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 Hassa nüfus oranı ( HNO)(12 yaş altı ve 60 yaş üstü nüfus oranı)  

 Faali yet ile ilgi kişi, çalışan sayısı ( NF) 

 Yaz- kış nüfus oranı ( NYK) 

 Ekosiste m-çevre ( ESÇ)  



 Su ve su havzaları ( W)  

 Karasal ekosiste ml er ( KES)  

 Or man alanları ( Or) 

 Ende mi k t ürler ( End)  

 Mi lli park, tabi at koruma alanları ( MP)  

 Kült ürel varlı klar ( KV)  

 Ma ddi fizi ksel siste ml er ( MFS)  

 Yerleşi m ( Y)  

 Endüstri ( End)  

 Ti caret ( Ti c) 

 Tarı m ( Tar) 

 Turi z m ( Trz) 

 İletişi m siste ml eri (İ) 

 Ul aşı m siste ml eri ( U)  

 Enerji üreti m/ dönüşüm siste ml eri ( En)  

 Faali yetler (F)  

 Eğiti m ( E) 

 Hast ane ( H) 

 As keri faali yetler ( As) 

 Di ğer tehli keli madde içeren komş u faali yetler ( KF)  

RD : Risk derecesi 

risk değerlendir me oranı ( RDO)  

RDMAX , her bir para metreni n en yüksek puanl a ma ile alı nması hali ndeki sonuçt ur  

 

N : Faz düzelt me katsayısı 

Fot1/ 2 : Fot oliz yarılanma ömr ü derecesi 

Hi d1/ 2 : Hi droliz yarılanma ömr ü derecesi 

BD : Bi yol oji k ayrışabilirlik derecesi  

BA : Bi oakümül asyon derecesi 

RA = Radyo akti vite 

 

İnf = Bul aşıcı 

Inh = Nefes yol u ile mar uz kal ma  

O. I nt = Ağı zdan al ma ile mar uz kal ma 



Sc = Deri teması ile mar uz kal ma 

TF = Taşı ma fakt örü 

 

DF = Depol a ma fakt örü 

FS : Tehli keli maddeni n et kili ol duğu fizi ksel sınırlar içi ndeki alan 

NÖ  : Nüf us özelli kleri 

ESÇ : Ekosiste m- Çevre 

KV : Kült ürel varlı klar 

MFS : Maddi – Fi zi ksel siste mler 

F : Faali yetler 

NY  = Nüf us yoğunl uğu 

HNO = Hassas nüfus oranı katsayısı (12 yaş altı ve 60 yaş üst ü nüfus oranı) 

NF  = Faali yet ile ilgili nüfus derecesi  

NYK = Yaz ve kış nüfus değişim derecesi ni belirten oran 

S  = Su ve su havzal arı 

KES = Karasal ekosiste ml er 

Or  : Or man Al anl arı  

End : Ende mi k Türler 

MP  : Milli parkl ar, tabi atı koru ma al anları ve tabi at parkl arı 

Y : Yerleşi m 

End : Endüstri 

Ti c : Ti caret 

Tr z : Turiz m ve rekreasyon 

İ : İletişi m siste ml eri 

U : Ul aşı m siste ml eri 

En : Enerji üreti m/ dönüşüm siste ml eri 

E : Eğiti m faali yetleri 

H : Hast ane 

As  : Askeri faali yetler 

KF : Ko mşu faali yet  
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TEHLİ KELİ MADDELER VE ÇEVRESEL Rİ SK DEĞERLENDİ RMESİ 

YAKLAŞI MLARI – ÖRNEK UYGULAMA 

 
ÖZET 

 

Bu çalış manı n a macı  tehli keli  maddel eri n neden ol duğu sağlı k ve çevresel  riskl eri 

değerlendir me,  modelleme  ve  bir  yöneti m anl ayışı nı n ol uşt urulması dır.  Bu a maç 

doğr ult usunda  2.  böl ümde t ehli keli  maddel er  hakkı ndaki  t anı ml ar  çeşitli yasal  t anı ml arı  da 

içerecek şekil de veriş mi ş,  t ehli keli  madde özellikl eri  t ehli kelilik kriterleri  ile det aylı  ol arak 

bahsedil mi ş,  t ehli keli  maddel eri n sahi p ol dukları  özelli klere ve kullanı m a macı na göre 

tehli keli  madde sı nıflandır mal arı  det aylı  ol arak veril mi ş,  ül ke mi zde ve di ğer  ül kel erde 

tehli keli  maddel er  il e ilgili  yasal  düzenl e mel er  göst eril mi ş,  ki myasal  maddel eri n çevredeki 

taşı nı m ve dönüşüm yolları ve ilgili model yakl aşıml arı ile i ncel enmi ştir.  
 

3.  böl ümde çevresel  risk değerlendir me ile ilgili  t anı ml ar  veril mi ş,  risk değerl endir me 

kavra mı nı n t ari hi  ve yasal  gelişi mi  göst eril mi ş, çevresel  risk değerlendir me  pr osesi  he m 

kr oni k mar uz kal mal ar  i le ol uşan sağlı k riskl eri he m de  ki myasal  kazası  ile mar uz kal ma 

sonucu ol uşan sağlı k ve çevre riskl eri  i çi n ayrı ayrı  i ncel enmi ştir.  Ayrıca t ehli keli  madde 

kazal arı  ve t ehli keli  madde t aşı nı mı  il e ol uşan riskl er  basit  bir  model  ve  uygul a ma  il e 

değerlendiril miştir.  Nüfus  yoğunl uğunun yüksek ol duğu büyük kent lerde ve özelli kl e 

İstanbul’da t ehli keli  maddel eri n t aşı nı mı  il e ol uşan riskl eri n kabul  edilebilirlik sı nırı nı  aştı ğı 

gör ül müşt ür.  3.  böl ümde son ol arak t ehli keli  madde dökül mel eri  i çi n arıt ma  ve  t ut ma 

tekni kl eri özet olarak veril mi ştir. 
 

4.  böl ümde daha önce incel e mel er  ve değerlendir mel er  ışı ğı nda yönet meli kl er  ve  yöneti m 

mekani z ması na yardı mcı  ol abileceği  düşünül en kuantitatif  bir  çevresel  risk değerl endir me 

modeli  ol uşt urul maya çalışıl mı ştır.  Bu model de t ehli keli  madde özelli k ve mi kt arı,  kull anı m 

şekli  il e çevresel  fakt örler  ana bileşenl eri  ol uştur makt adır.  Model e uygul a mak a macı yl a 

tehli keli  madde ol arak akril onitril  seçil mi ş,  Yal ova böl gesi  i çi n hi pot eti k bir  f aali yet  kabul 

edilerek risk analizi  yapıl mı ş  ve modeli n sonuçları  değerlendiril mi ştir.  Model  sonucl arı na 

göre böl geni n kabul  edilebilir  risk eşi ği ni  aş mı ş  ol duğu,  i nsan sağlı ğı  ve çevre i çi n kı sa ve 

uzun süreli  et kileri n belirlenmesi,  müdahal e ve eyl e m pl anl arı nı n ol uşturul abil mesi  i çi n 

çevresel risk değerlendirmesi ni n gerekliliği anl aşıl mı ştır. 
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HAZARDOUS SUBSTANCES AND ENVİ RONMENTAL Rİ SK ASSES MENT 

APPROACHES – A CASE STUDY 

 
SUMMARY 

 

The wi despread use of  che mi cals  i n t he moder n worl d has  l ed t o i ncreasing concern over  t he 

pot ential  effects of  certain subst ance s  on bot h peopl e end environment.  Although che mi cals 

are ubi quit ous  i n t he natural  worl d,  t here i s  no questi on t hat  responsi ble che mi cal  usage 

deserves  attenti on.  Well over  100. 000 subst ances  have been i dentified as  havi ng been i n 

commerce t hroughout  t he worl d,  alt hough t he number  currentl y i n co mmerce i s  much s maller. 

Roughl y 2. 600 che mi cals  are cat egorized wit h in t he Eur opean Uni on as  “  hi gh pr oducti on 

vol ume”  che mi cals  (over  1. 000 t onnes  pr oduced Per  year),  and bet ween 15. 000 and 20. 000 

are bei ng pr oduced i n vol umes  bet ween 10 and 1 t onnes  per  year.  These che mi cals  i ncl ude 

pr oducts  whi ch pl ay an i mportant  rol e i n agri culture,  healt h care,  ho me  and personnel  care, 

manufact uri ng, educati on, recreati on, and many other aspects of everyday life. 

 

Dat a on vol umes  al one,  however,  are not  adequate t o det er mi ne whet her  a particul ar  che mi cal 

poses  a risk t o hu man healt h or  t he environment.  Such risks  are cont ext-specific and var y 

subst antiall y,  dependi ng upon t he subst ance of  concern,  it s  for m,  t he nat ure of  its  use,  l evels 

of exposure, environmental conditi ons and t he ecological charact eristics. 

 

In t his  st udy defi niti ons, pr operties,  cl assificati ons  and l abeli ng of  hazardous  subst ance was 

exa mi ned det ailed i n t he li ght  of  recent  i nfor mat ion f or  t he ai m of  assessi ng and modeli ng 

hu man healt h and environment al  risks  arise fro m hazardous  subst ance  and constit ut e a 

manage ment approach.  

 

Environment al  risk assess ment  pr ocedure i s  also exa mi ned f or  bot h chr oni c l ow l evel 

exposure of  cont a mi nants  and hazardous  che mi cal  acci dents  t o det er mi ne adverse effects  on 

bot h hu man healt h and environment.  Additi onall y,  risks  result  from hazardous  che mi cals 

transportation acci dents  are model ed wit h a si mple applicati on.  As  a  concl usi on,  it  was  sa w 

that  risks  results from t ransportation of  che mi cals  in t he cities  wit h a  hi gh popul ati on densit y, 

especiall y i n İstanbul exceed accept abl e levels. 

 

Fi nall y,  a quantitati ve risk ranki ng model  i s  f ormed and a  case st udy f or  acryl onitrile  and a 

hypot hetical  acti vit y i n Yal ova regi on.  Accor di ng t o t he model  results t he regi on exa mi ned i s 

above t he risk accept ability t hreshol d and an environ ment al risk assess ment  is a must. 
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1. Gİ Rİ Ş 

 

1. 1 Çalış manı n Anl a m ve Öne mi  

 

Özellikl e 20.  yy.  da hı zla ve her  al anda artan endüstrileş me beraberi nde çevre il e 

ilgili  sorunl arı  da doğurmuşt ur.  Özelli kl e II:  Dünya Savaşı ndan sonra hızl a gelişen 

teknol oji  ve t üm dünyada artan t üketi m t al ebi  endüstri yel  üreti mi  hi ç ol madı ğı  kadar 

arttır mı ştır.  Doğal  dengeni n bozul up çevre kaynakl arı nı n kirlenmesi,  kull anıla maz 

hal e gel mesi  ve i nsan sağlı ğı  üzeri ndeki  et kiler  anl aşılı ncaya kadar  bu süreç deva m 

et mi ştir. 

 

20.  yy’ da ki myasal  sanayi nde ve ki myasal  maddel erdeki  geliş me  endüstride,  t arı mda 

üreti mi  arttır mı ş  ve i nsan sağlı ğı  ile il gili  al anl arda yaygı n ol arak kullanıl mal arı  il e 

yaşa m süresi ni  büyük öl çüde uzat mıştır.  Fakat  ki myasalları n bu ol uml u yönl eri ni n 

yanı nda üreti m,  kullanım ve  atı k hal e gel me aşa mal arı nda i nsan sağlı ğı ve  çevreye 

ol umsuz et kileri  görül meye başl anmı ştır.  Asıl  mesele bir  çok sayı daki  ki myasalı n ve 

bu ki myasalları  i çeren atı kları n i nsan sağlı ğı ve  çevre üzeri ndeki  et kileri ni n 

bili nmi yor ol uşudur.  

 

Ki myasalları n çevrede dağılı m,  yayılı m ve dönüşüm pr osesleri ni n de t a m ol arak 

bili ne mi yor  ol ması  bu maddel erden kaynakl anan t ehli kel ere karşı  açı k ol unduğunu 

göst er mekt edir.  Bir  ki myasal  zararlı  et kisi ni  akut  yaralanma ve  öl üme  sebep ol arak 

göst erebileceği  gi bi  aynı  ki myasalı n düşük konsantrasyonl arı na uzun süre mar uz 

kalı nması  hali nde de i stenmeyen et kiler  meydana gel ebil mekt edir.  Ayrı ca bazı 

ki myasalları n or gani z ma bünyel eri nde biri kebil mesi,  yani  bi yoakümül asyon 

özelli ği ni n ol ması  ve havada,  suda yada t oprakta uzun sürel er  değiş meden kal ması 

bu ki myasalları n zararları nı n uzun sürel er ve  mesafelerde et kili  ol ması nı 

sağla makt adır. 

 

Ki myasalları n moder n topl um yaşantısı nı n bir  gereği  ol arak endüstri yel  kull anı ma 

konu ol ması nı n yarattı ğı bir  di ğer  t ehli ke de felaketle sonuçl anan kazaları n ort aya 

çı kması dır.  1984’ de Bhopal,  Hi ndistan’da zirai il aç üret en bir  fabri kada meydana 

gel en,  metil  i zosi yanat  kazası  1700’ den fazl a i nsanı n öl ümüne ve bi nl erce ki şi ni n de 
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kalıcı  hast alı klara yakal an ması na sebep ol muşt ur. Di ğer  bir  güncel  bil gi  de USEPA 

tarafı ndan,  ki myasal  kazal arı n daha i yi  anl aşıl ması  ve daha et ki n kaza önl e me  ve 

azalt ma uygul a mal arı nı gerçekl eştir mek i çi n başl atılan “ Ki myasal Kazal arı nı 

Önl e mek İçi n Ri sk Yöneti mi  Pr ogra mı nı n”  1994 ve 1999 yılları  arası nda 14. 500 

kayıtlı  faali yet  i çi n verdiği  i statisti k verilerden elde edil mi ştir  ( Kl ei ndorfen P. R.,  et 

al.,  2000).  Buna göre 5 yıl  süresi nce 1145 faali yet  1913  t ane ki myasal  kazası  rapor 

et mi ştir.  İşçilerde ve çalışanlarda 1897 yaral anma  ve  33 öl üm vakası meydana 

gel mi ştir.  Faali yet  dı şı ndan i se 144 kişi  yaral anmı ştır.  Tü m bu kazal arın yarattı ğı 

mali yet ise 1 mil yar $’dan fazl adır.   

 

1980’lerden sonra ki myasal  maddel eri n i nsan sağlı ğı  başt a ol mak üzere çevre 

üzeri ndeki  et kileri ni n belirlenmesi,  riskl eri ni n değerlendiril mesi,  azaltıl ması  ve 

kazal arı n önl enmesi,  ul usal  ve ul uslararası  res mi  ve  si vil  örgütlerce gerçekl eştirilen 

bir  çok çalış manı n konusu ol muşt ur.  Bununl a il gili  ol arak i nsan sağlı ğı  ve çevre i çi n 

zararlı  ol abilecek t ehli keli  maddel eri n çevresel riskl eri ni  değerlendir mek i çi n bu 

maddel eri n fi zi ksel,  ki myasal  özelli kleri,  sağlı ğa ve  çevreye ol an zararları,  çevrede 

taşı nı m ve  dönüşüm pr osesleri ni  i çeren veri  bankal arı  kur ul makt a,  acil  müdahal e ve 

eyl e m pl anl arı geliştiril mekt edir.  

 

Ül ke mi zde,  bu konu ile i lgili  ol arak ul usl ar  arası  for mda çeşitli  yasal  düzenl e mel eri n 

kı s men bul unması na rağmen uygul a mada eksi kli kler  ol duğu,  riskl eri n 

değerlendiril mesi  ve yönetil mesi  bağl a mı nda ul usal  bir  anl ayışı n geliş medi ği 

gör ül mekt edir. 

 

Yakı n t ari hi mi zde İstanbul  Boğazı’nda yaşadı ğı mı z t anker  kazal arı,  depre m 

nedeni yl e Yal ova ve İz mit’te meydana gel en Akrilonitril  dökül mesi  ve petrol  deposu 

yangı nı  ve di ğer  kazal ar  sonuçl arı  iti barı yla gerekli  değerlendir mel eri n önceden 

yapıl ma ması yüzünden öne mli izler bırakmı ştır. 

 

Gerek geliş mi ş,  gerekse geliş mekt e ol an ül kel erde çevresel  değerleri  te mel  al an 

sürdürül ebilir  bir  kal kı nma  i çi n t eknol oji k yenilikl eri n bi zleri  karşı  karşıya bıraktı ğı 

tehli keli  maddel eri n ve zararları nı n önl enmesi nde risk değerlendir me ve yöneti mi  il e 

ilgili  çalış mal arı n resmi ,  özel  ve di ğer  kur ul uşlarca yapıl ması  felaketlerle 

karşılaş ma mak adı na öneml i dir.  

 

 



 
3 

 

1. 2 Amaç ve Kapsa m 

 

Bu çalış manı n a macı  t ehli keli  maddel eri n neden ol duğu sağlı k ve çevresel  riskl eri 

değerlendir me,  modelleme  ve  bir  yöneti m anl ayışı nı n ol uşt urul ması dır. Bu a maç 

doğr ult usunda  2.  böl ümde  t ehli keli  maddel er hakkı ndaki  t anı ml ar  çeşitli  yasal 

tanı ml arı  da i çerecek şekil de veriş mi ş,  t ehli keli  madde özelli kleri  tehli kelili k 

kriterleri  ile det aylı  olarak bahsedil mi ş,  t ehlikeli  maddel eri n sahi p ol dukl arı 

özelli klere ve kullanı m amacı na göre t ehli keli  madde sı nıflandır mal arı  detaylı  ol arak 

veril mi ş,  ül ke mi zde ve diğer  ül kel erde t ehli keli  maddel er  il e il gili  yasal  düzenl e mel er 

göst eril mi ş,  ki myasal  maddel eri n çevredeki  t aşını m ve dönüşüm yolları  ve il gili 

model yakl aşı ml arı ile i ncel enmi ştir.  

 

3.  böl ümde çevresel risk değerlendir me ile il gili  t anı ml ar  veril mi ş,  risk 

değerlendir me kavra mı nı n t ari hi  ve yasal  gelişi mi  göst eril mi ş,  çevresel  risk 

değerlendir me pr osesi  he m kr oni k mar uz kal malar  il e ol uşan sağlı k riskleri  he m de 

ki myasal  kazası  il e mar uz kal ma sonucu ol uşan sağlı k ve çevre riskl eri  i çin ayrı  ayrı 

incel enmi ştir.  Ayrı ca t ehlikeli  madde kazal arı  ve tehli keli  madde t aşı nı mı  ile ol uşan 

riskl er  basit  bir  model  ve uygul a ma ile değerlendiril mi ştir.  3.  böl ümde son ol arak 

tehli keli madde dökül meleri içi n arıt ma ve t ut ma tekni kl eri özet olarak veril mi ştir. 

 

4.  böl ümde daha önce incel e mel er  ve değerlendir mel er  ışı ğı nda yönet meli kl er  ve 

yöneti m mekani z ması na yardı mcı  ol abileceği  düşünül en kuantitatif  bir  çevresel  risk 

değerlendir me modeli  ol uşt urul maya çalışıl mı ştır.  Bu model de t ehli keli  madde 

özelli k ve mi kt arı,  kullanı m şekli  ile çevresel  fakt örler  ana bileşenleri 

ol uşt ur makt adır.  Model e uygul a mak a macı yl a tehli keli  madde ol arak akril onitril 

seçil mi ş,  Yal ova böl gesi  i çi n hi pot eti k bir  faali yet  kabul  edilerek risk analizi 

yapıl mı ş ve modeli n sonuçl arı değerlendiril mi ştir.  

 

Çalış manı n özeti  böl ümünde çalış ma kı saca anl atıl mı ş,  sonuçl ar  ve öneriler i se sonuç 

böl ümünde veril mi ştir.  
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2. TEHLĠ KELĠ MADDELER 

 
2. 1. Tehli keli Maddel er 

 

Moder n dünyada ki myasalları n gi derek yayılan ve artan kullanı mı,  bazı  maddel eri n 

insan ve çevre üzeri ndeki  pot ansi yel  et kileri  üzerine di kkatleri n çekil mesini  sağl adı. 

Ki myasallar  t abii  ol arak doğada bul unmal arı na rağmen ki myasalları n kul lanı mı nı n 

soruml ul uk ve di kkat  gerektireceği ne şüphe yokt ur.  100. 000’ den fazl a ki myasalı n 

tüm dünya ti careti ne konu ol duğu bili nse de gerçek raka mı n bundan daha küçük 

ol duğu bili nmekt edir.  Yakl aşı k 2. 600 ki myasal,  Avr upa Bi rli ği nce ‘ ‘yüksek üreti m 

kapasiteli’ ’ ki myasallar  olarak sı nıflandırıl mı ştır  (yıllı k 1000 t ondan fazl a üretilen)  ve 

15. 000 ile 20. 000 arası nda ki myasalı n da yıllık 10 ile 1000 t on arası nda üretil di ği 

sapt anmı ştır.  Bu ki myasalları  i çeren ür ünl er  t arım,  sağlı k,  evsel  ve ki şisel  kull anı m, 

üreti m,  eğiti m,  rekreasyon,  ve günl ük hayatı n di ğer  t üm unsurları nda öneml i  bir  r ol 

oyna makt adır.( OECD,  2000)  

 

Günü müzde bu maddel erin bir  çok sekt örde kullanıl mal arı  nedeni  il e bi nlerce t onu 

karayol u,  de miryol u,  denizyol u ve bor u hatları  il e t aşı nmakt a ve ki myasal  maddel er 

değer olarak dünya ticaretini n yakl aşı k %10’ unu meydana getir mekt edir.  

 

1959’ da Mi nna mat a,  Japonya’da meydana gel en ve bir  çok i nsanı  çeşitli  hastalı kl arla 

karşı  karşı ya bırakan su yolları na cı va deşarjı  ve bu  suda yetişen balı kl arı n 

tüketil mesi  ile ol uşan felaket,  zehirli  ki myasalları ve  bunl arı n et kileri ni  ulusl ararası 

araştır mal arı n konusu yap mı ştır. 

 

Yapıl an araştır mal ar  pr obl e ml eri n sadece yüksek derecede zehirli  ki myasalları n kaza 

ile büyük mi kt arda dökül mesi  ile meydana gel medi ği ni  göst er mekt edir.  Düşük 

konsantrasyonl arda uzun sürel er  vücuda alı ndığı nda kr oni k et kileri  i le yüksek 

derecede zehirliliğe yol açan bi nl erce madde vardır (PBCs, PAHs vb.).  

 

Son 20 yıl da ki myasal  madde kazal arı nda hı zlı  bir  artış  gözl e ml enmekt edir.  Tabl o 

2. 1’de dünyada çeşitli  böl gel erde ve Ameri ka’da meydana gel en ki myasal  madde 

kazal arı nı  ve et kileri ni  göst er mekt edir  ( Sunar,  T.,  1998 ; EPA,  CEPPO,  OSVER,  
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2000).  Meydana gel en zararları n büyükl üğü konunun öne mi ni  bir kez  daha 

vur gul ayacak niteli ktedir. 

 

Teknol oji k geliş me  t ehlikeli  ki myasalları n kullanı mı nı n hı zlı  bir  şekil de art ması na da 

neden ol muşt ur.  A. B. D’de gerçekl eştirilen çeşitli  federal  araştır mal ara göre 5- 6 

mi l yon ki myasal  madde ve f or mül asyon ol duğu;  bunl arı n 33. 000 --  66. 000 kadarı nı n 

ise tehli keli olarak nitelendiril di ği sapt anmı ştır ( Sunar, T., 1998) 

 

Tehli keli  ki myasalları n sayıları nı n çok fazl a ol ması  dışı nda bu maddel erin yakl aşı k 

183. 000 farklı  i si ml e bilini yor  ol ması  işleri  zorlaştıran di ğer  bir  unsur dur.  Bu 

maddel er  t ek başl arı na tehli keli  ol mal arı nı n dı şında birbirleri  ile karıştı kları  za man 

çok daha t ehli keli  ol abil mekt edirler.  Maddel er  reaksi yona girerek yeni  bir  t oksi k 

madde ol uşt urabilir,  parlayı cı  yada patlayı cı  forma  dönüşebilir,  bir  ki myasal  di ğer 

ki myasallar  arası ndaki  reaksi yonu kat aliz edebilir.  Ör neği n su,  sülfür  dioksit  il e 

hi droj en sülfür  arası ndaki  reaksi yonu hı zl andırır  yada sülfüri k asit,  nitri k asit  ve 

gliseri n reaksi yona girerek nitrogliseri n ol uşt urabilir  Bu konu il e il gili  ol arak 

1980’ de Californi a Sağlık Hi z metleri  Depart manı  Tehli keli  Maddel er Yöneti mi 

Böl ümü’ nün EPA ( Environ ment al  Pr ot ecti on Agency,  U. S)  i çi n hazırladı ğı  ve daha 

sonra NOAA ( Nati onal  Oceani c and At mosferic Ad mi nistrati on)  tarafı ndan 

geliştirilen,  ki myasalların ve bunl arı n karışı ml arını n pot ansi yel  reaksi yon sonuçl arı nı 

veren ‘ ‘ Ki myasal  Reaktifli kleri  Çalış ma Sayfası  ( Che mi cal  Reacti vit y Wor ksheet)’ ’ 

ile yapılan ve çeşitli tehlikeli ki myasal grupl arı n etkileşi mi tabl o 2. 2 ‘de veril mi ştir.  

 

Ki myasallar  ve t ehli keli maddel er  üzeri ne yapılan araştır mal ara rağmen sayıl arı nı n 

çokl uğu nedeni yl e birçoğu hakkı nda yet erli  sağlık t ehli kesi  bil gisi  yoktur.  Ayrı ca 

hayvanl ar  üzeri nde yapılan zehirlilik t estleri  yeni bir  ki myasalı n zehirlilik et kileri ni 

göst er mesi ne rağmen bunl arı n bi yoakü mül asyonu ve farklı  t ürlerde  ort aya 

çı kabilecek t ers  et kileri ni  değerlendirebil mek i çi nde yet erli  bil gi  yokt ur. 

Bi yoakü mül asyon riski deneysel  ol arak ol uştur ul a maz ve ancak fi zikoki myasal 

özelli kler  ve st abilite il e t ahmi n edilebilir.  Bir  ki rletici  benti k al anda bir  or gani z ma 

veya balı k üzeri nde biri kebileceği  gi bi  t oprak t abakal arı nda,  sul arı n di p çamurl arı nda 

veya bir  kuş  gagası nda da biri kebil mesi  nedeniyl e büyük çevresel  öneme  sahi ptir 

( Talı nlı,  İ.,  1993).  Bir  maddeni n besi n zi nciri  boyunca ol an hareketi ni, fi zi ksel  ve 

ki myasal değişi mi ni belirlemek de zor bir iştir.  
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Tabl o 2. 1. Dünyada çeşitli böl gel erde ve Ameri ka’da meydana gel en ki myasal  

     madde kazal arı ve et kileri (Sunar, T., 1998 ; EPA,  CEPPO, OSVER, 2000)  
 

Tari h Yer Ol ay/ Ki myasal  Et ki (öl üm, yaral anma vs.) 

1959 Mi nna mat a, Japonya Su yolları na cı va deşarjı 400 öl ü, 2000 yaralı 

1974 Fli xborough, 

İngiltere 

Patl a ma sonucu si kl ohekzan açı ğa 

çı kması  

23 öl ü, 104 yaralı, 3000 

tahli ye 

1976 Seveso, İtal ya Di oksi n sızı ntısı 193 yaralı, 730 tahli ye 

1978 Los Alfaquez, 

İspanya 

Ul aşı m kazası nda propilen dökül mesi  216 öl ü, 200 yaralı 

 Xi l at opec, Meksi ca Karayol u kazası nda gaz tankeri 

patla ması  

100 öl ü, 150 yaralı 

 Ma nfredoni a, İtal ya Fabri kadan a monyak sızı ntısı 10. 000 tahli ye 

1979 Three mile adası, 

A. B. D 

Nükl eer reakt ör kazası 200. 000 tahli ye 

 Novosbirsk, Rusya Ki mya fabri kası nda patla ma 300 öl ü 

 Mi ssissagua, Kanada De mi ryol u kazası ile kl or ve büt anı n 

yayıl ması  

200. 000 tahli ye 

1980 Su mmer villa, A. B. D De mi ryol u kazası nda fosfor trikl orür 

dökül mesi  

300 yaralı ve tahli ye  

 Bar ki ng, A. B. D Fabri ka yangı nı nda sodyon siyanür ve 

si yan gazı yayıl ması  

12 yaralı, 3500 tahli ye 

1981 Tacoa, Venezuella Petrol yangı nı ve patla ması  145 öl ü, 1000 tahli ye 

1984 Bhopal, Hi ndistan Pestisit fabri kası ndan sızı ntı, siyan 

gazı  

2. 500’den fazl a öl ü, bi nl erce 

yaralı, 200. 000 tahli ye 

 St. J.Ixhuat epec, 

Me ksi ka 

Gaz tankı patla ması  452 öl ü, 4248 yaralı, 

300. 000 tahli ye 

 Sau Poul o, Brezil ya Petrol boru hattında patla ma  508 öl ü 

1986 Çer nobil, Rusya Nükl eer reakt ör kazası 725 öl ü, 300 yaralı, 90. 000 

tahli ye 

 Basel İsviçre Pestisit fabri kası nda yangı n Ren nehri ni n kirlenmesi  

1987 Kot ka, Fi nlandi ya Li manda monokl orobenzen dökül mesi  Deni z tabanı kirlili ği 

1994 Iowa, A. B. D Amonyu m nitrat  biri mi ni n patla ması. 

5700  t on anhi drit  a monyak  ve  25000 

gal on nitri k asit dökül mesi  

4  öl ü,  18  yaralı,  24 k m çaplı 

al anı n boşaltıl ması  

1995 Geor gi a, A. B. D Ha m s ülfat  neft yağı  yangı nı  ve 

hi droj en sülfür açı ğa çı kması  

2000 t ahli ye,  okull arı n 

kapatıl ması,  yakı n su 

kaynakl arı nı n kirlenmesi  

 Ne w Jersey, A. B. D Sodyu m hi rosülfit,  al ümi nyum t ozu, 

pot asyu m kar bonat  ve  benzal dehit 

içeren karıştır ma tankı nı n patla ması   

5  öl ü ve  böl gedeki  nehri n 

yanarak akan  sı vı dan 

et kilenmesi 

 Pennsyl vani a, A. B. D Yanı cı  hi drokarbon ve  atı ksu  i çeren 

depol a ma  t ankl arı nı n patl aması  ve 

yangı n 

5  öl ü,  3  yaralı,  böl geni n 

tahli yesi 

1997 California, A. B. D Hi drokarbon içeren yangı n ve patla ma  1 öl ü, 44 yaralı 

 Ney Yor k, A. B. D Hi drokl ori k asit  dökül mesi ne  yol  açan 

depol a ma tankı kazası 

Hi drokl ori k asit  du manı 

yı ğıl ması,  ve  sı vı nı n şehir 

yağ mursuyu kanalı na 

akı ması,  43  yaralı,  yakı n 

böl geni n boşaltıl ması  

 Ar kansas, A. B. D Azi nfos metil içeren pestisit yangı nı  3  itfai yeci ni n patla ma  i l e 

öl mesi,  20  yaralı,  4  k m çaplı 

al anı n boşaltıl ması  

 İndi ana, A. B. D Etilen oksit yangı nı  1 öl ü, 62 yaralı, 2500 t ahli ye 

 Ohi o, A. B. D Fenol for mal dehit kazanı nı n patla ması  1 öl ü, 13 yaralı ve tahli ye 
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Tabl o 2. 2 Çeşitli tehli keli ki myasal grupl arı n et kileşi mi ( NOAA,  2001)  
 

Ki myasal Ġs mi  1) [reaktif grup] 

Ni tritler, Nitratlar, and 

Nitroj en Bileşi kleri 

2) [reaktif grup] 

Asitler, Inorgani k 

Oksitleyi ciler 

3) [reaktif grup] 

Peroksitler, Organi k 

 

1) Nitritler, .... - A6, A9, C1, D2, D3 C1 

2) Asitler, ... A6, A9, C1, D2, D3 - A2, A6, A9, C1, D4 

3) Peroksitler, .... C1 A2, A6, A9, C1, D4 - 

 
Zarar Kod Tanı ml arı; 

A2 - Şok, sürt ün me, at eş yada di ğer ateş kaynakl arı ile patlama riski  

A6 - Yüksek enerjili reaksi yon nedeni yle patla ma yada reaksi yon ürünl eri patla maya sebep olabilir 

A9 - Ki myasal reaksi yon sonucu ol uşan sıcaklı k patla mayı başl at abilir 

C1 - Ki myasal reaksi yon sonucu ol uşan sı caklı k yüksek hava bası ncı na sebep olabilir 

D2 - Çok fazla parlayı cı hale gel ebilir; Yüksek hava bası ncına sebep ol ur  

D3 - Toksi k gaz çı kışı ; Yüksek hava bası ncı na sebep ol ur  

D4 - Zararsız ve parlayı cı ol mayan gaz ol uşumu ; Yüksek hava bası ncı na sebep ol ur 

 

2. 1. 1 Tehli keli Madde Tanı ml arı  

 

Gerek ul usal  gerekse ul uslar  arası  al anda t ehli keli maddedel er  il e il gili  ol arak res mi 

ve özel  kur ul uşlar  t arafından yapılan t anı ml ar  incel endi ği nde,  genel  yakl aşı ml ar 

benzer  ol makl a birli kte uygul a ma al anı na bağlı  ol arak çeşitli  farlılıklar  ort aya 

çı kmakt adır.  Bu yüzden ileri de geçecek kavra ml ar  hakkı nda çelişkileri  ort adan 

kal dır mak içi n literat ürde karşılaşılan tanı ml arı n veril mesi uygun görül müştür.  

 

Zararlı  Madde :  Tür ki ye’de 7 Eki m 1993’ de çı karılan ‘ ‘Zararlı  Ki myasal Madde ve 

Ür ünl eri ni n Kontrol ü Yönet meli ği’ ’ ndeki  ‘ ‘Ek II’deki  özelli klerden herhangi  biri ne 

sahi p ol mal arı  kaydı  il e Ek I’de verilen ve çevreni n kor unması  a macı  il e yayı nl anan 

tebli ğlerde yer  al an,  her  ci nst en ki myasal  el e ment,  bunl arı n bileşi kl eri  ve 

karışı ml arı nı’ ’ ifade eder  şekli nde yasal  bir  t anı m veril mi ştir.( Zararlı Ki myasal 

Ma dde ve Ür ünl eri ni n Kontrol ü Yönet meli ği, 1993)  

 

Suda Tehli keli  ve Zararlı Maddel er  :  Tür ki ye’de 4 Eyl ül  1988 t ari hi nde çıkarılan Su 

Ki rliliği   Kontrol ü Yönet meli ği,  Suda Tehli keli ve  Zararlı  Maddel er  Tebli ği’nde 

‘ ‘kısa sürede sol umun,  si ndiri m veya deri  absor bsi yonu yol u il e akut  t oksisite 

(zehirlilik)  ve uzun sürede kr oni k t oksisiteye yol  açan,  kanseroj en yada t eratojen et ki 

yapan,  sul arı n bi yol oji k yönt e ml erle arıtı mı na karşı  direnç göst eren veya bi yol oji k 

arıt mayı  i nhi be eden,  yer altı  ve yüzeysel  sul arı  ki rlet me mel eri  i çi n özel  mua mel e ve 

bertaraf  işle ml eri  gerektiren,  çevrede t ehli ke yaratan maddel er’ ’ ol arak t anıml an mı ştır 

(Su Ki rliliği   Kontrol ü Yönet meli ği,  Suda Tehl ikeli  ve Zararlı  Maddeler  Tebli ği, 

1989). 
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11 Te mmuz 1993 t ari hli  Tehli keli  Ki myasallar  Yönet meli ği nde i se Tehli keli  Madde 

içi n yapılan tanı ml ar aşağı daki gi bi dir; 

 

Tehli keli  Ki myasal  :  Patlayı cı,  oksitleyi ci,  çok kol ay al evl enir,  kol ay al evl enir, 

al evl enir,  çok t oksi k,  toksi k,  zararlı,  aşı ndırıcı,  t ahriş edi ci,  al erji k,  kanseroj en, 

mut aj en,  üre me i çi n t oksi k ve çevre i çi n t ehli keli  özelli klerden bir  veya birkaçı na 

sahi p madde ve müst ahzarları. 

 

Zararlı  Madde /  Müst ahzar  :  Sol unduğunda , ağız yol uyl a alı ndı ğı nda, deri  yol uyl a 

e mil di ği nde i nsan sağlı ğı üzeri nde akut  veya kr onik hasarlara veya öl üme neden ol an 

madde / müstahzarları. 

 

Çevre İçi n Tehli keli  Madde /  Müst ahzar  :  Çevre ort a mı na girdi ği nde çevreni n bir 

veya birkaç unsuru i çin kı sa veya uzun süreli  t ehli kel er  göst eren madde / 

müst ahzarları. 

 

Tehli keli  Madde ( Hazardous  Mat erial):  Birleşi k Devl etler  Ul aştır ma t eşkilatı 

( USDOT)  t ehli keli  maddeyi  ‘ ‘taşı ndı ğı  za man sağlık,  güvenli k ve mül ki yet  yönünden 

çok fazl a risk ol uşt urduğu tespit edil mi ş herhangi bir madde’ ’ olarak tanı ml anıştır  

 

Tehli keli  Madde ( Hazardous  Subst ance):  Federal  Tehli keli  Madde Yasası’nda 

(FHSA)  ‘ ‘özelli kle çok zehirli,  zehirli,  t ahriş edi ci,  yüksek derecede parlayı cı, 

parlayı cı,  yanı cı  veya bası nç ol uşt urabilen maddel eri,  gel eneksel  veya uygun bir 

şekil de i şlenmel eri  veya kullanı ml arı  sırası nda ci ddi  yaral anma veya hastalı kl ara 

neden ol abilecek ise tehlikeli madde ol arak tanı ml a makt adır.  

 

Tehli keli  Madde :  Parlayı cı,  yanı cı,  patlayı cı  zehirli,  korozif,  oksi de ol abilen,  t ahriş 

edi ci yada radyoaktif maddel er tehli keli maddedir (Erickson P., 1999).  

 

Mi kr o Kirleticiler  ( Spesific Wat er  Poll ut ants):  Bu kavra m kl asi k,  kol ektif  veya t ekil  

kirletici  para metreler  ( BOİ,  AKM,  KOİ  vs)  il e t anı ml anabilir  ki myasal maddel er 

arası ndaki  farkı  vur gul amak a macı  il e kullanılmı ştır.  Buna göre mi kro kirletici 

‘ ‘belirli  koşullar  altı nda insan ve su yaşa mı na yapt ığı  zehirli  ve i stenmeyen et kileri  il e 

bir  su kaynağı nı n kalite ve değeri ni  düşüren ve yi ne i nsan faali yetleri  ile çevreye 

giren bir  maddedir’ ’.  Bu maddel er  ayrı ca ‘ ‘eser  kirleticiler  (trace poll utants)’ ’,  ‘ ‘mi kro 

kirleticiler  ( mi kropoll utants)’ ’ ve ‘ ‘çözünmeyen/ dirençli  kirleticiler  (refract ory 

poll ut ants)’ ’ olarak da bilinmekt edir. ( OECD,  1982)  
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Tehli keli  Madde :  Ameri ka’da kapsa mlı  çevresel  müdahal e ve i yileştir me  i çi n 

soruml ul ukl arı  düzenl eyen yasa ( CERCLA),  di ğer  yasal  t anı ml a mal arı  da i çi ne al an 

en geniş tehli kelilik tanımı nı yapmı ştır. Bu yasaya göre ‘ ‘tehli keli maddel er, 

 

1.  Federal  Su Ki rliliği  Kontrol ü Yasası’nda ( Federal  Wat er  Poll uti on 

Control Act) tehli keli madde ol arak tayi n edil mi ş herhangi bir madde,  

 

2.  CERCLA’ da özelli kle t ehli keli  madde ol arak t ayin edil mi ş  herhangi  bir 

madde,  

 

3.  Kaynakl arı n Kor un ması  ve Geri  Kazanı mı  ; Yasası’nda ( RCRA)  

listelenmi ş  herhangi  bir  atı k veya t anı ml anmı ş  özelli klere sahi p herhangi  

bir madde,  

 

4.  Federal  Su Ki rliliği  Kontrol ü Yasası’nda zehirli  kirletici  ol arak t ayi n 

edil mi ş herhangi bir madde,  

 

5.  Te mi z Hava Yasası’nda ( CAA)  t ehli keli  hava kirleticisi  (hazardous  air 

poll ut ants) olarak tanı ml anmı ş herhangi bir madde,  

 

6.  Zehirli  Maddel eri n Kontrol ü Yasası’nda muht e mel  t ehli keli  madde ol arak 

tayi n edil mi ş herhangi bir madde’ ’ dir.  

 

Zehirli  Ki rleticiler  :  Federal  Te mi z Hava ve Te mi z Su Yasası’nda ( U. S Federal  Cl ean 

Ai r  and Cl ean Wat er  Act)  ‘ ‘deşarj  sonrası  mar uz kal ma il e ya doğr udan çevreden 

yada dol aylı  ol arak besin zi nciri  yol u il e si ndirim,  sol umun yada asi milasyon il e 

or gani z ma t arafı ndan alınan ve bu or gani z ma yada gel ecek nesillerde --i dareni n sahi p 

ol duğu bil giler  ışı ğı nda-  öl üm,  hast alık,  davranış  bozukl ukl arı,  kanser,  geneti k 

mut asyon,  psi kol oji k bozukl ukl ar  veya fi zi ksek defor masyonl ara neden ol an,  hast alı k 

yapı cı  maddel eri  de i çeren kirleticiler  ve kirletici  karışı ml ar’ ’ ol arak 

tanı ml anmakt adır.  

 

Zehirli  Maddel er  :  Zehirli  Maddel eri n Kontrolü Yasası’nda ‘ ‘üreti mi, dağıtı mı, 

kullanı mı  veya uzakl aştırıl ması  sırası nda bir  yaral anma  veya çevreye zarar  ver me 
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özelli ği  t aşı yan pestisitler  ve il açl ar  dışı ndaki  ticari  ki myasal  maddel er’ ’ ol arak 

tanı ml anmakt adır. 

 

Tehli keli  Hava Ki rleticileri  ( HAPs):  Sol unum veya absorbsi yonl a vücuda 

alı ndı kl arı nda sol unu m yolları  hast alı kları  gi bi ol umsuz sağlı k et kilerine neden 

ol acak kirleticiler ( Cohen, Y., 1998).  

 

Tehli keli  ve Toksi k Maddel er  :  ‘ ‘Çalış ma al anl arında mevcut  bul unan zarara sebep 

ol abilecek ki myasal  maddel er’ ’.  Tanı mdaki  ki myasallar  t ozl arı,  karışı ml arı,  boyal ar, 

yakıtlar ve sol ventler gi bi yaygı n maddel eri içer mekt edir.  

 

Son Derece Zararlı  Maddel er  :  Bir  kez mar uz kalı ndı ğı nda çok ci ddi  ve geri 

dönül e mez sağlı k et kileri  ol uşt uran maddel er  (Cohen,  Y.,  1998). Bu maddel eri n 

USEPA t arafı ndan belirlenen listesi Ek A’ da, veril mi ştir. 

 

Zararlı  Atı k ( Hazardous  Wast e):  Kaynakl arı n Kor un ması  ve Geri  Kazanıl ması 

Yasası’nda ‘ ‘ mi kt arı,  konsantrasyonu veya fi zi ksel,  ki myasal  veya bul aşı cı  ol ma 

özelli kleri nden dol ayı;  

 

a) Öl ü ml erde veya ci ddi  kalıcı  veya geçi ci  hast alıkl arda artışa neden ol an 

veya öne mli ölçüde kat kıda bul unan,  

b) Uygun bir  şekil de arıtılma ması,  depol anma ması ve  uzakl aştırıl ma ması, 

başka bir  ifade il e yönetil me mesi  dur umunda i nsan sağlı ğı  veya çevreye 

hali hazırda öne mli  öl çüde zararlı  ol an veya zarar  pot ansi yeli  bul unan 

mal ze me’ ’  

 

ol arak tanı ml anmakt adır. 

 

Zararlı  Atı k :  ‘ ‘  Çevresel ol arak Akut  veya kr onik zarar  pot ansi yeli ne sahi p yanı cı, 

aşı ndırıcı,  reaktif  veya zehirli  ol abilen,  i çerdi ği  madde mi kt arları,  fizi ksek f or ml arı, 

çevrede dağılı m,  yayılı m ve  kullanı m şekilleri yle çevreye yi ne i nsan faaliyetleri  il e 

giren ve bu nedenl erle konvansi yonel  arıt ma ve uzakl aştır ma yönt e ml erinden farklı 

ol arak ve çevresel  sistemi n (ekosiste mi n)  politik, sosyal  ve ekono mi k değerleri  il e 

yönetil meyi  gerektiren özelleştiril mi ş  ve li stelenerek sapt anmı ş  atı kl ardır’ ’ ( Talı nlı  ve 

di ğ., 1995). 
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0,7895 
g/ml 1,000

g/ml 0,7895
 

yoğunluğuSuyun 

yoğunluğuEthanolun 


2. 1. 2 Tehli keli Maddel eri n Özelli kl eri   

 

Tehli keli  maddel eri n t aşını m,  dağılı m,  yayılı m özelli kleri ni n ve i nsan ve  çevreye 

ol an zararları nı n sapt anması nda bu maddel eri n fizi ksel,  ki myasal  ve yaşama/ çevreye 

tehli keli  özelli kleri  büyük öne m t aşı makt adır.  Tehli keli  ki myasalları n ve bunl arı n 

bahsedilen özelli kleri ni n beraberce veril di ği  çeşitli  veri  t abl ol arı nı n yor uml an ması, 

değerlendiril mesi, müdahal e ve kontrol yönt e ml eri açısı ndan öne mli dir.    

 

2. 1. 2. 1 Yoğunl uk / Spesifi k Gravite  

 

Yoğunl uk,  biri m haci m başı na düşen maddeni n kütlesi  ol arak t anı ml anır. Genelli kl e 

yoğunl ukl ar  spesifi k gravite ol arak ifade edil mektedir.  Spesifik gravite,  bi r  maddeni n 

yoğunl uğunun st andart  bir  maddeni n yoğunl uğuna ol an oranı  ol arak t anı ml anır. 

St andart  madde katı  ve sıvılar  i çi n genelli kle su,  gazl ar  i çi n i se havadır.  Örnek ol arak 

et hanol un 20
0

C’ deki  yoğunl uğu 0, 7895 mg/l’dir.  20
0

C’ de et honal un 4
0

C deki  suya 

göre spesifik gravitesi; 

 

Spesifi k gravite =                                              (2. 1) 

 

Burada et hanol un spesifik gravitesi ni n 20
0

 /  4
0

 C i çi n veril mi ş  ol ması  öne mli dir. 

Far klı duruml arda da bu özelli k belirtil meli dir. 

 

Bi r  yangı n sırası nda yanan sı vı nı n spesifi k ağırlığı nı n bili nmesi  müdahale ve kontrol 

içi n öne mli dir.  Bu özellik yangı na su il e müdahale edili p edil me mesi  kararını  et kiler. 

Su il e karış mayan ve spesifi k gravitesi  1’den küçük ol an bir  t ank dolusu sı vı nı n 

tut uş ması  hali nde bu t anka su il e müdahal e et mek yangı nı  söndür meyeceği  gi bi  di be 

çöken su,  sı vı nı n t ankt an t aş ması na ve yangı nın etrafa sı çra ması na neden ol arak 

ol ayı n boyutları nı  büyütecektir.  Tersi  bir  dur umda  i se yanan sı vı  üzerine su il e 

müdahal e yangı nı söndürecektir.  

 

Genel  bir  kural  ol ma makl a birli kte suda çözünmeyen sı vılar  suda yüzerler  ve geri 

kazanı m i çi n bir  şans  yaratırlar.  Sı vı  ve katılardaki  spesifik gravite özelli ğine karşılı k 

gazl ar  ve buharl ar  i çi n  kullanılan en öne mli  fizi ksel  özelli k buhar  yoğunl uğudur. 

Buhar  yoğunl uğu,  bir  gazı n yoğunl uğunun havanın yoğunl uğuna ( 1. 29 gr/lt)  oranı dır. 

Bu oran birden büyük i se buhar  yada gaz çökelir,  küçük i se havada yükselecektir. 

Buhar  yoğunl uğu hesapla mak i çi n havanı n ve gazı n mol ekül  ağırlı klarını  bil mek 
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yet erli dir.  Amonyak i çin buhar  yoğunl uğu değeri  0, 59’dur  ve bu nedenl e havada 

yüksel en bir  gaz ol arak t anı ml anır.  Oysa a monyağı n %51 oranı nda çözünür  ve 

hi groskopi k ( ne m t ut ucu)  ol ması  nedeni  il e havada hı zl a su il e birleşerek a monyu m 

hi droksit  ( NH4 OH)  ol uştur ması  söz konusudur.  Bu yeni  ol uşumun mol ekül  ağırlı ğı 

35’ dir ve havanı n yoğunluğundan büyük ol duğundan a monyak havada çökelir.  

 

Bu ör nekt en de anl aşılacağı  gi bi  t ehli keli  maddel erin riskl eri ni n değerlendiril mesi nde 

fizi ksel ve ki myasal özellikleri ve di ğer koşullar göz önünde bul undur ul malıdır.  

 

2. 1. 2. 2 Çözünürl ük 

 

Tehli keli  maddel er  i çi n verilen çözünürl ük kavraml arı  genel  ki mya t er mi nol ojisi nde 

tanı ml anandan daha farklı  ol abil mekt edir.  Çözünürl ük i çi n farklı  t anı ml ar ol ması na 

rağmen genelli kle suda %10’l uk bir  çözelti yi  hı zla ol uşt urabilen bir  madde i çi n 

kullanılır.  Bu t anı m en az 10 gra m maddeni n yakl aşı k 250 ml  suda çözün mesi ni  ifade 

eder.  Bu bağl a mda yangın sırası nda su il e müdahal ede seyreltilen maddenin çözünür 

ol up ol madı ğı nı  bil mek öne mli dir.  Bir  itfai yeci  i çin bir  or gani k ki myasalı n 250 ml ’si 

1, 5 gal on ( 5, 67 lt)  su il e çözül medi kçe çözünür  ol arak kabul  edilmez.  Bu 

tanı ml a mal ar genelli kle hızlı ve pratik karar ver me amaçlı dır. 

 

250 ml  tri kl oro etilen 1, 5 gal on ( 5, 57 lt)  suya ilave edil di ği nde t a ma mını n kabı n 

di bi ne battı ğı  gör ül ecektir  ve bu dur um bir  itfai yeci  i çi n o maddeni n çözün mez 

ol duğunu göst er mekt edir.  Oysa aynı  mi kt ar  tri klor o etilen 25 mil yon galon ( 94, 5 

mi l yon lt)  suya atıl dı ğı nda sudaki  konsantrasyonu 5 pp m ol acaktır  ve buda Güvenli 

İç me  Suyu Yasası’nda verilen e mni yet  li mitleri  içi m üst  li miti  ifade et mekt edir.  Bu 

ör nek,  t ehli keli  maddenin kaza sonucu ol uşan riskl eri  il e çevresel  dağılı m il e ol uşan 

sağlı k riskl eri  arası nda çözünürl ük i çi n farklı  t anı ml ar  yapıl ması  gerekti ğini  ort aya 

koy makt adır.  

 

Çözünür  maddel er,  yangın veya i nfilak t ehli kesi ne karşı  yangı n önl eyi ci  t edbir  ol arak 

su il e seyreltilirler.  Burada di kkat  edil mesi  gereken nokt a söz konusu t ehli keli 

maddeni n su il e reaksi yon veri p ver medi ği dir.  Yüksek çözün me  ı sısı na sahip sülfüri k 

asit  gi bi  su il e egzot er mik reaksi yon veren maddel ere su il e müdahal e edil mez.  Bu 

tür  reaksi yonl arda bir  buhar  bul ut u ol uşumu söz konusudur.  Ol uşan buhar,  SOx  gi bi 

boğucu,  zehirli  i yonl ar  içerebil mekt edir.  Çoğu organi k sı vı  ise su üzeri nde yüzer  ve 

genelli kle parlayı cı  veya yanı cı  ol dukl arı ndan bir  kı vılcı m kaynağı ndan 
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sakı nıl malı dır.  Suda çözün meyen maddel eri n su orta mı ndan uzakl aştırıl ması nda alt 

veya üst  akışlı  barajlar  kullanılırken suda çözünen maddel er  i çi n kirlenmi ş  suyun 

tümünün t opl anması  gerekmekt edir.  Te mi zl e me uygul a mal arı nda yı kama  i şl e mi  

çözünürl ük oranı  il e ilgili  ol arak kirletici  maddeyi  ancak kabul  edilebiliri  bir 

konsantrasyona düşürebilir, %100 gi deri m asla sağlana maz.      

 

Ki myasalları n çeşitli  solventlerde çözünebilirlikleri  farklı dır.  Çözünürl ük kavra mı 

içi n geçerli  ol an sol vent su i ken çoğu t ehli keli  madde  veri  sayfal arı nda ( Hazar dous 

Mat erials Safet y Dat a Sheet  -- HMS DS)  rastlanan,  Okt anol/ Su çözünürl ük katsayısı 

da t ehli keli  maddeni n farklı  çözücül erde nasıl  davrandı ğı nı  anl a mak i çi n öne mli dir. 

Bi r  çok ki myasal  suda çözün mezken çözücüsü okt anol  i se çok çözünür 

ol abil mekt edir.    

 

2. 1. 2. 3 Okt anol/ Su ayrım katsayısı ( Oct anol/ Water Partition Coefficient - KOW)  

 

Or gani k ki myasalları n çevresel  dağılı m,  t aşı nı m prosesleri ni  değerlendir mede öne mli 

bir  para metredir.  Çünkü okt anol  fazı  çevre bileşenl eri ni n (su,  hava,  t oprak)  or gani k 

karbon i çeri ği  yada li pi d fazı  i çi n belirleyi ci dir.  Bu katsayı,  il gili  ki myasalı n okt anol 

ve sudan ol uşan i ki  fazlı  siste mde,  okt anol  fazı ndaki  konsantrasyonunun su fazı ndaki 

konsantrasyonuna oranı ol arak tanı ml anır ( Yora m C., 1998). 

 

                 (2. 2) 

 

CO,  okt anal  fazı ndaki  konsantrasyonu,  CW i se sı vı  fazı ndaki  konsantrasyonu t e msil 

et mekt edir.  Hi drofobi k bileşi kl er  i çi n KO W t oprakta ve sedi mentte absorbsiyonl a ve 

bi yoakü mül asyon ile ilgili  ol an en öne mli fi zi koki myasal  karakteristi ktir. 

Toprak/sedi ment  adsorbsi yonu ve su yaşa mı  bi okonsantrasyon faktörleri  gi bi 

para metreleri n tahmi ni nde kullanılan anaht ar bir değişkendir.  

 

2. 1. 2. 4 Parl ayı cılı k  

 

Tehli keli  maddel er  i çi n di ğer  bir  öne mli  özelli k yan ma  sonucu gaz ve/veya buhar 

ol uşt ur mal arı dır.  Çoğu za man bu yan ma  ür ünl eri de zehirli,tehli keli  ol abil mekt edir. 

Ma ddeni n parlayı cılı k,  tut uşabilirlik ve yanabi lirlik özelli kleri ni  veren t anı ml ar 

aşağı daki gi bi dir; 

W

O
OW 

C

C
 K 
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Alt  Parla ma  Li miti  :  Kı vılcı m kaynağı na mar uz kaldı ğı nda yan mayı  ol uşt uran bi r  gaz 

yada buharı n havadaki  mi ni mu m konsantrasyonudur.  Bu değer  haci mce havadaki 

buharı n yüzdesi olarak verilir. 

 

Üst  Parla ma  Li miti  :  Kı vılcı m kaynağı na mar uz kaldı ğı nda yan mayı  ol uşt uran bir  gaz 

yada buharı n havadaki  maksi mu m konsantrasyonudur.  Bu değer  haci mce havadaki 

buharı n yüzdesi olarak verilir. 

 

Alt  parla ma  li miti ni n altındaki  konsantrasyonl arda çok fazl a oksitleyi ci  fakat  yet erli 

yakıt  yokt ur  ve bu dur um zayıf  karışı m ol arak bili nir,  t ersi ne üst  parlama  li miti ni n 

üzeri ndeki  konsantrasyonl arda yet erli  oksitleyi ci  yokt ur  fakat  yakıt  fazl adır  ve zengi n 

karışı m söz konusudur. Genel  bir  kural  ol arak üst  parla ma  li miti  arttıkça ve alt 

parla ma  li miti  azal dı kça parlayı cı  madde daha t ehli keli  ol makt adır. Gazl arı n 

tut uşabilirlik li mitleri artan sıcaklı k ve bası nçl a da genişle mekt edir. 

 

Parla ma  Nokt ası  :  Kı vılcı ml andı ğı nda yüzeyi nde bir  parla ma  ve yet erli  buhar  çı kışı 

gör ül en bir sıvı nı n o andaki sıcaklı ğı dır. 

 

Kendiliği nden Tut uş ma Nokt ası  :  Bir  kı vılcı m kaynağı  ol maksı zı n al evl enebilen bir 

gaz yada buharı n sıcaklı ğıdır. 

 

Buhar  Bası ncı  :  Verilen bir  sı caklı kt a sı vı  ile dengede ol an buharı n bası ncı dır. 

Sı caklı kla değişir ve genelli kle mmHg ile ifade edilir. 

 

Kayna ma  nokt ası  :  Bir  sıvı nı n buhar  habbeci kl eri  ol uşt urup at mosfere doğru ver di ği 

andaki  sı caklı ğı dır.  Açık bir  kapt a kayna ma  nokt ası ndaki  sı vı nı n buhar  bası ncı 

at mosfer bası ncı na eşitlen mi ş durumdadır. 

 

Yangı nl arı n çoğunda oksi dasyonu gerçekl eştiren ana madde havadaki  oksijendir. 

Fakat  havadaki  oksijeni n dı şı nda peroksitler  ve ni tri k asit  gi bi  di ğer  ki myasallardaki 

oksijen de oksi dasyonu dest ekleyebilir.  Ayrı ca oksijeni n dı şı nda hal ojenl er,  fl or, 

kl or,  brom ve i yot  gi bi  kuvvetli  el ektron alıcısı  maddel er  de kuvvetli  oksitleyi ciler 

ol arak bili nir  ve oksi dasyonu gerçekl eştirebilir.  Müke mmel  yakıt  ol ma özelli kl eri  il e 

bili nen hi drokarbonl arı n oksijen il e oksi dasyon ürünl eri  genelli kle COx  ve H2 O’ dur. 

Fakat  oksi dant  eğer  kl or i se yan ma  ür ünl eri  kl orlu or gani k bileşi kl erdir  Egzot er mi k 

yada endot er mi k reaksi yonl arı n başl a ması  i çi n gerekli  bir  başl angı ç enerji  sevi yesi 

vardır  ve bu enerji  seviyesi ne ‘ ‘akti vasyon enerjisi’ ’ denir.  Bu enerji  mi kt arı  he m 
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sıcaklı ğa he m de gazı n konsantrasyonuna bağlı dır.  Genelli kle bir  kı vılcı m,  küçük bir 

al ev veya sürt ünme  bu enerji ye ul aş mak i çi n yeterli  ol abil mekt edir.  Tablo 2. 3.  bazı 

gazl ar içi n gerekli mi ni mu m enerji mi ktarı nı göster mekt edir.  

 

Tabl o 2. 3 Tut uş ma enerjileri (J. R. Tayl or, 1994)  
 

Ma dde Mi ni mu m t ut uĢ ma enerjisi ( mJ)  

Kar bon disülfit 0, 01 -- 0, 02 

Hi dr oj en 0, 019 

Asetilen 0, 02 

Met an 0, 24 

Et an 0, 24 

Hegzan 0, 25 

Amonyak 100 

  

Kı vılcı m kaynakl arı çok çeşitlidir;  

 

 Aydı nlat ma 

 Fırı nl ar 

 Sı cak yüzeyl er 

 Mot orlar ve kont ak terti batları ndan çı kan kı vılcı mlar 

 Çeşitli elektroni k ve mekani k aletler 

 Sı cak t oz yada is parti külleri 

 Di ğer ateşler 

 Aşırı ısınmı ş pompa ve mot orlar 

 Pirofori k maddel er 

 Ar açl ar 

 El ektrostatik kı vılcı ml ar yada mi krodal ga kı vılcıml arı  

 Kaynak yapma 

 Si gara 

 Zarar gör müş yada kırılmı ş kabl ol ardan çı kan kıvılcı ml ar  

 

Pirofori k yada kendili ği nden ı sı nan maddel er  ni kel  ve benzer  maddel er,  demi r  sülfat 

ve asfalt  gi bi  maddel erdir.  Fl orokarbonl ar  ve al ümi nyu m kı vılcı m ol uşt uracak 

şekil de reaksi yon verir. Or gani k maddel er  eğer  ne mli  sil olarda yada t oprakt a 

depol anırsa bakt eri yel faali yet sonucu ol uşan sıcaklı kl a t ut uşabilir.  
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2. 1. 2. 5 Korozifli k  

 

Kor ozif  maddel er  t e mas  nokt ası nda met alleri  aşı ndıran ve/ veya i nsan derisi 

dokusunda değişi m veya tahri bat a neden ol an maddel er  ol arak t anı ml anmakt adır.  Bir 

çok kor ozif  maddel er  4 ki myasal  sı nıfından en az biri ne aittirler;  1-  Kuvvetli  asitler, 

2- Kuvvetli bazl ar, 3- Oksi dantlar, 4- Dehydrati ng maddel er.   

 

Bi r  maddeni n asit  ol arak t anı ml anabil mesi  i çi n çözündüğü za man suya hi dronyu m 

iyonu ver mesi  gerekir.  Fakat  pr ot on yada di ğer  bir  deyişle hi dronyu m i yonu ( H
+
)  bu 

hali  ile çözelti de her  zaman bul unmaz.  Hi drat  hali nde yada su mol ekül üne  t ut un muş 

ol arak bul unur.  Bu nedenl e asitleri n hi dronyum i yonu üret en maddeler  ol arak 

tanı ml anması daha doğru bir yakl aşı m olarak kabul edilir.   

 

Asitler  i norgani k ve or gani k asitler  ol arak i ki ye ayrılır  ve aral arı ndaki  en öne mli  fark 

mi neral  (organi k)  asitlerin parlayı cı  ol ma mal arı na karşı n or gani k asitlerin yanabilir 

ol ması dır.  Mi neral  asitler  (perkl ori k asit,  sülfüri k asit,  hi drokl ori k asit  vb.)  or gani k 

asitlerden (aseti k asit, okzali k asit vb.) genel de daha kuvvetli dirler.  

 

Asitleri n korozifli k özellikl eri nden kaynakl anan bir takı m özelli kleri vardır; 

 

1.  Met aller  ile Reaksi yon :  Asitler  met aller  il e met al  t uzl arı  ve hi dr oj en 

ol uşt uracak şekil de reaksiyon verirler.  Hi droj en parlayı cı dır  ve reaksi yon 

egzot er mi ktir.  

2.  Bazl ar  il e reaksi yon :  reaksi yon sonucu su ve  t uz ol uşur.  Reaksi yon asit 

ve bazı n kuvveti ne bağlı ol arak yüksek bir ısı yayılı mı na neden ol abilir.  

3.  Çözün me  Isısı  :  Bazı  asitler  su il e seyreltildi kleri nde yüksek ı sı  açı ğa 

çı karan egzot er mi k bir  reaksi yon verirler.  Bu nedenl e asit  seyreltileceği 

za man asi de su değil  suya asit  karıştırılarak çözün me  ı sısı nı n yayıl ması 

içi n za man veril meli dir. 

 

Asitler,  endüstri de büyük mi kt arlarda üretilen ki myasallardandır.  Ör neğin sülfüri k 

asit  Ameri ka’da 40 mil yon m
3
/ yıl’lı k hac mi yl e en çok üretilen ki myasalların başı nda 

gelir  .  Nitri k asit  10.  (7- 8 mil yon m
3
/ yıl)   ve hi drokl ori k asit  i se 25.  sıradadır            

(3 mil yon m
3
/ yıl) ( Manahan, S., E., 1993 ). 

 

Bazl arla asitler  gi bi  endüstri,  t arı m ve  çevre i çi n öne mli dir  ve en çok üretilen i ki nci 

ki myasal dır.  En çok üretilen bazl arı n başı nda kireç ve a monyak gelir.  Bir  baz 
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hi droksit  ( OH
-
)  i yonu üret en ve/ yada H

+
 i yonu alan maddedir.  Hi droksil  iyonl arı nı n 

varlı ğı  bazı n kuvveti ne bağlı dır.  Sodyu m hi droksit  ve pot asyum hi droksit  kuvvetli 

baz ol arak ,  a monyağı n sudaki  çözeltisi  ol an amonyu m hi droksit  i se zayıf  bazdır. 

Bazl ar  asitleri n göst erdiği  reaksi yonl arı n özelli kleri ne benzer  reaksi yon göst erirler. 

Ancak met aller  ile reaksi yonda ort aya çı kan hidr oj en asitlerle ol an reaksi yondaki 

gi bi yüksek veri ml e ortaya çı kmaz.  

 

2. 1. 2. 6 Peroksitler ve Reaktifli k  

 

Tehli keli  maddel er  i çi n bu özelli k bir  çok saf  maddeni n kararsızlı ğı  nedeni  ile genel 

ol arak spesifik bir  madde gr ubu i çi n veril mektedir.  Yapıları nda per okso gr ubu 

içerirler  (- O: O-).  En basit  peroksit  hi droj en peroksittir  ( H2 O2).  Genel  f or mül  R- O: O-

R şekli ndedir  ve R il e bir  metil  yada al kil  grubu i fade edilir  ve or gani k peroksitler 

tanı ml anır.  Bu zi ncirde i ki  oksijen at omu arası ndaki  bağl ar  zayıftır  ve 

koparıldı kl arı nda bir  yakı t  ile oksijeni n ort aya çı ktığı  bir  reaksi yon ol uşur.  Saf  madde 

hali nde bu bileşi kl er  ısı ve  dar bel ere karşı  çok hassastır  ve karalı  ve e mni yetli 

ol mal arı  i çi n seyrekti k for mda t aşı nırlar  ( <%70) .  Fakat  bir  kat alizörün varlı ğı nda 

(kobalt,  de mi r,  manganez,  ni kel  yada vanadyu m gi bi  bir  geçiş  el e menti)  hı zlı  bir 

ayrış ma ile ı sı  ol uşumu hatta patla ma  ol abilir.  Per oksitler  i yi  oksitleyi cilerdir. 

Or gani k maddel er  konsantre peroksitlerle t e mas  etti ği nde t ut uşabilir.  Peroksitler  il e 

ısı  verecek şekil de reaksiyona gir meyen çok az kimyasal  sı nıf  vardır.  Reaksi yonl arda 

genelli kle patla ma  meydana gelir  ve gaz ol uşur  (zehirli  yada zehirli ol mayan).  

Genelli kl e zehirli dirler,  deri yi,  gözü ve mukozayı  t ahriş ederler.  Peroksitler  genel de 

poli merizasyon başl atıcısı  ol arak kullanılırlar.  Kağıt  ve t ekstil  endüstrisi nde ağırtıcı, 

or gani k sent ez reaksi yonl arı nda oksitleyi ci  ol arak ve itici  gaz f or mül asyonunda 

kullanılır.  Ör nek ol arak;  Benzoil  peroksit,  peroksi benzoi k asit,  asetil per oksit, 

si kl ohegzan peroksit, diaset on al kol peroksit vs.  

 

Reaktifli k,  t ehli keli  madde kavra mı  i çi nde maddeni n belirli  koşullar  altı nda 

reaksi yon ver me  kabili yeti  ile il gili dir.  Reaktif  maddel er  hı zlı  ve şi ddetli  reaksi yon 

verirler  ve su il e pot ansiyel  ol arak patlayı cı  karışı ml ar  ol uşt ururlar.  Ör nek ol arak 

sodyu m met ali ni n suyla yaptı ğı  reaksi yon verilebilir.  Ol uşan ı sı sodyu mu 

tut uşt ur mak içi n yet erli dir. 
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2Na + 2H2 O → 2Na OH + H2 + Isı                 (2. 3) 

 

Patlayı cılar  reaktif  maddel eri n di ğer  bir  sı nıfı nı  ol uşt ururlar.  Yasal  düzenl e mel erde 

zararlı  atı klar  suyl a,  asitle yada bazl a t oksi k du man;  genelli kle hi droj en sülfat  yada 

hi droj en si yanür  verecek şekil de reaksi yona giriyorsa reaktif  ol arak sı nıflandırılır. 

Tehli keli  madde acil  durum müdahal e eki pl eri  ve yangı ncılar  bu dur umu  W i l e 

göst er mi şlerdir.  Bu sembol  NFPA 704 M ( Nati onal  Fire Pr ot ecti on Agency) 

pl akal a ma siste mi nde bu maddeni n su il e şiddetli  reaksi yon ver diği ni  i şaret 

et mekt edir.  Reakti viteyi et kileyen unsurl ar  ısı ve  sı caklı ktır.  Reaksi yon eğili mi 

yüksel en ı sı  ile artar.  Reaksi yon hı zı nı  et kileyen di ğer  fakt örler  reakt anın fi zi ksek 

for mu (çok i nce met al  t ozu oksijen il e patlayı cı  bi r  reaksi yon verirken bir  met al  l evha 

bu reaksi yonu vere mez),  reaktanları n karış ma derecel eri ni n hı zı,  kat alizörlerin varlı ğı 

ve bası nçtır. 

 

Bazı  or gani k bileşi klerdeki  yüksek reaktifli k kar bon yapısı ndaki  doy ma mı ş 

bağl ardan kaynakl anmaktadır.  Bu bağl ar  çift  ve çok yakı n ( All enl er,  C=C=C)  yada 

tek karbon-karbon bağı  il e ( Di enl er,  C=C- C=C)  ayrıl mı ş  ol abilir.  Oksijen i çeren 

or gani k yapıları  i se çok reaktiftir  ( Peroksitler).  Nitrojen,  karbon ve hi drojen i çeren 

or gani k yapılarda reaktiftir.  Tri azenl er  ( R- N=N- N),  azo bileşi kl eri  ( R- N=N- R’)  ve 

bazı nitriller ( R- CN) vb.  

 

Bi rçok i norgani k bileşi k sı nıfı  da reaktiftir.  Nitrojeni n hal oj enli  bileşi klerini,  met al -

nitrojen bağlı  bileşi kleri, hal oj enoksitleri  ve hal ojen oksi anyonl arı  i çeren bileşi kl eri 

içerir. Son gruba örnek olarak a monyun perkl orat verilebilir ( NH4 Cl O4).   

 

Nitrogliseri n ve TNT gi bi  patlayı cılar  t ek mol ekül de he m oksidasyon he m 

redüksi yon f onksi yonl arını  i çeren t ek bileşi kl erdir  ve redoks  bileşi kleri  ol arak 

adl andırılırlar. Bazı reaktif bileşi kler ve yapıları tabl o 2. 4’de veril mi ştir.  

 

 

 

 

 

 

 



 
19 

Tabl o 2. 4. Bazı reaktif bileşi kler ve yapıları ( Manahan, S., E., 1993 ).  
 

Ġsi m For mül Yapı sı 

Or gani k 

Tri azenl er C- N=N- N 

Hi dr operoksitler R- OOH 

Al kil Nitratlar R- O- NO2  

Ni r o Bileşi kl eri R- NO2  

İnorgani k 

Ni tro Oksit N2 O 

Ni troj en Hali dl er NCl 3, NI3 

Interhal oj en Bileşi kl er Br Cl  

Hal oj en Oksitler Cl O2  

Hal oj en Azi dl er Cl N3  

Hi pohali dler Ncl O 

 

Reaktif  maddel eri  i çeren bir  kaza dur umunda müdahal ede bu maddel eri n 

özelli kleri ni n bili nmesi  gerekli dir.  İstenmeyen reaksi yonl arı n ortaya çı kcağını  bil mek 

kor unma  açısı ndan öneml i dir.  Müdahal ede bulunan kişileri n aşağı daki özelli kleri 

tanı ml a mı ş ol ması gerekir; 

 

1.  Pirofiri k maddel er : Hava ile temast a t ut uşanl ar 

2.  Su ile reaktif olan maddeler 

3.  Uyu ms uz (i ncompati bl e) maddel er  :  Bu maddel er  kaza sırası nda yayıl an 

madde il e t e mas  dur umunda i stenmeyen reaksi yonl ara neden ol arak 

zehirli buharlar, tut uş ma ve/ veya bozun ma gerçekleştirebilirler.  

 

Ör neği n NI OSH’ un t ehli keli  ki myasal  madde rehberi nde kl or  i çin verilen 

özelli klerde ‘ ‘uyumsuzl uk’ ’ eti ketle mesi  yapıl mı ştır  ve yanı cı  madde ve i nce dağıl mı ş 

met allerle kl orun reaktif ol duğu bil diril mekt edir. 

 

2. 1. 2. 7 Zehi rlili k/ Toksisite  

 

Tehli keli  maddel er  i ncelenirken zehirlilik konusu üzeri nde hassasi yetle dur ul ması 

gereken öne mli  bir  konudur.  Çoğu ki myasalı n t ehli kesi  bu özelli ği  il e ortaya çı kar. 

Ki myasal  maddel eri n yaşayan or gani z mal ar  üzerindeki  zehirlilik et kileri ni  araştıran 

bili m dalı  t oksi kol oji  ol arak adl andırılır.  Tü m ki myasallar  yet erli  mi kt arda ve  uygun 

bir  mar uz kal ma  süresi il e alı ndı kl arı nda zehirlidirler.  Zehirlilik istenmeyen bir 

dur um veya zarar  ol arak ort aya çı kar.  Bir  maddeni n zehirliliği  zararlı  et kilere neden 
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ol abil me kabili yeti dir.  Bu et kiler  t ek bir  hücreyi,  hücre gr ubunu,  bir  or ganı  yada t üm 

vücudu et kileyebilir.  Toksi k et ki,  gör ünür  bir zarar  yada t estlerle ölçül ebilen 

perfor mans  yada f onksiyonl arda bir  azal ma  ol abilir.  Et kiler  kalıcı  yada geçi ci 

ol abil mekt edir.  

 

Bi r  maddeni n t oksisitesi  3 şeye bağlı dır;  Ki myasalın yapısı  ,  vücut  t arafı ndan alı nan 

maddeni n mi kt arı  ve vücudun bu maddeyi  det oksik yap ma  kabili yeti  (daha az zehirli 

bir maddeye dönüşt ür mesi) ve vücuttan at ması. 

 

Toksisite bir  maddeni n zarara sebep ol abil me pot ansi yeli dir  ve bir  zararı n ol uşup 

ol uş madı ğı nı  belirleyen f akt örlerden biri dir.  Bi r  ki myasalı n i se zararlı  ol ması 

aşağı daki fakt örlere bağlıdır; 

 

Toksisite  : Zararı n ol uş ması içi n ne kadar madde gerekti ği, 

Mar uz kal ma şekli  : Maddeni n vücuda ne şekil de alı ndı ğı, 

Doz   : Ne kadar maddeni n vücuda alındı ğı, 

Süre   : Mar uz kalı nan süre,  

Reaksi yon ve et kileşi m: Mar uz kalı nan di ğer maddel er, ve 

Hassasi yet  : Vücudun di ğerleri ne oranl a maddeye ne kadar tepki  

  gösterdi ği. 

 

Toksisiteyi  belirleyen en öne mli  fakt ör  maddenin ki myasal  yapısı,  hangi  at om ve 

mol ekülleri  i çerdi ği  ve nasıl  di zil di kl eri dir.  Benzer  yapı daki  maddel er genelli kl e 

benzer  et kiler  yaratırlar. Fakat  ki myasal  yapı daki  küçük değiş mel er  ol uşan sağlı k 

et kisi nde büyük farklılıkl ar  yarat abilir.  Ör neğin a morf  f or mdaki  sili kanı n sağlı k 

et kisi  ol dukça azdır  ve çalış ma ort a ml arı nda yüksek sevi yel ere i zi n verilebilir.  Ama 

ısıtıldı kt an sonra bir  başka f or ma  ( kristalize)  dönüşerek akci ğerlerde ci ddi  t ahri bat a 

yol  açabilir  ve çok düşük sevi yel eri ne i zi n verilir  (a morf  yapı ya oranl a 200 kez daha 

az).  

 

Maruz Kal ma Yoll arı  :  Mar uz kal ma  genelli kle sol unu m,  deri  yada göz t e ması 

(direk kont ak) ve ağı z yolu ile al ma şekli nde ol ur.  

 

İnhal asyon ( Sol unu m)  :  En genel  mar uz kal ma şekli  nefes  il e birli kte maddeni n 

akci ğerlere alı nması dır.  Akci ğerler  ağ şekli nde yayıl mı ş  hava yolları na ( br onşl ar) 

sahi ptir  ve bunl ar  hava keseci kl eri  (al veoller)  ile sonl anır.  Al veoller  oksijeni  ve di ğer 

ki myasalları  absorbl ayarak kan akı mı na iletirler.  Bazı  ki myasallar  t ahriş edi ci 
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özelli ğe sahi ptir  ve burun ve  boğazı  t ahriş edici  özelli kleri  vardır.  Bunl ar  ayrı ca 

sol undukl arı nda rahatsızlık,  öksürük yada göğüs  ağrısı na sebep ol arak br oşl arl a 

temasa geçerler.  Bu gibi  belirtiler  göst er me mel eri ne karşı n hal a t ehlikeli  ol an 

ki myasallarda vardır.  Bazı  ki myasallar  havada küçük parti küller  hali nde,  t oz ve 

du man şekli nde bul unurlar.  Bu parti küller  boyut ları na bağlı  ol arak br oşlar da yada 

al veollerde biri kebilir.  Ör neği n 5 --  10 mi kr ondan büyük ol an parti küll er  boğaz 

yolları nda mukoza il e yakal anır,  biri ktirilir  veya başka siste ml er  il e dışarı  atılır.    

0. 05 --  0. 1 mi kr on aralı ğındaki  daha küçük parti küller  akci ğeri n deri nli klerine kadar 

taşı nır.  Bazı  maddel er  çözünerek ve absorblanarak kan akı mı na karışır  ve et kisi ni 

vücudun herhangi bir bölgesi nde göst eririler. 

 

Gazl arı n suda çözünebi len düşük gaz konsantrasyonl arı  gerek sol unum yolları 

gerekse akci ğerlerde absor be edilirler.  Yüksek konsantrasyonl arı  gazl ar  i se bu si st e m 

içerisi nde t a m ol arak gi derilemezl er.  Öksürük,  baş  ağrısı,  burun ve gözl erde t ahriş  ve 

koku gi bi  göst ergel er  yüksek konsantrasyonl u gazl arı n sol unu m il e alı ndığı nı  ort aya 

koyar.  Bu se mpt oml ar  spesifi k bir  gaz yada buharı n orta mda bul unduğunu ort aya 

koyar.  Daha düşük konsantrasyonl u veya düşük çözünürl ükl ü t ahriş edi ciler,  mukoza 

tarafı ndan absorbl anı p akci ğeri n deri nli kleri ne i ndi ği nde kr oni k ol arak ciddi  akci ğer 

hast alıkları na neden ol dukl arı ndan yaşa m t ehlikesi  pot ansi yeli  sahi ptirler  ve  bu 

pot ansi yel  akut  et kilenmel ere göre daha ci ddiye alı nmalı dır.  Asbest  kılcalları nı n 

sol unu m il e akci ğerlerde biri ki mi  çok ci ddi  ve kanser  ve öl üm nedeni  olabilen  bir 

pot ansi yel tehli kedir.  

 

Deri  Te ması  :  İ nsan derisi  ki myasalları n vücuda penetrasyonunu ( nüf uz et me) 

engelle mek i çi n yağl ar  ve öl ü hücrel erden ol uşan bir  kor uma  mekani zması  sağl ar. 

Fakat  bazı  ki myasallar  deri den kol ayca geçerek kan akı mı na karışabilir.  Eğer  deri de 

kesi kl er  ve yaral ar  varsa ki myasalları n girişi  daha kol ay ol ur.  Ayrı ca güçl ü asitler  ve 

al kaliler  gi bi  bazı  kosti k maddel er  deri yi  ki myasal  ol arak yakabilir,  bazıları  da t ahriş 

edi ci  et ki ye sahi ptir.  Bi r  çok ki myasal,  özelli kle or gani k sol ventler  derideki  yağı 

çözerek kur uması na,  çatlaması na neden ol arak enfeksi yona ve di ğer  ki myasalları n 

absorbsi yonuna karşı daha hassas hal e gel mesi ne sebep ol urlar.  

 

Di ğer  bir  doğr udan t e mas  yol u i se ki myasal  buhar  yada mi stleri n i mmersiyonundan 

kaynakl anır. Deri ile absor bsi yonda sol unu m kadar tehli keli dir.  
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Göz  il e Te mas  :  Bazı  kimyasallar  gözü yakar  yada t ahriş edebilir.  Bazen ki myasallar 

göz t arafı ndan absorblanarak kana karışabilir.  Gözl er  bu t ür  t e maslarda kolayca zarar 

görebilir.  Dol ayısı yla kimyasall arı n göz ile t e ması  ci ddi  bir  ol aydır.  Göz çevresi 

toksi k maddeyi  kan akımı na hı zla transfer  edeceği nden bu böl geye yüzeyi n t ümünü 

kapat an bir koruyucu ile önl e m alı nmalı dır.  

 

Ağı z Yol u il e Al ma  :  Ağı z yol u il e al ma  doğr udan ye me  i ç me  il e il gilidir.  Madde 

ağı z ve boğaz yol undan geçerken t ükür ük ve sal ya il e birleşerek enzi ml er  i le şeker  ve 

ni şastaya dönüşt ürül mek üzere haz medilir.  Boğazdan geçti kten sonra hi drokl ori k asit 

içeren mi deye gelir  ve mideyi  t erk etti ği nde i se madde al kali  orta m i çeren ent esti nal  

siste me  girer.  Bu yol  boyunca maddeni n zehirliliği artı p azal arak değişebilir.  Ör neği n 

sodyu m si yanür  doğr udan t e mas  il e çok zehirli  ol ma ması na rağmen yutul duğunda 

son derece t oksi ktir.  Etilen kl orohi dri n i se doğr udan t e mas  ile yut ul maya göre daha 

toksi ktir.               

 

Doz :  Vucuda giren madde mi kt arı  ile vücudun etkilenme derecesi  arası ndaki  ilişki ye 

doz --  t epki  ilişkisi  denir.  Bir  ki myasalı n et kisi t opl a m doz kadar  maruz kal ma 

oranı na da bağlı dır.  Ör neği n,  t ol uen,  aset on ve trikl oroetilen gi bi  or gani k sol ventler 

beyni  aynı  yol  il e et kiler.  Fakat  bu et ki ni n derecesi,  farklı  dozl arda farklı dır.  Bu 

sol ventleri n et kisi  al kollü i çecekl eri n t üketil mesi  ile ol uşan et ki ye benzer.  Düşük 

dozl arda,  bazen rahat  hisset meni n dı şı nda herhangi  bir  et ki  ol uş mayabilir.  Fakat 

yüksek dozda baş  dönmesi,  baş  ağrısı,  hatta nefes  alışı n dur ması  gi bi  et kiler 

gör ül ebilir.  

 

Bi r t oksi k ki myasal sol unduğunda alınan doz 4 fakt öre bağlı dır;  

 

1.  Ki myasalı n havadaki konsantrasyonu  

2.  Ne kadar hı zlı yada deri n nefes alı ndı ğı (fizi ksek yapı ile ilgili dir) 

3.  Sol unan ki myasalı n ne kadarı nı n akci ğerlerde kaldı ğı,  ne kadarı nı n 

kan akı mı na geçti ği, ve 

4.  Mar uz kal manı n süresi. 

 

Eşi k değer,  zararlı  bir  et ki ni n ol uşabileceği  en düşük konsantrasyondur  ve  her 

ki myasal  i çi n farklı dır.  Bi r  ki myasal  i çi n eşit  değer  ki şi den kişi ye değişebilir.  Eğer 

bir  ki myasalı n havadaki  konsantrasyonu eşi k değeri n altı nda t ut ul abilirse zararlı 
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et kiler  muht e mel en gözük mez.  Eşi k değeri n üzerinde i se sağlı k et kileri ni n gözük me 

ihti mali vardır. Bunun anlamı bu t ür et kileri n kesin ol arak gözükeceği değildir.  

 

Maruz Kal ma Süresi:  Bi r  ki myasal  ne kadar  uzun süre mar uz kalı nırsa et kilenme 

ol asılı ğı  ve derecesi  de o kadar  artar.  Yüksek konsantrasyonl ara kı sa süreli  mar uz 

kal mal arda et ki  gör ül meyebilir,  fakat  t aki p eden mar uz kal mal arda zarar  et kisi 

ol uşabilir.  Bir  ki myasal a uzun süre mar uz kal mak genelli kle t ehli keli dir.  Çünkü,  bazı 

ki myasallar  vücutta biri kebilir  yada ol uşan zararın gi deril me şansı  ol mayabilir.  Doz 

mi kt arı nı n ve mar uz kalma süresi ni n bileşi mi maruz kal ma oranı olarak adlandırılır. 

 

Vücudun ki myasalları  daha az t oksi k f or ml ara dönüşt üren yada vücuttan atıl ması nı 

(det oxify)  sağl ayan böbrek,  karaci ğer,  akci ğer  gibi  öne mli  siste ml eri  vardır.  Eğer  bir 

ki myasal a mar uz kal ma oranı  bunl arı n gi deril me oranı nı  aşarsa ki myasal  vücutt a 

biri kebilir.  Ör neği n günde 8 saat  bir  ki myasal a mar uz kal arak çalışılıyorsa,  t ekrar 

mar uz kal madan önce bu ki myasalı n vücuttan atılması  i çi n 16 saat  var  demektir.  eğer 

ki myasal  vücuttan 16 saat  boyunca atıla mı yorsa vücuttaki  ki myasal  mi ktarı  her  gün 

artarak biri kecektir.  Biriki m sonsuza kadar  sürmez  biri ken mi kt arı n maksi mu ma 

ul aştı ğı  bir  nokt a vardır.  Bu nokt a her  ki myasal  i çi n farklı  ol abilir.  Amonyak ve 

for mal dehit  gi bi  bazı  kimyasallar  vücudu hı zlı  bir  şekil de t erk eder  ve biri kmez. 

Bazıları  i se uzun süreler  vücutta kalır.  Ör neği n kurşun ke mi kl erde,  kal si yum 

karaci ğerde biri kir.  Asbest  gi bi  bir  kere depol andı ğı nda artı k dai ma vücutta kal an 

birkaç madde vardır.  

 

Bazı  ki myasallar  uygun bir  hı z il e vücuttan gi deril mezl er  ve bunl arın et kileri 

kü mül atif  et kiler  ol arak bili nir.  Di ğer  bir  kü mül atif  et ki  ti pi  ise zehi rli  madde 

vücuttan atıl madan önce kalıcı  bir  bi yol oji k hasar  bıraktı ğı nda ort aya çı kar. Ör neği n; 

cı va bileşi kleri  genelli kle beyi nde hasar  bıraktı ktan sonra vücuttan atılır.  Bu gi bi 

ki myasalları n vücutta en büyük et ki yi  bıraktı kları  or gan ‘ ‘hedef  or gan’ ’  ol arak bili nir. 

Genelli kl e karaci ğer  ve böbrekl er,  mar uz kal ma şekil  ve koşulları  altı nda vücutt an 

zehirli maddel eri gi deren ana siste ml er ol dukl arı ndan hedef organ durumundadırlar.  

 

Toksi k maddel eri n vücuttaki  öne mli  absorbsi yon,  met aboli k akti vite,  bağlanma  ve 

dı şarı atıl ma yolları ve böl gel eri şekil 2. 1 de gösteril mi ştir.  

 

Gi zlili k ( Lat ency)  :  Toksi k maddel eri n et kileri çabuk yada mar uz kalmadan çok 

sonra gör ülebilir.  Akut  mar uz kal ma t ek bir  maruz kal madan ol uşur.  Akut  et ki,  akut 
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mar uz kal mayı  t aki ben gör ül ür.  Akut  et ki  derhal  yada geci kmeli  gör ül ebilir  ve gün 

yada haftalar  sonra ortaya çı kabilir.  Kr oni k mar uz kal ma  t ekrarlayan mar uz kal madır 

ve ayl ar  ve yıllar   boyu sürebilir.  Kr oni k et ki  kr oni k mar uz kal mayı  t aki ben gör ül ür 

ve dai ma  geci kmeli dir.  Toksi k bir  ki myasalı n he m akut  he m kr oni k et kisi  ol abilir. 

Ör neği n çalışırken sol vent  sol uyorsanı z baş  ağrısı  ve dön mesi  gi bi  akut  et kiler 

gör ül ebilir.  Bunl ar  gün sonunda kaybol urlar.  Fakat  ayl ar  sonra karaci ğer  ve  böbrek 

rahatsızlı ğı gi bi kroni k etkiler gelişebilir. 

 

Mar uz kal manı n başl aması yl a et ki ni n gör ülmesi  arası ndaki  geci kme  ‘ ‘gizlili k 

peri yodu’ ’  (l atency period)  ol arak adl andırılır.  Kanser  gi bi  bazı  kr oni k et kileri n 40 

yılı  bul an gi zlilik peri yotları  vardır.  Kr oni k et kileri n gi zlilik sürel eri ni n bu derece 

uzun ol ması  mar uz kal ma ve ol uşan et ki arası ndaki  ilişki ni n kur ul ması nı 

zorlaştır makt adır.  Kr onik ve akut  et kiler  arası ndaki  farklılıklar  t ablo 2. 5’de 

göst eril mi ştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  2. 1 Toksi k maddel eri n vücuttaki  öne mli absorbsi yon,  met abolik akti vite,      

bağl anma ve dışarı atıl ma yolları ve böl gel eri ( Manahan, S., E., 1993 ).  
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A
n

a 
Gi

ri
ş 

D
a

m
ar

ı 

Dı şkı  

( Dı şarı atıl ma) 
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Reaksi yon ve Et kileşi m :  Birden fazl a ki myasala mar uz kal ma  dur umunda bunl ar 

arası ndaki  reaksi yon ve et kileşi ml eri  bil mek gerekir.  İki  ki myasalı n reaksi yonu 

sonucu ol uşan yeni  madde daha zararlı  ol abilir.  Ör neği n evl erde kull anılan 

beyazlatıcılar  il e l avabo açı cılar  karıştırıldı ğı nda çok t ehli keli  ol an klor  gazı  ve 

hi drokl ori k asit  ol uşur.  Tehli keli  madde güvenlik bil gi  for ml arı  ( MSDS)  genelli kl e 

ki myasalı n pot ansi yel t ehli keli  reaksi yonl arını  ve karıştırıl ma ması  gereken 

ki myasalları listele mekt edir.  

 

Tabl o 2. 5. Akut ve kronik et kiler arası ndaki farklar  
 

Akut  Kroni k 

Mar uz  kal madan he men  sonra  yada  bir  süre  sonra 

gözükür(kısa gi zlili k peri yodu) 

Mar uz  kal madan uzun  süre  sonra 

gözükür (uzun gizlili k peri yodu)  

Sı klı kl a kısa sürede yüksek dozl ara maruz kal mayı içerir Sı klı kl a  uzun  sürel erde  düşük  dozl ara 

mar uz kal mayı içerir 

Mar uz kal ma durdukt an sonra et kiler gi derilebilir. Bir çok et ki gi derile mez 

Et ki  az  yada  çok  şi ddetli  olabilir.  Ör neği n az  mi kt arda 

a monyak boğazı  ve  gözl eri  t ahriş  edebilir.  Büyük  mi kt arları 

ise ci ddi probl e ml ere, hatta ölü me yol açabilir. 

Bir  çok  ki myasal  i çi n kr onik et kil er 

hal a bilinme mekt edir.  

Ki myasal a  mar uz  kal ma  ve  se mpt o ml ar  arası ndaki  ilişki 

genel de açı ktır 

İlişki yi  uzun  gi zlili k peri yotları  nedeni 

ile doğrul a mak zordur.  

Konu hakkı ndaki bil giler genellikle insan verileri ne dayanır Bil giler  genellikl e  hayvan testleri ne 

dayanır  

 

Et kileşi m ,  birden fazl a maddeye mar uz kalı ndığı nda bu maddel eri n teker  t eker 

neden ol acakl arı  sağlı k etkisi nden farklı  ol arak oluşan bir  et ki  gör ül düğünde ol uşur. 

Bi r  çeşit  et kileşi m ol an si nerji,  2 yada daha fazla ki myasalı n et kisi ni n teker  t eker 

et kileri ni n t opl a mı ndan daha fazl a ol ması  pr osesidir.  Ör neği n karbon t etrakl orür  ve 

et hanol  (al kol  al ma)  karaci ğer  i çi n zehirli dir.  Fakat  bu i kisi ne aşırı  mi ktar da mar uz 

kalı ndı ğı nda karaci ğerde ol uşacak et ki  t opl a m et kiden fazl a ol abil mekt edir. Si gara ve 

asbest  i çi n de akci ğer  kanseri  yarat ma et kileri ni n ayrı  ayrı  t opl a mı  birli kte alı nmal arı 

dur umunun 90’da biri dir.  

 

Di ğer  bir  et kileşi m t ürü pot ansi yel  et kileşi mdir.  Toksi k bir  ki myasalı n etki si ni n,  t ek 

başı na t oksi k ol mayan başka bir  ki myasal  ile alı ndı ğı nda art ması  dur umudur. 

Ör neği n aset on t ek başına karaci ğere zarar  vermese de kar bon t etraklor ür ün bu 

özelli ği ni arttırır.  



 
26 

Ant agonisti k et kileşi m ise bir  maddeni n et kisini n di ğer  bir  maddenin et ki si ni 

azalt ması ile ortaya çı kar.  

 

Hassasi yet  :  i nsanl arı n bir  ki myasalı n et kilerine t epki  ve hassasi yetleri  farklı 

ol abil mekt edir.  Bu t epkiler  yaş,  ci nsi yet,  kalıtı msal  özelli kl er,  ye me-i ç me 

alışkanlı kları,  ha mil eli k, sağlı k dur umu ve  il aç kullanılı p kullanıl madı ğı,  al kol 

alışkanlı ğı  gi bi  fakt örlere bağlı dır.  Ayrı ca i nsanları n ki myasallara karşı  alerjileri  de 

ol abilir. Al erji k olarak bilinen ki myasallara allerjenl er yada sensitizerler denir.  

 

Lokal  ve Si ste mi k Et kiler  :  Eğer  bir  t oksi k madde vücuda il k t e mas  ettiği  böl gede 

zarara sebep ol uyorsa oluşan zarar  l okal dir.  Genelli kle bu böl gel er  deri,  gözl er, 

bur um,  boğaz ve akci ğerlerdir.  Toksi k maddel er  ayrıca kana karışarak i ç organl ara da 

ul aşabilir.  Sı klı kl a et kilenen i ç or ganl ar  böbrekl er,  karaci ğer,  kal p,  sinir  siste mi 

(beyi n dahil)  ve üre me siste ml eri dir.  Toksi k ki myasallar  he m l okal  he m de si st e mi k 

et kilere sahi p ol abilirler.  

 

Bazen,  fenol  gi bi  ki myasallar  neden ol dukl arı  l okal  et kileri  belli  edecek göre me me 

yada hissizleş me gi bi  uyarılar  üretirler.  Bu dur umda  bir  ki myasal a mar uz kalı ndı ğı 

fark edilerek önl e m al mak mü mkündür.  Fakat  bazı  ki myasallar  herhangi  bir  belirti 

göst er medi kl eri nden zarar  derecel eri  artar.  Ör neği n gli kol  et er,  herhangi  bir  belirti 

ol uşt ur maksı zı n deri den geçerek ci ddi iç hastalıklara ve zarara neden ol abilir.  

 

Kanser  :  Kanser,  bazı  kimyasalları n neden ol duğu,  vücutta kontrolsüz büyüyen ve 

yayılan anor mal  hücrel erdir.  Birçok madde,  ne mi kt arda alı nırsa alı nsın kansere 

neden ol maz.  Bi nl erce kimyasalı n i çi nden az bir  mi kt arı  bu özelli ğe sahi ptir.  Kansere 

sebep ol an maddel ere kanseroj en,  kansere neden ol ma  kabili yeti ne de kanseroj enesiti 

(cancerogenesit y) denir.  

 

Yakl aşı k 30 kadar  ki myasal  i çi n i nsanda kansere sebep ol duğuna dahil  yet erli  kanıt 

vardır.  Bili nen bir  ör nek ol arak karaci ğer  kanseri ne neden ol an vinil  kl orit 

( CH2 =CHCl )  verilebilir. 200 kadarı  da l aboratuar  hayvanl arı nda kansere sebep 

ol dukl arı ndan muht e mel  kanser  yapı cı  maddel er  ol arak bili nirler  ( LOHP, 1996). 

Tabl o 2. 6 da hava kirliliği  kontrol  yönet meli ği  Ek 5 de verilen kanser  yapı cı 

maddel er listesi veril mi ştir.   

 

Kanseroj en maddel eri n,  özelli kle DNA gi bi  genellikle büyük mol eküllerle koval ent 

bağ yap ma  özelli kleri  vardır.  Birçok ki myasal  kanseroj en,  metil  ( CH3) yada etil 
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( C2 H5)  gi bi  al kil  gr upları na sal dıran maddel erdir  (al kyl ati ng agents)  yada fenil 

gr upl arı, C6 H5 ve DNA gibi arillere sal dıran maddel erdir (aryl ating agents).   

 

İnsanda kanser  nedenl erini  belirlemek zor dur.  Genelli kle uzun gi zlilik periyotl arı  ( 10 

--  40 yıl)  vardır.  Kanser  araştır mal arı  genel de hayvanl ar  üzeri nde ve yüksek dozl ar 

uygul anarak yapılır.  Hayvanl arda kansere neden ol an ki myasallar,  riskin derecesi 

belirsiz olsa da i nsanlar içi n muht e mel kanser yapıcı olarak kabul edilir.  

 

Mut asyon :  Toksi k ki myasallar  geneti k zarara da sebep ol abilir.  Bir  hücreni n geneti k 

mat eryali  kromozo ml ardan ol uşan genl eri  i çerir.  Bazı  ki myasallar  genl eri  yada 

kr omozo ml arı  değiştirebilir  yada zarar  verebilir.  Bu ol aya mut asyon denir. 

Mut aj enler,  DNA’ yı  değiştirerek kalıtsal  özellikl er  üretirler.  Mut asyon hücreni n 

fonksi yonl arı nı  ve üreme  kabili yeti ni  et kileyebilir.  Mut asyon,  zarar  gör müş 

hücrel erden ol uşt urul an yeni  hücrel ere de geçebilir.  Bazı  mut asyon t ürleri  kansere 

yol  açabil mekt edir.  Kansere neden ol an t üm ki myasallar  aynı  za manda mut asyona da 

sebep ol ur. Tersi ise her za man doğru değil dir. 

 

Tabl o 2. 6.  Kanser  Yapı cı  Maddel er  ( Zararlı Ki myasal  Madde ve Ür ünl eri ni n 

Kontrol ü Yönet meli ği, 1993)  
 

Ma dde 
Sı nıf

* 

Arseni ktri oksit ve arseni kpentaoksit Arseni kli asitler, arsenik ve t uzları ( AS ol arak 

veril miştir.) II 
As best (İnce t oz hali nde Krisotil, Krosi dolit, amosit, ant opilit, Aksi yonolit, tre molit) I 
Benzopiren  I 
Beril yum ve bileşi kl eri ( Be olarak veril miştir.) I 
Di benzoantrasen I 
1, 2- Di bromet an  III 
3, 3- Di kl orbenzi di n II 
Di metilsülfat  II 
Etileni mi n II 
Hi drazi n  III 
1- Kl or -2, 3 -- epoksi propan ( Epi kl orhi dri n)  III 
Kr o m VI bileşi kl eri ( Kalsi yum kr o mat, Kro m III Kro mat, Stronsi yum Kr o mat ve 

Çi nkokro mat; Cr ol arak verilmi ştir.) II 
Kobalt ( Nefesl e alı nabilir toz ve aerosoller içi nde Kobalt metali ve zor çözünen kobalt tuzları; 

Co ol arak veril miştir.) II 
2- Naftila mi n  I 
Ni kel ( Ni kel met ali ni n nefesl e alınabilen t ozları ve aerosolleri, Ni kel sülfür ve sülfitli 

mi neralleri, Ni kel oksit ve ni kel karbonat Ni kel tetra karbonil; Ni ol arak veril mi ştir.) II 

* I -- Çok kuvvetli Tehli keli, II -- Kuvvetli Tehli keli, III -- Tehli keli 
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Ki myasallar  maddel ere mar uz kal ma  sonucu üreme  yet eneği  et kilenebilir.  Bu et kiler 

kı sırlık,  adet  düzensi zlikleri,  düşük yap ma,  öl ü doğan çocukl ar  ve doğan çocukl arda 

doğu ml a birli kte görül en yada sonradan ortaya çı kan anor mallikler gi bi ol makt adır.  

 

Terat oj enler,  direk ol arak anne kanı ndaki  ceni nin dokul arı na zarar  veren ve şekil 

bozukl uğu,  doğu m anormalli kl eri  gi bi  sorunl ara yol  açan ki myasallardır.  Ceni n i çi n 

zararlı  ol an di ğer  ki myasallara fet ot oksi nl er  den mekt edir.  Ki myasalların üre meye 

et kileri ni  sapt a mak kanser  et kileri ni  sapt a makt an daha zor  ol abil mekt edir.  Şu an 

sadece birkaç endüstriyel  ki myasalı n üreme  bozukl uğuna yada doğu m 

anor mallikleri ne sebep olduğu bili nmekt edir.  

 

Toksi k maddel er  katı,  sı vı,  gaz,  du man,  t oz,  buhar,  fi ber  ve mi st  gibi  deği şi k 

for ml arda ol abil mekt edir.  Verilen bir  madde i çi n değişi k f or ml arı nı n farklı  et kileri 

vardır. 

 

Doz  --  Tepki  Eğrileri  : Doz,  bir  organi z manı n bir  t oksi k maddeye maruz kal ma 

derecesi dir  ve genelli kle biri m or gani z ma ağı rlı ğı  başı na alı nan t oksik madde 

mi kt arı nı  ol arak ifade edilir.  Toksi k maddeni n gözl enen et kisi  de t epki dir. 

Or gani z mal arı n yüzdesini n göst erdi ği  t epki  dozun bir  f onksi yonu ol arak çi zilirse 

doz-t epki  eğrisi  ol uşur.  Bu eğri de t oksi k bir  ki myasalı n yüksel en dozl arına karşılı k 

test  popül asyonunun nasıl  reaksi yon göst erdiği  sapt anır.  Test  popülasyonunun 

yarısı nı n öl düğü doza LD5 0  ( Let hal  Dose)  denilir.  LD50  genelli kle vücut  ağırlı ğı 

başı na ( kg)  doz mi kt arı  ol arak göst erilir.  Gerçek doz,  LD50  değeri  ile vücut 

ağırlı ğı nı n çarpı mı dır.  Ti pi k bir  doz t epki  eğrisi  şekil  2. 2.’de gösteril mi ştir 

( Manahan,  S.,  E.,  1993 ).(.  Bu şekil  farklı  ki myasalları n farklı  LD50  değerleri  ve doz-

tepki eğrileri ni n farklı olabileceği ni göst er mekt edir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  2. 2.  Tepki ni n Öl üm ol duğu bir  doz -  t epki  eğrisi  göst eri mi  ( Manahan,  S. ,  E., 

1993 ) 
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Şekil  2. 2’deki  eğrilere göre genelli kle gözl e ml ene meyen bir  t epki ni n altında  kal an 

bir  doz vardır.  Bu dozun et kisi ni n il k gözl e ml endi ği  nokt a eşi k değer  dozu ol arak 

bili nir  ve bu dur umda t epki  öl ümdür.  Doz arttı kça daha büyük bir  yüzde ile t oksi k 

et ki görül ür.  

 

Far klı  ki myasalları n eşdeğer  doz t epki  eğrileri nin eği ml eri nden LD50  değerleri  il e 

rölatif  zehirlilikleri ni n sapt a mak mü mkündür.  Yüksek bir  LD50  değeri ne sahi p bir 

madde düşük bir  LD50  değeri ne sahi p ol andan daha düşük bir  zehirlilik et kisi ne sahi p 

ol acaktır.  Bu yakl aşı m ağı z yol u il e alı nan maddel eri  sı nıfla mada bir  kriter  ol arak 

kullanıl ması na rağmen çeşitli  kısıtlamal ara sahi ptir.  Karşılaştır ma yapılırken belirli 

fakt örler  göz önüne alı nmalı dır.  Ör neği n;  öl çül en t epki  öl üm i se öl dürücü ol mayan 

yan et kileri n varlı ğı  öneml i dir.  LD50  değerleri  karşılaştırılırken bunl arı n sadece t ek 

bir dozun et kisi ol duğu unut ul ma malı dır.  

 

Şekil 2. 3’de görül düğü gibi i ki doz-t epki eğrisi çakış mıştır ( Manahan, S., E., 1993 ). 

C maddesi  D maddesi nden daha düşük bir  LD50  değeri ne sahi ptir.  Buna rağ men daha 

düşük bir  LD20  değeri  ol an D maddesi dir  ve düşük dozl arda daha zehirli dir.  Bu 

nedenl e daha önce öl üme neden ol acaktır.  

 

Di ğer  bir  fakt ör  i se LD50  dozl arı nı n ağı zdan veya enj eksi yon ile verili yor  ol ması dı r. 

Tehli keli  madde ol ayl arında her  i ki  mar uz kal ma  yol una da sı k rastlanmamakt a,  daha 

çok sol unu m ile mar uz kal ma et kili ol makt adır.      

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. 3. İki maddeni n doz-t epki eğrileri ni n karşılaştırıl ması. ( Manahan, S. , E., 1993)  
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Bi r  maddeni n zehirliliği çeşitli  derecel endir me yolları  il e belirlenebilir. Bunl ardan 

biri  aşağı daki  t abl o 2. 7’de göst eril mi ştir.  Derecel endir me 1’ den 6’ya kadar 

yapıl mı ştır.   

 

Tabl o 2. 7 Toksisite derecel endir mesi ( Manahan, S., E., 1993 ). 

 

 LD5 0  Zehi rlili k Derecesi 

1 > 15 g/ kg Prati k olarak zehirsiz 

2 5 -- 15 g/ kg Az zehirli 

3 0. 5 -- 5 g/ kg Ort a derecede zehirli 

4 50 -- 500 mg/ kg Zehirli  

5 5 -- 50 mg/ kg Aşırı zehirli 

6     < 5 mg/ kg Süpert oksi k 

  

Maruz Kal ma Li mi tleri  ve Ġl gili  Yakl aĢı ml ar :  Mar uz kal ma li mitleri  genelli kle, 

herhangi  bir  sağlı k et kisi yarat mayacak şekil de bir  ki myasalı n havada bulunabil ecek 

maksi mu m mi kt arları nı  (konsantrasyon)  t e msil  eder.  Mar uz kal ma  şekilleri,  özelli kl e 

ki myasal  madde üretiml eri,  kullanı ml arı  ve depol anmal arı  sırası nda çalışanl ar 

arası nda kor uyucu bil gileri  hı zlı  bir  şekil de sağla mayı  gerektir mekt edir  ve  mar uz 

kal ma li mitleri  böyl e bir gereklili ği n ve yakl aşımı n sonucu ol arak ort aya çı kmı ştır. 

OSHA ( Ameri ka İş  Ve İşçi  Güvenli ği  Ve  Sağlığı  Teşkilatı),  ACGI H ( Ameri ka 

Devl et  Endüstri yel  Hıfzısı hha Konferansı),  NI OSH (İş  ve İşçi  Güvenli ği  ve Sağlı ğı 

Ul usal  Enstit üsü)  ve Al man Ar aştır ma Der neği,  t ehli keli  maddel eri n havadaki 

konsantrasyonl arı ndan ve mar uz kalı nan sürelerden hareketle çeşitli  li mit 

tanı ml a mal arı  yap mı ş,  bunl arı n dozl arı nı  ve kor unma  koşulları nı  genç,  yaşlı,  hast a ve 

ha mil e kadı nl ar  i çi n ayrı ayrı  ol uşt ur muşt ur.  Literat ürde karşılaşılabilecek i l gili  t üm 

tanı ml a mal ar aşağı da veril meye çalışıl mıştır; 

 

İzi n Verilebilir  Mar uz Kal ma  Li miti  ( PEL)  :  Bu mar uz kal ma li miti Californi a 

OSHA ( Cal/ OSHA)  yasal  düzenl e mesi nde bul unan li mitlerdir  ( LOHP,  1996).  Bu 

kanuna göre t anı ml anan bir  ki myasalı  kullanan i şverenl er,  mar uz kalmal arı n bu 

maddel er  i çi n verilen PEL değerleri nden düşük olması nı  kontrol  et meli dirler.  Mar uz 

kal ma  sı nırları  sağlı k et kisi  yarat mayacak mi kt arları  t e msil  et mel erine  rağ men 

tama men güvenli  ve kor uyucu ol mayabilirler. Bunun nedenl eri  aşağıdaki  gi bi 

sıralanabilir; 
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Bazı  ki myasalları n kr onik sağlı k et kileri  ile il gili  hal a yet erli  bil gi  yokt ur.  İnsanl arı n 

ki myasallara mar uz kal maya t epkileri  farklı  ol abilir  (hassasi yet).  Ayrı ca fi ziksel  yapı 

ki myasalları n daha az yada fazl a alı nması nı et kiler ( LOHP, 1996)  

 

Mar uz kal ma  li mitleri  ki myasal  et kileşi ml eri  göz ar dı  eder.  2 yada daha fazl a 

ki myasal a mar uz kal ma dur umunda kul l anılan mat e mati k hesap et kilerin ayrı  ayrı 

topl anması  esası na dayanır.  Si nerjisti k ve pot ansiyel  et kiler  (reaksi yon ve et kileşi m) 

hesaba katıl maz.  

 

Mar uz kal ma  li mitleri  genelli kle havadaki  konsantrasyonl arı  ve sol unu m il e mar uz 

kal mayı  di kkat e al makt adır.  Havadaki  konsantrasyonl arı  sı nırlandır mak deri  t e ması 

yada ağı zdan al ma  yolu il e ol uşacak aşırı  maruz kal mal arı  önl e mekte yet ersi z 

kal abilir.  Deri  t e ması  il e i st enmeyen sağlı k et kileri  ol uşt urabilecek maddeleri n PEL 

değerleri ni n yanı nda bir ‘ ‘S’ ’ işareti bul unmakt adır (Levis, R., J., 1991)  

 

PEL değerleri  yakl aşı k ol arak 600 ki myasal  i çin ol uşt urul muş  dur umdadır  ve i ki 

yıl da bir revi ze edilirler ;. 3 tip PEL değeri bul unmakt adır ( LOHP, 1996)  

 

8 saatli k za man ağırlı klı ort ala ma  ( TWA):  Günde 8 saat,  haftada 40  saat süresi nce 

aşıl ma ması  gereken konsantrasyon.  PEL değerleri  ol an büt ün ki myasalları n T WA 

değerleri de vardır. 

 

Tavan konsantrasyonl arı ( Ceili ng concentrations -  C)  :  Çalış ma süresi boyunca, 

herhangi bir anda aşıl maması gereken konsantrasyon.  

 

Gezi nti  li miti  :  Sadece kısa bir  süre i çi n ( 5 --  15 daki ka)  aşılabilen değer.  Eğer  bir 

maddeni n gezi nti  li miti  varsa,  mar uz kal ma yi nede t avan konsantrasyonunu 

aş ma malı ve 8 saatli k ortal a ma TWA kadar yada altında ol malı.  

 

Bazı ki myasalları n PEL - TWA değerleri Ek B’ de veril mi ştir. 

 

Belirli  saatlerde,  farklı  dozl ara mar uz kal ma  ile ol uşan t opl a m mar uz kal manı n 

hesapl anması nda kullanılan for mül aşağı daki gi bidir; 

 

E = ( C(a) T(a) + C( b) T( b) + . . . C(n) T( n)) / 8               (2. 4) 

 

E  : Eşdeğer mar uz kal ma 
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C  : T peri yodu süresi nce maruz kalı nan sabit konsantrasyon 

T  : C konsantrasyonuna maruz kal ma süresi (saat) 

 

E konsantrasyonu,  verilen madde i çi n 8 saatli k TWA değeri ni  aş ma malı dır.  Ör neği n; 

bir  A maddesi ni n 8 saatli k T WA değeri  100 pp m ol sun.  Bir  i şçini n belirli 

peri yotlarda mar uz kal dığı  konsantrasyonl ar  ve sürel er:  150 pp m’ e 2 saat, 75 pp m’ e 

2 saat ve 50 ppm’ e 4 saat. Bu durumda;  

 

E  =  (2 X 150 + 2 X 75 + 4 X 50) / 8 = 81. 25 ppm 

 

A maddesi ni n T WA değeri  100 pp m ol duğu i çi n bu değer  kabul  edilebilir  sı nırlar 

içerisi ndedir. 

 

İki nci  bir  dur um ol arak f arklı  kirletici  karışı ml arı na mar uz kal ma duru mu i çi n 

eşdeğer mar uz kal ma ;  

 

E( m)  = ( C( 1) / L(1) + C( 2) / L(2)) + . . . + ( C( n) / L(n))              (2. 5) 

 

E( m)  : Karışı m içi n eşdeğer maruz kal ma 

C : Karışı mdaki her kirletici içi n konsantrasyon 

L : Karışı mdaki her kirletici içi n mar uz kal ma li miti 

 

E( m)  değeri  1’i  geç me meli dir.  Bu uygul a maya örnek ol arak t abl o 2. 8’de B,  C ve  D 

maddel eri ne ait  8 saatlik gerçek değerleri  ile 8 saatli k T WA PEL değerleri 

göst eril mi ştir. 

 

Tabl o 2. 8 B,  C ve  D maddel eri  i çi n 8 saatli k gerçek değerleri  ve 8 saatli k T WA PEL 

değerleri ( LOHP, 1996)  
 

Ma dde ( 8 saatli k gerçek değerler (ppm)  8 saatli k TWA PEL değeri (ppm)  

B 500 1000 

C 45 200 

D 40 200 

 

E( m)  = 500 / 1000 + 45 / 200 + 40 / 200 
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E( m)  = 0. 500 + 0. 225 + 0. 200 

 

E( m)  = 0. 925 

 

Değer 1’den küçük ol duğu içi n kabul edilebilir sınırlar içerisi ndedir.  

 

Eşi k Sı nır  Değer  ( TLV)  :  ACGI H t arafı ndan üretilmi ş  ol up haft ada 5 gün ve günde 8 

saati  aş mayan mar uz kal ma sürel eri nde i şçilerde herhangi  bir  sağlık et kisi 

yarat mayan konsantrasyon değeri dir.  Bu değerler  de PEL değerleri nde olduğu gi bi 

ha mil e,  hast a ve yaşlılar i çi n kor uyucu anl a m t aşı ma makt adır.  TLV değerleri  T WA 

yada CL ( Ceili ng val ue --  t avan değer)  değerleri  ile göst erilir.  Burada da deri  t e ması 

ile zararlı  ol an maddel er i çi n ‘ ‘ski n’ ’ not asyonu kullanıl mı ştır.  Di ğer  bir  değerl e me  

ise STEL’ dir  (kısa süreli  mar uz kal ma li miti).  Genelli kle 15 daki kalı k,  aşıl ma ması 

gereken T WA değeri  olarak göst erilir.  Bir  işçi nin kı sa bir  süre i çi n,  t ahriş,  kr oni k 

yada geri  dönül e mez sağlık et kisi,  kaza il e yaral an mayı  arttıracak şekil de uyuşukl uk, 

kendi ni  kor umada zayıfla ma  yada i ş  et ki nli ği ni n azal ması  ol maksı zı n,  ve TLV -- 

T WA değeri ni  sağl ayacak şekil de mar uz kalabileceği  konsantrasyon ol arak 

tanı ml anır  ( Lederer,  W.,  H.,  1985)  .  Bi yol ojik mar uz kal ma i ndeksleri  ( BEI) 

ki myasallara verilen bi yol oji k t epkileri,  bu ki myasalı n yada met aboli k ür ünl eri ni n 

mar uz kal an i şçi ni n or ganl arı nda,  vücudunun dı şarı  verdi ği  sı vılar  yada havadaki 

uyarı işaretleri ni ve sevi yel eri ni belirt mekt edir. 

 

Yaşa m ve Sağlı ğa Ani  Tehli ke (I DLH)  :  NI OSH tarafı ndan geliştiril mi ştir.  Bu kriter 

bir  za man aralı ğı  kriteri  ol up akut  hayvan ve i nsan t oksisiteleri nden hareketl e 

bul unan bir  değerdir.  I DLH değerleri ni n a macı  bir  işçi ni n,  gaz maskesi nde meydana 

gel ebilecek bir  kaza durumunda yaral anma yada geri  dönüşü ol mayan bir  sağlı k 

et kisi ne mar uz kal madan kaçabil mesi ni  sağl a maktır.  I DLH değerleri  30 daki kalı k 

mar uz kal ma  sonucu ol uşabilecek et kilere dayanmakt adır.  Fakat  burada 30 daki kalı k 

peri yot  bir  güvenli k sı nırı  ol arak düşünül müşt ür  ve i şçi  söz konusu al anda bu süre 

boyunca kal ma malı  ve bir  an önce uzakl aşmalı dır.  NI OSH,  kor uyucu gaz 

maskel eri ni n ( özelli kle yüzü t a ma men kapat an ti pl er)  itfai yeciler,  kanseroj enl ere 

mar uz kal anlar,  oksijen yet ersizli ği  ol an yerler  ve OSHA PEL konsantrasyonunun 

2000 katı  konsantrasyon i çeren yada I DLH değeri nde madde i çeren acil  dur um 
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orta ml arı nda kullanıl ması  gerekti ği ni  belirt mi ştir  ( NI OSH,  2000).  I DLH değerleri 

380’ den fazl a madde içi n listelenmi ş durumdadır.  

 

Tavsi ye Edil en Mar uz Kal ma Li miti  ( REL)  :  Haftada 5 gün,  günde 10 saatli k mar uz 

kal ma içi n TWA değeri dir.   

 

Ma ksi mu m İ zi n Verilebilir  Konsantrasyon ( MAK)  :  Al man Ar aştır ma Der neği 

tarafı ndan geliştiril mi ştir.  Burada ki myasallar,  iş  yeri  zarar  pot ansi yelleri ne göre 

listelenmi ştir ( Levis, R., J., 1991)  

 

Zararlı  ki myasallara ve maddel ere mar uz kalı ndığı na dair  i puçl arı  da,  önle m al ma  ve 

müdahal e i çi n öne mli dir.  Bu i puçl arı  koku,  t at,  bur un ve mukozadaki  parti küller, 

çökel mi ş  dur umdaki  t oz ve mi stler  ve mar uz kal ma  sonucu anı nda ol uşan 

se mpt oml ardır.  

 

Bazı  ki myasalları n zararlı  sevi yeye ol uş madan kokul arı nı n fark edil mesi 

mü mkündür.  Zararlı  konsantrasyonl ara ul aşsa dahi  kokusu fark edil meyen 

ki myasallar  da vardır.  Koku eşi ği,  bir  ki myasalı n bir  çok i nsan t arafı ndan  kokusunun 

fark edil di ği  en düşük sevi yedir.  Eğer  bir  ki myasalı n koku eşi ği  zararlı  ol abilecek 

sevi yesi ni n altı nda i se uyarı  özelli ği  i yi  olan ki myasal dır.  Ör neği n;  PEL 

konsantrasyonu 25 pp m ol an a monyağı n koku eşi ği  5 pp m’ dir.  Şunu unut ma mak 

öne mli dir  ki  koku eşi kl eri  i nsandan i nsana değişir ve  bir  çok ki myasalı n ( örn: karbon 

monoksit)  kokusu yokt ur.  Koku al ma  duyusunun kaybol ması na yol  açan ki myasallar 

da (hi droj en sülfit) mevcutt ur. ( LOHP, 1996)  

 

Mar uz kal ma  ile ol uşan ani  se mpt oml ar  gözl erde yaş,  deri,  burun ve boğazda yan ma, 

öksürük, baş dönmesi ve baş ağrısı olarak kendi ni göst erir.     

 

Maruz Kal manı n Azaltıl ması  :  Ki myasallara mar uz kal ma il e oluşabilecek 

zararları n önüne geçil mesi  i çi n bil gi  ve eğiti m,  mühendisli k kontroller ve  ki şisel 

kor uyucu eki pmanl ar ana başlıklar ol arak sıralanabilir. 

 

1.  Zararlı  ki myasallarla çalışanlar,  bu madde yada maddel eri n i si ml eri ni,  zehirlili k 

ve di ğer  zararları nı  bilmeli dirler.  İşverenl erde bu bil gileri n sağl anması  ve  bu 

maddel eri n güvenli  şekilde nasıl  kullanılacağını n eğiti ml eri ni n verilmesi  il e 

soruml u ol malı dır.  Zararlı  madde güvenli k bil gi  for ml arı  ( MSDS)  ki myasalları n 
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ko mpozisyonu,  fizi ksek ve ki myasal  özelli kleri,  toksisite ve di ğer  zararları  il e 

ilgili bil gileri n alı nabileceği öne mli bir kaynaktır.   

 

2.  Mühendisli k kontroller ise et ki nli k sıraları na göre aşağı daki şekil de söyl enebilir; 

 Daha az zararlı  bir  maddeni n kullanıl ması: Al t ernatif  bir  maddeni n 

seçil mesi nden önce bu maddeni n fi zi ksel  ve sağlı k t ehli kel eri  di kkatlice 

düşünül meli dir.  

 Pr osesi n yada eki pmanın uygun şekil de çevril mesi/ kapatıl ması  ile kaynağı n 

kontrol  altı na alı nması.  Genelli kl e ot omasyon uygul a mal arı  bunun i çi n en 

et kili yol dur ve mar uz kal ma riski ni tama men yok eder.  

 Uygun havalandır ma, seyrel me ve yer değiştir me şartları nı n sağlanması  

 

3.  Ki şisel  kor uyucu eki pmanl ar,  mühendisli k kontrolleri n mü mkün ol maması  yada 

yet eri  kadar  et kili  ol maması  dur umunda kullanılır.  Uygun gaz maskel eri,  kor uyucu 

el biseler,  el di venl er,  önlükler,  botlar,  yüzü koruyan kal kanl ar  ve di ğer  bir  çok 

mat eryal uygun şekil de kullanıl dı ğı nda et kili ol makt adır.     

 

2. 1. 3. Tehli keli Maddeleri n Sı nıfl andı rıl ması  

 

Tehli keli  maddel eri n sınıflandırıl ması,  bu maddel eri n üreti m,  depol a ma,  t aşı ma, 

kullanı m il e ol uşacak pot ansi yel  zarar  ve riskl erin değerlendir mesi nde,  acil  dur um 

müdahal e ve t ehli keli  maddel eri n yöneti mi  il e il gili  çalış mal arda karar  veri ci ye 

sağladı ğı kolaylı klar açısından öne mli dir. 

 

2. 1. 3. 1 Genel Sı nıfl andır ma  
 

Tehli keli  maddel er  en genel  kabul  il e aşağı daki gi bi  sı nıflandırıl makt adır  ( HAZ-

MAT & TOXI COLOGY Mi ssissi ppi  Fi re Acade my,  NFPA,  1997),  ( Zararlı 

Ki myasal Madde ve Ür ünl eri n Kontrol ü Yönet meliği, 1993 ).  

 

 Sı nıf 1 - Patl ayı cılar 

Patlayı cılar; darbe, ısı, sürtünme ile yüksek ısı ve bası nç ol uşt uran maddel erdir.  

 

1. 1 Kitle hali nde ve birden patlayanl ar.  Ör nek:  di na mit  ( %75 

tri nitrogliseri n + %25 dol gu),t nt  (tri nitrot ol uen), bar ut  (pot asyu m nitrat + 

karbon + kükürt)  
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1. 2 Mer mi,  şarapnel  parçası ve  benzeri  fırlatabilen, f akat  kitle hali nde     

patla mayanl ar. Ör nek: fişek, kapsül  

1. 3 Patla ma  şi ddeti  hafif  ol up,  yangı n başl at ma t ehli kesi  arz eden 

patlayı cılar. Ör nek: havai fişek  

1. 4 Öne mli bir et ki arz et meyen patlayı cılar.   

1. 5 Şi ddetli  patlayı cı  ol up ki tle hali nde patlayabilenl er,  Ör nek:  a monyu m 

nitrat-fuel oil karışı mı  

1. 6 Çok şi ddetli patlayı cı ol up kitle hali nde patla mayanl ar.  

 

1.  Sı nıf  t ehli keli  maddel eri n ol uşt urdukl arı  yangı nl arda;  en kı sa sürede bol  su 

kullanıl malı dır.   

 

 Sı nıf 2 - Bası nçlı Gazl ar 

Bası nçlı,  sı vılaştırıl mı ş  yada bası nç altı nda çözün müş  gazl ar.  Büt ün gazl ar  bası nç 

altı nda depol anır  ve t aşı nır.  Dol ayısı yl a pot ansi yel  "fizi ksel  patla ma" t ehli kesi 

ol uşt ururlar.  

2. 1 Yanı cı  gazl ar;  kapalı  haci mde t üm yanı cı  gazlar  ki myasal  patla ma 

tehli kesi  ol uşt urur.  Hepsini n alt  ( LEL)  ve üst  ( UEL)  patla ma sı nırları 

vardır.  Ör nek:  LPG,  hi droj en,  asetilen.  I MO’ nun ( ul uslar  arası 

deni zcili k or gani zasyonu)  sı nıflandır ması nda bu gr up i çi n 50 
0

C’ deki 

buhar  bası ncı  300 kPa’dan büyük ol an yada standart  bası nç altı nda 

(101, 3 kPa)  20 
0

C’ de tama men gaz hali nde ol an maddel er  t anı mı 

yapıl mı ştır (İ MO,  1998).  

2. 2 Yanı cı  ve zehirli  ol mayan bası nçlı  gazl ar;  sadece fi zi ksel  patl a ma 

tehli kesi;  Ör nek:  azot,  argon ayrıca yakı cılı k ( oksitleyi cili k)  t ehli kesi; 

Ör nek: oksijen  

2. 3 Zehirli  gazl ar;  boğucu gazl ar;  oksijeni n dı şı ndaki  büt ün gazl ar  boğucu 

et kileri  nedeni yl e zehirli  kabul  edilir.  Ör nek : karbondi oksit,  t ahriş edi ci 

gazl ar;  Ör nek:  kl or,  formi k asit,  t oksi k gazl ar;  Ör nek:  f osgen,  hi droj en 

florür  

2. 4 Kor ozif gazl ar ( Canada) 

 

2.  Sı nıf  t ehli keli  maddel eri n ol uşt urdukl arı  yangı nl arda gaz kesil melidir.  Gaz 

yangı nl arı  i çi n söndürme  maddel eri;   KKT,  CO2  ve hal on alternatifleri dir.               
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2. 3.  Altsı nıfı  zehirli gazl arı n t ehdi di  altındaki  yerlere sol unum ci hazsı z 

giril me meli dir.   

 

 Sı nıf 3 -- Parl ayı cı ve Yanı cı Sı vıl ar 

3. 1 Al ev al abilen sı vılar;  t utuş ma nokt ası  60. 5 
0

C den aşağı  ol an maddel er 

Ör nek:  benzi n,  benzol,  tol uol,  etil  aset at,  but anon,  gazyağı,  mot ori n, 

but anol,  

3. 2 Yanı cı  sı vılar;  t ut uş ma nokt ası  60. 5 -  93 
0

C arası nda ol an maddel er. 

Ör nek: katran, fuel oil, mot or yağl arı  

 

3.  Sı nıf  t ehli keli  maddeler  i çi n söndür me maddeleri;  köpük,  KKT,  CO2  ve hal on ve 

alternatifleri dir. 

 

Aynı sı nıf içi n USDOT’ un alt sı nıf kriterleri;  

1. 1 Parla ma nokt ası --18 
0

C’ni n (0 
0
F) altı nda ol an 

1. 2 Parla ma  nokt ası   -- 18 
0
C e  üzeri nde fakat  23 

0
C’ ni n ( 73 

0
F)  altı nda 

ol anlar 

1. 3 Parla ma nokt ası 23 
0
C ile 61 

0
C (141 

0
F) arası nda ol anlar 

 

 Sı nıf 4 - Yanı cı Katıl ar 

Al ev al abilen ve kol ay tut uşan katı  maddel er;  Bu gr upt aki  maddel er  herhangi  bir 

harici  at eş  kaynağı  il e (kı vılcı m,  al ev)  yada sürt ünme  il e t ut uşabilen, yanabil en 

maddel erdir.  Bu gr up ayrı ca kendili ği nden reaktif  ol an ve yet erli mi kt arda 

seyreltil medi ği nde patlayabilen maddel eri  de i çerir.  Ör nek:  Kı r mı zı  f osfor, 

magnezyu m,  pr oksili n pl asti kleri,  naftali n,  kükürt,  ağaç t ozu,  kö mür  t ozu,  un, 

sell ül oit.  

 

4. 1 Kendi  kendi ne t ut uşabilen maddel er;  Bu maddel er  açı k havada 

kal dı ğı nda kendi  kendine t ut uşurlar  ve kuvvetli  şekil de yanarl ar.  Uygun 

a mbal ajlar  i çi nde havasız ort a mda sakl anırlar.  Örnek:  beyaz f osfor,  sodyu m-

pot asyum- kalsi yum fosfor bileşi kleri, al ümi nyu m tozl arı  

4. 2 Su il e reaksi yona girerek yanı cı  gaz çı kartan maddel er;  su il e hatt a 

havanı n ne mi  il e reaksiyona girerek yanı cı  ve patlayı cı  ol an hi droj en ve 

asetilen gazl arı nı  açı ğa çı karırlar.  Ör nek:  sodyu m,  pot asyu m,  kalsi yu m 

met alleri, bu met alleri n peroksitleri, kalsi yum karpit, x423 
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4. 3 Altsı nıfı  maddel eri n t ama mı  ile al ümi nyu m,  magnezyu m gi bi  hafif 

met alleri n yangı nl arı nda kesi nli kle su tut ul maz, d tozu kullanılır. 

 

 Sı nıf 5 - Oksitleyi ci (yakı cı maddel er) 

5. 1 Oksitleyi ci  (yakı cı)  maddel er;  Bu maddeler  kendileri  yanı cı 

ol madı kl arı  hal de bünyel eri nde yan ma  i çin gerekli  ol an oksijeni 

bul undur dukl arı ndan yanabilen maddel erle t e mas  edi nce reaksi yon başl atırlar. 

Ör nek:  hi droj en peroksit,  perkl ori k asit,  sodyu m- pot asyum nitratlar,  bu 

met alleri n peroksitleri, per manganatları,  kl oratlar,  perkl oratlar,  kal siyu m 

karbonat, kromi k asit, amonyu m nitrat  

5. 2  Or gani k peroksitler;  Kendili ği nden parlayarak parçal anma,  çok hızlı 

yan ma,  şok veya sürt ünme  et kisi ne duyarlılık.  Başka maddel erle hı zlı  bir 

şekil de birleş me  ve göze zarar  ver me  özelli kleri göst erirler.  Ör nek:  benzoil 

peroksit, peraseti k asit, asetil peroksit çözeltisi.  

 

5. Sı nıf tehli keli maddel er içeren yangı n yeri nden he men uzakl aştırıl malı dır.  

 

 Sı nıf 6 - Zehi rli Maddeler 

6.  Sı nıf  t ehli keli  maddeler;  deri  ve göz soğur ması,  mi de-bağırsak yol u ve sol unu m 

yol u ile zehirleyebilirler.  

 

6. 1  Zehirleyi ci  sı vı  ve katı  maddel er;  Sol unduğunda,  yut ul duğunda yada deri  il e 

temas  etti ği nde öl üm yada ci ddi  hast alıkl ara yol  açabilecek maddel erdir.  Ör nek: 

Anili n,  arseni k,  metil  bro mi d,  karbon t etrakl ori d, çi nko f osfit,  hi drosi yanik asit, 

tal yumt ozları,  kurşun bileşi kl eri,  magnezyu m ve kalsi yum kl oratlar,  cı va 

bileşi kl eri, di metil sülfat, baryum sülfür, metil al kol.  

6. 2  Mi kr op bul aştırıcı  maddel er;  Bakt eriler,  virus,  ri kl etsia,  parazit  t ada f ungi 

gi bi  hast alık yapı cı  mi kroorgani z mal ar  i çeren maddel er.  Ör nek:  Antraks,  tı bbi 

atı klar.  

 

6.  Sı nıf  i çi n pl asti k el bise,  el di ven ve çi z me  gi yil meli,  sol unu m ci hazı 

kullanıl malı dır.  
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 Sı nıf 7 -  Radyoaktif Maddel er 

Radyoaktif  maddel er;  i yoni ze ı şı nlar  yayarak ato m ve mol eküllerdeki  elektronl arı 

yeri nden kopar mak suretiyle ı şı n hast alıkları  ol uştururlar.  Bu sı nıfa giren maddel er 

biri m kütle başı na akti viteleri  [spesifik akti vite] 70 kbq /  kg ( 0. 002 mci  /  g)'  dan 

büyük ol an herhangi  bir r adyoi zot op ( kobalt  [co-60],  iri dyum [ır-192],  teknesyu m 

[tc-99],  i yot  [ı-131],  sezyu m [ cs-137],  a merisyum [ a m- 241]  gi bi)   veya bu 

radyoi zot opun bileşi kleri  veya bunl arı n başka maddel erle karışı ml arı.  Ör nek: 

radyot erapi  i şle mi nde kullanılan aktif  ga ma   kaynakl arı;  kobalt  [co-60],  nükl eer  tı p 

laborat uvarları ndaki  kaynakl ar;  t eknesyu m [t c-99],  i yot  [ı-131],  parat onerl erde 

bul unan radyoaktif maddel er; amerisyum [a m- 241].  

 

 Sı nıf 8 - AĢı ndı rıcı  ( Korozif) Sı vıl ar 

8.  Aşı ndırıcı  sı vılar;  kuvvetli  asitler  ve bazl ardır.  De mi r,  al ümi nyu m gi bi  bazı 

met alleri  aşı ndırdı kl arı  gibi  canlılarda cil di  yakan ve  doku üzeri nde zarara yol  açan  

özelli k göst erirler.  Ör nek:  asitler:  hi drokl ori k asit  (t uz r uhu),  sülfüri k asit,  nitri k asit 

(kezzap), bazl ar: sodyu m hi droksit (kosti k), pot asyu m hi droksit, sodyu m hipokl orit.  

8.  Sı nıf  t ehli keli  maddel eri n t ehdi di  altı ndaki  yerlerde gözl ük t akıl malı,  pl asti k 

el bise,  el di ven ve çi z me gi yil meli dir.  Seyrelt me yapıl malı dır.  Asitler  su ve bazl arla 

seyreltilir.  Bazl ar  i se su ve asitlerle seyreltilir.  Seyrelt me yapılırken çözünme  ı sısı na 

ve sıçra maya di kkat edilmeli, derişi k sülfiri k asit ( H2 SO4)' e direkt su tut ulma malı dır. 

 

 Sı nıf 9 - Di ğer Tehli keli Maddel er 

Di ğer  t ehli keli  maddeler;  yukarı daki  sı nıflandır manı n dı şı nda kal an t ehli keli 

maddel er. Ör nek: asbest, mal at hi on (pestisi d), amyant.  

 

USDOT t arafı ndan yapı lan bu sı nıflandır ma oldukça kapsa mlı dır  ve genel  kabul 

gör müşt ür.  Bu sı nıflandır maya göre maddel erin t aşı nı mı  i çi n uygun şekil de 

a mbal ajlama,  gerekli  etiket  ve i şaretle mel er  il e nakli ye araçl arı na uygun pl akal arı n 

yerleştiril mesi  sı kı  yönet meli klerle belirlenmi ştir.  Tür ki ye’de,  Zararlı Ki myasal 

Ma dde ve Ür ünl eri n Kontrol ü Yönet meliği’nde de aynı  sı nıflandır ma 

kullanıl makt adır. 

 

Ül ke mi zde,   Su Ki rliliği Kontrol ü Yönet meli ği,  Suda Tehli keli  ve Zararlı  Maddel er 

Tebli ği’nde tehli keli ve zararlı maddel er 4 su tehlikesi sı nıfına (STS) ayrılmı ştır. 

 



 
40 

 Alı cı su orta mı içi n "çok tehli keli ve zararlı" maddel er sı nıfı (STS 4)  

 Alı cı su orta mı içi n "tehlikeli ve zararlı" maddel er sı nıfı (STS 3)  

 Alı cı su orta mı içi n "az tehli keli ve zararlı" maddel er sı nıfı (STS 2)  

 Alı cı su orta mı içi n "tehlikesi z ve zararsız" maddeler sı nıfı (STS 1)  

 

Bi rden fazl a sı nıflandırılmı ş  ki myasalı  i çeren karışı ml ar,  sol üsyonl ar  gi bi  maddel eri n 

hangi  sı nıf  i çerisi nde değerlendirileceği  il e il gili  olarak I MO ( ul uslar  arası  deni zcili k 

ör güt ü) tarafı ndan verilen tabl o aşağı dadır (I MO,  1998).  

 

2. 1. 3. 2 Tehli keli Maddeleri n Kanser Yapı cı Özelli kl eri ne Göre Sı nıfl andı rıl ması  

 

Tehli keli  ve zararlı  ki myasalları n t eknol oji k ve endüstri yel  geliş meye paral el  ol arak 

üreti ml eri ni n ve kullanıml arı nı n art ması  ile birlikte ortaya çı kan,  i stenmeyen   ve 

üzeri nde çok dur ul an et kileri nden biri  kanser ol muşt ur.  Uzun süren,  zahmetli 

araştır mal ardan sonra dahi  bir  ki myasalı n kanser  et kisi ni n t a m ol arak anl aşıla ma ması 

ve var  ol an belirsizli kler  t ehli keli  maddel eri n kanseroj en et kileri ni n 

sı nıflandırıl ması nda kalitatif  ve kantitatif  değerlendir mel eri n yapıl masını  gerekli 

kıl mı ştır.  Aşağı da literat ürde en çok rastlanabilecek kanser  sı nıflandır mal arı 

veril mi ştir ( CEPA, 1999). 

 

I ARC ( ul usl ar arası kanser araĢtır mal arı örgütü) Sı nıfl andı r ması (1987)  

 

 Gr up 1: İnsan içi n kanseroj en maddel er; 

Bu kat egori  yal nı zca söz konusu maddeni n i nsan i çi n kanseroj en 

ol duğuna dair yeterli kanıt ol duğunda kullanılır. 

 Gr up 2:  Bu kat egori,  kanseroj en ol duğuna dair he men he men yet erli 

sayılabilecek kanıt  bul unan yada i nsana ol an kanseroj en et ki  ile il gili  veri 

ol masa da hakkı nda deneysel  kanıtlar  bul unan maddel eri  i çerir.  Maddel er, 

epi de mi ol oji k yada diğer  il gili  verilere dayanarak 2A ( muht e mel 

kanseroj en) yada 2B (ol ası kanseroj en) olarak ayrıl mı ştır. 

 Gr up 2A :  İ nsana ol an kanseroj en et ki  ile il gili  sı nırlı  bil gi  varsa ve 

hayvanl ara ol an kanserojen et ki içi n yet erli delil varsa kullanılır. 

 Gr up 2B :  Hayvanl ara ol an kanseroj en et ki  i çi n yet erli  bil gi 

ol maksı zı n i nsana ol an kanseroj en et ki  il e ilgili  sı nırlı  bil gi  varsa 

kullanılır. Tersi durum i çin de aynı kat egori kullanılabilir. 



 
41 

 Gr up 3:  İ nsana ol an kanseroj enli ği  sı nıflandırıl mayan madde.  Di ğer 

gr upl ara konul a mayan maddel er bu grupt a yer alır. 

 Gr up 4:  İ nsan i çi n muht e mel en kanseroj en olmayan maddel er.  İ nsan 

verileri  ve hayvan deneyl eri  il e kanseroj en et kisi  ol madı ğı na dair  kanıt 

bul unan maddel erdir.    

 

USEPA  sı nıfl andı r ması (1986)  

 

 Gr up A : İnsana kanserojen 

Bu gr up mar uz kal ma  ve kanser  arası nda nedensel  bir  ilişki  ol duğuna dair 

epi de mi ol oji k araştır malardan yet erli kanıt varsa kullanılır. 

 Gr up B : İnsana muht e mel kanseroj en 

İnsana kanseroj en ol ması il e il gili  epi de mi ol oji k araştır mal ar  li mitli  i se ve 

hayvan deneyl eri nden kanseroj en ol duğuna dair  yet erli  kanıt  varsa 

kullanılır. Bu grup i ki alt gr uba ayrılır; 

 Gr up B1:  Epi de mi ol ojik çalış mal ardan sı nırlı sayı da kanıt  varsa 

kullanılır. 

 Gr up B2 :  Epi de mi ol ojik deliller  yersizse yada bil gi  yoksa a ma 

hayvan deneyl eri nden kanseroj enli k ile ilgili yet erli delil varsa kullanılır. 

 Gr up C : İnsana ol ası kanseroj en  

İnsan verileri  ol maksı zın hayvanl arda kanseroj en ol duğuna dair  yet erli 

kanıt bul unan maddel er. 

 Gr up D : İnsana ol an kanseroj enli ği sı nıflandırılamayan  

İnsan ve hayvan kanserojenli ği  ile il gili  yet ersiz kanıt  bul unan yada il gili 

veri bul unmayan maddeler.  

 Gr up E : İnsana kanserojen ol mayan 

Bu gr up,  en az i ki  farklı hayvan deneyi  sonucu yada he m epi de mi ol oji k 

he m hayvan araştır mal arı  sonucu i nsana ol an kanseroj en et ki  i çi n kanıt 

ol mayan maddel eri içerir.  

Bu gr upt aki  maddel eri n her  dur um i çi n kanseroj en ol madı ğı  yor umu 

yapıl ma malı dır.    
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2. 1. 3. 3 NFPA 704 ĠĢaretle me Siste mi  

 

Bu st andart  yangı n,  dökül me  ve benzeri  bir acil  dur umda kı sa süreli  mar uz 

kal mal arla ol uşabilecek sağlı k,  parlayı cılı k,  reaktiflik ve il gili  zararları  işaret  eder. 

704 siste mi,  basit,  fark edilebilir,  kol ay anl aşılan t ali matlar  sağl ayarak ki myasal 

maddel eri n depol anması,  kullanıl ması  ve yangın,  mar uz kal ma gi bi  dur uml ar da 

zararı n şi ddeti ni  belirten genel  bir  fi kir  verir.  Bu standart,  t ehli keli  madde depol a ma 

tankl arı nı n,  nakli ye araçları nı n üzeri ndeki  ve di ğer  yerlerdeki  belirli  i şaretleri n hı zlı 

ve et kili bir biçi mde yoruml an ması nı sağlayarak kontrol ve müdahal eyi i yileştirir.  

Çeşitli  maddel erden kaynakl anacak zararları n böyl e bir  siste ml e t anı ml an ması  esas 

ol arak yangı ndan kor uma ve acil  dur um personeli  i çi n düşünül müş  i se de t ehli keli 

maddel erle uğraşan herhangi biri içi n de faydalı ol ma özelli ği ne sahi ptir. 

 

704 siste mi  Ul usal  Yangından Kor uma  Teşkilatı  ( NFPA)  t arafı ndan geliştiril mi ştir. 

Si ste m,  günü müzde birçok f or mül asyon ve pr oses  endüstrisi,  hast ane  ve t ehli keli 

madde depol ayan i şlet mel er  t arafı ndan kullanıl makt adır.  Ayrı ca bu sistem NFPA’ nı 

Tehli keli  Maddel erle İlgili  Yangı nl ardan Kor un ma  Rehberi  adı  il e yayı nl adı ğı 

kitabı nda büt ün nokt aları  ile el e alı nmı ştır. Bu el  kitabı,  acil  dur uml ar da 

karşılaşabilecek,  maddel eri n t ehli keli  özelli kleri ni n hı zlı  bir  şekilde t esbit 

edil mesi nde ol dukça kullanışlı dır. 

 

704 siste mi,  t ehli keli  maddel eri n üç özelli ğini n r öl atif  zarar/tehli ke derecesi ni 

tanı ml ar.  Bu üç t ehli ke;  sağlı k,  parlayı cılı k ve kimyasal  reaktifli ktir.  Burada her  bir 

zarar  t ehli ke i çi n 0 dan 4’e kadar  ol an beş  derece vardır  ve el mas  şeklindeki  bir 

di yagra m i çi nde bu derecel ere karşı  gel en nu maralar  sıralanmakt adır.  NFPA her 

el masa karşılık bir  renk kodl a ması  önerir;  sağlık t ehli kesi  mavi,  yangın t ehli kesi 

kır mı zı  ve ki myasal  reaktifli k t ehli kesi  sarı ol acak şekil de sol daki  el mast an  

başl anarak saat yönünde ilerlenir. Şekil 2. 4’te gösteril mi ştir. 

 

Bi r  maddeni n pot ansi yel  t ehli kesi,  bu bakl ava dili mi  şekli ndeki  di yagra mda  r enk 

kodl a ması  ve nu maral ama  si ste mi ni n kullanıl ması  il e t anı ml anır.  Şi ddeti n r öl atif 

derecesi  0’dan (t ehli ke yok)  4’e ( maksi mu m t ehlike)  kadar  ol an nu maral andır ma  il e 

göst erilir.  Şekil  2. 5 deki  madde i çi n sol daki  4;  maddeni n yüksek derecede zehirli  bir 

madde ol duğunu,  üstteki  4;  maddeni n kolaylı kla nor mal  koşullar  altı nda 

buharlaşabileceği ni  ve t utuşt urul duğu za man yanabileceği,  sağdaki  4;  nor mal  sı caklı k 

ve bası nç altı nda bozunarak mar uz kal dı ğı  kısa süre i çi nde öl üme veya kalıcı 
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hasarlara neden ol abileceği ni,  ve alttaki  W i se maddeni n su il e reaktif ol duğunu 

göst erir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. 4 NFPA renk kodlaması  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. 5 NFPA t ehli ke/ zarar numaral andır ması  

 

NFPA derecel e me sistemi nde t ehli keli  maddelere verilen sağlı k,  parlayı cılı k ve 

reaktifli k i çi n t ehli ke/ zarar  derecel eri ni n anl a ml arı  sırası  ile Tabl o 2. 9,  Tablo 2. 10,  ve 

Tabl o 2. 11’de veril mi ştir. 

 

Tehli ke i şaretini n bu dördüncü beyaz kıs mı nı n içeri ği,  i şareti  hazırlayana bağlı dır. 

Ameri ka’nı n ul usal  yangın kodl arı nda ( Nati onal  Fire Codes,  1990,  kı sı m 704,  böl üm 

5)  i ki  se mbol  yer  al maktadır.  Birçok başka se mbol de kullanıl makt adır  ve tabi  ki  özel 

bir  t ehli ke söz konusu değilse bu böl üm boş  bırakıl makt adır.  Tabl o 2. 12’ de özel 

tehli ke işareti olarak kullanılan se mboller veril mi ştir. 

 

Bazı  t ehli keli  maddel er  içi n sağlı k,  parlayı cılı k,  reaktifli k derecel eri  ile özel  t ehli ke 

işaretleri Ek C’ de veril mi ştir. 

 

 

 

   Sağlı k 

 

Reaktifli k 

 

Parl ayı cılık 

 

  Özel  

     2 

 

4 

  W 

     3 
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Tabl o 2. 9 Sağlı k içi n NFPA 704 derecel e me siste mi  
 

Tehli ke 

Derecesi 

SAĞLI K 

Renk Kodu : MAVĠ  

4 

Yüksek derecede zehirli  madde.  Aşağı daki  özelli kleri n bir  veya 

birkaçı na sahi ptir; 

 Çok kı sa süreli  mar uz kalı nması  hali nde anı nda tıbbi  müdahal ede 

bul unulsa dahi öl üm veya ci ddi kalıcı yaral anmalara neden ol abilir. 

 İnsana kanseroj en,  mut ojen veya t erat oj en et kisi  olduğu bili nmekt e 

veya tahmi n edil mekt edir.  

 Sıradan kauçuk kor un ma eki pmanl arı ndan nüf uz edebil di ği nden 

özel korunma eki pmanı ol madan yakl aşıl ma ması gerekli dir. 

 Nor mal  şartlarda veya yangı n şartları  altı nda çok t ehli keli  (t oksi k, 

kor ozif)  gaz çı kışı na neden ol arak i nhalasyon,  t e mas  veya 

absorbsi yon yol u ile vücuda alınabil mekt edir. 

3 

Zehirli madde. Aşağı daki özelli kleri n bir veya birkaçı na sahi ptir; 

 Kı sa süreli  mar uz kalın ması  hali nde anı nda t ıbbi  müdahal ede 

bul unulsa dahi  ci ddi  a ma geçi ci  veya kalıcı  yaral anmal ara neden 

ol abilir. 

 Küçük hayvanl ara kanseroj en,  mut aj en veya  t erat ojen et kisi  ol duğu 

bili nmekt e veya tahmi n edil mekt edir. 

 Her t ürl ü te mas açısı ndan korunma gerekli dir. 

 Yüksek derecede zehirli yan ma ürünl eri meydana getirebilir. 

 Canlı  dokul arda kor ozif veya deri de absorbsi yonl a t oksi k et ki 

göst erebilir. 

2 

Ort a derecede zehirli  madde.  Aşağı daki  özelli klerin bir  veya birkaçı na 

sahi ptir; 

 Uzun süreli  veya sürekli  mar uz kal ma  dur umunda anı nda tı bbi 

müdahal ede bul unul maz i se geçi ci  güç kayı pları na veya ol ası 

kalıcı yaralanmal ara neden ol abilir. 

 Bağı msı z haval andır ma t erti batı  bul unan koru ma  eki pmanl arı 

kullanmalı dır. 

 Zehirli yanma ürünl eri meydana getirebilir. 

 Yüksek derecede tahriş edi ci yanma ürünl eri meydana getirebilir. 

 Nor mal  şartlar  veya yangı n şartları  altı nda fark edile meyen zehirli 

buharlar ol uşt urabilir. 

1 

Az zehirli madde. Aşağı daki özelli kleri n bir veya birkaçı na sahi ptir; 

 Mar uz kal ma dur umunda hi çbir  tı bbi  müdahal e yapıl maz i se t ahriş 

sonucu ci ddi ol mayan kalıcı yaralanmal ara neden ol abilir. 

 Gaz maskel eri gi bi havalandır ma eki pmanl arı kullanıl malı dır.  

 Yangı n şartları nda tahriş edi ci yanma ürünl eri verebilir. 

 Deri de doku tahri batı meydana getir meyen tahrişe neden ol abilir. 

0 

Zehirlilik et kisi ol mayan madde.  

 Yangı n şartları  altı nda mar uz kalı ndı ğı nda sıradan yanı cı 

maddel erden gel ebilecek zararlardan daha fazl a bir  zarara neden 

ol maz.  
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Tabl o 2. 10 Parlayı cılı k içi n NFPA 704 derecel e me siste mi  
 

Tehli ke 

Derecesi 

PARLAYI CI LI K 

Renk Kodu : KI RMI ZI  

4 Yüksek derecede parlayıcı madde.  

●Nor mal orta m sıcaklı ğı ve at mosfer bası ncı altında çok çabuk veya 

tama men buharlaşabilen veya havada kol ayca yayılabilen ve kol aylı kla 

yanabilen maddel erdir. 

Bu maddel er: 

●Gazl ar 

●Siroj eni k maddel er 

●Parl a ma nokt ası 73º F (22. 8º C) ve kayna ma nokt ası ise 100º F (37. 8º C) ın 

altı nda ol an sı vılar veya bası nç altı nda sı vılaşan gazl ar (1A sı nıfı parlayı cı 

sı vılar). 

●Fi zi ksel for ml arı veya orta m şartları nedeni ile hava ile patlayı cı 

karışı ml ar ol uşt uran ve yanı cı katı tozl arı ve parlayı cı veya yanı cı sı vı 

da ml acı kl arı gi bi havada kol ayca disperse ol an maddel erdir.  

3 Parlayı cı madde. Aşağı daki özelli kleri n bir veya birkaçı na sahi ptir; 

●He men he men her ortam sı caklı ğı nda t ut uşabilen katı ve sı vılardır.  

●Parl a ma nokt ası 73º F (22. 8º C) ni n altı nda ve kayna ma nokt ası 100º F 

(37. 8º C) ‘ni n üst ünde ol an sı vılar ve parla ma noktası 73º F (22. 8º C) veya 

üzeri nde ve 100º F (37. 8ºC) ı n altı nda ol an sı vılar. (1B ve 1C sı nıfı 

parlayı cı sı vılar) 

●Hı zl a yanan fakat hava ile patlayı cı özelli kte karışı ml ar ol uşt ur mayan 

kaba t oz for mundaki katı maddel er 

●Pa muk, sisal ve kenevir gi bi hızla yanan ve ani yangı n tehli kesi yaratan 

lifli yapı daki katı maddeler 

●Genelli kle içerdi kl eri oksijen sebebi ile (kuru nitro sel ül oz ve birçok 

or gani k peroksit gi bi) çok hı zlı bir şekil de yanan maddel er 

●Hava ile temast a kendiliği nden t ut uşan maddel er 
2 Ort a derecede parlayı cı madde. Aşağı daki özellikleri n bir veya birkaçı na 

sahi ptir; 

●Tut uş manı n gerçekl eş mesi içi n önce orta derecede ısıtıl ması veya orta m 

sıcaklı ğı nı n üst ünde bir sıcaklı ğa maruz bırakıl ması gereken maddel erdir.  

●Bu maddel er nor mal şartlarda hava ile zararlı karışı mlar ol uşt ur mazl ar ancak 

yüksek orta m sıcaklı kları veya ısıt ma sonucunda zararlı karışı m ol uşt uracak 

mi kt arda buhar çı karırlar. 

●Parl a ma nokt ası 100º F (37. 8º C) veya üzeri nde, ancak 200º F (93. 4º C)dan düşük 

ol an sı vılar. 

●Kol ayca parlayı cı buhar çıkaran katı ve yarı katılar. 

1 Az parlayı cı maddel er. Aşağı daki özelli kleri n bir veya birkaçı na sahi ptir; 

●Tut uş manı n ve yanmanı n gerçekl eş mesi içi n orta m sıcaklı ğı ne ol ursa olsun 

önceden ısıtıl mal arı gereken maddel er.  

●1500º F (815. 5º C) sıcaklı ğa 5 daki ka veya daha kısa sür eli maruz bırakıl mada 

havada yanan maddel er 

●Parl a ma nokt ası 200º F (93. 4º C) ı n üzeri nde olan sı vılar, katılar ve yarı katılar 

●Birçok sıradan yanı cı maddel eri içerir. 

0 Yan mayan maddel er. Aşağıdaki özelli kleri n bir veya birkaçı na sahi ptir; 

●Parl a ma nokt ası yokt ur. 

●1500º F (815. 5º C)’a 5 dakika maruz bırakıl dı ğı nda yan mayan maddel erdir.  
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Tabl o 2. 11  Reaktifli k içi n NFPA 704 derecel e me siste mi  
 

Tehli ke 

Derecesi 

RREEAAKKTT??FFLL?? KK  

RRee nnkk  KKoodduu  ::  SSAARRII  
4 Yüksek derecede  reaktif  madde.  Aşağı daki  özelli kleri n bir  veya  bir kaçı na 

sahi ptir; 

●Nor mal  ort a m sı caklı ğı  ve  bası ncı  altı nda kol ayca ve  şi ddetli  bir  şekil de 

det one olabilir veya patlayarak deko mpoze olabilir. 

●Bili nen maddel erle veya  kendi  başı na kendili ği nden i v me  kazanan şi ddetli 

egzoter mi k reaksi yonl ara neden ol abilir. 

●Nor mal  ort a m sı caklı ğı  ve bası ncı  altı nda mekani k veya  t er mal  şokl ara karşı 

hassas olabilir.  

3 Reaktif madde. Aşağı daki özelli kleri n bir veya birkaçı na sahi ptir; 

●Det one  ol abilir  veya  patlayı cı  reaksi yon verebilir  ancak bunl ar  i çi n ı sıtıl ması 

veya kuvvetli bir ateşle me kaynağı gerekir. 

●Yanabilen maddel eri okside ederek yangı na neden olabilir. 

●Yüksek sıcaklı klarda ter mal veya mekani k şokl ara karşı hassastır. 

●Isı veya şoka gerek kal madan su ile te mast a patlayı cı özellik gösterebilir.  

2 Ort a derecede reaktif madde. Aşağı daki özelli kleri n bir veya birkaçı na sahi ptir; 

●Nor mal  şartlarda st abil  değil dir  ve  det one  ol madan kol ayca şi ddetli  değişi me 

uğrar. 

●Nor mal  bası nç ve  sı caklı kta hı zlı  bir  enerji  çı kışı  ile sonuçl anan bir  ki myasal 

değişi me uğrayabilir. 

●Su ile şi ddetli bir şekil de reaksi yon verebilir. 

●Su ile pot ansi yel patlayı cı karışı ml ar ol uşt urur.  

1 Az reaktif madde 

●Nor mal de  st abil  ol an ancak yüksek sı caklı k ve  basınçl a kararsız hal e geçer 

veya  su il e bir  mi kt ar  enerji  çı kışı na neden ol abilecek pek  şi ddetli  ol mayan bir 

reaksi yon verir. 

0 Reaktif ola mayan (kararlı) madde.  

●Nor mal de  hatta yangı n koşulları nda  dahi  kararlı dır  ve  su il e reaksi yon 

ver mez.  

 

Ul usal  boya ve Kapl ama  Mal ze mel eri  Birli ği’nce ( Nati onal  Pai nt  and Coati ngs 

Associ ati on -  NPCA)  hazırlanan ‘ ‘tehli keli  madde bil gi  siste mi  ( HMI S)’ ’  ise NFPA 

tarafı ndan kullanılan siste me  benzese de dör düncü beyaz al anda farklılı klar  vardır. 

NFPA bu al anda müdahal e il e il gili  bil gi  ve i şaretler  kullanırken HMI S’de kişisel 

kor uyucu eki pmanl arla i lgili  harf  yada se mboller kullanılır.  Çünkü bu si ste m daha 
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çok bu maddel erle çalışan i şçileri n sağlı k ve güvenli kleri  i çi n kullanıl makt adır. 

Ki şisel  kor uyucu eki pmanl ar  i çi n bu siste mde kullanılan harf  ve se mbol ler  aşağı da 

Tabl o 2. 13’de göst eril di ği gi bi dir. 

 

Tabl o 2. 12  NFPA Özel Tehli ke İşaretleri 
 

ÖZEL TEHLĠ KE ĠġARETLERĠ  

Renk kodu : BEYAZ 

W 

Suya reaktif  ol an maddeleri  ifade eder.  Bu maddeler  su il e t e mas  etti kl eri nde 

hı zlı  bir  enerji  çı kışı  gerçekl eşir.  Başka bir  ifade ile su il e t e masta yanabilir 

veya patla maya neden olabilirler. ( magnezyu m met ali) 

ACI D Asit 

ALK Al kali 

COR Kor ozif ( Asit ve Baz ol abilir) 

OX 

Oksitleyi ci  maddeyi  belirtir.  Bu bileşi kl er  di ğer  bileşi kl erdeki  el ektronl arı 

çeker  veya hi droj eni  alır  ve kol ayca oksijen verirler.  Başka bir  ifade ile, 

di ğer  bileşi klerle karıştırıldı kl arı  za man yanabilir  veya patlayabilirler. 

(a monyu m nitrat) 

X Radyoaktif maddel eri ifade eder. 

P Poli meri zasyon 

 Kor ozifli k içi n kullanılan başka bir se mbol  

 Bu işaret zehirli yada çok zehirli maddel eri belirt mek içi n kullanılır 

 
Radyoakti viteyi belirt mek içi n kullanılan ul uslararası se mbol. Radyoaktif 

zararı belir mek içi n kullanılır. 

 
Patlayı cı maddel eri göst erir. Fakat çoğu za man gereksi zdir. Çünkü, 

patlayı cılı k özelli ği reaktiflik derecesi ile tanı ml anmı ştır. 
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Tabl o 2. 13 Ki şisel koruyucu eki pman se mbol ve işaretleri 
 

Se mbol  Gerekli Ki Ģisel Koruyucu Araçl ar 

A Kor uyucu gözl ük 

 

B Kor uyucu gözl ük 

El di ven 

C Kor uyucu gözl ük 

El di ven, Önl ük 

D Yüz kal kanı  

El di ven, Önl ük 

E Kor uyucu gözl ük 

El di ven, Toz maskesi 

F Kor uyucu gözl ük 

El di ven, Önl ük 

Toz maskesi 

G Kor uyucu gözl ük 

El di ven, Gaz maskesi 

H Sı çra ma önl eyici gözl ük 

El di ven, Önl ük 

Gaz maskesi 

I Kor uyucu gözl ük 

El di ven 

Toz ve gaz maskesi 

J Sı çra ma önl eyici gözl ük 

El di ven, Önl ük 

Toz ve gaz maskesi 

K Nefes yol u başlı ğı 

El di ven 

El bise, Bot  

X Yet kili kişi ye yada güvenli k uz manı na danışı nız 
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Parlayı cı  ve yanı cı  sı vıları n OSHA t arafı ndan yapılan sı nıflandır ması  ise Tabl o 

2. 14’de göst eril mi ştir. 

 

Tabl o 2. 14 Parlayı cı ve yanı cı sı vıları n OSHA t arafından yapılan sı nıflandırması  
 

Sı nıf I A Parlayı cı Sı vı  
Parla ma nokt ası  <73 °F* ve  

Kayna ma nokt ası  <100 °F.  

Sı nıf I B Parlayı cı Sı vı  
Parla ma nokt ası < 73 °F  

Kayna ma nokt ası  100 °F.  

Sı nıf I C  Parlayı cı Sı vı  Parla ma nokt ası (PN)  73 °F   PN < 100 °F.  

Sı nıf II Yanı cı Sı vı  Parla ma nokt ası 100 °F   PN < 140 °F.  

Sı nıf III A  Yanı cı Sı vı  Parla ma nokt ası  140 °F  PN < 200 °F.  

Sı nıf III B  Yanı cı Sı vı  Parla ma nokt ası  200 °F.  

* [( X- 32) x (5/ 9)] 
o
F = y 

o
C 

2. 1. 4 Ül ke mi zde Tehli keli Maddel er Ġle Ġl gili Yasal Düzenl e mel er 

 

Tü m dünyada,  ul uslararası,  ul usal  ve hatta bölgesel  bazda t ehli keli  maddel eri n 

sı nıflandırıl ması,  risk değerlendir mesi  ve yönetilmesi  i çi n det aylı  ve karmaşı k yasal 

düzenl e mel eri n ol duğu gör ül mekt edir.  Tür ki ye i çi n i se benzer  ve uyarlanmı ş  yasal 

düzenl e mel eri n ol duğu söyl enebilir.  Burada,  çevre kanunu il e başl ayarak konu il e 

ilgili yasal düzenl e mel ere özet olarak yer veril mi ştir.   

 

Çevre Kanunu:  2872 sayılı  Çevre Kanunu,  11 Ağust os  1983 t ari hli  res mi  gazet ede 

‘ ‘büt ün vat andaşl arı n ortak varlı ğı  ol an çevreni n kor unması,  i yileştiril mesi;  kırsal  ve 

kentsel  al anda arazi ni n ve  doğal  kaynakl arı n en uygun şekil de kullanıl ması  ve 

kor unması;  su,  t oprak ve hava kirlenmesi ni n önlenmesi;  ül keni n bit ki  ve hayvan 

varlı ğı  ile doğal  ve t ari hsel  zengi nli kleri ni n kor unarak,  bugünkü ve  gel ecek 

kuşakl arı n sağlı k uygarlık ve yaşa m düzeyi ni n geliştiril mesi  ve güvence altı na 

alı nması  i çi n yapılacak düzenl e mel eri  ve alı nacak önl e ml eri,  ekono mi k ve  sosyal 

kal kı nma hedefleri  ile uyu ml u ol arak belirli hukuki  ve t ekni k esasl ara göre 

düzenl e mektir’ ’ amacı na yöneli k olarak yayı nl anarak yürürl üğe gir mi ştir. 

 

Çevre Kanununun Zararlı  Ki myasal  Maddel er  başlıklı  13.  maddesi nde ‘ ‘Havada,  suda 

veya t oprakt a kalıcı  özellik göst eren ve ekol oji k dengeyi  bozan  ki myasal  maddel eri n 

üreti m,  t aşı ma,  depol a ma ve  kullanı mı nda çevre kor unması  esasl arı  di kkat e alı nır.  Bu 

tür  maddel eri n üreti m,  i thal,  t aşı ma,  depol a ma ve kullanı mı na ilişki n sınırla mal ar 

yönet meli kle belirlenir.’ ’ denil mekt edir.  Bu madde gereği nce çı karıl mı ş 

yönet meli klerden konu ile il gili olanl ar sırası ile incel enmi ş ve irdel enmi ştir. 
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Su Ki rliliği  Kontrol ü Yönet meli ği,  Suda Tehli keli  ve Zararlı  Maddel er  Tebli ği  : 4 

Eyl ül  1998 t ari h ve 19919 sayılı  Res mi  Gazet ede yayı ml anarak yür ürl üğe giren ‘ ‘Su 

Ki rliliği  Kontrol ü Yönetmeli ği’ ’nce yüzeysel  ve yeraltı  sul arı nı n kor unması  açısı ndan 

suda t ehli keli  ve zararlı  ol arak kabul  edilen maddel er  il e il gili  düzenl e mel eri n 

yapıl ması  a macı na yöneli k ol arak 12 Mart  1989 t ari h ve 20106 sayılı  Res mi 

Gazet ede yayı ml anarak yür ürl üğe gir miştir. 

 

Bu t ebli ğ ‘ ‘Su Kirliliği  Kontrol ü Yönet meli ği"ni n çi zdi ği  çerçeve i çerisi nde yüzeysel 

ve yeraltı  sul arı nı n kor unması  açısı ndan "suda t ehlikeli  ve zararlı  ol arak kabul  edil en 

maddel eri n t anıtıl ması,  sınıflandırıl ması,  bu maddel er  ve bu ma ddel eri  ihti va eden 

atı k sul arla il gili  beyan esasları  ile il kel eri kapsa makt adır’ ’.  Tebliğde 3 ek 

bul unmakt adır.  

 

2872 sayılı  Çevre Kanunu’ nun 13.  maddesi nde belirtilen zararlı  ki myasal  maddel er 

bu tebli ğde sadece suda tehli keli ve zararlılıkları açısı ndan ele alı nmı ştır.  

 

 EK I : Tehli keli ve zararlı maddel eri n tehli ke sı nıfları na göre listeleri 

 EK II : Suda tehli keli ve zararlı atı klar listesi  

 EK III : Genel niteli kli atık grupl arı 

 

Bu t ebli ğde,  suda t ehli keli  ve zararlı  maddel er  ‘ ‘kısa sürede sol unu m,  si ndiri m veya 

deri  absorbsi yonu yol uyla akut  t oksisite (zehirlilik)  ve uzun sürede kr oni k t oksisiteye 

yol  açan,  kanseroj en veya t erat oj en et ki  yapan,  sul arı n bi yol oji k yönt e ml erl e 

arıtı mı na karşı  direnç göst eren veya bi yol oji k arıt mayı  i nhi be eden,  yer  al tı  ve 

yüzeysel  sul arı  kirlet memel eri  i çi n özel  mua mele ve bertaraf  i şle ml eri  gerektiren, 

çevrede tehli ke yaratan maddel er’ ’ olarak tanı ml an mı şl ardır. 

 

‘ ‘Tabii  kökenli  veya sent eti k ol arak el de edilen bu t ür  maddel erin üreti mi, 

depol anması,  t aşı nması  ve kullanıl ması  sırası nda ol abilecek kazal ar,  kaçakl ar  veya 

üreti m ve  kullanı m atı klarını n su ort a ml arı  i çi n zararlılık ve t ehli kelilik duru ml arı na; 

söz konusu maddel eri n mi kt arı na;  fizi ksel,  kimyasal  özelli kleri ne ve çevredeki 

bi yol oji k et kileri ne göre karar  verilir.  Bu maddeleri n alıcı  su ort a ml arı  içi n t ehli ke 

yarat ma dur umu,  yerel koşullara,  maddeni n konsantrasyonuna ve özelli kl eri ne 

bağlı dır.  Her hangi  bir  maddeni n alıcı  su ort amı ndaki  ve besl enme zinciri ndeki 

canlılar içi n tehli keli ol up ol madı ğı na;  
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A) Me meli hayvanl ar için akut-oral toksisite,  

B) Bakt eriler içi n akut-t oksisite,  

C) Balı kl ar içi n akut-t oksisite,  

D) Bi yol oji k ayrışabilirlik 

 

testleri yapıl dı kt an sonra karar verilebilir.  

 

Bazı  maddel er  yukarı da belirlenen çerçeveni n dı şı nda kal makl a beraber  spesifi k 

fizi ksel  ve ki myasal  özelli kleri nden dol ayı  t ehli keli  ve zararlı  madde ol arak 

nitelendirilebilirler’ ’. 

 

Su ort a ml arı  i çi n t ehlikeli  ve zararlı  maddeleri n sı nıflandırıl ması,  tebli ği n 4. 

maddesi nde bu maddel erin t ehli ke sevi yel eri ne göre gr upl anması  i l e gerçekleştiril mi ş 

ve 4 su tehli ke sı nıfına (STS) ayrıl mı ştır; 

 

A) Alı cı su orta mı içi n "çok tehli keli ve zararlı" maddel er sı nıfı (STS 4)  

B) Alıcı su orta mı içi n "tehli keli ve zararlı" maddel er sı nıfı (STS 3)  

C) Alıcı su orta mı içi n "az tehli keli ve zararlı" maddel er sı nıfı (STS 2)  

D) Alı cı su orta mı içi n "tehli kesiz ve zararsız" maddel er sı nıfı (STS 1)  

 

Bu t ehli ke sı nıfları na giren maddel eri n listeleri t abl ol ar  hali nde,  sul arda t ehli ke 

yarat an maddel er  i ndeksi  ve bu maddel eri n ve eşdeğerleri ni n çeşitli  ülkelerdeki 

oriji nal  isi ml eri  alfabeti k r eferans  listesi  hali nde ayrıca t abl ol ar  il e t ebli ğde EK I’ de 

veril mi ştir. 

 

‘ ‘Tehli keli  ve zararlı  maddel er  listesi nde yer  almayan maddel er,  eski den üretil di ği 

hal de şi mdi  üreti mi  durmuş  maddel er  ve il eri de üretil ecek yeni  maddel er,  i dare 

tarafı ndan her  za man içi n yukarı da belirtilen ‘ ‘tehli keli  ve zararlı  maddel er’ ’ 

sı nıflandır ması na alı nabilir.  Söz konusu maddel eri n kesi n t ehli ke sı nıfı na 

Başbakanlı k Çevre Genel  Müdürl üğü’nce karar verili nceye kadar  en az STS3, 

‘ ‘tehlikeli ve zararlı’ ’ sınıfına girdi ği kabul edilir.’ ’ 

 

‘ ‘Tehli keli  ve zararlı  maddel eri n et ki nli k dereceleri  "t ehli ke sayısı" adı  verilen bir 

göst erge yardı mı yl a sayısal  ol arak belirlenir.  Sularda t ehli keli  ve zararlı  maddel eri n 

tehli ke sı nıfı nı n belirlenebil mesi  i çi n,  me meli hayvanl arda akut -oral t oksisite, 
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balı klarda ve bakt erilerde akut  t oksisite derecel eri  t estler  sonucunda sayısal  ol arak 

bul unur ve tehli ke sı nıfının hesabı nda kullanılır.’ ’  

 

Ayrı ca t ebli ği n 5.  maddesi nde ‘ ‘deri n deni z deşarjları nda i zi n verilebilen t ehli keli  ve 

zararlı  madde konsantrasyonl arı’ ’ da veril mi ştir.  (Su Ki rliliği  Kontrol ü Yönet meli ği, 

Suda Tehli keli ve Zararlı Maddel er Tebli ği, 1989). 

 

Bu t ebli ği n,  a macı  il e orantılı  ol arak t ehli keli  maddel eri n sul arda bul unuş  for mu ol an 

ve önceki  böl üml erde adı  geçen mi kr okirleticiler  içi n bir  düzenl e me getirdiği  açı ktır. 

Fakat  maddeni n t üm t ehlikeli  özelli kleri ni n su ve su yol u il e ol uşan çevresel  riskl eri 

tanı ml anmakt a ancak kontrol ü ve yaptırı mı  konusunda yanlışlı klar  ve eksi kli kl er 

içerdi ği  gör ül mekt edir. Ör neği n;  t ehli keli  maddeni n su i çi n t ehlikeli  ol ma 

kriterleri nden zehirlilik ve dirençlilik gi bi  l ogaritmi k sayılarla boyutlandırılan verileri 

arit meti k bir  ortala ma  ile maddeyi  sı nıflandır maya al makt adır.  Oysa,  bu mat e mati k 

bir  yanlışlı k ol makl a birlikte farklı  organi z malarda farklı  zehirlilik değerleri ni 

gi zle mesi  açısı ndan yaptırı m il e il gili  maddel ere ve sı nıflandır maya yanlışlı kl ar 

taşı yabil mekt edir (Sunar, T., 1998).  

 

Zararlı  Ki myasal  Madde ve Ür ünl eri ni n Kontrol ü Yönet meli ği:  Bu yönet meli k,  2872 

sayılı  Çevre Kanununun 13.  maddesi  ve 443 sayılı  Çevre Bakanlı ğı nı n Kur ul uş  ve 

Gör evl eri  Hakkı nda Kanun Hük münde Kararna meni n 2.  maddesi ni n (j)  ve ( k) 

bendl eri  ve 9.  maddesi nin ( d)  bendi  gereği nce hazırlanarak 11 Te mmuz  1993 t ari h ve 

21634 sayılı Res mi Gazete’de yayı ml anarak yürürlüğe gir mi ştir. 

 

Yönet meli ği n a macı  ‘ ‘hava,  su ve t oprağa karışarak,  kı sa ve uzun döne mde ekol oji k 

dengeyi  bozan,  çevre ve i nsan sağlı ğı  açısı ndan zararlı  ki myasal  madde ve 

ür ünl eri ni n kontrol  altı na alı nabil mesi ne yönelik i dari,  t ekni k ve hukuki  prensi p, 

politi ka ve progra ml arı n belirlenerek uygul anmasını sağla maktır.’ ’ 

 

Yönet meli k bu a maca uygun ol arak,  çevre ve i nsan sağlı ğı  açısı ndan zararlı  ki myasal 

madde ve ür ünl eri ni n t icareti,  üreti mi,  a mbal aj  ve eti ketlenmesi,  depol an ması, 

taşı nması  ve kullanıl ması f aali yetleri ne ait  esasl ar  ile bu madde ve ür ünl eri  ile i şti gal 

ol unması na ilişki n hüküml eri kapsar. 8 böl üm ve 9 ekt en ol uş makt adır: 

 

Böl üm 1 : Amaç, kapsa m, hukuki dayanak ve tanı ml ar 

Böl üm 2 : Genel ilkel er 
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Böl üm 3 : Ara işlet meci ve işlet me müdür ünün yükü ml ül ükleri 

Böl üm 4 : Eti ketle mede uygul anacak kurallar 

Böl üm 5 : Ambal ajla ma, depol a ma ve taşı ma 

Böl üm 6 : İdareni n görevl eri 

Böl üm 7 : Özel hükme tabi maddeler 

Böl üm 8 : Di ğer hüküml er 

EK-I  : Zararlı maddel er listesi 

EK-II  : Tehli keli özelli kler listesi 

EK-III  : Zararlı maddel eri n beyan ve izi n bil gi for mu 

EK-I V  : Eti ketlerde, taşı mada ve depol a mada kullanılan işaretler 

EK- V  : Ambal ajla ma sı nıfları 

EK- VI   : Kanser yapı cı maddel er listesi 

EK- VII :  Zararlı  maddel eri n etkilenmesi nde kullanılan r, s  nu maral arı nı n                                                                        

tanı mı    

EK- VIII : Depol a ma ile ilgili sı nıflandır ma 

EK-I X : Ür ünü atıktan ayıran kriterler 

  

Yönet meli ğe göre Zararlı  Madde,  ‘ ‘Ek-II’  deki  özelli kleri nden her hangi  biri ne sahi p 

ol mal arı  kaydı  il e Ek-I’de verilen ve çevreni n kor un ması  a macı  il e yayı nl anan 

tebli ğlerde yer  al an,  her  ci nsten ki myasal  ele ment,  bunl arı n bileşi kleri ni  ve 

karışı ml arı nı’ ’ ifade et mekt edir. 

 

Yönet meli kle,  üretici  ve it hal atçıları n t ehli keli ve  zararlı  maddel eri n i nsana ve 

çevreye zarar ver meyeceği ni ispatla ması zorunl uluğu getiril mekt edir.  

 

Beyan ve i zi n il e il gili  olarak;  ül ke sı nırları  i çi nde madde üret meye yada ithal  et meye 

ni yetlenen herkes,  bu ni yeti ni  il gili  kuruml ara beyan et mek ve i zi n al mak zor undadır. 

Bu beyanda yönet meli k gereği nce t anıtı m i çi n gerekli  asgari  bil giler ( mar kası, 

bileşi mi,  fi zi ksel-ki myasal  özelli kleri,  kullanı mı, zararsız hal e getiril mesi  v. b.)  il e 

birli kte çevresel et ki değerlendir me ( ÇED) raporu bul unmalı dır. 

 

Ür etici  ve it hal atçılar,  maddeni n kullanı mı  ve çevreye et kisi  konusunda her  t ürl ü 

bil gi yi alıcı ya sağla makla soruml u t ut ul makt adır. 
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Paketlenmi ş  ol arak pi yasaya sürül en maddel er  yönet meli kçe belirlenen t e mel 

özelli kleri n yer  al dı ğı  etiketle me,  kullanma t alimatı,  güvenirli k bil gi  for mu il ave 

et me zorunl ul uğu getirilmekt edir. 

 

Tehli keli  ve zararlı  maddel eri n yönet meli k şartlarına göre t aşı nması  ve depol anması 

içi n sı z ması na,  dökülmesi ne,  bul aş ması na vb.  i mkan ver meyecek şekil de 

a mbal ajlanması hükmü bul unmakt adır. 

 

Zararlı  madde ve ki myasalları n bir  çok al anda yoğun oranl arda kullanıl mal arı nı n 

gerekliliği  ve yüksek t ehli ke -  zarar  pot ansi yelleri  farklı  yasal  düzenl e mel eri n 

varlı ğı nı  gerekli  kıl maktadır.  Bir  bakış  açısı  getirmesi  a macı yl a aşağı da A. B. D’ deki 

Ki myasal  Maddel erle il gili  yasal  düzenl e mel erden kı saca bahsedilcektir  (Cohen,  Y. , 

1998.) 

 

2. 1. 5 A. B. D’ de Ki myasal  Maddel eri n Üretim,  TaĢı nı m ve Kull anıl mal arı  il e 

Ġl gili Yasal Düzenl e meler  

 

Nehi rl er ve Li manl ar Yasası (1989)  

 

1989’ da çı karılan Nehirler  ve Li manl ar  Yasası il e,  deni zcili k açısı ndan t ehli ke 

yarat abilecek katı  maddeleri n su yolları na atıl ması  yasakl anmı ştır.  Bu kanun ayrıca, 

Bi rleşi k Devl etler  su yolları nda t aşı macılı k yapı l ması na engel  ol abilecek her  t ürl ü 

maddeni n üreti mi ni de yasakl a mı ştır.  

 

Federal Ye mek, Ġl aç ve Koz meti k Yasası (1906; 1938 ve 1962’ de değiĢtiril mi Ģtir) 

 

Ye mek ve  ye mek ür ünl eri  üzeri ndeki  böcek il acı kalı ntıları nı n t ol erans  sevi yel eri ni 

belirle me yet kisi ni  Ye mek ve İl aç İ daresi  ( FDA)  ile koor di nasyon i çi nde EPA’ ya 

ver mi ştir.  

 

Federal Zararlı Maddeler Yasası (1927)  

 

Tüketici  Ür ünl eri  Güvenli ği  Ko mi syonu’ nu,  yanı cı,  çür üt ücü,  al erji k ve zehirli 

maddel eri n t üketici ürünleri nde kullanı mı nı düzenleme konusunda yet kilendir mi ştir.     

 

 

 



 
55 

At o m Enerjisi Yasası (1954)  

 

Bu yasa,  1946’ da düzenlenen ve Bi rleşi k Devl etler’deki  at om enerjisi  endüstrisi ni n 

düzenl enmesi  a macı yl a At o m Enerjisi  Ko misyonu’nu kuran At om Enerjisi 

Yasası’nı n düzeltil mi ş  hali dir.  Yeni  yasa,  halk katılı mı nı  sağl a mı ş ve  at om 

enerjisini n kullanıl dı ğı t üm pr ogra ml arı kapsa mak üzere genişletil mi ştir.  

 

Petrol Ki rliliği Yasası (1961)  

 

Bu yasa il e Taşı macılı k Böl ümü,  petrol  ve ki myasalları n ge mi  yol u il e taşı nması na 

ilişki n düzenl e mel eri yapmak üzere yet kilendiril miştir.  

 

Katı Atı k Uzakl aĢtır ma Yasası (1965)  

 

1965’ de düzenl enen Katı At ı k Uzakl aştır ma Yasası,  atı k uzakl aştır ma t eknol ojisi ni n 

geliştiril mesi  yol undaki  ilk federal  çabadır.  Başlıca a macı,  bel edi yeni n/ kenti n katı 

atı kları nı n düzenl enmesidir.  Yasa 1976’ da Kaynak Kazanı mı  ve İ yileştirme  Yasası 

( RCRA) ‘na dönüşt ürül müşt ür.  

 

Ul usal Çevre Politi kası Yasası (1970)  

 

NEPA’ nı n şartları na göre,  bir  proj e öneren her  federal  dal  ya da aj ans  ayrı ntılı  bir 

Çevresel  Et ki  Rapor u ( ÇED)  hazırla mak zorundadır.  ÇED,  artık çevreyi 

et kileyebilecek her  t ürlü faali yeti  kapsa makt adır  ve aynı  za manda federal  i zi n 

gerektir mekt edir ya da federal fon veya t oprak kullanmalı dır.  

 

Mesl eki Güvenli k ve Sağlı k Yasası (1970)  

 

Bu yasa 1970 yılı nda OSHA ( Mesl eki  Güvenlik ve Sağlı k İ daresi)  tarafı ndan, 

çalışanl arı n i ş  yeri ndeki  sağlı kları nı  ve güvenli kleri ni  kor umak a macı yl a 

çı karıl mı ştır.  

 

Te mi z Hava Yasası (1970; 1977, 1987 ve 1990’da değiĢtiril mi Ģtir.) 

 

1970’ de düzenl enen Temi z Hava Yasası  ile EPA,  hal k sağlı ğı na ve refahı na zararlı 

ol abilecek hava kirleticileri ni  sapt a ma,  bu kirleticil eri n i zi n verilebilirlik sı nırları nı 

belirleyen Ul usal  Hava Kalite St andartları nı  t esis  et me ve hükü metle i şbirli ği  i çi nde 
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yasanı n gerekl eri ni  uygul a ma sor uml ul uğunu üzeri ne al mı ştır.  Temi z  Hava 

Yasası’nı n kapsadı ğı  yedi  kriter  kirletici  şunl ardır:  ozon,  havada uçuşan parti küller, 

karbon monoksi d, hi drokarbonl ar, sülfür di oksi d, nitrojen di oksi d, kurşun.  

 

Yasa,  bir  kirletici ni n insan sağlı ğı  i çi n t ehli keli  ol abileceği  sevi yel eri  yansıtan 

önceli kli  st andartları  ve aynı  kirletici ni n hal kı n refahı na zararlı  ol abileceği  sevi yel eri 

yansıtan i ki ncil standartları belirle mi ştir.        

 

Te mi z Hava Yasası  aynı  za manda havada uçuşan bazı  t ehli keli  ki myasalları n 

kontrol ünü de  sağl a mı ştır.  Bu ki myasallar  şunl ardır:  asbest,  benzene,  berilyu m,  cı va, 

vi nil  cl ori d.  Şi mdilerde,  Te mi z Hava Yasası’nı n ‘ ‘air  t oxi c’ ’ kabul  etti ği  189 ki myasal 

vardır.  Ayrı ca bu yasaya göre,  üreticileri n EPA t arafı ndan belirlenen bi r  t akvi me 

uygun ol arak e mi syon azalt ma stratejileri uygul amal arı gerekmekt edir.     

 

Deni z Koruma AraĢtırma ve Sı ğı nakl ar Yasası (1972) 

 

Okyanusl ara karışan t oksik kirleticileri kontrol eder.  

 

Te mi z Su Yasası (1972, 1977 ve 1981’ de değiĢtiril mi Ģtir.) 

 

Bu yasa,  Federal  Su Ki rliliği  Kontrol  Yasası  olarak da bili nir.  Te mi z Su Yasası, 

EPA’ nı n t oksi k su kirleticileri ni  listele mesi ni  ve bir  st andartlar  di zisi  ol uşt ur ması nı 

gerektirir. 

 

Deni z Koruma, AraĢtırma ve Maddel er Yasası (1972)  

 

Deni z Kor uma,  Ar aştır ma ve Maddel er  Yasası  1972 yılı nda,  i nsan sağlı ğı na,  refahı na 

ya da  deni z çevresi ne köt ü et ki  edebilecek her  t ürl ü atı ğı n deni ze dökül mesi ni 

engelle mek ya da sı nırlamak a macı yl a düzenl enmiştir.  

 

Federal Insektisi d, Fungisi d ve Rodentisi d Yasası ( FI FRA; 1972)  

 

EPA’ yı,  t üm pestisi dl eri  kayıt  altı na al ma,  kullanma  şekil  ve kuralları nı  belirle me  ve 

aşırı zararlı pestisi dleri piyasadan kal dır ma konul arında yet kilendir miştir.  
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Güvenli Ġç me Suyu Yasası (1974; 1977’ de değiĢtiril mi Ģtir.) 

 

EPA’ nı n i ç me  suyu st andartları nı,  hal k sağlı ğı nı  t ehli keli  maddel erden kor uyacak 

şekil de düzenl e mesi ni  gerektirir.  Bu yasa altı nda i ç me  suyu rezer vl eri, kolifor m 

bakt erileri  ve di ğer  ki myasal  ve bakt eri yel  maddeleri n i zi n verilen maksi mu m düzeyi 

aş madı kl arı ndan e mi n olmak içi n peri yodi k ol arak i ncel enmekt edir.  

 

Toksi k Maddel er Kontrol Yasası ( TSCA; 1976)  

 

Her hangi  bir  ki myasalı n üreti mi nden önce EPA’ nın haberdar  edil mesi ni  ve EPA’ nı n 

bu ki myasalları n üretimi ,  kullanı mı  ve piyasaya sunul ması  konul arı ndaki 

düzenl e meyi yapması nı gerektirir. 

 

Bu yasaya göre,  sanayi,  yeni  ki myasalları n üretimi  ve pi yasaya sunu mundan önce bu 

ki myasalları n üreti m,  kullanı m ve  sağlı k et kileri  hakkı nda det aylı  bil gi  sağl a mak 

zorundadır.  Bu yasa ayrıca,  pot ansi yel  ol arak zararlı  ol an ki myasalları n t est 

edil mesi ni  şart  koşarak tü m ki myasalları n üreti m,  i şlenme  ve   kullanı m şekilleri ni  de 

düzenl er.      

 

Kaynak koruma ve ĠyileĢtir me Yasası ( RCRA;  1976)  

 

EPA’ yı,  zararlı  atı kları  tanı ml a ması  ve bunl arı n üreti mi ni,  t aşı nması nı,  sakl anması nı 

ve kullanı mı nı düzenl e mek üzere yet kilendirir.  

 

Ayrı ntılı  Çevre Yanıtı,  Tel afisi  ve Soruml ulukl arı  Yasası  ( CERCLA;  aynı 

za manda ‘ ‘Süper Fon’ ’ ol arak da bili ni r; 1980)   

 

EPA’ nı n çevre i çi n t ehli keli  ol abilecek maddel eri  düzenl e mesi ni  ve bu ti p 

maddel eri n kapl adı ğı alanl arı n te mi zl enmesi ni gerektirir.  

 

Bu yasanı n en öne mli a macı,  t erkedil mi ş  yada i nakti ve ol muş  t ehl ikeli  çöp 

al anl arı nı n t e mi zl enmesi i çi n kapsa mlı  bir  pl an geliştiril mesi  ol muşt ur.   Te mi zl e me 

pl anı  i çi n gerekli  fon,  önceli kl e ha m petrol  ve 42 farklı  ki myasal  üzeri nden alı nan 

vergilerle sağl anmı ştır.  
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Tehli keli Katı Atı kl arı n Isl ah Edil mesi Yasası (HS WA; 1984)  

 

EPA’ nı n,  al an kullanma ol anakl arı  konusundaki  i zi nl er  üzeri ne yoğunl aş ması nı  ve 

neticede bazı  atı kları n al an kullanı ml arı nı  aşamal andır ması nı  gerektirir.  HWS A,  

RCRA’ yı  az mi kt arda t ehli keli  atı k üret en küçük i şlet mel eri  de kapsayacak şekil de 

genişlet mi ştir.  Topl a m at ık üreti mi ni  azalt ma a macı na yöneli k ol arak,  geri  döndür me 

ve atıkl arı en aza i ndir me provi zyonl arı da bu yasa dahili nde bul unmakt adır. 

 

Süper Fon’ un ĠyileĢtirilmesi ve Yeni den Yet kilendi ril mesi Yasası (SARA; 1986)  

 

Bu yasa,  t e mi zl e me  pr ogra mı  i çi n ek f onl ar  sağl amı ş  ve yer  altı  depol a ma tankl arı nı n 

sızı ntıları nı  t e mi zl e mek içi n 500 mil yon dol ar  kullandır mı ştır.  SARA’ nın getirdi ği 

bir  di ğer  yenili k de hükümetl eri  ve hal kl arı,  EPA il e i şbirli ği  i çi nde çalışmal arı  i çi n 

cesaretlendir miş  ol masıdır.  Yasa ayrıca,  i yileştir me  ve atı kl arı  en aza i ndir me 

al anl arı nda yapılacak araştır ma ve geliştir me faaliyetleri içi n ek fonlar sağla mı ştır.  

 

As best Okul u Tehli ke Yasası  

 

EPA’ yı,  şi ddetli  asbest  tehli kel eri ni  ortadan kal dır mak i çi n fi nansal  dest eğe i hti yaç 

duyan okullara ödenek çıkarıl ması konusunda yetkilendir mi ştir. 

 

As best Acil Duruml ar  Yasası  

 

EPA’ nı n okullardaki  asbest  t ehli kesi ni  kontrol et mek i çi n gereken kapsa mlı  bir 

düzenl eyici şe mayı kur ması nı gerektirir.  

 

Acil Durum Pl anl a ması  ve Hal kı n Bil me Hakkı  Yasası  

 

Hükü metleri n t ehli keli  ki myasalları n yayıl ması  hakkı nda pr ogra ml ar  geliştir mesi ni 

ve sanayileri n belli  başlı  t ehli keli  maddel eri n varlı kları nı  ve yayıl maları nı  rapor 

et mel eri ni gerekli kılar.  

 

2. 1. 6 Zarar Sı nıfl andı rma ve Eti ketle me Küresel Uyum Siste mi ( GHS) 

 

Ki myasalları n güvenli  bi r  şekil de kullanıl mal arı,  spesifik zararları nı n t anıml an ması 

ve bu bil gileri n kol ay anl aşılabilecek şekil de kullanı cılara nakl edilmek üzere 

or gani ze edil mesi  il e mü mkündür.  Böyl ece,  bir  mar uz kal manı n görülebileceği 
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dur uml arda pot ansi yel  riskl eri n yönetil mesi  ve bu riskl eri  gi der mek i çi n önl e ml er 

alı nması  mü mkün ol ur. Bu,  ki myasalları n sı nıflandırıl ması  ve eti ketlendiril mesi 

ardı ndaki  esas  a maçtır  (OECD,  2001).  İşte 1952’de I LO ( ul usl ar  arası  emek ör güt ü) 

ile başlayan, sonraki yıllarda  UNCETDG ( Avr upa Bi rli ği  t ehli keli  maddel eri n 

taşı nı mı  uz manl arı  ko mi tesi)  t arafı ndan geliştirilip yayı nl anan ve bugüne kadar  11 

kez güncellenen t ehli keli  maddel eri n t aşı nı mı  il e il gili  yayı nı,  t ehli keli  maddel eri n 

ul usl ararası  sı nıflandır ma kriterleri ni  i çeri yordu.  Son ol arak da  1992’ de UNCED 

( Avr upa Bi rli ği  Çevre ve Geliş me Konferansı)  kapsa mı nda geçen ve ulusl ararası 

ör gütleri n önderliği nde hazırlanan GHS ( Zarar  sı nıflandır ma ve etiketlendir me 

küresel  uyu ml ul uk sistemi )  yukarı da bahsedilen a maç i çi n geliştiril mi ştir.  Aşağı da, 

tehli keli  maddel eri n zarar  derecel eri ni n bu siste me göre sı nıflandırıl ması  ve 

sı nıflandır ma kriterleri  genel  bir  şekil de Tabl o 2. 15’ de veril mi ştir.  Son ol arak da  akut 

toksisite ile ilgili örnek açı kl ayı cı bir kısı m bul unmakt adır (İ LO, 2001).  

 

Tabl o 2. 15 GHS Küresel  uyu m si ste mi  t ehli keli  madde zarar  sı nıflandırması  (İ LO, 

2001) 
 

Fi zi ksel Zararl arı na Göre Sı nıflandı r ma  

 Yanı cı  Sı vılar  (  4  zarar  düzeyi  vardır.  1.  Zarar  düzeyi  en  yüksek  zararı,  4.  Zarar  düzeyi  en  düşük  zararı 

te msil eder) 

 Yanı cı katılar (2 zarar düzeyi vardır) 

 Yanı cı gazl ar (2 zarar düzeyi vardır) 

 Pirofori k sı vılar (1 zarar düzeyi vardır) 

 Pirofori k katılar (1 zarar düzeyi vardır) 

 Kendiliği nden ısınan maddel er (2 zarar düzeyi vardır) 

 Kendiliği nden reaktif maddel er (1 zarar düzeyi vardır) 

 Suyl a te mas halinde yanıcı gaz çıkaran maddel er (3 zarar düzeyi vardır) 

 Oksitleyi ci sıvılar (3 zarar düzeyi vardır) 

 Oksitleyi ci katılar (3 zarar düzeyi  vardır) 

 Oksitleyi ci gazl ar (1 zarar düzeyi vardır) 

 Or gani k peroksitler (1 zarar düzeyi vardır) 

 Patlayı cılar (1 zarar düzeyi vardır) 

 Met allere korozifler (1 zarar düzeyi vardır) 

Sağlı ğa Ol an Zararl arı na Göre Sı nıflandı r ma  

 Akut  t oksisite  --  Ağı z  yol uyl a  ( 5 zarar  düzeyi  vardır.  1.  Düzey  en  yüksek  zararı,  5.  Düzey  en  düşük  zararı 

göst er mekt edir) 

 Akut t oksisite -- Deri te ması (5 zarar düzeyi vardır) 

 Akut t oksisite -- Nefes yol uyla (5 zarar düzeyi vardır) 

 Deri yi tahriş edi ci/ Kor ozif (3 zarar düzeyi vardır) 

 Gözü tahriş edi ci/ Korozif) (2 zarar düzeyi vardır) 

 Nefes yolları nda aşırı duyarlılığa sebep ol an (1 zarar düzeyi vardır) 

 Deri te ması ile alerji k reaksi yona sebep ol an (1 zarar düzeyi vardır) 

  Yu murta hücrel eri nde mut asyon (2 zarar düzeyi vardır) 

 Kanseroj en (2 zarar düzeyi vardır) 

 Ür e meye t oksi k (2 zarar düzeyi vardır) 

 Hedef organ siste mati k t oksisite -- Akut (2 zarar düzeyi vardır) 

 Hedef organ siste mati k t oksisite -- Kroni k maruz kal ma (2 zarar düzeyi vardır) 

 Suda t oksi k -- Akut (3 zarar düzeyi vardır) 

 Suda t oksi k -- Kr oni k (4 zarar düzeyi vardır) 
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n ATEi

Ci

ATEmix

100

Akut  Toksisite:  Akut  t oksisite,  bir  maddeye bir  kerelik ağı z yol u yada deri  teması  il e 

mar uz kal ma,  24 saat  boyunca birden fazl a maruz kal ma ve 4 saatli k sol unu m il e 

mar uz kal ma sonucu gör ülen t ers  et kiler  referans  alı narak sı nıflandırıl mı ştır. 

Değerler  yakl aşı k LD50 ( ağı z yol u,  deri  t e ması)ve LC50   (sol unu m)  ol arak t abl o 

2. 16’da veril mi ştir.  

 

Tabl o 2. 16 Akut t oksisite zarar sı nıfları ve LD50 , LC50 değerleri (İ LO, 2001)  
 

Mar uz kal ma 

yol u 

 Kat egori 1  Kat egori 2  Kat egori 3  Kat egori 4  Kat egori 5 

Ağı z yol u ile 

( mg/ kg) 

 5  50  300  2000 5000 b 

Deri teması 

( mg/ kg) 

 

 50  200  1000  2000 

Gaz (ppm)  

  a 

100  500  2500  5000 

Buhar ( mg/l)  

  a 

0. 5  2. 0  10  20 

Toz and 

Mi stler mg/l) 

  a 

 0. 05  0. 5  1. 0  5 

a  :  Sol unu m değerl eri  4  saatlik mar uz  kal ma  t estleri ne dayan makt adır.  1  saatlik ma r uz  kal ma 

testleri nden el de edilen değerlerler gazlar ve buharl ar içi n 2, toz ve mistler içi n ise 4 ile bölünmeli dir.  

b  :  Bu  kat egori  düşük akut  t oksisiteye  sahi p maddel eri  t anıml a mak  a macı ndadır.  Fakat  belirli  koşull ar 

altı nda hassas popül asyonl ara tehli keli olabilirler. 

 

Kat egori  bir  en yüksek zehirliliği,  kat egori  5 i se göreceli  ol arak düşük akut 

toksisiteyi  göst erir.  Karışı ml ar  i çi n i se Tah mi ni  toksisi de değeri  aşağı daki  şekil de 

hesapl anır; 

 

                 (2. 6) 

 

 

Ci   = i içeri ği ni n konsantrasyonu (i = 1, 2,.......... n) 

ATEi   = i içeri ği mi m t ahmi ni akut t oksisite değeri  

ATEmi x = Karışı mı n tahmi ni akut toksisite değeri 
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Ör nek :  Y maddesi  halı  te mi zl e mede kullanılan bi r  ki myasal dır  ve A karışımı  hali nde 

sunul makt adır.  Karışı m % 18 Y maddesi  ve su i çer mekt edir.  Bu dur umda  A 

maddesi ni n sı nıfı aşağı daki yönt e m ile bul unmaktadır.  

 

Y maddesi ni n literat ürden bul unan t oksisite verileri tabl o 2. 17’de göst eril miştir. 

 

Tabl o 2. 17 Y maddesi için t oksisite verileri 
 

Deney ti pi Deneysel sonuçl ar GHS kat egorisi 

Fare, ağı z yol u ile bir kere ATEi  = 200 mg/ kg Kat egori 3 

Fare,  bir  kereli k 4 saatli k 

buhar sol unu mu 

ATEi  = 5 mg/l Kat egori 3 

Deri teması  Veri yok  

  

A karışı mı nı n sı nıflandırıl ması  i çi n karışı mı n t ahmi ni  t oksisite değeri aşağı daki 

eşitlikten;  

 

 100 / ATEmi x = ATEi / %                  (2. 7) 

 

ATEmi x = 100 * ATEi / %                  (2. 8) 

 

ise akut ağı z yol u ile maruz kal ma t oksisitesi;  

 

ATEmi x = 100 * 200 / 18 

 

  = 1111 mg/ kg  ( Kat egori 4) , olarak bul unur.  

 

Akut sol unu m t oksisitesi ise; 

 

ATEmi x = 100 * 5 / 18 

 

  = 27, 8 mg l ( Kat egori 5) ol arak bul unur. 

 

Di ğer  bir  ul usl ar  arası  çalış mada I LO (i nternati onal  l abour  Or gani zati on), 

UNEP( Birleş mi ş  Mi lletler  Çevre Kor uma  Teşkilatı)  ve EU( Avr upa Bi rili ği) 
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tarafı ndan gerçekl eştirilen ‘ ‘ Ul uslar  arası  Ki myasal  Güvenli ği  Pr ogra mı dır  (I PCS). 

Burada da Avr upa ül keleri nde kullanılan i şaretleme  ve  sı nıflandır mal ar  ve t ehli keli 

madde listeleri  ortak bir çerçeveye ot urt ul muş,  Ameri ka ve Kanada gi bi  ül kel erde 

kullanılan siste ml erle karşılaştır mal ar yapıl mı ştır. Bununl a ilgili ol arak; 

 

 Avr upa Birli ği Ül kel eri nde kullanılan tehli ke se mbol ve işaretleri 

 AB’ de kullanılan standart risk ifadel eri ( R -- Listesi)  

 Tehli keli maddel eri n sı nıfları ve eti ketle me şartları ile listeleri 

 I ARC’ı n ( Ul usl ar  arası  kanser  araştır mal arı  kur uluşu)  kansere neden ol an 

maddel er listesi 

 AB ül kel eri nde yasakl anmı ş  yada sı nırlandırıl mı ş  bazı  madde ve ür ünl eri n 

listesi 

 Tehli keli  maddel eri n t aşı nması  i çi n Birleş mi ş  Milletler  zarar 

sı nıflandır ması  

 

veril mi ştir.  

 

Eti ketle me,  kullanı cı nı n bil gilendiril mesi  ve en  öne mli  güvenli k önle mi  ol ması 

açısı ndan t e mel  bir  araçtır.  AB ül kel eri nde eti ketlerde mutl aka bul unması  gereken 

bil giler aşağı daki gi bi dir;  

 

 Ti cari isi m  

 Ür etici ni n, ithal edeni n yada dağıtıcı nı n adresi ve telefon numarası  

 Ma ddeni n ki myasal is mi (yada zararlı bileşeni n kimyasal is mi)  

 Tehli ke se mbol ü  

 Ri sk ifadesi ( R-ifadel eri)  

 Güvenli k ifadel eri (S-ifadel eri)  

 Kont eynır yada paketi n içeri ği ni n mi ktarı  

 

Bu özelli kleri yle ül ke mi zde zararlı  ki myasal  madde ve ür ünl eri  kontrol  yönet meli ği 

ile uyum göst er mekt edir. 

 

Ri sk ifadel eri  kanseroj en,  geneti k,  üre me,  hassasiyet  ve gi derile meyen sağlık et kileri 

ile il gili dir.  4 risk ifadesi  ve 4 güvenli k ifadesi,  riskl eri n açı kl anması  ve en uygun 
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güvenli k önl e mi ni  belirtecek şekil de kullanılır. Ül ke mi zde t ehli keli  kimyasallar 

yönet meli ği nde de EK VII  ol arak,  ‘ ‘risk dur umları  ve ko mbi nasyonl arı başlı ğı  il e 

aynı liste kullanıl makt adır. Bu liste Ek D’ de verilmi ştir.  

 

Tehli ke sı nıfı nı  belirt mek a macı yl a kullanılan harf  ve se mboller  de aşağıdaki  t abl o 

2. 18’de göst eril di ği gi bi dir.  

 

AB ül kel eri nde,  t ehli keli  maddel eri n sı nıflandırıl ması,  eti ketlenmesi,  se mbol  ve di ğer 

ifadel eri n kullanıl ma şartları,  soruml ul uk ve diğer  büt ün konul ar  il e i lgili  yasal 

düzenl e me i ncel endi ği nde ül ke mi zdeki  t ehli keli  ki myasal  maddel er  yönet meli ği  il e 

genel anl a mda çok benzedi ği görül mekt edir.  

 

Avr upa Birli ği  ül kel erinde sağlı k ve çevre üzeri ne ol an et kileri nden dol ayı 

yasakl anmı ş  yada kullanı mı  sı nırlandırıl mı ş  kimyasalları n listesi  de EK E’ de 

veril mi ştir. 

 

Son ol arak bir  karşılaştır ma yapılabil mesi  içi n seçil mi ş  bazı  sı nıflandır ma 

siste ml eri ndeki zarar kategorileri tabl o 2. 19’da veril mi ştir. 
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Tabl o 2. 18: AB ül kel eri nde tehli ke sı nıfını belirten harf ve se mboller (IPCS, 2002)  
 

Harf Tehli ke sı nıfı Se mbol  

 

E 

 

Patlayı cı 

 

 

 

 

O 

 

Oksitleyi ci 

 

 

 

 

F 

 

Parlayı cı 

 

 

 

 

F+ 

 

Çok Parlayı cı 

 

 

 

 

T 

 

Toksi k 

 

 

 

 

T+ 

 

Çok Toksi k 

 

 

 

 

C 

 

Kor ozif 

 

 

 

 

Xn 

 

Zararlı ( T’den daha az) 

 

 

 

 

Xi  

 

Tahriş edi ci ( C’ den daha az) 

 

 

 

 

N 

 

Çevre içi n tehli keli 
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Tabl o 2. 19 Bazı sı nıflandır ma siste ml eri içi n zarar kat egorileri (IPCS, 2002) 
 

Parlayıcı + + + + +

Patlayıcı + + + + +

Oksitleyici + + + + +

Reaktif + + + + +

Korozif (metal) + + n n +

Toksik (diğer) + - + + +

Tahriş edici + - + + +

Korozif (doku) + + + + +

Hassasiyete neden olan + - + + +

Kanserojen + - + + +

Üremeye etki** + - + + +

mutagen + - + + +

Radyoaktif - + n n n

Bulaşıcı - + n n n

Diğer*** - + n n n

n n

SAĞLIĞA ZARAR

Toksik(akut)*

Çevre - + +

+ +

Zarar Kategorisi

ÖZEL ZARALAR

+

FĠZĠKSEL ZARAR

Sıkıştırılmış gaz - + n n +

+ +

ILO UN RTDG AB USA KANADA

 

Açı kl a mal ar; 

+ : Tanı ml an mı ş kategori 

n  : Di ğer yasa ve kurallarla tanıml an mı ş 

-  : Tanı ml an ma mı ş  

*  : Ağı z yol u, deri te ması ve nefes yol u ile maruz kal ma t oksisitesi ni içerir 

**  : Üre meye be geliş meye olan toksisiteyi içerir  

***  : UN RTDG’ ye özgüdür; ul usal taşı ma yasası içerir. 

UN RTDG : Birleş mi ş Milletler Tehli keli Maddel eri n Taşı nması Tavsi yeleri  
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2. 2 Ki myasal Maddel eri n Çevredeki TaĢı nı m, DönüĢ üm Yoll arı  

 

Ki myasalları n çevredeki t aşı nı m ve  dönüşümü çok kapsa mlı  ve geniş  bir  konudur. 

Taşı nı m ve  dönüşüm ilişkileri ni n belirlenmesi  ve t anı ml anması, mat e mati k 

modellerle açı kl anması,  bu ki myasalları n yönetimi  açısı ndan öne mli dir.  Taşı nı m ve 

dönüşüm ilişkileri  çok çeşitlidir.  Bu pr osesleri n derecel eri  ve hı zl arı nı n, 

or gani z mal arı n bu ki myasallara mar uz kal ması nda deri n et kileri  var dır.  Bu 

pr osesl eri n derece ve hı zları aşağı daki özelli klere bağlı dır; 

 

 Fi zi ksel ve ki myasal özellikler 

 Çevre ile ilgili para metreler 

 Bazı prosesler içi n yayılma/ dökül me karakteristikl eri 

 

Bi r  ki myasal a çevresel  mar uz kal manı n değerlendiril mesi  i çi n t aşı nı m ve dönüşü m 

pr osesl eri  ile il gili  veriler,  yayıl ma karakt eristikl eri  ve hı zl arı  ile il gili  verilerle 

mat e mati ksel  modeller  yol uyl a birleştirilerek ki myasalları n dağılı mı  ve yayılı mı 

tahmi n edilebilir.  Mat e mati k modelleri n seçil mesi çeşitli  yöneti m a maçl arına  uygun 

ol arak yapılır.  Yani,  senteti k bir  ki myasalı n dirençlili ği  ve küresel  dağılı mını,  sı nırlı 

ve belirlenmi ş  bir  al andaki  kirletici  e mi syonl arın dağılı mı nı  yada nokt asal  bir 

kaynakt an yayılan bir  ki myasalı n yada kirleticini n dağılı mı nı  t ahmi n etmek üzere 

farklı modeller seçilir. 

 

Modelle me  i çi n çevreyi  hava,  su,  t oprak yada sedi ment  ve bio mas  gi bi 

ko mpartı manl ara ayır mak kl asi k bir  yakl aşımdı r.  Bu ko mpartı manl ar,  alt 

ko mpartı manl ara da ayrılabilir.  Ki myasallar  bu ko mpartı manl ar  arası nda,  herhangi 

bir  faz değişi kliği ne uğra madan ho moj en adveksiyon ve di spersi yon pr osesleri  il e 

taşı nabilir.  Bir  di ğer  seçenek ol arak bu kimyasallar  ko mpartı manlara yada 

ko mpartı manl ar  arası  hetor oj en pr osesl erle ( buharlaş ma,  özü mse me  vb. )  taşı nabilir. 

Aşağı daki  şekil  2. 6’da çevrede gerçekl eşen başlıca t aşı nı m ve  dönüşüm pr osesl eri 

göst eril mekt edir ( Wollf, C. , J., M., Crossl and, N., O. , 1991).  

 

Ko mpartı man modelleri nde her  ko mpartı man,  araları nda gerçekl eşen transferl eri n ve 

ki myasal/fizi ksel  dönüşü ml erdeki  kayı p ve kazançları n dengel endi ği  bir  biri m 
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ol uşt urur.  Böyl ece,  t er modi na mi k prensi pl er  kullanılarak ki myasal  dağılımı  her  biri m 

içi n bul unabilir  ( CEPA,  1993).  Aşağı da bir  ko mpartı man i çi n söz konusu kazanç ve 

kayı pl ar  şekil  2. 7’de gösteril miştir.  Kayı p ve kazançl ara ör nek ol arak,  Californi a 

Çevre Kor uma  Ör güt ü Toksi k Maddel eri n Kontrol ü Depart manı  ( DTSC)  i çi n 

hazırlanan Cal TOX modeli ndeki  7 adet  ko mpartı man i çi n kazanç ve  kayı pl arı n 

göst eril di ği liste tabl o 2. 20’ de veril mi ştir ( CEPA, 1999).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

      

Açı kl a mal ar;  

* Bd : Bi odegredasyon   

   Hd  : Hi droliz   

   Pt  : Fot otransfor masyon  

**Root  zone  :  Kök  t abaka,  0 i l e  1, 5 m arası nda  deği şen,  ort al a ma  ol arak 0, 9 m alı nabilecek t oprak 

tabakası. 

*** Vadoz tabaka : Kök tabaka ile yer altı suyu arası ndaki tabaka 
 

Şekil  2. 6.  Çevredeki  başlıca t aşı nı m (          )  ve dönüşüm (       )  pr osesl eri nin şe mati k 

di yagra mı ( Wollf, C., J., M. , Cr ossland, N., O., 1991).  

 

 

               

Bit ki 

tabakası 

*Bd 
Yüzey t oprağı  

Yüzey 

**Kök tabaka 

*Bd 

***Vadoz tabaka 

*Bd 

Yer altı su tabakası  
Sedi ment  

Yüzeysel su 

*Bd, Hd, Pt  

Strat osfer 

Tr oposfer 

*Bd, Hd 
*Bd, Hd  

*Pt  

*Pt, Hd 
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Şekil  2. 7.  Çevresel  t aşını m ve dönüşüm modeli nde kayı pl arı n ve kazançl arı n 

dengel enmesi ( CEPA, 1993).  

 

Çevreni n bileşenl eri ni n arası nda bit ki  ört üsü yada di ğer  deyişle bi omas,  diğerleri  il e 

karşılaştırıldı ğı nda r öl atif  ol arak küçük bir  mi ktardır.  Kütle dengesi  bakı mı ndan 

ki myasalları n çevrede dağılı mı  düşünül düğünde öne msi z kal makt adır.  Fakat, 

bi ot a’nı n zararlı  ki myasallara mar uz kal ması  ve bi oti k t aşı nı m ve et kiler 

düşünül düğünde ki myasalları n bi omasa ve bi omas  t arafı ndan t aşı nı mı  öne mli  hal e 

gel mekt edir.  

 

Ki myasallar,  farklı  kompartı manl ar  yada aynı  ko mpartı man i çerisi ndeki  farklı 

bileşenler arası nda taşı nır. Aynı za manda dönüşüme de uğrarlar.  

 

2. 2. 1 TaĢı nı m 

 

Ki myasalları n çevrede t aşı nı mı  ho moj en yada het eroj en ol abil mekt edir.  Ho moj en 

taşı nı m bir  ki myasalı n faz değişi kli ği  ol maksı zın hareket  et mesi dir.  Su yada hava 

akı ml arı  il e hareket  et me yada difüzyon buna örnektir.  Het eroj en t aşı nı m i se dai ma 

bir  faz değişi kli ği  i çerir.  Ör neği n bir  ki myasal su ve hava t abakal arı arası ndan 

geçerken gaz fazdan çözün müş  faza geçer.  Ki myasalları n çevresel  ko mpartı manl ar 

arısı nda hareketi  het erojen t aşı nı m sırası nda olur.  He m het eroj en he m ho moj en 

taşı nı m kompartı manl ar arası nda ve içi nde görül ür, fakat het eroj en taşı nı m baskı ndır.  

 

Hava ve su böl üml eri  içi ndeki  ana pr oses  gazları n ve çözün müş  ki myasalları n 

ho moj en t aşı nı mı dır.  Toprak ve sedi ment  böl üml eri  %50 --  60 hava ve su i çerebilir. 

Ki myasal içeri k ve 
konsantrasyon 

Kaynakl ar 

Di ğer        

ko mpartı manl ardan    
gel en akı ml ar 

Dönüşüm ve 
bozun ma 

Dönüşüm ve 
bozun ma 

Di ğer 

ko mpartı manl ara 
akı m 

İl gili sı nırın 
dı şı na taşı nma 

Kazançl ar

  

Kayı pl ar

  

Ko mpartı man
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Bu bil eşenler,  yavaş  ol makl a birli kte t oprakt a t aşınır  ve bu yüzden he m homoj en he m 

het eroj en taşı nı m t oprak ve sedi ment içi n öne mli hal e gel mekt edir 

 

Tabl o 2. 20.  Ki rleticileri n,  7 çevresel  ko mpartı man arası ndaki  değişi m ve  kayı pl arı  il e 

ilgili prosesl eri n özeti ( CEPA, 1999).  
 

Ko mpartı man Kazançl ar Kayı pl ar 

1. Hava ( He m 

gaz fazı he mde 

trafosferdeki 

parti külleri) 

 Toprakt an difüzyon 

 Bit ki ört üsünden difüzyon 

 Yüzeysel sudan difüzyon  

 Tort u hali ndeki toprak 

parti külleri ni n yeni den askıda 

hal a geç mesi  

 Ki rletici kaynak 

 Ze mi n-yüzey t oprağı na difüzyon 

 Yüzeysel suya difüzyon 

 Bitli ört üsüne difüzyon 

 Yağ murl a yı kanma  

 Konveksi yon kayı pl arı 

 Toprakt a biri kme 

 Bit ki ört üsünde biri kme  

 Yüzeysel suda biri kme  

 Ki myasal/ Fi zi ksel dönüşüml er  

2. Bitki 

tabakası (bitki 

ört üsü) 

 Havadan gelen parti küllerin 

biri kmesi 

 Yaprakl ardan alı nma  

 Root zonedan kökl er ile alınma  

 Yaprak yüzeyi nden difüzyon 

 Yaprak yüzeyi nden yı kanma  

 Ki myasal/ Fi zi ksel dönüşüml er  

Ze mi n -- Yüzey 

toprağı  
 Havadan difüzyon 

 Root zonedan difüzyon 

 Yağ murl a havadan sı yır ma 

 Hava parti külleri ni n kuru 

depol anması  

 Ki rl etici kaynak,  

 Havaya difüzyon  

 Root zone t oprağa difüzyon  

 Root zone t oprağa adveksiyon 

 Toprak sol üsyonunun akışı 

 Yüzeysel suya erozyon 

 Toprak parti külleri ni n askı hale 

gel mesi 

 Ki myasal/ Fi zi ksel dönüşüml er  

Kök tabaka 

toprağı  
 Ze mi n -- yüzey t oprağı ndan 

difüzyon 

 Ze mi n -- yüzey t oprağı ndan 

adveksi yon 

 Ki rletici kaynak  

 Ze mi n- yüzey t oprağı na difüzyon  

 Vadose zone t oprağa i nfiltrasyon 

(sız ma)  

 Ki myasal/ Fi zi ksel dönüşüml er  

Vadose zone 

toprak 
 Root zone t oprağı ndan 

infiltrasyon 

 Ki rletici kaynak 

 Yer altı su tabakası na sızma  

Yüzeysel su   Havadan difüzyon 

yağ murl a yı kanma  

 At mosferi k parti külleri n 

biri ki mi  

 Toprak sol üsyonunun akışı 

 Erozyon ( mi neral akışı) 

 Sedi mentten difüzyon 

 Sedi menti n askı hale geçmesi  

 Ki rletici kaynak 

 Sedi ment biri ki mi  

 Buharı n havaya difüzyonu  

 Sedi ment e difüzyon  

 Yüzeysel suyun taş ması  

 Ki myasal/ Fi zi ksel dönüşüml er  

Sedi ment 

tabakası  
 Yüzey suyundan difüzyon 

Sedi ment biri ki mi (yüzeysel 

sudan) 

 Yüzeysel suya difüzyon  

 Sedi menti n askı hale geçmesi  

 Ki myasal/ Fi zi ksel dönüşüml er  

.   
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2. 2. 1. 1 Ho moj en TaĢı nım 

 

İki  ti p ho moj en t aşı nım t i pi  vardır;  adveksi yon ve di spersi yon.  Adveksi yonda 

ki myasallar  konsantrasyonl arı nda değiş me  ol maksı zı n çevre bileşenleri nin parçal arı 

ile yer  değiştirirler.  Bu pr oses  ki myasalları n açığa çı ktı ğı/ dökül düğü yerden uzak 

al anl ara t aşı nı mı nda oynadı ğı  rol  iti bari yl e öneml i dir.  Di spersi yon ile taşı nı mı  i se 

ki myasal konsantrasyonunun seyrel mesi izler.  

 

Havada ve suda bu taşı nı m t ürleri  i ncel endi ği nde,  adveksi yonun yerçeki mi 

kuvveti nden yada gerilim kuvvetleri nden kaynakl andı ğı  gör ül ür.  Bu kuvvetlerle 

çevresel  bileşenl er,  yani,  hava,  su ve katı  parçal ar,  bunl arla birleşen ki myasallarla yer 

değiştirler.  Bu pr oses  i çin en öne mli  para metre hava i çi n r üzgar  hı zı,  su i çin i se akı m 

hı zı dır.  Katı  parçal ar  i çin i se yoğunl uk farkl arı,  parti kül  boyut u,  t ürbül ans  gi bi 

para metreler  öne m kazanır.  Yoğun gazl ar  i çi nde hava ve gaz arası ndaki  yoğunl uk 

farkl arı  adveksi yon bi çi mi nde t aşı nı ma sebep ol ur.  Havada,  gaz hali ndeki 

ki myasalları n yada suda çözün müş  maddel eri n di spersi yon ile t aşı nı mı nda kütl e 

taşı nı m katsayısı  di spersiyon katsayısı na ve t aşı nımı n gerçekl eştiği  yol un uzunl uğuna 

bağlı dır  ( Wollf,  C et  al.,1991).  Ör neği n dur gun sul arda t ürbül ans  çok küçükt ür  hatta 

yokt ur.  Bu dur umda di spersi yon katsayısı  ki myasalı n mol ekül er  difüzyon katsayısı 

ile bul unur  ve bu yüzden di spersi yon ile t aşı nım çok yavaştır.  Özel  bir  dispersif 

taşı nı m şekli türbül ansı n jet yada yüzen bul ut ile oluşt urul duğu birincil seyrel medir.  

 

Islak ve kur u biri kme,  sedi ment asyon ve askı  hal e geç me  ve pestisitlerl e yükl ü 

parti külleri n r üzgar  erozyonu gi bi  pr osesl er  ho moj en pr osesl erdir.  Son t aşı nı m şekli, 

sadece bu parti küllere i lgili  ol an ki myasallar  içi n öne mli  ol acaktır.  Bunl ar  suda 

yüksek çözünürl üğü ol an;  yani  yağ mur  da ml al arına yüksek il gisi  ol an yada düşük 

buhar  bası ncı  ve l og octanol/  su katsayısı  5-6 dan büyük ol an ( bir  ki myasalı n katı 

parti külleri n or gani k kı sıml arı na yüksek il gisi  ol duğunu göst erir)  ki myasallardır.  Bu 

ki myasalları n çok az kı smı  havada yada sudadır. Bu yüzden çoğu dur umda r üzgar 

erozyonu prosesi ihmal edilir. ( Wollf, C. Et al., 1991).  

 

Toprakt a yada t oprağa olan ho moj en t aşı nı m düşünül düğünde t oprağı n doy muş  ve 

doy ma mı ş  ol arak i ki  t abakaya ayrıl dı ğı nı  bil mek gerekir.  Doy ma mı ş  t abakada t oprak 

parti külleri arası nda hava ve su, doymuş tabakada ise sadece su vardır.  
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Doy ma mı ş  t abakada havanı n adveksi yonu zor  gör ül mesi ne rağ men suyun 

adveksi yon ile t aşı nı mı  yağ mur  ve buharlaş ma nedeni  il e gör ül mektedir.  Bu 

taşı nı mı n hı zı  t oprağı n geçirgenli ği ne ve yerçeki mi  kuvveti ne bağlı dır. Doy muş 

tabakada i se suyun adveksi yon ile t aşı nı mı  t oprağı n yada sedi menti n geçirgenli ği 

yanı nda hi droli k eği me  da bağlı dır.  Toprakt a yada sedi mentte t ürbül ans  gözük mez. 

Bu yüzden hava ve su ile dispersi yon çok yavaştır.  

 

2. 2. 1. 2 Heterojen TaĢı nım  

 

Het eroj en t aşı nı m,  ki myasalları n farklı  çevresel  ko mpartı manl ar  arası nda t ransferi ni 

içerir.  Ho moj en t aşı nımdan farklı  ol arak konsantrasyon farklılıkları ki myasalı n 

çevresel  bileşenler  arası ndaki  dağılı m katsayısı  (partition coefficient)’na da bağlı dır.  

Hava ve su arası ndaki  het eroj en t aşı nı mda dağılım katsayısı  Henr y Kanunu Sabiti 

( Henr y’s  La w Const ant) ol arak ifade edilir.  Bu sabit,  denge dur umunda bir  sı vı nı n 

üzeri ndeki  gazda bul unan ki myasal  akti viteni n sudaki  ki myasal  akti viteye oranı 

ol arak öl çül ür  ( CEPA,  1999).  Genelli kle bir ki myasalı n gaz fazı ndaki  kı s mi 

bası ncı nı n sudaki  konsantrasyonuna oranı  ol arak i fade edilir.  Suda çözünürl üğü az 

ol an ki myasallar  i çi n saf  maddeni n buhar  bası ncı nı n sudaki  çözünürl üğüne oranı 

ol arak tahmi n edilebilir.  

 

Toprak ve sedi ment  arası nda het eroj en t aşı nı m ihmal  edilir.  Havada,  hava ve katı 

maddel er  yada su da ml acı kl arı  arası nda,  suda ise su ve askı da katılar arası nda 

het eroj en t aşı nı m ol abilir.  Toprakt a yada sedi mentte het eroj en t aşı nı m parti küller 

arası ndaki hava, su ve katı maddel er arası nda görülebilir. 

 

Genelli kl e modelle mel erde,  çevresel  ko mpartı manl ar  arası nda het eroj en t aşı nı mı n 

çok hı zlı  ol duğu,  bu yüzden dengeni n sağl andı ğı  kabul  edilir.  Su ve askıda katılar 

yada sedi ment  arası ndaki  t aşı nı m düşünüldüğünde bu kabul ün geçerlili ği 

tartışıl makt adır ( Wollf, C. Et al., 1991).  

 

2. 2. 2 DönüĢüm  

 

Çevrede gerçekl eşen öneml i  dönüşüm pr osesleri  bi yol oji k ayrış ma ( bi odegradati on), 

fot otransfor masyon ( phot otransfor mati on),  hidrolizdir  ve oksi dasyon -- 

redüksi yondur.  Bu dönüşü ml eri n ki myasalları n dirençlili ği  üzeri ndeki et ki si  çok 

fazladır  ve konsantrasyonl arı  öne mli  derecede azaltırlar.  Her hangi  bir  dönüşü m i çi n 
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bir  maddeni n yarılanma süresi ni n bili nmesi  dirençlili kle il gili  yararlı  bir  i ndeks 

sağlar.  Bu pr osesl er  verilen bir  ki myasalı n çevredeki  dirençlili ği  ve for ml arı nı 

belirledi ği  i çi n il gili  t ürleri n mar uz kal abileceği  madde mi kt arları nı  ve tipl eri ni  de 

belirler.  Ki myasalları n çevredeki  dağılı m ve yayılı mı nı  modelle mek i çi n günl ük, 

mevsi mli k ve hatta yıllık verilere i hti yaç ol abilir.  Fakat  uygul a mada bu pr osesl eri n 

kuantitatif  ol arak t ahmi ni,  a mpiri k bil gi  eksi kli kleri nden dol ayı  zordur.  Aşağı da bu 

dönüşüm prosesleri ile ilgili özet bil giler veril mi ştir. 

 

2. 2. 2. 1 Bi yol oji k AyrıĢma  

 

Bi yol oji k ayrış ma suda,  t oprakt a ve sedi ment te meydana gel mekt edir.  Geni ş 

enzi mati k kapasiteleri nden dol ayı  mi kroorgani zmal ar  bir  çok i norgani k ve  or gani k 

bileşi ği  dönüşt ür me  yeteneği ne sahi ptir.  Bu gi bi  dönüşüml er  kı s mi  ayrış ma 

( DDT’ ni n DDE’ ye dönüş mesi),  mi neralizasyon ( CO2  ve suya ayrıştırma)  yada 

kararlı  ürünl ere dönüşt ür me (arsenattan metil  arseni kallere dönüşt ür me)  şekli nde 

ol makt adır.  Or gani k kimyasalları n bi yol oji k dönüşüme  yat kı nlı kl arı ki myasal 

yapıları ndan hareketle tahmi n edilebilir.  Bi yol ojik ayrış ma  hı zl arı,  düşük substrat 

konsantrasyonl arı  i çi n Monod denkl e mi nden t üretil mi ştir.  Bi yol oji k ol arak ayrışabilir 

maddel eri n ayrış ma  hı zları nı n belirli  bir  eşi k konsantrasyonun altı na düştükl eri nde 

hı zlı  bir  şekil de değişti ği  gözl enmi ştir.  Aer obi k ayrış ma  i çi n bu eşi k değeri n genel 

ol arak 1 mg/l ‘ni n altı nda ol ması gerekti ği tahmi n edil mi ştir ( Wollf, C., et al., 1991).  

 

2. 2. 2. 2 Oksi dasyon -- Redüksi yon 

 

Bi rçok or gani k ve inor gani k ki myasal  çevrede oksi dasyon --  redüksi yon 

reaksi yonl arı na uğra makt adır.  Bu reaksi yonl ar  bileşi ği n çevresel  dağılı mı  ve 

taşı nı mı nı  ve t oksi kol ojik özelli kleri ni  et kileyebilmekt edirler  ve su i çeren ort a ml arda 

çok öne mli dirler.  Bir  bileşi ği n oksitlenme  yada indirgenme  kabili yeti ni n göst ergesi 

ol arak redüksi yon pot ansi yeli ni n bili nmesi  öne mli dir.  Redüksi yon potansi yeli  o 

bileşi ği n i ndirgenmi ş  for muna dönüşümündeki  voltaj dır.  Çevreni n bi r  bileşi ği 

indirgeyebil me kabili yetini n bir  göst ergesi  olarak da benzer  şekil de redoks 

pot ansi yeli ni n bili nmesi öne mli dir.  Redoks  potansi yeli  el ektron akti vitesi ni n bir 

öl çüsüdür.  Redox pot ansi yelleri  oksijenli  ortaml arda r öl atif  ol arak yüksek ve 

pozitiftir  (yüzeysel  sul ar),  karasal  alt  böl gel er  ve sedi mentte i se düşük ve negatiftir. 

Bu çevresel  koşullar,  özelli kle çevrede el e mental  for ml arı nda bul unan i nor gani k 
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ki myasallar  i çi n çok öneml i dir.  Ör nek ol arak,  arseni k at mosferde ve yüzeysel  sul arda 

biri ncil  ol arak oksitlenmi ş  f or mda (arsenat),  sedi mentte i se i ndirgenmi ş  f or mda 

(arsenit) bul unur ( CEPA,  1999).  

 

2. 2. 2. 3 Hi droliz 

 

Hi dr oliz genel  ol arak suda ve t oprakt a meydana gel en çok öne mli  bir  pr osestir.  Fakat 

bazı  bileşi kl eri n hi drolizi  havada da gerçekleşebil mekt edir.  Hi droliz özelli kl e 

a mi dl er,  esterler,  karbamatl ar  ve or ganafosfatlar  gi bi  fonksi yonel  gr upl ara sahi p 

ki myasallar  i çi n öneml i dir.  Bu bileşi kler, suyun varlı ğı nda çok çabuk 

değişebil mekt edir  (dakika yada gün).  Ta m t ersi ne kararlı  bileşi kl er  ( kar bon 

tetrakl orür  gi bi  hal oj enli bil eşi kl er)  birkaç bi n yı llık yarılanma ö mürl eri ne sahi ptir. 

Hi dr olitik reaksi yonl ar  H
+

 ve OH
-

 i yonl arı  ile gerçekl eştirildi kleri nden çevreni n 

pH’sı  hi droliz hı zı nı  et kileyen öne mli  bir  para metredir.  Asi di k yada bazi k orta ml arda 

iki nci  derece hi droliz sabitleri  kullanılır.  Nötr  orta ml arda hi droliz hı zı  yavaştır  ve 

hi droliz hızı sabiti biri nci derece alınır ( Wollf, C.,.et al., 1991).  

 

2. 2. 2. 4 Fotoliz 

 

Fot oliz,  güneş  ı şı ğı  et kisiyl e gerçekl eşen reaksi yonl arı  i çer mekt edir.  Doğr udan güneş 

ışığı  sonucu ol uşan reaksiyonl ar  direkt  fot otransfor masyon ve ozon gi bi  fotoki myasal 

ol arak ol uş muş  reaktif  türler  sonucu ol uşan dol aylı  fot otransfor masyon olarak i ki ye 

ayrılabilir.  Bir  ki myasalın f ot oki myasal  dönüşüm pot ansi yeli,  mol ekül ün radyant 

enerji yi  (ultravi ol e ve gör ünür  ı şı k aralı ğı,  240 --  700 n m dal ga boyu)  absor bl a ma 

kabili yeti  ile t ahmi n edilebilir.  Ar omati k hal kalar  i çeren t üm bil eşi kl er,  hal oj en 

içeren bileşi kler  ve doyma mı ş  karbon zi ncirleri ( al kenl er,  al ki nl er)  çevresel  dal ga 

boyl arı ndaki  radyant  enerji yi  absorbl ayabilirler.  Ki myasalları n f otoki myasal 

dönüşümü parçal anma yada yeni den düzenl enme şekli nde ol makt adır.  Parçal anmada 

mol ekül er  bağl ar  kırılarak i ki  serbest  radi kal  oluşur.  Bu dönüşüm,  kimyasalları n 

çevresel  yaşa mı nda büyük r ol  oynar.  Üst  t oprak t abakası ndaki  pestisitler  gi bi 

kirleticiler  i çi n saatler  ve günl er  il e öl çül en yarılanma ö mürl eri  söz konusudur 

( CEPA, 1999).  
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2. 2. 3 Çevresel Dağılı m ve YaĢa m Anali zi 

 

Ki myasalları n çevredeki  dağılı m ve yaşa mı nı n t ahmi n edil mesi  i çi n birçok bil gisayar 

pr ogra mı,  basit  kurallar ve  derecel endir me siste ml eri  mevcutt ur.  Bu progra m ve 

siste ml er  çeşitli  a maçl ara yöneli k ol arak geliştirilmi ştir.  Bu a maçl ar  aşağı daki  şekil de 

sı nıflandırılabilir; 

 

Geni ş  çaplı  dağılı m ve  yaşa m analizi :  Geniş  çaplı  mar uz kal ma 

değerlendir mesi ndeki  ana a maç,  böl gesel  kaynak yada et kiler  t anıml an madan 

ki myasalları n çevre üzerindeki  et kileri ni  bul maktır.  Bu modeller  genelli kl e çok 

ko mpartı manlı  modellerdir.  Genelli kle ko mpartımanl ar  ve bileşenler  arası nda bir 

dengeni n var ol duğu kabul edilir ve yıllık ortala ma veriler kullanılır.     

 

Al ansal  dağılı m ve yaşam analizi  :  Bir  ki myasal,  geniş  çaplı  ol arak herhangi  bir 

çevresel  probl e me sebep ol masa da böl gesel  konsantrasyonl ar  kabul  edilebilir 

sevi yel eri  aşabilir.  Al ansal  mar uz kal ma  değerlendir mesi ni n a macı  belirli  bir  al anda, 

çeşitli  kaynakl ar  sonucu t opl a m çevresel  konsantrasyonl arı n t ahmi ni dir.  Bu al anl ar, 

belirli  bir  al an i çi n at mosferi n aşağı  t abakası,  nehirler  ve göller  gi bi  yüzeysel  sul ar  ve 

yer  altı  su t abakası  ol abilir.  Genelli kle dağılı m ve yaşa m analizi ni n sonuçl arı  i zo-

konsantrasyon eğrileri olarak verilir.    

 

Kaynak bazlı  dağılı m ve yaşa m analizi  :  Bu modeller,  t ek kaynak yada bazen bir 

endüstri yel  al andaki  t oplam kaynakl ar  il e il gilidir.  Bu kaynakl ar  genelli kl e gaz 

e mi syonl arı,  sı vı  atı kl ar  yada sı zı ntılardır.  Genelli kle kı sa süreli  etkil er  söz 

konusudur.  Bu yüzden haki m pr oses  t aşı nı mdır.  Dönüşüml eri n çok yavaş  ol duğu 

kabul  edilir.  Genelli kle tek ko mpartı manlı  model lerdir.  Endüstri yel  hij yen,  çevresel 

kor uma  ve ul usal  ve l okal  yet kilileri n hava,  su ve  yeraltı  suyu kirlenmesi  kalite 

kriterleri ni belirlenmesi gibi amaçl arla kullanılırlar.  

 

Başl angı ç Çevresel Dağılı m Ve Yaşa m Analizi İçin Gerekli Mi ni mu m Paramet rel er: 

Pot ansi yel  mar uz kal ma  ilk ol arak ki myasalı n üreti m hac mi,  kullanı m şekl i,  dağılı m, 

bi yoakü mül asyon ve dirençlili ği  il e belirlenir.  Bir  ki myasal  i çi n hangi  paramet rel eri n 

gerekli  ol duğunu belirlemede genelli kle üreti m hac mi  ve kullanı m şekli  di kkat e 

alı nır.  Ör neği n,  Avr upa Konseyi  Danış ma  Konseyi’nde üreti m hac mi  1 t on/ yıl  dan 

fazla ol an ki myasallar  i çin sadece t e mel  veriler  istenir.  Üreti m hac mi  100 t on/ yıl  dan 

fazla ise daha ayrı ntılı veriler istenmekt edir ( Wollf, C., et al.., 1991).  
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Gerekli mi ni mu m fizi koki myasal özelli kler; 

 

 Oct anol/ Su dağılı m katsayısı 

 Buhar bası ncı  

 Suda çözünürl ük 

 Suda ve t oprakta bi yol ojik ol arak ayrışabilirlik 

 OH radi kalleri ile reaksi yon hı zı, 

 

ol arak sayılabilir. Gerekli görül düğü duruml arda sayı arttırılabilir. 

 

Özellikl e son yıllarda kimyasalları n çevredeki  dağılı m ve yaşa ml arı nı  t ah mi n et me 

met otları  ve pr ogra ml arı nda büyük geliş me var dır.  Bu gi bi  progra ml arı n 

doğr ulanması,  model  t ahmi nl eri  il e ki myasalları n gerçek dünyadaki  dağılıml arı  yada 

deneysel  siste ml eri n karşılaştırıl ması nı  i çer mektedir.  Fakat  bir  çok ki myasalı n 

fizi koki myasal  özelli kleri  ve gerçek dünyadaki  dağılı ml arı  hakkı nda yeterli  bil gi 

bul unma makt adır.  Bu yüzden direkt  öl çüml er, kimyasal  yapı  yada varol an bil gilere 

dayanılarak bu bil gileri n karakt erizasyonu yoğun çalış mal arı n konusunu 

ol uşt ur makt adır. 
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3. ÇEVRESEL RĠ SK DEĞERLENDĠ RME  

 

Yüzyıllar  boyunca mat emati kçiler  ve bili m adaml arı   öngör ülen sonuçlarda belirsizli ği 

analiz et mek a macı yl a ol asılı k ve i statisti k t eorileri  geliştirdiler.  Bu t eorileri n ort aya 

çı kardı ğı  bir  kavra m ol an risk,  kullanıl ması  ve yor uml anması  zor  bir  keli medir.  Ri sk 

değerlendir mesi  farklı  bir  kavra m ol arak,  gel eceğin t ahmi ni nde belirsizli ği i fade et mek 

içi n kullanılan bili msel  bir  met ott ur.  Fakat  risk kavra mı nı n ve risk değerlendir mesi ni n 

çevre ve çevreyi  il gilendiren faali yetler  i çi n yoruml anması  daha zor dur ve  farklı  bir 

bakış  açısı  gerektirir.  Çevresel  risk değerlendirmesi,  i nsan akti viteleri  sonucu,  doğal 

çevrede yada doğal  çevre yol u il e ol uşan i stenmeyen et kileri n ol asılı kl arı nı n 

değerlendiril me pr osesi dir.  Bu  özelli ği  il e ka muda ve özel  sekt örde çeşitli  proj el eri n 

değerlendiril mesi nde öneml i  yer  t ut makt adır.  Bu pr oj e çalış mal arı,  yasal  düzenl e mel er 

ve politi kalar,  düşük konsantrasyonl u bir  t oksi k maddeye uzun süre mar uz kal ma,  ci ddi 

kaza pot ansi yeli  (endüstriyel  patla mal ar  gi bi)  yada yok edi ci  mühendisli k ve si st e m 

hat al arı gi bi konul arı içermekt edir. 

 

3. 1 Tanı ml ar 

 

Ri sk :  Bir  madde veya bi r  ol ayı n belirli  koşullar  altı nda ort aya çı karacağı 

ol umsuzl uğun ol asılı ğı dır.  Ri ski n i ki  bileşeni  vardır;  ol umsuz bir  ol ayı n meydana gel me 

ol asılı ğı ve ol umsuz ol ayın sonuçl arı ( Talı nlı, 1999)  

 

Belirli  bir  zararı n meydana gel me  ve  bir  ol ayın i stenmeyen sonuçl arı nın şi ddeti ni n 

frekansı nı n yada ol asılı ğını n kombi nasyonu ( Pritchard., P., 1997)  

 

Bu t anı mda ol asılı k ve şi ddeti n ne şekil de birleştirileceği  açı k değil dir.  Aşağı daki 

ör nekt en;  

 

 ( A) % 0. 01 ol asılı kla 1 kişi ölecek, ve 

 ( B) % 0. 0001 ol asılı kla 100 kişi ölecek.  
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Ri ski n hangi  seçenek i çin daha fazl a ol duğu ol asılı k ve şi ddeti n birbiri il e çar pı mı 

sonucu bul unabilir. Burada her i ki seçenek içi nde riskl er eşit çı kmakt adır(A=B).  

 

Çevresel  riskl eri n karşılaştır ması  i se daha zor dur. Çünkü;  ol ayl arı n şi ddeti ve  öne mi ni 

öl ç mek içi n dahi ünifor m bir ölçüm met odu yokt ur.  

 

Tehli ke :  Mevcut  bir  organi z ma veya yapı ya zarar  ver mek gi bi  i stenmeyen sonuç 

doğuracak pot ansi yel e sahi p durumdur.  

 

Zarar :  İnsan,  çevre ve mallara zarara sebep ol abilecek pot ansi yel e sahi p madde, 

dur um yada akti viteni n doğal karakteristi ği ( HAZMAT,  2002).  

 

İnsan ve ekol oji k siste ml erde t ers  et kilere sebep ol ma  pot ansi yeli  ol arak da 

tanı ml anabilir  ve bir  maddeni n t oksi k ve di ğer özelli kleri ni  karakt erize et mek i çi n 

kullanılır  ( Henau,  H.,  ve di ğ.,  1998).  Farklı  zarar  kat egorileri,  meydana gel en zararı n 

farklılığı ndan ort aya çık mı ştır.  Ekosiste me  zararlı  ol an bir  dur um halk güvenli ği 

açısı ndan zararlı  ol mayabilir.  Ör neği n;  bir  gölün çok yakı nı ndaki  pr opan t ankı ndan 

(patla ma/ yanma)  ol uşacak zarar,  uygun şekil de depol anma mı ş  bi nl erce t onl uk süt  yada 

meyve suyundan ol uşacak zarara göre ( bir  dökül me  ki myasal  ve bi yoloji k oksijen 

ihti yacı nda ani  bir  yüksel me meydana getirecektir)  çok küçük ol acaktır  (Pritchard.,  P., 

1997). 

 

Ol asılı k :  Ya  frekans  yada i hti mal  ol arak da ifade edilir.  Frekans  bir  ol ayı n belirli  bir 

za manda gör ül me oranıdır  (ol ay/ yıl,  kaza/ yıl,  öl üm/ yıl  vb.).  İhti mal,  topl a m ol ay 

sayısı nı n bir  fraksi yonu bi çi mi nde mü mkün ol an ol ay oranı  ol arak i fade edilir 

( mil yonda bir, 1/ 1. 000. 000 yada 1*10
- 3

) 

 

Sonuçl ar  :  Bir  ol ay yada kazanı n direkt  et kisi.  Sağlı k et kisi  (öl üm,  yaralanma,  mar uz 

kal ma),  kullanı m özelli ğini n bozul ması/ kaybol ması,  çevresel  et ki,  t ahli ye yada dökül en 

mi kt ar gi bi ifadel erle belirtilir. 

 

Zarar analizi :  Kayba yada zarara sebep ol an  madde özellikl eri,  siste m el e manl arı 

yada ol ayları n tanı ml anması. 

 

Ri sk Analizi  :  Ri skl eri n nitelendiril mesi  ve anl aşıl ması  ve yönetil mesi  içi n yür üt ül en 

risk çalış ması. 
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Ri sk değerlendir mesi  :  Gel eceği n t ahmi ni  i çi n belirsizli ği n ifade edil mesi nde kull anılan 

bili msel  met ott ur.  İl gili  kriterler  di kkate alı narak risk analizi  il e t anı ml anmı ş  riskl eri n 

öne m derecel eri ni n belirlenmesi işle mi dir. 

 

İnsan,  hayvan ve ekol ojik siste ml erde,  bir  ki myasal a yada fi zi ksel  bir  dur uma  mar uz 

kal ma ile ol uşan t ers et kileri n kapsa mı  ve ol asılı kları nı n t ahmi ni  ol arak da 

tanı ml anır.( Henau,  H.  ve di ğ.,  1998).  Birey,  grup,  t opl um ve çevre i çi n kabul  edilebilir 

bir risk sevi yesi ni ortaya koyan bil gi ol uşt ur ma süreci dir. 

 

Ni celi ksel  risk analizi  :  Sonuç,  ol asılı k yada i hti malleri n nü meri k t ahmi ni  içerir.  Prati kt e 

tat mi n edi ci  bir  değerlendir meni n yapıl ması,  el desi  çok zor  ve pahalı  ol an yada 

bul unmayan bil gi yi gerektirir. 

 

Röl atif risk analizi : Riskleri n başka riskl er ile kı yaslanarak değerlendiril mesi.  

 

Ri sk yöneti mi  :  Politi ka,  uygul a ma ve kaynakları n,  i nsan sağlı ğı nı,  güvenli ği ni  ve 

çevreyi  et kileten riskl erin kontrol ü ve değerlendiril mesi ne si ste mati k apli kasyonu. 

Zarar,  risk ve fayda – mali yet  analizleri,  riskl erin azaltıl ması,  progra m hedefl eri ni n 

geliştiril mesi  ve kaynakları n önceli kl eri ni n belirlenmesi ni  dest ek a macı  i le kullanılır. 

Burada yasal  düzenl eyi cini n kriti k r ol ü,  öne mli  riskl er  i çeren akti viteleri n tanı ml an ması 

ve kabul  edilebilir  bir  risk düzeyi ni  ortaya koy ması dır.  Çünkü,  sıfır  risk çok mali yetli  ve 

çoğu za man mü mkün değil dir ( HAZ MAT,  2002).       

 

Kabul  edilebilir  risk düzeyi  :  Yasal  düzenl e mel er  ve yükü ml ül ükl eri n ortaya kon ması 

içi n risk,  fayda- mali yet ve  si vil  yoruml ar  göz önünde bul undur ularak belirlenir. 

Ni celi ksel  risk analizi  prati k ve uygul anabilir ol madı ğı  za man r öl atif  risk analizi 

kullanılır.  Ri sk analizi  prosesi nde si vil  katılı m öne mli dir.  Bu he m hal kı n 

bil gilendiril mesi  he m de risk altı ndaki  nüf usun etki n bir  şekil de belirlenmesi  açı sı ndan 

öne mli dir.  

 

Süksesyon :  Kendisi ni  meydana getiren canlı  türleri ni n gelişi m,  üre me ve  rekabet 

et kileri ni n farklı  ol uşu nedeni  il e ekol oji k al anı n fonksi yon ve yapısı nda meydana gel en 

değişi ml eri n za man bakımı ndan sırası nı ifade eder ( Çepel, 1990).  
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Kl i maks  :  Belirli  çevre koşulları na (il ki m,  t oprak,  t opografya,  bi yol oji k fakt örl er  ve 

insan)  opti mal  ol arak uyu m sağl a mı ş  ol an ve deva mlılı k arz eden canlılar  birli ği dir. 

Me vcut  çevre koşulları nda canlılar  gelişi mi ni n al dı ğı  son şekil  ve aşamadır  ( Çepel, 

1990).   

 

3. 2 Çevresel Risk Değerlendi r mesi ni n Tari hi  

 

Teknol oji k riskl er  II.  Dünya Savaşı  sırası nda askeri  araştır mal ar  kapsa mı nda özel  ol arak 

analiz edil meye başl anmı ştır.  Bundan sonra  i se nükl eer  enerji  ve uzay araştır mal arı 

al anl arı nda deva m et mi ştir.  Burada asıl  mesel e sı k gerçekl eş meyen fakat  sonuçl arı 

yı kı cı  ol an ve fel aketle sonuçl anan ol ayl ardı.  O za mandan bu yana i se ci ddi  endüstri yel 

kazal arı n sayısı  hı zl a arttı  ve yeni  araştır mal arı n konusunu ol uşt urdu.  Aynı  za manda 

çevresel  mesel elerde ulusal  politi ka t artış mal arını n mer kezi nde yer  al dı.  Fabri ka 

patla mal arı,  petrol  t ankerleri nden sı z mal ar,  ki myasal  t aşı yan tren ve araç kazal arı  ve 

petrol  ürünl eri  yangı nl arı,  bu kaza kur banl arı  ve doğal  çevre i çi n deri n bir  endişe ve il gi 

ile birli kte bu kazal arı n önl enmesi içi n ka musal bir talep yarattı.         

 

1980‟ den bu yana risk değerlendir mesi  ul usal  ve ul usl ararası  al anda bir çok gelişi m 

pr oj esi  i çi n bir  gereklilik ol muşt ur.  1982‟ de Avr upa Ekono mi k Bi rliği  pot ansi yel 

endüstri yel  zarar  değerlendir mesi ni  gerekli  kılan Seveso Di rektifi‟ni  kabul  et mi ştir. 

1984‟te Hi ndistan,  Bhopal‟deki  fel aketi n ardı ndan Dünya Bankası  finanse etti ği 

pr oj el erde öne mli  kazal arı n kontrol üne yardı m a maçlı  bir  kı l avuz ve rehber 

yayı nl a mı ştır.  1992‟ de de 50‟ den fazl a ul uslararası  bankanı n katıl dı ğı, pr oj el er  i çi n 

verilen kredileri n değerlendir me pr osedürünün bir  parçası  ol arak çevresel  risk 

değerlendir mesi  t alep edil mesi  anl aş ması  i mzalanmı ştır.  Aşağı da çevresel  ri sk 

değerlendir mesi ile ilgili res mi gelişi m süreci tablo 3. 1‟de veril mi ştir. 
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Tabl o 3. 1 Çevresel risk değerlendir mesi tari hi süreci ( ADB, 1997)   
 

1980 SCOPE ( Çevresel  pr obl e ml er  bili msel  ko mi tesi)  “Çevresel  Ri sk 

Değerlendir me” raporunu yayı ml adı.  

1982 Avr upa ekono mi k birli ği  İtal yadaki  di oksi n sı zıntısı  kazası ndan sonra 

Seveso Direktifi ni kabul edi p yayı ml adı.  

1984 Dünya Bankası,  Bhopal,  Hi ndistan‟daki  metil  izosi yanat  fel aketi nden 

sonra öne mli  zararlı  kazal arı n kontrol ü i çi n bir  rehber  ve el kitabı 

yayı nl adı. 

1987 OECD ( Ekono mi k i şbirliği  ve kal kı nma organi zasyonu)  nükl eer 

endüstrisi,  ki myasallar,  petrol  işle me,  zararlı  madde t aşı ma böl üml eri ni 

içeren OECD ül kel eri nde risk değerlendir me  ile ilgili  raporu derl edi  ve 

yayı nl adı  

1990 As ya kal kı nma bankası  “ Çevresel  Ri sk Değerl endir me:  Çevresel  Et ki 

Değerlendir mede Belirsizli kler”  raporunu yayı ml adı  

1992 50‟ den fazl a ul uslararası ti cari  bankanı n katıl dı ğı,  proj el er  i çi n verilen 

kredileri n değerlendir me pr osedür ünün bir  parçası  ol arak çevresel  risk 

değerlendir mesi talep edil mesi anl aş ması i mzal andı.  

 

1970‟ler  boyunca,  özellikl e t oksi kol oji  ve güvenli k mühendisli ği  gi bi  birçok al anda 

geliştirilen risk analiz met otları  çevresel  risk değerlendir mesi  i çi n kullanılmaya başl adı. 

Çevre uz manl arı,  artan bir  şekil de kazal ar  ve zayıf  ve yet ersiz siste ml erin bul unduğu 

işler  il e il gili  riskl eri n kontrol  altı na alı nma ması  hali nde ekono mi k geliş meni n anor mal 

mali yetlere yol  açabileceği  hususunda t artıştılar.  Bu riskl eri n öne mi  sıkça gör ül en 

kazalar ile birli kte bir kez daha ortaya çı ktı.  

 

 1976‟ da İt al ya,  Seveso yakı nl arı ndaki  bir  kimya  fabri kası nda meydana gel en 

patla ma  sonucu  di oxin çevreye yayıl dı.  100‟ den fazl a i nsanda ciddi  deri 

hast alı kları na ve yüzl erce i nsanı n böl geden boşaltıl ması  il e sonuçl andı .  Bir  çok 

çiftlik hayvanı nı n kı yı mı na ve yüksek bir temi zl eme mali yeti ne sebep ol du.  

 1984‟te Hi ndistan,  Bhopal‟de bir  ki mya fabri kasında metil  i zosi yanat  (t oksi k li kit) 

sızı ntısı  ol du.  En az 1700 kişi ni n öl ümüne ve 200. 000 kişi de şi ddetli  sağlı k 

pr obl e ml eri ne neden ol du.  
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 1986‟ da Ukrayna‟da Çernobil  nükl eer  enerji  santrali nde patla ma  sonucu yüzl erce 

ki şi  öl dü.  Böl geni n boşaltıl ması  ve on bi nl erce i nsanı n evl eri nden edil mesine neden 

ol du. Ayrı ca bir çok fizi ksel ve psi kol oji k sağlı k proble ml eri ne yol açtı. 

 1989‟ da süpertanker  Exxon Val dez Al aska‟da Prens  Wi llia m kı yısı nda karaya 

ot urdu.  11 mil yon gal on ha m petrol  600 mil  uzunluğunda bir  al ana yayıl dı  ve çeşitli 

ters et kilere neden ol du.  

 

Ayrı ca,  fel aketlere yol  açan endüstriyel  kazal arın dı şı nda,  politi kacılar  tarafı ndan da 

düşük konsantrasyonl u kirleticilere uzun süre mar uzi yet  sonucu oluşan sağlı k 

pr obl e ml eri ne il gi  arttı.  Ör neği n Ameri ka‟da köt ü yönetilen yer  altı  depol a ma 

al anl arı nda yer  altı  suyuna karışan zararlı  ki myasallar  öne mli  bir  ka mu sorunu ol muşt ur 

( Ort ol ano, L., 1997). 

 

1990‟ları n başı nda çevresel  risk değerlendir mesi  bazı  ül kel erde yasal arla 

kur uml aştırıl mı ştır.  Hükümetl eri n bu al anda yaptı kları  girişi ml er  ve çalış malar  önceli kl e 

toksi kol oji  ol mak üzere di ğer  al anl arda da analitik met otları n geliştirilip kullanıl ması nı 

sağla mı ştır.  Ri sk değerlendir me ile il gili  t er mi noloji  farklı  yerlerde farklı  tanı ml a mal ar 

içerse de ve bir  st andardı  ol masa da,  üzeri nde uzl aşılan genel  bir  çevresel  risk 

değerlendir mesi aşağı daki gi bi sorul ara cevap vermeli dir ( Ort alano, L. , 1997); 

 

 Teklif  edilen bir  pr oj e i çin onay kararı  pl anl anmamı ş  zararlı  sonuçl ara neden ol acak 

mı ? ( Ne yanlış gi debilir?) 

 Bu zararlı sonuçl arı n önemi  ve şi ddeti nasıl tanı ml anabilir? 

 Teklif  edilen bir  pr oj eyi  onay kararı  i çi n zararlı  sonuçl ar  ne derece azaltılmalı dır? 

Kabul edile mez riskl eri n azaltıl ması ve yöneti mi içi n hangi mali yetle ne yapılabilir? 

 Teklif  edilen bir  pr oj e ile il gili  ol arak zararlı  sonuçl arı n gör ül me i hti mali  (olasılı k) 

nedir? 

 

Me ydana gel me ol asılı ğı  ile il gili  sorul ar  genellikle ol asılı k t eorisi  dili kull anılarak 

cevapl ana mazl ar.  Genel de i hti mal  değerleri ni n kendileri  ol dukça belirsizdir  (verilerdeki 

boşl ukl ardan yada bil gi  yet ersizli ği nden)  ve bazen yor uml anmal arı  çok zordur.  Ol asılı k 

teorisi ni n kl asi k versi yonunda ol asılı k t eri mi  “t ekrar  eden bir  ol ayı n meydana 

gel mesi ni n r öl atif  frekansı ” ol arak yor uml anmı ştır  ( Ort alano,  L.,  1997).  Ri sk 

değerlendir mede,  endüstriyel  kazal ara ve siste m hat al arı na nadir  rastlandığı ndan t ekrar 
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eden dene me  sayıları ndan yet eri nce al mak mümkün ol ma makt a,  değerlendir me  ve 

tahmi n zorl aş makt adır.  Bu gi bi  dur uml arda uzmanl ar  genelli kle sübj ektif  ol asılı kl ara 

güvenirler.  Sübj ektif  olasılı klar  bir  uz manı n değerlendir mesi ne dayanan,  meydana 

gel me ol asılı kları nı n t ahmi ni dir.  Sübj ektif  ol asılık nosyonu,  bir  met eoroloj isti n yarı nki 

havanı n %90 i hti malle yağışlı olacağı nı öngör mesi ile açı kl anabilir.  

 

3. 3 Ri sk Değerlendi r mesi ni n Esasl arı  

 

Çevresel  risk değerlendir me i nsan akti viteleri  ve doğal  çevreyi  t ehti d eden doğal 

ol ayl arı n i nsan sağlı ğı na,  ekono mi k refaha ve ekosi ste me  ol an riskl erini  önl e meyi 

a maçl ar.  Amaç  ve konuya bağlı  ol arak risk değerlendir mesi  farklı  yakl aşı m bi çi ml eri 

al abilir.  Bazı  değerlendirmel er  geri ye dönük ol arak,  t oksi k bir  ki myasalı n kaza sonucu 

yayıl ması  gi bi  bir  olaydan sonraki  et kileri  değerlendir meye çalışır.  Di ğer 

değerlendir mel er  ise il eri  dönükt ür  ve meydana gel ecek et kileri  t ahmi n et meye çalışır. 

Ör neği n,  yeni  bir  pestisitin kullanıl ması  onayı nı n veril mesi nden önce böyl e bir 

değerlendir me gerekir.  Her hangi  bir  karar  al ma bağl a mı nda,  bir  risk değerl endir me 

pr osesi 4 faz içerir. Bu fazl ar Şekil 3. 1‟de göst erilmi ştir. 

 

 Zarar Sapt a ma  

Zarar sapta mada kullanılabilecek uygun sorul ar şunl ardır;  

Belirli bir ki myasal a maruzi yet i nsan sağlı ğı na yada çevreye tehli keli mi dir?   

Önerilen bir proj e ne gi bi  zararlı sonuçl ar doğuracaksa reddedilir? 

Anali zde za mansal ve uzaysal sı nırları yla birlikte söz konusu kirleticiler de saptanır.  

 Mar uz Kal ma Değerlendir mesi  

Hangi  popül asyonl ar  yada ekosiste ml er  zararlı  sonuçl ara mar uz kalacak? Ne 

kadarlık bir  süre i çi n?  Ve  hangi  i hti malle? Maruz kal ma analizleri nde uz manl ar 

kirleticileri n farklı  ortaml arda hareketleri ni  ve t aşı nı ml arı nı  t ahmi n et mek i çi n 

modeller kullanmakt adırlar.  

 Doz – Tepki Değerlendirmesi  

İnsan,  bit ki  ve hayvanl arın kirleticileri n farklı  dozl arı na t epkileri ni  öngörebil mek 

içi n ne gi bi  bil giler  mevcutt ur? İ nsan sağlı ğı  risk değerlendir mesi nde t e mel  bil giler 

epi de mi ol oji k araştır malardan,  l aborat uar  hayvanları  üzeri nde uygul anan testlerden 

ve uzun süre kirleticilere mar uz kal mı ş işçi ve çalışanlardan el de edilir. 
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 Ri sk Karakt erizasyonu 

Mar uz kal ma  ve  doz – t epki  araştır mal arı ndan elde edilen sonuçl ar  zararlı  sonuçl ar 

hakkı nda bil gi  el desi i çi n sent ezl enir.  Burada et kiler,  belirsizlik sevi yesi 

tanı ml anarak rapor  edilir.  Ri sk karakt erizasyonu,  ayrı ca yapı l an kabulleri, 

tanı ml arı nı, ve sonuçl arın nümeri k hesapl a mal arı ile ilgili belirsizli kleri de içerir.   

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 1. Çevresel  risk değerlendir medeki ana faali yetler ( Ort alano, L., 1997)  

 

Çevresel  risk değerlendir mede değerlendir me i çi n uygul a maya dönük sı nırları n 

belirlenmesi  öne mli dir. Ör neği n;  zararlı  bir  ki myasal  yaşa m çevri mi  boyunca her 

aşa mada yada bazı  aşa mal arda risk ol uşt urabilir.  Bu aşa mal ar;  maden ol arak 

çı kar ma/rafi ne et me  yada sent ezl e üreti m,  i şle me yada bileşi k ol uşt ur ma,  t aşı ma  ve 

depol a ma,  kullanı m,  atık uzakl aştır ma ve  yeni den kullanı mı  i çerir. Her  aşa ma 

paketle me,  depol a ma,  t aşı ma gi bi  alt  i şle ml er  i çerebilir.( ADB,  1997).  Ri sk 

değerlendir mesi nde hangi  faz yada fazl arı n değerlendir meye dahil  edil mesi ne karar 

veril meli dir. Bu aşa mal arın şe mati k göst eri mi  Şekil 3. 2‟de veril mi ştir ( ADB,  1997).  

 

Sor unl u aşa manı n belirlenmesi  ve önl e ml eri m yet erli  ve de gerekli  mi ktarda alı nması 

içi n bu i şle ml er  arası ndaki  ol ası  bağl antıları n gösteril mesi  öne mli dir.  Değerlendir meni n 

sı nırları nı n ve al anı nı n belirlenmesi  i çi n yapıl ması  gereken seçi ml er  aşağı daki  gi bi dir 

( ADB, 1997); 

 

 Coğrafi sınırlar, 

 Et kileri n za mansal derecesi, 

 Ol ayl arı n nedensel bağl antıları nı n derecesi, 

 Teknol oji k akti viteni n safhası yada safhal arı, 

 Ruti n kaçak ve sı zı ntıları n yada sadece kaza ile yayıl mal arı n mı  dahil 

edileceği, 

Zarar Sapt a ma 

Mar uz Kal ma 

Değerl endir mesi  

Doz- Tepki 

Değerl endir mesi  

Ri sk 

Karakt erizasyonu 
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 İşçileri n mi yoksa sadece genel popül asyonun mu dahil edileceği , 

 İnsan sağılı ğı ve ekosistem i çi n ni hai sınır değerleri, ve  

 Di ğer proj elerden kaynaklanan t opl a msal et kiler ve et kileşi mli riskl er.  

 

Ri sk değerlendir mesi ni n f aali yet  al anı,  yal nı zca tek bir  kirletici  yada kirlen me  yol unu 

değil  söz konusu pr oj e etrafı ndaki  sosyal  ve doğal  siste ml eri  de i çer melidir.  Ör neği n; 

içme suyunun kl orlanması  sonucu kaza ile ol uşan düşük konsantrasyonl u 

hal omet anl ardan kaynakl anan riskl eri n kl orla ma  il e gi derile meyen pat oj eni k 

or gani z mal ardan kaynakl anan riskl erle karşılaştırıl madan değerlendiril mesi  yanlış 

ol acaktır ( ADB, 1997).   

 

Ri sk değerlendir mesi nde za man,  sadece operasyonel  süreci  değil  riskl eri n öne mli 

ol duğu her  aşa mayı  i çi ne al malı dır.  Ağır  met aller  gi bi  t oksi k atı kl ar  çok uzun sürel er 

çevrede sirkül e ol urlar  ve nükl eer  atı kları n yarılan ma  sürel eri  bi n yılları  bul abilir.  Genel 

bir uygul a ma ol arak bir yaşa m süresi (70-75 yıl) değerlendir mel erde kullanılır.   

 

Çevresel  risk değerlendir me çalış mal arı  i ki  farklı  bağl a mda gerçekl eştirilir.  Biri ncisi 

riski n,  t ehli keli  bir  maddeni n düşük konsantrasyonl arı na uzun süre maruz kal makt an 

kaynakl andı ğı  dur uml arı i çerir.  İki ncisi  i se t ehlikeye mar uz kal manı n kı sa bir  sürede 

gerçekl eştiği endüstri yel kazal ar ve mühendisli k siste m hatal arı ile ilgili dir.  

 

Zarar Sapt a ma:  Çevresel  et ki  değerlendir mesindeki  et kileri n niteli ksel  t ahmi ni ne 

benzer  ol an bu zarar  saptama aşa ması  “ne yanlış gi debilir?” sorusu ile başlar.  Var ol an 

bili msel  verileri n bir  madde,  ki myasal,  bir  ol ay ve i nsan yada çevreye ol an hasar 

arası nda bir  sebep – sonuç ilişkisi ni  göst eri p göster medi ği ne karar  verilir( EPA,  1998). 

Bunun i çi n i nsan sağlı ğı  yada çevre i çi n riskli  ol abilecek kirletici yi  belirlemek i çi n 

nu mune al ma  i şle mi  uygul anır.  Basitleştir me i çi n tek ti p bir  kirletici yi,  Benzen‟i  seçeli m 

ve bu zararlı  maddeni n bir  depol a ma al anı ndan gel en sı zı ntısı nı n havaya ve yer  altı 

suyuna karıştı ğı nı  kabul  edeli m.  Ri sk uz manl arı,  benzeni n özelli kleri  ve kirlenmi ş  yer 

altı  suyunun pot ansi yel  kullanı ml arı  il e il gili  bil gileri,  kirlenmeni n t ehli kel erini n bir  risk 

değerlendir me pr osesi  gerektirecek kadar  öne mli ve  büyük ol up ol madı ğını  belir mede 

kullanırlar.   

 

Daha genel  bir  yakl aşı ml a,  uzun süre mar uz kal ma değerlendir mel eri nde  zarar  sapt a ma 

adı mı  i ki  birleşene odaklanmı ştır;  1.  Tehli ke yaratan kirleticileri n listesi ni n belirlenmesi 



 
85 

ve 2.  Söz konusu kirleticileri n,  et kilenebilecek pot ansi yel  bireyl ere ve ekosiste ml ere 

ul aş ma yolları nı n belirlen mesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 2 Zararlı ki myasalları n genel yaşa m akışı (ADB,  1997).  

 

Maruz Kal ma Değerlendi r mesi:  Mar uz kal ma değerlendir mesi, kirleticileri n 

kaynakl arı ndan yayıl ması  ile il gili  bil gileri n,  o kirleticileri n i nsan ve di ğer  or gani z mal ar 

tarafı ndan alı nan  dozları nı n t ahmi ni ne dönüşt ürül mesi  i şle mi dir.  Mar uz kal ma 

değerlendir mesi,  riskl erin azaltıl ması  i çi n bir şans  doğur ur.  Şekil  3. 3 ki myasal 

yayıl mal ar,  konsantrasyon,  mar uz kal ma  ve doz arası ndaki  ilişkileri  göst ererek 

kirletici ni n çevredeki  hareketi ni n sonuçl arı nı  ortaya koy makt adır  ( Ort al ano,  L.,  1997). 

Konsantrasyon bil gileri  ve mar uz kal ma ile il gili  kabuller  doz hesapl a mak i çi n bir  t e mel 

ol uşt ur makt adır.  Çevresel  risk değerlendir mesinde mar uz kal ma ile ilgili  aşağı daki 

bil gilere i hti yaç duyul ur; 

 

 Ki myasalı n ti pi, mi ktarı, yeri, ve depol a ma şartları 

 Kasıtlı yada kaza ile çevreye yayıl ma durumu  

 İnsanl arı n nasıl ve hangi süre boyunca mar uz kal acağı  

 Dı ş orta m konsantrasyonları 

 Vücuda alı nan gerçek doz, ve 

 Mar uz kal anl arı n özel fiziksel duruml arı ve nasıl tepki verecekl eri. 

 

ĠĢle m 

aĢa ması nda 

kull anma 

Sol vent  

Ar a girdi  

Kont eynır 

Kat alizör  

Ha mmadde 

Fazı  

 

Ma den  

Ekstraksi yon 

Petroki mya 

Atı kt an geri 

dönüşü m 

 

Te mel üreti m 

fazı 

Rafi ne et me 

Sent ez 

İşle me 

Geri dönüşü m 

 

Ür ün üreti m fazı  

 

Bil eşi k yap ma  

Karıştır ma 

Ki myasalı içeren 

çeşitli ürünl er 

Atı kl arı n ve yan 

ürünl eri n 

dönüşü mü 

 

Kull anı m fazı  

 

Yaygı n 

kull anı m 

Yanlış kullanı m 

dağılı m 

Kull anı m 

sonrası faz 

Artı kl ar 

Atıl an 

eki pman 

Kull anıl mayan 

kont eynırlar 
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Zarar  kaynağı nı n çevresel  i z yolları  ve mantı klı  ol ay sırala ması  pl anl anır.  Ör neği n, 

toksi k bir  ki myasal,  yaşam döngüsünün herhangi  bir  nokt ası ndan hareket  ederek hava, 

su,  bit ki,  hayvanl ar  yada t oprak yol uyl a,  sol umun,  ağı zdan al ma  yada deri  t e ması  il e 

alı nabilir.  Şekil  3. 4‟de, bahsedilen mar uz kalma  i z yolları  göst eril miştir.  Çevresel 

ko mpartı manl ar,  mar uz kal ma senaryosu ve maruz kal ma yolları nı  göst eren det aylı  bir 

mar uz kal ma matrisi örneği tabl o 3. 2‟de veril mi ştir. 

 

Doz,  konsantrasyon ve i çeri  al ma oranı  çarpılarak hesapl anır.  Mar uz kalı nan bir 

maddeni n doz hesapl ama  pr osesi,  bir  mar uz kal ma  senaryosu i çerir.  Benzen il e 

kirlenmi ş  bir  yer  altı  suyu i çi n bir  senaryonun geliştiril mesi  bu suyu t üket en kişi  il e 

ilgili  i ki  sorunun cevabı  i çi n kabuller  yap mayı  gerektir:  Nor mal  bir  günde hangi 

mi kt arda kirlenmi ş  su t üketil mekt edir? Ki rleş mi ş su hangi  süre boyunca tüketilecektir? 

Günde 2 lt  su t üketen ve 70 yıl  yaşayan biri  i çi n,  0, 01 mg/l  benzen i çeren su kullandı ğı 

takdirde mar uz kal acağı doz;  

 

0, 01 mg/lt * 2 lt/gün * 365 gün/ yıl * 70 yıl = 511 mg benzendir. 

 
   Kaynak         Yayıl ma          Konsantrasyon          Mar uz Kal ma         Doz            Sağlı k Etkisi  

  (Envant er) 

 

                                                                                                        

 

 

Şekil 3. 3. Yayıl ma, konsantre ol ma, mar uz kal ma,  doz ve sağlı k et kisi arasındaki  

     bağl antılar ( Ort alano, L., 1997). 

 

Bi r  mar uz kal ma değerlendir mesi  mar uz kal ma  yolları nı n, konsantrasyonun ve  dozun 

hesapl anması ndan başka mar uz kal an popül asyonun t anı ml anması nı  da i çerir.  Bir 

ekol oji k risk değerlendirmesi nde kabuller,  t ürler  ve ekosiste ml er  ve bunl ara ol an et kiler 

göz önüne alı narak yapılır.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 4 Mar uz kal ma yolları ( ADB, 1997)  

 

Tehli keli  madde kazl arı  sonucu i nsan ve çevreyl e il gili  riskl eri n belirlenmesi 

aşa ması nda bazı  farkl ar  vardır.  İnsan sağlı ğı  il e ilgili  risk yöneti mi  sadece t ek bir  t ür 

üzeri ne yoğunl aşırken çevresel  yada ekol oji k risk yöneti mi  çok farklı  t ürleri n,  sayısı z  

bi yol oji k ol uşuml arı n,  organi z mal ar  arası ndaki  bir çok ilişki  ve et kileşi mi n ve il gili  et ki 

ve kriterleri n göz önünde bul undur ul ması nı  gerektirir  ve bu yüzden zor  ve kar maşı k bir 

işle mdir. 

 

Tehli keli  maddel er  il e oluşan et kileri n t ahmi ni  ve riskl eri n azaltıl ması nın faydası nı n 

değerlendiril mesi çok sayı da fakt örün i ncel enmesini gerektirir( OECD,  2000). Bunl ar;  

 

 Ki myasalı n fizi ksel ve kimyasal özelli kleri 

 Alı cı orta m doğası ve özelli kleri 

 Bu orta mda ki myasalı n davranışı (absorbsi yon, parçalanma vs.) 

 Ki myasalı n ve parçal anma, reaksi yon ürünl eri ni n konsantrasyonu 

 Alı cı orta mdaki organi zmal arı n hassasi yeti ve etkilenme derecesi  

 Bu organi z mal arı n alıcı orta mdaki popül asyonl arı 

 Popül asyonl arı n ekosistemedeki et kileşi mi  

 Ki myasalı n bi yol oji k etkileri  ve or gani z mal ar  tarafı ndan parçal anma                                                             

ür ünl eri 

 Di ğer maddel er ile sinerjisti k yada ant ogonisti k etkileri ni n ol up ol madı ğı  

 

 

Ki myasal deşarjı nı n kaynağı  

( Üreti m, depol a ma, taşı ma, kullanı m, atı k) 

Hava Toprak Bit kiler & 

Hayvanl ar 

Su 

(yüzeysel- 

Yer altı) 

Dönüşü m, Taşı nı m, Di spersi yon, Biri kme  

Ağı zdan al ma Sol unu m Deri te ması  

DOZ 
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Tabl o 3. 2 Mar uz kal ma yolları matrisi ( CEPA, 1993)  
 

 

Maruz kal ma 

yoll arı 

 

Çevresel ko mpartı man 

Hava 

(gaz ve parti kül) 

Toprak Su (yüzeysel ve 

yaraltı suyu)  

Sol unu m * Dı ş orta mdaki gazl arı n ve 

parti külleri n nefes ile 

alı nması  

* dış orta mdan iç orta ma 

geçen gazl arı n ve 

parti külleri n nefes alı nması  

 

*Toprakt an 

buharlaş ma ile al ma 

*Havaya geçen 

toprak parti külleri ni n 

alı nması  

*Kirlenmi ş sudan 

geçen kirleticileri n 

alı nması  

Ağı zdan al ma *At mosferi k ki myasalları n 

bit ki dokul arı na geç mesi ile 

kirlenmi ş meyve, sebze ve 

tahılları n alı nması  

* Havadan bit kilere ve 

hayvanl ara geçen 

kirleticilerle kirlenmi ş et, süt 

ve yumurt aları n yenmesi  

*  Nefes yol u ile hayvanl ara 

geçen kirleticileri n et, süt ve 

yu murt a ile alınması  

* Anne süt ünün alı nması  

* Toprağı n ağı z yol u 

ile alı nması  

* Toprakt an geçen 

kirleticileri n meyve, 

sebze ve tahılla 

alı nması  

* Kirlenmi ş t oprakt an 

bit kilere, oradan 

hayvanl ar geçen 

kirletici ni n et, süt ve 

yu murt a ile alınması  

* Toprağı ağı z yol u 

ile alan hayvanl arı n 

et, süt ve 

yu murt alarını n 

yen mesi  

* Anne süt ünün 

alı nması  

* Musl uk suyunun 

içil mesi  

* Kirli su ile sulanan 

meyve, sebze ve 

tahılları n yenmesi 

* Kirlenmi ş suyu 

tüket en hayvanl arın 

et, süt ve 

yu murt alarını n 

yen mesi  

* Balı k ve su 

ürünl eri ni n yenmesi  

* Yüz me ve di ğer su 

uğraşları sırası nda 

yüzeysel suyun 

alı nması  

* Anne süt ünün 

alı nması  

Deri te ması  - * Toprakl a deri 

teması  

* Banyo ve mutfakt a 

deri teması  

* Yüz me sırası nda 

deri teması  

 

Doz  – Tepki  Değerl endi r mesi:  Doz t epki  değerlendir mesi,  kirletici ye mar uz kal mı ş 

popul asyonun nasıl  et kileneceği  sorunu üzeri nde dur ur.  Bu konuyl a il gili  ol arak 

uz manl ar  t oksisite çalışmal arı nı n sonuçl arı nı n bul unduğu veri  bankal arını  kullanırlar. 

Ör nek ol arak EPA peri yodi k ol arak “Sağlı k Et kileri  Değerlendir mesi  Özet  Tabl osu” nu 

yayı nl ar.  Bu t abl o çeşitli  ki myasallar  i çi n doz – t epki  bil gileri ni  i çerir.  Her hangi  bir 

madde i çi n,  EPA‟ nı n t abl ol arı  “Referans  Doz” ( Rf D)  mi kt arları nı  da verir.  Referans 

doz,  kanseroj eni k ol mayan,  kr oni k et ki ni n öl çüsü i çi n bir  eşi k değerdir  ( Ort alano,  L. 

1997).  Referans  doz,  altındaki  mi kt arlarda sağlı k et kisi ni n mi ni mu m ol duğu,  anl a mlı  bir 

ortala ma mar uz kal ma (mg/ kg kişi/ gün) sevi yesi tahmi ni ni temsil eder.  

 

Referans  doza ek ol arak EPA‟ nı n  “Sağlı k Et kileri  Değerlendir mesi  Özet  Tabl osu” art an 

kanser  riski ni  hesapl a mada kullanılan güç fakt örü değerleri ni  de i çerir.  Kanseroj en bir 
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maddeye yaşa m boyu mar uz kal ma ile kanser riski  t ahmi ni nde kullanılan pr osedüre 

göre zararlı  et kiler  artan dozl a art makt adır.  Yani  doz – t epki  eğrisi  li neerdir  ve oriji nden 

geçer ( EPA, 1996).  

 

Güç fakt örü de li neer  doz t epki  eğrisi ni n eği mi dir.  Ör nek uygul a ma i çin daha önce 

verilen benzen ör neği ni  kullanarak;  EPA‟ nı n benzen i çi n verdi ği  güç fakt örü ( he m nefes 

he m de ağı z yol u il e alma  i çi n)  2, 9 * 10
- 2

 ( mg/ kg/ gün)
- 1

‟dür.  0, 01 mg/lt benzen i çeren 

sudan 2lt/ gün t üketen bir i nsan i çi n kanser  riski,  önce ö mür  boyu ort ala ma günl ük doz 

hesapl anarak (ortala ma insan ağırlı ğı 70 kg alınarak); 

 

Doz =konsantrasyon* günl ük su t üketi mi * 1/ 70          (3. 1) 

 

= 0, 01 mg/lt * 2 lt/gün * 1/ 70 kg 

 

= 2, 86 * 10
- 4

 mg/ kg/ gün  

 

günl ük doz bul unur. Bu dur umda kanser riski ndeki artış ; 

 

= 2, 9 * 10
- 2

 ( mg/ kg/ gün)
- 1

 * 2, 86 * 10
- 4

 mg/ kg/ gün 

  

= 8, 29 * 10
- 6

 

 

bul unur. 

 

Bu sonuç,  70 yıllı k bir  peri yodun üst ünde,  bu kirlenmi ş  sudan kullanan bi r  mil yonda 8 

ki şi ni n daha kanser  ol abileceği ni  göst er mekt edir.  Bu,  çok küçük bir  ek risk gi bi  gör ünse 

de belirlenmesi  öne mli dir.  Bireyleri n,  bazıları  çok güçl ü kanseroj en et ki ye sahi p ol an 

birçok doğal  ve yapay kanseroj en maddeye günl ük yaşa mda mar uz kal maları  sonucu bu 

ek riskl eri n kü mül atif  topl a mı  öne mli  bir  değere ul aşabil mekt edir.  Yiyecekl erdeki 

ki myasalları n endüstri yel  ki myasallardan daha kanseroj en ol duğunu savunan gör üşl er 

bu kümül atif et ki yi temel  al makt adırlar ( Ort alano, L., 1997).  

 

Di ğer  ül kel erde de kanser  riski ni  değerlendir mek a macı yl a farklı kabull er  ve 

uygul a mal ar kullanıl maktadır. 
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Ri sk Karakteri zasyonu:  Ri sk karakt erizasyonu daha önceki  adı ml ardan el de edil en 

sonuçl arı n sent ezi ni  yapar  ve bunl arı  karar  alıcıları  bil gilendirecek şekil de sunar.  Anali z 

sayısal  ifadel erden çok yet eri  derecede bil gi,  kanı  ve yargı  i çerir  ( EPA,  1993).  Ri sk 

karakt erizasyonu ayrı ca değerlendir me sırası nda yapılan kabulleri n açı kl amal arı nı,  risk 

değerlendir mesi nde belirsizli k yaratan bil gi ve veri boşl ukl arı nı da içerir.  

 

Ri sk karakt erizasyonu,  nü meri k risk t ahmi nl eri  i çin karar  alıcı ya bir  t e mel  t eşkil  eder. 

Ri sk analistleri,  risk t ahmi ni ndeki  belirsizli klerin nasıl  göst eril mesi  gerekti ği  hakkı nda 

farklı  fi kirleri  payl aşırlar.  Çevre il e il gili  kurul uşlar  sağlı k riski ni  hesapl amada  çeşitli 

“en köt ü dur um”  kabulleri  yaparlar,  a ma  bu dur umun t ek bir  risk değeri  ortaya koy ması 

ve ol asılı ğı n da ol dukça düşük ol ması gi bi ol umsuz yanl arı vardır ( Ort alano, L., 1997).  

 

Ri sk karakt erizasyonunda,  çeşitli  senaryol arı n et kileri ni n,  şi ddeti ni n ve  gör ül me 

ol asılı kları nı n t ahmi ni yada met odi k gözl eml eri  şekil  3. 5‟deki  gi bi  eğrileri n 

ol uşt urul ması nı  sağl ar.  Bu eğri de i stenmeyen ol ayları n gör ül me ol asılı ğı  ile sonuçl arı nı n 

şi ddeti  (örneği n,  öl üm sayısı)  koor di natları  ol uşt uracak şekil de çi zil mi ştir.  Ri ski n hangi 

sı klı kta ve ne kadar  köt ü ol acağı nı  göst er mekt edir.  Buradan hareketle risk,  istenmeyen 

bir  ol ayı n gör ül me  frekansı  il e sonuçl arı n şi ddetini n bir  fonksi yonu ol makt adır.  Fakat 

uygul a mada bazı  zorl uklarla karşılaşıl makt adır.  Şekil  3. 6‟da A,  riski  B‟den ( örneği n; 

tehli keli  madde t aşı yan bir  ka myondan dökülme  sonucu yangı n)daha düşük ol an 

hi pot eti k bir  pr oj eyi  göster mekt edir.  Fakat  A‟ nın fel aketle sonuçl anabilecek bir  kaza 

ol asılı ğı  daha büyükt ür  (ör neği n,  yoğun nüf usl u bir  al anda t oksi k bir  maddeni n patl a ma 

sonucu yayıl ması).  Bu i ki  kriteri  bir  araya getirebilecek obj ektif  bir  yol  bul mak çok 

zordur.  Farklı  bireyl er  yada t opl ul ukl ar  i kisi  arası nda farklı  seçi ml er  yapacakl ardır. 

Fakat  yi nede riskl eri n açı k bir  şekil de ortaya kon ması  değerlendir me  açısı ndan 

öne mli dir. 

 

Ri skl eri n kalitatif  göst eri mi  de yararlı  ol abil mekt edir  (şekil  3. 12,  şekil  3. 13).  Ri sk 

karakt erizasyonu riskl erin kabul  edilebilirliği  il e il gili  hükü m ver meyi  kol aylaştırır. 

Sağlı ğa olan riskl er tipi k ol arak aşağı daki veriler ışı ğı nda karakterize edilir; 

 

 Mar uz kal ma peri yodu 

 Toksi k maddeni n gücü 

 Et kilenen kişi sayısı 

 Modeli n kalitesi 
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 Verileri n, kabulleri n ve alternatifleri n kalitesi 

 Değerlendir medeki belirsizli kler ve güven derecesi, ve 

 Di ğer riskl erle uygun karşılaştır ma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 3. 5 İstenmeyen bir ol ayı n frekansı ve et kilerini n şi ddeti ni n 

    Fonksi yonu ol an riski n gösteri mi ( ADB, 1997).  

 

Ri skl eri n mukayesesi  çok di kkatli  yapıl malı dır. Çünkü,  riskl eri n kabul  edilebilirli ği 

aşağı daki duruml ar söz konusu ol duğu za man büyük mi kt arda azalır ( ADB,  1997);  

 

 Ri skl er istençdışı ise yada başka unsurlarca kontrol edili yorsa,  

 Sonuçl ar korkut ucu ise ve görül mel eri geci kmi ş ise 

 Faydal ar ve riskl er uygun şekil de dağıtıl ma mı ş ise 

 Pr oj e bili nmeyen, tanı nmayan öğeler ve kompl eks bir teknol oji içeri yorsa 

 Çocukl ar tehdit altında ise, ve 

 Te mel i nsan i hti yaçl arı (te mi z hava, su, yi yecek) risk altında ise.  

 

Bu konudaki  t artış malar  genel de i nsana kanseroj en et ki  üzeri nde daha çok 

yoğunl aş makt adır.  Ama  insan dışı ndaki  canlılar  ve ekosiste m riskl eri  ile ilgili  ekol oji k 

risk değerlendir me çalışmal arı  da gelişerek devam et mekt edir.  Şekil  3. 7‟de sağlı ğa ol an 

riskl eri n değerlendir me prosesi  il e il gili  ol arak daha önce anl atılan her  bir  böl ümün,  bir 

risk değerlendir me prosesi ndeki sırası nı ve birbiri ile olan ilişkisi ni göst erilmekt edir.  

 

 

 

X Sonuçl ar 

3  

2  

1  

F
r
e

k
a

n
s
 

%90 güven 

%50 güven 

%10 güven 

Logarit mi k skala 

Logarit mi k skala 
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Şekil 3. 6 Tehli keli madde taşı yan bir ka myondan dökül me sonucu yangı n ile ( B) riski  

   daha düşük ol an hi pot etik bir proj e ( A) arası ndaki frekans ve sonuçl arı n 

   karşılaştırıl ması ( ADB,  1997).  

 

3. 4 Endüstri yel Kazal ar ve Siste m Hat al arı  

 

Endüstri yel  kazal ar  ve mühendisli k siste m hat aları  risk değerlendir mesi, bir  kirletici ye 

mar uz kal ma riskl eri ni n değerlendiril mesi nden farklı dır.    

 

Ri sk değerlendir mesi nde zarar  sapt a ma fazı  bir  te mel  soru üzeri ne yoğunl aş makt adır: 

Ne  yanlış gi debilir? Bu soru söz konusu al andaki  t ehli keli  maddel er,  özellikle t oksi k, 

parlatıcı  yada patlayı cı maddel er  düşünül erek cevapl anabilir.  Tehli keli  maddel eri n 

belirlenmesi nden sonra esas  soru bu maddel eri n çevreye nasıl  yayılacakl arı  ile il gili dir. 

İstenmeyen yayıl mal ar eki pman hat aları ndan,  i nsan hat aları ndan yada her  i kisi 

yüzünden ol abilir.  

 

Pl anl anma mı ş  zararları n ort aya ne şekil de çı kabileceği ni n belirlenmesi mar uz kal ma 

değerlendir mesi ni n bir parçası dır.  Mar uz kalma  senaryol arı  üret ebilmeni n çeşitli 

tekni kl eri  vardır.  Bu t ekni kl erden i ki  t anesi  “ol ay ağacı  analizi” ve “hat a ağacı  analizi ” 

dir.  Hat a ağacı  analizi  istenmeyen bir  dur uml a ( kaza)  başl ar  ve buna neden ol an 

eki pman hat al arı  yada olayları  geri ye doğr u analiz eder.  Ol ay ağacı  analizi  bir  arı za 

dur umu ile başl ar ve bir kazanı n ol uş ması yl a sonuçl anacak ol ayları ileri doğr u i ncel er.  

 

A 

B 

             1            10          100         1000       10. 000 

      Kaza baĢı na öl ü sayısı  
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Ko mpartı manl arda za mana 

karşı konsantrasyon değerleri 

BaĢl angı ç koĢull arı  

Çevre bileşenl eri ni n boyutları 

Ki rl etici baçlangı ç ve geri 

pl an konsantrasyonl arı 

Met eorol oji k veriler 

 

 

Çevresel siste ml er 

Her bileşen içi n taşı nı m 

değerl eri 

Taşı nı m prosesleri 

Yağ mur, i nfiltrasyon, akış, vs.  

Fi zi koki myasal para metrel er 

Dağılı m ve difüzyon katsayıları, 

kütl e transfer katsayıları, 

reaksi yon hız katsayıları 

Tü m mar uz kal ma yolları içi n 

topl a m günl ük mar uz kal ma 

( mg/ kg-gün) 

Tekil maruz kal ma yolları içi n 

mar uz kal ma değerl eri 

( mg/ kg-gün) 

Mar uz kal ma değerl endi r mesi 
Mar uz kal ma yolları maruz 

kal ma fakt örleri 

 

ÇOK 

BĠ LEġENLĠ 

DAĞI LI M 

MODELLE ME 

 

 

MARUZ KAL MA 

ANALĠ ZĠ  

 

 

 

SAĞLI K RĠ SKĠ  

 

Zarar sapt a ma 

Tü m mar uz kal ma yolları içi n 

risk fakt örü 

Ri sk Değerlendi r me  

Ki myasal kanseroj en içi n 

kanser güç fakt örü yada 

referans doz ( Rf D)  

 

 Şekil 3. 7 Risk değerlendir me met odol ojisi ( Yoram C, 1998) 
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3. 4. 1 Ol ay Ağacı Analizi   

 

Ol ay ağacı  analizi ni,  endüstri yel  bir  t esisteki  t oksi k gaz yayıl ması  örneği  il e 

açı kl anabilir.  Analize,  toksi k gazı n depol andı ğı kont eynırdaki  bir  arıza dur umu  bir 

başl angı ç ol ayı  kabul  edi lerek başl anır  ve şu sor u sor ul ur:  Kont eynırda bir arı za ol ursa 

ve t oksi k gaz yayılırsa ne ol ur? Tesiste bir  kaçak dur umunda devreye giren ve t ahli yeyi 

başl atan bir  al ar m sistemi  vardır.  Al ar m si ste mi  de  bir  gaz öl çüm ci hazına ent egredir. 

Her hangi  bir  kaçak dur umunda gaz öl çüm ci hazı al ar mı  başl atan bir  si nyal  gönderir. 

Şekil  3. 8‟de ol ay ağacı  bir  zarar  yarat abilecek olası  t üm sırala mal arı  gösteril mekt edir. 

Gaz  öl çüm ci hazı nı n çalış ma ması  ve al ar m si ste mini n i şle meye başl a ması  sırala ması nı n 

ol asılı ğı  %0 dır.  Di ğer  sırala mal arı n ol asılıkl arı  i se i statisti k analiz met otları 

kullanılarak tahmi n edilebilir.  

 

3. 4. 2 Hat a Ağacı Analizi 

 

Hat a ağacı  analizi  kazal ara yada siste m arı zal arı na yol  açabilecek senaryol arı n 

belirlenmesi nde kullanılan i ki nci  en yaygı n met ottur.  Bu t ekni kt e belirli  bir zarar  kabul 

edili p geri ye doğr u gi dilerek  bu zararı n ol uşması na sebep ol abilecek ol ay yada 

ol ayları n ko mbi nasyonu belirlenmeye çalışılır.  Şekil  3. 9‟da önceki  ör nek içi n bir  hat a 

ağacı  göst eril mi ştir.  Burada zarar  yada i sten meyen sonuç,  t esiste t oksi k gazı n 

yayıl ması dır  ve hat a ağacı nı n başl angı cı dır.  Anal ize şu soru il e deva m edilir:  Ol aya ne 

sebep ol abilir?      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 8 Ol ay ağacı analizi (sonuçl arı n analizi) (Ort al ano, L., 1997)  

 

Toksi k gaz 

depol an mı ş 

kont eynır 

Toksi k gaz 

öl çüm 

siste mi  

Acil  dur u m 

al ar m 

siste mi  

Arı za 

Çalış ma 

Arı za 

Arı za 

Arı za 

Çalış ma 

Çalış ma 

Zarar yok 

Zarar yok 

Zarar 

Zarar 
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Ol ay ağacı  analizi nde olduğu gi bi  ol asılı klar  hata ağacı ndaki  her  bir  arıza i çi n t ah mi n 

edilebilir  ve bunl ar  bir araya getirilerek t oksik gazı n yayıl ması ndan dol ayı  ol uşan 

topla m zararı n ol asılı ğı hesapl anabilir.  Hat a ağacı  analizi,  he m nit el  he m de ni cel 

tahmi nl er  yap maya yarayan et kili  ve genel  bir  yol dur.  Bi oti k siste me  uygul anmı ş  bir 

hat a ağacı analizi şekil 3.10‟ da göst eril mekt edir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 9 Hat a ağacı analizi (nedenl eri n analizi) (Ort ol ano, L., 1997)  

 

Hat a ağacı  analizi ni n ilk adı mı  belirli  bir  risk değerlendir mesi ne göre hat a ağacı 

çalış ması nı n or gani ze edil mesi dir.  Belirli  bir  zararlı  ol ay i çi n,  analizi n tü m başl angı ç 

ol ayları nı kapsayacak şekil de yet eri kadar geniş ol ması öne mli dir.  

 

Başl angı ç ol ayları  3 ana kat egori ye ayrılır;  (1)  operat ör  hat aları,  (2)  eki pman arı zal arı  ve 

(3)  dı şsal  ol ayl ar.  Burada asıl  zorl uk dışsal  ol ayları n değerlendiril mesi dir.  Bu ol ayl ar 

depre m yada sel  gi bi  yı kıcı  doğal  fel aketler  yada daha az zararlı  yıl dırı m düş mel eri  gi bi 

ol ayl ar  ol abil mekt edir. Yakı n çevrede meydana gel ebilecek kazalarda di kkat e 

alı nmakt adır ( ADB, 1997).  

 

Her  i ki  analiz ti pi  i çi n de çalış mal ar  birçok disiplinden ol uşan bir  t akımı n bir  araya 

gel mesi ni gerektir mekt edir. 

 

 

 

 

Toksi k gazı n yayıl ması 
ile ol uşan zarar 

VE 

Toksi k gazı n bul unduğu 
depoda çatla ma 

Acil durum siste mi 
arızası 

YADA 

Gaz ölçüm siste mi arızası Acil durum alar m siste mi 

arızası 
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3. 5 Di ğer Ri sk Değerlendi r me Adı ml arı      

 

Zarar  dur umunu ort aya çı karabilecek ol ayları n belirlenmesi ne ek ol arak mar uz kal ma 

senaryol arı nı n geliştir mesi  gerekir.  Bu senaryol ar,  düşük konsantrasyonlu kirleticilere 

uzun süre mar uz kal ma r isk değerlendir mesi ndeki benzer  adı ml arı  i çerir.  Ör nek ol arak 

toksi k bir  gazı n yayıl ması  dur umunda mar uz kalma  yolları  belirlenir.  Daha sonra gazı n 

çevrede nasıl  hareket  edeceği ni  ve pot ansi yel  ol arak et kilenebilecek kişilere ve çevreye 

nasıl  ul aşabileceği ni  belirlemek i çi n dağılı m ve yayılı m modelleri  ve mar uz kal ma 

hesapl a mal arı  kullanılır.  Kaza yada siste m arı zası riskl eri ni n değerlendirilmesi nde geri 

kal an adı ml ar  doz – t epki  analizi  ve risk karakt erizasyonudur.  Buradaki  mantı k,  düşük 

konsantrasyona kr oni k mar uz kal ma  risk değerlendir mesi nde kullanılan mantı ğa 

yakı ndır.  Fakat  det aylar f arklı dır.  Endüstri yel  kaza yada mühendisli k siste m arı zaları 

dur umunda zarar,  gör ül me ol asılı ğı  düşük olan,  genelli kle yı kı cı  ve önl ene mez 

kayı pl arla kendi ni  göst erir.  Ni cel  risk araştır mal arı  farklı  mar uz kal ma  senaryol arı  ve 

zararlı  sonuçl arı n ol asılıkl arı nı  i çerir.  Bu değerlendir meni n sonuçl arı,  riskl eri n kabul 

edilebilirliği  ve bunl arı n azaltıl ması  i çi n gerekli  önl e ml eri n alı nması nda bi r  öl çü ol arak 

temel teşkil eder ( Ort alano, L., 1997)  

 

Ri sk değerlendir me uzmanl arı  genelli kle risk değerlendir mesi ni  ve risk yöneti mi ni 

birbiri nden ayırırlar.  Farklı  pr osesler,  farklı  a maçlar,  farklı  bil gi  i çeri kleri ve  sonuçl arı 

vardır( EPA,  1993).  Ri sk değerlendir mesi ni n,  şartları n i zi n verdi ği  öl çüde bili msel  ve 

obj ektif  ol ması  a maçl anır,  risk yöneti mi ni  i se değer  yargıları nı  ortaya koyar  ve riski 

düşür meni n mali yeti  ve faydaları  arası ndaki  i kameyi  belirler.  Bu bağl amda  bazı  risk 

değerlendir mesi  sonuçl arını n fayda – mali yet  analizleri nde bul unması  ve fayda – risk – 

mali yet analizi şekli nde bir çerçeveye ot urt ul ması doğru ol ur.  

 

Çevresel  risk değerlendir me önerilen çevre politi kal arı nı n ve pr oj el eri ni n 

değerlendiril mesi nde kul lanılır  ve burada,  düşük konsantrasyonl u kirleticilere kr oni k 

mar uz kal ma il e endüstriyel  kazal ar  ve mühendisli k siste m hat aları  birbirleri nden ayrı 

değerlendirilir.  

 

Res mi  i zi n al ma aşa masında i se bir  proj eni n kabul ü yada reddi  kararı  Çevresel  Et ki 

Değerlendir mesi‟ni n ( ÇED)  sonucuna göre verilir ve  bu bağl a mda risk değerlendir mesi 

ÇED‟i n bir parçası olarak görül ür.  
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Geliş me pr oj el eri ni n endüstri yel  kaza ve siste m arı zal arı  yada popül asyonl arı n düşük 

konsantrasyonl u kirleticilere uzun döne m mar uz kal ma pot ansi yelleri nden dol ayı  zararlı 

ol abileceği  dur uml arda,  risk değerlendir mesi  gi derek artan bir  şekil de ÇED r aporl arı nı n 

içer mesi  gereken öne mli  bir  unsur  ol muşt ur.  Ri sk değerlendir mel eri  mali yetli  bir  süreci 

gerektirdi ği nden,  ÇED pr ogra ml arı  risk değerlendir mesi ni  belirli  proje ti pl eri  i çi n 

zorunl u kıl mı ştır. Tabl o 3. 3‟de bazı proj e tipleri ve il gili zararları n sı nıfı gösteril miştir.  

 

As ya kal kı nma Bankası ( Asi an Devel opment  Bank -  ADB),  ÇED r aporları nı n risk 

değerlendir mesi  i çeri p i çer me mesi  kararı nı n alı nması  il e il gili  bir  yakl aşım geliştir mi ştir 

Bu yakl aşı m Şekil  3. 11‟ de göst eril mi ştir.  Ri sk değerlendir mesi  sadece C ve  D 

kat egorileri ndeki  pr oj el erin bir  kı s mı  i çi n gerekli gör ül müşt ür.  ADB‟ ni n konuyl a il gili 

karar  al mada t e mel  t eşkil  edecek det aylı  kontrol listeleri  vardır.  Ayrı ca yakıt  ve gaz 

depol a ma i şle ml eri  gi bi  mutl aka çevresel  risk değerlendir mesi  gerektirecek pr oj el eri n 

listeleri de mevcutt ur.  

 

Tabl o 3. 3 Kal kı nma projel eri ile ilişkili zararlar (ADB.  1997)  
 

Proje Ti pi  

ZARAR 

Toksi k 

ki myasallar 

Parl ayı cı 

yada 

patlayı cı 

maddel er 

Çok reaktif 

yada korozif 

maddel er 

Isı yada 

bası nç 

yarat an aşırı 

duru ml ar 

Çok büyük 

mekani k 

eki pmanl ar 

Çar pış ma 

Rafi neri/ Petroki mya X x  x   
Pestisit üreti mi  X      
Gübre Üreti mi  X  x x   
Kağıt ve kağıt ha mur u X      
Ter mal elektri k  x  x x  
Petrol ve gaz nakli yesi  x  x  x 
Ağı r ki myasallar X  x    
Hafif ki myasallar X x     
Ma den işle me X  x x x  
Çi ment o  x  x   
Tren yol u  X x   x x 
Kara yol u X x    x 
Zararlı atık X x x    
Li manl ar  X x x  x x 
Baraj ve rezervuarl ar    x x  

 

Bi r  risk değerlendir mesi ni  gerektirecek kadar yüksek riskl ere sahi p bir  pr oj eni n 

değerlendir me sonuçl arını n ot oriteler  t arafı ndan karar  al mada nasıl kullanıl dı ğı 
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öne mli dir.  Genelli kle sonuçl ar  evet  yada hayır  de mek i çi n kullanıl maz.  Bunun yeri ne, 

risk değerlendir mesi ni n sonuçl arı  riskl eri n kabul  edilebilir  sevi yel ere i ndirgen mesi  i çi n 

gerekli önl e ml eri n alı nması ve önerileri n yapıl ması içi n kullanılır.  

 

Projel eri n Pot ansi yel Çevresel Et kilere Dayalı Kat egori zasyonu 

              A 

Nadir görül ebilecek 

öne mli çevresel 

et kilere sahi p  

             B 

Azaltıcı önl e ml eri n 

alı nması nı n tavsi ye 

edil di ği et kiler 

              C 

Det aylı ÇED 

gerektiren et kiler  

               D 

Çevresel probl e ml eri n 

çözü mü ile ilgili 

pr ojel er 

 

 

Ri ske Dayalı Kategori zasyon 

 Et ki Frekansı  

DüĢ ük Yüksek 

Et ki ni n  

ġi ddeti 

DüĢ ük  
Genelli kl e kabul 

edilebilir risk 

Çevresel risk 

değerlendir mesi önerilir 

Yüksek 
Çevresel risk 

değerlendir mesi şart 

Pr oj e teklifi kabul 

edilebilir değil 

 

Şekil 3. 11 Asya Kal kı nma Bankası Risk değerlendir mesi gerektiren teklifleri sapt a ma  

      şe ması ( Ort alano, L., 1997)  

 

Çevresel  risk değerlendirmesi ni n pl anla ma ve yöneti m a maçlı  ol arak kullanıldı ğı  al anl ar 

aşağı daki gi bi sıralanabilir; 

 

 Ar azi kullanı m pl anla ma  

 Konut  al anl arı  ile endüstriyel  al anl arı  böl gel ere ayır ma,  sı nırlandır ma,  mesafe 

bırakma  

 Far klı  endüstri yel  al anları n pl anlanması;  örneğin,  depol a ma al anl arı,  yak ma 

tesisleri vs. 

 Ul aşı m ve taşı ma içi n güzergah belirle me 

 Ki rlenme kontrol ü ile ilgili yasal düzenl e mel er 

 St andartları n ol uşt urul ması 

 İzle me siste ml eri ni n di zaynı  
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 Me vcut yada ol uş muş zararları n gi deril me stratejileri 

 Ri skl eri n azaltıl ması içi n para ve e meği n tahsisi 

 Acil durum pl anl arı 

 Deneti m progra ml arı 

 Önceli kli ki myasalları n belirlenmesi  

 Eğiti m 

 Alt ernatif geliş me yollarını n karşılaştırıl ması  

 İt hal et me yada böl gesel üreti m kararları nı n verilmesi  

 Aynı  ür ün yada hi z meti  ver mek i çi n farklı  teknol oji  ve ha m maddel eri n 

kullanıl ması  

 

Ri skl eri  azalt manı n bir  çok yol u vardır. Ör neği n endüstri yel bir  pr oj eden 

kaynakl anabilecek riskleri n azaltıl ması  ile il gili  önl e ml er  aşağı daki gi bi  ol abilir 

( Ort alano, L. 1997); 

 

 Asıl  depol a ma siste mi nde meydana gel ebilecek arı za ve bozul mal ar  hali nde 

kaçan,  sı zan t oksi k gazl arı  t ut abilecek ek bir  yedek kont eynır  pl anl anması  gi bi 

pr oj e değişi kli kleri. 

 Uygun yapısal kuralları n uyuşt uğu kalite kontrol önl e ml eri al mak.  

 Bi r  zarar  dur umunun ortaya çı kması  hali nde t esisten çalışanları n boşaltıl ması 

içi n bir prosedür hazırlamak gi bi bir acil durum planı yapmak.  

 Çalışanları n ki myasalların güvenli  kullanı mı  ve di ğer  zarar  azaltıcı  önl eml er 

hakkı nda eğitil mesi. 

 Okullar  ve yerleşi m alanları  gi bi  hassas  bölgel er  il e riskli  ve t ehlikeli 

endüstri yel  faali yetleri n arası ndaki  mesafeyi  artırarak böl ge ve al an değişikli ği 

yap mak.  

 

Ri sk değerlendir mesi  i çeren ÇED r aporl arı ndan el de edilen sonuçl ar karar  alıcı yı 

riskl eri n kabul  edilebili p edile meyeceği  sorusu ile baş  başa bırakır.  Bu konu il e il gili 

ul usl ararası  bir  nor m ol masa  da hükü metler  karar  al mada yardı m edebilecek rehberl er 

hazırla mı şlardır.  Bununla il gili  ol arak,  riskl erin frekansı  ve sonuçları nı n yada 

zararları nı n şi ddeti ne bağlı  nitel  bir  değerlendir me ve  risk kat egori zasyonu şekil  3. 12‟ de 

göst eril mi ştir.  Hollanda hükü meti ni n 1980‟lerde geliştirdi ği,  risk kabul  edilebilirli k 
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kriterleri ni  göst eren benzer  bir  örnek şekil  3. 13‟de veril mi ştir.  Bu şekil,  kazal ar  ve di ğer 

endüstri yel  faali yetlerdeki  zararlı  ol ayl ar  gi bi  “düşük ol asılı klı  – yüksek derecede 

öne mli ” olayl ara uygul anır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sonuçları n ve Zararı n Aralığı  

İhmal 

edilebilir 

Marji nal Kriti k Yı kı cı 

Endüstri yel 

yada  ka musal 

akti vite 

Boz ma, 

engelle me 

Onarı m  

< 1 gün 

Onarı m içi n 

birkaç gün 

gerekli 

Akti viteni n 

1 aydan 

fazla kaybı  

Kull anma 

özelliklerini n 

yok ol ması; 

akti viteni n 

kaybı  

Parasal 

 

Zarar 

<100. 000$ 

100. 000 ila 

1 mil yon $ 

arası zarar 

1-10  

mi l yon $ 

arası zarar 

>10 mil yon$ 

zarar 

İnsan sağlığı ve güvenli ği  

 

Yaral anma;  

< 12 ay 

kayı p iş 

günü 

Hast alı k 

yada 

yaralanma;  

>12 ay 

kayı p iş 

günü 

 1 kişi içi n 

öl üm yada 

ci ddi 

hastalı k, 

yaralanma  

>10 kişi içi n 

öl üm; >100 

ki şi içi n ci ddi 

hastalı k, 

yaralanma 

Ekosiste mi n kirlenme  ile 

zarar gör mesi  

Bi rkaç t üre 

hafif, çabuk 

gi derilebilir 

zarar 

Geçi ci, 

gi derilebilir 

zarar. 

Önceki 

düzene geri 

dön me  

Öne mli 

türleri n 

kaybı ve 

yaygı n bir 

habitatı n 

yok ol ması  

Tü m 

yaşa mı n, 

tama men 

geri 

dönül e mez 

ve ani 

yokol uşu  
 

Şekil 3. 12 Riskl eri n sonuçl arı n ve zararı n şi ddeti ne ve görül me frekansı na göre 

      kategorilere ayrıl ması ( ADB, 1997)  
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fakat 
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Şekil 3. 13 Güvenli k içi n risk kriterleri ( Ort ol ano, L., 1997)  

 

Bu şekillerden de anl aşılacağı  gi bi  genel  bir  kabul  ol arak,  bireysel  riski n 10
-4

 (10. 000‟ de 

1)  „ den daha büyük olduğu dur uml arda riskl er  yüksek ve kabul  edile mez ol arak 

düşünül mekt edir.  10
- 6

‟dan daha düşük ilave riskl er  i se düşük yada kabul  edilebilir 

ol arak düşünül ür.  10
- 6

 ile 10
- 4

 arası nda i se riskl erin azaltıl ması  il e il gili  olarak alı nacak 

karar,  proj eni n faydal arı ve  risk azalt ma önl e mleri ni n mali yetl eri  gi bi  kriterler  göz 

önünde bul undur ul arak verilir.   

 

3. 6 Çevresel Et ki Değerlendi r me ve Çevresel Risk Değerlendi r me  

 

Bi r  maden yada kağıt  ha mur u fabri kası  yada bir  endüstri yel  faali yet mühendi sli k 

tasarı mı  açısı ndan bir  yaşa m süresi ne sahi ptir.  Mühendi sli k kavra mı nda il k adı m 

tasarı mdır.  Tasarı mda risk değerlendir mesi  t e mel  araştır mal ar  il e yapılır ve  hatt a ön 

işlet me veya i şlet me aşaması nda ol an ör nekl er  üzeri nden i zl e me yapılarak kavra msal 

tasarı m kesi n t asarı ma dönüşür.  Bu aşa mada çevresel  et ki  değerlendir mesi  yapılabilir 

fakat  i zl ene mez.  Yapı m aşa ması nda,  yapılan risk değerlendir mesi  t ahri batı  i zl e meye 

i mkan verir.  İşlet me aşaması nda bu et kiler  akut  ve kr oni k ol arak i zl enir.  Ancak et kileri n 

gi deril mesi  ve geri  kazanı m i çi n yapıl ması  gereken her  t ürl ü önl e m ri sk 

değerlendir mesi nde belirlenen çerçevede uygul amaya konul ursa ni hai  geri  kazanı m ve 

iyileştir me mü mkündür. Bu şekil deki  za manl amada ol ası  bir  geci kme çevre i çi n bir 

felaketi n başl angı cı dır  ve artı k pr obl e mi n çözümü uzun yıllar  gerektirir  ( Sunar,  T., 
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1998).  Ri sk değerlendirmesi,  et ki  değerlendir mesi  ve i zl e me  pr ogra ml arı  arası ndaki 

ilişki şekil 3. 14‟de verilmi ştir. 

 

Kavra msal  t asarı mı n ol uş ması nda risk değerlendir mesi,  sağl adı ğı  fayda ve kol aylı kl ar 

açısı ndan öne mli  bir  yer t ut ar.  Ri skl er,  il gili  al anda,  hangi  ekosiste m ve kaynakl arı n 

bul unduğunun belirlenmesi ne yarayan t e mel  bir  araştır ma ile değerlendirilir.  Böyl ece, 

benzer  al anl arda yapılmı ş  et ki  değerlendir mel eri ni n sonuçl arı  yeni  bir  pr oj eye 

uygul anabilir.  Doğal  yapıda sonradan meydana gel ecek değişi ml eri n et kileri  konusunda 

yanıl mayı  önl e mek i çi nde t e mel  araştır mal ara ek ol arak ön i şlet me ve i zleme  de  risk 

değerlendir mesi  kapsa mında el e alı nır.  Bu bağla mda et kileri n değerlendiril mesi  i çi n 

uygun fizi ksel, ki myasal ve bi yol oji k öl çüml er süreç içerisi nde yapılır ( Ellis, D., 1989)  

 

Çevresel  et ki  değerlendir mesi nde sonuçl arı n ve ni hai  kararı n,  farklı  disi pli nl eri  ve 

uz manlı k al anl arı nı  i çi ne al an bir  çalış manı n ür ünü ol ması  öne mli dir. Kalitatif  ve 

kantitatif  değerlendir meleri n bir  arada bul unması, bu  değerlendir mel eri n farklı  al anl arda 

kullanıl ması nı  mü mkün kıl makt adır.  Değerl endirme  bir  büt ün ol arak faaliyet  ile çevre 

arası ndaki  riskl er  ve etkileri n fizi bilitesi  üzerinde yapıl malı dır.  Yani  f aali yet,  bir 

ekosiste m i çi nde belirli  bir  sürede kabul  edilebilir  bir  et ki  (zarar,  t ahri bat)  ile i şlevi ni 

tama ml ayacaksa değerlendir me ol uml u ol arak düşünül meli dir.   Bu bir  fayda mali yet 

analizi  değil dir.  Çevresel  t ahri batı n kabul  edilebilir  ol up ol madı ğı nı n bir 

değerlendir mesi dir  ( Sunar,  T.,  1998).  Şekil  3. 15‟ de,  çevresel  riskl er  yaratan ve et ki 

değerlendir mesi  ve kontrol ü gerektiren bir  al anda,  farklı  disi pli nler  arası ndaki 

et kileşi mi n doğası nı gösteren bir model veril mi ştir.  
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Şekil 3. 14 Çevresel risk ve et ki değerlendir mesi arası ndaki ilişki ( Ellis, D., 1989)  

 

 

 

 

 

 

 

MÜHENDĠ SLĠ K ETKĠ DEĞERLENDĠ RME  RĠ SK DEĞERLENDĠ RME  

Yapıl anma/İnşa Yapıl anma/i nşa Et kisi 

İzle me 

Kavra msal Tasarı m Te mel Araştr ma 

Hakl arı n El desi Ön işlet me - İzle me 

Ni hai Tasarı m 

4

. 

3

. 

2

. 

1

. 

Hazırlık Hazırlık deneyl eri 

İzle me 
5

. 

İşlet me Kı sa süreli etli izle me  6

. 

Sürekli İyileştir me 

Uzun süreli et ki izle me 

7

. 

Geçi ci kapan ma  

İyileştir me - İzle me 

8

. 

Geri kazanı m i zle mesi  

Ni hai kapan ma 9

. 

Ni hai geri kazanı m ve 

iyileştir me izl e mesi  
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Şekil  3. 15 Çevresel  risk ve  et ki  değerlendir mede disi plinl eri n et kileşi mi  ( Ellis, 

D. , 1989) 

 

Model  farklı  di si pli nler  arası ndaki  et kileşi ml eri  ortaya koyan bir  çevri msel  model dir.  Bu 

çevri mde herhangi  bir  faali yet  i çi n et ki  değerlendir me  süreci,  ekosistem t estleri  ve 

izle me süreci  ile ol uştur ul urken mühendisli k for masyonundan t asarım ve  i şl et me 

verileri ni  al arak yasal  çerçeveni n sı nırları  i çi nde bu değerlendir meyi  yapar.  Gör ül düğü 

gi bi  geri-besl e meli  çevrimsel  bir  model dir  ve t üm di si pli nlerden alı nan çevresel  veri 

ol uşuml arı nı  i çerir.  Bu verileri n büt ünü bir  eki p veya ko mit e t arafı ndan çevresel  riskl eri 

ortaya koyan bir  değerlendir me ile f or mül e edilerek “Çevresel  Et ki  Dur umu”  sapt anır 

ve mühendisli k bil gileri ne geri  döndür ülebilir.  Bu for mal  sonuç modeli n kabul  edilebilir 

et ki  sevi yel eri  i çi n hangi  önl e ml eri n alı nması  gerekti ği ni,  alı nan önl e ml erin yet erli  ol up 

ol madı ğı nı  t anı ml a maktadır  ve t asarı m buna göre revi ze edil meli dir.  Bu aşa mada 

yapılan fi zi biliteni n kabul  edilebilir  et ki yi  sağla ması  i çi n değerlendiriciler  de dahil 

ol mak üzere farklı  di sipli nl erden gel en pr ofesyonel  mesl ek sahi bi  kişiler  ve karar 

eki bi ni n ahl aki  değerleri de  et kileyi ci  ol makt adır.  Bu çevri mde bu yöndeki  bir  aksa ma 

bu disi pli nlerden biri ne fat ura edile mez ve ilişkileri  nedeni  il e her  di si pli n soruml u ol ur. 

Buradaki  son yet kili  kuru m i zi n bel gesi ni  veren kur umdur.  Kur um bir  şüpheli  dur um 

veya kabul  edile mez bir  et ki yi  t espit  etti ği nde i zni  i pt al  edebilir.  Bu dur u mda 

değerlendir meyi  yapan tü m di si pli nlere bil gi  geri döndür ül ür  ve soruml u tut ul url ar.  Öt e 

yandan dene me  i zni  il e çalışan bir  faali yette ilk aşa mada çevresel  riskler  mi ni mi ze 

edil mi ş  ol arak ort aya çıkabilir.  Ancak t ahri bat  süresi  bu aşa madan sonra başl ayacağı 

içi n i zle me  siste ml eri  çalış malı  ve değerlendir me bu model  çerçevesi nde deva m 

et meli dir. Faali yeti n sosyal olarak kabul edil mesi ve izni de buna bağlı dır.  

Yönet meli kler 

 

İzi nl er 
Gözeti ml er 

Ekosiste m t estleri 

 

Te mel 

araştır mal ar 

İzle me  

Mühendisli k 

Tasarı m 

İşlet me 
İyileştir me 

 

Et ki 
değerlendir me 

Faali yet 
Gelişi m 

Kabul 

edilebilir 

et ki 
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3. 7 Tehli keli Madde Kazal arı  

 

1970‟lerden sonra artan kirlilik ve kirleticileri n kasıtlı  ol arak dökül meleri ni n ve  esas 

ol arak sonuçl arı  ve et kileri  bakı mı ndan çok geniş  çevresel  al anl arı  il gilendiren kaza il e 

dökül mel eri n sonucu çevresel  kazal ara ol an ilgi  artarak deva m etti.  Sı zı ntı  ve 

dökül mel er  t oprak,  yüzeysel  ve yeraltı  suyu,  hava ve deni z kirlenmel eri  i le sonuçl anır. 

Bu kazal arı n fizi ksel,  ki myasal  ve bi yol oji k etkileri  i nsan ve çevre içi n ayrı  ayrı 

değerlendiril meli dir.  

 

Çevresel  zararlar  çoğunlukla dökül en t ehli keli  maddeni n su ort a mı na ul aştı ğı  anda 

meydan gelir. Bu et kiler; 

 

 Ki myasalı n fizi ksel ve kimyasal özelli kleri 

 Alı cı orta m doğası ve özelli kleri 

 Bu orta mda ki myasalı n davranışı (absorbsi yon, parçalanma vs.) 

 Ki myasalı n ve parçal anma, reaksi yon ürünl eri ni n konsantrasyonu 

 Alı cı orta mdaki organi zmal arı n hassasi yeti ve etkilenme derecesi  

 Mar uz kal ma yapısı ve uzunl uğu 

 Bu organi z mal arı n alıcı orta mdaki popül asyonl arı 

 Popül asyonl arı n ekosistemedeki et kileşi mi  

 Ki myasalı n bi yol oji k et kileri ve organi z mal ar tarafından parçal anma  

 ür ünl eri 

 Di ğer maddel er ile sinerjisti k yada ant ogonisti k etkileri ni n ol up ol madı ğı,  

 

gi bi koşullara bağlı dır ( OECD,  2000).  

 

Endüstri de ha mmadde yada ara girdi  ol arak kullanılan t ehli keli  ki myasalları n yanı  sıra 

de mir  yol u,  kara yol u ve deni z yol u il e t aşı nan tehli keli  ve zehirli  ki myasalları n çoğu 

endüstri yel  atı klardır.  Endüstri yel  atı klarda zehirlilik derecesi  yüksek ol an maddel eri n 

bir  çoğu aynı  anda bul unabilir.  Bazı  endüstri  ve bu endüstrilerden kaynaklanan atı kl arda 

bul unabilecek tehli keli maddel er tabl o 3. 4‟de verilmi ştir.  
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Tabl o 3. 4 Zehirli endüstriyel sı vı atı klar (Sunar, T., 1998 ; Yora m C., 1998. ) 
 

Endüstri  Atı ğı n içerdi ği zehi rli maddel er 

Pestisitler Kl orl u or gani k bileşi kler,  organi k f osfor 

bileşi kl eri 

Petrol Fenoller,  sülfürler,  eser  mi kt arda ağır 

met aller ve fl ori dler, kostikler 

Ca m Fl ori dl er ve yağ kirleticileri 

De mi r Çeli k Fenoller,  si yanür,  fl oridl er,  kapl a ma 

sol üsyonl arı, krom, çi nko, kal ay, yağlar 

Kağıt ve kağıt ha mur u Fenoller, cı va, kl or ve uçucu yağl ar 

Met al son işle ml eri Si yanür, krom, ağır met aller uçucu yağl ar 

Ot o moti v Kurşun,  kr omat,  fenoller,  ağır  met aller, 

uçucu yağl ar 

Deri Kr o m ( +3), sülfürler, organi k sol ventler 

Kurşun Ağır met aller, arseni k 

Tekstil Ağır  met aller,  boyal ar, kl orl u or gani k 

bileşi kl er, sol ventler 

Ma dencili k Bakır, kurşun,  cı va,  kad miyum,  si yanür  ve 

eser mi kt arda ağır met al 

 

Endüstri yel  üreti m,  kullanı m ve  t aşı nı ml ar  sırasında meydana gel en t ehlikeli  madde 

kazal arı,  yarattı kları  fizi ksel,  sağlı k ve maddi  et kiler  il e öne mli  ol makt adırlar. 

Ameri ka‟da Ul aştır ma Bakanlı ğı  i çi n DOT t arafından t ehli keli  maddel erin t aşı nı mı  il e 

ilgili  ol arak hazırlanan final  rapor unda t ehli keli  maddel eri n kara,  hava,  deni z ve  de mi r 

yolları  ile t aşı nı mı nda meydana gel en kazal arın neden ol duğu fi zi ki  ve sağlı kla il gili 

et kileri n ve mali yetleri n özeti tabl o 3. 5‟de veril mi ştir. 

 

Tabl o 3. 5 Ci ddi zararlı madde kazal arı (1990 – 1998) ( USDOT, 2000). 
 

Yıl  Rapor 

edilen 

topl a m 

kaza 

Ci ddi 

kazal arı n 

sayısı 

Öl üml eri n 

sayısı 

Ci ddi 

yaral anma-

ları n sayısı 

BoĢaltıl an 

i nsan sayısı 

Ma ddi zarar 

mi kt arı  

1990 8, 879 402 8 423 12, 123 $32, 353, 276 

1991 9, 110 403 10 439 10, 502 $38, 350, 611 

1992  9, 310 375 15 600 29, 186 $35, 164, 057 

1993  12, 830 357 15 627 18, 237 $22, 801, 551 

1994  16, 087 429 11 577 18, 398 $44, 185, 413 

1995  14, 743 409 7 400 11, 444 $30, 903, 281 

1996  13, 950 464 120 1, 175 19, 556 $46, 849, 243 

1997  13, 994 417 12 225 24, 587 $33, 393, 504 

1998  15, 322 429 13 198 9, 181 $45, 497, 550 

Topl a m 114, 225 3, 685 211 4, 664 153, 214 $329, 498, 486 
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%41

%39

%6

%3
%2

%9

Korozif maddeler

Parlayıcı - Yanıcı

maddeler

Toksik maddeler

Çeşitli zararlı maddeler

Parlayıcı olmayan

sıkıştırılmış gazlar

Diğerleri

Benzer  bir  bil gi de yi ne Ameri ka‟da RSPA( araştır ma ve özel  pr ograml ar  i daresi) 

tarafı ndan geliştirilen ve tehli keli  maddel er  bil gi  siste mi  ( HMI S)  ol arak bilinen,  t ehli keli 

madde t aşı nı mı  il e bağl antılı  ol arak t ehli keli  madde kazal arı,  yasal  uygul amal ar  ve yasal 

düzenl e meyi  dest ekl eyen di ğer  unsurlar  ile il gili  bil gileri  ve det aylı  i statisti k verileri 

içeren pr ogra mı n sonuçları ndan alı narak aşağı da veril mi ştir.  Şekil  3. 16‟da  meydana 

gel en kazal arı n t ehli keli  madde zarar  sı nıfları na göre yüzde dağılı ml arı  gösteril mekt edir. 

Bu pr ogra m DOT,  di ğer f ederal  t eşkilatlar,  hükümet  ve böl gesel  i dareler,  endüstriler, 

araştır macılar, medya ve si vil kurul uşlarca kullanılmakt adır.  

Şekil 3. 16 Kazaları n zarar sı nıfları na göre dağılı mı ( RSPA, 2001)  

 

Aynı  pr ogra mdan alı nan di ğer  bir  bil gi de t ablo 3. 6‟da veril mi ştir.  Burada da  2000 

senesi  i çi nde meydana gel en t ehli keli  madde kazal arı nda en çok karşılaşılan 50 t ehli keli 

madde, zarar sı nıfları, kaza sayısı, topl a m kazal ardaki yüzdeleri ile beraber veril mi ştir.  

 

Şekil  3. 16 ve t abl o 3. 6‟da gör ül düğü gi bi  parlayı cı  ve yanı cı  ki myasallar  ve kor ozif 

maddel er  yüksek endüstriyel  kullanı m ve  sahi p ol dukl arı  akut  et ki  potansi yelleri  il e 

tehli keli madde kazal arı nda biri nci sırayı al makt adırlar.  

 

Tehli keli  madde kazal arını n nerede,  ne za man,  nasıl  meydana gel di ği  ve daha bi r  çok 

ayrı ntılı  bil gi,  endüstri yel,  ti cari  ve res mi  kur uml ar,  böl gesel  i dareler,  çevre il e il gili 

gr upl ar  ve il gili  di ğer  si vil  ol uşuml ar  t arafı ndan,  kazal arı n meydana gel me nedenl eri ni n 

ve et kileri ni n sapt anı p sonuç ol arak bunl arı n nasıl  önl enebileceği ni n belirlenmesi  i çi n 

talep edil mekt edir.  Ameri ka‟da böyl e bir  i htiyaca cevap ver mek üzere yukarı da 

ör nekl eri ni  verdi ği mi z gi bi,  farklı  kaynakl ardan ( he m özel  he m ka mu)  ve farklı 
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düzeyl erden ( kurul uşlar, ana fir ma,  faali yetler,  yöresel,  böl gesel,  ul usal)   ki myasal 

kazalar  il e il gili  bir  çok veri  t opl anmakt adır.  Bu verileri n t opl anması  gönüll ü 

faali yetlerle ol duğu gi bi yasal  bir  zorunl ul uk hali ne de getiril mi ştir.  Bu bağl a mda 

ol uşt urul an veri  t abanl arından bazıları na EPA t arafı ndan geliştirilen ARI P ( kaza il e 

dökül me  bil gi  progra mı  – Acci dent al  Rel ease Inf or mati on Pr ogra m)  ve ERNS ( acil 

dur um dökül me  bil diri  pr ogra mı  – Emer gency Rel ease Notificati on Syst e m)  ör nek 

ol arak verilebilir.  Bu veri  t abanl arı nı n i si ml eri,  ne ti p dökül me  ve yayıl mal arı 

içerdi kl eri,  i çerdi kl eri  veri  kat egorileri  ve ti pl eri,  her  veri  t abanı  i çi n kazalarda en çok 

gör ülen 5 ki myasalı n isiml eri EK F‟de veril mi ştir. 

  

3. 7. 1 Tehli keli Ki myasalları n TaĢı nı mı Ri skl eri  

 

Tehli keli  maddel eri n t aşını mı nda karayol u t aşı macılı ğı  en çok kullanılan yol dur.  Bazı 

tehli keli  maddel er  küçük haci mli  kont eynırlarda t aşı nırken  bazıları  büyük haci mli 

tankerle il e t aşı nır.  Bu araçl arı n kaza yap ma  sıklı kl arı  az ol ması na rağmen t ehli keli 

madde kazal arı en ci ddi ve öne mli zarar riski ni oluşt urur.  

 

Karayol u t aşı macılı ğı  il e ol uşan riskl eri n değerlendiril mesi nde,  her  biri  farklı  yakl aşı m 

gerektiren i ki  öne mli  konu vardır.  Biri ncisi  sosyal  risktir.  Bununl a il gili  hesapl a mal ar 

içi n bir  ka myonun bir  yı lda al dı ğı  k m başı na meydana gel en kaza sı klı ğı ort ala ması nı 

baz al an bir  met ot  kullanılabilir.  Böyl ece herhangi  bir  rot a i çi n ortala ma  risk 

hesapl anabilir.  Rot al arı n de mi ryol u geçişleri  ve kavşakl ar  gi bi  belirli  böl gel eri nde 

tehli ke boyut u artabilir.  Bu gi bi  et kileri  göz önüne al an daha hassas  trafik et kileşi m 

modelleri bireysel riski n hesapl anması nda kullanılmakt adır (J. R. Tayl or, 1994).  

 

Ri sk değerlendir me  çalışması nda modeller  kaza frekansl arı nı n t ahmi n edilmesi  dı şı nda 

et ki ni n büyükl üğünü de t ahmi n et meli dir.  Et kileri n büyükl üğü ( yaralanan,  öl en i nsan 

sayısı,  çevresel  et kiler,  mali yet  vs)  t aşı ma alternatifleri ni n karşılaştırıl ması  ve hast ane, 

okul  gi bi  faali yetleri n et kilenme  ol asılı kları nı n değerl endiril mesi  açısından öne mli 

ol makt adır.  
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Tabl o 3. 6 İl k 50 tehli keli maddeye göre kaza istatisti kl eri ( RSPA, 2001)  
 

Rank Tehli keli madde Zarar sı nıfı Kazal ar % Rank Tehli keli madde Zarar sı nıfı Kazal ar % 

1  Parlayı cı Sı vılar ..  Parlayı cı - Yanıcı Sı vı 1. 195 6. 9 27  Parlayı cı Sı vılar Kor ozif ..  Parlayı cı - Yanıcı Sı vı 137 0. 8 

2  Kor ozif Sı vılar . . Korozif Madde 998 5. 7 28  Kor ozif Sı vı Basit Organi k ..  Kor ozif Madde 136 0. 8 

3  Reçi ne Sol üsyonl arı  Parlayı cı - Yanıcı Sı vı 751 4. 3 29  Tı bbi Atı klar  Infecti ous Subst ance ( Etiol ogi c)  135 0. 8 

4  Kor ozif Sı vı Basit Inorgani k ..  Kor ozif Madde 607 3. 5 30 
 Bileşi kler – Te mi zl eyi ci Sı vılar 

PHO 
 Kor ozif Madde 134 0. 8 

5  Sodi um Hydr oxi de Sol üsyonu  Kor ozif Madde 552 3. 2 31  Li kit Petrol Gazı  Parlayı cı Gas  127 0. 7 

6 
 Kor ozif Sı vı Asitic Inorgani k 
.. 

 Kor ozif Madde 484 2. 8 32  Ami nl er Sı vı Kor ozif .. Kor ozif Madde 125 0. 7 

7  Kor ozif Sı vı Asitic Or gani k ..  Kor ozif Madde 479 2. 7 33 Or gani k fosforl u katı pesticitler  Zehirli Maddel er  124 0. 7 

8 
 Pot assi um Hydr oxi de 

Sol üsyonu 
 Kor ozif Madde 437 2. 5 34 

 Ekstraksi yon ürünl eri, Tatlandırıcı 

Sı vılar 
 Parlayı cı - Yanıcı Sı vı 120 0. 7 

9  Yapıştırıcılar  Parlayı cı - Yanıcı Sı vı 436 2. 5 35  Di zel yakıtı  Parlayı cı - Yanıcı Sı vı  119 0. 7 

10 Fosfori k Asit  Kor ozif Madde 413 2. 4 36 Yangı n söndür ücül er Parlayı cı ol mayan bası nçlı gaz 116 0. 7 

11  Kostik Al kali Sı vılar ..  Kor ozif Madde 397 2. 3 37  Yanı cı Sı vı ..  Yanı cı Sı vı  115 0. 7 

12  Hydrochl oric Asit Sol üsyonu  Kor ozif Madde 377 2. 2 38  Kapl a ma Sol üsyonu  Parlayı cı - Yanıcı Sı vı  113 0. 6 

13 Boya ve boyar Madde  Parlayı cı - Yanıcı Sı vı 355 2. 0 38  Di chl oromet hane  Zehirli Maddel er 113 0. 6 

14  Isopropanol   Parlayı cı - Yanıcı Sı vı  344 2. 0 40  Çevreye Zararlı Katılar ..  Çeşitli Zararlı Madde  112 0. 6 

15 Gasoli ne  Parlayı cı - Yanıcı Sı vı 317 1. 8 41  Boya ve boyar Madde  Parlayı cı - Yanıcı Sı vı 107 0. 6 

16 Parlayı cı yazıcı mürekkebi   Parlayı cı - Yanıcı Sı vı 309 1. 8 42  Met hyl Et hyl Ket one  Parlayı cı - Yanıcı Sı vı 96 0. 6 

17 Sulfuri k Asit  Kor ozif Madde 254 1. 5 43  Kor ozif Sı vılar Toksi k ..  Kor ozif Madde 95 0. 5 

18 Petrol distilantları ..  Parlayı cı - Yanıcı Sı vı 252 1. 4 44  Acet one  Parlayı cı - Yanı cı Sı vı  89 0. 5 

19 Fuel Oil ( No. 1, 2, 4, 5, 6) Parlayı cı - Yanı cı Sı vı  228 1. 3 44 Ammoni a Anhydrous  
Parlayı cı ol mayan sı kıştırıl mı ş 
Gaz  

89 0. 5 

20 Et hanol  Parlayı cı - Yanı cı Sı vı  209 1. 2 46  Sı vı Kor ozif dezenfekt anl ar ..  Kor ozif Madde  84 0. 5 

21 
 Hypochl orite Sol üsyonu 5-

16 %  
Kor ozif Madde  187 1. 1 47 

 Hydrogen Peroxi de- Peroxyacetic 

Asit 
 Oksitleyi ci 82 0. 5 

22  Çevreye Zararlı Sı vı ..  Çeşitli  Zararlı Madde 183 1. 0 48 Bil eşi kler – Te mi zl eyi ci Sı vılar  Parlayı cı - Yanıcı Sı vı 79 0. 5 

23  Xylenes  Parlayı cı - Yanıcı Sı vı 160 0. 9 48  Organi k Peroxi de Type E Sı vı  Organi k Peroksitler  79 0. 5 

24  Fuel Oil No. 12456  Yanı cı Sı vı 155 0. 9 50  Ammoni a Sol üsyonları 10-35 %  Kor ozif Madde 77 0. 4 

25 Met hanol   Parlayı cı - Yanıcı Sı vı 148 0. 8 50  Bil eşi kler – Te mi zl eyi ci Sı vılar  Kor ozif Madde  77 0. 4 

26 Toksi k Sı vılar Or gani k .. Zehirli Maddel er 143  0. 8      

                                                                                                                                                                                                                                                                            TOPLAM                         13. 050          %75     
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3. 7. 2. Tehli keli Madde Kazal arı Ġçi n Basit Bi r Mo del  

 

Burada kullanılan model  uygul a mada basit  ol ması na rağmen yüksek ve düşük nüf us 

yoğunl ukl arı içi n i ki ayrı uygul a ma gerekli dir. 

 

İnsanl arı  et kileyen kazaları n frekansı  yerleşi m,  ti cari  ve endüstri yel  alanl arı n r ot a 

boyunca ol an yoğunl ukları  ve trafi ği n yoğunl uğuna bağlı dır.  Burada sadece  ort al a ma 

yoğunl uk değil  bahsedilen fakt örleri n r ot a boyunca dağılı mı  da öne mli dir.  Yerl eşi mi n 

yoğun ol duğu ve gr uplaştı ğı  böl gel erde kazanın et kileri  de büyüyecektir.  Ancak şu 

unut ul ma malı dır  ki  i nsanları n sadece belirli  bir  kı smı  evl eri ni n yada i ş  yerlerini n dı şı nda 

ve yol üzeri ndedir. Burada model, yerleşi mi n yoğunl uğuna  bağlı dır. 

 

Model de her  r ot a 2 para metre il e karakt erize edil mi ştir.;  bir  kazanın boyut u il e 

karşılaştırılabilecek şekilde bir  mesafe i çi nde birbirleri ne yakı n yaşayan insan sayısı nı 

veren gr up fakt örü.  Gr up f akt örü,  her  bir  evde kaç ki şi ni n yaşadı ğı na ve kaç evi n gr up 

hali nde bul unduğuna bağlıdır.  Gr up fakt örü böyl e bir  gr upt aki  nüf us  yoğunl uğu ile r ot a 

boyunca ortala ma nüfus yoğunl uğunun oranı dır. 

 

                                                                                            (3. 2) 

 

G  : Gr up fakt örü 

NYgr up  : Gr ubun nüfus yoğunl uğu 

NYr ot a  : Rot a boyunca ortala ma nüf us yoğunl uğu 

 

Nüf us  yoğunl uğunun üni for m ol madı ğı  kı sı ml arda gr up fakt örü ev başı na i nsan sayısı 

ile grupt aki ev sayısı nı n çarpı mı na eşittir.  

 

Di ğer  öne mli  bir  fakt ör i se yerleşi mi n ol duğu yol  uzunl uğudur.  Kırsal  böl gel erde 

yerleşi m bul unmayan yolları n uzunl uğu yerleşi m bul unan yollara göre çok daha 

uzundur.  

 

Model de trafi k yoğunl uğu,  t aşı ma  oranı  ve gr up f akt örü verilen bir  yol  uzunl uğu i çi n 

sabit kabul edil mi ştir. Böyl ece bir rot anı n kaç ayrı kıs ma ayrılacağı belirlenebilir.  
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Burada bir  kaza senaryosu kabul  edil mi ştir.  Tehl ikeli  madde t aşı yan araç çar pma  yada 

yol dan çı kma  sonucu t ehli keli  madde dökül müş  ve al ev al mı ş  yada t oksi k gaz 

yayıl mı ştır.  

Me ydana gel en kazal arda dökül mel eri n % 10‟unda t ehli keli  maddenin t a ma mı nı n        

% 100 et ki  pot ansi yeli  ile,  % 30‟ unda büyük kı s mı nı n % 30 et ki  pot ansi yeli  il e,  % 

30‟ unda küçük bir  kı s mı nı n %10 et ki  pot ansi yeli il e ve % 30‟ unda i se sadece birkaç 

ki şi yi et kileyecek şekil de dökül düğü kabul edil mi ştir 

 

Düşük nüfus yoğunl ukl u böl gel er içi n kaza frekansı; 

 

FK = FA * T * L * N * A / G           (3. 3) 

 

FK : Kaza frekansı  

T : Rot adan senede geçen araç (tehli keli madde taşı yan) sayısı 

L : rotada yerleşi mi n bul unduğu kesi ml eri n uzunl uğu 

G : Gr up fakt örü 

A : Kaza boyut u (km
2
) 

N : Rot a boyunca km
2
 başına nüfus yoğunl uğu 

 

Böyl e bir kazadan et kilenecek kişi sayısı her bir gruptaki kişi sayısı ile sı nırlı dır.  

 

Yüksek nüfus yoğunl uğu bul unan yerlerde ise kaza frekansı; 

 

FK = FA * T * L                         (3. 4) 

 

ol makt adır. 

 

Bu durumda et kilenen(ölü m) kişi sayısı (et ki potansi yeli); 

 

NMAX = A * N * G             (3. 5) 

 

eşitliği  ile bul unur.  Bu eşitlikte bi ze et ki  al anı  il e gr ubun nüf us  yoğunl uğunun çarpı mı nı 

verir ( NYGr up * A). 

 

Düşük yoğunl ukl u alanl ar içi n 3. 5‟deki eşitlik,  
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N = A * N/ G              (3. 6) 

 

hali ni alır.  

 

Ameri ka‟da USDOT t arafı ndan 1996 senesi  i çin t ehli keli  madde sı nıfına göre mil 

başı na t ehli keli  madde kazası  frekansl arı  t abl o 3.7‟ de göst eril mi ştir.  Buradaki  bil giler 

baz alınarak yapılan yukarı daki model içi n örnek bir uygul a ma aşağı da veril mi ştir. 

 

Tabl o 3. 7 Tehli keli madde sı nıfına göre USDOT tarafı ndan 1996 yılı içi n hesapl anan 

     kaza frekansl arı (USDOT,  2001) 
 

Tehli keli 

madde sı nıfı 

Alı nan Yol ( mil) Tehli keli madde kazası  Tehli keli madde kaza oranı 

(kaza / mil) 
1. 1, 1. 2, 1. 3  23, 000, 000 14. 200 6. 15453E- 07 

1. 4, 1. 5, 1. 6  46, 000, 000 32. 101 7. 00887E- 07 

2. 1  805, 000, 000 276. 000  3. 42784E- 07 

2. 2  1, 400, 000, 000 178. 000 1. 30091E- 07 

2. 3  50, 000, 000 12. 020  2. 38753E- 07 

3  2, 800, 000, 000  1, 379. 021  4. 96414E- 07 

4. 1, 4. 2, 4. 3 48, 000, 000  33. 000 6. 85756E- 07 

5. 1, 5. 2 201, 000, 000 61. 000  3. 03833E- 07 

6. 1, 6. 2  218, 000, 000  50. 000 2. 29576E- 07 

7  30, 000, 000  12. 001  3. 94605E- 07 

8 1 900, 000, 000  257. 000  1. 32109E- 07 

9  250, 000, 000  179. 300 7. 16646E- 07 

T ü m  

s ı n ı f l a

r   

7 , 8 0 0 , 0 0 0 , 0

0 0   

2 , 4 8 3 . 6 4 2   3 . 1 9 9 2 2 E - 0 7  

 

3. 7. 3 Ġstanbul  Ġçi  Çevre Yoll arı nda TaĢı nan Tehli keli  Maddel er Ġçin  Bi r Kaza 

Senaryosu  

 

İstanbul il nüfus yoğunl uğu 1300 kişi/ km
2
 (İstanbul Büyük Şehir Bel edi yesi, 2002).  

 

Şi şli  – Masl ak – Fati h Sultan Meh met  Köpr üsü hattı  ortala ma  nüf us  yoğunl uğu 4790 

kişi/ km
2

 (İst.  B. Ş.  Bel ediyesi,  2002).  Aynı  hattı n uzunl uğu yakl aşı k 12 km ( L)  ol arak 

kabul edil mi ştir. 

 

Bu rot ada bir yılda tehli keli madde taşı yan ka myon sayısı 5000 ol arak kabul edil mi ştir.  

 

k m başı na  ortala ma senelik kaza sı klı ğı  t abl o 3. 7‟den t üm t ehli keli  madde sı nıfları  i çi n 

bul unan 3, 2 * 10
- 7

 kaza/mi l-yıl değeri km‟ ye çevrilerek (FA) alı nacaktır(1 mi l = 1, 6 km).  

 

Kaza boyut unu hesapl ayabil mek i çi n i se Ul usal  Okyanus  ve Hava İ daresi  Tehli keli 

Ma ddel er  Müdahal e ve Değerlendir me Böl ümü‟nce,  t ehli keli  madde dökül mel eri  kaza 
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senaryol arı  i çi n geliştirilmi ş  ve il gili  konsantrasyon i çi n t ehli keli  maddeni n yayıl ma 

al anı nı  ve mesafesi ni  veren ALOHA ( Ar eal  Locati on of  Hazardous  At mosphere) 

pr ogra mı kullanılacaktır.   

 

Model içi n yapılan kabul ler aşağı daki gi bi dir; 

 

Ki myasal Bil gileri; 

Ki myasal  : Akril onitrile 

Mol ekül ağırlı ğı : 53. 06 kg/ kmol  

TLV- T WA  : 2 ppm 

I DLH   : 85 ppm (yayıl ma al anı nı belirleyen konsantrasyon)  

Kayna ma nokt ası : 77. 35° C 

Buhar bası ncı  : 0. 14 at m 

Açı k hava doygunl uk konsantrasyonu : 142, 899 ppm yada 14. 3% 

 

At mosferi k Bil giler; 

Ort al a ma Rüzgar hızı : 2 m/ sn (İst. B. Ş. Bel., 1995)  

Haki m rüzgar yönü : Kuzey – Kuzey Batı (İst. B. Ş. Bel., 1995)  

Hava sıcaklı ğı  : 25° C 

Röl atif Ne m  : % 50 

Kaynak Bil gileri; 

Tank Hac mi    : 42m
3
 

Tank içi ndeki sıcaklı k  : 25° C 

Tehli keli maddeni n mi ktarı  : 35, 2 ton 

 

Kaza sonrası tankt a meydana gel en açı klı k; 

Uzunl uk  : 100 c m 

Yüksekli k  : 10 c m  

Dökül me süresi  : 1 saat 

 

Mo del sonuçl arı; 

Dökül me oranı   : 475 kg/ daki ka  

Dökül en t opla m mi kt ar  : 22, 5 ton 

Belirlenen konsantrasyon içi n maksi mu m et ki mesafesi : 1, 8 km 
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Ma ksi mu m et ki alanı ( A)  : ~ 0, 52 km
2
 (şekil 3. 17‟den)  

Model kullanılarak el de edilen yayıl ma grafi ği şekil 3. 17‟de veril mi ştir. 

 

Yüksek nüfus yoğunl uğu nedeni yl e 3. 4 no‟l u kaza frekansı for mül ü kullanılırsa;  

 

FK = 3, 2 * 10
- 7

 * 1/ 1, 6 * 5000 * 12 = 0, 012 kaza / yıl  

 

bul unur. 

 

Öl ebilecek maksi mu m i nsan sayısı ise 3. 5 no‟l u bağı ntı kullanılarak;  

 

 = 0, 52 km
2
 * 4790 kişi / k m

2
 

 

 = 2491 kişi 

 

Daha önce yapılan % 30 et ki kabul ü uygul anırsa;  

 

NMAX‟  = 0, 3 * 2491  

 

 = 830 kişi ni n öl mesi beklenir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: 17 Akril onitril kazası içi n et ki alanı  

 

 1, 8 km 

80 m 500 m 
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Gör ül düğü gi bi  model  istatisti k verileri n ve progra ml arı n kullanıl ması il e bir  r ot a 

üzeri ndeki  riskli  böl gel erin ve et ki  düzeyl eri ni n belirlenmesi ni  sağl a makt adır.  Model 

tehli keli  maddel eri n t aşını mı  sırası nda meydana gel ebilecek,  di ğer  araçları  da i çeren 

trafi k kazal arı  i çi n de uygul anabilir.  Fakat  burada her  araç t ürü i çi n trafi k yoğunl ukl arı 

ve her  araç t ürü başı na insan sayısı  gi bi  daha detaylı  veriler  gerekmekt edir.  Yet erli  veri 

mevcut  i se günün belirli saatleri  i çi n bu verileri n değerl endiril mesi  ile t ehli keli  madde 

taşı nı ml arı nı n hangi  r ota ve saatler  arası nda yapılırsa riskl eri n mi ni mu m düzeyde 

kal acağı belirlenebilir.  

 

3. 8 Tehli keli Madde Dökül mel eri Ġçi n Tut ma ve Arıt ma Tekni kl eri  

 

Tehli keli  madde kazal arı,  t ehli keli  maddeni n yaşa mı  boyunca,  yani  üreti m pr osesi, 

ha mmadde ol arak kullanma,  ür ün ol arak kullanma ve uzakl aştır ma evrel eri nde,  ve bu 

evrel er  arası ndaki  yükle me,  t aşı ma,  depol a ma faali yetleri  sırası nda meydana gelir. 

Böyl e bir  acil  durumda t ut ma ve arıt ma faaliyetleri  başl ayana kadar çevre büyük 

mi kt arda zarara uğra mı ş ol abilir.  Bir  acil  durum sırası nda aşağı dakiler  sapt anmalı dır 

( Akı ncı, K. 1994); 

 

1.  Çevreye yayıl mı ş  ol an t ehli keli  maddeni n hac mi  ve hal a yayıl makt a ol an sızı ntı nı n 

mi kt arı, 

2.  Böl gedeki i nsanları n karşı karşı ya kal abileceği tehlikeni n ne ol duğu,   

3.  Zararı n yapısı ve alı nabilecek önl e ml eri n nel er ol duğu,  

4.  Alt ernatif bir kont eynıra transferi n önerilebilir ol up ol madı ğı, 

5.  Her hangi yapı daki bir benti n yapıl ması nı n gerekli ol up ol madı ğı,  

6.  Dökül meni n ol duğu böl geni n yapısı ve dökül en maddeni n bu alanda nasıl yayıl dı ğı,  

7.  Dökül en  maddeni n bir  su yol una veya kanalizasyona ul aşı p ul aşa mayacağı  veya 

hali hazırda ul aşı p ulaş madı ğı, 

8.  Patla ma ve yangı n tehli kesi, 

9.  Yağ mur ve rüzgarı n dağıl ma üzeri nde yapacağı etki  

10.  Ma ddeyi  belli  sı nırlar  i çinde t ut mak ve gerekli  arıt mal arı  yapabil mek i çin ne gi bi 

eki pmanl ar ve dest ekl er gerekti ği bili nmeli dir.  
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Bi r  su yol una doğr udan veya hendekl er  veya yağmur  suyu kanalları  vasıtal arı  il e giren 

tehli keli  maddel er;  balık öl üml eri,  su ort a mı ndaki  doğal  bit ki  ört üsünün bozul ması, 

suyun i nsan ve hayvan sağlı ğı  i çi n el verişsiz hale gel mesi,  reaksi yon faali yetleri nde 

zarara neden ol mak ve yangı na neden ol ma  veya hava kirliliği  gi bi  istenmeyen et kiler 

yarat abilir.  Bir  kanalizasyona karışan maddel er  arıt ma t esisi ndeki  pr osesi n aerobi k veya 

anaerobi k ol ma  dur umuna bağlı  ol arak ci ddi  sorunl ar  yarat abilir.  Sor unl arın çözü münde 

böl gedeki  hal kı n kor un ması  ve dökül en maddeni n i çeri ği  önceli kli  ol arak el e 

alı nmalı dır.  Tehli keli  maddel er  katı,  sı vı,  yüksek derecede uçucu veya gaz f or munda 

ol abilir.  Kirlenmi ş  t oprak sadece kazılı p alı narak bir  düzenli  depola ma  al anı na 

göt ürül ebilir.  Di ğer  t araftan t e mi zl e me  i şle mi,  patla mal ar,  rüzgar,  yağmur  veya di ğer 

maddel er ile kompli ke hale gel ebilir 

 

Tehli keli  madde i çeren buharları n at mosfere yayıl ması nı  önl e mek mü mkün değil dir. 

Tek yakl aşı m, sızı ntı yı dur dur mak ve eğer mü mkünse buharları köpükl e izol e et mektir.  

 

Bu al anda çalışılırken son derece di kkatli  ol unmal ı  ve çalışanl arı n zehirli  buharl ara veya 

ol ası  bir  patla ma  dur umuna mar uz kal ma mal arı  sağl anmalı dır.  Buharl arın yanı cı  ol ma 

dur uml arı  göz önüne alı narak t ut uş maya neden olabilecek si gara,  l a mbal ar vb.  böl geden 

uzakl aştırıl malı dır. 

 

Yeraltı  sul arı,  t ehli keli  maddel eri n ve i çi nde t ehlikeli  maddel er  bul unduran atı k sul arı n 

dökül mesi,  t ehli keli  maddel eri n t oprağa sı z ması,  deri n kuyu enj eksiyonl arı  veya 

tehli keli katı atı kları n sızıntı suları nedeni ile kirlenebilirler.  

 

Su ort a mı nı  kirleten dökül mel eri n verdi ği  zararları  gi der meye çalış mak,  toprakt aki nden 

çok daha zor dur.  Sudaki  çözünürl ükl eri  az olan maddel er  su yüzeyinden çeşitli 

yönt e ml erle t opl anabilirler.  Fakat  pek çok t ehlikeli  madde sudan daha ağırdır  ve 

çözünürl ükl eri  yüksektir. Sudan daha hafif  ol an çözünür  ol mayan maddeler  vi zkozit e 

veya kor ozifli k il gili  pr obl e ml er  yarat abilirler.  Sudan çözünür  ol mayan t ehli keli 

maddel eri  gi der me,  maddeni n yoğunl uğuna bağlı  ol arak sı yır ma veya t arama  yönt e ml eri 

gerektirebilir 

 

Karaya ol an dökül melere karşı  alı nacak olan önl e ml er,  su ort aml arı na ol an 

dökül mel erden daha kolaydır.   Karada,  sı zdır ma yapan bir  kont eynır  efektif  ol arak 

yanabilir.  Sı vı  dökül ürken kont eynırda kal an madde başka bir  yardı mcı  kont eynıra 
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po mpal anabilir.  Bentler i se,  maddeni n su ortamı na ul aş ması nı  engelle mek i çi n 

kullanılır. 

 

Ki myasal  madde dökülmel eri n en zararlısı,  zehirli  ve suda çözünebilen bir  zararlı 

maddeni n suya dökülmesi dir.  Büyük balı k öl üml eri  ve yoğun çevresel  zarar 

kaçı nıl mazdır.  Hı zlı  akan nehirlerde akı ntı nı n bir  bari yer  ol uşt ur maya i zi n ver meyeceği 

dur uml arda kayalı k ze mi ne patlayı cı madde at mak da her za man uygul anamaz.  

 

Moder n t eknol oji  böyl e bir  dur umda et kisiz kal makt adır.  Bu nedenl e böyle bir  kazanı n 

ol uş ması nı  önl e mek birincil  et kendir.  Bu a maçl a aşağı daki  önerilere uyul malı dır 

( Akı ncı, K. 1994) : 

 

Karayol u ile ulaşı m içi n;  

 

1.  Yüksek oranda t ehli keli maddel er  kentler  arasında t aşı nırken belirenmiş rot al ar 

izlenmeli dir.  

2.  Bu belirlenmi ş  yol  boyunca eğer  bir  su orta mı nı n yanı ndan veya üzeri nden 

geçili yorsa,  kaza dur umunda dökül meyi  önl eyici  özel  düzenl e mel er  yapıl malı dır.  Bu 

düzenl e mel er aşağı daki gibi özetlenebilir; 

 

 Su orta mı nı n yakı nl arı nda, yol un kenarı na kapalı hendekl er açıl malı dır.  

 Kriti k böl gel erde daha düşük hı z sı nırı uygul anmalı dır.  

 Kriti k böl gel erde özel kamyon yolları kullanıl malıdır.  

 Köpr ül erde dökül en maddeyi  yönl endiri p biri ktirebilecek t opl a ma al anları 

bul unmalı dır.  

 

Dökül mel er içi n uygul anabilecek çeşitli arıt ma tekni kl eri aşağı daki gi bi sıral anabilir; 

 

 Haval andır ma : 

 Ozonl a ma ve Kl orla ma 

 Nötralizasyon : 

 Çökt ür me 

 Kar bon Adsorpsi yonu 

 İyon Değiştirici Reçi nel er 
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Aşağı daki  t abl o 3. 8‟de tehli kelili k oranı  yüksek maddel er  i çi n uygul anabilecek arıt ma 

yönt e ml eri özetlenmekt edir ( Akı ncı, K., 1994).  

 

Tabl o 3. 8. Tehli keli Maddel er İçi n Deakti vasyon Tekni kl eri ( Akı ncı, K., 1994).  
 

Yüksek Derecede Tehli keli Ma ddel er Arıt ma. Tekni ği  

Cı va içeren fungisi dl er Kar bon adsorbsi yonu.  

Pestisi dl er, poli kl ori nli bi nefi niller (PCB)  Kar bon  adsorbsi yonu ve  kirlenmi ş  kalı ntıları n bi r 

depol a ma al anı nda uzakl aştırılması.  

Cı va t uzları Di mer kaprol  (suda  çözünebilen bir  mer kapt an),  cı va 

içi n t e mi zle me  maddesi  olarak önerilir;  sodyu m 

karbonat  çözün müş   cı vayı  cı va  karbonat  ol arak 

çökt ürür. Bu da taban çökeltisinden gi derilebilir. 

Kad mi yu m t uzl arı Sodyu m kar bonat  il e  çökt ürme  ve  /  veya  t e mi zl e me 

maddel eri. 

Pot asyu m si yanür, hi drojen klorür  CN
-  

„  i  de mi r  t uzl arı  ile  çökt ür me  veya  kl orl a ma;  HCN 

gazı nı n ol uş ma ması  i çi n asi di k p H değerl eri nden 

kaçı nıl malı dır. Sön müş kireç pH' yı yükseltir. 

Akril onitril Suyun i çi nde  HCN gazı  çı kararak deko mpoze  ol ur; 

sön müş kireç, de mir tuzları veya kl orla ma denenebilir. 

Tetraetil de mir çözeltileri Kar bon  absorbsi yonunu t aki ben sı yır ma  ve 

kalsi yu metilendi a mi n,  t eraasetat  gi bi  t e mi zl e me 

maddel eri. 

Zehirli Gazl ar 

 

Fosj en 

 

 

Hi droj en sülfür 

 

 

Kl or 

 

 

Hal kı n derhal  t ahli yesi t ek çözü m ol arak 

görül mekt edir. 

 

Gaz,  bir  su  ort a mı ndan yayıldı ğı nda,  genellikl e  de mi r 

tuzları denenir. 

 

Kosti k çözeltiler,  t oz  karbon,  köpük  ve  su  perdesi 

denen mi ştir;  ne  t ür  önl e m alı nırsa  alı nsı n büyük 

mi kt ardaki balı k öl üml eri kaçınıl mazdır. 

Kor ozif sı vılar 

 

Genel de asitler 

 

 

Sön müş  kireç  il e  ya  da s odyu mbi karbonat  il e 

nötralizasyon, bunu taki ben ilgili t uzl arla seyrelt me.  

Di ğerl eri 

 

Fenol  

 

 

 

 

Etila mi n 

 

 

Eğer  dökül mel er  ni spet en küçük ve  sı nırlı  i se  kar bon 

adsorbsi yonu  et kilidir.  Büyük  dökül mel er  i çi n 

seyrelt me  t ek çözü m ol abilir  (pH = particulars  i se  f enol 

suda çözünebilir t uzl ar ol uşt urabilir.) . 

  

Aseti k asit  il e  nötralizasyon ve  bu  nötr  ür ünün  kar bon 

ile adsorbsi yonu.  
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4. RĠSK DERECELENDĠ RME SĠSTEMĠ  

 

4. 1 Ri sk Derecel endi r me Siste mi ni n Esasl arı  

 

Tehli keli  maddel er  il e ol uşan sağlı k riskl eri ni n risk değerlendir me  çalış mal arı nı n 

odakl andı ğı  t e mel  sorun ol ması na rağmen t ehlikeli  maddel eri n,  i nsanı n da  i çi nde 

bul unduğu,  t üm or ganik bağl antıları,  canlı  ve cansı z özelli kleri yle büt ün bir 

ekosiste mi  il gilendirdi ği  açı ktır.  Bu nedenl e di ğer t üm çevresel  faali yetlerde  ol duğu 

gi bi  t ehli keli  madde esas et ki  fakt örü ol arak el e alını p riskl eri  açısı ndan çevresel  bir 

risk değerlendir mesi  pl anl anmalı dır  ( Talı nlı  ve diğ.,  1995).  Bu bağl a mda,  karar  alı cı 

açısı ndan belirsizli kler  fazl a ve öne mli  ise çevresel  risk değerlendir mesi  çevresel  et ki 

değerlendir mesi nden ayrı  bir  değerlendir me ol makt an çok onun bir  uzantısı  ol arak 

kabul edil meli dir.  

 

Tehli keli  maddel er  il e ilgili  riskl eri n değerlendiril mesi nde t e mel  değerl endir me 

nokt ası  böl gesel  bir  ekosiste m ol malı dır.  Bunun i çi n mevcut  veriler den ve 

raporlardan yararlanarak ekosiste ml er  ve bileşenleri   t anı ml anmalı dır.  Nüf us, 

yerleşi m,  sosyal,  endüstriyel  ve ti cari  yaşa m,  i kli m,  fl ora – fauna,  ende mi k ve  t ehli ke 

altı ndaki t ürler ve di ğer çevresel fakt örler derecel emede yer al malı dır.  

 

Tehli keli  maddel er  il e oluşan riskl er,  t ehli keli  maddeni n üreti m,  ha mmadde ol arak 

kullanı m,  ür ün ol arak kullanı m gi bi  yaşa m süresi nde bul unduğu nokt aya ve  bu 

nokt alar  arası nda t aşı nımı  ve depol anması  gi bi  fakt örlere bağlı dır.  Tehlikeli  madde 

kazal arı  i se akut  et kileri  nedeni yl e risk değerlendir mesi nde öne mli  bir dereceye 

sahi ptir.  Bununl a birli kte t ehli keli  maddeye uzun süre mar uz kal ma  ve besin zi nciri 

ile yayılı m ve çevrede uzun süreli  et kileşi mi de risk değerlendir mesi nde öne mli dir.  

 

Bu ol ayl arda riskl eri  önl e mek,  azalt mak ve yönet mek i çi n risk değerlendir me 

pr osedürü önceli kli olarak yürüt ül meli dir. Bu prosedür aşağı daki adı ml arı izl er; 

 

 Zarar sapta ma 

 Mar uz kal ma değerlendirmesi  
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 Doz – Tepki değerlendirmesi  

 Ri sk karakt erizasyonu 

 

Böyl ece,  bir  risk değerlendir me pr osedürü öncelikli  ol mak şartı yl a riskl erin yöneti mi  

yani;  önl e me,  azalt ma,  müdahal e et me  ve i yileştir me mekani z mal arı  etki n ol arak 

yür üt ül ebilir. 

 

4. 2 Çevresel Risk Derecel endi r me Modeli YaklaĢı mı  

 

Model de t ehli keli  maddeleri n daha önce t anı ml anan özelli kleri  ve sı nıflandırıl mal arı 

da göz önüne alınarak çevresel özelli kler bir derecel e me siste mi ne ot urt ul muşt ur.   

 

4. 3 Ri sk Derecel endi r me Siste mi n BileĢenl eri  

 

T Mö  : Tehli keli Madde Özelli kl eri: 

 

Tehli keli  madde özelli kleri  t ehli keli  maddeni n sağlık,  fi zi ksel  ve çevresel  zararları nı n 

bir fonksi yonudur. 

 

1. FZ : Fi zi ksel zarar ile ilgili tehli keli madde özelli kleri 

 Çözünürl ük (S) 

 Yoğunl uk ( D)  

 Parlayı cılı k (Par) 

 Patlayı cılı k ( Exp)  

 Kor ozifli k ( met al) ( C)  

 Oksitleyi cilik ( O)  

 Per oksitler ve reaktiflik (PR)  

 

2. SZ  : Sağlı k ile ilgili tehli keli madde özelli kleri 

 Toksisite ( Tox) 

 Kor ozi vite ( Doku) ( Cor) 

 Tahriş edi cilik (Ir) 

 Kanseroj enli k ( Can) 
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 Ür e meye et ki ( Rp)  

 Hassasi yet (Ss) 

 Mut aj en ( Mut) 

 Doğu m anor malisi ( Bd)  

 

3. ÇZ : Çevresel zarar ile ilgili tehli keli madde özelli kleri 

 Or gani z ma t oksisitesi ( EKOT)  

 Çevresel direnç (P) 

 Bi oakü mül asyon ( BA)  

 Fot oliz (Fot1/ 2) 

 Hi dr oliz ( Hi d1/ 2) 

 

4. SH : Özel zararlar 

 Radyoakti vite ( RA)  

 Bul aşıcılık (Inf) 

 

5. MKM : Tehli keli maddeye mar uz kal ma şekli 

 

6. TMKP : Tehli keli madde kaza pot ansi yeli 

 Tehli keli maddeni n Kullanı mı ( TMK)  

 Taşı ma – Depol a ma faktör ü ( TDF)  

 Af et pot ansi yeli ( AP)  

 

 

Çö  : Çevre- Ekosiste m özelli kl eri  

 

Ekosiste m özelli kleri  değerlendirilen böl geni n sınırları  i çerisi ndeki  canlı ve  cansı z 

hayatı n bileşenl eri ni içerir; 

 

 Fi zi ksel alan (FS) 

 Nüf us ( NÖ) 

 Nüf us yoğunl uğu ( N)  

 Hassa nüfus oranı ( HNO)(12 yaş altı ve 60 yaş üstü nüfus oranı )  
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 Faali yet ile ilgi kişi, çalışan sayısı ( NF) 

 Yaz- kış nüfus oranı ( NYK) 

 Ekosiste m-çevre ( ESÇ)  

 Su ve su havzaları ( W)  

 Karasal ekosiste ml er ( KES)  

 Or man alanları ( Or) 

 Ende mi k t ürler ( End)  

 Mi lli park, tabi at koruma alanları ( MP)  

 Kült ürel varlı klar ( KV)  

 Ma ddi fizi ksel siste ml er ( MFS)  

 Yerleşi m ( Y)  

 Endüstri ( End)  

 Ti caret ( Ti c) 

 Tarı m ( Tar) 

 Turi z m ( Trz) 

 İletişi m siste ml eri (İ) 

 Ul aşı m siste ml eri ( U)  

 Enerji üreti m/ dönüşüm siste ml eri ( En)  

 Faali yetler (F)  

 Eğiti m ( E) 

 Hast ane ( H)  

 As keri faali yetler ( As) 

 Di ğer tehli keli madde içeren komşu faali yetler ( KF)  

 

bileşenleri ni n fonksi yonu olarak ele alı nmı ştır. Bu dur umda risk derecesi; 

 

RD = f ( TMö, Çö, Q)  

 

RD : Risk derecesi 

 

RD = ( TMö + Çö) *Q                  (4. 1) 

 

ol arak hesapl anır. Yüzde ol arak risk değerlendir me oranı ( RDO) ise ; 
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RDO = RD/ RDMAX ol arak bul unur. 

 

RDMAX , her bir para metreni n en yüksek puanl a ma ile alı nması hali ndeki sonuçt ur.  

 

4. 3. 1. TMÖ  : Tehli keli madde özellikl eri  

 

T MÖ  = FZ + SZ + ÇZ + ÖZ + MK M + TMKP                (4. 2) 

 

FZ : Fi zi ksel zarar ile ilgili TM özelli kleri 

 

SZ : Sağlı k ile ilgili TM özellikleri 

 

ÇZ : Çevresel zarar ile ilgili T M özelli kleri 

 

SH : Özel zararlar 

 

MK M : Tehli keli madde mar uz kal ma modu 

 

T MKP : Tehli keli madde kaza pot ansi yeli 

 

Fi zi ksel zarar ile ilgili TM özelli kl eri  

; 

FZ  = S + D + Par + Exp + C + O + PR                (4. 3) 

 

Çözünürl ük ( S)  :  TM i çin çözünürl ük suda genelli kle %10’l uk bir  çözeltiyi  hı zl a 

ol uşt ur ması  ile t anı ml an makt adır.  Fi zi ksel  zararı n ol uş ması nda maddeni n yavaş 

çözün mesi  t ehli keyi  arttıran bir  dur um ol duğu içi n çözünürl üğün azalması  daha 

yüksek bir  zarar  puanı nı  gerektir mekt edir.  Müdahal e ve kontrol  açısı ndan yapıl an bu 

değerlendir me t ehli keli maddeni n çevrede su ort a ml arı nda yaratacağı  et ki 

düşünül düğünde farklı yor uml anabilir. 
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Tabl o 4. 1 TM çözünürl ük puanl a ması  
 

Ma dde for mu Çözünürl ük Puan 

Katı maddel er > % 10  1 

 < % 10 2 

Sı vı maddel er  > % 5 1 

 = % 5 2 

 < %5 3 

 << % 5  ve  su il e reaksi yon 

ver me 

4 

Gazl ar İhmal edil mi ştir. 

 

Spesifi k Gr avite & Buhar Yoğunl uğu ( D)  :  Spesifik gravite ve buhar  yoğunl uğu da 

kontrol  ve müdahal e açısından aşağı daki  derecel e meye sokul muşt ur.  Sıvılar  i çi n 

yoğunl uğu, gazl ar içi n ise havanı n yoğunl uğu baz alınmı ştır ;  

 

Tabl o 4. 2 Spesifi k gravite içi n puan tabl osu 
 

Ma dde for mu Spesifi k  gravite  (Sg) & 

Buhar Yoğunl uğu ( By)  

Puan 

Sı vılar Sg > 1 1 

 Sg < 1 2 

Gazl ar By < 1, 29 1 

 By > 1, 29 2 
 

 Havada hi groskopi k ol arak su il e birleşen ve yoğunl uğu  ≥1, 29’a ul aşan maddel er 

içi n 4 puan değerlendir mesi yapılır. 

 

Parlayı cılı k (Par): 

 

Par =  ( Zarar puanı) * N                  (4. 4) 

 

Tehli keli  maddel eri n parlayı cılı k özelli kleri  il e  ilgili  ol arak NFPA t arafı ndan yapıl an 

sı nıflandır ma kabul  edilerek zarar  derecel eri  t abl o 2. 10’a göre 4 il e 0 arası nda 

değerlendirilir.  Kontrol ve  müdahal e açısı ndan maddeni n f or mu öneml i dir.  Bu 

yüzden NFPA zarar puanı bir faz katsayısı ile çarpılır. 

 

Tabl o 4. 3 Parlayı cılı k için faz katsayısı 

 

Ma dde for mu N Faz katsayısı 

Gaz 2 

Sı vı  1 

Katı 0, 5 
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Patlayı cılı k ( Exp): Patlayıcı  maddel er  i çi n yüksek t ehli ke pot ansi yelleri nden dol ayı 

parlayı cılı k üst li miti zarar puanı kullanılır (4).  

 

Kor ozifli k ( C) :  

 

C = ( Kor ozifli k zarar puanı) * N                (4. 5) 

 

Kor ozifli k zarar puanı aşağı daki tabl odaki gi bi alınır; 

 

Tabl o 4. 4 Kor ozi vite puanl a ması  
 

AĢı nma 

mi kt arı *( mm/ yıl) 

Puan 

> 6, 25 4 

6. 25 – 3, 15 3 

3, 15 – 2 2 

< 2 1 
 

*Çeli k yada  al ümi nyu m yüzeyde  bir  yıllı k t est  süresi nde  55C
0

 de  6, 25 mm yada  daha  f azl a  aşı nmaya 

sebep olan maddel er ( ASTM’ de verilen G 31- 72 standart test yönt e mi ne göre)  

 

Tabl o 4. 5 Kor ozi vite faz katsayısı 
 

Ma dde for mu N Faz katsayısı 

Gaz 1 

Sı vı  2 

Katı 0, 5 

 

Oksitleyi cilik ( O): Di ğer maddel er  il e karıştırıldığı nda parla ma  ve patlama  özelli ği 

göst eren maddel eri n zarar puanı 4 ol arak alınır.  

 

Per oksitler ve Reaktifli k (PR)  

 

PR = ( Reaktifli k zarar puanı) * N                (4. 6) 

 

Reaktifli k içi n NFPA t arafı ndan tabl o 2. 11 de yapılan derecel endir me kullanılacaktır.  

 

Tabl o 4. 6 Reaktifli k içi n Faz düzelt me katsayıları 
 

Ma dde for mu N Faz katsayısı 

Sı vı  1, 5 

Gaz 1 

Katı 0, 5 
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Sağlı k ile ilgili TM özelli kl eri  

 

SZ = ( Tox + Cor + Ir + Can + Rp + Ss + Mut + Bd) * CSZ             (4. 7) 

 

Toksisite ( Tox): Toksisite zarar  derecel eri  LC50  ve LD5 0  değerleri  farklı  maruz kal ma 

yolları içi n aşağı da tabl o 4. 7 de veril mi ştir. 

 

Tabl o 4. 7 Toksisite puan tabl osu 
 

 Zarar Puanl arı  

Maruz 

kal ma yol u 

4 3 2 1 0 

Ağı z yol u ile 

( mg/ kg) 

5 50 300 2000 5000 b 

Deri teması 

( mg/ kg) 

 

50 200 1000 2000 

Gaz (ppm)  

  A 

100 500 2500 5000 

Buhar ( mg/l)  

  A 

0. 5 2. 0 10 20 

Toz and 

Mi stler mg/l) 

  A 

0. 05 0. 5 1. 0 5 

a  :  Sol unu m değerl eri  4  saatlik mar uz  kal ma  t estleri ne dayan makt adır.  1  saatlik mar uz  kal ma 

testleri nden el de edilen değerlerler gazlar ve buharl ar içi n 2, toz ve mistler içi n ise 4 ile bölünmeli dir. 

B :  Bu  kat egori  düşük akut  t oksisiteye  sahi p maddel eri  t anıml a mak  a macı ndadır.  Fakat  belirli  koşull ar 

altı nda hassas popül asyonl ara tehli keli olabilirler. 

  

Kor ozi vite ( Cor): 

 

Cor  : Kor ozi vite zarar puanı * N                 (4. 8) 

 

Kor ozi vite zarar puanı aşağı daki tabl o 4. 8’e göre belirlenir; 

 

Tabl o: 4. 8 Kor ozi vite zarar puanı  
 

Et ki Kor ozi vite zarar puanı  

Deri dokusunda gi derilemez hasar  2 

Deri dokusunda gi derilebilir hazar 1 
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Tabl o 4. 9 Kor ozi vite içi n faz katsayısı 
 

Ma dde for mu N Faz katsayısı 

Sı vı  2 

Gaz  1 

Katı 0, 5 

 

Tahriş Edi ci özelli k (Ir): 

 

Ir = Tahriş zarar puanı * N                 (4. 9) 

 

Tabl o: 4. 10 Tahriş edi cilik içi n zarar puanl arı  
 

Et ki Tahriş edi cilik zarar puanı  

Gözl erde gi derile mez hasar,  bur un ve 

boğazda tahriş edi ci özellik  

1 

Göz, burun mukozası ve boğazda tahriş 0, 5 

 

Tabl o 4. 11 Tahriş edi cilik içi n faz katsayısı 
 

Ma dde for mu N Faz katsayısı 

Gaz 1, 5 

Sı vı  1 

Katı 0, 5 

 

Kanseroj enli k ( Can): Kanseroj enli k et kisi  i çi n EPA ve I ARC’ı n sı nıflandır mal arı na 

göre derecel endir me yapı l mı ştır.  Kanseroj enli k i çin maksi mu m zarar  puanı  di ğer  t üm 

sağlı k et kileri ni n maksi mu m derecel eri ni n t opl a mı na eşittir. 

 

Tabl o 4. 11 Kanseroj enli k içi n puan tabl osu 
 

EPA sı nıflandır ması  I ARC sı nıflandır ması  Kanser zarar puanı  

Gr up A : İnsana kanserojen Gr up 1: İnsan içi n 

kanseroj en maddel er; 
14 

Gr up B : İnsana muht e mel 

kanseroj en 

Gr up 2A ( muht e mel 

kanseroj en) 
10 

Gr up C : İnsana ol ası 

kanseroj en 

Gr up 2B (ol ası kanseroj en)  
6 

Gr up D : İnsana ol an 

kanseroj enli ği 

sı nıflandırılamayan 

Gr up 3: İnsana ol an 

kanseroj enli ği 

sı nıflandırıl mayan 

2 

Gr up E : İnsana kanserojen 

ol mayan 

Gr up 4: İnsan içi n 

muht e mel en kanseroj en 

ol mayan 

0 
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Ür e meye zehirlilik ( Rp):Ür e meye zehirlilik et kisi hayvan deneyl eri  ile kanıtlanmı ş 

ol an maddel er içi n zarar puanı 1, aksi durumda ise 0 ol arak alınır. 

 

Hassasi yet (Ss): 

 

Ss = ( Hassasi yet zarar puanı) * N              (4. 10) 

 

Sol unu m si ste mi  yada deri de hassasi yet e sebep ol duğuna dair  kanıtlar  bul unan yada 

hayvan deneyl eri  ile pozitif  sonuç el de edil mi ş maddel er  i çi n zarar  puanı  1,  aksi 

dur umda ise 0 ol arak alınır. 

 

Tabl o 4. 12 Hassasi yet faz katsayısı 
 

Ma dde for mu N Faz katsayısı 

Gaz 1, 5 

Sı vı  1 

Katı 0, 5 

 

Mut agen ( Mut): Epi de mi ol oji k kanıtlar  bul unan yada me meli  hayvanl arla yapıl an 

testlerden ol uml u sonuç alı nan maddel er  i çi n zarar  puanı  1,  aksi  dur uml ar da i se 0 

alı nır. 

 

Doğu m Anor malisi  ( Bd):  Doğu m anor malisi ne sebep ol duğu hayvansal  deneyl erle 

bul unmuş maddel er içi n zarar puanı 1, aksi durumlarda 0 alı nır. 

 

Çevresel zarar ile ilgili T M özelli kl eri  

 

ÇZ = EKOT + P                 (4. 11) 

 

Ekot oksisite ( EKOT):  

 

EKOT = ( Ekot oksisite zarar puanı) * N 

 

Ekol oji k zehirlilik değerleri  su yaşa mı nda et kili zehirlilik değerleri  ol an LC5 0  baz 

alı narak tabl o 4. 13 de veril mi ştir. 
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Tabl o 4. 13 Ekol oji k zehirlilik puanl a ması  
 

LC5 0  Ekol oji k zarar puanı  

< 0, 1 mg/l 10 

0, 1 – 10 mg/l 8 

10 – 100 mg/l 5 

> 100 mg/l 1 

 

Tabl o 4. 14 Ekol oji k zehirlilik içi n faz katsayıları 
 

Ma dde for mu N Faz katsayısı 

Sı vı  1 

Gaz 0, 5 

Katı 0 

 

Çevresel Direnç (P): 

 

P = Fot1/ 2 + Hi d1/ 2 + BD*BA               (4. 12) 

 

Fot1/ 2 : Fot oliz yarılanma ömr ü derecesi 

Hi d1/ 2 : Hi droliz yarılanma ömr ü derecesi  

BD : Bi yol oji k ayrışabilirlik derecesi  

BA : Bi oakümül asyon derecesi 

 

Burada çevresel  direnç tehli keli  maddel eri n dönüşüm pr osesleri  değerlendirilerek  

derecel endiril mi ştir.  Direnç f ot oliz ve hi droliz hı zl arı na  ve bi yol ojik ol arak 

ayrışabilirlik ve bi oakümül asyon pot ansi yeli ne bağlı dır.  İnsan sağlı ğı açı sı ndan 

düşünül düğünde bi yol ojik ol arak ayrış mayan maddel eri n su ve t opraktan alı nma 

ol asılı ğı  daha fazl a ol acağı  i çi n zarar  bu dur umda maksi mu ma  çı kar.  Bu düzelt meyi 

sağla mak i çi n burada çevresel  direnç il e il gili  olarak bul unan zarar  puanı na göre 

tehli keli  maddeni n sağlık et kileri  zarar  puanı  ( SZ)  bir  düzelt me katsayısı  ( CSZ)  il e 

çarpılacaktır.  Fot oliz ve hi droliz i çi n derecel endir me artan yarı  ö mür  sürel eri  il e 

doğr u orantılı  ol arak t abl o 4. 15 de yapıl mı ştır. Bi oakü mül asyon derecesi  i se bu 

özelli ğe sahi p ol duğu belirtilen maddel er  i çi n 2,  bi oakü mül asyon özelli ği ol mayan 

maddel er içi n ise 0 alı nmıştır. Bu özelli kler içi n puanl a ma tabl o 4. 16 da yapıl mı ştır.  
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Tabl o: 4. 15 Fot oliz ve hidr oliz ile yarılanma ömr ü içi n puanl a ma  
 

Zarar puanı  Fot oliz 

yarılanma ömr ü 

Hi droliz 

yarılanma ömr ü 

1 0 – 1 gün 0 – 1 gün 

2 1 – 7 gün 1 – 7 gün 

3 7 gün – 1 yıl 7 gün – 1 yıl 

4 > 1 yıl > 1 yıl 

 

Tabl o : 4. 16 Bi yoakü mül asyon ve bi yol oji k ayrışabilirlik içi n puanl a ma  
 

Bi yol oji k 

ayrıĢabilirli k 

Bi yol oji k ayrıĢabilirli k 

zarar puanı ( BD)  

Bi oakü mül asyon 

derecesi ( BA)  

BD x BA SZ düzelt me 

katsayısı ( CSZ) 

> %90 1 
0 0 1 

2 2 1, 2 

% 90 - % 70 2 
0 0 1 

2 4 1, 4 

%70 - %50 3 
0 0 1 

2 6 1, 6 

%50 - &20 4 
0 0 1 

2 8 1, 8 

< %20 5 
0 0 1 

2 10 2 

 

Özel Zararlar (SH):  

 

SH = RA + İnf                 (4. 13) 

 

RA = Radyo akti vite 

 

İnf = Bul aşıcı 

 

Radyoaktif  maddel er  i çin zarar  puanı  20 ol arak kabul  edil mi ştir.  Bul aşıcı  maddel er 

içi n ise 5 zarar puanı kabul edilir. 

 

Tehli keli Maddeye Maruz Kal ma Modu ( MKM) 

 

Tehli keli  maddeye mar uz kal ma  Modu t ehli keli  maddeni n nefes  yol u,  ağızdan al ma 

ve deri  ile t e ması  sonucunda zarar  meydana getirebil me pot ansi yeli  göz  önüne 

alı narak derecel endirilir. Her hangi  bir  t ehli keli  madde bu mar uz kal ma yoll arı ndan 

bir  yada bir  kaçı  il e etkili  ol abil mekt edir.  Derecel endir me bu ko mbi nasyonl ara 

bağlı dır.  Tehli keli  maddeni n zararlı  et kilerini n gör ül mesi nde maruz kal ma 

şekilleri ni n öne mi  büyüktür.  3 şekil de de mar uz kalı nabilen ve zararlı  et kiler  ort aya 
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çı karabilen t ehli keli  maddel eri n zarar  derecel endir mesi  bu özelli ği n ağırlı ğı nı  ve 

öne mi ni ortaya çı karacak şekil de tabl o 4. 17 de yapıl mı ştır. 

 

MR M = Inh + O.Int + Sc                (4. 14) 

 

Inh = Nefes yol u ile mar uz kal ma  

O. I nt = Ağı zdan al ma ile mar uz kal ma 

Sc = Deri teması ile mar uz kal ma 

 

Tabl o 4. 17 Mar uz kal ma modu puanı  
 

Maruz kal ma Modu Zarar puanı  

Inh.  10 

O. I nt 6 

SC.  4 

 

Tehli keli maddeni n Kaza Pot ansi yeli ( TMKP)  

 

Tehli keli  madde kaza potansi yeli  t ehli keli  maddeni n endüstriyel  ve sosyal kull anı m 

özelli kleri ne ve t ehli keli maddeni n yaşa m süreci  boyunca ol an kullanım modl arı 

arası ndaki  t aşı ma ve depol a ma fakt örleri ne bağlı dır.  Buna göre t ehli keli  madde kaza 

pot ansi yeli; 

 

T MKP = ( TMK * TDF) * AP               (4. 15) 

 

T MK : Tehli keli Maddeni n Kul lanı mı  

 

TDF : Taşı ma – Depol a ma Fakt örü 

 

AP : Afet pot ansi yeli (daha sonra açı kl anacaktır) 

 

Tehli keli  Maddeni n Kullanı mı  ( TMK): Tehli keli  madde il e il gili  olan faali yet 

aşağı daki kullanı m modları ndan bir yada bir kaçını içerebilir (Şekil 3. 2’ye bakı nı z);  

 

 



 

 
133 

 Ha mmadde fazı 

 Te mel üreti m fazı 

 Ha mmadde / ara mal olarak kullanma  

 Ür üne dönüşt ür me fazı  

 Kull anı m fazı  

 Kull anı m sonrası faz 

 

Tehli keli  maddeni n kullanı mı  il e il gili  zarar  puanı  da her  bir  kullanı m moduna 

verilen zarar derecel eri nin t opla mı dır. Tabl o 4. 18 de zarar derecel eri gösteril mi ştir; 

 

Tabl o 4. 18 Tehli keli madde kullanı mı puanl a ması  
 

Kull anı m modu Zarar puanı  

Ha mmadde fazı 3 

Te mel üreti m fazı 3 

Ha mmadde / ara mal olarak kullanma 2 

Ür üne dönüşt ür me fazı  2 

Kull anı m fazı (sosyal kullanı m)  3 

Kull anı m sonrası faz  1 

 

Taşı ma Depol a ma Fakt örü ( TDF):  

 

TDF = TF + DF                 (4. 16) 

 

TF = Taşı ma fakt örü 

 

DF = Depol a ma fakt örü 

 

Taşı ma fakt örü faali yetin t ehli keli  madde t aşı nım şekilleri ni n hangileri ni  i çerdi ği ne 

bağlı  ol arak aşağı daki  t abl o 4. 18 kullanılarak bulunur.  İncel enen faali yet ve  böl ge 

içi n birden fazl a taşı nı m şekli var ise bunl arı n ağırlıklı ortala ması topl anır.  

 

Tabl o 4. 19 Tehli keli madde taşı nı m t ürü puanl arı 
 

Tehli keli maddeni n taĢını m Ģekli Zarar puanı  

Kara - Deni z yol u  4 

De mi r yol u 2 

Bor u hattı 1 
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Depol a ma fakt örü i se 1 ol arak alı nır.  İncel enen faali yet  i çi n depol a ma söz  konusu 

değilse 0 alı nmalı dır.  

 

4. 3. 2 Çevresel Özelli kl eri n Derecel endi r mesi (ÇÖ)  

 

Çevresel  riskl er,  t ehli keli  maddeni n et kili  olduğu yada ol abileceği böl geni n 

içerisi ndeki  canlı  ve cansı z hayatı n bileşenl eri ni  i çerir.  Çevresel  risk zarar  puanı 

aşağı daki gi bi hesapl anır; 

 

Çö  = FS + NÖ + ESÇ + KV + MFS + F              (4. 17) 

 

FS : Tehli keli maddeni n et kili ol duğu fizi ksel sınırlar içi ndeki alan 

NÖ  : Nüf us özelli kleri 

ESÇ : Ekosiste m- Çevre 

KV : Kült ürel varlı klar 

MFS : Maddi – Fi zi ksel siste mler 

F : Faali yetler 

 

Fi zi ksel  Sı nırlar  ( FS):  Risk derecel endir mesi  yapılan böl ge i çi n t ehli keli  maddeni n 

hava,  su yada t oprak yolu il e et kili  ol abileceği  en geniş  al an ol arak düşünülür.  Bunun 

içi n bir  en köt ü dur um senaryosu belirle mek doğru ol acaktır.  Bu al anı n hesabı  i çi n 

tehli keli  madde ve çevresel  özelli klere uygun dağılı m,  yayılı m modelleri ni n 

kullanıl ması  gerekli dir.  Bul unan al an,  aşağı da t abl o 4. 20 de göst eril diği  şekil de 

derecel endirilir.  

 

Tabl o 4. 20 Fi zi ksel sı nır puanl arı 
 

ALAN ( km
2
) Zarar puanı  

> 100 10 

50- 100 8 

10- 50 5 

1- 10 3 

< 1 2 
 

* t ehli keli  maddeni n hava yol u il e dağılı mı  ve yayılı mı  hesapl andı ğı nda et kili  al an 

yayılı m mesafesi yarıçap kabul edilerek bul unmal ıdır. 

 



 

 
135 

Bu derecel endir me t ehlikeli  madde kazası  il e oluşabilecek et kili  al an göz önüne 

alı narak yapıl mı ştır.  Oysa t ehli keli  maddeni n kullanı mı  il e ve çevreye bilinçli  ol arak 

verilen mi kt arları nı n dağılı m ve  yayılı mı  ve ne kadarlı k bir  al anda et kili  ol duğu 

ekosiste m özelli kleri  ve sı nırları  ile il gili dir.  Bunun i çi n gl obal  model lemel eri n 

kullanıl ması  daha uygundur.  Böyl e bir  dur umda i se zarar  derecel endir mesi aşağı daki 

tabl o 4. 21 deki gi bi yapılır; 

 

Tabl o 4. 21 Ekosiste m için fizi ksel sı nır puanl arı 
 

ALAN ( km
2
) Zarar puanı  

> 1000 10 

1000 – 500 8 

500 – 100 5 

100 – 10 3 

< 10 2 

 

Nüf us  özelli kleri  ( NÖ):  Tehli keli  maddel er  il e oluşan riskl er  değerlendirilirken en 

öne mli  unsurun i nsan ve i nsana ol an et kiler  ol duğu,  değerlendir me,  anali z ve 

yöneti m a maçl arı nı n bu unsur  üzeri nde yoğunlaştı ğı  gör ül mekt edir.  Bu nedenl e 

tehli keli  maddel er  il e et kilenebilecek nüf us  özelli kleri ni n riskl eri n doğr u 

derecel endiril mesi açısı ndan bili nmesi gerekir.  

 

NÖ  = NY * HNO + NF + NYK               (4. 18) 

 

NY  = Nüf us yoğunl uğu 

HNO = Hassas nüfus oranı katsayısı (12 yaş altı ve 60 yaş üst ü nüfus oranı) 

NF  = Faali yet ile ilgili nüfus derecesi  

NYK = Yaz ve kış nüfus değişim derecesi ni belirten oran 

 

Nüf us  yoğunl uğu ( NY):Belirlenen sı nırlı  al an i çerisi ndeki  nüf us  yoğunl uğuna göre 

tabl o 4. 22 deki puanl a ma yapıl mı ştır. 

 

Tabl o 4. 22 Nüf us yoğunluğu puanl arı 
 

Nüf us Yoğunl uğu (kiĢi / km2) Zarar puanı  

>2000 10 

2000 – 1000 8 

1000 – 500 6 

500 – 100 4 

< 100 2 
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Hassas  nüf us  oranı  katsayısı  ( HNO)  :  Tehli keli  maddeni n zararlı  özellikl eri ni n 

çocukl ar,  yaşlılar  ve ha mile bayanl ar  gi bi  hassas  türlerde daha et kili  ol masından yol a 

çı kılarak bu derecel endir me yapıl mı ştır.  12 yaş  altı  ve 60 yaş  üst ü nüf us  oranl arı 

ul aşılabilecek bil giler  olduğundan kullanıl mı şlardır.  Tabl o 4. 23 deki  puanl a ma 

yapılır. 

 

Tabl o 4. 23 Hassas nüfus oranı katsayı puanl arı 
 

12 yaĢ altı ve 60 yaĢ üstü 

nüf us oranı ( %)  

HNO katsayısı 

> % 5 1, 5 

< % 5 1 

 

Faali yet  Nüf us  Or anı  (NF)  : Tehli keli  maddel erin kullanı mı  ve kazal arı i l e ol uşan 

zararlar  il k ol arak bu maddel er  il e çalışan kişileri et kileyeceği  i çi n değerlendir meye 

alı nmı ştır.  

 

Tabl o 4. 24 Faali yet nüfusu puanl arı 
 

Faali yet ile ilgili çalıĢan kiĢi sayısı Zarar puanı  

>1000 5 

100 – 1000 3 

10 – 100 2 

1- 10 1 

 

Yaz  ve kı ş  nüf us  değişim oranı  ( NYK)  : Bu oran aynı  za manda i ncel enen böl geni n 

turiz m pot ansi yeli ni  de belirttiği nden öne mli dir. Aşağı daki  t abl o 4. 25 deki  şekil de 

belirlenir; 

 

Tabl o 4. 25 Yaz ve kış nüfus oranları puanl a ması  
 

Yaz ve Kı Ģ Nüf us Oranı  Zarar puanı  

≥ 2 5 

< 2 0 

 

Ekosiste m -  Çevre ( ESÇ)  : Ekosiste m ve çevre değerlendir mesi nde t emel  çevresel 

kaynakl ar ve yararlı kullanı m özelli kleri üzeri nde durul muşt ur.  

 

ESÇ = S + KES                 (4. 19) 
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S  = Su ve su havzal arı 

KES = Karasal ekosiste ml er 

 

Su ve su havzal arı  ( S)  :Sı nırlı  böl gedeki  su ve su havzal arı nı n kalitesi  ve kull anı m 

a macı na göre tabl o 4. 26’daki gi bi değerlendirilir; 

 

Tabl o 4. 26 Su ve su havzal arı puanl a ması  
 

Su kaynakl arı ve kull anı m a maçl arı  Zarar puanı  

İç me  suyu kaynağı  ol arak göl,  nehir  ve 

yer altı sul arı nı n varlı ğı  

10 

Kull anı m a maçlı aynı suları n varlı ğı  8 

Sul a ma a maçlı aynı sul arın varlı ğı  6 

Rekreatif amaçlı aynı suları n varlı ğı  4 

Kalitesiz sul arı n varlı ğı  2 

 

Sı nırlı  böl gede her  t ürl ü kullanı ma açı k en az 20 k m uzunl uğunda ve en az 2 k m kıt a 

sahanlı ğı  i çeren deni z suları nı n varlı ğı  10 puan ol arak derecel endirilir  .  Aynı  şekil de 

haliçler,  körfezl er,  koyl ar  ve gel git  ol ayı  yaşanan doğal  deni z ekosiste mleri  de 10 

puan ile derecel endirilir (Talı nlı ve di ğ. 1995, .). 

 

Karasal Ekosiste ml er ( KES) : 

 

KES = Or + End + MP                (4. 20) 

 

Or  : Or man Al anl arı  

End : Ende mi k Türler 

MP  : Milli parkl ar, tabi atı koru ma al anları ve tabi at parkl arı 

 

Or man Al anl arı  ( Or):  Belirlenen sı nırlı  böl ge al anı nı n en az 1/ 10’unun orman al anı 

ol ması  dur umunda orman al anı nı n kalitesi ne göre aşağı da t abl o 4. 27’ deki 

derecel endir me yapılır; 

 

Tabl o 4. 27 Or man al anları içi n puanl a ma 
 

Or man Sı nıfı Zarar puanı  

Biri nci sı nıf or man al anı  10 

İki nci sı nıf or man al anı  8 

Üçüncü sı nıf or man al anı  6 

Ma ki, çalılı k gi bi işletil meyen or man al anı  4 



 

 
138 

Ende mi k Türl er  ( End)  : Sınırlı  böl gede varlı ğı  saptanmı ş  1’ den fazl a ende mik t ür  var  

ve yasal olarak koruma altına alı nmı ş ise 10 puan ol arak derecel endirilir. 

 

Mi lli  parkl ar,  t abi atı  koru ma  al anl arı  ve t abi at  parkl arı  ( MP): Belirlenen sı nırlı  al an 

içerisi nde ul usal  ve ul uslar  arası  uygul a mal ar  ve yasal arla kor uma  altına alı nmı ş 

doğal alan var ise 10 puan ile derecel endirilir. 

 

Kült ürel  Varlı klar  ( KV)  : Belirlenen sı nırlar  dahili nde gö müt,  t ari hi  sit al anl arı  , 

kor uma  altı na alı nmı ş  diğer  t ari hi  yapı  ve benzeri  kült ürel  varlı kl arı n mevcudi yeti  5 

puan ile derecel endirilir. 

 

Ma ddi – Fi zi ksel Siste ml er ( MFS) : 

 

MFS = Y + End + Ti c + Tar + Tr z + İ + U + En             (4. 21) 

 

Y : Yerleşi m 

End : Endüstri 

Ti c : Ti caret 

Tr z : Turiz m ve rekreasyon 

İ : İletişi m siste ml eri 

U : Ul aşı m siste ml eri 

En : Enerji üreti m/ dönüşüm siste ml eri 

 

Yerleşi m ( Y) : 

 

Yerleşi m böl gel eri  yapı sal  ve f onksi yonel büyükl ükl eri ne göre aşağı da                 

tabl o 4. 28’deki şekil de derecel endirilir ( Talı nlı ve di ğ. 1995, ); 

 

Tabl o 4. 28 Yerleşi m bölgel eri puanl a ması  
 

Yapı sal ve fonksi yonel büyükl ük Zarar puanı  

Ana t aşı nı m hatları  üzeri ndeki  küçük 

yerleşi m biri ml eri 

2 

İlçe ve kasabal ar 4 

Küçük sanayi şehirleri 6 

Büyük ve Or gani ze sanayi şehirleri 8 

Met ropoller 10 
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Endüstri yel  ( End)  : Endüstriyel  özelli ğe göre derecel e me  aşağı da t abl o4. 29’ daki  gi bi 

yapılır ( Talı nlı ve di ğ. 1995, ..); 

 

Tabl o 4. 29 Endüstri yel özelli k puanl a ması  
 

Endüstri yel özelli k Zarar puanı  

Or gani ze sanayi siteleri 10 

10 – 100 adet GS M i çeren böl gel er 5 

1 – 10 adet GS M i çeren böl gel er 2 

 

Ti caret  ( Ti c)  : Belirlenen böl gedeki  ti cari  al an yoğunl uğuna göre t abl o 4.  30’ daki  gi bi 

derecel endirilir. 

 

Tabl o 4. 30 Ti cari alan yoğunl uğu puanl a ması  
 

Ti cari al an yoğunl uğu Zarar puanı  

> % 50 5 

< % 50 2 

 

Tarı msal  ( Tar)  : Belirlenen böl gede t arı msal  al anl arı n oranı na göre t ablo 4. 31’ deki 

gi bi derecel endirilir ( Talınlı ve di ğ. 1995); 

 

Tabl o 4. 31 Tarı msal alan puanl a ması  
 

Tarı msal alan oranı  Zarar puanı  

> % 50 10 

< % 50 5 

 

Turi z m ve rekreasyon ( Trz)  : Belirlenen böl gede turisti k ve rekreatif  al anl arın varlı ğı 

ile tabl o 4. 31 deki gi bi derecel endirilir; 

 

Tabl o 4. 32 Turi z m ve rekreasyon puanl a ması  
 

Turi z m ve rekreasyon Zarar puanı  

En az 1 turisti k alan varlığı durumunda 10 

Sadece rekreatif amaçlı alanl arı n mevcudi yeti 5 

 

İletişi m siste ml eri  (İ)  : Belirlenen böl gede ana santral,  t elsiz i stasyonl arı,  verici  gi bi 

hasar  dur umunda iletişimi n kesil mesi ne sebep . ol abilecek siste ml er  varsa 5 puan il e 

derecel endirilir. 
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Ul aşı m ( U)  :  Sı nırlandırılan böl gede mevcut  ulaşı m si ste ml eri ni n varlığı na göre   

tabl o 4. 32’deki gi bi derecel endirilir ( Talı nlı ve diğ. 1995, .); 

 

Tabl o 4. 33 Ul aşı m sisteml eri puanl a ması  
 

Ul aşı m siste ml eri Zarar puanı  

Deni z ve su yolları  ile hava al anlı 

mevcudi yeti 

10 

De mi r yolları & boru hattı ile taşı nı m 5 

Kara yolları 2 

* Sı nırlı  böl gede köpr ü,  t üp geçit,  t ünel,  vi yadük gi bi  yapılar  varsa 10 puan il e 

derecel endirilir. 

 

Enerji  üreti n dönüşüm siste ml eri  ( En):  Değerlendirilen sı nırlar  i çerisinde enerji 

üreti m yada dönüşüm sistemi varsa 10 puan ol arak derecel endirilir 

 

Faali yetler  ( F):  Belirlenen böl gede okul,  üniversite,  hast ane ve askeri  a maçlı 

kullanılan strateji k al anları n ve t ehli keli  madde üret en,  kullanan,  depol ayan ko mş u 

faali yetleri n varlı ğı na göre derecel endirilir. 

 

F = E + H + As + KF                (4. 22) 

 

E : Eğiti m faali yetleri 

H : Hast ane 

As  : Askeri faali yetler 

KF : Ko mşu faali yet  

 

Eğiti m ( E): Sı nırlı böl gede okul, üni versite gi bi eğiti m faali yetleri mevcut ise 5 puan,  

 

Hast ane ( H)  :  Belirlenen böl gede bul unan hast ane yat ak kapasitesi ne göre aşağı da 

tabl o 4. 33’deki şekil de derecel endirilir; 

 

Tabl o 4. 34 Hast ane yat ak kapasitesi puanl a ması  
 

Hast ane topl a m yatak kapasitesi Zarar puanı  

> 250 5 

250 – 50 3 

< 50 2 
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As keri  ve Faali yetler  ( As):  Belirlenen böl gede askeri  a maçlı  kullanı ma göre aşağı da 

tabl o 4. 34’deki şekil de derecel endirilir; 

 

Tabl o 4. 35 Askeri faali yet türü puanl a ması  
 

As keri faali yet Zarar puanı  

Yüksek derecede stratejik kullanı m 10 

Yasaklı askeri böl gel er 5 

As keri faali yet alanı  2 

 

Ko mş u faali yet  ( KF):  Belirlenen böl ge i çi nde t ehli keli  madde i çeren di ğer  faali yet 

yada faali yetler varsa 5 puan ol arak derecel endirilir  

 

Af et Pot ansi yeli ( AP)  

 

Tehli keli  madde kazal arı  i çi n bir  çarpan ol an afet  pot ansi yeli  t ehli keli  madde ve 

çevresel  özelli kleri n bir  fonksi yonu ol arak t anı mlanabilir.  Tehli keli  maddeni n kaza 

ile yayıl ması  sonucu et kiledi ği  al an ve bu al andaki  nüf us  yoğunl uğu il e söz  konusu 

böl gedeki doğal afet pot ansi yeli ni n fonksi yonudur. Aşağı daki şekil de hesaplanabilir; 

 

AP = NA + DAP                 (4. 23) 

 

NA  :  Kaza ile et kilenecek nüf us  sayısı nı n bir  derecesi dir.  Aşağı daki  t abl o 4. 35 

deki gi bi belirlenir; 

 

Tabl o 4. 36 Kaza ile et kilenebilecek nüfus puanl aması  
 

Kaza sonucu et kil enebil ecek 

(öl üm) nüf us 

NA  

> 1000 4 

100 – 1000 3 

1- 100 2 

 

Kaza sonucu et kilenebilecek nüf usun bul unması nda uygun dağılı m ve yayılı m 

modelleri  kullanılarak et kilenecek nüf us  bul un malı dır.  Bu konu ile il gili  bir 

uygul a ma daha önce bölü m 3. 7. 3’de veril mi şti. 
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DAP :  Doğal  afet  pot ansi yeli  değerlendirilen böl ge i çin depre m ve sel  dur umuna 

göre derecel endirilir. 

 

DAP = Eq + Fl                 (4. 24) 

 

Eq :  Depre m pot ansi yeli  i ncel enen böl geni n kaçı ncı  derece depre m kuşağında 

ol duğuna bağlı dır. Puanla ma tabl o 4. 36’daki gi bi yapılır 

 

Tabl o 4. 37 Depre m pot ansi yeli puanl a ması  
 

Depre m kuĢağı derecesi Eq 

1. Derece 1 

2. Derece 0, 5 

3. Derece 0, 2 

4. Derece 0, 1 

5. Derece 0 

 

Fl  :  Sel  pot ansi yeli  görül me  sı klı ğı  baz alı narak t abl o 4. 37’deki  gi bi 

derecel endiril mi ştir. 

 

Tabl o 4. 38 Sel potansi yeli puanl a ması  
 

Sel görül me peri yodu Fl  

< 10 sene 0, 2 

> 10 0 

 

4. 3. 3. Tehli keli Maddeni n Mi kt arı ( Q)  

 

Tehli keli  maddeni n pot ansi yel  riski  mi kt arı  il e doğr u orantılı  ol duğundan t ehli keli 

maddeni n ve çevresel riskl eri n t opl a mı nı n çarpanı  ol malı dır.  Mi kt ar  i çi n bu 

çarpanl arı n değerleri aşağı da tabl o4. 38’deki gi bi alı nır; 

 

Tabl o 4. 39 Tehli keli madde mi kt ar puanl a ması  
 

Tehli keli madde mi kt arı (t on) Mi kt ar çarpanı ( Q)  

> 1000  5 

1000 – 500 4 

500 – 100 3 

100 – 1 2 

< 1 1, 5 
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4. 4 Modeli n Seçilen Bi r Ki myasal ve Hi poteti k Bi r Faali yet içi n Uygul an ması  

 

4. 4. 1 Akril onitril 

 

Akril onitril ile ilgili gerekli bilgiler aşağı da veril diği gi bi dir; 

 

Fi zi ksel özelli kler: 

 

Acr yl onitrile ( AN and vinyl  cyani de)  renksi z,  yanıcı  bir  sı vı dır.  Buharı,  açık al ev il e 

karşılaştı ğı nda patlayabil mekt edir.  AN doğal  ol arak bul unma makt adır.  Fi zi ksel 

özelli kleri aşağı daki gi bidir; 

 

Ki myasal for mül    : CH2 =CHCN  

Mol ekül ağırlı ğı   : 53. 06     

Parla ma nokt ası   : °C 

Eri me nokt ası    : °C -83. 5     

Kayna ma nokt ası   : °C 77-79     

Kendiliği nden t ut uş ma nokt ası  : °C 481   

Üst patla ma li miti :   ( %) 17. 3   

Buhar bası ncı      : mm Hg 83 

Al t patla ma li miti   : ( %) 2. 4   

Buhar yoğunl uğu   : 1. 9     

Spesifi k garvite/ yoğunl uk  : 0. 806  20° C’ de 

Suda çözünürl ük   :7. 45 g/ 100 mL  

Koku eşi ği    : 21. 4 ppm  

Dönüşüm fakt örü   : 1 ppm = 2, 17 mg/ m
3
 

 

Eşanl a ml ar  : Acrıtet,  Acryl nıtrıl,  Acr yl on,  Acr ylonitrile,  Acr yl onıtrıle Mono mer, 

Akr yl onıtryl,  Car bacryl, Cı anuro Dı  Vı nıle,  Cyanoet hyl ene,  Cyanure De Vı nyl e, 

ENT 54,  Fu mı graı n,  Mı ll er' s Fu mı graı n,  Nı trıle Acrılıco,  Nıtrıle Acr ylı que, 

Pr openenıtrıle,  2- Propenenıtrıle,  RCRA Wast e Nu mber  U009,  TL 314,  UN 1093, 

VCN,  Vent ox, Vı nyl Cyanı de ( EPA, 2001).  
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Mar uz Kal ma Li mitleri (EPA, 1994a): 

 

NI OSH  : TWA 1 ppm, C 10 ppm (15 daki ka) 

OSHA PEL : TWA 2 ppm, C 10 ppm (15 daki ka) 

I DLH  : 85 ppm 

 

 

NFPA Derecel eri; 

Sağlı k   : 4 

Parlayı cılı k : 3 

Reakti vite : 2 

 

Ür eti mi, Kullanı mı: 

 

AN’i n ABD’ de 5 üreticisi tespit edil mi ştir: 

1994’te ABD’ de AN üreti mi  t opl a m kapasitesi  3080 mil yon pound ( 1. 386. 000 t on) 

ol arak t ahmi n edil mi ştir.  1992’ de ABD’ ni n AN üreti m hac mi  yakl aşı k 3 mi l yar 

pound. (1, 35 mil yon t on) kadardır ( EPA, 1994a).  

 

AN mono meri,  akrili k fiberler,  pl asti kler,  kauçuk esneticileri  ve di ğer  maddel eri n 

üreti mi nde kullanılan ara ki myasal  maddedir.  Aynı  za manda,  sol ventl er, poli meri k 

maddel er,  boyal ar,  ilaç ha mmaddel eri  ve böcek ilaçl arı  i çi n ara maddel er  gi bi 

bileşi kl eri  ol uşt ur mak i çin reaksi yonl ara katılır.  AN,  nayl on ara maddesi adi ponitril 

ve akrila mi d üret mek için kullanılır. 

 

Stiren akril onitril  ( SAN)  ve akril onitrile büt adien stiren ( ABS),  AN’ den t üretilen 

reçi nel erdir.  SAN r eçi neleri,  ot omoti v,  ev eşyası ve  a mbal ajla ma  uygul amal arı nda 

kullanılır.  ABS reçi nel eri,  iş  maki nal arı,  t elefon,  ul aşı m,  rekreasyon,  bagaj  ve yapı 

uygul a mal arı nda kullanılır.  Bu reçi nel er,  di ğer pl asti klere göre pazardaki  payı nı 

kaybet mekt edir.  Ancak,  di ğer  AN bazlı  reçinel eri n gelişi mi  i çi n pot ansi yel 

mevcutt ur. 

 

Nitril  kauçukl arı  ot omotiv yakıt  hatları nda kul lanılır.  Nitril  el ast omerleri,  l at eks 

kapl a ma ( yağa dayanı klı kağıt,  deri  ve t ekstil)  de kullanılır.  Kar bon fi ber  i çi n bir 

precursor  ol an poliakril onitril  ( PAN),  uçak parçal arı  gi bi  yüksek et kili 
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uygul a mal arda kullanılır. Bu pazar  son 5 yıl dır  hızla geliş mekt edir,  ancak çok özel 

ve küçük haci mli kal maktadır. 

 

Çevresel Taşı nı m ve Dönüşüm 

 

Dökül mel er: 

 

AN,  doğada bul unmaz.  AN’i n çevreye girdi ği kaynakl ar  akrili k ve modakrili k 

fi berler  ABS,  SAN r eçi nel eri,  adi ponitril,  akrilami d ve di ğer  reçi nel eri n ve 

ki myasalları n üreti mi  sırası nda meydana gel en kaçak e mi syonl ardır.  Çok küçük 

mi kt arlarda AN,  si gara du manı nda ve araç egzozunda t espit  edil mi ştir. AN aynı 

za manda, poliakrili k fi berlerden ve pl astiklerden açı ğa çı kabilir ( EPA, 1994a).  

AN,  çalış ma yerl eri nde ve at mosferde endüstri yel  kaçakl ar  sonucu t espit edil mi ştir. 

Öl çül en konsantrasyonl ar  3-20 mg/ m
3

 ol arak bul un muşt ur  ( 1. 4-9. 2 pp m;  akrili k fi ber 

tesisi  havası nda).  1-325 g/ m
3

 ( 0. 46-150 ppb endüstri yel  t esisler  ci varı nda) 

sevi yel eri nde öl çül müşt ür ( EPA, 1994a).  

 

1992 de,  Ameri ka’da rapor  edilen dökül mel eri n topl a mı  yakl aşı k 2475 t on kadardır. 

Bunun 720 t on kadarı  havaya,  1751 t on kadarı  yer altı  enj eksi yon al anl arı na,  3, 6 t onu 

arazi ye ve 0, 675 t on kadarı da yüzeysel suyadır (EPA, 1994).  

 

Taşı nma:  

 

AN havaya yayıl dı ğı nda dispersi yon il e dağılmanı n meydana gel ebileceği  kadar 

yet eri nce uzun süre havada kalır.  Akril onitrilin atmosferden ı slak ( yağmur ,  ne m gi bi) 

yada kuru biri ki m ile gi deril mesi mü mkün değil dir ( EPA, 1994).  

 

Suda,  buharlaş ma AN i çin pot ansi yel  bir  t aşı nı m mekani z ması dır,  fakat  mekani z ma 

yavaş  yür ümekt edir  ( Henr y kanunu sabiti  8*10
- 5

 at m m
3
/ mol).  AN’i n gölcük,  nehir 

ve göllerde t ahmi ni  yarılanma sürel eri  sırası yl a 6,  1. 2 ve 4. 8 gündür  ( EPA,  1994). 

AN’i n düşük l og KO W katsayısı  ve suda yüksek çözünürl üğü bu maddeni n sedi mentt e 

yada askı daki  katı  maddel erde adsorbl anmasını n mi ni mu m düzeyde ol duğunu 

göst er mekt edir. 

 

AN t oprakt a uçucudur  ve güçl ü bir  şekil de adsorblanmaz .  Ya  hı zlıca buharlaşır  yada 

toprakt aki  suya karışır.  Kapil er  suda AN,  yeraltı  suyuna karışabilir  veya yüzeysel 

akışla taşı nabilir ( EPA, 1994a).  
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Dönüşüm / Direnç:  

 

Hava:  

At mosfere yayıl dı ğı nda,  AN,  at omi k oksijen ve hi droksil  radi kalleri  ile reaksi yona 

girerek parçal anır.  Yarı ö mr ü il e il gili  yet erli  bil gi  yokt ur  bazı  çalış mal ar  9 –10 

saatli k yarılanma ö mr ü kabul  eder  (I PCS,  1983).  Ayrı ca bir  gr up ol arak,  ol efi nl er 

at omi k oksijen il e di ğer  bileşi kl ere göre daha hı zlı  reaksi yona girer  (2 gün yarılanma 

ö mr ü,  USEPA,  1994a).  AN havadaki  di ğer  or ganik maddel erle reaksi yona gi rdi ği nde 

fot o ki myasal sisi n ol uşumuna yardı mcı ol makt adır ( EPA, 1994).  

 

Su:  

 

AN’i n sudan gi deril mesi ni n ana i ki  yol u buharlaş ma  ve bi yol ojik ol arak 

parçal anmadır.  Fot oliz ve hi droliz öne mli  pr osesler  değil dir.  AN,  sudan 1-6 günl ük 

bir  yarılanma ö mr ü ile buharlaşır.  AN,  akli me olmuş  mi kro or gani z ma i çeren alı cı 

orta ml arda bir hafta içi nde bi yol oji k ol arak parçal anır. 

 

Aer obi k koşullarda bi yoloji k ol arak ayrış ma değerleri ( EPA, 1994) ; 

 

 Aktif  ça mur  kült ürüyl e 21 gün akli masyondan sonra bi yol oji k ayrışabilirli k 

değeri >%95 ‘tir. (Teori k BOI gi deri mi >%70’ dir.) 

 Arıt ma tesisi nde 10 günden sonra %30 BOI gi derimi  

 Teori k BOI gi deri mi sırası yl a 5 ve 20 gün içi n 0% ve %38’ dir.  

 Kanalizasyon atı k suyu ile yapılan gözl e m çalışması nda 7 günde t a m ayrış ma 

ol muşt ur. 

 

Yapıl an çalış mal ar  AN’in anaerobi k koşullarda düşük konsantrasyonl ar  i çin bi yolji k 

ayrış maya uygun ol duğunu göst er mi ştir.  Fakat  yüksek konsantrasyonl ar  bazı 

anaerobl ar içi n i nhi be edici dir.   

 

Toprak:  

 

AN’i n t oprakt an gi deril mesi  buharlaş ma  ile ol ur.  KOC değeri  9’dur.(Sudaki 

çözünürl üğünden hesaplanmı ştır.)  Anl a mı  da t oprak t arafı ndan öne mli  mi kt arlarda 

absorbl ana mayacağı dır.  AN t oprakt a da bir  mi ktar  bi yol oji k ol arak parçal anabilir. 
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Çünkü AN’i n t oprakt a tut unma  özelli ği  azdır.  Toprağa dökül en AN t oprak boyunca 

hareket  ederek yer  altı  suyuna girer.  Bit kiler  ve hayvanl arı n AN’i  bünyel eri nde 

biri ktir mesi olası değil dir (EPA, 1994). 

 

Su Ekosiste mi: 

 

Suda yaşayan or gani zmal arda AN bi yokonsantrasyonu düşükt ür.  Bazı  mi kr o 

or gani z mal ar AN’i parçalayabil mekt edirler. 

 

Sağlı k Et kileri 

 

Genel  :  AN’ ni n i nsan sağlı ğı na ve çevreye et kisi,  mi kt arı na ve AN’ e  maruz kal ma 

süresi  ve sı klı ğı na bağlı dır.  Ayrı ca mar uz kal ma  dur umunda et kiler,  çevre koşulları na 

ve kişi ni n sağlı k durumu ile de ilişkili dir.  

 

AN’ ni n kısa peryotlarla sol unması  hali nde,  si nir  siste mi,  kan,  böbrek ve karaci ğerl er 

et kilenir.  Bu et kiler  maruz kal ma sona erdi kt en sonra azal makt adır.  AN’ ni n si nir 

siste mi ne et kisi  baş  ağrısından,  baş  dön mesi ne, kal pt e çarpı ntı dan öl üme  kadar 

ol abil mekt edir.  AN zehirlenmesi,  mar uz kalı nması ndan kısa bir  süre sonra yada 

vücutta belirli  bir  düzeyde si yanat  ol uşunca gör ül mekt edir.  AN sı vısı i l e direk 

temasta ciltte bir  çok hasar  meydana gel mekt edir.  AN sı vısı  veya buharı  gözl eri, 

bur nu ve boğazı tahriş etmekt edir.   

 

AN i l e çalışanlarda yapılan bir  çok çalış ma AN’ ni n sağlı ğa bir  çok ciddi  et kisi 

ol duğunu göst er mi ştir.  Bu çalış mal arda,  sürekli  düşük mi kt arda AN sol uyan i şçilerde 

uzun süre sonra kanser   gelişti ği ni  göst er mi ştir.   Kanser  önceli kl e sol unu m 

siste mi nde gör ül mekt edir.  Laborat uar  çalış maları  t ekrarlanan mar uz kal mal arda 

(hava veya i ç me  suyu yol u il e)  AN’ ni n hayvanl arda da kansere sebep ol duğunu 

göst er mi ştir.  Ayrı ca çalışmal ar  AN’i n l aborat uar  hayvanl arı nda sol unum ve mer kezi 

si nir  siste mi ni  et kilendiği ni  ve gelişi mi  et kileyen zehirlilik meydana getirdi ği ni 

göst er mi ştir.  

 

AN i nsan vücuduna,  sol unan hava ile AN bul aş mı ş  gı dal ar  ve suyl a gir mektedir.  Cilt 

ile direk t e ması  il e de e mil ebil mekt edir.  Vücutta,  parçal anma ve gi deril me 

mekani z mal arı nedeni yl e birikmez ( EPA, 1994).  

 



 

 
148 

AN absorbsi yonu sol unu m,  oral  ve deri  yoluyla ol ur.  Gönüll ül erle  yapıl an 

dene mel erde 5- 10 mg/ m
3
 (2, 3 – 4, 6 pp m)  AN’ e sol unması  sonucu alınan dozun       

% 52’si ni n akci ğerlerde absorbl andı ğı gözlenmi ştir 

 

Akut Et kileri: 

 

AN’i n akut  zehirlilik belirtileri  si yanür ünki ne benzer.  Yetişki nl eri  az mi kt arda 

rahatsız eden konsantrasyonl ar,  çocukl ar  i çi n öl ümcül  ol abilir.  Ort a derece ve  yüksek 

derecede AN’ e mar uz kal an i şçilerde,  t ahriş olma,  mi de bul antısı,  anemi ,  akyuvar 

art ması  (leukocyt osis),  sarılık gör ül müşt ür.  Veriler,  bu ki myasalı n hayvanl ar  i çi n ort a 

derecede t oksi k ol duğunu ve ayrıca deri de ci ddi zararlar verdi ği ni göst er mekt edir. 

 

 İnsanl ar: Birkaç vakada,  AN buharl arı nı n var  ol duğu ort a mda çocukl ar  ölmüşt ür, 

fakat  aynı  ort a mda yetişki nl erde sarılı k gör ül müşt ür.  Bir  ol ayda da,  AN buharı 

bul unan odada uyuyan bir  çocukt a öl üm öncesi  sol unu m bozukl uğu,  dudak 

mor ar ması  ve t aşi kardi  gör ül müşt ür  ( EPA,  1994a).  16 ve  100 pp m 

konsantrasyonl arı na 20 ve 45 daki ka mar uz kalan i şçilerde mukoz membr an 

tahri batı,  mi de bul antısı,  baş  ağrısı  ve si nir  siste mi  t ahri batı  gör ülmüşt ür. 

Karşılaştır ma i çi n16 ppm konsantrasyona 20 daki kalı k mar uz kal ma  0, 21 mg/ kg 

lık doza tekabül et mekt edir ( EPA, 1994a)  

 Hayvanl ar:  Oral  LD50 değeri  fareler  i çi n 72- 186 mg/ kg arası nda değiş mekt edir. 

4 saatli k LC50  değeri  sı çanl arda 470 mg/ m
3

 ( 216 pp m),  farel erde 300 mg/ m
3
 ( 138 

pp m) ‘dür ( EPA, 1994).  

 

Kr oni k et kileri: 

 

EPA,  fareler  üzeri nde yaptı ğı  deneyl erde 20 pp m(43 mg/ m
3)

 konsantrasyona 2 sene 

boyunca mar uz kal ma ile ol uşan üst  sol unu m yolu rahatsızları  baz alı narak AN i çi n 

0. 002 mg/ m
3
 sol uma referans konsantrasyonu ( RFC) belirle mi ştir. 

 

 Kanseroj en Et kisi:  AN’ e  uzun süreli  mar uz kal anl arda kanser  gözl enmi ştir. 

USEPA,  AN’i  i nsanda muht e mel  kanser  yapı cı  ( B1)  madde ol arak 

sı nıflandırıl mı ştır.  5-20 pp m t ahmi ni  konsantrasyonda AN il e 10 yıl  yada daha 

fazla mar uz kal an t ekstil  i şçileri  i zlenmi ştir.  1345 i şçi den 25’i  ,  beşi  akci ğer 

ol mak üzere, kanser ol duğu tespit edil mi ştir.  
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AN i çi n eği m f akt örü (ağı zdan al ma  il e)  5, 4 * 10
- 5

  ( mg/ kg-gün)
- 1

 bul unmuşt ur; 

belirtilen risk düzeyl eri  içi n i ç me  suyu konsantrsasyonl arı  6 g/lt  (10. 000 de  1), 

0, 6 g/lt  (100. 000 de  1)  ve 0, 06 g/lt  (1. 000. 000 da 1)  ( EPA,  1994).  Sol uma  il e 

ol uşan (sol unu m yol u kanserları  baz alı narak)  biri m risk i se 6, 8 * 10
- 5

 (g/ m
3
)
- 1

 

ve belirtilen risk düzeyl eri  i çi n havadaki  konsantrasyonl ar  1 g/ m
3

 ( 10. 00 de 1), 

0, 1 g/ m
3
 (100. 000 de 1) ve 0, 01 g/ m

3
 (1. 000. 000 da 1) bul unmuşt ur. 

 

AN,  I ARC t arafı ndan hayvanl arda kanser  yapı cı  ol arak kabul  edil mi ştir 

( EPA, 94). 

 

Çevresel Et kileri 

 

AN,  sudaki  canlılar  i çi n ort a derecede t oksi k bir  maddedir. karasal  t ürlerde  yüksek 

konsantrasyonl arda toksisite et kisi vardır. 

14. 3  mg/ L (96 saat) and 2. 6 (30 gün)   Pi mephal es promel as  

24 mg/ L (48 saat)  Cypri nus carpi o  

33. 5  mg/ L (96 saat)  Poecilia reticul ata  

10  mg/ L (96 saat)  Lepo mi s macrochirus  

5  mg/ L (24 saat)  Oncor hynchus mykiss  

7. 6  mg/ L (48 saat)  Daphni a magna 

0. 24  mg/ L (24 saat)  Ly mnaea st agnalis (saylangoz,  100 % öl ü m)  ( U. S.  EPA 

1985). 

 

Karasal Or gani z mal arda Toksisite: 

 

AN’i n karasal  canlılar i çi n t oksi k et kisi  hakkı nda literat ürde fazl a bil gi  yer 

al ma makt adır.  Farel er  i çin ağı dan al ma ile LD50  değeri  93 mg/ kg ol up,  bu değer  ort a 

derecede ve yüksek konsantrasyonl ara mar uz kalı nmadı ğı  sürece AN’i n akut 

zehirlilik et kisi ni n ol mayacağı nı göst erir. 

 

Kaza ile Dökül mel er 

 

Akril onitrilin havada ve suda hı zlı  yarılanma  ö mürl eri  il e il gili  bil giler,  küçük 

dökül mel eri n öne mli  çevresel  sorunl ar  yarat mayacağı nı  göst er mesi ne rağmen yüksek 

sevi yel erdeki  dökül mel er  çok öne mli  böl gesel  etkilere neden ol abil mekt edir  (I PCS, 
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1983).  Bi yoakü mül asyon yada besi n zi nciri  ile biri kme pot ansi yeli  ol ma ması na 

rağmen AN’i n bir  kaza i le dökül meden sonra bir  kaç aylı k yağış  il e yer  al tı  suyunda 

biri ktiği  gözl enmi ştir.  91 t onl uk bir  t ankerden dökül me  il e,  dökül en bölgeye 30 m 

uzaklı kt aki  kuyul arda AN’i n 1 sene boyunca kalabil di ği  gözl enmi ştir  (I PCS,  1983). 

108 gün her hangi  bir  temi zl e me  çalış ması  yapıl ma mı ş,  bu sürede al ınan AN 

ör nekl eri nde konsantrasyon 50 – 3500 mg/l  ol arak bul unmuşt ur.  Daha sonra 

kirlenmi ş  t oprak uzakl aştırıl mı ş,  fakat  kuyul arda AN konsantrasyonu art maya deva m 

et mi ştir.  Konsantrasyon kirlenmi ş  yer  altı  suyunun uzakl aştırıl ması  ile  düş meye 

başl a mı ştır.  

 

4. 4. 2 Değerl endi rilen Böl ge ve Faali yet 

 

Değerlendirilecek böl ge ol arak Yal ova,  Taşköpr ü bel desi nde akrili k el yaf  üret en bir 

fabri ka seçil mi ştir.  Fabri kada Akril onitril  hammadde ol arak kullanıl makt adır. 

Akril onitril  fabri kaya deni z yol uyl a t ankerler  ile getiril mekt edir.  Fabri kada 1000’ den 

fazla çalışanı n ol duğu kabul  edil mi ştir.  Tehli keli  madde mi kt arı  6000 t on ol arak 

alı nmı ştır.  Böl ge il e il gili  veriler  Yal ova İl  Çevre Müdürl üğü’nce hazırlanan 2000 

yılı Çevre Dur um Raporundan alınmı ştır. 

 

4. 4. 3. Model Sonuçl arı  

 

Tehli keli  madde özelli kleri,  çevresel  özelli kler  ve faali yet  ile il gili  bil giler  model e 

koyul duğunda el de edilen sonuçl ar aşağı daki gi bidir; 

 

Akril onitril içi n tehli keli madde özelli kleri topl a m puanı ( TÖ); 

 

TÖ = 121 

 

Yal ova, Taşköpr ü bel desi içi n çevresel özelli kler topl a m puanı ( ÇÖ); 

 

ÇÖ  = 111 

 

bul unmakt adır. 

 

Bu durumda risk derecesi ( RD);  
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RD = (121 + 111) * 5 

 

 =  1160 ol arak bul unur.  

 

RDMAX puanı  2174’  dür. Sonuç ol arak İ ncel enen t ehli keli  madde ve  böl ge i çi n risk 

değerlendir me oranı ; 

 

RDO = 1160 / 2175 

 

 =  % 53 

 

ol arak bul unur. 

 

Gör ül düğü gi bi  sonuç maksi mu m ri sk derecesini n yarısı ndan fazl adır. Model de 

tehli keli  madde özelli kleri,  faali yet  ve çevresel  özelli kleri n maksi mum s onucu 

verecek şekil de aynı  anda bir  arada bul unması  herhangi  bir  ekosiste m yada çevre i çi n 

düşünül düğünde aşırı  bir  dur umu ifade et mekt edir.  Bu bakı mdan  riskl erin kabul 

edilebilirlik değerlendirmesi ni n % 0 il e % 50 arası nda yapıl ması  daha uygundur.      

% 50’ ni n üzeri ndeki  riskler  ya t ehli keli  maddenin kullanı m,  dağılı m ve yayılı mı  il e 

ol uşan riskl eri n fazl alığı yada çevresel  kaynakl ar  bakı mı ndan çok zengin,  hassas 

böl gel eri n varlı ğı  ile açıkl anabilir.  Bu dur umda  da söz konusu t ehli keli  madde ve 

faali yet  i çi n yasal  i zi n ver me,  sı nırlandır ma,  yasakla ma,  gi bi  radi kal  kararları nda 

alı nabileceği,  t ehli keli  maddel er  il e ol uşan riskl eri  mi ni mu m düzeye i ndiril mesi  ve 

yönetil mesi  a maçl arı  ile daha önce anl atıl maya çalışıl dı ğı  gi bi  bir  Çevresel  Ri sk 

Değerlendir mesi yapıl ması gerekliliği ortaya çı kmakt adır.  

 

Model  sonuçl arı nı n değerlendiril mesi  a macı  il e t abl o 4. 40 kullanılabilir.  Bu t abl oda 

belirli  risk değerlendir me oranı  aralı kl arı na göre riskl eri n niteli ği  hakkında karar 

verilebilir. 
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Tabl o 4. 40 Risk derecel endir me tabl osu ( Talı nlı ve di ğ., 1995)  

 

RDO 

% 

Ri ski n Niteli ği Değerl endi r me  

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

AġI RI RĠSK 

 Çevre kaynakl arı  açısından çok zengi n 

toleransi az, hassas böl geler. 

 Tehli keli  madde ve faaliyet  i çi n yasal  i zi n 

ver me,  sı nırlandır ma,  yasakl a ma,  yöneti m, 

müdahal e ve eyl e m pl anları  i çi n çevresel  risk 

değerlendir me çalış ması  

 Mar uz kal ma süreleri ni n azaltıl ması  

 En yüksek derecede acil  eyl e m pl anl arı nı n 

hazırlanması  

79 

 

 

 

 

60 

YÜKSEK RĠ SK 

 Çevre kaynakl arı  açısı ndan zengi n,  t ol eransı 

az t uriz m ve yerleşi m bölgel eri. 

 Sı nırlandır ma,  yöneti m,  müdahal e ve  eyl e m 

pl anları  i çi n çevresel  risk değerl endir me 

çalış ması  

 Mar uz kal mal arı n azaltılması  

59 

 

 

 

 

 

40 

RĠ SK EġĠ ĞĠ  

 Çevre kaynakl arı  ve t ol eransı  açısı ndan kriti k 

böl gel er. 

 Her t ürl ü faaliyet e açı k ko mpl eks alanl ar  

 Ri sk değerlendir mede eşik değer 

 İnsan sağlı ğı  ve çevre i çin kı sa ve uzun süreli 

müdahal e ve eyl e m pl anları  i çi n çevresel  risk 

değerlendir me çalış ması  

39 

 

 

20 

DÜġÜK RĠ SK 

 Çevre kaynakl arı  açısı ndan zengi n yada fakir 

toleranslı böl gel er. 

 İnsan sağlı ğı  ve çevre i çi n müdahal e ve 

eyl e m pl anl arı nı n hazırlan ması  

19 

 

 

 

 

10 

KABUL 

EDĠ LEBĠ LĠ R RĠ SK 

 Çevre kaynakl arı  açısı ndan zengi n ve 

toleransı yüksek böl gel er.  

 Pl anl arla kontrol  altı na alı nmı ş  endüstri yel 

böl ge ve çorak alanl ar 

 İnsan sağlı ğı  ve çevre i çin müdahal e pl anları 

hazır t ut ul malı 

9 

 

 

 

0 

RĠ SK YOK 

 Yaşa m değerleri  ve kaynakl arı  açı sı ndan en 

fakir böl gel er 

 Ekol oji k değer taşı mayan alanl ar  

 Fi zi ksel  ve sağlı ğa ol an zararları  düşük ol an 

maddel er  

 

Model  sonucunun t abl o 4. 40’  daki  karşılı ğı na göre eşi k risk değeri  aşıl mı ştır.  Böl ge, 

çevresel  kaynakl ar  ve t olerans  açısı ndan kriti k bir  nokt adadır.  Kı sa ve uzun süreli 

insan sağlı ğı  ve çevresel et kileri  en aza i ndir mek ve uygun yöneti m,  müdahal e ve 

eyl e m pl anl arı nı n ortaya kon ması içi n çevresel risk değerlendir mesi yapıl malı dır.  
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5. SONUÇLAR VE ÖNERĠ LER 

 

Teknol oji ni n ve moder n yaşa mı n bir  gereği  al arak endüstri yel  geliş meyle birli kt e 

büyük mi kt arlarda kullanıl maya başl anan ve sayıları  yüz bi nl eri  bul an t ehli keli 

ki myasal  maddel eri n birçoğunun sağlı k ve çevre üzeri ne ol an et kileri ni n bili nmi yor 

ol ması  bunl ardan doğacak pot ansi yel  t ehli keleri n kontrol ünü zorl aştır makt adır. 

Tehli keli  maddel ere uzun süre mar uz kal ma  il e ol uşan zararlar  ve akut  etkilere yol 

açan t ehli keli  madde kazal arı  t ehli keli  maddel erin yaşa m süreci  boyunca et ki n bir 

risk yöneti mi ni n gerekliliği ni göst er mekt edir. Bu amaç içi n;  

 

Tehli keli  maddel eri n tanı ml arı nı n yapıl ması, t ehli keli  madde özelli kl eri ni n 

belirlenmesi,  sı nıflandırıl ması,  pot ansi yel  tehli kel eri ni n belirlenmesi,  risk 

değerlendir me pr osedürleri nden yararlanarak r iskl eri n değerlendiril mesi  ,  risk 

azaltıcı önl e ml eri n ve müdahal e planları nı n yapıl ması gerekir.  

 

Tehli keli  maddel er  ile ilgili  bil gileri n ve bu maddel eri  üret en,  kullanan,  taşı yan ve 

depol ayan faali yetleri n bil gileri ni n uygun şekil de depol andı ğı  veri bankal arı 

ol uşt urarak riskl eri n önlenmesi,  azaltıl ması  ve hazırlı klı  ol ma  a maçl arı yla özel  ve 

res mi  kur ul uşları n kullanı mı na sunul malı dır.  Bu a maç i çi n bil gisayar  ve i nt ernet 

teknol ojisi nden et kili  ve veri mli  bir  şekil de mutlaka faydal anıl ması  gerekir.  Uygun 

şekil de kullanıl madı kl arı za man pot ansi yel  t ehli kel eri ni n zarara dönüşeceği  açı k ol an 

tehli keli  maddel er  hakkında el de edilen bil gilerin bu şekil de kullanıl ması  et ki n bir 

yöneti m anl ayışı nı n ana hedefi ol malı dır.  

 

17 Ağust os  depre mi  il e İz mit,  Adapazarı  ve Yalova’da yaşanan fel aketler  yerl eşi m 

böl gel eri  il e sanayi  t esisleri ni n kur ul uşları  il e i lgili  t e mel  hat al arı  acı  bir  şekil de 

ortaya koy muşt ur.  Kuzey Anadol u fayı  gi bi  son derece aktif  ve t ari h boyunca yı kı cı 

depre ml ere neden ol muş bir  fay zonu üst ünde t ehli keli  madde depol ayan ve  i şl eyen 

ki mya fabri kal arı nı n varlığı  mühendisli k açısı ndan bu fabri kal ar  nasıl  di zayn edil mi ş 

ol ursa olsun akl a ve bu coğrafyanı n i zi n verdi ği  sı nırlara uygun ol mayan bir  i ştir. bu 
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fabri kal arı n 600 ve 1200 m’li k kor uma  bantlarını n da düşünül meyen bir  t ehli ke 

ol uşt uğunda yet ersiz kal dı ğı  gör ül müşt ür.  Bu böl gede meydana gelen depre m 

sonrası nda t ankl arda meydana gel en deformasyon nedeni  il e akril onitrili n 

kontrolsüzce ak ması  sonucu 6 k m yarıçaplı  bir  alan boşaltıl mı ştır  ( Eki m,  A. ,  2001). 

Şans  eseri  yangı n çı kma ması  büyük bir  fel aketi  önl e mi ştir.  Çünkü,  akril onitrili n 

yan ma  ür ünl eri nden biri,  son derece t oksi k ve akut  et ki  yapan hi droj en si yanattır. 

Yal ovada akril onitril  depol ayan ve i şleyen fabri kal arı n bul unduğu yer  ze mi n 

yönünden en t ehli keli  böl gedir.  Lal edere deltası  ol arak adl andırılan bu yer de 

fayl anma  ve ot ur ma – çök me  t espit  edil mi ştir.  Hammadde t ankl arı  t a m da  bu ze mi n 

kırıl ması nı n üzeri ndedir.  MTA Yal ova ile ilgili  yaptı ğı  i ncel e mede Lal edere 

deltası nı n Rİ SKİ  YÜKSEK BÖLGE ol duğunu açı k bir  dille ifade et mekt edir    

( Eki m, A., 2001).  

 

Fel aket  sonrası  müdahale ve eyl e m aşa ması nda da  daha önceden bir  aci l  eyl e m 

pl anı nı n ve gerekl eri nin yeri ne getiril medi ğini  kanıtlarcası na aci z kalı ndı ğı 

gözl enmi ştir.  Gerekli  söndür me ve buharlaş mayı  önl eyi ci  t eçhi zatı n bul un mayı şı  ve 

ki şisel  kor uyucu mal zemel eri n eksi kli ği  de müdahal eyi  geci ktir mi ştir ( Eki m,  A. , 

2001). 

 

Ayrı ca bir  çok fabri kanı n arıt ma t esisleri  çök müş,  kullanıla maz hal e gel mi ş,  her  t ürl ü 

atı k ayl arca deni ze akıtılmı ştır.  Tü m bunl arı n yarattı ğı  çevresel,  ekono mi k ve  sosyal 

zararları n boyut u düşünül düğünde özelli kle t ehlikeli  maddel er  il e ol uşan riskl eri n 

zarar  meydana gel meden önce değerlendiril mesi, azaltıl ması  ve yönetil mesi ni n 

gerekliliği ni ortaya koymakt a ve zorunl u kıl makt adır.  

 

Bu bakı mdan t ehli keli  maddel er  il e ol uşan sağlık ve çevre riskl eri ni n ol uş madan 

önl enmesi  bağl a mı nda ÇED r aporl arı nda çevresel risk değerlendir mesi  bir gereklili k 

ol arak düşünül meli dir.  
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Tabl o A. 1. USEPA Son derece zararlı maddel er listesi  
 

CAS 

Nu marası  
Ki myasal Ġs mi  

75865 Acet one cyanohydri n 

1752303 Acet one t hi ose mi carbazi de 

107028 Acr ol ei n 

79061 Acr yl a mi de 

107131 Acr yl onitrile 

814686 Acr yl yl chl ori de 

111693 Adi ponitrile 

116063 Al di carb 

309002 Al dri n 

107186 Al l yl alcohol  

107119 Al l yl a mi ne 

20859738 Al u mi nu m phosphi de 

54626 Ami nopt eri n 

3734972 Amit on oxal ate 

78535 Amit on 

7664417 Ammoni a 

300629 Amphet a mi ne 

62533 Anili ne 

88051 Anili ne, 2, 4, 6-tri met hyl- 

7783702 Anti mony pent afl uori de 

1397940 Anti myci n A 

86884 Ant u 

1303282 Ar seni c pent oxi de 

1327533 Ar senous oxi de 

7784341 Ar senous trichl ori de 

7784421 Ar si ne 

2642719 Azi nphos-et hyl 

86500 Azi nphos- met hyl  

98873 Benzal chl ori de 

98168 Benzena mi ne, 3-(trifluoromet hyl)- 

100141 Benzene, 1-(chl oromet hyl)-4-nitro- 

98055 Benzenearsoni c aci d 

3615212 Benzi mi dazol e, 4, 5-dichl oro-2-(trifl uor omet hyl)- 

98077 Benzotrichl oride 

100447 Benzyl chl oride 

140294 Benzyl cyani de 

57578 bet a- Propi ol act one 

15271417 Bi cycl o[2. 2. 1]hept ane-2-carbonitrile, 5-chl oro-6-(((( met hyl a mi no)carbonyl)oxy)i mi no)-,(1-

al pha, 2-bet a, 4-al pha, 5-al pha, 6E))- 

534076 Bi s(chl oromet hyl) ket one 

4044659 Bit oscanat e 

353424 Bor on trifl uori de compound wit h methyl et her (1: 1) 

10294345 Bor on trichl oride 

7637072 Bor on trifl uori de 

28772567 Br o madi ol one 

7726956 Br o mi ne 

2223930 Cad mi u m stearate 

1306190 Cad mi u m oxi de 

7778441 Cal ci um arsenat e 

8001352 Ca mphechl or 

56257 Cant hari di n 

51832 Car bachol chl oride 
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26419738 Car ba mi c aci d, met hyl-, O-(((2, 4-di met hyl-1, 3-dit hi ol an-2-yl) met hyl ene)ami no)- 

1563662 Car bofuran 

75150 Car bon disulfi de 

786196 Car bophenot hi on 

57749 Chl ordane 

470906 Chl orfenvi nfos 

7782505 Chl ori ne 

24934916 Chl or mephos 

999815 Chl or mequat chl ori de 

79118 Chl oroacetic aci d 

107073 Chl oroet hanol  

627112 Chl oroet hyl chl orofor mat e 

67663 Chl orofor m 

107302 Chl oromet hyl met hyl ether 

542881 Chl oromet hyl ether 

3691358 Chl orophaci none 

1982474 Chl oroxuron 

21923239 Chl ort hi ophos 

10025737 Chr o mi c chl ori de 

10210681 Cobalt carbonyl  

62207765 Cobalt, ((2, 2' -(1, 2-et hanedi yl bis(nitrilo met hylidyne))bis(6-fl uorophenyl at o))(2-)- N, N' , O, O' )- 

64868 Col chi ci ne 

56724 Cou maphos 

5836293 Cou mat etral yl 

535897 Cri mi di ne 

4170303 Cr ot onal dehyde 

123739 Cr ot onal dehyde, ( E)- 

506683 Cyanogen bromi de 

506785 Cyanogen i odi de 

2636262 Cyanophos 

675149 Cyanuric fl uori de 

66819 Cycl ohexi mi de 

108918 Cycl ohexyl a mi ne 

17702419 Decaborane(14) 

8065483 De met on 

919868 De met on- S- met hyl 

10311849 Di alifor 

19287457 Di borane 

111444 Di chl oroet hyl ether 

149746 Di chl oromet hyl phenylsilane 

62737 Di chl orvos 

141662 Di crot ophos 

1464535 Di epoxybut ane 

814493 Di et hyl chl orophosphat e 

71636 Di git oxi n 

2238075 Di gl yci dyl ether 

20830755 Di goxi n 

115264 Di mef ox 

60515 Di met hoat e 

2524030 Di met hyl phosphorochl ori dot hi oat e 

77781 Di met hyl sulfate 

99989 Di met hyl-p-phenyl enedi a mi ne 

75785 Di met hyl di chl orosilane 

57147 Di met hyl hydrazi ne 
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644644 Di metilan 

534521 Di nitrocresol 

88857 Di noseb 

1420071 Di not erb 

78342 Di oxat hi on 

82666 Di phaci none 

152169 Di phosphora mi de, octa met hyl- 

298044 Di sulfot on 

514738 Di t hi azani ne i odi de 

541537 Di t hi obi uret 

316427 Emeti ne, di hydrochl ori de 

115297 Endosulfan 

2778043 Endot hi on 

72208 Endri n 

106898 Epi chl orohydri n 

2104645 EPN 

50146 Er gocal ciferol 

379793 Er got a mi ne tartrate 

1622328 Et hanesulfonyl chl ori de, 2-chl oro- 

10140871 Et hanol, 1, 2-di chl oro-, acet ate 

563122 Et hi on 

13194484 Et hopr ophos 

538078 Et hyl bis(2-chl oroet hyl)a mi ne 

371620 Et hyl ene fl uorohydri n 

75218 Et hyl ene oxi de 

107153 Et hyl enedi a mi ne 

151564 Et hyl enei mi ne 

542905 Et hylt hi ocyanat e 

22224926 Fena mi phos 

115902 Fensulfot hi on 

4301502 Fl uenetil 

7782414 Fl uori ne 

640197 Fl uoroacet a mi de 

144490 Fl uoroacetic aci d 

359068 Fl uoroacet yl chl oride 

51218 Fl uorouracil 

944229 Fonof os 

107164 For mal dehyde cyanohydri n 

50000 For mal dehyde 

23422539 For met anat e hydrochl ori de 

2540821 For mot hi on 

17702577 For mparanat e 

21548323 Fost hietan 

3878191 Fuberi dazol e 

110009 Furan 

13450903 Galli um trichl ori de 

77474 Hexachl orocycl opent adi ene 

4835114 Hexa met hyl enedi a mi ne, N, N' -di but yl- 

302012 Hydrazi ne 

74908 Hydr ocyani c aci d 

7647010 Hydr ogen chl ori de (gas onl y) 

7783075 Hydr ogen seleni de 

7664393 Hydr ogen fl uori de 

7722841 Hydr ogen peroxi de ( Conc. > 52 %)  
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7783064 Hydr ogen sulfi de 

123319 Hydr oqui none 

13463406 Iron, pent acarbonyl- 

297789 Isobenzan 

78820 Isobut yronitrile 

102363 Isocyani c aci d, 3, 4-dichl orophenyl ester 

465736 Isodri n 

55914 Isofl uorphat e 

4098719 Isophorone diisocyanat e 

108236 Isopropyl chl orofor mat e 

119380 Isopropyl met hyl pyrazol yl di met hyl carba mat e 

78977 Lact onitrile 

21609905 Lept ophos 

541253 Le wi site 

58899 Li ndane 

7580678 Lit hi um hydri de 

109773 Mal ononitrile 

12108133 Ma nganese, tricarbonyl met hyl cycl opent adi enyl  

51752 Mechl oret ha mi ne 

950107 Me phosfol an 

1600277 Mer curic acet ate 

21908532 Mer curic oxi de 

7487947 Mer curic chl ori de 

10476956 Met hacrol ei n di acet ate 

760930 Met hacrylic anhydri de 

126987 Met hacryl onitrile 

920467 Met hacryl oyl chl ori de 

30674807 Met hacryl oyl oxyet hyl isocyanat e 

10265926 Met ha mi dophos 

558258 Met hanesulfonyl fl uori de 

950378 Met hi dat hi on 

2032657 Met hi ocarb 

16752775 Met ho myl  

151382 Met hoxyet hyl mercuric acet ate 

78944 Met hyl vi nyl ket one 

60344 Met hyl hydrazi ne 

556649 Met hyl thi ocyanat e 

556616 Met hyl isot hi ocyanat e 

79221 Met hyl chl orofor mat e 

3735237 Met hyl phenkapt on 

74931 Met hyl mercapt an 

80637 Met hyl 2-chl oroacryl ate 

676971 Met hyl phosphoni c dichl ori de 

74839 Met hyl bromi de 

624839 Met hyl isocyanat e 

502396 Met hyl mercuric di cyana mi de 

75796 Met hyltrichl orosilane 

1129415 Met ol carb 

7786347 Me vi nphos 

315184 Me xacarbat e 

50077 Mi t o myci n C 

6923224 Monocrot ophos 

2763964 Musci mol  

505602 Must ard gas 
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13463393 Ni ckel carbonyl  

65305 Ni coti ne sulfate 

54115 Ni coti ne 

7697372 Ni tric aci d 

10102439 Ni tric oxi de 

98953 Ni trobenzene 

1122607 Ni trocycl ohexane 

10102440 Ni trogen di oxi de 

62759 Ni trosodi met hyl a mi ne 

991424 Nor bor mi de 

95487 o- Cresol 

NONE Or ganorhodi um Co mpl ex (PMN- 82- 147) 

630604 Ouabai n 

23135220 Oxa myl  

78717 Oxet ane, 3, 3-bis(chl oromet hyl)- 

2497076 Oxydi sulfot on 

10028156 Ozone 

2074502 Paraquat met hosulfate 

1910425 Paraquat dichl ori de 

56382 Parat hi on 

298000 Parat hi on- met hyl  

12002038 Paris green 

19624227 Pent aborane 

2570265 Pent adecyl a mi ne 

79210 Peracetic aci d 

594423 Perchl oromet hyl mercapt an 

108952 Phenol  

64006 Phenol, 3-(1- met hyl et hyl)-, met hyl carba mat e 

4418660 Phenol, 2, 2' -thi obis[4-chl oro-6- met hyl- 

58366 Phenoxarsi ne, 10, 10' -oxydi- 

696286 Phenyl dichl oroarsi ne 

59881 Phenyl hydrazi ne hydrochl ori de 

62384 Phenyl mercury acet ate 

2097190 Phenylsilatrane 

103855 Phenylt hi ourea 

298022 Phorat e 

4104147 Phosaceti m 

947024 Phosfol an 

75445 Phosgene 

732116 Phos met  

13171216 Phospha mi don 

7803512 Phosphi ne 

2703131 Phosphonot hi oic aci d, met hyl-, O-et hyl O-(4-( met hylt hi o)phenyl) ester 

50782699 Phosphonot hi oic aci d, met hyl-, S-(2-(bis(1- met hyl et hyl)a mi no)et hyl) O-et hyl ester 

2665307 Phosphonot hi oic aci d, met hyl-, O-(4-nitrophenyl) O- phenyl ester 

3254635 Phosphoric aci d, di met hyl 4-( met hylthi o) phenyl ester 

2587908 Phosphorot hi oi c aci d, O, O- di met hyl-5-(2-( met hylt hi o)et hyl)ester 

10025873 Phosphorus oxychl ori de 

10026138 Phosphorus pent achl ori de 

7719122 Phosphorus trichl ori de 

7723140 Phosphorus 

57476 Physosti gmi ne 

57647 Physosti gmi ne, salicyl ate (1: 1) 

124878 Pi crot oxi n 
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110894 Pi peri di ne 

23505411 Piri mifos-et hyl 

151508 Pot assi um cyani de 

10124502 Pot assi um arsenite 

506616 Pot assi um sil ver cyani de 

2631370 Pr omecarb 

106967 Pr opargyl bromi de 

107120 Pr opi onitrile 

542767 Pr opi onitrile, 3-chl oro- 

70699 Pr opi ophenone, 4' -a mi no 

109615 Pr opyl chl orofor mat e 

75569 Pr opylene oxi de 

75558 Pr opylenei mi ne 

2275185 Pr ot hoat e 

129000 Pyrene 

504245 Pyri di ne, 4-a mi no- 

140761 Pyri di ne, 2- met hyl-5-vi nyl- 

1124330 Pyri di ne, 4-nitro-, 1-oxi de 

53558251 Pyri mi nil 

14167181 Sal comi ne 

107448 Sari n 

7783008 Sel eni ous aci d 

7791233 Sel eni um oxychl ori de 

563417 Se mi carbazi de hydrochl oride 

3037727 Sil ane, (4-a mi nobut yl)di et hoxy met hyl- 

13410010 Sodi um sel enat e 

7784465 Sodi um arsenite 

62748 Sodi um fl uoroacet ate 

124652 Sodi um cacodyl ate 

143339 Sodi um cyani de ( Na( CN)) 

7631892 Sodi um arsenat e 

10102188 Sodi um sel enite 

26628228 Sodi um azi de ( Na( N3)) 

10102202 Sodi um tell urite 

900958 St annane, acet oxytri phenyl- 

57249 Strychni ne 

60413 Strychni ne, sulfate 

3689245 Sulfot ep 

3569571 Sulfoxi de, 3-chl oropropyl oct yl 

7446119 Sulfur trioxi de 

7446095 Sulfur di oxi de 

7783600 Sulfur tetrafl uori de 

7664939 Sulfuric aci d 

77816 Tabun 

7783804 Tell uri um hexafl uori de 

107493 Tepp 

13071799 Ter buf os 

78002 Tetraet hyl lead 

597648 Tetraet hylti n 

75741 Tetra met hyllead 

509148 Tetranitromet hane 

10031591 Thalli um sulfate 

2757188 Thall ous mal onat e 

6533739 Thall ous carbonat e 
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7791120 Thall ous chl ori de 

7446186 Thall ous sulfate 

2231574 Thi ocarbazi de 

39196184 Thi ofanox 

297972 Thi onazi n 

108985 Thi ophenol  

79196 Thi ose mi carbazi de 

5344821 Thi ourea, (2-chl orophenyl)- 

614788 Thi ourea, (2- met hyl phenyl)- 

7550450 Tit ani um tetrachl oride 

91087 Tol uene-2, 6-diisocyanat e 

584849 Tol uene-2, 4-diisocyanat e 

110576 trans-1, 4- Di chl orobut ene 

1031476 Tri a mi phos 

24017478 Tri azofos 

1558254 Tri chl oro(chl oromet hyl)silane 

27137855 Tri chl oro(di chl orophenyl)silane 

76028 Tri chl oroacet yl chl oride 

115219 Tri chl oroet hylsilane 

327980 Tri chl oronat e 

98135 Tri chl orophenylsilane 

998301 Tri et hoxysilane 

75774 Tri met hyl chl orosilane 

824113 Tri met hyl ol propane phosphite 

1066451 Tri met hylti n chl ori de 

639587 Tri phenylti n chl ori de 

555771 Tris(2-chl oroet hyl)a mi ne 

2001958 Vali nomyci n 

1314621 Vanadi um pent oxi de 

108054 Vi nyl acetate mono mer  

129066 Warfari n sodi um 

81812 Warfari n 

28347139 Xyl yl ene di chl ori de 

1314847 Zi nc phosphi de 

58270089 Zi nc, dichl oro(4, 4-di met hyl-5(((( met hyl a mi no)carbonyl)oxy)i mi no)pent anenitrile)-, ( T-4)- 
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EK B  
 

BAZI TEHLĠ KELĠ KĠMYAS ALLARI N PEL – TWA DEĞERLERĠ  
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Tabl o B. 1. : Hava kirleticiler 8 saatli k TWA değerleri ( CFR 1910. 1000, 1997)  
 

Ki myasal  CAS No pp m mg/ m
3
 Deri de tahriĢ 

Acet al dehyde |   75-07-0 200 360 | 

Acetic aci d.  64-19-7 10 25  

Acetic anhydri de... 108-24-7 5 20  

Acet one.  67-64-1 1000 2400  

Acet onitrile .   75-05-8 40 70  

2- But oxyet hanol. .   111-76-2 50 240 X 

n- But yl-acetat e...... .. 123-86-4 150 710  

sec- But yl 

acet at e......| 

105-46-4 200 950  

tert- But yl-

acet at e..... 

540-88-5 200 950  

n- But yl 

al cohol........ 

71-36-3 100 300  

sec- But yl alcohol. 78-92-2 | 150 450  

But yl a mi ne ..  109-73-9 5 15 X 

Di et hyl a mi ne 109-89-7 25 75  

2-

Di et hyl a mi noet han

ol  

100-37-8 10 50 X 

Et hyl chl ori de.  75-00-3   1000  2600  

Et hyl et her. 60-29-7 400 1200  

Et hyl mercapt an 75-08-1 10 25  

Pent aborane 19624-22-7 0. 005 0. 01  

Pent achl oronapht ha

lene. 

1321-64-8  0. 5 X 

Pent achl orophenol..

....| 

87-86-5  0. 5 X 

Tetrachl oronapht hal

ene.|  

1335-88-2  2 X 

Tetraet hyl  l ead ( as 

Pb)|  

78-00-2  0. 075 X 
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EK C 

 

BAZI TEHLĠ KELĠ MADDELERĠ N NFPA SĠSTEMĠ NE GÖRE ZARAR 

DERECELERĠ  
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Ki myasal  Sağlı k Yangı n Reakti vite Özel  

Acet al dehyde 2 4 2  

Acetic aci d (glaci al) 2 2 0  

Acetic anhydri de 2 2 1  

Acet one 2 3 0  

Acet one cyanohydri n 3 2 2  

Acet onitrile 3 3 0  

Acet ophenone 1 2 0  

Acet yl chl ori de 3 3 2 w 

Acr yl onitrile 4 3 2  

Adi ponitrile 4 2 1  

Al kyl al umi nu ms  3 4 3 w 

Al l y Chl orocarbonat e 3 3 1  

Bari um Chl orate 2 0 1 ox 

Benzal dehyde 2 2 0  

Benzene 2 3 0  

Benzotrifl uori de 3 3 1  

Benzoyl Chl ori de 3 2 2 w 

Br o mi ne 3 0 0 ox 

Br o mi ne Pent afl uori de 4 0 3 w/ ox 

Br o mi ne Trifl uori de 4 0 3 w/ ox 

Chl ori ne 3 0 0 ox 

Chl ori ne Trifl uori de 4 0 3 w/ ox 

Chl oroacet yl Chl ori de 3 0 1  

Chl orobenzene 2 3 0  

Chl orodi et hyl Silane 3 3 1  

Chl orofor m 2 0 0  

Chl orophenols, liqui d 3 2 0  

Chl orophenols, soli ds 3 1 0  

Chl oropi cri n, liqui d 4 0 3  

Chl orosilanes 3 3 2 w 

Chl orosulfoni c Aci d 3 0 2 w/ ox 

Chr o mi c Aci d, soli d 3 0 1 ox 

Di chl orobut ane, 1, 4- 2 2 0  

Di chl orodi met hyl et her 3 3 1  

Di chl oroet hyl Et her, 2, 2- 3 2 1  

Di chl oroet hyl ene 2 3 2  

Di chl oropropene, 1, 3- 3 3 0  

Di chl orosilane 3 4 2 w 

Di et hyl Sulfate 3 1 1  

Di et hyl Tell uri de 2 4 3 w 

Di et hyl al umi nu m Chl ori de 3 4 3 w 

Et hyl ene 1 4 2  

Et hyl ene Chl orohydri n 4 2 0  

Et hyl ene Cyanohydri n 2 1 2  

Et hyl ene Di bromi de 3 0 0  

Et hyl ene Di chl ori de 2 3 0  

Et hyl ene Oxi de 2 4 3  

Et hyl enedi a mi ne 3 3 0  

Et hyl enei mi ne, inhi bited 3 3 3  

Et hyl hexyl Acr yl ate, 2- 2 2 2  

Fl uoboric Aci d 3 3 0  

Fl uori ne 3 0 4 w 

For mal dehyde, anhydrous 3 4 0  
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For mal dehyde, aqueous 3 2 0  

For mi c Aci d 3 2 0  

Fuel oil ( Nos. 1-6) 0 2 0  

Ger mane 4 4 3  

Hept ane, n- 1 3 0  

Hexa met hyl disilazane 3 2 1  

Hexane, n- 1 3 0  

Hydrazi ne, anhydrous 3 3 3  

Hydr ogen Chl ori de 3 0 0  

Hydr ogen Cyani de 4 4 2  

Hydr ogen Fl uori de 4 0 1  

Hydr ogen Peroxi de (35-52 %)  2 0 1 ox 

Hydr ogen Peroxi de (>52 %)  2 0 3 ox 

Hydr ogen Sulfi de 3 4 0  

Hydr ogen, gas 0 4 0  

Hydr ogen, liquefied 3 4 0  

Met hyl-2-but anol, 2- 1 3 0  

Met hyl-2-but anol, 3- 1 3 0  

Met hyl-2-propanol, 2- 1 3 0  

Met hyl-5- Pyri di ne, 2- 2 2 0  

Met hyl a mi ne, anhydrous 3 4 0  

Met hyl di chl orosilane 3 3 2 w 

Met hyl ene Chl ori de 2 1 0  

Met hyltrichl orosilane 3 3 2 w 

Monochl oro-s- Triazi netri one 

Aci d 

3 0 2 w,  ox 

Phosphorus Oxychl ori de 3 0 2 w 

Phosphorus Pent achl ori de 3 0 2 w 

Phosphorus Pent asulfi de 2 1 2 w 

Phosphorus Tri bromi de 3 0 2 w 

Phosphorus Trichl ori de 3 0 2 w 

Phosphorus, amor phous, red 1 1 1  

Pht halic Anhydri de 2 1 0  

Pi cric Aci d, 10 % wat er 3 4 4  

Pot assi um Cyani de, soli d 3 0 0  

Silicon Tetrachl ori de 3 0 2 w 

Silicon Tetrafl uori de 3 0 2 w 

Sodi um Cyani de 3 0 0  

Sodi um Di chl oro-s-
Tri azi netri one and Di hydra 

3 3 2 ox/ w 

Sodi um Fl uori de 2 0 0  

Sodi um Hydri de 3 3 2 w 

Sodi um Hydr osulfite 3 1 2  

Sodi um Hydr oxi de 3 0 1  

Sodi um Perchl orate 2 0 1 ox 

Sodi um Peroxi de 3 0 1 ox 

Vi nyl Acet yl ene 2 4 3  

Vi nyl Chl ori de 2 4 2  

Vi nyl Et her 2 3 2  

Vi nyli dene Chl ori de, inhi bited 2 4 2  

Vi nylt ol uene 2 2 2  

Xyl enes, o-, m-, p- 2 3 0  

Zyli di ne, o- 3 1 0  

Zi ne Phosphi de 3 3 1  

Zi rconi um Tetrachl ori de 3 0 2 w 
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EK D 
 

RĠ SK DURUMLARI VE KOMBĠ NASYONLARI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ri sk Ġbaresi Ri sk Ġbaresi ni n Açı k Ġfadesi  
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R 1 Kur u hal de patlayı cı dır 

R 2 Şok, sürt ünme, alev ve di ğer t ut uşturucu kaynakl arı ile te ması nda  patla ma riski  

R 3 Şok, sürt ünme, alev ve di ğer yakma kaynakl arı ile  te ması nda  çok ciddi patla ma riski  

R 4 Çok hassas patlayı cı met alik bileşikler ol uşt urur 

R 5 Isıt ma patla maya neden ol abilir 

R 6 Hava ile  te mast a veya havası z orta mda patlayı cı dır 

R 7 Yangı na neden ol abilir 

R 8 Yanı cı maddel erle te ması nda yangı na neden ol abilir 

R 9 Yanı cı maddel erle karıştırıldı ğı nda patlayı cı dır 

R 10 Al evl enebilir 

R 11 Kol ay alevl enebilir 

R 12 : Çok kol ay  alevl enebilir 

R 14 Su ile şiddetli reaksi yon verir 

R 15 Su ile te mas halinde kolay al evl enir gazl ar çı karır 

R 16 Oksitleyi cilerle karıştı ğı nda patlayabilir 

R 17 Havada kendili ği nden alevl enir 

R 18 Kull anı mda alevl enen / patlayı cı hava-buhar karışı mı ol uşt urabilir 

R 19 Patlayı cı peroksitler ol uşabilir 

R 20 Sol un ması halinde sağlı ğa zararlıdır 

R 21 Cilt  ile te ması nda sağlı ğa zararlıdır 

R 22 Yut ul ması halinde sağlı ğa zararlıdır 

R 23 Sol un ması halinde toksi ktir 

R 24 Cilt ile te ması nda toksi ktir 

R 25 Yut ul ması hakli nde t oksi ktir 

R 26 Sol un ması halinde çok t oksi ktir 

R 27 Cilt  ile te ması nda  çok t oksi ktir 

R 28 Yut ul ması hali nde çok t oksi ktir 

R 29 Su ile te ması nda  t oksi k gaz çı karır 

R 30 Kull anı mı sırası nda  kolay alevl enebilir 

R 31 Asitlerle te ması nda  t oksi k gaz çıkarır 

R 32 Asitlerle te ması nda çok t oksi k gaz çı karır 

R 33 Topl a m et kileri n tehli kesi 

R 34 Yanı klara neden ol ur 

R 35 Ci ddi yanı kl ara neden ol ur 

R 36 Gözl eri tahriş eder 

R 37 Sol unu m siste mi ni tahriş eder 

R 38 Cil di  tahriş eder 

R 39 Tedavisi mü mkün ol mayan çok ciddi et ki tehli kesi  

R 40 Tedavisi mü mkün ol mayan et ki  ol uşt urabilir 

R 41 Ci ddi  göz hasarları tehlikesi 

R 42 Sol un ması halinde alerji yapabilir 

R 43 Cilt ile te ması nda alerji yapabilir 

R 44 Kapalı orta mda  ısıtıl dı ğı nda  patla ma tehli kesi  

R 45 Kanser yapabilir 

R 46 Kalıtı msal geneti k hasarlara neden ol abilir 

R 48 Uzun süreli  maruz kalınması halinde sağlı ğa ci ddi hasar tehli kesi  

R 49 Sol un ması halinde  kansere neden olabilir 

R 50 Sudaki organi z mal ar içi n çok t oksi ktir 

R 51 Sudaki organi z mal ar içi n  t oksi ktir 

R 52 Sudaki organi z mal ar içi n  zararlı dır 

R 53 Su ort a mı nda uzun süreli ol umsuz et kilere neden ol abilir 

R 54 Fl ora içi n t oksi ktir 

R 55 Fauna içi n t oksi ktir 

R 56 Toprakt aki organi z mal ar içi n t oksiktir 

R 57 Arılar içi n t oksi ktir 

R 58 Çevrede uzun süreli ol umsuz et kilere neden ol abilir 

R 59 Ozon tabakası içi n tehli kelidir 

R 60 Ür e meyi ol umsuz et kileyebilir 

R 61 Anne karnı ndaki çocuğa zarar verebilir 

R 62 Ür e meyi bozucu risk ol asılı ğı 

R 63 Anne karnı ndaki çocuğa zarar riski ol asılı ğı  

R 64 Emzirilen bebekl ere zarar verebilir 

R 65 Zararlı : Yut ul ması hali nde akci ğerde hasara neden ol abilir 

R 66 Tekrarlanan maruz kal mal arda deride kurul uğa ve çatlakl ara neden ol abilir 
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RĠ SK DURUMLARI KOMBĠ NASYONU 

 

Ri sk Ġbaresi Ri sk İbaresi ni n Açı k İfadesi  

 

R 14 / 15 Su ile kolay al evl enebilir gaz ol uşu muna yol açan şi ddetli reaksi yon 

R 15/ 29 Su ile te ması nda  Toksi k ve kolay alevl enebilir gaz çı karır 

R 20/ 21 Sol unduğunda ve cilt  ile te ması nda sağlı ğa zararlı dır 

R 20/ 22 Sol unduğunda ve yut ul duğunda sağlı ğa zararlı dır 

R 20/ 21/ 22 Sol unduğunda, cilt ile te ması nda, yut ul duğunda sağlı ğa zararlı dır 

R 21/ 22 Cilt  ile te ması nda ve yut ul duğunda sağlı ğa zararlı dır 

R 23/ 24 Sol unduğunda ve cilt  ile te ması nda  t oksi ktir 

R 23/ 25 Sol unduğunda ve yut ul duğunda  toksi ktir 

R 23/ 24/ 25 Sol unduğunda, cilt ile te ması nda ve yut ul duğunda t oksi ktir 

R 24/ 25 Cilt ile te ması nda ve yut ul duğunda toksi ktir 

R 26/ 27 Sol unduğunda ve cilt ile te ması nda çok t oksi ktir 

R 27/ 28 Cilt ile te ması nda ve yut ul duğunda çok  t oksi ktir 

R 26/ 28 Sol unduğunda ve yut ul duğunda çok t oksi ktir 

R 26/ 27/ 28 Sol unduğunda, cilt ile te ması nda ve yut ul duğunda çok t oksi ktir 

R 36/ 37 Gözl eri ve sol unu m siste mi ni tahriş edi ci dir 

R 36/ 38 Gözl eri ve cil di tahriş edi ci dir 

R 36/ 37/ 38 Gözl eri , sol unu m siste mi ni ve cildi tahriş edi ci dir 

R 37/ 38 Sol unu m siste mi ni ve cil di tahriş edi ci dir 

R 39/ 23 Toksi k : Sol unduğunda tedavisi mü mkün ol mayan çok ci ddi et kilen me tehli kesi  

R 39/ 24 Toksi k : Cilt ile te ması nda tedavisi  mü mkün ol mayan  çok ci ddi tehli ke 

R 39/ 25 Toksi k : Cilt ile te ması nda tedavisi  mü mkün ol mayan  çok ci ddi tehli ke 

R 39/ 23/ 24 Toksi k : Sol unduğunda , cilt ile teması nda tedavisi  mü mkün ol mayan  çok ci ddi et kilenme 

tehli kesi 

R 39/ 23/ 24/ 25 Toksi k : Yut ul duğunda, cilt ile teması nda , sol unduğunda tedavisi mü mkün ol mayan  çok 

ci ddi et kilenme tehli kesi 

R 39/ 26 Çok Toksi k : Sol unduğunda tedavi si  mü mkün ol mayan çok ci ddi et kilenme tehli kesi  

R 39/ 27 Çok Toksi k : Cilt ile te ması nda  tedavisi  mü mkün ol mayan çok ciddi et kilenme tehli kesi  

R 39/ 28 Çok Toksi k : Yut ul duğunda  tedavi si  mü mkün ol mayan çok ci ddi et kilenme tehli kesi  

R 39/ 26/ 27 Çok Toksi k : Sol unduğunda, cilt ile te ması nda tedavisi  mü mkün olmayan çok ci ddi 

et kilenme tehli kesi 

R 39/ 26/ 28 Çok Toksi k : Sol unduğunda, yut ulduğunda tedavisi mü mkün ol mayan çok ci ddi et kilenme 

tehli kesi 

R 39/ 27/ 28 Çok Toksi k : Yut ul duğunda, cilt ile te ması nda  tedavisi  mü mkün ol mayan çok ci ddi 

et kilenme tehli kesi 

R 39/ 26/ 27/ 28 Çok Toksi k : Cilt ile te ması nda, yut ul duğunda, sol unduğunda  

 tedavisi  mü mkün ol mayan çok ciddi et kilenme tehli kesi  

R 40/ 20 Zararlı : Sol unduğunda tedavisi mü mkün ol mayan  et ki ol uşt urabilir 

R 40/ 21 Zararlı : Cilt ile te ması nda tedavisi mü mkün ol mayan  et ki ol uşt urabilir 

R 40/ 22 Zararlı : Yut ul duğunda  tedavisi mü mkün ol mayan  et ki ol uşt urabilir 

R 40/ 20/ 21 Zararlı : Cilt ile te ması nda, sol unduğunda  tedavisi mü mkün ol mayan  et ki ol uşt urabilir 

R 40/ 20/ 22 Zararlı : Yut ul duğunda, sol unduğunda  tedavisi mü mkün ol mayan  et ki ol uşt urabilir 

R 40/ 21/ 22 Zararlı : Yut ul duğunda, cilt ile teması nda tedavisi mü mkün ol mayan  et ki ol uşt urabilir 

R 40/ 20/ 21/ 22 Zararlı :  Cilt ile te ması nda, sol unduğunda, yut ul duğunda, tedavisi mü mkün ol mayan  et ki 

ol uşt urabilir 

R 48/ 20 Zararlı: Uzun süreli sol unması halinde  sağlı ğa ci ddi hasar tehlikesi  

R 48/ 21 Zararlı: Cilt ile uzun süreli te masında sağlı ğa ci ddi hasar tehli kesi  

R 48/ 20/ 21 Zararlı: Sol un ması , cilt   ile uzun süreli te ması nda  

sağlı k açısı ndan ci ddi tehlikel ere neden ol ur 

R 48/ 21/ 22 Zararlı: Uzun süreli yut ul ması, cilt   ile te ması halinde sağlı ğa ci ddi hasar tehli kesi  

R 48/ 20/ 21/ 22 Zararlı: Uzun süre yut ul ması, sol un ması, cilt ile te ması halinde sağlığa ci ddi hasar tehlikesi 

R 48/ 23 Toksi k : Uzun süre sol un ması halinde sağlı k açısı ndan  

ci ddi  zararlara neden ol ur  

R 48/ 24 Toksi k : Uzun süre cilt ile te masında sağlı ğa ci ddi hasar tehli kesi  

R 48/ 25 Toksi k : Uzun süre yut ul ması sağlığa ci ddi hasar tehli kesi 

R 48/ 23/ 24 Toksi k : Uzun süre sol un ması, cilt ile te ması hali nde  sağlı ğa ci ddi hasar tehlikesi  

R 48/ 23/ 25 Toksi k : Uzun süre yut ul ması,solun ması halinde sağlı ğa ci ddi hasar tehli kesi  

R 48/ 24/ 25 Toksi k : Uzun süre yut ul ması  ve cilt te ması nda sağlı ğa ci ddi hasar tehli kesi 

R 48/ 23/ 24/ 25 Toksi k : Uzun süre yut ul ması, solun ması ve cilt ile te ması hali nde sağlı ğa ci ddi hasar tehli kesi  

R 50/ 53 Sudaki  organi z mal ar içi n çok Toksi k,  su orta mı nda uzun süreli  

ol umsuz et kilere neden ol abilir. 

R 51/ 53 Sudaki  organi z mal ar içi n Toksi k,  su orta mı nda uzun süreli ol umsuz et kilere neden ol abilir.  



 176 

 

 

GÜVENLĠ K TAVSĠ YELERĠ  

 

Güvenli k 

Ġbaresi 
Güvenli k İbaresi ni n Açı k İfadesi  

S 1 Kilit altı nda muhafaza edi n 

S 2 Çocukl arı n ul aşabileceği yerlerden uzak t ut un 

S 3 Seri n yerde muhafaza edi n 

S 4 Yerl eşi m al anları ndan uzak t ut un 

S 5 ........ içinde muhafaza edi n ( Uygun sı vı üretici tarafı ndan belirlenir ) 

S 6 ........ içinde muhafaza edi n ( Uygun i nert gaz üretici tarafı ndan belirlenir) 

S 7 Sı kı kapatıl mı ş kapta muhafaza edi n 

S 8 Kabı kuru hal de muhafaza edi n 

S 9 Kabı çok i yi havalandırılan orta mda muhafaza edi n 

S 12 Kabı  kapalı  olarak muhafaza etmeyi n 

S 13 Yi yecekl erden, içeceklerden ve hayvan ye ml eri nden uzak t ut un 

S 14 ..... den uzak tut un ( Te ması ndan sakı nıl ması gerekenl er üretici tarafından belirlenir)  

S 15 Sı cakt an koruyun 

S 16 Tut uşt urucu kaynakl ardan uzak t utun - sigara iç meyi n 

S 17 Yanı cı maddel erden uzak t ut un 

S 18 Kap di kkatlice taşı nmalı ve açıl malı dır 

S 20 Kull anı m sırası nda herhangi bir şey ye meyi n veya iç meyi n 

S 21 Kull anı m sırası nda si gara iç meyin 

S 22 Tozl arı nı sol umayı n 

S 23 Gaz / Du man / Buhar / Aerosollerini sol umayı n (uygun ifadel er üretici tarafı ndan  belirlenir) 

S 24 Cilt  ile te ması ndan sakı nı n 

S 25 Gözl e  te ması ndan sakı nı n 

S 26 Göz ile te ması nda bol suyla  yı kayı n ve dokt ora başvurun 

S 27 Bu maddeni n bulaş mı ş ol duğu t üm gi ysileri derhal çı karı n 

S 28 Cilt ile te ması nda derhal bol ...... ile i yice yı kayı n (uygun sı vı  üretici tarafı ndan belirlenir) 

S 29 Kanalizasyona boşalt mayı n 

S 30 Kesi nli kle üzeri ne su dök meyi n ve ilave et meyi n 

S 33 St atik elektri k boşalı ml arı na karşı önle m alın 

S 35 Atı kl arı nı ve kapları nı güvenli bir biçi mde bertaraf edi n 

S 36 Uygun koruyucu gi ysi gi yi n 

S 37 Uygun koruyucu el di ven takı n 

S 38 Yet ersiz havalandır ma şartlarında uygun sol unu m ci hazı takı n 

S 39 Kor uyucu gözl ük / maske kullanın 

S 40 Bu maddeni n bulaş mı ş ol duğu t üm eşyaları ve ze mi ni ... ile te mi zleyi n.(uygun madde üretici 

tarafı ndan belirlenir) 

S 41 Patla ması  ve/ veya  yan ması  ile yayılan gazl arı sol umayı n 

S 42 Tüt süle me (fumi gasyon) / püskürtme yaparken uygun sol unu m ci hazı (uygun ifade üretici tarafı ndan 

belirlenir) takı n 

S 43 Al evl enmesi durumunda, söndürmek içi n ..... kullanı n (uygun ol an üretici tarafı ndan belirlenir. Eğer 

su tehlikeyi arttıracaksa kesi nli kl e su kullanmayı n)  

S 45 Kaza hali nde veya kendi ni zi i yi hisset mi yorsanı z he men bir dokt ora başvurun ( Mü mkünse bu etiketi 

göst eri n) 

S 46 Yut ul ması halinde he men dokt ora başvurun, kabı veya etiketi göst erin 

S 47 ..... C' yi aş mayan sıcaklı kl arda muhafaza edi n (uygun sıcaklı k üretici tarafı ndan belirlenir) 

S 48 ..... ile ne ml endiri n ( Uygun madde üretici tarafı ndan belirlenir) 

S 49 Sadece orji nal kabı nda muhafaza edi n 

S 50 ..... ile karıştır mayı n (üretici tarafından belirl enir) 

S 51 Sadece  iyi haval andırılan yerlerde kulanı n 

S 52 Kapalı yerlerde geniş yüzeyl ere uygul a mayı n 

S 53 Mar uz  kal makt an sakı nı n, kullanmadan önce kullanma tali matı nı okuyun 

S 56 Atı kl arı nı ve kabı nı tehli keli veya özel atı k t opl a ma yerleri nde bertaraf edi n / ettiri n 

S 57 Bul aş ma ve birikme yol u ile çevreyi kirlet me mesi içi n uygun bir kap kullanı n 

S 59 Geri kazanı m / yeni den kullanı m hakkı ndaki bil giler içi n üretici ye / ithal atçı ya / dağıtıcı ya başvurun 

S 60 Atı ğı nı ve kabı nı tehli keli atı k olarak bertaraf edi n 

S 61 Çevreye  kontrolsüz veril mesi nden kaçı nı n. Özel kullanı m tali matına / Güvenli k Bil gi For muna  bakın 

S 62  Yut ul ması halinde kust ur mayı n. Der hal il k yardı m servisi ne başvurun , kabı veya etiketi göst eri n 

S 63 Kazara sol unması hali nde : Kazazedeyi te mi z havaya çı karı n ve di nlenmesi ni sağl ayı n 

S 64 Yut ul ması halinde, ağzı su ile yı kayı n (sadece kişi ni n bili nci yeri nde ise) 
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GÜVENLĠ K TAVSĠ YELERĠ NĠ N KOMBĠ NASYONLARI  

 

Güvenli k Ġbaresi  Güvenli k İbaresi ni n Açı k İfadesi  

S  1/ 2 Kilit altı nda  ve çocukl arı n ul aşamayacağı bir yerde muhafaza edin 

S  3/ 7 Kabı, seri n bir yerde ve ağzı sı kıca kapalı olarak muhafaza edi n 

S 3/ 9/ 14 Seri n, iyi havalandırılan bir yerde..... den uzak t utarak muhafaza edin ( Te ması ndan sakı nılan 

madde üretici tarafı ndan belirlenir) 

S 3/ 9/ 49 Sadece orji nal kabı nda seri n, i yi havalandırılan bir yerde muhafaza edi n 

S 3/ 9/ 14/ 49 Sadece orji nal kabı nda seri n, i yi havalandırılan bir yerde..... den uzakt a muhafaza edi n ( 

Te ması ndan sakı nılan madde üretici tarafı ndan belirlenir) 

S 3/ 14 Seri n bir yerde..... den uzak t utarak muhafaza edi n ( Te ması ndan sakı nılan madde üretici 

tarafı ndan belirlenir) 

S 7/ 8 Kabı i yice kapalı hal de, kuru ol arak muhafaza edi n 

S 7/ 9 Kabı i yice kapalı hal de ve iyi havalandırılan bir orta mda muhafaza edi n 

S 7/ 47 Kabı, ağzı sı kı ca kapalı olarak..... C' yi aş mayan sıcaklı klarda muhafaza edi n (uygun 

sıcaklı k üretici tarafı ndan belirlenir) 

S 20/ 21 Kull anı mı sırası nda ye mek ye meyi n, içecek ve si gara iç meyi n 

S 24/ 25 Göz ve cilt ile te ması ndan sakı nı n 

S 29/ 56 Kanalizasyona boşalt mayı n; atı ğını ve kabı nı tehli keli veya özel atık t opla ma yerleri nde 

bertaraf edi n 

S 36/ 37 Çalışırken uygun koruyucu gi ysi, koruyucu el di ven kullanı n 

S 36/ 37/ 39 Çalışırken uygun koruyucu gi ysi, koruyucu el di ven, koruyucu gözlük / maske kullanı n 

S 36/ 39 Çalışırken uygun koruyucu gi ysi, koruyucu gözl ük / maske kullanı n 

S 37/ 39 Çalışırken uygun  koruyucu el di ven, koruyucu gözl ük / maske kullanı n 

S 47/ 49 Sadece orji nal kabı nda ve..... C' yi aş mayan sıcaklı klarda muhafaza edi n(uygun sıcaklı k 

üretici tarafı ndan belirlenir) 
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EK E 

 

AB ÜLKELERĠ NDE YASAKLANMI ġ YADA KULLANI MI 

SI NI RLANDI RI LMI ġ KĠ MYASALLARI N LĠSTESĠ  
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Ki myasal  CAS 

Nu mar ası  
Kull anı m 
kat egori si  

Sı nırl andı r ma 
t ürü 

MERCURI C OXI DE 21908- 53- 2 P SR 

MERCUROUS CHLORI DE 10112- 91- 1 P SR 

OTHER I NORGANI C MERCURY COMPOUNDS P B 

ALKYL MERCURY COMPOUNDS P SR 

ALKOXYALKYL AND ARYL MERCURY 
COMPOUNDS P B 

ALDRI N 309- 00- 2 P SR 

CHL ORDANE 57- 74- 9 P B 

DI ELDRI N 60- 57- 1 P B 

DDT 50- 29- 3 P B 

ENDRI N 72- 20- 8 P SR 

HCH ( 99 % ' dan daha az gama 
i zomeri i çer en)  

608- 73- 1 P B 

HEPTACHL OR 74- 44- 8 P B 

HEXACHL OROBENZENE 118- 74- 1 P B 

CAMPHECHL OR ( TOXAPHENE)  8001- 35- 2 P B 

POLYCHL ORI NATED BI PHENYLS 
( PCB),  MONO- ve 
DI CHLORI NATED BI PHENYL' l er 
hari ç 

1336- 36- 3 I B 

POLYCHL ORI NATED 
TERPHENYLS ( PCT)  

61788- 33- 8 I B 

i çeri ği ağılıkça 0, 01 % ' den daha f azl a PCB ve PCT 
i çer en maddel er I B 

TRI S( 2, 3- DI BROMOPROPYL) 
PHOSPHATE 

126- 72- 7 I SR 

TRI S- AZI RI DI NYL-
PHOSPHI OXI DE 

545- 55- 1 I SR 

POLYBROMI NATED BI PHENYLS 
( PBB) CROCI DOLI TE 

12001- 28- 4 I SR 

NI TROFEN 1836- 75- 5 P B 

1, 2- DI BROMOETHANE 106- 93- 4 P B 

1, 2- DI CHLOROETHANE 107- 06- 2 P B 

AMOSI TE 12172- 73- 5  B 

ANTHOPHYLLI TE ASBESTOS 77536- 67- 5  B 

ACTI NOLI TE ASBESTOS 77536- 66- 4  B 

TREMOLI TE ASBESTOS 77536- 68- 6  B 

CADMI UM ve bil eşi kl eri  7440- 43- 9  R 

2- NAPHTYLAMI NE ve t uzl arı 91- 59- 8  B 

4- AMI NOPHENYL ve t uzl arı 92- 67- 1  B 

BENZI DI NE ve t uzl arı 92- 87- 5  B 

4- NI TROPHENYL 92- 93- 3  B 

Açı kl amal ar;    

Kul l anı m kat egori si;  Sı nırl andır ma;  

P : Ki myasal  ür eti m ür ünü  SR : Çok sı kı sı nırl andır ma 

I   : Endüstri yel ki myasal   B   : Yasakl ama 

  R   : Sı nırl andır ma 
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EK F 

 

KĠ MYASAL MADDE KAZALARI VERĠ TABANLARI  
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Tabl o F. 1. Veri Tabanl arını n İsi m Ve Kı sa Göst eri ml eri Ve  

                 Bağlı Ol dukl arı Teşkilat 
 

I RI S Inci dent Reporti ng Infor mati on Syste m  NRC 

ERNS  Emer gency Response Notificati on Syste m EPA 

ARI P  Acci dent al Rel ease Infor mation Progra m  EPA 

HMI RS  Hazardous Mat erials Inci dent  Reporting Syste m DOT 

HLPAD  Hazardous Li qui d Pi peli ne Acci dent Dat abase DOT 

I MI S  Integrat ed Manage ment Informati on Syste m OS HA 

HSEES  Hazardous Substances Emer gency Events Surveillance ATSDR 
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YASAL VERİ TABANLARI NDAKİ VERİ GRUPLARI NI N KARŞI LAŞTI RI LMASI  
 

VERİ KATEGORİ Sİ  VERİ ELEMANI  ULUSAL VERİ TABANLARI  

I RI S ERNS ARI P HMI RS HLPAD I MI S HSEES 

Ol ay Raporla ma Bil gisi Rapor eden               

 Tari h / Saat             

Faali yet/ Dökül me böl gesi Faali yet isi m ve adresi              

 Dökül meni n böl gesi, yeri              

Dökül me Bil gileri Dökül meni n tari hi ve saati               

 Taşı ma sırası nda dökül me             

 Endüstri yel Faali yet ile dökül me              

 Dökül en maddel er               

 Mi kt ar / Konsantrasyon             

 Et kilenen Al anl ar           

 Ni hai Sonuç / Dökül me tipi *            

Dökül me Sebepl eri Bi ri ncil sebep               

 İki ncil sebep         

 Paketle me ve eki pman bilgileri              

Me ydana Gel en Zararlar Öl ü ml er               

 Yaral anmal ar               

 Tahli ye             

 Ma ddi zi yan             

 Çevresel zarar           

Te mi zl e me Faali yetleri St abilizasyon ve kontrol önl e ml eri           

 Bi l dir me             

 Önl e me / Onar ma            

Çeşitli Bil giler Çeşitli bil giler            
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HER BĠ R FEDERAL KAZA Ġ LE DÖKÜL ME VERĠ TABANI NDAKĠ Ġ LK 5 MADDE ( PETROL ÜRÜNÜ OLMAYAN)  
 

KĠ MYASAL MADDE 
FEDERAL VERĠ TABANLARI  

I RIS ERNS ARI P HMI RS HLPAD I MI S HSEES 

ASİ TLER          

AMONYAK              

AMONYUM Nİ TRAT GÜBRELERİ          

KARBON Dİ OKSİ T         

KLOR            

KOROZİ F TEMEİ ZLE ME SI VI LARI          

KOROZİ F Lİ Kİ TLER         

ETİ LEN GLİ KOL          

PARLAYI CI SI VI          

HERBİ Sİ TLER         

Hİ DROJ EN SÜLFÜR          

METALLER         

METİ LEN KLORİ D         

PCB          

REÇİ NE SOLÜSYONLARI          

SÜLFÜR Dİ OKSİ T         

SÜLFÜRİ K ASİ T              

UÇUCU ORGANİ K Bİ LEŞİ KLER          
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