
KİMYASAL RİSK ETMENLERİ İLE İLGİLİ DERS PLANI  
 

 

HEDEFLER 

KATILIMCI KAZANIMLARI 

(DAVRANIŞ ÖRNEKLERİ) 

 Kimyasal tehlikeleri sıralar 

 Kimyasalların vücuda giriş yollarını söyler. 

 Kimyasalların zararlı etkilerini ve bunlardan korunma yollarını 

açıklar. 

 Kimyasalların güvenli kulanım kurallarını sıralar. 

 Kimyasalların bir arada depolanabilme durumu açıklar. 

 MAK tanımını yapar. 

 Malzeme güvenlik bilgi formu ‘nu açıklar. 

 MGBF bilgilerini kullanarak kimyasalın sağlık zararlarını ve 

güvenlik tehlikelerini söyler. 

 Tehlike işaretlerinin anlamını söyler. 

 Kimyasallarla güvenli çalışma yollarını, yöntemlerini yazar. 

 REACH yönetmeliğine göre tehlike işaretlerinin anlamını bilir. 

 

YARDIMCI MALZEMELER 

 Fabrikada kullanılan kimyasal ambalajlarından sökülmüş 

etiket örnekleri 

 Magnetik kimyasalların bir arada depolanabilme durumu 

oyunu 

 Magnetik Kimyasal tehlike işaretleri anlamları oyunu 

 Magnetik R - S kodları oyunu 

 R-S kodları afişi 

 Fabrikada kullanılan kimyasalların MGBF  

 İçi bir miktar su dolu kimyasal kap.  

 Fabrikada kullanılan kimyasalların kullanıldığı yerler ve 

ambalaj şekillerini gösteren video çekimi 

 

    

1.GİRİŞ BÖLÜMÜ [ 5 ] DAKİKA    

 

1.1. İLGİ (DİKKAT) ÇEKME Bardak oyunu oynanır. 

      

1.2. KONUNUN ADI VE AMACI 

Her katılımcı, kimyasallarla çalışırken alınması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarını bilir. 

 

1.3. İSTEKLİ KILMA 

 
Kimyasalların neden olduğu kaza örnekleri verilir. 

 

 

 



    

   

1.4. KONUNUN ANA BAŞLIKLARI:    

ANA NOKTA  Kimyasal maddeler ile ilgili tanımlar, 

ANA NOKTA  Malzeme güvenlik formları 

ANA NOKTA  Ambalaj işaretleri ve anlamları 

ANA NOKTA  Depolama kuralları, Kimyasal Kirlilik ve Sızıntıların önlenmesi 

 

GEÇİŞ  Fabrikada kullanılan kimyasal örnekleri verilerek geçiş yapılır. 

 

 

2.GELİŞME BÖLÜMÜ   [ 90 ] DAKİKA 

 

ANA NOKTALAR EĞİTMEN /USTA EĞİTİCİ ETKİNLİKLERİ SÜRE 

Tanımlar  Kimyasallar ile ilgili tanımlar anlatılır. 20 

Güvenlik bilgi formu  GBF örnekleri verilir. 20 

Ambalaj işaretleri 
 Ambalaj işaretlerinin anlamları anlatılır uygulama 

yapılır. 
20 

Depolama  Depolama kuralları anlatılacak. 20 

Kimyasal Kirlilik ve Sızıntıların 

önlenmesi 
 Kimyasal kirlilik ve sızıntıların önlenmesi anlatılır. 10 

 
3.SONUÇ BÖLÜMÜ [ 5 ] DAKİKA 

 

ÖZET Ana noktalar özetlenecek. 

TEKRAR İSTEKLİ KILMA Kimyasallarla çalışmanın neden olduğu kaza örnekleri verilir. 

KAPANIŞ Yemek yapmada soğandan korunma slaydı ile kapanış yapılır. 

 


