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Laboratuvar; 

- Kontrollü deneylerin (veya üretimin) yapıldığı denetimli birim veya 

bina. 

- Tarım/Ekoloji Araştırmalarının Yapıldığı Laboratuvarlar 

- Modelleme Yapılan Laboratuvarlar 

- Mekanik/Elektronik Laboratuvarları 

- Kimya Laboratuvarları 

- Biyoloji Laboratuvarları 

 

Laboratuvar Güvenliği; 

- Çalışan kişinin ve çalışma materyalinin korunması için, çalışma 

sırasında belirli laboratuvar kurallarının, yöntemlerin, altyapı ve 

cihazların kullanılmasıdır. 

Laboratuvarda Güvenlik Kültürü 

2 



- Günlük hayatta kullandığımız pek çok şey potansiyel olarak tehlikeli ve 

zararlı etkilere sahiptir. Günlük hayatta bazı önlemler alarak bu 

tehlikelerden kaçınılmaktadır. (temizlik malz., benzin vb.) 

- Kimya laboratuvarları da çalışma alanı olarak tehlikeli bir çevredir. 

- Yeterli güvenlik önlemlerinin alınması ve temel güvenlik kurallarına 

uyulmasıyla laboratuvarda oluşabilecek kazaların ve yaralanmaların 

önüne geçilebilir. 

- Laboratuvar güvenliğine 3 şey katkı yapacaktır. 

- Çevresel Faktörler (Çalışma alanı, ekipmanlar vb.) 

- İnsan Faktörü (kişilik, ilgi, bilgi, yetenek vb.) 

- Davranış Faktörü (güvenli veya riskli uygulamalar vb.) 

Laboratuvarda Güvenlik Kültürü 
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- Bu davranışlar birbiriyle bağlantılıdır ve güvenlik için tüm faktörlere 

önem vermek gerekir.  

- Kimya ve ilgili laboratuvarlarda aşağıdaki 4 kural uygulanırsa pek çok 

kaza ve yaralanmanın önüne geçilebilir. 

1. Tehlikeleri Tanı (Kimyasalların, ekipmanların veya prosedürlerin 

tehlikelerinin tanınması) 

2. Riskleri Değerlendir (Kimyasallara maruziyet veya prosedürlerin-

exotermik vb. risklerinin değerlendirilmesi-özellikle aşina olunan 

ve sıklıkla yapılan uygulamalar için risklerin hafife alınmaması 

gerekir-) 

3. Riskleri Azalt (deneylerin dikkatlice hazırlanması ve 

uygulanması, güvenlik ekipmanlarının kullanımı vb.) 

4. Acil Durumlara Hazırlıklı Ol (güvenlik ekipmanlarının veya 

cihazlarının kullanımı, acil çıkışlar, ilkyardım malzemeleri ve ilk 

yardım bilgisi vb.) 

Laboratuvarda Güvenlik Kültürü 
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- Laboratuvar Güvenlik Etiğinin tüm laboratuvar çalışanları tarafından 

edinilmesi gereklidir. 

- Eğer kişi Lab. Güvenlik Etiğine sahip değilse gereksiz ve yüksek risk alarak hem 

kendisinin hem de çalışma arkadaşlarının yaralanmasına neden olabilir. 

- Dahası sadece iş alanı olarak değil bazı durumlarda bu risklerin ailelerini etkilemesine 

neden olabilirler. 

- Laboratuvarda güvenli çalışılmalı, gereksiz risklerden ve tehlikelerden 

kaçınılmalı, güvenlikle ilgili kendiniz ve çalışma arkadaşlarınızın 

sorumluluğu alınmalıdır. 

Laboratuvarda Güvenlik Kültürü 
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- Günlük hayatta karşılaştığımız gibi laboratuvarda da pek çok risk ile 

karşılaşmaktayız. 

- Laboratuvardaki risklerin farkında olmak kazaların önlenmesi ve ciddi 

yaralanmaların önlenmesi bakımından elzemdir. 

Risk seviyesi = tehlikenin ciddiyeti x tehlikeye maruz kalma olasılığı 

- Örn. Tehlikeli kimyasal içeren vial 

 

Laboratuvardaki Riskler 
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- Risk Değerlendirmesi 

- Kimyasal veya deney prosedürü ile ilgili risklerin belirlenmesi ve/veya 

değerlendirilmesi (AR-GE çalışmalarında yeni bileşikler elde edilmesi durumunda 

tahmin edilemeyebilir.) 

- Risk Yönetimi  

- ise kısmen daha kolay (Koruyucu kıyafet ve ekipman kullanılması, açık alev 

kaynaklarının yakınında yanıcı sıvılarla çalışılmaması vb.)  veya  

- zor (kanunla yapılan düzenlemeler vb.) olabilir.  

Risk Değerlendirmesi - Risk Yönetimi 
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- Risk Değerlendirmesi için pek çok durumda aşağıdaki tablo dikkate 

alınabilir. 

Risk Değerlendirmesi  

Yıkıcı/Ölümcül 

Önemli/Ciddi/ 

hayatı tehdit eden 

Acı verici/tedavi edilebilir 

Hafif/İlk yardım 

tehlikeye maruz kalma olasılığı 

tehlikenin ciddiyeti 

Risk Değerlendirme Tablosu 

Özen 

Dikkat 

Uyarı Tehlike 
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- Ekstrem (Aşırı) Risk:  

- Ölümle sonuçlanması çok muhtemeldir. Laboratuvara, tesislere ve çevresine verdiği 

hasar yıkıcıdır. Güçlü risk azaltma tedbirleri alınmadan uygulanmamalıdır.  

- Yüksek Risk: 

- Ciddi yaralanmalar ve ölümler meydana gelebilir. Laboratuvara ve tesislere zarar 

önemli orandadır. Güçlü risk azaltma tedbirleri alınmadan uygulanmamalıdır.  

- Orta Risk: 

- Bazı ciddi yaralanmalar meydana gelebilir. Hasarın yapının yalnızca bir bölümü veya 

sadece bir laboratuvar ile sınırlı olması muhtemeldir. Risk azaltma tedbirleri alınırsa 

uygulanabilir.  

- Düşük Risk: 

- Sadece küçük yaralanmalar meydana gelebilir. Herhangi bir hasar sadece yakın 

çevrede oluşur. Bu görev yapılabilir ancak sürekli risk düzeyi artışı için kontrol 

edilmelidir. Riskleri azaltılması için başka yollar aranmalıdır.  

Risk Değerlendirmesi  

9 



Risk Değerlendirmesi - Risk Yönetimi 

Ciddiyet Olasılık Risk Yönetim Stratejisi Olay 

Orta derece Olası 

Büyük olasılıkla Ciddi Sulfirik asit buharlarının solunması 

Sulfirik asitin göze sıçraması 
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Eldiven 

Güvenlik gözlüğü 

Güvenlik maskesi Lab. Önlüğü 

Kisisel Lab. Guvenlik 

Ekipmanlari 

- Laboratuvar yöneticisinin veya sorumlusunun talimatlarına ve lab. 

çalışma kurallarına uyulmalıdır. 

- Laboratuvarda çalışılırken uygun koruyucu ekipman (önlük, eldiven ve 

koruyucu gözlük) giyilmelidir. 

Temel Laboratuvar Kuralları ve 

Standart Çalışma Prosedürü 
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- Laboratuvara uykusuz ve aç bir mideyle gelinmemelidir.  

- Laboratuvarda uygun kıyafetler giyilmeli, bol kıyafet, önü açık 

ayakkabı, sandalet vb. giyilmemelidir, saçlar uzun ise mutlaka 

toplanmalıdır. 

- Laboratuvar dışına laboratuvarda kullanılan önlük, eldiven, vb. ile 

çıkılmamalı ve kapı kolları vb. eldivenle tutulmamalıdır.  

- Laboratuvarda yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara vb içilmemeli, 

gıda malzemeleri bulundurulmamalı, kozmetik malzemelerin 

kullanımından kaçınılmalıdır.  
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Temel Laboratuvar Kuralları ve 

Standart Çalışma Prosedürü 



- Laboratuvarda hiç bir kimyasal madde koklanmamalı veya 

tadılmamalıdır. Pipet ile çalışılırken ağız yoluyla sıvı çekilmemeli ve 

kimyasalların cildinizle temasından kaçınılmalıdır. 

- Laboratuvarda taşkın davranış veya gürültü yapılmamalı, 

şakalaşılmamalıdır 

- Laboratuvarda asla yalnız çalışılmamalı ve çocukların girmesine izin 

verilmemelidir. 

- Laboratuvarda yangın söndürücünün yeri ve laboratuvar çıkışları 

mutlaka öğrenilmelidir. 

- Laboratuvar düzenekleri kurulurken dikkatli olunmalı ve çatlak ve kırık 

cam malzemeler kullanılmamalıdır.  
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Temel Laboratuvar Kuralları ve 

Standart Çalışma Prosedürü 



- Laboratuvardan ayrılmadan önce çalışılan alan, cihazlar ve cam 

malzemeler mutlaka temizlenmeli ve yerlerine bırakılmalıdır.  

- Laboratuvarda kontrolsüz açık alev kaynakları bırakılmamalıdır. 

- Denemeler sonunda oluşan kırık cam malzemeler ve kimyasal atıklar 

(katı veya sıvı) ayrı kaplarda toplanmalı, sıvı atıklar asla lavabolara 

dökülmemelidir.  

- Laboratuvardaki çalışmanızı, kendi sağlığınızı veya diğer çalışan 

arkadaşların sağlığını etkileyebilecek bir durum olduğunda (hamilelik, 

tıbbi rahatsızlıklar, alerji, hepatit, AIDS vb.) mutlaka lab. sorumlusu 

önceden bilgilendirilmelidir. 

- Laboratuvarda meydana gelen her türlü durum (kimyasal dökülmesi, 

kaza veya yaralanma) laboratuvar yöneticisi veya sorumlusuna 

bildirilmelidir. 
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Temel Laboratuvar Kuralları ve 

Standart Çalışma Prosedürü 



- Laboratuvarda çalışma alanının düzeni ve temizliği önemlidir. Çalışma alanının 

düzenli tutulması, kimyasalların dökülmesini ve cam malzemelerin kırılmasını 

büyük ölçüde önler.  

- Laboratuvar malzemeleri, daha sonra kullanan kişinin güvenliği açısından, 

kesinlikle kirli ve içinde kimyasal madde ile bırakılmamalıdır. Laboratuvar 

çalışmalarının bitiminde, kullanılan tezgahlar ve malzemeler temizlenmelidir.  

- Laboratuvarlarda içinde kimyasal madde olan hiçbir kap etiketsiz olmamalıdır 

Kullanmadan önce etiket dikkatlice okunmalıdır. Kimyasallar bir kaptan başka 

bir kaba aktarıldığında yeni kabın etiketlenmesi unutulmamalıdır  

- Kolay tutusabilen sıvılar kapalı bir kap içerisinde deney tezgahı üzerinde 

bulunmalı ve ısı kaynaklarından (bek alevi, elektrikli ısıtıcı vb.) uzak 

tutulmalıdır  

- Zehirli buharları ve gazları solumaktan kaçınılmalıdır. Bu tür maddeler ile 

derişik asit, baz ve uçucu çözücülerle çalışırken çeker ocak kullanılmalıdır.  

- Laboratuvarın bir yerinden başka bir yerine kimyasal madde taşırken dikkatli 

ve güvenli bir şekilde taşınmalıdır. Kimyasal maddeler hiçbir zaman 

laboratuvar dışına çıkarılmamalıdır 
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Temel Laboratuvar Kuralları ve 

Standart Çalışma Prosedürü 



Kirmizi: Alevlenebilirlik 

Mavi:Saglik 

Sari: Reaktivite 

Beyaz: Ozel Durum (W:Su ile 

reaksiyon veren 
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- Periyodik sağlık kontrolleri ve ortam havası ölçümleri ile kimyasal 

maruziyetleri belirlenmelidir. Bunun için;  

- Kullanılan kimyasalların özellikleri bilinmeli, Bu kimyasala maruz kalan personel ve 

kimyasalın kullanım süresi takip edilmeli,  

        durum İşyeri Hekimi ile İş Güvenliği Uzmanına bildirilmelidir. 

  

- Laboratuvarda oluşan kazaların %85’i insan hatalarından 

kaynaklanmaktadır. İnsan hatalarının en önemli nedeni çalışılan 

kimyasal madde hakkındaki bilgi eksikliği ve dikkatsizliktir. 

Sağlık Gözetimi, Kişisel Güvenlik ve İlk Yardım 

20 



Acil Durumlar; 

- Yangın çıkış kapılarının ve Yangın söndürme teçhizatlarının önü 

kapatılmamalıdır. 

Yangın Güvenliği; 

- Yangına karşı önlem alınmalı ve yangın söndürme sistemleri hazır 

tutulmalıdır. 

- Laboratuvar personeline yangın söndürme eğitimi verilmeli ve yılda en 

az bir kez tatbikat yapılmalıdır.  

Sağlık Gözetimi, Kişisel Güvenlik ve İlk Yardım 
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İlk Yardım Malzemeleri ve Eğitimi; 

- Laboratuvarda gerçekleşebilecek kazalar ve ufak yaralanmalar için 

çalışanların ilk yardım bilgisine sahip olması hayat kurtarıcı 

olabilmektedir. 

- Laboratuvarlarda İlkyardım malzeme kiti bulundurulmalıdır. 

- Göz ve vücut duşları periyodik olarak kontrol edilmeli ve önleri boş 

tutulmalıdır. 

- Ecza dolapları ve malzemeleri iş yeri hekimi tarafından kontrol 

edilmelidir. 

Sağlık Gözetimi, Kişisel Güvenlik ve İlk Yardım 
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Kimyasala Maruziyet; 

- Maruz kalan bölge (deri, göz) derhal en az 15 dakika göz veya vücut 

duşu kullanılarak yıkanmalıdır. 

- Yaralanma durumunda kanama kontrol altına alınır, sabun ve bol su ile 

yıkanır 

- Ağızdan zehirlenmelerde derhal sağlık birimine haber verilir ve ilk 

yardım tedbirlerinin alınması sağlanır. 

- Soluma yoluyla zehirlenmelerde kazazede ortamdan uzaklaştırılır ve 

temiz hava alması sağlanır, gerekliyse suni solunum yapılarak derhal 

sağlık birimine haber verilir. 

Sağlık Gözetimi, Kişisel Güvenlik ve İlk Yardım 

23 



Diğer Durumlar; 

- Laboratuvarlara giriş-çıkışlar kontrollü yapılmalı ve eğitim almış ilgili 

personel haricinde girişlere izin verilmemelidir. 

- Laboratuvar personeli dışında laboratuvarı kullanacak herkese (stajer, 

bursiyer vb.) gerekli eğitimler verilmelidir. 

 

Sağlık Gözetimi, Kişisel Güvenlik ve İlk Yardım 
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KİMYASAL MADDELERİN DEPOLANMASI VE TAŞINMASI 

(ÇEVRE GÜVENLİĞİ)  
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- Kimyasalların doğru bir şekilde sınıflandırılması ve depolanması çok 

önem verilmesi gereken, zor bir konudur. Laboratuvarlardaki kazaların 

büyük bir kısmı kimyasalların yanlış depolanması sonucu 

gerçekleşmektedir. Kimyasallar, herhangi olumsuz bir durumda 

tehlikeli reaksiyon vermeyecek şekilde konumlandırılmalıdır. 

- Doğru depolamada sınıflandırma;  

- kolay alev alabilen ve çok kolay alev alabilen,  

- korozif (asındırıcı),  

- toksik, çok toksik,  

- oksitleyici,  

- kriyojenik,  

- patlayıcı maddeler  

- sıkıstırılmıs gazlar seklinde yapılmalıdır.  

- Bu sınıflandırma kimyasalların kimyasal özelliklerinden faydalanılarak 

yapılmalı, kimyasallar alfabetik olarak kesinlikle sınıflandırılmamalıdır. 

Kimyasal Maddelerin Depolanması ve Taşınması 
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- Katıları ve sıvıları ayrı olarak sınıflandırmak temel sınıflandırma 

yöntemlerinden bir tanesidir. Bu şekilde fiziksel temas sonucu 

oluşabilecek riskler azaltılmış olur.  

- Genel yaklaşım kimyasalları birbirleriyle uyumlu bir şekilde 

sınıflandırmak olmalıdır, daha sonra gruplar bariyerlerle birbirinden 

ayrılmalıdır.  

- Yeterli depolama alanı mevcut yerlerde riski tamamen ortadan 

kaldırmak için farklı kimyasal gruplarda bulunan kimyasallar farklı 

yerlerde depolanmalıdır. 

- Bu noktada kimyasal malzemelerin Malzeme Güvenlik Bilgi Formları 

(MSDS) bizlere yardımcı olacaktır. 

Kimyasal Maddelerin Depolanması ve Taşınması 
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- Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS), kimyasal bir malzemenin 

içerdiği potansiyel tehlikeleri (sağlık, yangın, reaktivite ve çevresel) 

belirten ve bu kimyasal ürünle güvenli bir şekilde nasıl çalışılacağını 

gösteren bir belgedir. Aynı zamanda kimyasalın tehlikeleri, kullanım, 

depolama, taşıma ve acil durum prosedürleri hakkında bilgiler içerir.  

- MSDS’ler malzeme hakkında malzemenin etiketinden daha çok bilgi 

vermektedir ve tedarikçi veya üretici firma tarafından hazırlanır. 

- Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının amacı işletmede veya 

laboratuvarda kullanılan kimyasal maddelerle ilgili bilgiye çabuk 

erişim sağlanmasıdır 

MALZEME GÜVENLIK BILGI FORMLARI (MSDS) 
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MALZEME GÜVENLIK BILGI FORMLARI (MSDS) 

MSDS’lerde her maddeye özel olarak asağıdaki bilgiler yer alır: 

• Madde / Müstahzar ve Üreticinin Kısa Tanıtımı 

• Kimyasal Bilesimi 

• Kimyasalın Tehlikeleri 

• ilkyardım Bilgileri 

• Yangınla Mücadele Bilgileri 

• Kaza Sonucu Yayılmaya Karsı Önlemler 

• Kullanım ve Depolama Özellikleri 

• Maruziyet ve Kisisel Korunma Bilgileri 

• Maddenin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 

• Maddenin Kimyasal Kararlılığı ve Reaktivitesi 

• Toksikolojik Bilgi 

• Ekolojik Bilgi 

• Bertaraf Bilgileri 

• Tasımacılık Bilgileri 

• Yasal Mevzuat Bilgileri 

• Diğer Bilgiler 29 



GÜVENLİ DEPOLAMA AŞAMALARI: 

1. Kimyasal Envanteri Çıkarma 

2. Kimyasalların Etiketlenmesi 

3. Uyumlu ve Uyumsuz Kimyasalların Ayrılması 

4. Kimyasalların Depolanması 

– Katı ve Sıvıların Depolanması 

– Gaz Tüplerinin Depolanması 

– Depo sorumlusunun Görevleri ve Kayıt Sistemi 

– Depolarda Bulundurulması gereken koruyucu malzemeler 

5. Atık Kimyasalların Depolanması ve Bertarafı 

Kimyasal Maddelerin Depolanması ve Taşınması 
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- Güvenli depolama için ilk adım tehlikeli kimyasalların güncel bir envanterinin 

çıkarılmasıdır. Bu sayede çalışma ortamındaki potansiyel tehlikeler ortaya 

konmuş olur. 

- Kimyasal envanteri kimyasallar ve tehlikeleri hakkında yeterli bilgiye sahip 

olan teknik bir personel tarafından yeterince zaman ayrılarak titiz bir şekilde 

hazırlanmalıdır. 

- Envanter sayesinde hem depolardaki maddelerin giriş ve çıkışı kontrol edilmiş 

hem de yangın gibi acil durumlarda tehlikelerin farkında olunması sağlanmış 

olur. 

1. Kimyasal Envanteri Çıkarma 
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- Düzgün bir kimyasal etiketleme ilkyardım ve korunmada önemli bir adımdır. 

Sağlık ve fiziksel etkileri tanımlanmış kimyasallar, kişisel maruziyet ya da 

yangın gibi durumlarda oluşabilecek olumsuz sağlık etkilerini ve maddi hasarı 

minimize etmede kritik derecede önem taşır. Düzgün şekilde etiketlenmemiş ya 

da tanımlanmamış kimyasallar eninde sonunda kimyasal atık haline 

geleceklerdir. Tanımlanmamış bir kimyasalı belirleme maliyetli bir süreç 

gerektirirken bu durum aynı zamanda kullanıcılar ve çevre için endişe ve 

tehlikeleri barındırır. 

- Etiketlemede dikkat edilmesi gereken hususlar; 

- Kimyasallar, söz konusu kimyasalın tam olarak ismini (kısaltma vb. olmadan) tehlike sınıfını, son 

kullanma ve üretim tarihlerini içerecek şekilde etiketlenmelidir. 

- Tehlike riski yüksek ve zamana hassas maddelerin alınış ve açılış tarihleri etiketlenmelidir. 

- Kimyasal konteynerler, içlerinde depolanmış kimyasal sınıflarına uygun tehlike işaretleri ile 

etiketlenmelidir. 

- Bütün tehlikeli kimyasallar standart turuncu etiket ile etiketlenmelidir. 

- Tehlikeli olamayan kimyasallar standart yeşil etiket ile etiketlenmelidir. 

- Bütün kimyasallar için standart olan kolay okunur etiketler kullanılmalıdır 

2. Kimyasalların Etiketlenmesi 
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2. Kimyasalların Etiketlenmesi 
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3. Uyumlu ve Uyumsuz Kimyasalların Ayrılması 
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3. Uyumlu ve Uyumsuz Kimyasalların Ayrılması 

- Depolama matrisine ek olarak kimyasal maddeler tek tek incelenerek de bu 

ayrım yapılabilir. 

- Ayrıca aynı tehlike sınıfında bulunup da birbirleri ile temas etmemesi gereken 

kimyasallar da bulunabilir. Bu gibi kimyasallar birbirlerinden ayrı 

depolanmalıdır. 
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4. Kimyasalların Depolanması 

- Endüstriyel tesislerde kullanılan kimyasallar, aşağıda belirtildiği gibi çeşitli 

biçimlerde depolanmaktadır. 

- Açıkta depolama 

- Kapalı bina ve yapılarda depolama 

- Yer üstü tank depolaması 

- Yer altı tank depolaması 

- Basınçlı kaplarda depolama 

- Katı ve Sıvıların Depolanması 
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4. Kimyasalların Depolanması 

- Gaz Tüplerinin Depolanması 

 

 

- Depo sorumlusunun Görevleri ve Kayıt Sistemi 

- Depoların resmi olarak atanmış bir depo sorumlusu ve yardımcısı bulunmalıdır. Formata uygun 

depo envanterinin tutulmasında yalnızca bir kişi sorumlu olmalıdır.  

- Depo sorumlusu depoya giren ve çıkan kimyasal maddeleri uygun formatta bir Depo Malzeme 

Ödünç Alma Dosyası tutarak düzenli olarak takip etmelidir. 

- Depodan; depo sorumlusunun izni olamadan kimyasal madde alınmamalıdır. Belirli aralıklarla 

depo temizliği yaptırılmalıdır. 

- Depo sorumlusu belirli aralıklarla kullanım süresi geçmiş kimyasal maddeleri ayırarak atık depo 

sorumlusuna bilgi vermelidir.  

- Depo sorumlusu peroksit oluşturma özelliği nedeniyle 3, 6, 9 aylık ve 1 yıllık kullanım süresi olan 

kimyasalları envanter dosyasından takip ederek, süresi dolan kimyasalları depodan uzaklaştırmak 

için gerekli işlemleri yapar 
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4. Kimyasalların Depolanması 

- Depolarda Bulundurulması gereken koruyucu malzemeler 
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KİMYASAL ATIKLAR, İMHASI VE                

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
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Giriş 

- İnsan faaliyeti sonucu ortaya çıkan, üretenin işine yaramayan, doğrudan 

faydası olmadığı için elden çıkarılan veya tesiste bulunması istenmediği için 

uzaklaştırılması gereken her türlü maddeye atık denir.  

- Laboratuvarlarda kullanılan kimyasal atıklar belli kurallar çerçevesinde 

depolanıp atılmadıkları veya imha edilmedikleri takdirde insan sağlığı ve çevre 

açısından potansiyel tehlike kaynakları olup ölümle de sonuçlanabilen çeşitli 

hastalıklara neden olabilmektedirler. 
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Giriş 

- Tehlikeli Atıklar; 

- İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, 

- Tutuşabilen 

- Enfeksiyon yapıcı 

- Tahriş edici, 

- Zararlı, 

- Toksik, 

- Kanserojen, 

- Korozif gibi  

tehlikeli kabul edilen özelliklerden birini veya birden fazlasını gösteren atıklara 

“tehlikeli atık” denir. 
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Giriş 

 

- Atık yönetimi, 

- Atığın kaynağında azaltılması,  

- özelliğine göre ayrılması,  

- toplanması,  

- geçici depolanması,  

- ara depolanması,  

- geri kazanılması,  

- taşınması,  

- bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü  

benzeri işlemleri içeren bir yönetim biçimidir. 

 

 Önleme ve azaltma  
 

- Atık oluşumunun ve zararlılığının  

kaynağında önlenmesi ve azaltılması 
 

- Atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanması 

ve geçici olarak depolanması 

En öncelikli seçenek 

En son seçenek 

Geri kazanım ve Tekrar kullanım 
 

- Atıkların kaynağında geri kazanımı 
 

- Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek 

proseslerle atıkların değerlendirilmesi  (enerji 

kaynağı olarak kullanılması vb.)  

Bertaraf ve düzenli depolama 
 

- Atıkların en uygun proseslerle ve en yakın tesiste bertaraf 

edilmesi  
 

- Bertaraf edilemeyen atıkların (ağır metaller, radyoaktif 

materyaller vb.) uygun koşullarda depolanması  

Atık Yönetimi Hiyerarşisi 
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Giriş 

Yandaki tabloda 

belirtilen özelliklerin 

dışında kalan maddeler, 

atık olarak 

değerlendirilmemelidir.  
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Atık Oluşumunun ve Zararlılığının Kaynağında  

Önlenmesi ve Geri Kazanımı 

- Tehlikeli atık oluşturma potansiyeli bulunan kimyasalların satın alma 

aşamasında tespit edilmesi ve mümkünse tehlikesiz olan bir seçenek ile 

değiştirilmesi eğer bu yapılamıyorsa gereğinden fazla satın alınmaması,  

- Ağır metal içeren atık çözeltilerinin uygun bir reaktifle çöktürülmesi,  

- Kromik asit gibi yıkama çözeltileri yerine tehlikeli olmayan diğer yıkama 

çözeltilerinin kullanılması gibi basit önlemlerin alınmasıyla atık oluşumunun 

minimuma indirilmesi önemlidir.  

- Kuvvetli asitler yada kuvvetli bazlar atık olarak değerlendirilmemelidir. Ağır 

metaller gibi toksik maddeler içermeyen kuvvetli asitler veya bazlar 

nötrleştirilerek lavabolara atılabilir.  

- Laboratuvarlarda kullanılan çözücüler distillenerek tekrar tekrar kullanılabilir. 

Bu atık hacmini önemli ölçüde azaltacaktır.  

- Yine zararlı bileşik ihtiva etmeyen süzgeç kağıtları, eldivenler vb. malzemeler 

de atık olarak düşünülmemelidir. 
44 



Atık Oluşumunun ve Zararlılığının Kaynağında  

Önlenmesi ve Geri Kazanımı 

- Bu tür önlemlerin haricinde, meydana gelen kimyasal atıkların ayrı ayrı 

toplanması ve etiketlenerek bertaraf edilmeden önce uygun koşullarda 

depolanması gerekmektedir.  

- Kimya laboratuvarında meydana gelen atıklar kabaca 3 sınıfa ayrılabilir.  

- Sıvılar (organik çözücüler, sulu çözeltiler, organik veya                                                        

inorganik asitler veya bazlar, yağlar vb.),  

 

- Katılar (çeşitli organik veya inorganik katı bileşikler, kromatografide                                    

kullanılan silika jel, alumina gibi adsorbanlar, vb.) ve  

 

- Kimyasal bulaşmış lab. malzemeleri (kırılmış cam                                                             

malzemeler, şırıngalar, süzgeç kağıtları vb.). 
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Atık Oluşumunun ve Zararlılığının Kaynağında  

Önlenmesi ve Geri Kazanımı 

- Atıkların doğru olarak etiketlenmesi ve tehlikeli atık kodu çok önemlidir.  

- Eğer atıkların içeriği doğru olarak etiketlenmez ise                                                                       

geçici depolama alanlarından, atığın bertaraf edilmesine kadar tüm                                                           

taşıma, depolama ve bertaraf işlemlerinde tehlikeli durumlar                                                          

ortaya çıkabilir, yaralanmalar meydana gelebilir. 

 

 

- Laboratuvarda oluşan atıkların minimuma indirilmesi ve uygun şekilde 

depolanması öncelikle laboratuvar çalışanının insanlara ve çevreye karşı, etik 

ve yasal sorumluluğudur. 

- Doğru etiketlenmeyen veya içeriği bilinmeyen atıkların depolanmasının ve 

bertaraf edilmesinin tehlikeli ve daha maliyetlidir. 
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LABORATUVARLARDA KAYIT TUTULMASI 
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1. Sayfaların kaybolmasını önlemek için telli yerine ciltli ve sayfa numaraları olan 

defter kullanılmalıdır. Bazı lab. defterleri arasında karbon kâğıdı bulunan aynı 

numaralı sayfalara sahiptir. İkinci kopya sayfası ya Araştırma sorumlusuna 

verilir yada güvenli bir yerde saklanabilir. Pek çok bilim insanı bu tip defterleri 

tercih ederler. 

2. Defterin ilk sayfası başlık için boş bırakılmalıdır. Ayrıca bastan bir kaç sayfada 

içindekiler kısmı yazılabilmesi için boş bırakılmalıdır.  

3. Defter tutulmasının ana amacı yapılan çalışmanın net ve ayrıntılı olarak 

yazılması ve yazdıklarınızı okuyan herkesin ne yaptığınızı anlaması ve tekrar 

edebilmesidir.  

4. Tüm deneysel sonuçlar ve datalar elde edildiği anda yazılmalıdır. Kayıtlarda 

tarih ve deney suresi gibi ayrıntılar bulunmalıdır. Pek çok patent davasında 

defter kayıtları tarihler açısından çok önemli rol oynamaktadır. 

Laboratuvarlarda Kayıt Tutulması Laboratuvarlarda Kayıt Tutulması 



5. Defterde yazılan tüm kayıtlar mürekkepli kalemle yazılmalı ve defterden hiç bir 

şey silinmemelidir. Eğer hata yapılırsa hatanın üzeri karalanmadan çizilmeli ve 

doğrusu yazılmalıdır. Defterdeki silinerek yapılan düzeltmeler bilimsel 

uygulamaya aykırıdır. 

6. Deney yapılırken gözlemler anında yazılmalıdır. Hafızaya güvenilerek sonradan 

verilerin yazılması deneyin başarısı için çok kritik bilgilerin ve gözlemlerin 

kaydedilmemesine neden olabilir.  

7. Başka türlü söylenmez ise detaylı deneysel prosedürler lab. Defterinden farklı 

bir yere yazılmamalıdır. Bu hem zaman kaybına neden olur hem de verilerin 

başka kişiler tarafından kopyalanarak kullanılmasına neden olabilir. 

8. Her deneme yeni bir sayfaya ve denemenin başlığı ile birlikte yazılmalıdır. Aynı 

sayfaya pek çok prosedürün yazılması hem kendiniz hem de başkalarının kafa 

karışıklığına neden olabilir. 
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Kaynaklar 
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Kaynaklar 

51 



Kaynaklar 
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Kaynaklar 
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Kaynaklar 
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