
Malzeme Üretim ve Karakterizasyon Lab. (ö.ö) Gruplar  
GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 GRUP 4 

 
1. UFUK YILMAZ 
2. GÖKTUĞ ARAS 
3. TOLGA DAĞDUR 
4. HÜMEYRA KOÇAK 
5. ÖZGE SEFERTAŞ 
6. SAMET BAŞOL 
7. DOĞUKAN DOĞTAŞ 
8. BURAK MEHMET İNCE 
9. CİHAN BORAY 

BAKIROĞLUGİL 
10. MUHAMMET ŞAHİN 

 

1. İLYAS AMUCA 
2. ÖMER ERTÜRK 
3. GİZEM KOÇER 
4. HAKAN COMART 
5. ŞEBNEM DEMİR 
6. ŞEYMA AYTEKİN 
7. DİLARA ÖZÖKSÜZKAYA 
8. SULTAN SÜLEYMAN ÖZEL 
9. HİKMET ÖZÜBERK 
10. MEHMET ALİ KARABULUT 

 

1. EMRE BALTA 
2. SERDAR YURTSEV 
3. METEHAN AKAR 
4. NECLA ÜNSALAN 
5. HÜSEYİN YUMNİ 
6. GAMZE AYDIN 
7. TÜRKAN ÜNLÜEL 
8. İBRAHİM BULŞAN 
9. ALİ ÇIKLAÇİFCİ 
10. MUSTAFA KOÇ 

 

1. CAN YAZICI 
2. MUSTAFA AKCA 
3. MÜSLÜM GÜVEN 
4. NUSRET ÇELİK 
5. SERDAR AKAY 
6. HİLAL NARSAT 
7. ANIL DOĞAN 
8. FATMANUR ER 
9. ABİDİN EŞİDİR 
10. SÜMEYYE ALTINDAL 

 

 

 

 

 

Malzeme Üretim ve Karakterizasyon Lab. (i.ö) Gruplar  
GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 GRUP 4 

 
1. ENVER MURAT BARAN 
2. YİĞİT KAAN KAVRAAL 
3. OĞUZ EFE GÖNEN 
4. DEMET ÇATAK 
5. ALPEREN OĞUZ 

 

 
1. ONUR ÖZDEMİR 
2. EMİRCAN ÖNEM 
3. HİKMET BURAK 

AYAZOĞLU 
4. MEHMET BALTACI 

 

 
1. ERMAN AVCI 
2. SERKAN OCAK 
3. CEM GÜRGAH 
4. FATİH GEZGİNCİ 

 

 
1. KORAY ÇINAR 
2. ABDİ CAN TARLALI 
3. ÖZLEM ÇAKIR 
4. KAĞAN KOYUNCU 
5. MUSTAFA KUBİLAY MOL 

 

 

 



1.Hafta    29.09.2017      Lab. Güvenliği Sunumu            Arş.Gör.H.Harun ARKAZ 

2. Hafta     06.10.2017      Raporlama Teknikleri             Arş.Gör.H.Harun ARKAZ 

 
4. Hafta 

13.10.2017 
5. Hafta 

20.10.2017 
6.Hafta  

27.10.2017 
7.Hafta 

03.11.2017 
 

Elle Yatırma Yöntemi ile Kompozit 
Üretimi 

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 
Arş.Gör. H. Harun ARKAZ 

Malzeme Karak. Lab.  
(Müh. Fak.) 

Elektro Eğirme Tekniği ile Polimer Fiber Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 1 
Arş.Gör. N.Burak KİREMİTLER 

ERNAM 

Seramik Çamur Hazırlama  Grup 3 Grup 4 Grup 1 Grup 2 
Arş. Gör. Lemiye  ATBEK SAVAŞ 

Malzeme Üretim Lab. (Müh. Fak.)  

4 Nokta İletkenlik Ölçümü Grup 4 Grup 1 Grup 2 Grup 3 
Arş.Gör. Sami  PEKDEMİR 

Malzeme Üretim Lab. (Müh. Fak.) 

8. ve 9. Haftalar  1. Vizeler 

 
10. Hafta 

 4.11.2017 
11. Hafta 

 1.12.2017 
12.Hafta  

08.12.2017 
13.Hafta 

15.12.2017 
 

Temel Ekipmanlar ve Cihazlar Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 ERNAM 

Zeta Potansiyeli Ölçümü  Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 1 
Arş.Gör. N.Burak KİREMİTLER 

ERNAM 

Nanopartikül Sentezi  Grup 3 Grup 4 Grup 1 Grup 2 
Arş.Gör. Sami  PEKDEMİR 

ERNAM 

Polimer Film Üretimi  Grup 4 Grup 1 Grup 2 Grup 3 
Arş.Gör. Lemiye ATABEK SAVAŞ 

ERNAM 
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1. SI BİRİM SİSTEMİ 

AMAÇ - SI birim sisteminin özelliklerinin incelenmesi 

GENEL BİLGİ 

Birim ve Birimlendirmenin Önemi? 

Bir fiziksel niceliğin büyüklüğü, kendisine benzer bir standartla kıyaslanarak ölçülür. 

Standart olarak seçilen fiziksel büyüklüğe ise birim adı verilir. Ölçme sonucunda fiziksel 

niceliğin büyüklüğü, standardın katları olarak birimi ile birlikte ifade edilir. Bir başka deyişle, 

her fiziksel niceliğin büyüklüğü verilirken, birimi ile ifade edilmelidir. 

Birim Sistemi Nedir? 

İnsanlar eski çağlardan bugüne ölçme işini sürekli yapmışlardır. Bunu yaparken de 

yaşadıkları coğrafyanın özelliklerine ve kültürüne bağlı olarak farklı birim sistemleri 

kullanmışlardır. Örneğin ülkemizde uzunluk ölçmek için eskiden arşın, endaze, kütle ölçmek 

için ise, dirhem ve okka kullanılırdı. Toplumlar arası ticari ve bilimsel alış-verişler arttıkça 

toplumların farklı birim sistemi kullanmaları sorun yaratmaya başladı. Bu durumu çözmek 

amacı ile 1875 yılında bilim çevreleri tarafından çalışmalar başlatıldı. 1960 yılında “Uluslar 

arası Ağırlık ve Ölçüler Genel Konferansı” nda Uluslararası Birim Sistemi oluşturuldu. 

Uluslararası Birim Sisteminin Özellikleri Nelerdir? 

 Uluslararası birim sistemi (SI), üç ayrı büyüklükte birimden oluşur. Bunlar temel 

büyüklükler, yardımcı büyüklükler ve türetilmiş büyüklüklerdir. SI birim sisteminin temel 

büyüklükleri yedi tanedir. Bunlar Tablo 1.1 de verilmiştir.  

* SI birim sisteminin yardımcı büyüklükleri ise düzlem açı ve uzay açıdır. 

Fizikte kullanılan başka büyüklükler de vardır. Bunlar türetilmiş büyüklüklerdir. Bunların 

adları, birimleri ve birimlerinin sembolleri Tablo 1.3 de gösterilmiştir. 

Tablo 1.1 SI Temel Birimleri 

Büyüklük Birim Sembol 

uzunluk metre m 

kütle kilogram kg 
zaman saniye s 

akım şiddeti amper A 
sıcaklık kelvin K 

aydınlanma şiddeti kandela cd 

madde miktarı mol mol 
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Tablo 1.2 SI Yardımcı Birimleri 

Büyüklük Birim Sembol 

düzlem açı radyan rd 
katı açı steradyan sr 

  

Tablo 1.3 SI Türetilmiş Birimleri 

Büyüklük Birimin Özel Adı Sembol 
yüzey - m2 

hacim - m3 
frekans hertz s-1 

yoğunluk - kg.m-3 

hız - m.s-1 
ivme - m.s-2 

açısal hız - rad.s-1 
açısal ivme - rad.s-2 

kuvvet newton  N 
iş, enerji joule J 

momentum - kg.m.s-1 

itme - N.s 
basınç pascal Pa 

kuvvet momenti - N.m 
eylemsizlik momenti - kg.m2 

açısal momentum - kg.m2.rad-1.s-1 

elektrik yükü coulomb C 
elektrik alan - N.C-1 

elektrik potansiyel volt V 
sığa farad F 

direnç ohm Ω 
magnetik akı weber wb 

magnetik alan şiddeti tesla T 

ışık akısı lümen lm 
aydınlanma lüx lx 
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2. ÖLÇME VE HATA HESAPLARI 

AMAÇ - Ölçme bilgisinin ve hata hesabının incelenmesi 

GENEL BİLGİ 

Ölçme Nedir? 

 Bir fiziksel büyüklüğün birim adı verilen belli bir standartla kıyaslanmasına ölçme adı 

verilir. Büyüklüğün ölçülmesinin sonucu, bu birimin katları olarak ifade edilir. Fiziksel 

büyüklüklerin SI birim sistemindeki birimleri bir önceki bölümde verilmişti. 

 Ölçme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için ölçü aletleri geliştirilmiştir. Bir ölçü aleti 

ile ölçme işleminin sonucunda, ölçülen fiziksel büyüklüğün şiddeti bulunur. Bu ise bir sayı ve 

bir birim ile ifade edilir. 

Geliştirilmiş ölçü aletleri, temel büyüklüklerin yanı sıra, türetilmiş büyüklükleri de 

ölçebilir. Örneğin ampermetre, akım şiddeti temel büyüklüğünü ölçerken, voltmetre, 

türetilmiş potansiyel farkı ölçer. 

Fiziksel Ölçü Aletleri Hangi Özellikler Sahip Olmalıdır? 

 Bu özellikleri üç alt başlık halinde özetleyebiliriz. 

 Duyarlılık: Ölçü aleti, yapılacak ölçümlere göre yeterli duyarlılıkta olmalıdır. Başka bir 

deyişle, kuyumcu terazisiyle un tartamazsınız. 

 Doğruluk: Ölçü aletlerinin sıfır ayarı (kalibrasyon işlemi) ve göstergenin 

bölümlendirilmesi doğru yapılmış olmalıdır.  

 Tutarlılık: Bir büyüklüğün ölçü aleti ile yapılan ölçmesinin her tekrarlanışında aynı 

sonuç bulunmalıdır. 

Ölçek Nedir? 

 Bir ölçü aletinin göstergesindeki en küçük bölmeye ölçek birimi denir. Örneğin 

milimetre bölmeli bir cetvelde ölçek birimi milimetredir. Bir ölçü aletiyle yapılan her ölçmede 

çeşitli hatalardan dolayı, ölçülen fiziksel büyüklüğün gerçek değerine bir yaklaşım elde edilir. 

Kullanılan ölçü aletinin ölçek birimi, ölçmenin duyarlılığını etkileyen en önemli etkendir. 

Ölçme birimi ne kadar küçük ise, ölçme o kadar duyarlı olur. 

Fiziksel Ölçmelerde Yapılan Hatalar Nelerdir? 

 Fiziksel olarak ölçülen her büyüklük az ya da çok hatalıdır. Ölçülen bir büyüklüğün 

gerçek değerinden olan farkına ölçü hatası denir. Yapılan bir ölçme işleminin hata sınırları 

mutlaka belirtilmelidir. 

Ölçme İşlemi Yaparken Ne Tür Hatalarla Karşılaşabiliriz? 

Ölçü alınırken karşılaşılan hatalar; sistematik hatalar ve rasgele hatalar olarak incelenebilir.  

Sistematik Hatalar: Kullanılan ölçü aletinden, kullanıcıdan ve bazı dış etkenlerden 

kaynaklanan hatalardır. Daima aynı yönde ortaya çıkan ve tüm alınan ölçümlerin gerçek 

değerden küçük ya da büyük ölçülmesine neden olan hatalardır. Kullanılan ölçme aleti 

kısmen bozuk veya iyi kalibre edilmemiş ise, sonuç sistematik hatalardır. Bu hataya 
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kalibrasyon hatası da denir. Ölçü aletine tam karşıdan bakılmalıdır. Ölçü aletine tam karşıdan, 

dik bakılmadığında, paralaks hatası oluşur.  

Rasgele Hatalar: Ölçme anında önceden tedbiri alınamayan ve ölçme sonuçlarını geçici 

olarak etkileyen olaylardan oluşan hatalardır. Şehir voltajındaki ani değişimler, ortam 

sıcaklığındaki değişimler, rasgele hatalara örnek verebilir. Deney verilerinde ortalama 

değerden çok fazla sapma gösteren veriler, bu tür rasgele hatalardan kaynaklandığından, 

hesaba dahil edilmezler. 

Bunların Dışında Hatalarla Karşılaşabilir miyiz? 

 Fiziksel ölçmelerde elde edilen sayıların son basamağı tahmine dayanır. Bu nedenle 

son basamak şüphelidir. Ancak büyüklük hakkında bilgi verdiği için de anlamlıdır. Anlamlı 

rakamlar kullanılırken şu hususlara dikkat edilmelidir: 

i. Bir ölçü sonucu olarak verilen sayının solundaki sıfırların önemi yoktur. Bu tip 

sayılardaki anlamlı rakam adedi, soldaki sıfırlar dışında kalan rakam adedi 

kadardır. 

ii. Bir ölçü sonucu olarak verilen sayının sağındaki sayılar ise anlamlıdır. 

Fizikte genellikle yapılan ölçüm sonuçları bir takım hesaplamalarda kullanılır. Bu yüzden 

hesaplama yapılırken ölçü sonuçlarındaki anlamlı rakamların kullanılması nedeniyle, anlamlı 

olmayan hesaba katılmazlar. Anlamlı rakamlarla işlem yapılıp, hesap sonucunda elde edilen 

sayıdaki şüpheli rakama göre bir yuvarlama yapılır. Bu yuvarlamada anlamlı rakamlardan 

sonra gelen ilk anlamsız rakam: 

i. 5 den küçük ise son anlamlı rakam aynen bırakılır. 

ii. 5 ve 5 den büyük ise son anlamlı rakam bir artırılarak yazılır. 
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3. GRAFİKLER 

AMAÇ – Grafik çizimi ve grafik okumanın incelenmesi. 

GENEL BİLGİ 

Grafik Nedir? 

 Laboratuar çalışmalarının değerlendirilerek bir sonuca ulaşması ve deney 

sonuçlarından matematiksel bağıntılar elde edilmesi için grafik çizilmesi gerekir. Grafikler, 

bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki matematiksel bağıntıyı ortaya koyar. 

Bağımlı ve Bağımsız Değişken Nedir?  

 Bağımsız değişken, deneyi yapan kişi tarafından değiştirilebilen parametredir. Bağımlı 

değişken ise, bağımsız değişkene bağlı olarak deney düzeneğinde elde edilen sonuçtur. 

Grafik Çizilirken Nasıl Bir Yöntem İzlenmelidir? 

 Grafik çizilirken öncelikli olarak bir çizelge oluşturulmalıdır. Bu çizelgede bağımsız 

değişkenler sol sütuna, bağımlı değişkenler sağ sütuna yazılmalıdır. Daha sonra bağımsız 

değişkenler yatay eksene, bağımlı değişkenler düşey eksene olmak üzere çizelgedeki değerler 

grafik eksenlerine yerleştirilir. Her bir eksen üzerindeki karşılıklı değerler, eksenlere dik 

doğrularla birleştirilir. Bu dik doğruların kesişme noktaları tespit edilir ve bu noktalar bir eğri 

ile birleştirilir. 

Bu Eğrinin Bir Anlamı Var Mıdır? 

 Genellikle grafiği oluşturan eğrinin biçimi, bağımsız ve bağımlı değişkenler arasında 

olan matematiksel bağıntıyı gösterir. Bu bağıntıları dört ana başlık altında toplayabiliriz: 

i. Doğrusal değişim grafikleri: Bir doğrusal denklemin en genel biçimi 

y=mx+n, şeklindedir. Burada m ve n sabitler, x bağımsız değişken, y ise bağımlı 

değişkendir. Bu tür bir denklemin grafiği şekil 3,1 deki gibidir. 

 

Şekil 3,1 Doğrusal Değişim Grafiği 
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Bu tür grafiklerde eğim oldukça önemlidir. Eğimi bulmak için eğri üzerinde herhangi bir nokta 

alınır ve bu noktaların eksenler üzerindeki izdüşümleri oluşturulur. Daha sonra tanjant 

fonksiyonu ile eğrinin eğimi bulunur. 

ii. Doğru Orantılı Değişim Grafiği: Doğru orantılı değişim grafiği, değişkenlerden 

birinin artması (ya da azalması) durumunda, diğerinin de buna bağlı olarak, 

artması (ya da azalması) demektir. Bu tür bir değişimde, değişkenlerden birinin 

değeri iki katına çıkarsa, diğerinin de değeri iki katına çıkacak anlamına gelir. 

Doğru orantılı değişimin genel ifadesi; y=mx şeklindedir.  

Doğru orantılı değişimin grafiği daima orijinden geçen bir doğru çizgidir. Doğru orantılı 

değişimin grafiği şekil 3,2 dekine benzerdir. 

 

Şekil 3,2 Doğru Orantılı Değişim 

iii. Ters Orantılı Değişim Grafiği: İki değişkenin değerleri birbiri ile ters orantılı olarak 

değişiyor ise, iki durum söz konusudur. 

- Bir değişkenin değeri artarken, diğerinin değeri azalır. 

- Bir değişkenin değeri azalırken, diğerinin değeri artar. 

Ters orantılı değişim için denklem; y=
𝒌

𝒙
 şeklindedir. Burada k sabit, x bağımsız değişken, 

y ise bağımlı değişkendir. Bir gazın sabit sıcaklık altında basıncı ile hacmi arasındaki bağıntı, 

ters orantılı değişime iyi bir örnektir. Ters orantılı değişim grafiği şekil 3,3 de görüldüğü 

gibidir. 
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Şekil 3,3 Ters Orantılı Değişim 

Grafiğimiz bir paraboldür. Grafiğin parabol olması, y nin x ile ters orantılı değiştiğini gösterir. 

iv. Bir Değişkenin, Diğerinin Karesiyle Değişiminin Grafiği: Böyle bir değişim için 

genelde ifade; y=kx2 şeklindedir. Burada k sabit, x bağımsız değişken, y ise bağımlı 

değişkendir. Şekil 3,4 de bu tür değişimi gösteren bir grafiktir. 

 

Şekil 3,4. Parabolik Orantılı Değişken 
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RAPOR FORMATI VE RAPOR YAZIM KURALLARI 

• Deney raporları el ile yazılmalıdır. Bilgisayar çıktısı kabul edilmez.  

• A4 ebadında standart beyaz kağıt kullanmalı ve kağıdın yalnızca bir yüzüne yazılmalıdır. 

• Kaynak Listesi başlığı ile  Kaynak Listesi arasında 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. 

• Her türlü noktalama işaretlerinden sonra bir boşluk verilmelidir.  

• Bölümlerin yazımına yeni bir sayfadan başlanılmalıdır. Yeni bir başlığa ya da alt başlığa geçilirken 

tek satır boşluğu bırakılmalıdır.  

• Ana başlıklar büyük harflerle, koyu ve sola dayalı olarak yazılmalıdır ve metne başlamadan önce 

tek satır boşluk verilmelidir.  

• Sayfalar “1, 2, 3” şeklinde numaralandırılmalıdır. Sayfa numaraları sayfanın en alt kısmında ve 

ortalı olacak şekilde yazılmalıdır.  

RAPOR İÇERİĞİ 

Rapor aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır. 

 Kapak Sayfası  

 Özet 

 İçindekiler 

 Deneyin Adı ve Amacı 

 Deney Hakkında Teorik Bilgi 

 Deneyin Yapılışı 

 Deney Sonuçları ve Hesaplamalar 

 Bulgular, Tartışma ve Öneriler 

 Kaynaklar 

 Ekler (Gerekli ise) 

Bu durumda rapor puanlandırma işlemi raporunuzun sonucuna ve rapor formatına uygunluğuna göre 

puanlandırılacaktır. 

Kapak        10 puan  

Yazım Kuralları   20 puan   

Teorik Bilgi     20 puan 

Hesaplamalar, sonuçlar ve öneriler 40puan 

Kaynaklar      10puan 
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1. KAPAK SAYFASI 

  Kapak Sayfası sade, anlaşılır ve açık olmalıdır. Dokümanın içeriği hakkında okuyucuyu 

bilgilendirmelidir.  Rapor kapak sayfasının aşağıdaki bilgileri içermesi önemlidir.   

a)Ders adı ve kodu  

b)  Deney adı ve numarası  

c)  Öğrenci isimleri ve grup numarası  

d)  Deneyi yaptıran öğretim elemanın adı  

e)  Rapor teslim tarihi 

2. ÖZET  

Deneyin amacı ve önemi, kullanılan yöntem ve/veya donanım ve deney sistemi/düzeneğinin 

karakteristiği, deney şartları, deneysel parametreler ve sonuçlar verilmelidir. Özet basit ama çalışma 

içeriğini tanımlayıcı şekilde olmalıdır ve sonuçlar belirtilmelidir. 

3. İÇİNDEKİLER 

İçindekiler listesi okuyucunun raporda hangi konuların işlendiğini görmesini sağlayan ve hangi 

konuların hangi sayfalarda yer aldığını gösteren bir bölümdür. Bu bölümde ana başlıklar büyük 

harflerle, alt başlıklar küçük harflerle birbirinden ayırılmalıdır. Rapordaki bölümlerin başlıkları ve tüm 

alt başlıklar bölüm numaraları ile içindekiler bölümünde verilmelidir. 

4. DENEYİN ADI VE AMACI 

Yapılan çalışmanın ne amaçla yapıldığını gösteren bölümdür. 

5. DENEY HAKKINDA TEORİK BİLGİ 

Bu bölümde deneyin yürütülmesinde kullanılan teknik ve/veya metodu anlayabilmek için bilinmesi 

gerekli olan ve hesaplamaların yürütülmesine yardımcı olabilecek ön bilgi kısaca teorik olarak 

verilmelidir. (ilgili kaynaklara atıf yapılarak) (Gürsoy, 2014). 

6. DENEYİN YAPILIŞI 

Kullanılan deney düzeneği (şekil ile), deneysel çalışma yöntemi, kullanılan kimyasal maddelerin ve 

cam malzemelerin tümü ile kullanılan cihaz vb. açıkça belirtilmelidir. 

Veri Sayfası, deney esnasında kaydedilen orijinal veriler raporun ekler bölümünde sunulmalıdır. Bu 

verilerin yeniden düzenlenmiş hali ise hesaplamalar kısmında verilmelidir. 

7. DENEY SONUÇLARI VE HESAPLAMALAR 

Tüm hesaplamalar açık ve anlaşılabilir bir biçimde yapılmalı ve düzenli bir şekilde yazılmalıdır. Bu 

bölümde sadece bir adet örnek hesaplama verilmesi yeterlidir. Değişik parametre değerlerinde yapılan 

hesaplamalar ise bu bölüme atıf yapılarak ekler bölümünde gösterilmelidir. Gerek duyulduğunda 

hesaplamaların sonucu tablolar, grafikler ve şekiller halinde sunulabilir. 
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Tüm hesaplamaların sonuçlarını içeren tablo ve grafikler ilgili bölümlerde sunulmalıdır. Her bir 

çizelge okuyucunun kolayca görebileceği şekilde düzenlenmelidir. Çizelge bir numara ve çizelgeyi 

düzgün bir şekilde tanımlayan bir başlıkla isimlendirilmelidir ve çizelgenin üstüne yazılmalıdır. 

Eğer sonuçlar, grafik ile gösterilmek isteniyorsa, anlaşabilir olmalı ve düzgün bir şekilde 

ölçeklendirilmelidir. Eksenlerin birimleri yazılmalı ve numaralandırılmalıdır. Grafiğin ismi altına 

yazılmalıdır. Veri noktaları bir sembolle (daire, nokta, kare, üçgen, çizgi v.b) gösterilmelidir. Grafikte 

birden fazla veri çeşidinin bulunması durumunda, her biri için farklı sembol kullanılmalıdır.  

8. BULGULAR, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Yapılan deneyle ilgili olarak çalışmadan elde edilen sonuçlar detaylı bir şekilde irdelenmelidir. 

Literatürdeki çalışmalara dayanarak, elde edilen veriler ile deneysel sonucu elde edilen veriler 

kıyaslamalı bir şekilde incelenmelidir. Ulaşılan sonuçların doğruluğu ve deneysel hataların sonuçlar 

üzerine etkileri tartışılmalıdır. Hesaplamalarda yapılan varsayımlardan mutlaka söz edilmeli ve neye 

dayanarak yapıldığı belirtilmeli ayrıca bunların geçerliliği tartışılmalıdır. Daha başarılı ve düzgün veri 

alabilmek için öneriler yapılmalıdır. Eğer deneysel hatalar var ise onların azaltılmasına ya da 

mümkünse ortadan tamamen kaldırılmasına yönelik öneriler verilmelidir. 

9. KAYNAKLAR 

Rapor içerisinde kaynak gösterme, "yazar ve yıl" sistemine göre yapılmalıdır. Yazarın yalnız soyadı 

(ilk harfi büyük, diğerleri küçük harf olarak) ve eserin yayımlandığı yıl yazılmalıdır. Yazar 

soyadından sonra virgül konulmalıdır. Arka arkaya birkaç yazara ait eserin gösterilmesi gerektiğinde 

eserler tarihlerden sonra noktalı virgül ile ayrılmalıdır.  

Örnek; 

Akışkan yatakta CVD yöntemiyle sürekli karbon nanotüp üretnek amacıyla yapılan bu çalışmada en 

uygun katalizörün % 5,2’lik Fe/silika katalizörü olduğu belirlenmiştir (Gürsoy, 2013). 

Raporun hazırlanmasında faydalanılan kitap, dergi v.b. kaynaklar listelenmelidir. Kaynaklar listesi 

yazılırken, birinci yazar soyadına göre alfabetik sıralanmalıdır. Aynı yazar/yazarların farklı eserleri 

eski tarihliden başlayarak, aynı tarihli eserler ise tek yazarlıdan başlayarak sıralanmalıdır. Kaynaklar, 

mümkün olduğunca orijinal dilinde sunulmalıdır. Orijinal dilinde verilemeyen kaynaklar, Türkçe veya 

İngilizce olarak verilebilir. Ancak bu durumda kaynağın orijinal dili parantez içerisinde belirtilmelidir. 

Örnekler; 

Özgören, M., 2006, Flow Structure in the downstream of square and circular cylinders, Flow 

Measurement and Instrumentation, 17 (4), 225-235. 

 

Holland, M., 2002, Guide to citing Internet sources [online], Poole, Bournemouth 

University,http://www.bournemouth.ac.uk/library/using/guide_to_citing_internet_sourc.html [Ziyaret 

Tarihi: 4 Kasım 2002]. 

Dasgupta, D., 1998, Artificial immune systems and their applications, Springer-Verlag, Berlin - 

Heidelnerg, 45-52 

 

 

http://www.bournemouth.ac.uk/library/using/guide_to_citing_internet_sourc.html
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4. KİMYASAL TEHLİKELER VE LABORATUVAR GÜVENLİĞİ 

 

 

 

 LABORATUVAR MALZEMELERİ 

 LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

 KİMYASAL TEHLİKELER VE BU TEHLİKELERE KARŞI ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

 UYARI İŞARETLERİ TANITIMI TEHLİKE SINIFLARI VE SEMBOLLERİ 

 KİMYASALLAR ÜZERİNDEKİ ETİKETLER VE ANLAMLARI 

 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 
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LABORATUVAR MALZEMELERİ: 
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LABORATUVAR ÇALIŞMA VE GÜVENLİK KURALLARI 

 

1. Laboratuara geç gelinmemelidir. Gelmeden önce yapılacak deneyle ilgili bilgi alınmalı ve 

deneyin amacı ile yapılışı mutlaka öğrenilmelidir. 

2. Tüm öğrenciler laboratuar çalışmaları sırasında mutlaka önlük ve eldiven giymek 

zorundadır. 

4. Laboratuarda sandalet ve ayak parmaklarını açıkta bırakan ayakkabılarla çalışılmasına izin 

verilmez. 

5. Laboratuarda araştırma görevlisi ya da sorumlu olmadan çalışılmaz. 

6. Saçları omuz seviyesinden uzun olan öğrenciler saçlarını arkada toplamalıdırlar. 

7. İzin verilmeyen deneyler yapılamaz. 

8. Laboratuarda herhangi tür gıda bulundurmak, yemek veya bir şeyler içmek kesinlikle 

yasaktır. 

9. Herkes yangın söndürücüleri ve ilk yardım dolaplarının yerlerini bilmelidir. 

10. Acil durum çıkışlarının yerlerinin bilinmesi gerekmektedir. 

11. Tüm yaralanmalar (kesik, yanık vb.) hemen araştırma görevlisine bildirilmelidir. 

12. Laboratuar periyodu bitiminde cam eşyalar temiz ve kuru bırakılmalıdır. Masaların üzerini 

temizlenip gaz ve suyun kapalı olduğundan emin olunmalıdır. 
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13. Şişeden madde almadan önce etiket iki (2) kez okunmalıdır. 

14. Reaktif şişeleri yerinden alınmaz. Sıvı madde alınması gerekiyorsa temiz test tüpü veya 

beher, katı madde alınması gerekiyorsa tartım kağıdı kullanılır. 

15. Gereken miktar kadar reaktif alınmalıdır. Fazla miktarlar daha verimli reaksiyon vermez. 

Tam tersine kontrol altına alınamayan tepkimeler verebilir. 

16. Şişe kapakları ortaya bırakılmaz. Araştırma görevlisinin göstereceği yere bırakılmalıdır. 

17. Fazla alınmış reaktifler kesinlikle şişesine geri dökülmemelidir. 

18. Reaktif şişelerine kesinlikle pipet sokulmamalıdır. Bunun yerine madde önce behere alınır 

ve oradan kullanılır. 

19. Suda çözünen kimyasallar ya da organik atıklar, uygun atık bidonuna dökülmelidir. 

20. Kırık camlar cam kutusunda toplanır. 

21. Kibrit, turnusol kâğıdı ve benzeri atıklar lavaboya atılmaz. 

22. Yanıcı sıvılar (organik çözücüler) asla açık alev yanında kullanılmamalıdır 

23. Test tüpleri ısıtılırken ağzı herhangi bir kişiye dönük olmamalıdır. Bazı kimyasallar 

kaynamaya başladığında şiddetlice fışkırabilir. 

24. Sıcak malzemeler el ile tutulmaz. Sıcak malzemelerle çalışırken asla plastik eldiven 

kullanılmamalıdır. Cam malzeme ya da kroze ısıtıldıktan sonra soğumaya bırakılır 

yada tahta maşa ile tutulur. 

25. Cam malzemelere tıpa takmadan önce mutlaka su veya vazelin ile kayganlaştırılması 

gereklidir. Eli korumak için bez kullanılmalı ve cam eşya, takılan yerine yakın bir yerden 

kavranılmalıdır. 

26. Çözelti hazırlanırken kimyasal maddelerin Güvenlik Bilgi Formları’na bakarak belirtilen 

güvenlik önlemleri alınmalıdır. Çözeltiler ihtiyaca uygun miktarlarda hazırlanmalıdır. 

27. Hazırlanan çözeltiler, hazırlanış tarihi, örnek sahibi, çözelti/örnek özellikleri bilgilerini 

içerecek şekilde mutlaka etiketlenmelidir. 

28. Eğer asit seyreltmek gerekiyorsa, asit suyun üzerine yavaşça dökülür, su asidin üzerine 

kesinlikle dökülmez. 

29. Cilde herhangi bir kimyasal döküldüğünde hemen bol su ile uzun süre yıkanmalıdır. 

Hemen araştırma görevlisine haber verilmelidir. 

30. Kimyasalların tadına kesinlikle bakılmaz. 

31. Gaz dumanını kesinlikle solunmamalıdır. Eğer gazın kokusunu tanımlamak gerekiyorsa 

gazın bulunduğu bölge üzerine el hafifçe yelpaze yapılarak az miktar gazın burna gelmesi 

sağlanır. 
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32. Eğer göze kimyasal kaçarsa en az 15 dakika boyunca göz banyosunda bol su ile 

yıkanmalıdır. Hemen araştırma görevlisine haber verilmelidir. 

33. Herhangi bir alevlenme anında hemen ısı kaynağı kapatılır ve ilgili kişilere haber verilir. 

Eğer alev kontrol dışına çıkmış ise laboratuar hemen terk edilir ve yangın düğmesine basılır. 

34. Giysiler alev almış ise yangın battaniyesi ya da duş kullanılmalıdır. Eğer battaniye ya da 

duş yoksa kişiyi yanmakta olan kısım temas edecek şekilde yerde yuvarlamalı ve 

yangın söndürücü kullanılmalıdır. 

35. Cıva buharı görülemez fakat zehirleyicidir. Termometre kırıldığında sıvı cıva yayılır. 

Böyle bir durumda hemen araştırma görevlisine haber verilir. 

36. Basit yanıklarda yanık bölge 5-10 dakika su altında tutulmalıdır. 

37. Tüm uyarı işaretleri öğrenilmelidir. 

38. Laboratuarda lens kullanmayınız. Kimyasal buharlar lens içinde hapsolabilir ve göze zarar 

verebilir. 

 

LABORATUVAR KAZALARI VE İLKYARDIM 

 

Laboratuar çalışmalarında insan sağlığına zararlı kimyasal maddelerle çalışılır. Çalışan 

kişinin sağlığı açısından bu maddelerin tanınması ile bu maddelerle temas halinde 

oluşabilecek zararlı etkilerin önceden bilinmesi ve olası kazaların önlenmesi mümkündür. 

Kaza anında neler yapılacağı mutlaka laboratuarlarda yazılı olarak bulundurulmalı, kazaya 

uğrayan kişi bir sağlık kuruluşuna götürülmelidir. Burada bu kimyasalların bir listesi 

verilmiştir. 

 



 19 

Alkali ve Asitlerin Yutulması Halinde İlk Yardım  

Asetik asit, hidroklorik asit, fosforik asit ve sülfürik asit yutulduğu kişi baygınsa ağızdan hiç 

bir şey verilmemelidir. Eğer ayıksa ağız bol çeşme suyu ile çalkalanmalıdır. Eğer bu mümkün 

değilse olabildiğince fazla su verilmeli, en yakın sağlık kuruluşuna nakli sağlanmalıdır. 

Hidroklorik asit yutulmasında da kusmaya izin verilmemeli, bol su verilmelidir. Yaralı 

yüzükoyun uzatılmalı, hareket ettirilmemelidir. Kromik asit ve dikromatların yutulmasında 

acilen sodyum bikarbonat çözeltisi verilmeli, yara sıcak tutulmalı ve bir sağlık kuruluşuna 

haber verilmelidir. Alkalilerin yutulması durumunda ise limon suyu veya sirke karıştırılmış 

bolca su verilmeli hemen bir sağlık kuruluşuna gidilmelidir 

Klorlu Bileşenlere Maruz Kalınması Durumunda İlk Yardım  

Amonyum klorür, demir klorürün deri ile temasında iyice yıkanmalı, yutulmasında ise 

kusturulmalı ve bol miktarda su verilmelidir. En yakın sağlık kuruluşunda sağlık yardımı 

alınmalıdır. Antimon klorür, nikel klorür, kalay klorür, kadmiyum klorür'ün deri ile temasında 

iyice yıkanmalı ve lanolin merhem sürülmelidir. Yutulması halinde ise bol su verilmeli ve 

sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. 

Nitratlara Maruz Kalınması Durumunda İlk Yardım  

Potasyum nitrat, civa nitratın, gümüş nitrat deri ile temasında iyice yıkanmalı. Yutulması 

durumunda hemen bolca suyla karıştırılmış sodyum bikarbonat verilmelidir. Gümüş nitratın 

deri ile temasında tuzlu su ile yıkanmalı ve tahriş olan yerlere uygulanmalıdır. Yutulmasında 

ise, bir bardak suya üç yemek kaşığı tuz ekleyip çözdükten sonra bu karışım verilip 

kusturulmalı ve sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.  

Sülfatlara Maruz Kalınması Durumunda İlk Yardım  

Alüminyum, amonyum, kobalt, bakır, magnezyum, nikel, potasyum, sodyum, çinko, 

kadmiyum sülfatın deri ile temasında iyice yıkanmalı, bunların yutulmasında ise bolca su 

verilmeli ve bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır  

Elektrik Şokunda İlk Yardım  

Kazazede elektrikle yüklü olduğundan yaklaşmadan önce ana kaynaktan akım kesilmeli veya 

fiş prizden çıkarılmalıdır. Bu yapılamıyorsa lastik çizme ya da eldivenle ya da kuru bir önlük 

üzerine basarak kazazedeye yaklaşılmalıdır.  

Elektrik cereyanı ile temas kesildikten sonra temiz havada suni teneffüs yaptırılmalı ve en 

yakın hastaneye götürülmelidir. 
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Yangın  

Yangın laboratuarlarda en çok rastlanan kazaların başında gelir.  

1. Organik maddelerin çoğunun çıplak alevden etkilenerek yanacağı unutulmamalı.  

2. Her deney kendine özgü bir dikkat ve titizlik içinde yürütülmeli.  

3. Aseton, dietileter, etil alkol ve benzen gibi yanıcı çözücülerle çalışılıyorsa yakın bölgede 

alev bulundurulmamalı. Bu gibi çözücüleri ısıtırken, özellikle su banyosu veya elektrikli 

ısıtıcı kullanılmalı. Bu çözücülerin uzaklaştırılması buharlaştırma ile değil damıtılarak 

yapılmalıdır.  

Yangın çıktığında yapılması gerekenler şunlardır:  

1. Gaz muslukları kapatılmalı ve çevredeki bütün yanıcı maddeler uzaklaştırılmalı.  

2. Yangın söndürmek için hiçbir zaman su kullanılmamalı.  

3. Yangın çıktığında kullanılması gereken ilk söndürücü karbondioksitli yangın söndürme 

tüpleridir. Bu tüpler üstteki vananın gevşetilmesi ile çalışır. Karbondioksit çıkış borusunun 

ağaç kısmı tutularak çıkan gaz yanan cisme gönderilir. Bu yangın söndürücüler her 

kullanımdan sonra mutlaka doldurularak eski yerlerine konmalı.  

4. Yangın yukarıdaki işlemlerle kontrol edilemiyorsa acilen itfaiyeye haber verilmeli.  

Laboratuvarlarda oluşabilecek yanıklara aşağıdaki müdahaleler yapılmalıdır:  

1. Alev veya sıcak bir cisme dokunma ile olan yanıklar önce alkol ile yıkanıp daha sonra 

vazelin veya yanık merhemi sürülerek üstü açık bırakılmalı.  

2. Asitlerin teması ile olan yanıklar önce bol su ile daha sonra doymuş sodyum bikarbonat 

çözeltisi ile ve tekrar su ile yıkanmalı. Yanığın vücutta olması halinde yanık yere bir yanık 

merhemi veya bol vazelin sürülür ya da %1‟lik sodyum karbonat çözeltisine batırılmış bir 

sargı bezi ile sarılır. Asit elbise üzerine dökülmüş ise önce %1‟lik sodyum karbonat çözeltisi 

sonra bol su ile yıkanmalı.  

3. Alkalilerin teması ile olan yanıklar yanan yer önce bol su ile daha sonra %1‟lik asetik asit 

veya limon suyu ya da seyreltilmiş (%1‟lik) sitrik asit çözeltisi ile yıkanarak mevcut baz 

nötrleştirilmeli. Baz zararsız duruma getirildikten yanan yer tekrar bol su ile yıkanmalı.  

4. Bromun sebep olduğu yanıklar önce petrol eteri ile yıkanmalı, sonra gliserinli pamuk ile 

yanan yer iyice silinmelidir. Brom yanıkları için diğer bir uygulama ise bromdan zarar 

görmüş yerin önce bol su ve seyreltik amonyak çözeltisi veya %1‟lik sodyum tiyosülfat 
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çözeltisi ile sonra tekrar bol su ile yıkayarak merhem sürülmesi şeklinde yapılan bir 

uygulamadır.  

5. Bu ilk yardımlardan sonra tıbbi müdahale yapılması gerektiği unutulmamalıdır.  

Ağzı açık tüp veya balon içinde kimyasal bir tepkime sürerken üstten bakmamalı, tehlikeli 

deneylerde mümkünse laboratuvar gözlüğü kullanılmalıdır. 

 

Göz yanıklarında ise tıbbi yardım şarttır. Bu yardım sağlanana kadar yapılacak ilk 

yardımlar şunlardır:  

1. Asitlerin ve bromun göze sıçraması durumunda göz kapağı açılarak göz bol su ile yıkanır 

ve sonra %1‟lik sodyum bikarbonat çözeltisi ile göz banyosu yapılır.  

2. Alkalilerin göze sıçraması halinde ise yine aynı şekilde su ile yıkandıktan sonra %1‟lik 

borik asit çözeltisi ile göz banyosu yapılır.  

3. Ağız yanıklarında, ağız bol su ile çalkalanıp yıkanmalı fakat yutulmamalıdır.  

4. Eğer kimyasal madde yutulmuş ise, bol su içilerek seyreltilmesi sağlanmalı ve en kısa 

zamanda tıbbi müdahale için hekime başvurulmalıdır.  

Kesikler  

Laboratuarda kesikler genellikle cam boru ve termometrelerin bir mantara takılması ya da 

çıkarılması sırasında meydana gelir. Bu gibi işlemlerde çok dikkatli olunmalı ve cam boru ve 

termometre, vazelin, gliserin veya sabunlu su ile yağlandıktan sonra yapılması gereken işlem 

yapılmalıdır.  

Kesilen yerde önce eğer varsa içinden cam parçaları çıkarılmalı sonra su veya hidrojen 

peroksitli su ile yıkanarak sülfopiridin tozu veya bir antiseptik ile sarılmalıdır. Kesik hafif ise 

kanın birkaç saniye akmasına müsaade edilir. Fazla kan kaybı görülen kesiklerde ise kanayan 

yerin biraz yukarısı bir bez ile sarılarak kan durdurulmalı ve hemen hekime başvurulmalıdır.  

Zehirlenmeler  

Zehirlenmelerin olmaması için zehirli gazlarla veya bunların çıktığı tepkimelerle çalışırken 

mutlaka çok iyi bir çeker ocak kullanılmalıdır. Buna rağmen zehirlenme olmuşsa tıbbi yardım 

zorunludur ve bu yardım sağlanıncaya kadar kazaya uğrayan kişi açık havaya çıkarılarak bol 

oksijen alması sağlanır. Solunumun durması halinde suni solunum yapılır.  

Ağız ve mideye asit, baz ve ağır metal tuz çözeltileri alınmış ise, bu gibi durumlarda bol süt, 

su ve yumurta akı içirilir ve kepek lapası verilir. Özellikle asit yutulmuşsa magnezyum oksit 

veya tebeşir tozu ile hazırlanmış bulamaç içirilir. Baz alınması durumunda ise %1‟lik asetik 
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asit veya limon suyu ya da %1‟lik sitrik asit çözeltisi içirilir. Kusturucu olarak %5‟lik 

sodyum klorür çözeltisi veya bir çorba kaşığı çinko sülfatın bir bardak sudaki çözeltisi 

kullanılır. Zehirli kimyasal maddelerden bazıları; kurşun bileşikleri, arsenik trioksit, siyanür 

asidi ve tuzları, fosfor ve cıva bileşikleri, arsenikli ve fosforlu bileşikler, karbonmonoksit, 

hidrojen sülfür, benzen ve bazı türevleri. 

 

TEHLİKE İKAZ VE İŞARETLERİ VE RİSK GÖSTERİMLERİ 

 

 

 

 

F: Şiddetli alev alıcı (Flammable) Risk Faktörü: R11     

Özelliği: Parlama noktası 21 °C’nin altında olan, hava ile 

temas ettiklerinde kendiliğinden ısınan ve hava oksijeni 

ile reaksiyona girerek alevlenebilen veya ateş kaynağı ile 

kısa süre temas ettiğinde tutuşup yanmaya devam eden 

madde ve karışımlarıdırlar. 

Önlem: Çıplak ateşten, kıvılcımdan ve ısı kaynağından 

uzak tutulmalıdır.  

Örnek: Aseton, benzen, etil alkol, methanol, toluen 

 

 F+ : Çok şiddetli alev alıcı (Extremely flammable) 

Risk Faktörü: R12 

Özelliği: Alevlenme noktası O °C’nin altında, kaynama 

noktası maksimum 35 °C olan sıvılardır. Normal basınç 

ve oda sıcaklığında havada yanıcı olan gaz ve gaz 

karışımlarıdır                                                            

Önlem: Çıplak ateşten, kıvılcımdan ve ısı kaynağından 

uzak tutulmalıdır.  

Örnek: Dimetileter, dietileter, etilamin, pentan, propan. 

O: Oksitleyici (Oxidizing) --- Risk Faktörü: R7-R9 

 

Özelliği: Organik peroksitler, herhangi bir yanıcı madde ile 

temas etmeseler bile patlayıcı özelliği olan yükseltgen 

maddelerdir. Diğer yükseltgenler ise, kendileri yanıcı 

olmasalar bile, oksijen varlığında alev alabilirler. 

Önlem: Yanıcı maddelerden uzak tutulmalıdır. 

 

Örnek: Medikal oksijen (sıvı- gaz ), azot peroksit (narkoz 

gazı)  
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E: Patlayıcı  (Explosive) ------- Risk Faktörü: R1,R3 
 

Özelliği: Isı, ışık gibi termik enerji ile veya vurma, sürtme, 

çarpma gibi mekanik enerji ile molekül yapıları bozulup çok 

miktarda ısı, gaz ve yüksek basınç oluşturarak ekzotermik 

tepkime veren madde ve karışımlarıdır. 

Önlem: Ateşten uzak tutulmalıdır. 

 

Örnek: Etil nitrat, etil nitrit, pikrik asit, trinitrobenzen,  

trinitrotoluen, trinitrogliserin. 

E 

T: Toksik (Toxic),    T+: Çok Toksik (Very Toxic)  

Risk Faktörü:  (R23-R25)            (R26-R28) 
Özelliği: Solunduğunda, yutulduğunda ve deriye temas ettiği 

durumlarda sağlığa zarar verebilir, hatta öldürücü olabilir. 

Önlem: İnsan vücuduyla temas engellenmeli, aksi halde tıbbi 

yardıma başvurulmalıdır. 

 

Örnek Toksik: Amonyak, diaminobenzen, fenol, klor, 

Çok Toksik: Azot dioksit, brom, dimetil sülfat, fosgen, 

hidrojen florür, Hidrojen sülfür, potasyum siyanür. 

 

 

T-T+ 

Xn: Zararlı Madde  ----------    Risk Faktörü: R34-R35 

Özelliği: Solunduğunda, yutulduğunda ve deriye temas ettiği 

durumlarda sağlığa zarar verebilir. 

Önlem: İnsan vücuduyla temas engellenmeli, aksi halde tıbbi 

yardıma başvurulmalıdır. 

 

Örnek: Toluen, diklormetan, kloroform, okzalik asit, glikol, 

siklohekzanol, benzaldehid, benzil alkol, aminofenol, 

mangandioksit, iyot, potasyum florür. 

 

 

. 

 

 
Xi: Tahriş Edici Madde --------   Risk Faktörü: R36-R38 

Özelliği:  Aşındırıcı olmamasına rağmen deriyle ani, uzun 

süreli veya tekrarlı teması iltihaplara yol açabilir. 

Önlem: İnsan vücuduyla temas engellenmelidir. 

 

Örnek: Zayıf organik asitler, asit anhidritler, bazlar, alkoller, 

aminler, asit ve baz çözeltileri. 

. 
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C: Aşındırıcı (Corrosive) -------- Risk Faktörü: R34-R35 

Özelliği: Deri ile temas ettiğinde derinin aşınmasına ve 

tahrip olmasına neden olan; göz, akciğer, mide gibi organik 

dokulara zarar veren; metalleri ve bazı yapı malzemelerini 

aşındıran maddelerdir. 

Önlem: Gözleri, deriyi ve kıyafetleri korumak için özel 

önlemler alınmalıdır. Buharları solunmamalı, aksi halde tıbbi 

yardıma başvurulmalıdır. 

 

Örnek: Amonyak çözeltisi, hidroflorik asit, asetik asit 

 

. 

 

 
N: Çevre İçin Tehlikeli (Dangerous for Environment) 

Özelliği: Çevreye yayıldığında insan, hayvan, bitki, su, 

toprak ve hava gibi çevre elemanlarından birine veya 

birkaçına veya tümüne birden kısa süreli ya da uzun süreli 

tehlikeli olan ve zarar veren maddelerdir  

Önlem: Risk göz önüne alınarak bu tür maddelerin toprakla 

veya çevreyle teması engellenmelidir. 

 

Örnek: Arsenik(III) oksit, brom, civa(II) nitrat, gümüş nitrat, 

iyot, kadmiyum nitrat, kurşun (II) asetat 

 

 

 

Radyoaktif Maddeler (Gösterim harfi yoktur) 

Özelliği: Atom çekirdeklerinin kararsızlığı nedeniyle daha 

kararlı hale geçmek için kendiliğinden bozunarak α, β
-

, γ, β
+

 

gibi çeşitli ışınlar yayan maddelerdir. 

 

Örnek: Radon, radyum, polonyum, plutonyum, uranyum, 

toryum. 
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TELİKELİ MADDE DEPOLAMA MATRİSİ 

 

ETİKETLER 
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 27 

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (Material Safety Data Sheet, MSDS) 

 

Laboratuarda kullanılan kimyasal maddelerle ilgili bilgiye çabuk erişim sağlamak amacı ile 

Güvenlik Bilgi Formları kullanılır. Her kullanıcıya açık olan Güvenlik Bilgi Formları (MSDS: 

Material Safety Data Sheet) laboratuar sorumlusundan veya internetten temin edilebilir. 

Üretici firmalar ürünleri için bu formları üretmek ve dağıtmakla yükümlüdür. Tüm kimyasal 

madde kataloglarında madde ile ilgili güvenlik bilgi formu bulunmaktadır. Herhangi bir 

kimyasal madde ile çalışmaya başlamadan önce MSDS mutlaka gözden geçirilmeli ve uygun 

koruyucular kullanılmalıdır. 

Güvenlik Bilgi Formları her kimyasal madde için aşağıda verilen bilgileri içerir. 

• Kimyasal Madde veya karışımın adı ve içeriği 

• Zararlı Madde içeriği 

• Fiziksel ve kimyasal özellikleri 

• Yangın ve patlama bilgileri 

• Sağlığa zararlılık bilgileri 

• İlkyardım bilgileri 

• Depolama bilgileri 

• Reaktivite ve stabilite bilgileri 

• Dökülme veya sızma olması ile ilgili bilgileri 

• Ekolojik ve toksikolojik özellikler 

• Özel tedbirleri 

• Özel korunma bilgileri 

• Taşıma bilgileri 

• Uzaklaştırma bilgileri 

• Yönetmelikler ile ilgili bilgiler 

• Diğer bilgiler 
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Güvenlik Bilgi Formu Risk Faktörleri Gösterim Örnekleri: 

 

 

 

 

 

 


