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 KİMYASAL MADDE:  

Doğal halde bulunan, üretilen,  

herhangi bir işlem sırasında 
kullanılan veya ortaya çıkan,  

bizzat üretilmiş olup olmadığına ve 
piyasaya arz olunup olunmadığına 
bakılmaksızın  

her türlü element, bileşik veya 
karışımlar. 
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Bütün maddeler zehirdir, 

zehirle ilacın tek farkı dozdur. 

 

 

 

Paracelsus 
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 TEHLİKELİ KİMYASAL 

MADDE : 
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Tahriş edici,  

Alerjik,  

Kanserojen,  

Mutajen,  

Üreme için toksik  

Çevre için tehlikeli 

Patlayıcı,  

Oksitleyici,  

Alevlenici,  

Toksik,  

Zararlı,  

Aşındırıcı,  

özelliklerden bir veya birkaçına sahip maddeler, 



Kimyasal bir maddenin fiziksel biçimi  

maddenin vücudunuza nasıl girdiğini  

ve bir ölçüde de yaptığı tahribatı belirler. 

TİGUDER 5 



1. KATı MADDELER 
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Kimyasal zehirlenmeye yol açma olasılığı en düşük 
olan kimyasal maddeler katı biçimde olanlardır.  

Ancak katı kimyasal maddelerin bazıları deriye ya 
da yiyeceklerimize bulaştığında ve de bunlar 
yutulduğunda zehirlenmeye sebep olabilir.  

Katı biçimdeki kimyasalın yutulmasını önlemek 
için kişisel hijyen  önemlidir. 



Katı biçimdeki kimyasal maddeler 

solunabilen toksik buharlar çıkartabilir, 

toz üretebilir, 

yanıcı ve patlayıcı olabilir,  

deriyi aşındırabilir. 
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2. SıVıLAR 
Asitler ve çözücüler gibi tehlikeli maddelerin çoğu  

normal ısıda sıvı haldedir.  

Sıvı kimyasalların çoğu,  

solunabilen ve kimyasal maddenin türüne bağlı 

olarak  

çok toksik olabilen buharlar çıkartır. 
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Sıvı kimyasallar deri yoluyla absorbe olabilir, 
deriden geçerek doğrudan doğruya kana karışabilir 
ve vücudun çeşitli bölgelerine ulaşarak buralarda 
tahribata yol açabilir.  
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3. GAZLAR  
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Gazlar 4 grupta toplanır. 

 

 →Basit Boğucu Gazlar 

 →Kimyasal Etkili Boğucu Gazlar 

 → Tahriş Edici (irritan) Gazlar 

 →Sistemik Etki Gösteren Zehirli Gazlar 



Basit Boğucu Gazlar; 

Normal şartlarda kimyasal olarak boğucu değildirler.  

Fakat ortamda çok yoğun bulunmaları durumunda  

havadaki oksijenin yerini alarak oksijenin daha az 
solunmasına sebep olduklarından,  

oksijen yetersizliği sebebi ile boğulmalara sebep 
olabilirler.  

Bazıları, özellikle petrol türevi olanlar hafif narkotiktir.  
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Karbondioksit,  

Metan,  

Etan,  

Propan,  

Hidrojen vb.  

yaygın olarak kullanılan basit 

boğuculardır. 
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 Kimyasal Etkili Boğucu Gazlar; 

Kimyasal özellikleri sebebi ile solunum ve dolaşımı 
engelleyerek etkili olan gazlardır.  

Karbon monoksit, hidrojen sülfür, hidrojen siyanür 
bu tip gazlardır. 
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Tahriş Edici (İrritan) Gazlar 

Asidik özellikleri ve suda çözünürlükleri sebebiyle,   

solunum sistemleri üzerinde tahriş edici etki 

gösterirler.  

Özellikle üst solunum yolları ile akciğerlere ulaşan bu 
tür buharlar, derinin ve dokuların nemi ile asidik 
çözelti oluşturarak temas ettikleri dokuları tahriş 
ederler. 
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Klor, Amonyak, fosgen(COCl2), asit buharları, Kükürt dioksit



Sistemik Etki Gösteren Zehirli Gazlar 

Vücudun belirli sistemleri üzerinde toksik etki yapan 
gaz ve buharlardır. Akciğer zarları üzerine tesir eder 
veya doğrudan dolaşıma girerler.  

Böbrek ve karaciğerler üzerinde, bazıları da kemik iliği 
üzerinde etkirler.  

Karbontetraklorür ve nitroparafinler böbrek ve 
karaciğerlerde, benzen buharları kemik iliği üzerinde, 
kurşun buharları kan sistemi üzerinde etkilidir.  
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Kimyasal maddelere karşı kendimizi korumak için 

yapacağımız ilk iş, çalıştığımız maddelerle ilgili 

mümkün olduğunca fazla bilgi edinmek ve bu 

maddelerin ne kadar güvenli olduğunu 

düşünürseniz düşünün, ya da bu maddelerin ne 

kadar güvenli olduğu söylenirse söylensin, bunlara 

maruz kalmayı önlemektir. 
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TEHLIKELI KIMYASAL MADDE 
NASıL TESPIT EDILIR 

 MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN 
SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE 
AMBALAJLANMASI HAKKINDA 
YÖNETMELİK 
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 Bir madde veya karışımın zararlı olarak 
sınıflandırılması halinde,  

 tedarikçiler piyasaya arz etmeden önce söz 
konusu madde veya karışımın  

 Dördüncü ve Beşinci bölümlerde yer alan 
hükümlere göre etiketlenmesini ve 
ambalajlanmasını sağlar. 
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 PATLAYICI MADDE (E): Atmosferik oksijen olmadan 
da ani gaz yayılımı ile ekzotermik reaksiyon verebilen 
ve/veya kısmen kapatıldığında ısınma ile kendiliğinden 
patlayan veya belirlenmiş test koşullarında patlayan, 
çabucak parlayan katı, sıvı, macunumsu, jelatinimsi 
haldeki maddelerdir. 
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Oksitleyici madde (O) : Özellikle yanıcı 

maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile 

de temasında önemli ölçüde ekzotermik 

reaksiyona neden olan maddelerdir.  
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 Alevlenir madde (F): Parlama noktası  

 21 °C - 55 °C arasında olan sıvı haldeki 
maddelerdir.  
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Toksik madde (T): Az miktarlarda 
solunduğunda,  
ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde 
insan sağlığı üzerinde akut veya kronik 
hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir. 
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 Aşındırıcı madde (C): Canlı doku ile 
temasında, dokunun tahribatına neden olabilen 
maddelerdir. 
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Tahriş edici madde (Xi): Mukoza veya cilt ile 
direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan 
temasında lokal eritem, eskar veya ödem 
oluşumuna neden olabilen, aşındırıcı olarak 
sınıflandırılmayan maddelerdir. 
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Allerjik madde:(Xn-Xi) Solunduğunda, cilde 
nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet 
meydana getirme özelliği olan ve daha sonra 
maruz kalınması durumunda karakteristik 
olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan 
maddelerdir. 
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 Kanserojen madde: Solunduğunda, ağız 
yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde 
kanser oluşumuna neden olan veya kanser 
oluşumunu hızlandıran maddelerdir. 

 Mutajen madde: Solunduğunda, ağız 
yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde 
kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen 
veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran 
maddelerdir. 
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 Üreme için toksik madde: Solunduğunda, ağız 
yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde erkek ve 
dişilerin üreme fonksiyon ve kapasitelerini azaltan 
ve/veya doğacak çocuğu etkileyecek kalıtımsal 
olmayan olumsuz etkileri meydana getiren veya 
olumsuz etkilerin oluşumunu hızlandıran 
maddelerdir. 

  

TİGUDER 27 



 Çevre için tehlikeli madde (N):  

Çevre ortamına girdiğinde çevrenin bir veya 
birkaç unsuru için hemen veya sonradan kısa 
veya uzun süreli tehlikeler gösteren 
maddelerdir. 
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UYGULANABILIR DURUMLARDA, 

 ç) 21. maddeye uygun zararlılık işaretleri. 

 d) 22. maddeye uygun uyarı kelimeleri. 

 e) 23. maddeye uygun zararlılık ifadeleri. 

 f) 24. maddeye uygun önlem ifadeleri. 

 g) 27. maddeye uygun ilave bilgi bölümü. 
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Zararlılık 

İşaretleri  

 

Uyarı 
kelimesi  

Madde 

Kimliği  

 

Tedarikç

i bilgisi  

zararlılık ve 

önlem 

ifadeleri  
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ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA 
İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI 
HAKKINDA YÖNETMELİK 

 METAL TEMİZLEME SOLVENTİ - TÜRKÇE.pdf 

 

 Yetkili ve akredite kişi yada 
kuruluş 

TİGUDER 37 TİGUDER 

METAL TEMİZLEME SOLVENTİ - TÜRKÇE.pdf
METAL TEMİZLEME SOLVENTİ - TÜRKÇE.pdf
METAL TEMİZLEME SOLVENTİ - TÜRKÇE.pdf
METAL TEMİZLEME SOLVENTİ - TÜRKÇE.pdf
METAL TEMİZLEME SOLVENTİ - TÜRKÇE.pdf


TİGUDER 

38 

Kayhan Kubat 

Kimya Y. Mühendisi 


