
KİMYASAL RİSK ETMENLERİ



AMAÇ

• İşyerindeki sağlığı ve güvenliği olumsuz etkileyecek kimyasal 
risk etmenleri ve bu risk etmenlerine karşı alınacak iş sağlığı ve 
güvenliği tedbirleri 

• İşyerlerinde oluşabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarına 
engel olmak



•Kimyasal madde tesisleri
•Depolar
•Yakıt istasyonları
•Kamyon, gemi, havayolu
terminalleri
•Silah depoları
•Hastaneler
•Laboratuarlar
•Nükleer tesisler
•Bakım tesisleri

RİSKLİ ALANLAR 



Tehlikeli Kimyasal 
Madde
•Patlayıcı
•Oksitleyici
•Çok kolay
alevlenir
•Kolay alevlenir
•Alevlenir
•Toksik (Zehirli)
•Çok toksik
•Zararlı
•Aşındırıcı
•Tahriş edici
•Alerjik
•Kanserojen
•Mutajen
•Üreme için zehirli
•Çevre için tehlikeli

TEHLİKELİ KİMYASAL 
MADDE

Kimyasal madde: Doğal halde bulunan, üretilen, 
herhangi bir işlem sırasında kullanılan veya atıklar
da dâhil olmak üzere ortaya çıkan, 
bizzat üretilmiş olup olmadığına ve piyasaya arz
olunup olunmadığına bakılmaksızın her 
türlü element, bileşik veya karışımlar
KATI-TOZ-SIVI-GAZ-BUHAR FORMLARINDA 
OLABİLİR



KİMYASAL MADDELERİN SEMBOLLERİ & ETİKETLER & GÜVENLİK BİLGİ 
FORMLARI 



MESLEK HASTALIKLARI & İŞ 
KAZALARI  VE 
KİMYASALLAR

Kimyasal etkenler en fazla meslek hastalığına neden
olan etkenlerdendir. Çeşitli sektörlerde üretimin türü 
ve süreci gereği kimyasal maddeler kullanılmaktadır



Kimyasal Maddeler doğru bir biçimde kullanılmazsa muamele edilmezse (Taşıma, depolama, güvenlik 
işaretlerine uygun bir biçimde kullanma) sağlığımıza, işyerine ve çalışanlara zarar verir.

MESLEK HASTALIKLARI & İŞ KAZALARI  VE 
KİMYASALLAR



KİMYASALLARDAN KORUNMA 
YOLLARI

 Kimyasalları koklama
 Çeker ocak içerisinde çalışılmalı
 Çeker ocakta kimyasallarken varken başımızı çeker 

ocağın yakınına götürmeyeceğiz içine girmeyeceğiz
 Maske ve benzeri koruyucu ekipmanlar
 Pipet kullanma
 Kimyasalları uygun olmayan şişe 
ve plastiklerde depolama 
 Kimyasalları yanlışlıkla içme ve yutma
 Kimyasalların çalkalanma esnasında göze ve deriye 

sıçraması
 Güvenlik bilgi formlarında kimyasalların 

özelliklerine uygun KKD kullanımı yapılmalı
 Büyük kaplardan küçük kaplara kimyasal 

aktarımında
huni kullanılmalı
 Kimyasalların ağzı sıkıca kapatılmalı
 Kimyasal şişe üzerindeki sızıntıları derhal 

temizlenmelidir
 Asit ve su ile karışım; asit suyun üzerine



KİMYASAL MADDELERİN 
DEPOLANMASI

Kimyasallar depolanırken kimyasal 
depolama matrisleri kullanılmalıdır



KİMYASALLARDAN KORUNMA 
YOLLARI

1.Tehlikeli kimyasalı tehlikesiz ya da daha az tehlikeli olan değiştirme

2.Uygun teknolojiler; kapalı sistemlerde çalışma 

3.Yerel havalandırma sistemleri

4.Yangın ve patlamaya neden olacak tutuşturucu maddeler

5. Kimyasallarla çalışan kişilerin sayısı mümkün olduğunca az olmalı

6.Kirlenen yüzeyle düzenli aralıklarla temizlenmeli

7.Maruziyet süresi kısaltılmalıdır

8.KKD kullanımı

9.Acil eylem planları hazırlanmalı

10.Kirlenmiş alanlarda yeme, içme vb. olmamalıdır

11.Kirlenmiş kıyafetlerin temizlenmesi depolanması vb. 

12.Gerekli Uyarı ve işaretlerin eksiksiz olması 


