
 

KiMYASAL MADDE KAZA TALiMATI 

DOK.KOD.NO: BYG-TL.02           Yayın Tarihi:   16.12.2019        Rev No / Tarihi :                    Sayfa No:  1 / 1 

 

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN 
BÖLÜM           : YÖNETİM TEMSİLCİSİ    
İMZA               : 

BÖLÜM    
İMZA     

: VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANI 
: 

 

1. AMAÇ:  
B.U.Ü. Veteriner Fakültesi laboratuarlarında kimyasal madde ile çalışma sırasında ortaya 
çıkabilecek kazalar sırasında uyulması gereken temel kuralları belirlemektir. 
  
2. SORUMLULUK: 
Bu talimatta anlatılan faaliyetler, Fakültenin tüm öğrenci, tanı ve araştırma laboratuarlarını 
kapsar. 

 

3. UYGULAMA:  
Yüzey Kontaminasyonu 
• Dökülen kimyasalın yayıldığı bölgeyi sınırlayın.  
• Kapıları kapatarak/kilitleyerek ve uyarı yazısı asarak dökülme bölgesini izole edin.  
• Çalışma arkadaşlarınızı uyarın; dökülme 5 litreden fazla ise veya çok tehlikeli bir madde 

döküldüyse alanı bosaltın! Elektrik düğmelerini ve gaz vanalarını kapatın.  
• Dökülen maddeyi uygun şekilde temizleyin. Temizlik için öncelikle “materyal güvenlik bilgi 

sayfalarında verilen bilgileri ve her birime elektronik ortamda gönderilmiş bulunan ‘ 
Hazardous Laboratory Chemicals Disposal Guide’  kitabında belirtilen prosedür uygulanır.  

• Kontamine malzemeyi uygun etiketli atık kutusuna atın.  
• Olayı Üst’ünüze bildirin. 
 

Personel Kontaminasyonu  
• Çalışma arkadaşlarınızı uyarın.  
• Kontamine giysileri hemen çıkarın. 
• Suyu (duş/lavabo/göz yıkama ünitesi) bolca akıtarak etkilenmiş vücut bölgelerini 15-20 dakika 

yıkayın.  
• Eğer gerekli ise ilk yardım uygulayın.  
• Olayı Üst’ünüze bildirin. 
• Yangın – eğer yangın ve/veya duman saptadıysanız  
• 40404'ü arayarak bildirin  
• Kapıyı kapatın ve en yakın yangın alarmını çalıştırın.  
• Çalışma arkadaşlarınızı uyarın.  
• Eğer eğitim aldıysanız ve yangın küçük ise yangın söndürücüyü kullanın.  
• Etrafı temizleyin.  
• Üstünüze bildirin. 
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