevk edilmelidir. 
 

Hidroklorik asit zehirlenmelerinde;  
 

 Soluma veya çözeltinin yutulması durumunda zehirlenme oluĢur. 

 Boğaz, mide ağrısı, baĢ dönmesi, nabız düĢüklüğü, kusma gibi durumlar 

görülebilir. 

 Ġlk yardım olarak; temiz havaya çıkarılmalı. 
 

Alkali metal zehirlenmelerinde;  
 

 Alkali metallerin nemli deri ile temasları önlenmelidir.  

 Alkali metaller ile vücudun temas eden yeri bol su ile yıkanmalıdır. 

 Alkali metal yangınlarını söndürmek çok zordur. Yangınları söndürmek için toz 

grafit kullanılması önerilir. 

 

Eter zehirlenmelerinde;  
 

 Eterle çalıĢırken, eter buharlarının solunması sonucu zehirlenmeler olabilir 

 Eter zehirlenmesinde beniz solukluğu, göz bebeğinin büyümesi ve bayılma 

olabilir.  

 Ġlk yardım olarak; suni teneffüs yaptırılmalı, gerekirse oksijen verilmeli ve hasta 

sıcak tutulmalıdır. 
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GümüĢ bileĢikleri zehirlenmelerinde;  

 

 GümüĢ bileĢikleri ile temas eden bölge hemen bol su ile yıkanmalı, 

 Temiz havaya çıkarılmalı,  

 

Civa zehirlenmelerinde;  

 

 Civa zehirlenmelerinde mide bulantısı, kusma, su içme gereksinimi, ishal ve 

bayılma görülebilir. 

 Hasta sıcak ve sakin tutulmalıdır. 

 

KurĢun zehirlenmelerinde;  

 

 KurĢun bileĢikleri ile çalıĢırken deriye ve giysilere temas ettiğinde giysiler 

hemen çıkartılmalı, temas eden yer bol su ile yıkanmalıdır. 

 KurĢun zehirlenmelerinde; baĢ ağrısı, mide bulantısı, kusma, ishal ve diĢ 

etlerinde mavi çizgiler görülür. 

 Ġlk yardım olarak hastanın ısı kaybı önlenmelidir. 

 

Formaldehit zehirlenmelerinde;  

 

 Formaldehit zehirlenmesinde, hastanın yüzünde solgunluk, baĢ dönmesi ve 

kusma görülür. 

 Ġlk yardım olarak; yumurta akı ve süt içirilmelidir. 

 

Fosgen zehirlenmelerinde;  

 

 Hasta açık havaya çıkarılmalıdır. 

 Dinlendirilmelidir. 

 Isı kaybı önlenmelidir.  

 Suni teneffüs yaptırılmamalıdır. 

 

Hidrojen sülfür zehirlenmelerinde;  

 

 Ġlk yardım olarak; temiz havaya çıkarmalı, 

 Suni teneffüs yaptırmalıdır. 

 Ġleri durumlarda oksijen vermek uygun olur. 
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Hidrojen siyanür zehirlenmelerinde; 

 

 HCN hücre solunumunu durdurur. 

 Boğazda kaĢıntı, baĢ dönmesi ve nefes darlığı oluĢturur. 

 Kaslarda kramplar meydana gelir. 

 Hasta kendinden geçer ve kalbin durması ile ölümle sonuçlanır. 

 Bu komplikasyonlar, alınan doza bağlı olarak değiĢebilir. 

 Ġlk yardım olarak; deriye temas etmiĢse bol su ile temizlenerek yıkanmalıdır. 

 Solunum yolu ile alınmıĢsa hemen temiz havaya çıkarılmalıdır. 

 Acil olarak hastaneye sevk edilmelidir. 

 

Arsenik zehirlenmelerinde;  

 

 Arsenik bileĢikleri ile zehirlenmelerde kılcal damarlar felce uğrar ve bu 

bölgelerde kan dolaĢımı bozuklukları oluĢur. 

 Ayrıca boğaz ve mide ağrıları, kusma, koma gibi etkiler görülür. 

 

Sülfürik asit zehirlenmelerinde;  

 

 Sülfürik asit sıçramaları ile bulaĢmasında bol su ile yıkanmalıdır.  

 Bikarbonat çözeltisi ile nötrleĢtirerek temizlenmelidir. 

 Sülfürik asitli atıklar kesinlikle lavaboya dökülmemelidir.  

 Özel atık kaplarında biriktirilerek laboratuvar ortamından kuralına uygun olarak 

uzaklaĢtırılmalıdır. 

 

Karbon tetra klorür zehirlenmelerinde;  

 

 Göze ve cilde sıçramıĢsa, elbiselere dökülmüĢse giysiler hemen çıkarılarak 

bulaĢık bölgeler bol su ile yıkanmalıdır. 

 

Nitrik asit zehirlenmelerinde;  

 

 Solunarak alındığında ya da çözeltisi yutulduğunda boğaz tahriĢleri, baĢ 

dönmesi, nabızda düĢme ve bayılma görülebilir. 

 Dudaklardaki yanıklar, önce beyaz, sonra sarı renge dönüĢür. 

 Ġlk yardım olarak; bulaĢık bölgeler sodyum bikarbonat çözeltisi ile yıkanmalı, 

 Su içirilmesi de iyi olur. 
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Azot oksit zehirlenmelerinde;  

 

 Azot dioksit, solunarak alındığında akciğer iĢlevlerinde olumsuz etkilere yol 

açar. 

 NO ve NO2 ile zehirlenmelerde öksürme, kusma, deride morarma ve halsizlik 

görülebilir.  

 Yüksek dozlarda alındığında boğucu etkileri görülür. 

 Ġlk yardım olarak; hasta sıcak tutulmalı, 

 Temiz havaya çıkarılarak oksijen verilmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Asit ve bazlarla güvenli çalıĢma. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Asitlerle çalıĢırken uygun yüz maskesi ve 

koruyucu gözlük takınız. 

 
Resim 1.1:Asitlerle çalıĢmada koruyucu gözlük ve 

yüz maskesi kullanılması. 

 Çok dikkatli olunuz. 

 Asitlerle çalıĢma kurallarını 

hatırlayınız. 

 Asit bulaĢan giysiyi çıkarınız.  Soğukkanlı olmaya dikkat ediniz. 

 Asidin bulaĢtığı bölgeyi bol su ile yıkayınız. 

 
Resim 1.2:Asitin bulaĢtığı bölgenin bol su ile 

yıkanması. 

 Yıkama iĢlemi sırasında asidin 

diğer bölgelere yayılmamasına 

dikkat ediniz.  

 Bazlarla çalıĢırken uyulması gereken kuralları 

yerine getiriniz. 

 Bazlarla çalıĢma kurallarını 

hatırlayınız. 

 Çevre korumaya karĢı duyarlı 

davranınız. 

 Diğer kimyasallarla çalıĢma kurallarını yerine 

getiriniz. 

 Laboratuvar kurallarına uymaya 

özen gösteriniz. 

 Kimyasallarla güvenli çalıĢma 

kurallarını öğreniniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki Ģıklardan doğru olanı iĢaretleyiniz? 

 

 

1 AĢağıdakiler hangi kimyasal maddenin özelliklerindendir? 

 

1-Birçok metal kapları ve bazı plastik kapları kolayca çözerler. 

2-Giysilere bulaĢtığında yakıcı ve delici özellik gösterirler. 

3-Solunum yolları ve göz mukozasını tahriĢ ederek aĢırı tahribatlara neden olurlar. 

4-Alkali metaller, halojenler gibi maddelerle temas ettiklerinde ısı açığa çıkaran 

patlayıcı tepkime verirler. 

 

A. Bazlar 

B. Yanıcı sıvılar 

C. Asitler 

D. Hiçbiri 
 

2 Bazlar deri ile temas ettiğinde bol su ile yıkandıktan sonra hangi çözelti ile 

nötrleĢtirilmelidir? 

A. % 1‟lik seyreltik asetik asit 

B. % 2‟lik seyreltik asetik asit 

C. % 3‟lik seyreltik asetik asit 

D. % 0.1‟lik seyreltik asetik asit 
 

3 Asitler ve bazlar seyreltilirken aĢağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır? 

A. Daima asitin üzerine su konulmalıdır. 

B. Daima suyun üzerine ve yavaĢ yavaĢ konulmalıdır. 

C. Asitin üzerine su hızlı bir Ģekilde konulmalıdır. 

D. Hiçbiri 
 

4 Asit veya baz göze sıçramıĢsa aĢağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 

A. Göze bol su çarpılarak yıkanır. 

B. Yalnızca % 2‟lik borik asitle temizlenir. 

C. Hiçbir iĢlem yapılmadan hastaneye gidilir. 

D. Göz kapakları iyice açılarak bol su ile yıkanır, % 2‟lik borik asit ile temizlenir. 
 

5 ÇalıĢma anında asit veya baz yere döküldüğünde hangisi yapılmalıdır? 

A. Asit veya baz dökülen alan yalnızca saf su ile silinir. 

B. Asit dökülen alan bazla, baz dökülen alan asitle silinir. 

C. Asit dökülen alan bazla, baz dökülen alan asitle nötralize edilir ve su ile silinir. 

D. Hiçbiri 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki boĢluklara tabloda verilen uygun kelimeleri bulunuz. 

 

6 Deriye temas ettiğinde, solunduğunda ve ağız yoluyla alındığında kuvvetli tahriĢ edici 

maddelere ……………..denir. 

7 Asit buharlarını solumamak için uygun …………….kullanılmalı, gözü korumak için 

……………………takılmalıdır. 

8 DeriĢik asitlerin seyreltilmesi sırasında bir miktar ısı açığa çıkar.Kullanılan cam araç 

hemen …………………soğutulmalıdır. 

9 Zehirli ve yakıcı çözeltiler …….……kullanılarak çekilmelidir.  

10 Asit ve bazlar …………….edilmeden lavabolara dökülmemelidir. 

 

Bazlar 

Akan su altında 

Nötralize 

Asitler 

Su banyosunda 

Puar 

Maske/koruyucu gözlük 

Seyreltilmeden 

Ağızla 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız.  YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt yaĢadığınız sorularla ilgili konuları tekrar ediniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulamalı teste geçiniz.  
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UYGULAMALI TEST 
 

Asit ve bazlarla laboratuvarda güvenli çalıĢma yapınız. Yaptığınız iĢlemleri aĢağıdaki 

değerlendirme tablosuna göre kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Asitlerle çalıĢırken uygun yüz maskesi ve koruyucu 

gözlük taktınız mı?   

2. Asit bulaĢan giysiyi çıkardınız mı?   

3. Asidin bulaĢtığı bölgeyi bol su ile yıkadınız mı?   

4. Bazlarla çalıĢırken uyulması gereken kuralları yerine 

getirdiniz mi?   

5. Diğer kimyasallarla çalıĢma kurallarını yerine getirdiniz 

mi?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME  
 

Seçeneklerinizin hepsi „Evet‟ ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. Cevabı 

„Hayır‟ olan iĢlemleri tekrar deneyiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda uygun ortam sağlandığında laboratuvar çalıĢma 

kurallarına uygun olarak yanık, kesik ve yaralanmalara karĢı önlem alabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Laboratuvarda oluĢabilecek; 

 Yanık ve yanmalarda  

 Kesik ve yaralanmalarda ilk yardım kurallarını araĢtırınız. AraĢtırmalarınızı 

rapor hâline getiriniz.  

 

2. YANIK, KESĠK VE YARALANMALAR 
 

2.1. Laboratuvarda OluĢabilecek Yanık Kazaları 
 

AteĢ, sıcak bir cisim, elektrik çarpması, radyasyon, dondurucu maddeler, asit veya 

bazlarla oluĢan yaralara yanık; sıcak su, buhar, kızgın yağ vb. yol açtığı doku bozukluklarına 

ise haĢlanma denir. 

 

Yanıkların nedenleri ve ortaya çıkan sorunlar Ģunlardır: 

 

2.1.1. Kimyasal Yanıklar 
 

Kimyasal maddelerin deriye temas etmesi sonucu oluĢan yaralara kimyasal yanıklar 

denir. 

Kimyasal maddelerin birçoğu, derinin hücre yapısını bozarak yaralara neden olurlar. 

Kimyasal maddenin yoğunluğu ve deri üzerinde kalma süresi arttıkça oluĢan yaraların 

geniĢliği ve derinliği de artar. Bu durumlarda da çoğu kez vücudun öteki organlarını da 

tehlikeye sokan sistemik reaksiyonlar oluĢur. 

 

Yanığa neden olan kimyasalın molekül yapısında hidrojen atomu oranı arttıkça yakıcı 

etkisi de artmaktadır. Yanıklara neden olan kimyasal maddeler Ģunlardır: 

 

 2 4 3 4H SO ,HNO ,HCl,HClO  gibi kuvvetli asitler 

 2NaOH,KOH ve Ca(OH)  gibi kuvvetli alkaliler 

 2 5 2 5 3 2N O ,P O ,CaO,SO ,K O  gibi anhidritler ve fosfor  

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ARAġTIRMA 
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Bazı kimyasal maddelerin buharları solunduğunda ağızda ve solunum yollarında 

mukoza yanıklarına neden olabilir. Bu tür yanıklara inhalasyon yanıkları denir. 

 

Asit buharları, 2 2, 2 4 2 3 4Fe ,Cl CO ,SO ,H S,NH ve NO  gibi maddelerin buharları bu tür 

yanıklara neden olabilir. 

 

Sıvı hava, sıvı hidrojen gibi dondurucu maddelerin deride oluĢturduğu hasarlar da 

kimyasal yanıklardandır. 

 

2.1.2. Elektrik Yanıkları 
 

Laboratuvarda kullanılan çeĢitli araçlar elektrikle çalıĢır. Bunlara örnek verecek 

olursak; ısıtıcılar, etüvler, kül fırınları, otoklav vb gibidir. 

 

Bu araçların bozuk olması, iletim kablolarında kaçaklar oluĢması veya yanlıĢ kullanım 

sonucu elektrik kazaları oluĢmaktadır. 

 

Bu nedenlerle deneye baĢlamadan önce; 

 

 Elektrikli araçlarda arıza olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

 Aracın normal çalıĢıp çalıĢmadığı kontrol edilmelidir. 

 Aracın üretildiği fabrika tarafından hazırlanmıĢ olan kullanım kılavuzu önceden 

incelenerek önerilen kurallara dikkat ve titizlikle uyulmalıdır. 

 

Elektrik akımı insan vücudundan geçerek elektrik çarpmasını oluĢturur, oluĢan 

elektrik akımı ise ısı enerjisine dönüĢerek yanıkları oluĢturur. Bunun sonucunda da; 

 

 Kalp ritminde bozulmalar veya kalbin durması 

 Isı yükselmesi 

 Bulantı – kusma 

 BaĢ dönmesi 

 Görme bozuklukları 

 Kas spazmları, kas liflerinde kopmalar 

 Solunum bozuklukları  

 Ölüm 

 Ayrıca elektrik kazalarında iç organlarda da yanıklar oluĢmaktadır. 
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2.1.3. Sıcak Su ve Sıcak Sıvılarla OluĢan Yanıklar: 
 

Vücut dokularının yanma derecelerine göre yanıklar üç gruba ayrılır; 

 Birinci derece yanık: Deri yüzeyi hafif ĢiĢ, duyarlı ve basıldığında ağrılıdır. 

 Ġkinci derece yanık: Yukarıda belirtilenlere ek olarak deri üzerinde içi su dolu 

kabarcıklar oluĢur. 5 cm
2
‟den daha büyük yanıklarda hemen hastaneye 

gidilmelidir. 

 Üçüncü derece yanık: Derinin bütün kalınlığını içine aldığı gibi bazen daha 

derinlere, kemiğe kadar yanık olabilir. Bu tür yanıklarda kesinlikle hastaneye 

gidilmelidir. 

 

2.2. Yanık Kazalarını Önlemek Ġçin Alınacak Önlemler 
 

2.2.1. Kimyasal Yanıklarda Ġlk Yardım 
 

 Yanığa neden olan madde hemen deriden uzaklaĢtırılmalıdır. 

 Kimyasal madde eğer toz halde ise su değmeden önce fırçalanarak vücuttan 

uzaklaĢtırılır, maddenin bulaĢtığı giysiler çıkarılır. 

 Yara bölgesi bol suyla 15-20 dakika yıkanmalıdır. 

 Kazazede, güvenli bir yere alınmalı, uygun pozisyona getirilmeli ve üzeri 

örtülmelidir 

 Yanığa neden olan kimyasalın ne olduğu belirlenmelidir. 

 Vakit geçirmeden 112 ACĠL YARDIM MERKEZĠ aranmalıdır. 

 Kimyasal madde ile ilgili bilgiler not edilmeli ve gelen sağlık ekibine gerekli 

bilgi verilmelidir. 

 Yanık kireç ve alkali metaller gibi maddelerle oluĢmuĢ ise önce iyice 

temizlenmeli ve sonra bol su ile yıkanmalıdır. Çünkü bu maddeler su ile 

ekzotermik tepkime vererek deride sıcaklığı yükseltirler. 

 Asit yanıklarında yanan yer en az 15-20 dakika süreyle bol su ile yıkanmalı, 

daha sonra % 1’lik sodyum karbonat çözeltisiyle yıkanarak deriden 

uzaklaĢtırılmalıdır. 

 Kuvvetli bazlar ile oluĢan yanıklar da yine en az 15-20 dakika süreyle bol su ile 

yıkanmalı, daha sonra % 1’lik fosforik asit çözeltisiyle tekrar yıkanarak 

deriden uzaklaĢtırılmalıdır. Son olarak ta temiz ıslak beze sarılmalıdır. 

 Kuvvetli asit ve kuvvetli bazlarla oluĢan yanıkların nötürleĢtirme (antidot) ile 

temizlenmesi gerekiyorsa bu konuda çok dikkatli olunmalı ve bu iĢlem 

doktorlar tarafından yapılmalıdır. NötürleĢtirmede kullanılan maddenin kendisi 

de yanığa neden olabilir. Her kimyasalın nötürleĢtiricisi farklıdır. Yanığa neden 

olan kimyasalın özelliklerine göre uygun nötürleĢtirici kullanılmalıdır. 
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 Kimyasallarla oluĢan göz yanıklarında, görmeyi etkileyen ve kalıcı körlüğe 

neden olan yaralar oluĢabilir. Bu kazalar çoğunlukla asit – baz gibi yakıcı 

sıvıların göze sıçraması, sıcak buharların göze temas etmesi sonucu 

oluĢmaktadır. 

 

Ġlkyardım olarak; gözün dıĢ kısmı bol su çarparak veya akıtılarak yıkanmalı, 

arkasından da hemen göz kapakları iyice açılarak aynı Ģekilde gözün iç kısımları da 

yıkanmalıdır. Bu yıkama iĢlemine en az 2 – 3 dakika devam edilmelidir. 

 

Bazı durumlarda özel yıkama banyoları ve antiseptik solüsyonlar kullanılmalıdır. 

Yıkama iĢlemi sırasında kimyasalların tamamen uzaklaĢtırılması sağlanmalıdır. Tıbbi 

yardımın gecikmesi durumunda yıkama iĢleminden sonra steril bir göz bandajı ile 

kapatılmalıdır. 

 

2.2.2. Göz Yıkama Solüsyonları  
 

Göze asit veya baz kaçması durumunda laboratuvarda kullanılabilecek çeĢitli göz 

yıkama üniteleri vardır. Bunlardan el tipi göz yıkama solüsyonlarının özellikleri Ģöyledir; 

 

 Kullanımı pratik taĢınabilir sistemlerdir.  

 Her ortama kolaylıkla monte edilebilirler. 

 Özel bakım gerektirmezler. 

 Set içerisindeki solüsyonlar gözün doğal yapısına uygun bileĢimde olup, 

enfeksiyon oluĢumunu engelleyici özelliğe sahiptir. 

 Resimli kullanım talimatı kolay uygulama olanağı sağlar. 

 Ayrıca duvara monte edilebilen göz yıkama üniteleri ve masa tipi göz duĢları da 

bulunmaktadır. Bunlardan yalnızca birinin laboratuvarda bulundurulması, 

oluĢabilecek kazalarda yapılacak ilk yardım açısından büyük önem taĢır. 

 

Resim 2.1:El tipi göz yıkama solüsyonu 
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Resim 2.2:Duvara monte edilen göz yıkama 

ünitesi 
Resim 2.3:Masa tipi göz duĢu 

 

2.2.3. Elektrik Yanıklarında Ġlk Yardım 
 

 Elektrik kabloları, duy ve priz ıslak elle asla tutulmamalıdır. 

 Araçlar herhangi bir nedenle ıslanmıĢsa hemen kurutulmalı ve kuruduğundan 

kesin emin olduktan sonra kullanılmalıdır. 

 Elektrikle uğraĢırken eller ve basılan yer kuru olmalı, metal olmamalı, elektrik 

fiĢleri kordondan çekilerek çıkarılmamalıdır. 

 Gerektiğinde bazı iĢlemleri hemen yapabilmek için gerektiği kadar elektrik 

bilgisi edinilmeli, büyük onarımlar mutlaka ehliyetli teknisyenlere 

yaptırılmalıdır. 

 Kaza oluĢmuĢsa öncelikle elektrik akımı kesilmelidir. Bunun için de ana Ģalter 

kapatılmalı veya sigortalar kesilmelidir. 

 Elektrik çarpmakta olan kiĢiye asla doğrudan dokunulmamalı, plastik eldiven 

veya bir kemer kullanılarak kazazede elektrik akımından kurtarılarak 

uzaklaĢtırılmalıdır. Kuru tahta sopalar yardımıyla kablolar koparılarak elektrik 

kesilebilir. 

 Kazazede emniyetli bir yere taĢınarak sırtüstü yatırılmalı, solunumu ve nabzı 

kontrol edilmelidir. Elektrik çarpması kalp ve solunumu durdurabilir. Solunum 

durmuĢsa suni solunum sağlanmalı ve kalp masajı yapılmalıdır. 

 Kaza geçiren kiĢinin bilinci yerine gelse bile hemen yerinden kaldırılmamalı ve 

yürütülmemelidir. Çünkü ani kalp yetmezliği ve ölüm olabilir. 

 Elektriğin vücuda girip çıktığı noktalarda yüzeysel deri yanıkları oluĢabilir. 

Bunlar küçük olsalar bile vücut içinde daha büyük yanıklar olabilir. Yanık 

bölgesindeki elbiseler makas yardımıyla kesilerek çıkarılmalı ve bol soğuk su 

ile yıkanarak soğutma yapılmalıdır. 

 Yanık bölgeleri mikroorganizmalardan korumak için steril bezle sarılmalıdır. 

 Sorumlulara ve hastaneye haber verilmeli ve hasta acilen sağlık kuruluĢuna 

gönderilmelidir. 
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2.2.4. Sıcak Su ve Sıcak Sıvılarda OluĢan Yanıklarda Ġlk Yardım 
 

 Yanık kol veya bacakta ise kalp seviyesi yukarısına kaldırılmalıdır. 

 Üçüncü derece yanıklarda hasta tamamen soyularak hemen hastaneye 

gönderilmelidir. 

 Yanıkların üzeri kesinlikle sarılmamalı ve yanıklardan ileri gelen kabarcıklar 

zedelenmemelidir. Kazazede sıcak sıvıdan hemen uzaklaĢtırılmalıdır. 

 Elbiseleri çıkartılmalı ve yanık bölge soğuk su ile yıkanarak soğutulmalıdır. 

Yanığın derecesine göre soğutma dikkatli yapılmalıdır. 

 Birinci derece yanıklarda soğutma iĢleminden sonra hastaya ağrı kesici yanık ve 

deri merhemleri uygulanabilir. 

 Ġkinci derece yanıklarda hasta doktora ya da hastaneye götürülmeden önce, 

yanık bölgesi antiseptik solüsyonlarla yıkanmalıdır. 

 Yanık alan tüm vücudun % 10‟undan fazlaysa vakit geçirmeden hastaneye 

gönderilmelidir. 

 Bek alevi yanıklarını alkolle yıkadıktan sonra vazelin veya yanık merhemi 

sürülmelidir. 

 Kazazede gerekiyorsa hastaneye gönderilmelidir. 

 Ġçi sıvı dolu deri kabarcıkları kesinlikle patlatılmamalıdır, eğer kendiliğinden 

patlamıĢsa üzerindeki deriyi soymamalıdır. 

 Losyon, kolonya, merhem, yağ, diĢ macunu, yoğurt gibi maddeler 

sürülmemelidir. 

 Pudra, yara tozu ve bunun gibi sıvı emici maddeler dökülmemelidir. 

 

2.3. Laboratuvarda OluĢabilecek Kesik Ve Kanama Kazalarının 

Nedenleri ve Alınacak Önlemler 
 

ÇeĢitli nedenlerle kanın damar dıĢına çıkmasına kanama denir. 

 

YetiĢkin bir kiĢide 5 – 6 kg kan vardır. 1 – 1,50 kg kan kaybeden bir insanın hayatı 

tehlikeye girer. 

 

O HALDE KANAMALARIN HEMEN DURDURULMASI GEREKİR! 
 

 Laboratuvarda kesikler genellikle cam boru ve termometrelerin bir mantar veya 

lastik tıpaya takılması ya da çıkarılması sırasında oluĢabilir. 

 Cam borular ve termometreler, tıpa deliklerine ve lastik borulara takılırken 

kalınlıkları uygun olmalı, gerekirse uçları gliserin veya vazelin ile 

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

eldiven veya bez kullanılmalıdır. 

 Ucu sivri, kırık cam tüplerine, borulara lastik tıpa geçirilmemelidir. Böyle uçlar; 

alevde yumuĢatılarak, zımpara veya eğe ile düzgün hale getirilmelidir. 

 Cam borular lastik tıpaya direkt bastırılarak değil de döndürülerek sokulmalıdır. 

 Cam malzemeleri birbirine monte ederken, fazla kuvvet uygulamaktan 

kaçınılmalı ve cam bükülmemelidir. Kırılmalar olabilir. Sıçrayan cam parçaları 

yaralanmalara neden olabilir. 

 Cam malzemeler kullanılmıyorsa düz bir zemine konulmalıdır. Yuvarlak olan 

cam malzemeler kırılabileceği için dikkatli çalıĢılmalıdır. 

 Cam kaplarda ısıtma yapılırken yanmaz tel kullanılmalıdır. Gerekli durumlarda 

su banyosu, kum banyosu vb kullanılmalıdır. Bu, ısının homojen dağılmasını 

sağlayarak malzemelerin bir noktadan kırılmasını engeller. 

 Balon, erlen gibi kaplarda ısıtma yapılırken ağzı kapatılmaz. Ağzı kapalı ise 

oluĢan buhar sonucu sıkıĢan gazlar patlamaya neden olabilir. 

 

2.3.1. Yaralanmalarda Ġlk Yardım 

 

 Yara değerlendirilir (yeri, oluĢ Ģekli, süresi, yabancı cisim varlığı, 

kanama durumu) 

 Yabancı cisim ve batmıĢ cisimler çıkartılmaz. 

 Kanama durdurulur. 

 Yaranın üstü temiz bir bezle kapatılır. 

 Yaralı tetanos aĢısı yaptırması konusunda uyarılır. 

 Ciddi yaralanmalarda 112 Acil Yardım Merkezi aranır 
 

2.3.2. Kanamalarda Ġlk Yardım   
 

 Kanama ciddi ise 112 Acil Yardım Merkezi aranır. 

 Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılır. 

 Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basınç arttırılır. 

 Kanayan bölge kalp seviyesinin yukarısına kaldırılır. 

 Gerekirse bandaj ile sararak basınç uygulanır. 

 Kanayan yere en yakın atardamar el ile sıkılarak baskı uygulanır. 

 Kanama bunlara rağmen devam ediyorsa turnike uygulanır.(Turnike 

atardamarı kemik ile sargı arasında sıkıĢtırma tekniğidir. Tek kemikler 

üzerine uygulanır.) 

 ġoku önlemek için ayaklar 30 cm yukarı kaldırılır. 

 Hızla sevk edilmesi sağlanır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Laboratuvar malzemelerinin güvenlik kontrolünü yapma. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Cam ve porselen malzemelerin güvenlik 

ve sağlamlık kontrollerini yapınız. 

 ĠĢ güvenliğine dikkat ediniz. 

 Sorumluluk sahibi olmaya özen 

gösteriniz. 

 Uygun olmayanları imha ediniz.  

 Dikkatli çalıĢınız. 

 Yanık, kesik ve yaralanmalara karĢı 

önceden önlem almayı unutmayınız. 

 Laboratuvar araçlarının kontrollerini 

yapınız. 
 Titiz çalıĢınız. 

 Raf ve malzeme dolaplarının güvenli 

olup olmadığının kontrolünü yapınız. 

 ĠĢ güvenliğinin öncelikli olduğunu 

unutmayınız. 

 Tehlikeli kimyasal maddelerin 

konulduğu kaplar, ĢiĢeler, tüpler 

üzerindeki gerekli uyarı iĢaretlerini 

kontrol ediniz. 

 
Resim 2.4:Uyarı iĢaretlerinin kontrol 

edilmesi. 

 Tehlikeli kimyasalların uyarı 

iĢaretlerini hatırlayınız. 

 Kontrolleriniz sırasında dikkatli 

olunuz. 

 ÇalıĢma yapılacak ortamda; patlayıcı, 

yanıcı, alev alıcı, yakıcı ve diğer 

tehlikeli maddelerin olup olmadığını 

kontrol ederek gerekli güvenlik 

önlemlerini alınız. 

 Elektrik Ģalteri ve gaz vanası 

kontrollerini yapmayı unutmayınız. 

 Patlayıcı, yanıcı, alev alıcı ve yakıcı 

maddeleri ateĢten uzak tutarak 

çalıĢmaya dikkat ediniz. 

 Santrifüj makineleri, basınçlı kaplar ve 

vakum pompalarını kontrol ediniz. 

 Kontrolleriniz sırasında titiz ve dikkatli 

olmaya özen gösteriniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki Ģıklardan doğru olanı iĢaretleyiniz? 

 

1 1-Kalp ritminde bozulma veya kalbin durması 

2-Kas spazmları, kalp liflerinde kopmalar 

3-Isı yükselmesi, bulantı- kusma, solunum bozuklukları 

4-Ġç organlarda yanıklar 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri elektrik yanıkları sonucu ortaya çıkan 

belirtilerdendir? 

A. Yalnız 1 

B. 2 ve 4 

C. 3, 2 ve 4 

D. 1, 2, 3, 4 

 

2 AteĢ, sıcak bir cisim, elektrik çarpması, radyasyon, dondurucu maddeler, asit veya 

bazlarla oluĢan yaralara ne denir? 

A. Yanık 

B. Yara 

C. Kesik 

D. HaĢlanma 

 

3 Sıcak su, buhar, kızgın yağ gibi maddelerin yol açtığı doku bozukluklarına ne denir? 

A. Kesik 

B. Yanık 

C. HaĢlanma 

D. Yara 

 

4 1- H2SO4    2- NaOH 3- N2O5  4- 2 5P O  

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanıklara neden olan kimyasal 

maddelerdendir? 

A. 1 ve 2 

B. 2 ve 4 

C. 3 ve 4 

D. Hepsi 

 

5 Laboratuvarda deneye baĢlamadan önce aĢağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 

A. Asit veya baz dökülen alan yalnızca saf su ile silinir. 

B. Asit dökülen alan bazla, baz dökülen alan asitle silinir. 

C. Asit dökülen alan bazla, baz dökülen alan asitle nötralize edilir ve su ile silinir. 

D. Hiçbiri 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6 Derinin bütün kalınlığını içine aldığı gibi bazen daha derinlere, kemiğe kadar oluĢan 

yaralar aĢağıdakilerden hangisidir? 

A. Birinci derece yanık 

B. Ġkinci derece yanık 

C. Üçüncü derece yanık 

D. Dördüncü derece yanık 

 

7 Laboratuvarda oluĢan kimyasal yanıklarda hangi ilk yardım kurallarını öncelikle 

uygulamalıyız? 

A. Yanık bölgesini bol su ile yıkamalıyız. 

B. Kazazedeyi güvenli bir yere almalı ve uygun pozisyona getirmeliyiz. 

C. Yanığa neden olan kimyasalın ne olduğunu belirleyerek ilgili kiĢi ve yetkililere 

haber vermeliyiz. 

D. Hepsi 

 

AĢağıdaki boĢluklara tabloda verilen uygun kelimeleri bulunuz.   

 

8 Yanığa neden olan kimyasalın molekül yapısında …………….. atomu oranı arttıkça 

yakıcı etkisi de artar. 

9 Bazı kimyasal maddelerin buharı solunduğunda, ağızda ve solunum yollarında 

…………….. neden olabilir. 

 

Oksijen  

TahriĢ yanıklarına 

Hidrojen 

Mukoza yanıklarına 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt yaĢadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar 

inceleyiniz. 
 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulamalı teste geçiniz.  
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UYGULAMALI TEST 
 

Laboratuvar malzemelerinin güvenlik kontrolünü yapınız. Yaptığınız iĢlemleri 

aĢağıdaki değerlendirme tablosuna göre kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Cam ve porselen malzemelerin güvenlik ve sağlamlık kontrollerini 

yaptınız mı?   

2. Uygun olmayanları imha ettiniz mi?   

3. Laboratuvar araçlarının kontrollerini yaptınız mı?   

4. Raf ve malzeme dolaplarının güvenli olup olmadığının kontrolünü 

yaptınız mı?   

5. Tehlikeli kimyasal maddelerin konulduğu kaplar, ĢiĢeler, tüpler 

üzerindeki gerekli uyarı iĢaretlerini kontrol ettiniz mi?   

6. ÇalıĢma yapılacak ortamda; patlayıcı, yanıcı, alev alıcı, yakıcı ve 

diğer tehlikeli maddelerin olup olmadığını kontrol ederek gerekli 

güvenlik önlemlerini aldınız mı?   

7. Santrifüj makineleri, basınçlı kaplar ve vakum pompalarını kontrol 

ettiniz mi? 
 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME  
 

Seçeneklerinizin hepsi „Evet‟ ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. Cevabı 

„Hayır‟ olan iĢlemleri tekrar deneyiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ –3 
  

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda uygun ortam sağlandığında ilgili yönetmeliklere uygun 

olarak yangına karĢı önlemler alabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Laboratuvarda kullanılacak yangın söndürücüleri araĢtırarak rapor hazırlayınız. 

 

3. LABORATUVARDA YANGIN 

ÖNLEMLERĠ 
 

3.1. OluĢma KoĢulları ve Tanımı 
 

Yanma; maddenin ısı ve oksijenle birleĢmesi sonucu oluĢan kimyasal bir olaydır. 

Yanma olayının oluĢabilmesi için; madde, ısı ve oksijenin (hava) bir arada olması gerekir. 

 

Laboratuvarlarda kullanılan kimyasal maddelerin çoğu yanıcıdır. Bazı kimyasallar çok 

kolay alev alma özelliği taĢırlar. Yine bazı kimyasallar da ateĢe ihtiyaç duymadan havayla 

karıĢır karıĢmaz yanmaya baĢlarlar. 

 

Bu nedenlerle yapılacak deneylerde kullanılacak maddelerin özelliklerinin çok iyi 

bilinmesi ve buna göre önceden tedbir alınması kazaların önlenmesi açısından önemlidir. 

 

Çoğunlukla çözücü olarak kullanılan alkol, eter, aseton gibi aĢırı uçucu sıvıların 

buharları, ateĢle temas eder etmez parlar ve kazalara neden olabilir. 

 

Yangının oluĢabilmesi için; 

 

 Yanıcı maddelerin bulunması 

 Yanıcı maddelerin havadaki oksijen ile karıĢması veya temas etmesi 

 Yanıcı maddelerin belli bir sıcaklığa (tutuĢma )ısınması gereklidir. Bu koĢulların 

bulunduğu laboratuvar ortamında yangının çıkması kaçınılmazdır. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

 

ARAġTIRMA 
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3.2. Yangından Korunmak ve Kazaları Önlemek Ġçin 

Laboratuvarda Alınması Gereken Önlemler 
 

 Alev alıcı ve çok kolay alev alıcı kimyasalların hava ile temas etmemesine 

dikkat edilmelidir. 

 Kolay buharlaĢan çözücüler alevle temas ettirilmemelidir. 

 Kolay alev alıcı kimyasallar, laboratuvarda yalnızca kullanılacak miktarda 

bulundurulmalıdır. 

 Kolay alev alıcı kimyasalların konulduğu kapların ağızları açık olarak 

bırakılmamalıdır. Bu maddeler çalıĢma sırasında kaza ile dökülürse hemen 

temizlenmelidir. 

 Yanıcı maddelerin atıkları, hemen atık ĢiĢesine alınarak ağızları sıkıca kapatılıp 

laboratuvar dıĢında imha edilmelidir. 

 Kimyasal atıklar birbirleri ile karıĢtırılmamalı, her biri ayrı atık ĢiĢelerine 

konulmalıdır. 

 Isıtıcılar ve bekler, deney kaplarının altında kontrollü kullanılmalı, bekten çıkan 

alevlerin çözücülere teması önlenmelidir. 

 Isıtıcıların elektrik kordonları, fiĢler ve prizler sürekli kontrol edilmeli, bozuk 

olanlar kullanılmamalıdır. 

 Bekler ve ısıtıcılar sürekli yanar durumda bırakılmamalıdır. ĠĢ bitiminde ve 

özellikle laboratuvar terk edilirken bu araçlar kontrol edilip hepsi kapatılmalıdır. 

 Bekler yakılırken; çevresinde alev alıcı bir maddenin bulunup bulunmadığına 

dikkat edilmeli, önce çakmak veya kibrit yakılıp gaz sonra açılmalıdır. 

 YanmıĢ kibritler içinde yanıcı madde bulunan çöp sepetlerine atılmamalıdır. 

 Gaz tüpleri, plastik gaz hortumları, gazların geçtiği borular, vanalar ve deney 

düzenekleri sürekli kontrol edilmeli, varsa gaz kaçakları önlenmelidir.  

 Bekler ve elektrikle ısıtılan su banyosu üzerinde buharlaĢtırma yapılmamalıdır. 

 Kolay uçucu ve alev alıcı sıvıların destilasyonu, ya geri soğutucu altında kapalı 

sistemde veya çeker ocak içinde yapılmalıdır. 

 Kimyasal maddelerin bulunduğu cam ĢiĢeler, güneĢ ıĢınlarından uzak yerlerde 

saklanmalıdır. Bu maddelerin fazla ısınmaması için önlem alınmalıdır. 

 Küresel cam kaplar, güneĢ ıĢınlarını toplayıp aĢırı ısınmaya neden olacakları 

için yangın oluĢturabilirler. Bu tür cam kapları güneĢ görmeyen, serin yerlerde 

saklamak gerekir. 

 Sodyum ve potasyum gibi çok aktif metaller, su ve sulu asit çözeltileri gibi 

sıvılarla aĢırı ekzotermik tepkimeler verirler. Böylece ortaya çıkan hidrojen gazı 

kendiliğinden tutuĢarak yanmaya neden olabilir. Bu nedenle, bu tür maddeler su 
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ve sulu çözeltilerle diğer bazı çözücülerle temas ettirilmemelidir. Bu tür 

reaksiyon kalıntıları kesinlikle lavabolara dökülmemelidir. 

 Yangın söndürme araçları sürekli kontrol edilmeli, değiĢtirilme zamanları 

geçirilmeden yenilenmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca bu araçların nasıl 

kullanılacağı öğrenilmelidir. 

 Laboratuvarda yangına neden olabilecek çeĢitli konular ve alınması gereken 

önlemler hakkında bilgi sahibi olunmalı ve bu konularda dikkatli 

davranılmalıdır. 
 

3.3. Yangın Anında Alınması Gereken Önlemler 
 

 Yangın anında asla paniğe kapılmamalıdır. 

 Yangın alarm sistemi çalıĢtırılmalı, yangının boyutuna göre gerekli yerlere acil 

olarak haber verilmelidir. 

 Yangın küçük boyutlu ise, yanıcı madde ortamdan hemen uzaklaĢtırılmalıdır. 

Yanan kısım kum, battaniye, ceket, palto vb gibi az yanıcı olan herhangi bir 

malzeme ile üzeri kapatılarak oksijenle teması kesilmelidir. Bu kapatılan 

örtülerin ıslak olması söndürme iĢleminde daha etkili olur. 

 Elbiseler tutuĢtuysa kesinlikle koĢmamalı, derhal yere yatarak ve hızlı bir 

Ģekilde yuvarlanarak alevleri söndürmeye çalıĢmalıdır. BaĢka bir kiĢinin 

elbiselerinin tutuĢması durumunda bu kiĢinin koĢması engellenmeli ve üzerine 

yanıcı olmayan çeĢitli malzemeler kapatılarak alevin hava ile teması 

engellenmelidir. 

 Isı, elektrik, kimyasal madde veya radyasyon etkisi ile deride yanıklar oluĢur. 

Bu tür durumlarda yanık bölgenin hemen soğutulması ve ciddi risk yaratan 

enfeksiyonlardan korunması çok önemlidir. Bu amaçla çeĢitli boylardaki steril 

sargılar kullanılır. Bu sargılar, bünyelerinde maksimum düzeyde hidrojenli 

solüsyonu homojen Ģekilde bulundurur. Yanık sonrası meydana gelen acı ve 

travmayı önlemede oldukça etkilidirler. 

 Ellere organik bir çözücünün dökülüp alev alması durumunda, eller hemen 

koltuk altlarına sokularak alevlerin hava ile bağlantısı kesilmelidir. 

 Yangını söndürmek için mutlaka yangın söndürücü kullanılmalıdır. Su 

kullanılmamalıdır. Çünkü su yangını söndürmeyip Ģiddetlendirebilir. Örneğin; 

aktif metallerin çıkardığı yangınlar gibi. 

 Yangın sırasında havagazı vanaları hemen kapatılmalıdır. Gaz tüpleri 

laboratuvar içerisinde ise acilen laboratuvarın dıĢına çıkarılmalıdır. 

 Elektrik Ģalteri ve ana sigortalar da hemen kapatılmalıdır. 

 Yangının büyümesi durumunda kapı ve pencereler açılmamalı, temiz havanın 

laboratuvara giriĢi önlenmelidir. 

 Yangın anında neler yapılması gerektiği önceden planlanmalıdır. Hangi tür 

yangında hangi tip söndürücülerin kullanılacağı da önceden bilinmelidir. 
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3.4. Yangın ÇeĢitleri 
 

Yangının türü yanmakta olan maddeye göre değiĢir. Bu nedenle yangınlar dört sınıfta 

toplanır: 

 

3.4.1. A Sınıfı Yangınlar 
 

Katı Madde (tahta, kâğıt, pamuk vs.) yangınlarıdır. Soğutma ve yanıcı maddenin 

uzaklaĢtırılması ile kontrol edilir ve söndürülür. 

 

3.4.2. B Sınıfı Yangınlar  
 

Yanabilen sıvılar bu sınıfa girer (Benzin, benzol, yağlar, yağlı boyalar, katran vs.). 

Soğutma; sis halinde su ile boğma; karbondioksit, köpük, kuru kimyasal toz ile söndürülür. 

 

3.4.3. C Sınıfı Yangınlar 
 

Likit petrol gazı, hava gazı, hidrojen gibi yanabilen çeĢitli gazların yanması ile oluĢan 

yangınlardır. Kuru kimyevi toz, halon 1301 ve halon 1211 kullanarak söndürülebilir. 

Elektrikli makine, elektrik donanımlarının ve hassas cihazların yanmasıyla oluĢan yangınları 

ayrı bir sınıf içinde değerlendirmeyip C sınıfı yangınların içerisinde inceleyebiliriz. Elektrik 

akımı kesilerek müdahale edilir ve kuru kimyevi toz kullanılır. 

 

3.4.4. D Sınıfı Yangınlar 
 

Yanabilen hafif metallerin ve alaĢımların (magnezyum, lityum, sodyum, seryum gibi) 

yanmasıyla meydana gelen yangınlardır. Kuru kimyevi tozlar bu yangınları söndürmede 

kullanılırlar.  
 

Ayrıca çıkıĢ nedenlerine göre yangınlar Ģu Ģekilde de sınıflandırılabilir: 

 
 Elektrik yangınları: Elektrik kontaktları, yanıcı yalıtım malzemeleri, 

transformatör yağları bu tür yangınlara neden olur. Elektrik yangınlarında 

elektrik akımı kesildikten sonra yanmaya devam eden maddenin cinsine göre 

yukarıda açıklanan yangın söndürme yöntemlerinden uygun olan kullanılır. 

 Metal yangınları: Sodyum, potasyum, çinko, alüminyum, magnezyum vb gibi 

aktif metallerin tozlarının kolayca alev alması sonucu yangınlar oluĢabilir. 

 Yanıcı sıvıların neden olduğu yangınlar: Alkol, eter, aseton gibi organik 

çözücülerle akaryakıt, yağlar ve makine yağlarının neden olduğu yangınlardır. 

 Yanıcı gazların neden olduğu yangınlar: Doğal gaz, sıvı gaz ve bunların 

bağlantılı olduğu beklerin neden olduğu yangınlardır. 

 KumaĢ ve ahĢap malzemelerin neden olduğu yangınlar: Dikkatsizlik ve 

laboratuvar önlüğü giyilmemesi nedenleriyle elbiselerin tutuĢması sonucu 

ortaya çıkan yangınlardır. 
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3.5. Yangın Söndürücü Olarak Kullanılan Malzemeler 
 

Laboratuvarlarda pek çok farklı türde yanıcı ve patlayıcı kimyasal madde 

bulunabilmektedir.  Küçük bir dikkatsizlik sonucu oluĢabilecek herhangi bir yangın 

tehlikesine karĢı bu tür ortamlarda, amacına uygun yangın söndürme cihazları mutlaka 

bulunmalıdır. Yangının hemen söndürülebilmesi için öncelikle; 
 

 Yanıcı maddenin ortamdan uzaklaĢtırılması 

 Yanan maddenin hava ile temasının kesilmesi 

 Yanıcı maddenin sıcaklığının, tutuĢma sıcaklığı altına düĢürülerek ortamın 

soğutulması gerekir. 

 

Resim 3.1:Yangın söndürücüler. 

Bu amaçlarla çeĢitli yangın söndürücüler kullanılır. Bunları Ģöyle sıralayabiliriz: 
 

3.5.1. Su 
 

 „A‟ sınıfı yangınların söndürülmesinde su kullanılabilir. 

 AhĢap, kumaĢ vb gibi yangınlarda su iyi bir söndürücüdür. 

 Yangın üzerine püskürtülen su, yanıcı maddenin sıcaklığını düĢürür. OluĢan su 

buharı da oksijen yoğunluğunu azaltır. Böylece boğma etkisi oluĢturarak yangın 

söndürülür. 

 

3.5.2. Karbondioksitli Söndürücüler 
 

 Laboratuvarlarda kullanılan en iyi ateĢ söndürücülerdir. 

 Genellikle ahĢap, kumaĢ, akaryakıt, yanıcı sıvılar, elektrik ve gaz yangınlarında 

kullanılır. Yanıcı gaz yangınlarında daha etkilidir. 

 Basınçlı karbondioksit gazı doldurulmuĢ tüplerdir. Karbondioksit gazı 

yanmayan ve havadan daha ağır bir gazdır. 

 Araçların kullanım kılavuzlarına uyularak yanan maddenin üzerine 

karbondioksit gazı püskürtülür. Havadan ağır olduğu için yanan maddenin 

üzerini kapatarak hava ile temasını keser. 

 Fakat soğutma etkileri az olduğu için yangın sönene kadar uzun süre 

kullanılmaları gerekmektedir. 
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3.5.3. Soda Asit Tipi Söndürücüler 
 

 Bu tür söndürücüler suda çözünen yanıcı sıvıların, kâğıt, ahĢap ve kumaĢ 

yangınlarında kullanılır. 

 Söndürücü içinde ayrı bölmelerde toz soda ve bir asit çözeltisi bulunur. 

 Kullanımdan önce aracın kullanım kılavuzuna uyarak özel bir mekanizma ile soda 

ve asit karıĢtırılır. 

 Aracın vanası açılarak yangın üzerine tutulur. Soda ile asit karıĢımından 

karbondioksit, su ve bir tuz çözeltisi köpük halinde fıĢkırarak yangının üzerini 

örter. Böylece hava ile teması kesilmiĢ olur. 

 

3.5.4. Köpüklü Yangın Söndürme Cihazları  
 

 Yanmayan ve yangını üzerini kaplayarak hava ile temasını kesen özel köpüklerdir. 

 Köpüklü yangın söndürme cihazları; petrol, yağ ve boya gibi yanıcı ve kolay alev 

alabilen sıvıların oluĢturduğu yangınları söndürmede etkilidirler. 

 Bu tip söndürücüler ayrıca tekstil ürünleri, kâğıt, odun, kauçuk ve çeĢitli 

plastiklerin neden olduğu yangınları söndürmede de oldukça etkili olmalarına 

rağmen içerdikleri iletken maddelerden dolayı elektrik ve elektrikli cihazların 

neden olduğu yangınlarda kesinlikle kullanılmamalıdır 

 

3.5.5. Halokarbonlu Yangın Söndürme Cihazları  
 

 Halokarbonlu veya çevre dostu gazlı olarak adlandırılan yangın söndürücüler 

içerdikleri özel gazlar nedeniyle ozon tabakası üzerindeki olumsuz etkileri yok 

kabul edilmektedir. 

 

3.5.6. Kum 
 

 Genellikle katı maddelerin, metal tozlarının neden olduğu yangınların 

söndürülmesinde kullanılır. 

 Yanan maddenin üzeri kum ile örtülerek hava ile teması kesilir ve böylece yangın 

söndürülür. 
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3.5.7. Travma ve Yangın Battaniyeleri 
 

Her çeĢit ağır yanıklarda ilk yardım malzemesi olarak kullanılan, yaĢamsal tehlike 

altındaki yaralıyı hayatını kaybetmeden bir tedavi merkezine ulaĢtırmada etkili olan ve 

vücuttaki ölümcül olabilecek sıvı kayıplarını azaltan özel yapılı örtülerdir. Bu örtüler kendi 

ağırlıklarının 14 katı kadar hidrojel solüsyonu bünyelerinde tutarlar. 

 

 
Resim 3.2:Travma yangın battaniyeleri. 

 

 
Resim 3.3:Yangın battaniyeleri. 

 

 Duvara (kutusunda) monte edilen yangın battaniyeleri iki bandı sayesinde 

anında açılır.  

 Yangın durumunda açmak için bu bantların çekilmesi yeterlidir.  

 Bu örtüler, yangın baĢlangıç aĢamasında iken oksijen akıĢını keserek ateĢin 

kaynağında sönmesini sağlar. 

 Böylelikle hem insan, hem eĢya ve malzeme korunmasında veya bir yerden bir 

yere yanıcı madde taĢınmasında kullanılabilirler.  

 Düz özel dokulu, cam lifinden üretilmiĢ olup 900 °C‟a kadar dayanıklıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Laboratuvarda yangından korunmak için önlem alma. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Alev alıcı ve çok kolay alev alıcı 

kimyasalları hava ile temas etmeyecek 

Ģekilde saklayınız. 

 Alev alıcı ve patlayıcı 

kimyasallarla çalıĢma kurallarını 

hatırlayınız. 

 Laboratuvarda uyulması gereken 

çalıĢma kurallarını hatırlayınız.  

 Kolay buharlaĢan çözücüleri alevden uzak 

tutunuz 
 Dikkatli çalıĢınız. 

 Gaz kaçaklarını tespit ediniz. 
 Gaz kaçağı tespit ettiyseniz hemen 

laboratuvar sorumlusuna bildiriniz! 

 Kolay buharlaĢan maddeleri kapalı kaplarda 

muhafaza ediniz. 

 Çevre korumaya karĢı duyarlı 

davranınız. 

 Yanıcı maddelerin atıklarını hemen atık 

ĢiĢelerine alarak ağızlarını sıkıca kapatıp, 

laboratuvar dıĢında imha ediniz. 

 Dikkatli çalıĢınız. 

 Atık maddeleri birbirleri ile 

karıĢtırmadan ayrı ĢiĢelere almayı 

ve böylece imha etmeyi 

unutmayınız. 

 ĠĢ sonunda ısıtıcıları ve bekleri kapatınız. 

 
Resim 3.4.ĠĢ bitiminde beklerin kapatılması. 

 Laboratuvar çalıĢma kurallarını 

hatırlayınız. 

 Kontrollerinizi dikkatli yapınız. 

 Elektrikli aletlerin fiĢ ve prizlerini sürekli 

kontrol edip, bozuk aletleri devre dıĢı 

bırakınız. 

 
Resim 3.5:Arızalı prizlerin devre dıĢı bırakılması. 

 FiĢleri bozuk olan araçları ve 

bozuk prizleri laboratuvar 

sorumlusuna bildirmeyi 

unutmayınız. 

 Güvenli olmayan prizleri kesinlikle 

kullanmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Bekleri ve çeĢitli ısıtıcıları 

kullanılmadıklarında kapatınız. 
 Bek ve ısıtıcılarla iĢiniz bittiğinde 

kapatmayı unutmayınız. 

 Laboratuvarı terk ederken tüm alet ve 

cihazları kapatınız. 

 
Resim 3.6:Laboratuvar terk edilirken gaz 

tüplerinin kapatılması. 

 
Resim 3.7:Ana Ģalterin kapatılması. 

 ĠĢ disiplinine sahip olaya özen 

gösteriniz. 

 Sorumluluk sahibi olmaya dikkat 

ediniz. 

 Gaz kaçakları ile ilgili noktaların 

kontrollerini yapınız. 

 
Resim 3.8:Gaz kaçağı olabilecek noktaların 

kontrol edilmesi. 

 Güvenlik kurallarına uyunuz. 
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 Kimyasal maddelerin bulunduğu cam ĢiĢe 

ve kapları güneĢ ıĢınlarını almayacak 

Ģekilde muhafaza ediniz. 

 
Resim 3.9:Kimyasal maddelerin güneĢ ıĢığı 

almayacak Ģekilde saklanması. 

 Kimyasallarla güvenli çalıĢma 

kurallarını hatırlayınız. 

 Tehlikeli kimyasalları güneĢ 

ıĢığından uzakta saklamaya özen 

gösteriniz. 

 Sodyum, potasyum gibi çok aktif metalleri, 

su, sulu çözeltiler ve diğer bazı çözücülerle 

temas ettirmeden atık toplama kaplarında 

muhafaza ediniz. 

 Her bir kimyasalın birbiri ile 

karıĢmamasına özen gösteriniz. 

 Atık toplama kaplarının kapaklarını 

sıkıca kapatmayı unutmayınız. 

 Çevre korumaya karĢı duyarlı 

davranınız. 

 Yangın söndürme cihazlarını sürekli kontrol 

ediniz. 

 
Resim 3.10:Yangın söndürme tüpünün 

kontrol edilmesi. 

 Kontrollerinizi dikkatli yapınız. 

 Yangın söndürme cihazlarını zamanında 

yenileyiniz. 
 Süresi geçmiĢ yangın tüplerini 

laboratuvar sorumlusuna bildiriniz. 

 Yangın tüplerini kullanım talimatına uygun 

olarak kullanınız. 

 Yangın söndürme tüplerini 

kullanmayı öğreniniz. 

 Yangın anında soğukkanlı olmaya 

özen gösteriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki Ģıklardan doğru olanı iĢaretleyiniz 

 

1 1-Ortamda yanıcı maddelerin bulunması 

2-Yanıcı maddelerin havadaki oksijene karıĢması veya temas etmesi 

3-Yanıcı maddelerin belli bir sıcaklığa ısınması 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yangının oluĢması için gerekli 

koĢullardandır? 

A) 1,2 ve 3 

B) 1 ve 2 

C) 2 ve 3 

D) Yalnız 1 

 

2 1- Kolay buharlaĢan çözücüler alevle temas ettirilmemelidir. 

2-Kolay alev alan kimyasallar, laboratuvarda yalnızca kullanılacak miktarda 

bulundurulmalıdır. 

3- Kolay alev alan kimyasalların konulduğu kapların ağzı açık bırakılmamalıdır. 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kolay alev alan kimyasallarla çalıĢma 

kurallarından değildir?  

A) Yalnızca 1 

B) Yalnızca 3 

C) Yalnızca 2 

D) Hepsi 

 

3 Kimyasal atıkların depolanması ve yok edilmesinde aĢağıdakilerden hangisi doğru 

değildir?  

A) Atıklar birbiri ile karıĢtırılmamalıdır. 

B) Kimyasal atıklar atık ĢiĢelerine ayrı ayrı konularak etiketlenmelidir. 

C) Kimyasallar laboratuvarda lavabolara dökülerek yok edilmelidir. 

D) Yanıcı kimyasal atıklar, atık ĢiĢelerine konularak ağzı sıkıca kapatılmalı ve 

laboratuar dıĢında yok edilmelidir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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4 1- Bekler ve ısıtıcılar sürekli yanar durumda bırakılmamalı, iĢ bitiminde laboratuar 

terk edilirken kontrol edilerek kapatılmalıdır. 

2- Bekler yakılırken çevresinde alev alıcı maddeler bulundurulmamalı, önce çakmak 

veya kibrit yakılıp, sonra gaz açılmalıdır. 

3- Isıtıcılar ve bekler deney kaplarının altında kontrollü kullanılmalı ve alevlerin 

çözücülerle teması önlenmelidir. 

4- Bekler ve elektrikli su banyoları üzerinde buharlaĢtırma yapılmamalıdır. 

 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bek kullanımında dikkat edilecek 

noktalardandır? 

A) 1, 2 ve 3 

B) 1, 2, 3 ve 4 

C) 2, 3 ve 4 

D) 1, 3 ve 4  

 

5 1- Kimyasalların bulunduğu cam ĢiĢeler güneĢ ıĢınlarından uzak yerlerde 

saklanmalıdır. 
2- Cam ĢiĢeler içerisindeki kimyasalların fazla ısınmaması için gerekli önlemler 

alınmalıdır. 

3- Küresel cam kaplar, güneĢ ıĢınlarını toplayıp aĢırı ısınmaya neden olacakları için; 

güneĢ görmeyen, serin yerlerde saklanmalıdır. 

 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kimyasalların saklama koĢullarındandır? 

A) 1,2 ve 3 

B) 1 ve 2 

C) 2 ve 3 

D) 1 ve 3 

 

AĢağıdaki boĢluklara tabloda verilen uygun kelimeleri yerleĢtiriniz.   

 

6 Yanma; maddenin ………………… birleĢmesi sonucu oluĢan kimyasal bir 

olaydır.   

7 Yapılacak deneylerde kullanılacak maddelerin ……………………. çok iyi 

bilinmesi ve buna göre önceden önlem alınması, kazaların önlenmesi açısından 

önemlidir. 

8 Gaz tüpleri, plastik gaz hortumları, gazların geçtiği borular, vanalar ve deney 

düzenekleri sürekli kontrol edilerek ………………………. önlenmelidir. 

9 YanmıĢ kibritler, içinde …………………….. bulunan çöp sepetlerine 

atılmamalıdır. 

10 Kolay uçucu ve alev alıcı sıvıların destilasyonu ya ……………………. ile veya 

…………………………. içinde yapılmalıdır. 
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Özelliklerinin 

Su 

Geri soğutucu/çeker ocak 

Benzinle 

Yanıcı madde 

Sıcaklığının 

Isı ve oksijenle 

Gaz kaçakları 

Balon joje / laboratuvar 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz yada cevap 

verirken tereddüt yaĢadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulamalı teste geçiniz.  
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UYGULAMALI TEST 
 

Yangından korunmak için çeĢitli önlemler alınız. Yaptığınız çalıĢmaları aĢağıdaki 

değerlendirme tablosu ile kontrol ediniz.  

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Alev alıcı ve çok kolay alev alıcı kimyasalları hava ile temas 

etmeyecek Ģekilde sakladınız mı?   

2. Kolay buharlaĢan çözücüleri alevden uzak tuttunuz mu?    

3. Gaz kaçaklarını tespit ettiniz mi?  
  

4. Kolay buharlaĢan maddeleri kapalı kaplarda muhafaza ettiniz mi?   

5. Yanıcı maddelerin atıklarını hemen atık ĢiĢelerine alarak ağızlarını 

sıkıca kapatıp, laboratuvar dıĢında imha ettiniz mi?   

6. ĠĢ sonunda ısıtıcıları ve bekleri kapattınız mı? 
  

7. Elektrikli aletlerin fiĢ ve prizlerini sürekli kontrol edip, bozuk 

aletleri devre dıĢı bıraktınız mı?   

8. Bekleri ve çeĢitli ısıtıcıları kullanılmadıklarında kapattınız mı? 
  

9. Laboratuarı terk ederken tüm alet ve cihazları kapattınız mı?   

10. Gaz kaçakları ile ilgili noktaların kontrollerini yaptınız mı?   

11. Kimyasal maddelerin bulunduğu cam ĢiĢe ve kapları güneĢ 

ıĢınlarını almayacak Ģekilde muhafaza ettiniz mi?   

12. Sodyum, potasyum gibi çok aktif metalleri, su, sulu çözeltiler ve 

diğer bazı çözücülerle temas ettirmeden atık toplama kaplarında 

muhafaza ettiniz mi?   

13. Yangın söndürme cihazlarını sürekli kontrol ediniz.    

14. Yangın söndürme cihazlarını zamanında yenilediniz mi?   

15. Yangın tüplerini kullanım talimatına uygun olarak kullandınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Seçeneklerinizin hepsi „Evet‟ ise bir sonraki modül değerlendirme testlerine geçiniz. 

Cevabı „Hayır‟ olan iĢlemleri tekrar deneyiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda uygun ortam sağlandığında ilk yardım kurallarına 

uygun olarak laboratuvarda oluĢabilecek zehirlenmelere karĢı önlemler alabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Laboratuvarda bulunan zehirli kimyasalları ve etkilerini araĢtırınız. 

AraĢtırmalarınızı rapor haline getiriniz. 

 

4. LABORATUVARDA OLUġABĠLECEK 

ZEHĠRLENMELER VE ĠLKYARDIM 
 

4.1. Zehirlenmeler ve Ġlk Yardım 
 

Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğine göre toksik madde ‟‟Az miktarlarda 

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

veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan madde / müstahzarları‟‟Ģeklinde 

tanımlanmıĢtır. 

 

Yutulması veya solunması sonucu insan vücudunda düĢük oranlarda bulunması ile ya 

da deriyle temas etmesi halinde öldürücü etkiye sahip akut etkiler gösterebilecek maddeler 

toksik (zehirli) madde olarak tanımlanabilir. 

 

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 siyanid, hidrojen sülfit, hidrojen florür, fosgen, kükürt di oksit, 

amonyak, klor gazı, tetrakloretilen, fenol vb gibi maddeler, laboratuvarlarda sıkça kullanılan 

zehirli kimyasallardan bazılarıdır.  

 

 Bu maddelerin çoğunluğu (toksik) zehirli etkiye sahiptir. 

 Koruyucu gözlük, maske, koruyucu eldiven gibi güvenlik malzemeleri 

kullanılmadan yapılan çalıĢmalarda ve deney aĢamalarında meydana gelen 

kazalarda toksik maddeler insan vücuduna girerek olumsuz etkilerini gösterir. 

 

AMAÇ 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

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

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

ise vücutta yavaĢ yavaĢ birikerek zamanla etkilerini gösterirler. Zehirleri genel olarak 5 ana 

grupta toplayabiliriz: 
 

 Kimyasal maddeler 

 Zehirli bitkiler  

 Zehirli hayvanlar 

 Bakteri toksikleri 

 Böcek zehirleri. 
 

Laboratuvarlarda kimyasal maddelerin yol açtığı zehirlenmelere daha fazla 

rastlanmaktadır. Bunlar insan vücuduna 4 ayrı yolla girmektedir: 
 

 Solunum yoluyla 

 Ağız yoluyla 

 Deri yoluyla 

 Enjeksiyon yoluyla. 
 

4.1.1. Solunum Yoluyla Zehirlenmeler 
 

2 2 2CO , H S, COCl  gibi zehirli gazlar ve zehirli sıvıların buharları, insan vücuduna 

solunum yoluyla girerler. Solunum yolu zehirlenmelerinde Ģu belirtiler görülebilir: 
 

 Kulak çınlaması 

 Mide bulantısı 

 Kusma 

 Bazı kaslarda aĢırı gevĢeme 

 BaĢ ağrısı 

 Bilinç kaybı 

 Hareket etme güçlüğü  
 

4.1.2. Ağız Yoluyla Zehirlenmeler 
 

 Bunlar, katı ve sıvı haldeki zehirli maddelerin yutulmasıyla oluĢur.  

 Bu maddeler sindirim sisteminin duvarlarından emilerek kana karıĢır ve kan 

dolaĢımı yoluyla vücuda yayılır. 

 Bazıları sinir sistemini, bazıları sindirim sistemini, bazıları ise her ikisini de 

etkiler. 

 Belirtileri; kusma, bulantı, baĢ ağrısı, karın ağrısı, titreme, kas spazmı, görme 

bozukluğu, baĢ dönmesi, halsizlik vb gibi türlü etkileri görülebilir. 
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4.1.3. Deri Yoluyla Zehirlenmeler 
 

 Deri yoluyla zehirlenmeler, zehirli kimyasal maddelerin deri ve mukozada 

emilmesi sonucu kana karıĢması ile oluĢur.  

 Zehirlenmenin yanında deri ve mukozada yanıklar ve aĢınmalar da meydana 

gelebilir. 

 

4.1.4. Alınacak Önlemler 
 

Solunum yoluyla zehirlenmelerde ilk 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. 

 Kusma durumlarında kusmukların nefes borusunu tıkaması engellenmelidir. 

Bunun için yüzükoyun yatar duruma getirilmelidir. 
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 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.(Zehir danıĢma merkezinin telefon numarası 114) 

 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. 

 

4.2. 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. 
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ġok belirtileri Ģunlardır: 

 

 En önemli belirti kiĢinin halsizleĢmesidir. 

 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. 

 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 ise 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. 

 

4.3. Laboratuvarda Bulunması Gereken Ġlk Yardım Malzemeleri  
 

4.3.1. Ġlk Yardım Dolabı 
 

Laboratuvarda oluĢan bir kaza sırasında, acil yardım ekibi veya doktor yetiĢinceye 

kadar, kazanın meydana getirdiği zararı en aza indirmek veya gecikme sonucu olabilecek 

tehlikeleri azaltmak için yapılacak ilk müdahaleler gerçekten çok önemlidir.  

 

Ġlk yardımı yapabilmek için bazı malzemelere gereksinimimiz vardır. Laboratuvarda 

ulaĢılabilecek bir ortamda bulundurulacak ilk yardım dolabı içerisinde aĢağıda belirtilenler 
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bulundurulabilir. Bu malzemelerin kullanımından da mutlaka en azından ilk yardımcı eğitimi 

almıĢ sertifikalı bir kiĢinin görevlendirilmesi ve onun sorumluluğunda bulundurulması büyük 

önem taĢımaktadır. 

 

Ġlk yardım dolabı içerisinde Ģu malzemeler bulundurulmalıdır: 

 

 Pamuklu Sargı Bezi (5 cm x 150 cm)(7 cm x 150 cm)(10 cm x 150 cm)(10 cm x 

4m) 

 Steril Vazelinli Gaz Kompres (10 cm x 10 cm) 

 Hafif Elastik Sargı (6 cm x 4 m) 

 Steril Gaz Kompres (5 cm x 5 cm) (7,5 cm x 7, 5 cm) (10 cm x 10 cm) 

 Anında Soğuk Kompres 

 Üçgen Sargı Bezi 

 Cerrahi eldiven (tek kullanımlık) 

 Çengelli Ġğne 

 Suni solunum maskesi 

 Yanık Örtüsü 

 Elastik Bandaj (6 cm)  

 Yara bandı 

 Alkol 

 Pamuk 

 Makas  

 Cımbız (Kıymık vb çıkarmak için) 

 Serum Lastiği veya turnike ( 40 cm) 

 Vücut ateĢini ölçmek için derece 

 Ağrı kesici  

 ÇeĢitli yara ve yanık merhemleri  

 Vazelin 

 % 1‟lik magnezyum oksit 

 % 1‟lik sodyum karbonat 

 % 1‟lik fosforik asit 

 % 3‟lük hidrojen peroksit  

 Pikrik asit 

 Asetik asit 
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 Antiseptik solüsyon (Baticon türevi) 

 Oksijenli su 

 Büyük çöp torbası 

 ÇeĢitli boylarda, kırıkları sabitlemede kullanılacak enli tahta parçalar (Tahta 

Atel) 

 Önemli Telefon Numaraları   

 

Acil Telefonlar 
Yangın İhbar 110 
Gaz Arıza 187 
Su Arıza 185 
Doğalgaz Arıza 187 
Elektrik Arıza 186 
Polis İmdat 155 
Sağlık Danışma 184 
Hızır Acil Servis 112 
Alo Çevre 181 
Alo Zehir 114 
Sıhhi Danışma 128 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Laboratuvarda zehirlenmelerden korunmak için önlem alma. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Toksik metallerden oluĢan 

zehirlenmelerde basit ilk yardım 

uygulamalarını yapınız. 

 Zehirli kimyasallarla çalıĢma 

kurallarını hatırlayınız. 

 Zehirlenmelerde basit ilk yardım 

kurallarını hatırlayınız. 

 Soğukkanlı olmaya özen gösteriniz. 

 Kimyasal zehirlenmelerde yapılacak 

basit ilk yardım uygulamalarını yapınız. 

 Dikkatli çalıĢınız. 

 Sakin olmaya çalıĢınız. 

 Kaza anında kullanılmak üzere ilk 

yardım malzemeleri bulundurarak, 

bunların nasıl kullanıldığını öğreniniz. 

 Ġlk yardım malzemelerinin kullanma 

kılavuzlarını okuyunuz. 

 Ġlk yardım malzemelerini kullanmayı 

öğreniniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki Ģıklardan doğru olanı iĢaretleyiniz? 

 

1 Yutulması veya solunması sonucu insan vücudunda düĢük oranlarda bulunması ile ya 

da deri ile temas etmesi halinde öldürücü etkiye sahip akut etkiler gösterebilecek 

maddelere ne denir? 

A) Toksik madde 

B) Kimyasal madde 

C) Bakteriyolojik madde 

D) Hiçbiri 

 

2 1- Kimyasal maddeler     2- Böcek zehirleri     3- Bakteri toksikleri    4- Zehirli bitkiler 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri zehirli maddelerdendir? 

A) 1, 2 ve 4 

B) 2, 3 ve 4 

C) 3, 2, 1 ve 4 

D) 1, 2 ve 3 

 

3 1-Solunum yoluyla    2- Ağız yoluyla    3- Deri yoluyla    4- Enfeksiyon yoluyla  

 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri laboratuvarda kimyasal maddelerin yol açtığı 

zehirlenmelerden değildir.? 

A) Yalnız 4 

B) 1 ve 3 

C) 3 ve 2 

D) Yalnız 3 

 

4 1- Kulak çınlaması 2-BaĢ dönmesi 3- Bazı kaslarda aĢırı gevĢeme 4- Mide 

bulantısı,kusma  

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri solunum yolu zehirlenmelerinde görülen 

belirtilerden değildir? 

A) Yalnız 1 

B) Yalnız 2 

C) 1 ve 3 

D) 3 ve 4 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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5 1- Katı ve sıvı durumdaki zehirli maddelerin yutulmasıyla oluĢur. 

2- Sindirim sisteminin duvarlarından emilerek kana karıĢır ve kan dolaĢımı yoluyla 

vücuda yayılır 

3-Sinir sistemini de etkiler 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ağız yoluyla zehirlenmelerdendir? 

A) Yalnız 1 

B) 1 ve 2 

C) 1, 2 ve 3 

D) 3 ve 2 

 

6 Deri yolu ile zehirlenmelerde aĢağıdakilerden hangisi oluĢur? 

A) Deri ve mukozada yanıklar oluĢur. 

B) Deride aĢınmalar oluĢur. 

C) Zehirli kimyasal deri ve mukozada emilerek kana karıĢır ve zehirlenmeyi 

oluĢturur. 

D) Hepsi 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt yaĢadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar 

inceleyiniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulamalı teste geçiniz.  



 

 61 

UYGULAMALI TEST 
 

Zehirlenmelerden korunmak için çeĢitli önlemler alınız. Yaptığınız iĢlemleri aĢağıdaki 

değerlendirme tablosu ile kontrol ediniz.  

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Toksik metallerden oluĢan zehirlenmelerde basit ilk yardım 

uygulamalarını yaptınız mı?   

2. Kimyasal zehirlenmelerde yapılacak basit ilk yardım uygulamalarını 

yaptınız mı?   

3. Kaza anında kullanılmak üzere ilk yardım malzemeleri bulundurarak, 

bunların nasıl kullanıldığını öğrendiniz mi?   

 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Seçeneklerinizin hepsi „Evet‟ ise bir sonraki modül değerlendirme testine geçiniz. 

Cevabı „Hayır‟ olan iĢlemleri tekrar deneyiniz 



 

 62 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki Ģıklardan doğru olanı iĢaretleyiniz? 
 

1 Etil eter kaç 
0
C‟ta yanmaya baĢlar? 

A) 40 
0
C 

B) 45 
0
C 

C) 50 
0
C 

D) 55 
0
C 

 

2 AĢağıdakilerden hangisi gümüĢ bileĢiklerinin neden olduğu sorunlardan biri değildir? 

A) Solunum yollarında tahriĢe neden olur. 

B) Deriyi siyah renge boyar. 

C) Gözde tahriĢe neden olur. 

D) Su ile birleĢtiğinde patlamaya neden olur. 

 

3 Toksik metallerin canlılara verdiği zararlar aĢağıdakilerden hangisine bağlı olarak 

değiĢir? 

A) Metalin cinsine 

B) Vücuda alınan doza 

C) Canlının bünyesine 

D) Hepsi 

 

4 1- Asetilen ve amonyak ile temas ettirilmemelidir. 

2- Ağzı açık kaplarda saklanabilir. 

3- Kolay buharlaĢır ve buharı çok tehlikelidir. 

4- Yere döküldüğünde vakum veya köpük tipi süngerler ile toplanmalıdır.  

Yukarıdakilerden hangisi civanın özelliklerinden değildir? 

A) Yalnız 1 

B) Yalnız 2 

C) Yalnız 3 

D) Yalnız 4 

 

5 YetiĢkin insan kanının 100 ml. sinde ne kadar kurĢun bulunması zehirlenme iĢaretidir? 

A) 20–50 µg 

B) 60–100 µg 

C) 120–200 µg 

D) 220–300 µg 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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6 1- Havada kolay oksitlenir  

2- BileĢikleri ile çalıĢılırken ağız ve deri yoluyla alınabilir. 

3- Vücuttan zor atılır.                       

4- En az böbreklere zarar verir. 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kadmiyumun özelliklerindendir? 

A) 1 ve 2 

B) 1 ve 4 

C) 1, 2 ve 4 

D) 1, 2 ve 3 

 

7 1- Yakıcı ve tahriĢ edici bir gazdır 

2- Vücuda çoğu zaman solunum yoluyla alınır 

3- Öksürme, nefes darlığı, göğüste basınç oluĢturur 

4- Zehirlenmenin etkisi geç ortaya çıkar. 

Yukarıdakiler hangi kimyasalın özelliklerindendir? 

A) Fosfor 

B) Fosgen 

C) Fosfat 

D) Sülfat 

 

8 AĢağıdakilerden hangisi hidrojen sülfürün olumsuz etkilerindendir? 

A) Yüksek dozda alındığında enzimleri bloke eder. 

B) Merkezi sinir sistemini olumsuz etkiler. 

C) Solunum yollarında tahriĢlere neden olur. 

D) Hepsi. 

 

9 1- Gaz halindedir. 

2- Sulu çözeltisi zayıf asit özelliği gösterir. 

3- Zehirleyici ve tahriĢ edici özelliği vardır. 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri hidrojen siyanürün özelliklerindendir?  

A) Yalnız 1 

B) Yalnız 2 

C) 1 ve 2 

D) 1, 2 ve 3 

 

10 1- Erime noktası düĢük olduğundan kolay buharlaĢır. 

2- Buharları solunum yoluyla alındığında çok Ģiddetli zehir etkisi gösterir. 

3- Sülfürü fare zehiri olarak kullanılmaktadır. 

4- Tatlımsı özellikleri vardır. Yiyeceklere bulaĢtığında hemen fark edilir. 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri arseniğin özelliklerinden değildir? 

A) Yalnız 1 

B) Yalnız 2 

C) Yalnız 3 

D) Yalnız 4 
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11 AĢağıdakilerden hangisi karbontetraklorürün fazla solunması sonucu ortaya çıkan 

olumsuz etkilerinden değildir? 

A) Solunum güçlüğü görülür. 

B) BaĢağrısı ortaya çıkar 

C) Nabız normaldir. 

D) Benizde solukluk görülür. 

 

12 Sülfürik asit kullanımında aĢağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? 

A) Asit ĢiĢeleri tek elle taĢınmamalıdır. 

B) Asiti çekerken otomatik pipet kullanılmalıdır 

C) Saf su üzerine yavaĢça asit dökerek çözelti hazırlanmalıdır. 

D) Asit üzerine su eklenerek çözelti hazırlanmalıdır. 

 

13 Dokular ve kan tarafından emilerek kalsiyumu çöktüren kimyasal hangisidir? 

A) Arsenik 

B) Okzalat 

C) Siyanür 

D) Oksijen 

 

14 1- AĢındırıcıdır.       2- Yanıkları çabuk iyileĢmez.         3- Kan dolaĢımını etkiler. 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri glasial asetik asitin özelliklerinden değildir? 

A) Yalnız 1 

B) Yalnız 2 

C) Yalnız 3 

D) Hepsi 

 

15 Vücudun herhangi bir yerine değdiği anda Ģiddetli yanıklar oluĢturan kimyasal 

hangisidir? 

A) Hidroklorik asit 

B) Sülfürik asit 

C) Asetik asit 

D) Hidrofluorik asit 

 

16 Kuru olduğunda patlayıcı özellik gösteren pikrik asit nasıl muhafaza edilmelidir? 

A) En az % 15 sulu halde saklanmalıdır. 

B) En az % 10 sulu halde saklanmalıdır. 

C) En az % 7,5 sulu halde saklanmalıdır. 

D) En az % 2,5 sulu halde saklanmalıdır. 
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17 Hidrojen florür zehirlenmelerinde aĢağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? 

A) BulaĢmıĢ giysiler hemen çıkarılarak bulaĢma olan bölge bol su ile yıkanmalıdır. 

B) % 1‟lik kalsiyum glukonat çözeltisi ile temizlenerek jel kalsiyum glukonat 

sürülmelidir. 

C) Zehirlenme durumunda temiz havaya çıkarılarak ısı kaybı önlenmelidir. 

D) Hasta hemen kusturulmalıdır. 

 

18 Hidroklorik asit zehirlenmelerinde aĢağıdakilerden hangisi yapılmaz? 

A) Hasta kusturulmaya çalıĢılır. 

B) Temiz havaya çıkarılır. 

C) Bol süt içirilir. 

D) Hepsi. 

 

19 1- Nemli deri ile temasları önlenmelidir. 

2- Vücudun temas eden yeri bol su ile yıkanmalıdır. 

3- Yıkama iĢleminden sonra hemen bir deri merhemi sürülmelidir. 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri alkali metal zehirlenmelerinde 

uygulanmalıdır? 

A) Yalnız 1 

B) Yalnız 2 

C) Yalnız 3 

D) 1 ve 2 

 

20 Alkali metal yangınlarını söndürmek için aĢağıdakilerden hangisi kullanılır? 

A) Su 

B) Battaniye 

C) Toz grafit 

D) Kum 

 

21 Eter zehirlenmelerinde aĢağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 

A) Suni teneffüs yaptırılmalıdır. 

B) Gerektiğinde oksijen verilmelidir. 

C) Hasta sıcak tutulmalıdır. 

D) Hepsi 

 

22 1- Temas eden bölge hemen bol su ile yıkanmalıdır. 

2- Hasta temiz havaya çıkarılmalıdır. 

3- NaCO3 çözeltisi içirilmelidir. 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gümüĢ bileĢikleri zehirlenmelerinde 

yapılmamalıdır? 

A) Yalnız 1 

B) Yalnız 2 

C) Yalnız 3 

D) Hepsi 
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23 Cıva zehirlenmelerinde aĢağıdakilerden hangisi yapılmaz? 

A) Hastaya su ve hardal verilerek kusturulur. 

B) Hastaya hiçbir Ģey verilmez ve kesinlikle kusturulmaz. 

C) Hasta sıcak ve sakin bir Ģekilde tutulur. 

D) Hiçbiri 

 

24 1- Hasta kusturulur, ardından seyreltik magnezyum sülfat çözeltisi içirilebilir. 

2- Yumurta akı ve süt içirilebilir. 

3- Hastanın ısı kaybı önlenmelidir. 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kurĢun zehirlenmelerinde ilk yardım 

ilkeleridir? 

A) Yalnız 1 

B) 1 ve 2 

C) 2 ve 3 

D) 1,2 ve 3 

 

25 1- Yumurta akı ve süt içirilmelidir. 

2- Yalnızca su içirilmelidir. 

3- Aktif karbon verilebilir. 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri formaldehit zehirlenmelerinde ilk yardım 

kuralı değildir? 

A) Yalnız 1 

B) Yalnız 2 

C) Yalnız 3 

D) Hiçbiri 

 

26 1- Hasta açık havaya çıkarılmalıdır. 

2- Dinlendirilmelidir. 

3- Isı kaybı önlenmelidir. 

4- Suni teneffüs yaptırılmamalıdır. 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri fosgen zehirlenmelerinde uyulması gereken 

ilk yardım kurallarıdır? 

A) 1 ve 2 

B) 3 ve 4 

C) 1,2 ve 3 

D) 1, 2, 3 ve 4 

 

27 Hidrojen sülfür zehirlenmelerinde aĢağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 

A) Hasta temiz havaya çıkarılmalıdır. 

B) Suni teneffüs yaptırılmalıdır. 

C) Ġleri durumlarda oksijen verilmelidir. 

D) Hepsi 
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28 Hidrojen siyanür zehirlenmelerinde aĢağıdaki ilk yardım ilkelerinden hangisi 

uygulanmaz? 

A) Deriye temas ettiyse bol su ile yıkanır. 

B) Solunum yolu ile aldıysa temiz havaya çıkarılır. 

C) Çözeltiyi yuttuysa kusturulmamalıdır. 

D) Potasyum karbonat çözeltisi yutturulmalıdır. 

 

29 1- Yumurta akı ve süt içirilmelidir. 

2- Magnezyum sülfat çözeltisi verilebilir. 

3- Hasta kusturulmamalıdır   

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri arsenik zehirlenmelerinde yapılmamalıdır? 

A) Yalnız 1 

B) Yalnız 2 

C) Yalnız 3 

D) 1 ve 2 

 

30 Sülfürik asit zehirlenmelerinde aĢağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? 

A) Asitin bulaĢtığı bölge bol su ile yıkanmalıdır. 

B) Yıkanan bölge sodyum klorür çözeltisi ile temizlenmelidir. 

C) Bikarbonat çözeltisi ile nötürleĢtirilerek temizlenmelidir. 

D) Hepsi. 

 

31 Karbon tetraklorür zehirlenmelerinde aĢağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? 

A) Hastaya kesinlikle içecek verilmez ve kusturulmaz. 

B) Aktif kömür yutturulabilir. 

C) Magnezyum sülfat çözeltisi verilebilir. 

D) Hastaya hardal verilerek kusturulur. 

 

32 1- BulaĢık bölgeler sodyum bikarbonat çözeltisi ile yıkanır. 

2- Kesinlikle su içirilmemelidir. 

3- Magnezyum oksit süspansiyonu içirilmelidir. 

4- Soda içirilmelidir.   

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri nitrik asit zehirlenmelerinde yapılmamalıdır? 

A) Yalnız 1 

B) Yalnız 2 

C) Yalnız 3 

D) Yalnız 4 
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33 1- Solunarak alındığında akciğer iĢlevlerinde olumsuz etkilere yol açar. 

2- Öksürme, kusma görülebilir. 

3- Deride morarma ve halsizlik görülebilir. 

4- Yüksek dozda boğucu etki yapar.   

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri azot oksit zehirlenmelerinde görülen 

belirtilerdir? 

A) Yalnız 1 

B) 1 ve 2 

C) 1, 2 ve 3 

D) 1, 2, 3 ve 4 

 

34 Asit yanıklarında yanan yer bol su ile yıkandıktan sonra aĢağıdakilerden hangisi 

uygulanmalıdır? 

A) % 1‟lik sodyum karbonat çözeltisi uygulanmalıdır. 

B) % 2‟lik sodyum karbonat çözeltisi uygulanmalıdır. 

C) % 3‟lük sodyum karbonat çözeltisi uygulanmalıdır. 

D) % 4‟lük sodyum karbonat çözeltisi uygulanmalıdır. 

 

35 Kuvvetli bazlarla oluĢan yanıklara bol su ile yıkama iĢleminden sonra aĢağıdakilerden 

hangisi uygulanır? 

A) % 3‟lük fosforik asit çözeltisi  

B) % 2‟lik fosforik asit çözeltisi  

C) % 1‟lik fosforik asit çözeltisi  

D) % 0,5‟lik fosforik asit çözeltisi  

 

36 1-Gözün dıĢ kısmı bol su çarpılarak veya akıtılarak yıkanır. 

2-Göz kapakları iyice açılarak gözün iç kısımları da 2 – 3 dakika kadar çok iyi 

yıkanmalıdır. 

3- Yıkama iĢlemine kimyasal tamamen uzaklaĢtırılıncaya kadar devam edilir. 

Kimyasallarla oluĢan göz yanıklarında yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 

uygulanır? 

A) 1, 2 ve 3 

B) 1 ve 2 

C) 2 ve 3 

D) 1 ve 3  

 

37 Elektrikli araçlarla çalıĢırken aĢağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? 

A) Elektrik kabloları, duy ve priz ıslak elle tutulmamalıdır. 

B) Araçlar herhangi bir nedenle ıslanmıĢsa hemen kurutulmalı ve daha sonra 

kullanılmalıdır. 

C) Elektrikle uğraĢırken eller ve basılan yer kuru olmalıdır. 

D) Hepsi  
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38 1-Önce elektrik akımı kesilmelidir. 

2-Elektrik çarpan kiĢi kuru tahta sopa vb yardımıyla elektrik akımından 

uzaklaĢtırılmalıdır. 

3-Kaza geçiren kiĢi hemen yerden kalkmalı ve uzağa yürümelidir. 

4-Kazazede güvenli bir yere taĢınarak sırtüstü yatırılmalı, solunum ve nabzı kontrol 

edilmelidir.   

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri elektrik çarpmasında uygulanmalıdır? 

A) 1 ve 2 

B) 2 ve 3 

C) Yalnız 3  

D) Yalnız 4  

 

39 1- Kazazede sıcak sıvıdan hemen uzaklaĢtırılmalıdır. 

2-Elbiseleri çıkarılarak yanık bölge soğuk su ile yıkanarak soğutulmalıdır. 

3-Yanık kol ve bacakta ise kalp seviyesi yukarısına kaldırılmalıdır. 

4-Yanıkların üzeri kesinlikle sarılmamalı, kabarcıklar zedelenmemelidir. 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sıcak su ve sıcak sıvılarla oluĢan ilk yardım 

kurallarındandır? 

A) 1 ve 2 

B) 1, 2, 3 ve 4 

C) 2, 3 ve 4  

D) 1, 2 ve 3 

 

40 Sıcak su veya sıcak sıvılarla oluĢan yanıklarda aĢağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 

A) Birinci derece yanıklarda soğutma iĢleminden sonra hastaya ağrı kesici yanık ve 

deri merhemleri uygulanmalıdır. 

B) Ġkinci derece yanıklarda hasta doktora ya da hastaneye götürülmeden önce yanık 

bölgesi antiseptik solüsyonlarla yıkanmalıdır. 

C) Üçüncü derece yanıklarda hasta tamamen soyularak hemen hastaneye 

gönderilmelidir. 

D) Hepsi 

 

41 Ġnsan hayatının tehlikeye girdiği kan kaybı miktarı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 0,3 – 0,5 gr 

B) 0,5 – 1 kg 

C) 0,5 – 1 gr 

D) 1 – 1,5 kg 

 

42 Laboratuvarda kesikleri önlemek için aĢağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? 

A) Cam kesme ve mantara geçirme iĢlemlerinde özel eldiven veya bez 

kullanılmalıdır. 

B) Cam borular lastik tıpaya direkt bastırılarak sokulmalıdır. 

C) Cam borularla termometreler, tıpa deliklerine veya lastik borulara takılırken 

kalınlıkları uygun olmalı, uçları gliserin ya da vazelinle yağlanmalıdır. 

D) Ucu sivri, kırık cam tüplerle, boruların uçları alevde yumuĢatılarak, zımpara ve 

eğe ile düzgünleĢtirilmelidir. 
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43 1-Kullanılmayan cam malzemeler düz bir zemine konulmalıdır. 

2-Cam kaplarda ısıtma yapılırken yanmaz tel veya su banyosu vb kullanılmalıdır. 

3-Balon veya erlenle ısıtma yapılırken ağzı kapatılmalıdır. 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri laboratuvarda cam malzeme ile çalıĢırken 

yapılmamalıdır? 

A) Yalnız 1 

B) Yalnız 2 

C) Yalnız 3 

D) 1 ve 2 

 

44 1-Kesilen yer önce sıkılarak varsa içinden cam parçaları çıkarılır ve sonra su ile 

yıkanır. 

2-Yaranın etrafı % 3‟lük hidrojen peroksit ile temizlenerek gazlı bez ile sarılır. 

3-Kesilen yer çok kanıyorsa ve derinse turnike uygulanır ve kazazede hemen 

hastaneye götürülür. 

4-Kol ve el ciddi bir Ģekilde kesilip parmakların kontrolü kaybolmuĢsa hemen doktora 

baĢvurulmalıdır. 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri laboratuvarda kesik ve yaralanmalarda ilk 

yardım kurallarındandır? 

A) 1 ve 2 

B) 1, 2 ve 3 

C) 2, 3 ve 4 

D) 1, 2, 3 ve 4 

 

45 1-Yanıcı madde ortamdan hemen uzaklaĢtırılmalıdır. 

2-Yanan kısım ıslak battaniye, kum vb malzemeyle kapatılarak oksijenle teması 

kesilmelidir. 

3-Elbiselerin tutuĢmasında kiĢinin koĢması engellenerek, üzeri yanıcı olmayan 

malzemelerle kapatılarak alevin havayla teması kesilmelidir. 

4- Ellere organik çözücü dökülüp alev alması durumunda, eller hemen soğuk su altına 

tutularak soğutulmalıdır. 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri laboratuvarda yangın anında alınması 

gereken önlemlerden biri değildir? 

A) Yalnız 3 

B) 1 ve 2 

C) Yalnız 4 

D) 1, 2 ve 3 

 

46 AĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Elektrik Ģalteri ve ana sigortalar hemen kapatılmalıdır. 

B) Aktif metallerden kaynaklanan yangınlarda mutlaka su kullanılmalıdır. 

C) Havagazı vanaları hemen kapatılmalı, gaz tüpleri laboratuar dıĢına çıkarılmalıdır. 

D) Yangının büyümemesi için pencere ve kapılar açılmamalı, laboratuvara temiz 

hava giriĢi önlenmelidir. 
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47 Benzin, benzol, yağlar, yağlı boya, katran vb gibi yanabilen sıvıların oluĢturduğu 

yangın sınıfı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) D sınıfı yangın 

B) C sınıfı yangın 

C) B sınıfı yangın 

D) A sınıfı yangın 

 

48 1-Kuru kimyevi toz kullanılır. 

2-Halon 1301 kullanılır. 

3-Halon 1211 kullanılır. 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri C sınıfı yangınların söndürülmesinde 

kullanılır? 

A) 1 ve 2 

B) 2 ve 1 

C) 3 ve 2 

D) 1, 2 ve 3 

 

49 Sodyum, potasyum, çinko, alüminyum vb gibi aktif metallerin tozlarının kolayca alev 

alması sonucu hangi yangınlar oluĢur? 

A) Elektrik yangınları 

B) Yanıcı sıvı yangınları 

C) Metal yangınları 

D) Yanıcı gaz yangınları 

 

50 Yangının hemen söndürülebilmesi için aĢağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 

A) Yanıcı madde ortamdan uzaklaĢtırılmalıdır. 

B) Yanan maddenin hava ile teması kesilmelidir. 

C) Yanıcı madde sıcaklığı tutuĢma sıcaklığı altına düĢürülerek ortam soğutulmalıdır. 

D) Hepsi 

 

51 1-Ġçerdikleri iletken maddelerden dolayı elektrik ve elektrikli araçların neden olduğu 

yangınlarda kullanılamazlar. 

2-Tekstil ürünleri, odun, kauçuk ve çeĢitli plastiklerin neden olduğu yangınlarda 

kullanılır. 

3-Petrol, boya ve yağ gibi yanıcı ve kolay alev alan sıvıların oluĢturduğu yangınlarda 

kullanılır. 

4-Yanmayan ve yangının üzerini kaplayarak hava ile temasını kesen özel köpüklerdir. 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri köpüklü yangın söndürme cihazlarının 

özelliklerindendir? 

A) 1, 2 ve3 

B) 1, 2, 3 ve 4 

C) 2, 3 ve 4 

D) 1, 2 ve 4 
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52 Laboratuvarda kullanılan en iyi ateĢ söndürücüler aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Su 

B) Soda asit tipi söndürücüler 

C) Halokarbonlu yangın söndürücüler 

D) Karbondioksitli yangın söndürücüler 

 

53 Çevre dostu gazlı olarak adlandırılan yangın söndürücüler aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Kum 

B) Su 

C) Halokarbonlu yangın söndürücüler 

D) Köpüklü yangın söndürücüler 

 

54 Genellikle katı maddelerle, metal tozlarının neden olduğu yangınların 

söndürülmesinde kullanılan yangın söndürücü aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Kum 

B) Su 

C) Halokarbonlu yangın söndürücü 

D) Soda asit tipi söndürücü 

 

55 AĢağıdakilerden hangisi travma yangın battaniyelerinin özelliklerindendir? 

A) Özel dokulu cam lifinden üretilmiĢtir ve 9000C‟a kadar dayanıklıdır. 

B) Yangının baĢlangıç aĢamasında iken oksijen akıĢını keserek ateĢin kaynağında 

sönmesini sağlar. 

C) YaĢamsal tehlike altındaki yaralının vücudundaki sıvı kaybını azaltır. 

D) Hepsi 

 

56 1-Kazazede gazlı ortamdan uzaklaĢtırılarak temiz havaya çıkarılır. 

2-Suni teneffüs ve kalp masajı yapılmalıdır. 

3- Akciğer hasarına yol açmamak için kazazedenin hareket etmesi engellenir. 

4-Etkilendiği kimyasal madde belirlenerek sağlık ekibine bilgi verilir. 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri solunum yoluyla zehirlenmelerde ilk yardım 

kurallarındandır? 

A) 3, 4 ve 1  

B) 2, 3, 4 ve 1 

C) 2, 3 ve 4 

D) 1, 2 ve 3 

 

57 Ağız yoluyla zehirlenmelerde aĢağıdakilerden hangi ilk yardım uygulamaları 

yapılmamalıdır? 

A) Laboratuvardan sorumlu kiĢilere haber verilerek acil yardım ekibi çağırılmalıdır.   

B) Yutulan kimyasal belirlenmelidir. 

C) Giysileri gevĢetilerek rahatlaması sağlanır. 

D) Kusma durumunda kazazede yüzü yukarı gelecek Ģekilde yatırılmalıdır. 
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58 1-Ağır derecede yanıklar  2-Yaralanmalar  3-Kırıklar  4-Ġç ya ada dıĢ kanamalar 
 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri travmatik Ģokun ortaya çıkma nedenleridir? 

A) 4, 3, 2 ve 1 

B) 4, 3 ve 2  

C) 3, 2 ve 1 

D) 4, 3 ve 1 

 

59 Deri yoluyla zehirlenmelerde alınacak ilk yardım önlemleri aĢağıdakilerden hangisi 

değildir? 

A) Elbiselere bulaĢtıysa hemen çıkarılarak zehirli maddenin temas ettiği bölgeler bol 

temiz su ve sabunla yıkanmalıdır. 

B) Zehirleyici maddenin ne olduğu belirlenmelidir. 

C) Deride aĢındırıcı etki oluĢmuĢsa yara oksijenli su ile temizlenip sarılmalıdır. 

D) Laboratuvar sorumlusuna ve acil yardım ekibine haber verilmelidir. 

 

60 DolaĢım sistemindeki kanın çeĢitli nedenlerle azalması ve hücrelere yeterli oksijenin 

gitmemesi sonucu ortaya çıkan duruma ne denir? 

A) Bayılma 

B) ġok 

C) Kan kaybı 

D) Zehirlenme 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt yaĢadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete  dönerek tekrar inceleyiniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz modülü baĢardınız, tebrik ederiz.  
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 6 Asitler 

2 A 7 Maske/koruyucu 

gözlük 

3 B 8 Akan su altında 

4 D 9 Puar 

5 C  10 Nötralize 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 2 CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 6 C 

2 A 7 D 

3 C 8 Hidrojen 

4 D 9 Mukoza 

yanıklarına 

5 D    

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 3 CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 6 Isı ve oksijenle 

2 B 7 Özelliklerinin 

3 C 8 Gaz kaçakları 

4 B 9 Yanıcı madde 

5 A 10 

Geri 

soğutucu/çeker 

ocak 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 4 CEVAP ANAHTARI 
 

1 A  

2 C  

3 A 

4 B 

5 C 

6 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME - CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 21 D 41 C 

2 D 22 C 42 B 

3 D 23 C 43 C 

4 D 24 D 44 D 

5 B 25 B 45 C 

6 D 26 D 46 B 

7 B 27 D 47 C 

8 D 28 C 48 D 

9 D 29 C 49 C 

10 D 30 B 50 D 

11 C 31 A 51 B 

12 D 32 B 52 D 

13 B 33 D 53 C 

14 C 34 A 54 A 

15 D 35 C 55 D 

16 A 36 A 56 B 

17 D 37 D 57 D 

18 A 38 C 58 A 

19 D 39 B 59 C 

20 C 40 D 60 B 
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