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Konu Kimyasal Risk Etmenleri 

Konunun genel 
amacı 

Katılımcılar, işyerindeki sağlığı ve güvenliği olumsuz etkileyen kimyasal risk etmenleri 
hakkında bilgi sahibi olabilecek. 

Öğrenme hedefleri 

Bu dersin sonunda katılımcılar; 

 İşyerlerinde çalışanların sağlığını olumsuz etkileyen kimyasal risk etmenlerini tanımlar. 

 Kimyasal risk etmenlerinin ortam ve kişiye yönelik ölçüm metotlarını sıralar. 

 Ulusal ve uluslararası standartlarda müsaade edilen değerleri tanımlar. 

Konunun alt başlıkları 

 Tanımlar 

 Güvenlik Bilgi Formları (SDS) 

 Kimyasalların üretimi, taşınması, depolanması ve kontrolü 

 Kimyasalların isimlendirilmesi, etiketlenmesi ve sınıflandırılması  

 Kanserojen, mutajen ve toksik maddeler 

 Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı kimyasal maddeler 

 Asbest ve diğer lifli kimyasal maddeler 
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GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI (SDS) 

Güvenlik Bilgi Formları (SDS) yalnızca kimyasalların neden olduğu sağlık ve güvenlik tehlikelerinin azaltılmasına 
yarayan bir sistemin parçasıdır. Kimyasal maddeyi taşıyanların depolayanların, kullananların ve üretimde 
çalışanların kimyasal maddelerin tehlikeleri konusunda doğru değerlendirme yapmalarını sağlamayı 
amaçlamaktadır. Bu nedenle kimyasalı üreten, ithal eden veya dağıtımını yapanlar, bir madde ilk defa 
alındığında veya Güvenlik Bilgi Formlarında değişiklik yapıldığında, kimyasal maddelerle birlikte Güvenlik Bilgi 
Formlarını (SDS) kullanıcıya vermelidirler  

Güvenlik Bilgi Formları  

Güvenlik Bilgi Formları (Tehlike Bilgi Formları) aşağıdaki bilgiler içermelidir.  

Kimyasalın Tanımı 

Bu bölümde ürünün kimyasal ismi ve ticari ismi yer alır. Kimyasalın isminin ve diğer bilgilerin etiketteki bilgilerle aynı 
olması gerekir.  

Kimyasalın Kullanımı: 

Kimyasal maddenin amaçlanan veya önerilen kullanım biçimleri/ alanları belirtilmelidir. Çok sayıda olası 
kullanım biçimi / alanı bulunması halinde yalnızca en önemli veya en yaygın kullanım biçimleri/alanları, kimyasal 
maddenin (yangın yavaşlatıcı, oksitlenmeyi engelleyici gibi) ne işe yaradığı belirtilmelidir.  

Firmanın tanıtımı 

Kimyasalı arz eden üreten, ithal eden veya dağıtanın adı, firma adı, açık adresi, telefon ve faks numaraları ve 
acil durumlarda başvurmak üzere söz konusu firmanın veya yetkili kurumun acil durum telefon numaraları 
belirtilmelidir. 

İçindeki Tehlikeli Kimyasalların Bileşimi 

Bu bölümde kimyasalın/bileşenin sağlık ve güvenlik açısından tehlikeli olan özellikleriyle ilgili bilgiler yer almalıdır. 
Tehlikeli bileşenlerin adları (herkesçe bilinen ve kimyasal adları) ve mümkünse bileşiğin tümü içindeki oranları 
belirtilmelidir. Ancak kimyasalın tam bileşim yapısının (bileşenlerin yapısı ve konsantrasyonları) verilmesi zorunlu 
değildir. Bileşimdeki maddelerin genel tanımı ve konsantrasyonları yeterlidir 

Kimyasal tek bir madde değil de bir karışım ise karışım içinde bulunanlardan, tehlikeli kimyasallar listesinde olan 
ve ürünün yüzde birini (%1) veya daha fazlasını oluşturan maddelerin belirtilmesi gereklidir. Bileşik içinde 
kanserojen, teratojen ve mutajenik kimyasallar var ise, söz konusu kimyasal, bileşiğin binde birini (% 0,1) bile 
oluşturuyorsa listede belirtilmelidir. Ürün içindeki tehlikeli maddeler, kimyasal isimleriyle listelenmelidir. Listedeki 
maddelerin her biri için ek etkilenme düzeyleri belirtilmelidir.  

Tehlikeli kimyasal maddelerin sınıflandırması; maddenin fiziko-kimyasal, sağlık ve çevresel zararlarına göre 
belirlenmiş tehlike işareti ve risk durumları ile birlikte belirtilmeli, bu maddelerin isimleri, EEC numaraları CAS 
numarası ve IUPAC adı da yazılmalıdır 

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri  

Bu bölümde maddenin kimyasal ve fiziksel özellikleri yer almalıdır.  

 Normal görünüş ve kokusu, 
 Buhar basıncı,  
 Buhar yoğunluğu, 
 Suda çözünürlüğü; 
 Erime noktası, 
 Özgül ağırlığı, 
 Buharlaşma oranı, 
 Kaynama noktası,    
 Parlama noktası, 

Yangın ve Patlama Bilgileri 

Parlama, yanma veya alt ve üst patlama sınırlarını (LEL, UEL) yangın söndürmede kullanılacak araçları, varsa 
yangınla özel mücadele yöntemleri belirtilmelidir.  
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Sağlık için Yarattığı Tehlike Bilgileri 

Kimyasalın vücuda giriş yolları (solunum, deri absorbsiyonu, sindirim, ağız-oral) sağlık üzerinde yarattığı akut ve 
kronik etkileri, maruziyet belirtileri ve maruziyet sınırı, ürünün kanserojen olup olmadığı, etkilenme durumunda 
görülen sağlık sorunları ve öneriler ilkyardım/acil tedavi işlemleri bu bölümde yer almalıdır.  

Kullanım Sırasında Alınması Gereken Önlemler 

Acil durumlarda gereken bilgiler, dökülmeler sonrasındaki temizlik işlemleri, güvenli bir şekilde depolama, 
kullanma önlemleri ve kaza ile ortama karışması halinde uygulanacak önlemler yer almalıdır. 

İlk yardım Bilgileri 

İlk yardım önlemleri tanımlanmalı, acil tıbbi müdahale veya uyarı gerekiyor ise öncelikle bu durum mutlaka 
belirtilmelidir.  

İlk yardım konusundaki bilgiler, kısa, kazazede ve kazazedenin yanındakilerle ilk yardım görevlileri tarafından 
kolayca anlaşılır olmalıdır. Belirtiler (semptomlar) ve etkiler açıkça özetlenmelidir. Talimatlarda herhangi bir kaza 
anında kaza yerinde yapılması gerekenler ve maruz kalınmasından sonra takip eden dönemde ortaya çıkması 
muhtemel gecikmiş etkiler, doktorun profesyonel yardımının gerekli olup olmadığı veya önerildiği durumlar ile 
doktora iletilmesi gereken özel bilgiler var ise antidozu, kimyasalın özelliğine bağlı olarak işyerinde yapılması 
gereken özel ve acil işlemler için gerekebilecek özel önlemler de belirtilmelidir. 

İlk yardım konusundaki bilgileri solunursa, cilt ve göz ile temas ederse ve yutulursa gibi değişik maruz kalma 
biçimlerine göre ayrı alt başlıklar halinde olmalıdır.  

Kontrol Önlemleri 

Havalandırma, çalışma sırasında alınacak önlemler, kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili bilgiler yer almalıdır. 
Solunum koruyucuları ürüne dayanıklı koruyucu giysi, ayakkabı, eldiven, gözlük vb belirtilmelidir.  

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan “Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği”nde ve Güvenlik Bilgi 
Formları (Güvenlik Bilgi Formları-SDS) ile ilgili tebliğde;  

 Yönetmelikte tehlikeli olduğu belirlenen maddelerle, en az bir tehlikeli madde ihtiva eden kimyasalların 
üreticisi tarafından Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanması, 

 Profesyonel kullanıcılar tarafından talep edilmesi halinde, Yönetmelik hükümlerine göre tehlikeli olarak 
sınıflandırılmasa bile, işyeri ortamı maruz kalma limitleri belirlenmiş veya çevre ve insana zarar verecek 
özellik gösteren maddelerden kimyasalın ağırlıkça  % 1’ine eşit veya daha fazlasını (≥ 1 % ) oluşturan gaz 
halinde olmayan maddelerle, kimyasalın hacimce % 0,2 sine eşit veya fazlasını (≥ 0,2 %) oluşturan ve gaz 
halinde olan maddelerden en az birini içeren kimyasallar için de üreticisi tarafından Güvenlik Bilgi Formu, 
hazırlanması ve talep edene verilmesi, 

 Güvenlik Bilgi Formlarının üreticisi tarafından; her tehlikeli madde, tehlikeli müstahzar veya en az bir 
tehlikeli madde ihtiva eden müstahzar için ayrı ayrı hazırlanması, teknik gelişmelere ve bilimsel 
araştırmalara bağlı olarak güncelleştirilmesi, tehlikeli kimyasalın üretim sonrası ilk teslimatı sırasında veya 
mümkünse teslimat öncesi kullanıcıya verilmesi, ikinci veya takip eden teslimatlarında talep edilmesi 
halinde, alıcıya ücretsiz olarak yazılı metin halinde verilmesi veya elektronik ortamda iletilmesi, güvenlik 
bilgi formlarının, yeni bilgiler ışığı altında güncelleştirilmesi halinde; güncelleştirilmiş formun, 
güncelleştirme tarihini takip eden 3 ay içinde, güncelleştirme tarihinin 12 ay öncesine kadar geçen 
sürede teslim edilen kullanıcılar ile depolayanlara iletilmesi ve formdaki değişiklik tarihi ve kaçıncı 
değişiklik olduğunun belirtilmesi,  

hükme bağlanmıştır. 

Ayrıca söz konusu yönetmeliğe göre, kimyasalları ithal edenlerin de Güvenlik Bilgi Formunu, üreticisinden temin 
ederek, istenen şartlara ve bilgilere uygun hale getirdikten sonra mümkünse ilk teslimattan önce veya teslimat 
sırasında ve diğer teslimatlarda da istenmesi halinde vermesi veya elektronik ortamda iletmesi gerekmekte, 
ithalatçının güvenlik bilgi formunu üreticisinden temin edememesi halinde de yönetmelik hükümlerine göre 
hazırlaması istenmektedir. 

Dağıtıcıların da, Türkçe hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formunu tehlikeli kimyasalı aldığı kişiden temin ederek tehlikeli 
kimyasalı sattığı kişiye vermesi gerekmektedir.  

Güvenlik Bilgi Formlarının Türkçe olarak hazırlanması ve kullanıcılara verilmesi, ihraç edilecek kimyasallar için de 
ihraç edilen ülkenin resmi dillerinden birinde hazırlanması istenmektedir.   



143

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE VERİLEN
İSG EĞİTİMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ 

 

5 
 

Tüketicilerin ve kullanıcıların büyük bir bölümünün yeterli teknik, bilgiye sahip olmadıkları da göz önüne alınarak,  
verilen bilgilerin kolay anlaşılır ve sade olmasına özen gösterilmelidir. 

Çoğu işlerinde kullanılan kimyasal maddeler genellikle farklı kimyasalların karışımıdır veya toksik kimyasal 
maddeler ile eser miktarda kirlenmiş olabilir. Bu durumda MSDS’ler yeterli olmayabilir.  

ETİKETLER: Kimyasal madde kapları ve bidonlarının üzerindeki etiketler önemli bir bilgi kaynağıdır. Etiketler her 
zaman kapların üzerinde bulunmalı ve etiketle belirtilen madde ile kabın içindeki kimyasal maddeler aynı 
olmalıdır. Tüm kimyasalların, özelliğini (kimyasal formülü fiziksel özelliği ve ticari ismi) açıkça belirtecek şekilde 
etiketlenmesi, zararlı kimyasalların etiketlerinde ayrıca zararlı, zehirli, patlayıcı vb özelliğini belirten sembolün, 
güvenlik ve risk numarasının bulunması gerekir. 

“Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği”ne göre; tehlikeli kimyasalları tedarik edenler ve üretenler bu ürünlerin 
ambalajlarını etiketlemek zorundadır. 

Etiketlerde; 

 Üreticinin adı ve adresi 

 Maddenin kimyasal ve ticari adı, kapalı formülü, 

 Ürünlerin, ticari adı, amaçlanan kullanım alanları ve içeriğine giren maddelerin tehlike sembolleri, 

 Özel tehlikelere karşı dikkat çekici, "çok şiddetli patlayıcı", "şiddetli zehir" gibi ibareler, güvenlik tavsiyeleri 
alınabilecek tedbirler hakkında özlü bilgiler, 

 Tehlike sembolleri, 

 Kimyasal tanımı ve etkin maddesinin yüzdesi, 

 Diğer katkı maddeleri ve en azından bunların grup tanımları, 

 Kanalizasyona veya sulara atılması yasak olan maddeler,  

 Özellikleri yeterince bilinmeyen maddelerin etiketleri üzerine " bu maddenin çevre ve insan sağlığı üzerindeki 
etkisi ile ilgili araştırmalar devam etmektedir" ibareleri, 

 Kanser yapıcı maddeler listesine giren madde ve ürünlerin etiketleri üzerine, diğer bilgilerin yanı sıra "dikkat 
kansere neden olabilir" ibareleri, 

 Aerosol paketleri ve kaplarında diğer bilgilerin yanı sıra, "Kutu basınçlıdır", "Güneş altında bırakmayınız", "500C 
nin üzerindeki sıcaklıktan koruyunuz", "Boş kutuları zorlayarak açmayınız", "Ateşe atmayınız", "Aleve veya akkor 
halindeki maddelere püskürtmeyiniz" ibareleri, 

 Bileşiminde yanmaya ve kolay alev almaya neden olabilecek yanıcı madde içeren aerosol etiketlerinde 
ayrıca "yanıcıdır" veya "kolay alev alır", ibareleri bulundurulması gerekmektedir 

Etiketlerde çevre ve insan sağlığı için tehlike durumları ve korunma önlemlerini için belirlenen işaretlerden başka 
işaretlerin kullanılması ve "zehirsizdir", "sağlığa zararsızdır", "talimata uygun kullanılırsa zararsızdır" gibi tehlikeye karşı 
kayıtsızlaştırıcı ifadeler kullanılması yasaktır. 

Paketlenmiş olarak piyasaya sürülen madde veya ürünlerde etiketler, paketlere yapıştırılmış olacak, paketler 
ikinci bir ambalaj içine konuyorsa, etiketler bu ambalajlar üzerine de yapıştırılacaktır. (şeffaf ikinci ambalaj 
kullanıldığında, içteki etiketin net okunabilmesi durumunda ikinci ambalaja etiket konulması zorunlu değildir) 

Etiketler, piyasaya arz edilen tehlikeli kimyasallar ve tehlikeli eşya için Türkçe, ihraç edilen tehlikeli kimyasallar ve 
tehlikeli eşya için ihraç edilen ülkenin resmi dillerinden birinde hazırlanacaktır. 

Etiketler belirli büyüklükte ve şekilde olacaktır. 
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Aşağıdaki tablolarda risk ve güvenlik işaretlemelerinden örnekler bulunmaktadır. 

Risk 
Kodları 

Anlamları 

R1 Kuru halde iken patlama riski taşır 

R2 Sürtünme, şiddetli çarpma, ateş (alev) veya diğer tutuşturucu kaynaklarla, patlama riski taşır 

R3 Sürtünme, şiddetli çarpma, ateş (alev) veya diğer tutuşturucu kaynaklarla, çok yüksek patlama 
riski taşır 

R4 Metallerde çok hassas ve patlayıcı nitelikte bileşikler oluşturur 

R5 Isıtma ile patlama riski oluşabilir 

R6 Havada veya havasız ortamda patlama riski taşır 

R7 Yangına sebep olabilir 

R8 Yanıcı maddelerle teması halinde, yangına sebep olabilir 

R9 Yanıcı maddelerle karıştırılması halindepatlama risk taşır 

R10 Alev alıcı (tutuşucu) madde, alev alma riski taşır 

R11 Yüksek alev alma riski taşır 

R12 Çok yüksek alev alma riski taşır 

R13 Çok tutuşucu, alev alıcı sıvılaştırılmış gaz 

R14 Su ile şiddetli reaksiyon verme riski taşır 

R15 Su ile temas halinde, çok yüksek alev alma riski taşıyan gaz çıkış olur 

R16 Yükseltgenlerlekarıştırılması halinde, patlama riski taşır 

R17 Havada kendiliğinden alev alma riski taşır 

R18 Kullanım esnasında alev alıcı /patlayıcı buhar /hava karışımının oluşma riskini taşır 



145

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE VERİLEN
İSG EĞİTİMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ 

 

7 
 

R19 Patlayıcı peroksitler oluşturabilme riski taşır 

R20 Solunması halinde zararlı olma riski taşır 

R21 Deri ile temas halinde, zararlı olma riski taşır 

R22 Yutulması halinde, zararlı olma riski taşır 

R23 Solunması halinde, zehirli olma riski taşır 

R24 Deri ile temas halinde, zehirli olma riski taşır 

R25 Yutulması halinde, zehirli olma riski taşır 

R26 Solunması halinde, yüksek ölçüde zehirli olma riski taşır 

R27 Deri ile temas halinde, yüksek ölçüde zehirli olma riski taşır 

R28 Yutulması halinde, yüksek ölçüde zehirli olma riski taşır 

R29 Suyla temas halinde, zehirli gazlar salma riski taşır 

R30 Kullanım esnasında, yüksek alev alıcı olabilme riski taşır 

R31 Asitle temas halinde, zehirli gaz salma riski taşır 

R31.1 Bazla temas halinde, zehirli gaz salma riski taşır 

R32 Asitle temas halinde, yüksek ölçüde zehirli gaz salma riski taşır 

R33 Kümulatif(canlıda birikim) etkisinin, zararlı olması riskini taşır 

R34 Yanığa neden olma riski taşır 

R35 Çok ciddi yanığa neden olma riski taşır 

R36 Gözleri irite(tahriş) etme riski taşır 

R37 Solunum sistemini irite(tahriş) etme riski taşır 
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R38 Deriyi tahriş etme riski taşır 

R39 Geri dönüşü olmayan çok ciddi zararlara neden olma riski taşır 

R40 Geri dönüşü olmayan zararlara neden olması muhtemel madde 

R41 Gözlerde ciddi tahribat yapma riski taşır 

R42 Solunması halinde olumsuz şekilde duyarlılaşmaya neden olması muhtemel madde 

R43 Deri ile temas halinde, aşırı duyarlılığa neden olması muhtemel madde 

R44 Kapalı sistemlerde ısıtılması halinde, patlama riski taşır 

R45 Kansere neden olabilme riski taşır 

R46 Kalıtımsal, genetik tahribata neden olabilme riski taşır 

R47 Erken doğum, düşük, sakat doğuma neden olabilme riski taşır 

R48 Uzun süre maruz kalındığında, ciddi sağlık sorunlarına neden olma riski taşır 

R49 Solunması halinde, kansere neden olabilme riski taşır 

R50 Sudaki canlılara çok zehirli olma riski taşır 

R51 Sudaki canlılara zehirli olma riski taşır 

R52 Sudaki canlılara zararlı olma riski taşır 

R53 Akuatik çevrelerde (denizler, akarsular, göller vb.) uzun vadede zararlı etkilere neden olabilme riski 
taşır 

R54 Flora’ya(doğal bitki topluluklarına) zehirli olma riski taşır 

R55 Fauna’ya(doğal hayvan topluluklarına) zehirli olma riski taşır 

R56 Toprak organizmalarına (canlılarına) zehirli olma riski taşır 

R57 Arılara zehirli olma riski taşır 
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R58 Çevrede, uzun vadede zararlı etkilere neden olabilme riski taşır 

R59 Ozon tabakasına zarar verme riski taşır 

R60 Doğurganlığın engellenmesine neden olabilme riski taşır 

R61 Ana rahmindeki cenine zarar verebilme riski taşır 

R62 Doğurganlığı engellemesi muhtemel madde 

R63 Ana karnındaki cenine zarar vermesi muhtemel madde 

R64 Anne sütü emen bebeklere zarar verebilme riski taşır 

 

 

Güvenlik 
Kodları 

Anlamları  

S1 Kilit altında saklayın 

S2 Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın 

S3 Serin yerde saklayın 

S4 Yaşam alanlarından uzak tutun 

S5 Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği ” … sıvısıiçinde” saklayın 

S5.1 Su içinde saklayın 

S5.2 Petrol içinde saklayın 

S5.3 Parafin yağı içinde saklayın 

S6 Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği “……inert gazı altında” saklayın 

S6.1 Azot altında saklayın 

S6.2 Argon altında saklayın 
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S6.3 Karbon dioksit altında saklayın 

S7 Kimyasalı barındıran kabı, “sıkıca kapalı tutun” 

S8 Kimyasalı barındıran kabı, “kuru tutun” 

S9 Kimyasalı barındıran kabı, “iyi havalandırılmış bir yerde saklayın” 

S12 Kimyasalı barındıran kabı, “sımsıkı kapalı (gaz sızdırmaz şekilde kapalı) tutmayın” 

S13 “İnsan ve hayvanların besin maddelerinden uzakta” saklayın 

S14 Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği ve kimyasal ile uyumsuz olan “…………..maddesinden 
/maddelerinden uzak tutun 

S14.1 İndirgenlerden, ağır metal bileşiklerinden asitlerden ve bazlardan uzak tutun 

S14.2 Yükseltgenlerden, asidik bileşiklerden ve ağır metal bileşiklerinden uzak tutun 

S14.3 Demirden uzak tutun 

S14.4 Su ve bazlardanuzak tutun 

S14.5 Asitlerden uzak tutun 

S14.6 Bazlardan uzak tutun 

S14.7 Metallerden uzak tutun 

S14.8 Yükseltgenlerdenve asidik bileşiklerden uzak tutun 

S14.9 Kolay alev alıcı organik maddelerden uzak tutun 

S14.10 Asitlerden, indirgenlerden ve alev alıcı maddelerden uzak tutun 

S14.11 Alev alıcı maddelerden uzak tutun 

S15 Isıdan uzak tutun (koruyun) 

S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun ve yakınında sigara içmeyin 
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S17 Yanıcı maddelerden uzak tutun. 

S18 Kimyasalı barındıran kabı açarken ve tutarken özen (dikkat) gösterin 

S20 Alev alıcı maddelerden uzak tutun 

S21 Kimyasal ile çalışırken sigara içmeyin 

S22 Kimyasalın tozunu solumayın 

S23 Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği “gaz/buhar/duman/sprey vb. formlarında solumayın” 

S23.1 Gaz olarak solumayın 

S23.2 Buhar olarak solumayın 

S23.3 Sprey halinde solumayın 

S23.4 Dumanlarını solumayın 

S23.5 Buhar ve sprey halinde solumayın 

S24 Kimyasalın “deri ile temasından” kaçının 

S 25 Kimyasalın “göz ile temasından” kaçının 

S 26 Kimyasalın “gözle teması” halinde, “gözü bol su ile defalarca yıkayın” 

S 27 Kimyasalın bulaştığı tüm giysileri derhal çıkarın 

S 28 Kimyasalın “deri ile teması” halinde, “deriyi üretici firmanın önerdiği bol miktarda 
…………………………..ile yıkayın” 

S. 28.1 Bol miktarda su ile yıkayın 

S. 28.2 Bol miktarda su ve sabunla yıkayın 

S 28.3 Bol miktarda su, sabun ve mümkünse polietilen glikol 400 ile yıkayın 

S 28.4 Bol miktarda polietilen glikol 300 ve etanol (2:1) karışımı ile ve daha sonra su ve sabunla yıkayın 
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S 28.5 Bol miktarda polietilen glikol 400 ile yıkayın 

S 28.6 Bol miktarda polietilen 400 ile yıkayıp ardından bol su ile durulayın 

S 28.7 Bol miktarda su ve asitli sabun ile yıkayın 

S 29 Lavaboya dökmeyin 

S 30 Kimyasala asla su ilave etmeyin 

S 33 Elektrostatik yüklemelere karşı önlem alın 

S 34 Çarpma ve sürtünmeden kaçının 

S 35 Kimyasal ve onu barındıran kap, en uygun şekilde imha edilmelidir 

S 35.1 Kimyasal ve onu barındıran kap, imha edilmeden önce % 2’lik Na-OH ile muamele edilmelidir 

S 36 Kimyasalla çalışırken uygun niteliklerde “koruyucu giysiler” giyin 

S37 Kimyasalla çalışırken, uygun niteliklerde “koruyucu eldiven”kullanın 

S38 Havalandırmanın yetersiz olması durumunda, “maske” kullanın 

S 39 Kimyasalla çalışırken “koruyucu gözlük/yüz maskesi” kullanın 

S 40 Kimyasalla bulaşan zemini ve malzemeleri temizlemek için üretici firmanın önerdiği. 
“……………………..” kullanın 

S 40.1 Bol miktarda su kullanın 

S 41 Yangın ve/veya patlama durumunda dumanlarını solumayın 

S 42 Kimyasalın “buharlaştırılması veya püskürtülmesi halinde, üretici firmanın önerdiği türden maske 
kullanın 

S 43 Yangın anında üretici firmanın önerdiği yangın söndürücüsünü kulanın. 

S 43.1 Yangınanında, “su” kullanın 

S 43.2 Yangınanında, “su veya toz söndürücü” kullanın 
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S 43.3 Yangınanında, “toz söndürücü kullanın.” (Asla su kullanmayın) 

S 43.4 Yangınanında, “CO2 kullanın. ” (Asla su kullanmayın) 

S 43.6 Yangınanında, “kum kullanın.” (Asla su kullanmayın) 

S 43.7 Yangınanında, “metal yangın tozu kullanın” (asla su kullanmayın) 

S 43.8 Yangınanında, “kum, CO2ve toz söndürücü kullanın.” (Asla su kullanmayın) 

S 45 Kendiziiyi hissetmediğinizde veya kaza durumunda, “derhal doktora başvurun.” (mümkünse, 
kimyasalın etiketini de doktora gösteriniz) 

S 46 Kimyasalın yutulması halinde derhal doktora başvurun. (Doktora kimyasalın kabını veya etiketini 
gösteriniz) 

S 47 Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği .”………………………..°C sıcaklığın altında” tutun 

S 48 Kimyasalı üretici firmanın önerdiği .”………………………maddesiile ıslak” tutun 

S 48.1 Su ile ıslak tutunuz 

S 49 Kimyasalı “orjinal kabında” saklayın 

S 50 Kimyasalı üretici firmanın önerdiği “………………………….maddesiile karıştırmayın” 

S 50.1 Asitlerle karıştırmayın 

S 50.2 Bazlarla karıştırmayın 

S 50.3 Kuvvetli asitlerle, kuvvetli bazlarlaveya demir olmayan metallerle ve tuzları ile karıştırmayınız 

S 51 Kimyasalı sadece “iyi havalandırılmış yerlerde” kullanın 

S 52 İç mekanlardakigeniş yüzeylerin kullanımı için uygun değildir 

S 53 Kimyasala “maruz kalmaktan” kaçının 

S 56 Kimyasalın ve kabının imha edilmesini, “tehlikeli maddelere özel bir imha bölgesinde gerçekleştirin 

S 57 Kimyasalın çevreye bulaşmaması için, uygun bir kap kullanınız 
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S 59 Kimyasalın temizlenerek yeniden kullanımı için üretici firmadan bilgi alın 

S 60 Kimyasal ve kabı tehlikeli atık madde olarak imha edin 

S 61 Çevreye sızmasından bulaşmasından kaçınmak için, “özel güvenlik önlemlerinden yararlanın” 

S 62 Kimyasalın yutulması halinde, hastayı kusturma yoluna gitmeyiniz. Derhal kimyasalın kabını veya 
etiketini yanınıza alarak, doktora başvurun 

 

KİMYASALLARIN TANIMI, TAŞINMASI, DEPOLANMASI VE KONTROLÜ 

ALEVLENIR AEROSOLLER 

Aerosoller, küçük katı ya da sıvı partiküllerin gaz veya sıvı içinde dağılmasıyla oluşan koloidal sistemlerdir. Aerosoller, 
iç fazı sıvı ya da katı diğer fazı gaz olan iki fazlı sistemlerdir. Bunlar, iç fazına bakıl- maksızın aerosol kaplara 
konulurlar. Aerosol kaplar, sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya basınç altında çözünmüş bir gaz içerir ve bu gaz aerosolün 
dağıtımında itici rol oynar. Bir başka deyişle aerosol kaplarda içindekini; köpük, macun veya toz olarak ya da sıvı 
faz halinde bir gaz içinde katı veya sıvı tanecikler halinde püskürtebilecek bir tertibat mevcuttur. Bu kaplar metal, 
cam veya plastik olabilir.  

DEPOLAMA  

  Aerosol kapları ayrı bir yerde ve tek başına, mümkün olduğu kadar alçağa yerleştirilmelidir. 

  Binanın dışında ve binadan uzakta ayrı bir yerde yapılan bir depoda veya römorkta depolanmalıdır. 

  Dışarıda depolama uygulanabilir değilse içeride, tutuşturma kaynaklarından uzakta aşağıdakilerden birine 
uygun olarak depolanamalıdır: 

  Ayrı bir odada 

  Metal dolaplarda 

  Tel örgü kafeslerde  

  Güneş ışığından korunmalıdır. 50o C’yi aşan sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır. 

 Alevlenir maddeler, buharlarının havayla karışması sonucu kazara oluşabilecek tutuşmaları önlemek için 
yeterince serin yerlerde depolanmalıdır. 

  Alevlenir çözücülerin buharları havadan ağır olabilir ve uzaktaki tutuşturma kaynağına zeminden ilerleyebilir. 
Dökülmüş kimyasalların alevlenir buharları merdiven ve asansör boşluklarından aşağı inebilir ve alt katlarda 
tutuşabilir. Bu yüzden bu çözücülerin kullanıldığı ve depolandığı yerlerde sigara kullanımı ve açık alevler 
yasaklanmalıdır. 

  Alevlenir maddelerin depolanması için en güvenli yol taşınabilir, onaylı güvenlik kapları kullanmaktır. Alevlenir 
maddelerin taşınmasında genellikle 200 litrelik silindirler kullanılır ama bunlar uzun vadeli depolama için 
düşünülmemelidir. Depolama kabının kapağı dikkatlice çıkarılmalı ve ısıdan, ateşten veya güneş ışığına 
maruziyet- ten kaynaklanabilecek iç basınç artmasını engellemek için onaylı basınç tahliye çıkışıyla 
değiştirilmelidir. 

  Alevlenir maddeler metal malzemeden aktarılırken, çalışan kapalı transfer sistemi kullanmalı veya uygun 
egzoz havalandırması bulunmalıdır. 

  Çok kolay alevlenir maddeler güçlü oksitleyicilerden ve kendiliğinden yanmaya yatkın maddelerden ayrı 
tutulmalıdır. 
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 Acil durumlar için yangın söndürme cihazları ve kuru kum ve toprak gibi emici inert malzemeler 
bulundurulmalıdır. 

  Depolama odalarının duvarları, tavanları ve zeminleri yangına en az iki saat dayanıklı malzemelerden 
yapılmış olmalıdır. 

  Depolama odaları otomatik kapanan yangın kapılarıyla donatılmış olmalıdır. 

  Depolama odalarının tesisatlarının elektrik topraklaması yapılmalı ve periyodik olarak kontrolü sağlanmalıdır 
ya da depolama odalarına otomatik duman veya yangın dedektörleri yerleştirilmiş olmalıdır. 

OKSİTLEYİCİ GAZLAR 

Oksitleyici gaz, oksijen vererek diğer malzemelerin yanmasına havadan daha fazla neden olan 
veya katkı sağlayan herhangi bir gaz veya gaz karışımıdır. 

 

DEPOLAMA: 

  Depolama alanı serin, iyi havalandırılmış ve ateşe dayanıklı inşa edilmiş olmalıdır. 

 Alevlenir maddeler oksitleyici maddelerin depolandığı alanlardan uzakta tutulmalıdır. 

  Bazı oksijen vericiler depolama odası sıcaklığında oksijen yayarlar, bazıları da bunun için ısıya ihtiyaç 
duyarlar. Eğer oksitleyici maddelerin kapları hasar görmüşse, içindekiler diğer yanıcı maddelerle karışabilir 
ve yangına sebep olabilir. Bu riskten oksitleyici maddelerin ayrı depolama alanlarında depolanmasıyla 
kaçınılabilir. Ama bu her zaman uygulanabilir olmayabilir. 

  Güçlü oksitleyici maddeler düşük parlama noktasına sahip oldukları için alevlenir sıvıların yanında 
depolanmamalıdır. 

BASINÇ ALTINDAKİ GAZLAR 

Basınç altındaki gazlar 200 kPa veya daha yüksek bir basınçta bir haznede tutulan veya sıvılaştırılmış ya 
da sıvılaştırılmış ve soğutulmuş gazlardır. Sıkıştırılmış gazlardan, sıvılaştırılmış gazlardan, çözülmüş 
gazlardan ve soğutulmuş sıvılaştırılmış gazlardan oluşurlar.  Kritik sıcaklık, saf bir gazın sıkıştırma 
derecesine bakılmaksızın üstüne çıkıldığı zaman sıvılaştırılamadığı sıcaklıktır. 

Basınç altındaki gazlar ambalajlandıkları fiziksel durumlarına göre dört grupta sınıflandırılır: 

  Sıkıştırılmış gaz 

   Sıvılaştırılmış gaz 

  Soğutulmuş sıvılaştırılmış gaz 

   Çözünmüş gaz  

DEPOLAMA 

Gaz silindirleri, içerdikleri gazların tehlike sınıfına göre depolanmalıdır. TS ISO 11625 standardına göre bu gaz-lar 
tutuşabilen, boğucu, yüksek derecede oksitleyici, korozif, toksik, çok toksik ve yüksek basınçlı (örneğin 100 
Bar’dan daha yüksek) gibi tehlikeli özelliklerden birine veya birkaçına sahip olabilirler.  

GENEL KURALLAR: 

  Depolar mümkünse tek katlı, tercihen duvarları yanmaz maddeden, tavanları hafif ve yanmaz malzemeden 
yapılmış olmalıdır. 

  Silindirler içinde bulunan gazın özelliğine göre ayrılarak yangına dayanıklı ayrı binalarda veya bölmelerde 
depolanmalıdır. 
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 Dolu silindirlerin depolanmasında mümkün olan en az miktarda silindir bir arada bulundurulmalıdır. 

 Silindirlerin depolandığı yerlerin uygun havalandırma tertibatı olmalı ve depoların yeteri kadar kapısı 
bulunmalıdır. 

  Silindirlerin korozyona maruz kalmaması için depolar kuru olmalıdır. Gaz silindirleri tuz, aşındırıcı maddeler, 
duman, ısı kaynaklarından uzakta depolanmalıdır. 

 Doğrudan gün ışığı alan yerlerde depolama yapılmamalıdır. 

 Zeminin altında depolama yapılmamalıdır. 

 Dolu ve boş silindirler ayrı ayrı depolanmalıdır. 

 Depolama alanının sıcaklığı 65°C’yi aşmamalıdır. 

 Gaz silindirleri, petrol ürünleri gibi kolay tutuşan maddelerden ve korozif maddelerden uzak depolanmalıdır. 

 Depolama alanlarında gaz cinsine göre kolayca görülebilen uyarı levhaları olmalıdır. 

  Silindirler korozyon gibi kimyasal ve çarpma, düşme, kesilme gibi mekanik etkilere maruz kalmayacakları 
şekilde depolanmalıdır. 

  Silindirlerin depolanması esnasında geçiş yolları ve acil durum çıkışları kapatılmamalıdır. 

 Silindirlerin çarpma, takılma gibi etkilerle devrilmemesi için tüpler zincir veya kayış yardımıyla sabitlenmiş 
olmalıdır.  

TUTUŞABİLEN GAZLAR İÇİN TÜPLER 

 Tutuşabilen gazlar açık alev kaynaklarından, ısı kaynaklarından, oksitleyicilerden uzakta depolanmalıdır.

 Bu gazların depolandığı alanlarda topraklanmış prizler ve patlamaya dayanıklı elektrikli cihazlar kullanılmalıdır.

 Depolama alanında acil müdahale için yeterli sayıda yangın söndürücü bulundurulmalıdır.

 Depolama alanı çevresine ve girişlerine “sigara içilmez” levhaları asılmalıdır.

 Gaz sızıntısının tespiti için alev kaynağı kullanılmamalıdır. Bu amaç için gaz dedektörü veya uygun sızıntı
belirleyici çözeltiler kullanılmalıdır. 

YÜKSEK DERECEDE OKSİTLEYİCİ GAZLAR İÇİN GAZ TÜPLERİ 

 Yüksek derece oksitleyici gaz tüpleri, tutuşabilen gaz tüplerinden ve yanıcı malzemelerden uzakta
depolanmalıdır. 

 Oksijen tüplerinde kullanılan vanalar, regülatörler ve boru bağlantı elemanları oksijenle temasa uygun
malzemeden yapılmış olmalıdır. 

ASAL GAZLAR İÇİN GAZ TÜPLERİ 

 Oksijen miktarının az olduğu bölgelerde solunum cihazları kullanılmalıdır.

 Asal gazlar boğucu özellikte olduğu için depolama alanları iyi havalandırılmalıdır.

 Asal gaz depolanan alanlarda gaz sızıntısı olduğu durumlarda eğitimli personel solunum cihazı takarak
sızıntıya müdahale etmelidir. Sızıntı kesildikten sonra ortam iyice havalandırılmalıdır. 

KOROZİF, TOKSİK VEYA ÇOK TOKSİK GAZLAR İÇİN GAZ TÜPLERİ 

 Bu gazların depolandığı alanlarda çalışacak personele gazların tehlikeleri hakkında eğitim verilmelidir.

 Bu gazların depolanması hakkındaki sorular için gaz tedarikçisinin sağladığı güvenlik bilgi formlarına
bakılmadır ve gerekli durumlarda gaz tedarikçisiyle iletişim kurulmalıdır. 

 Depolama alanında acil durum göz duşu ve acil vücut duşu bulundurulmalıdır.
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GAZ KARIŞIMLARI 

 Gaz karışımları hakkındaki bilgiye etikette yer verilmelidir. Depolamada gaz karışımının içerdiği gazların tehlike 
sınıfına uygun önlemler alınmalıdır.  

TAŞINABİLİR GAZ TÜPLERİNİN RENK KODLAMASI (LPG HARİÇ) 

Sanayide ve tıpta kullanılan gaz tüplerinin renk kodlaması TSE tarafından 31.01.2012 tarihinde kabul edilen TS EN 
1089-3 standardıyla değişmiştir. Oluşabilecek karışıklıkları önlemek amacıyla bu standarda göre renklendirilmiş 
tüplerin sırt kısmında karşılıklı olarak iki adet ‘N’ harfi yer almalıdır.  

TEK TEHLIKE IÇEREN GAZLAR: 

• Toksik ve/veya aşındırıcı -SARI 

• Alevlenir - KIRMIZI 

• Oksitleyici - MAVİ 

• Tepkimeye girmeyen (inert) – PARLAK YEŞİL (Parlak yeşil medikal tüplerde veya solunum tüplerinde 
kullanılmamalıdır.) 

Toksik ve/veya Aşındırıcı       Alevlenir   Oksitleyici       İnert 

İKI FARKLI TEHLIKE BARINDIRAN GAZLAR VE GAZ KARIŞIMLARI: 

Birincil ve ikincil tehlike renkleri silindirin omuz kısmına uygulanır. 

 Toksik (ve/veya aşındırıcı) ve alevlenir – SARI - KIRMIZI 
 Toksik (ve/veya aşındırıcı) ve oksitleyici – SARI – AÇIK MAVİ 

 

MEDİKAL KULLANIM VE SOLUNUM İÇİN OKSİJEN KARIŞIMLARI VE HAVA 

 Hava veya Sentetik Hava-BEYAZ ve Siyah 
 Oksijen/Helyum- BEYAZ ve Kahverengi 
 Oksijen/ Karbondioksit-BEYAZ veya Gri 
 Oksijen/ Nitröz oksiz BEYAZ ve Mavi 
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Hava veya sentetik hava   Oksijen/Helyum   Oksijen/Karbondioksit  Oksijen/Nitröz oksit 

ÖZEL TIBBİ GAZ KARIŞIMLARI 

Azot içinde 1000 ppm (V/V) den az miktarda NO (azot oksit)- Turkuaz 

Tıbbi kullanım amaçlı tüplerin gövde kısmı beyaz olarak renklendirilmelidir. Tıbbi amaç dışındaki tüplerin göv- 
delerinde beyaz renk kullanılmaz. 

Alevlenir Sıvılar 

Alevlenir sıvılar 60°C’den düşük bir parlama noktasına sahip sıvılardır. 

Alevlenir sıvılar üç kategoride sınıflandırılır 

  Kategori 1: Parlama noktası < 23°C ve başlangıç kaynama noktası ≤ 35°C 

  Kategori 2: Parlama noktası < 23°C ve başlangıç kaynama noktası >35°C 

 Kategori 3: Parlama noktası ≥ 23°C ve ≤ 60°C° (2) 

DEPOLAMA 

  Alevlenir maddeler, buharlarının havayla karışması sonucu kazara oluşabilecek tutuşmaları önlemek için 
yeterince serin yerlerde depolanmalıdır. 

 Alevlenir maddeler iyi havalandırılmış bir alanda depolanmalıdır. 

 Alevlenir çözücülerin buharları havadan ağır olabilir ve uzaktaki tutuşturma kaynağına zeminden ilerleyebilir. 
Dökülmüş kimyasalların alevlenir buharları merdiven ve asansör boşluklarından aşağı inebilir ve alt katlarda 
tutuşabilir. Bu yüzden bu çözücülerin kullanıldığı ve depolandığı yerlerde sigara kullanımı ve açık alevler 
yasaklanmalıdır. 
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  Alevlenir maddelerin depolanması için en güvenli yol taşınabilir, onaylı güvenlik kapları kullanmaktır. 1 litreden 
fazla olan alevlenir sıvılar metal kaplarda depolanmalıdır. Alevlenir maddelerin taşınmasında genellikle 200 
litrelik silindirler kullanılır ama bunlar uzun vadeli depolama için düşünülmemelidir. Depolama kabının kapağı 
dikkatlice çıkarılmalı ve ısıdan, ateşten veya güneş ışığına maruziyetten kaynaklanabilecek iç basınç 
artmasını engellemek için onaylı basınç tahliye çıkışıyla değiştirilmelidir. 

  Alevlenir maddeler metal malzemeden aktarılırken, çalışan kapalı transfer sistemi kullanılmalı veya uygun 
egzoz havalandırması bulunmalıdır. 

  Çok kolay alevlenir maddeler güçlü oksitleyicilerden ve kendiliğinden yanmaya yatkın maddelerden ayrı 
tutulmalıdır. 

  Çok uçucu sıvıların depolandığı yerde kullanılan elektrik lambası teçhizatı ya da aparatı tutuşmaz olarak 
onaylanmış olmalı ve depolama alanının içinde ve yakınında açık aleve izin verilmemelidir. 

  Acil durumlar için yangın söndürme cihazları ve kuru kum ve toprak gibi emici inert malzemeler bulundurul- 
malıdır. 

  Depolama odalarının duvarları, tavanları ve zeminleri yangına en az iki saat dayanıklı malzemelerden yapıl- 
mış olmalıdır. 

  Depolama odaları otomatik kapanan yangın kapılarıyla donatılmış olmalıdır. 

  Depolama odalarının tesisatlarının elektrik topraklaması yapılmalı ve periyodik olarak kontrolü sağlanmalıdır 
ya da depolama odalarına otomatik duman veya yangın dedektörleri yerleştirilmiş olmalıdır. 

  Alevlenir sıvı içeren depolama tanklarının üzerindeki kontrol vanaları açıkça işaretlenmiş olmalı ve boru 
hatları sıvı cinsini ve akış yönünü belirtmek üzere farklı güvenlik renklerine boyanmalıdır. 

  Alevlenir maddeler içeren tanklar ana binalardan ve fabrika tesislerinden aşağıya doğru uzanacak şekilde 
yerleştirilmelidir. Eğer düz zemindelerse, yangın yayılımından korunmak için yeterli aralık bırakılmalı ve 
hendekler yapılmalıdır. Hendek kapasitesi alevlenir sıvının taşma ihtimaline karşın tercihen depolama 
tankının 1,5 katı olmalıdır. Tanktan tahliyeler yapılırken önlemler alınmalı ve bu tür tankların üzerinde alev 
kesiciler bulunmalıdır.  

ALEVLENİR KATILAR 

Alevlenir bir katı, kolay yanabilen veya sürtünmeye bağlı olarak yangına neden olabilen veya 
katkıda bulunabilen bir katıdır. 

Kolay yanabilen katılar, yanan bir kibrit gibi bir yakma kaynağı ile kısa bir süre temas ettiğinde kolayca 
tutuşan ve alevi hızla yayılan, toz halinde, granüler halde veya macun kıvamındaki zararlı maddeler 
veya karışımlardır.  

DEPOLAMA 

  Alevlenir maddeler, buharlarının havayla karışması sonucu kazara oluşabilecek tutuşmaları önlemek için 
yeterince serin yerlerde depolanmalıdır. 

  Çok kolay alevlenir maddeler güçlü oksitleyicilerden ve kendiliğinden yanmaya yatkın maddelerden ayrı 
tutulmalıdır. 

  Depolama odalarının duvarları, tavanları ve zeminleri yangına en az iki saat dayanıklı malzemelerden yapıl- 
mış olmalıdır. 

  Depolama odaları otomatik kapanan yangın kapılarıyla donatılmış olmalıdır. 

  Depolama odalarının tesisatlarının elektrik topraklaması yapılmalı ve periyodik olarak kontrolü sağlanmalıdır 
ya da depolama odalarına otomatik duman veya yangın dedektörleri yerleştirilmiş olmalıdır.  
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KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN MADDELER VE KARIŞIMLAR 

 

Kendiliğinden tepkimeye giren maddeler veya karışımlar, oksijen (hava) katılımı 
olmadan dahi güçlü bir ekzotermik ayrışmaya uğrayabilecek termal olarak 
kararsız sıvı veya katı maddeler veya karışımlardır. Bu tanım, bu bölüme göre 
patlayıcı, organik peroksit veya oksitleyici olarak sınıflandırılan maddeleri ve 
karışımları kapsamaz. 

DEPOLAMA 

Kendiliğinden tepkimeye giren maddelerin kendiliğinden hızlanan ayrış- ma sıcaklığı (self accelerating 
decomposition temperature - SADT) SADT kendiliğinden hızlanan ayrışmaya girdiği en düşük sıcaklıktır. Bu 
reaksiyonun sonucunda yangın veya patlama meydana gelebilir. Kendiliğinden tepkimeye giren kimyasallar 
SADTlerinden 10 – 20oC aşağıda olmalıdır. 

 Kendiliğinden tepkimeye giren bazı maddeleri belirli bir sıcaklığın altında depolamak da tehlikeli olmaktadır. 
Çözücü içinde çözünmüş bazıları belirli sıcaklıkların altında kristalize olurlar ve bu onları daha hassas hale 
getirir.  

 Su içinde çözünmüş kendiliğinden tepkimeye giren maddeler 0oC’nin al- tında depolanmamalıdır. 

  Güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır. 

  Darbelerden ve sarsıntılardan korunmalıdır. 

  Kontaminasyondan korunmalıdır. 

  Kuru ve iyi havalandırılmış ortamda depolanmalıdır.  

  Sıkıca kapatılmış konteynerlerde muhafaza edilmelidir. 

  Diğer maddelerden uzakta depolanmalıdır.  

PIROFORİK SIVILAR 

Piroforik sıvı, çok küçük miktarlarda dahi hava ile temasa girdikten sonra beş dakika içerisinde 
tutuşabilen sıvı madde veya karışımdır. 

Piroforik sıvı eylemsiz bir taşıyıcıya konulduğunda ve hava ile temas ettiğinde 5 dakika içerisinde 
tutuşur veya 5 dakika içerisinde bir filtre kâğıdını tutuşturur ya da kömürleştirir. 

DEPOLAMA: 

  Priforik kimyasallar inert atmosferya da uygun görüldüğü takdirde kerosen altında depolanmalıdır. 

  Depolama alanlarında ısıdan, ateşten, oksitleyici maddelerden ve su kaynaklarından kaçınılmalıdır. 

 Priforik kimyasalları taşıyan konteynerler kimyasalın adını ve tehlike uyarılarını gösterecek şekilde uygun 
etiketlerle etiketlenmelidir. 

  Küçük miktardaki safsızlıklar bile yangın veya patlamaya neden olabilir. Bu sebeple kullanım sonrası artan 
kimyasallar konteynere geri koyulmamalıdır.  

PIROFORİK KATI MADDELER 

 

Piroforik katı, çok küçük miktarlarda dahi hava ile temasa girdikten sonra beş dakika içerisinde 
tutuşabilen bir katı madde veya karışımdır. (2) Piroforik katı hava ile temas ettiğinde 5 dakika 
içerisinde tutuşur. 
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DEPOLAMA 

 Piroforik katılar depolanırken, piroforik sıvıların depolamasında yazan maddeler uygulanmalıdır. 

KENDİLİĞİNDEN ISINAN MADDE VE KARIŞIMLAR 

Kendiliğinden ısınan bir madde veya karışım, piroforik sıvı veya katı madde dışında, hava ile 
tepkimeye girerek ve enerji gerektirmeksizin kendiliğinden ısınmaya yatkın bir sıvı veya katı madde ya 
da karışımdır; bu madde veya karışım sadece büyük miktarlarda (kilogram) ve uzun bir süre sonunda 
(saatler veya günler sonra) tutuştuğundan piroforik sıvı veya katı maddelerden farklıdır.  

Bir madde veya karışımın kendiliğinden ısınması, söz konusu madde veya karışımın (havadaki) oksijen ile girdiği 
aşamalı tepkimenin ısı üretmesi sürecidir. Isı üretim oranının ısı kaybı oranını geçmesi halinde, söz konusu madde 
veya karışımın sıcaklığı artar ve bir indükleme zamanından sonra kendiliğinden tutuşmaya veya yanmaya neden 
olabilir.  

DEPOLAMA 

 Işıktan, ısı kaynaklarından, nemden ve alevlenebilir ve yanıcı maddelerden uzakta depolanmalıdır. 

 Yüksek sıcaklıklarda depolanmamalı ve uygun risk azaltma önlemleri alınmalıdır. 

 Maddenin kendiliğinden ısınarak tutuşturma sıcaklığına ulaşma riski yüksek ise inert ortamda depolanmalıdır. 

 Yığınlar/paletler arasında hava boşluğu temin edilmelidir. 

  Diğer malzemelerden uzakta depolanmalıdır. 

SU İLE TEMAS ETTİĞİNDE ALEVLENİR GAZLAR ÇIKARAN MADDE VE KARIŞIMLAR 

Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar çıkaran madde veya karışımlar, su ile tepkimeye girerek aniden 
alevlenir hale gelmeye veya tehlikeli miktarlarda alevlenir gaz çıkarmaya yatkın olan katı veya sıvı 
madde ya da karışımlardır.  

DEPOLAMA 

 Kuru ve serin bir alanda depolanmalıdır. 

 Kapalı bir kapta depolanmalıdır. 

 Su, nem ve oksitleyicilerden uzak tutulmalıdır. 

 Karpit depoları kuru, iyi havalandırılan ve ateşe dayanaklı yapıda olmalıdır. 

 Karpit depolarının tabanları su geçirmez, duvarları basınca dayanıklı ve çatısı hafif malzemeden yapılmış 
olmalıdır. 

  Karpit depolanan kaplar sağlam, su, hava geçirmeyen kapakla kapatılmış olmalı ve üzerlerinde “karpit kuru 
tutulacak” benzeri uyarı ifadeleri yer almalıdır. 

 Karpit kaplarını açmak için kıvılcım açığa çıkaran aletler kullanılmamalıdır. 

OKSİTLEYİCİ SIVILAR 

Oksitleyici sıvı, kendiliğinden pek yanmayan ancak genel olarak oksijen oluşturarak diğer 
materyallerin yanmasına neden olan veya katkı sağlayan bir sıvı madde veya karışımdır. 

K
İM

YA
S

A
L R

İS
K

 E
T

M
E

N
LE

R
İ



160

ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ
İŞVERENLERİ SENDİKASI

 

22 
 

DEPOLAMA 

  Yanıcı maddelerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutulmalıdır. 

  İyi havalandırılmış ve aşındırıcı maddelere uygun dolaplarda depolanmalıdır. 

  Serin yerde ve güneş ışığından uzakta depolanmalıdır. 

 Oksitleyici sıvılar neredeyse her maddeyle reaksiyona girerler. Patlamaya neden olma potansiyelleri 
oldukça yüksektir. Bu nedenle iç içe iki konteynerda depolanmalıdır. Örneğin birinci konteynerde; teneke 
kutu, varil ya da küvet içine konulmalıdır.  

OKSİTLEYİCİ KATILAR 

Oksitleyici katı, kendiliğinden alevlenir olmayıp oksijen oluşturarak diğer malzemelerin yanmasına 
neden olabilen veya katkı sağlayabilen katı bir madde veya karışım anlamına gelir.  

 

DEPOLAMA 

  Oksitleyici katılar depolanırken, oksitleyici sıvıların depolamasında yazan maddeler uygulanmalıdır. 

 

ORGANİK PEROKSİTLER 

Organik peroksitler, bivalent-O-O- yapısı içeren ve bir veya iki hidrojen 
atomunun yerini organik radikaller aldığında hidrojen peroksit türevleri 
olarak kabul edilebilecek olan sıvı veya katı organik maddelerdir. En az bir 
organik peroksit içeren organik peroksit karışımları organik peroksit olarak 
değerlendirilir. Organik peroksitler, kendiliğinden hızlanan ekzotermik 
ayrışmaya uğrayabilen, termal olarak kararsız madde veya karışımlardır. 
Ayrıca, aşağıda belirtilen özelliklerden birini veya birkaçını taşıyabilirler: 

   Patlayıcı ayrışmaya yatkın 

  Hızlı bir şekilde yanan 

   Darbe veya sürtünmeye duyarlı 

   Diğer maddelerle etkileşiminde tehlikeli olabilen  

DEPOLAMA 

  Isı ve alev kaynaklarından uzak tutulmalıdır. 

  Kuru ve iyi havalandırılmış bir depoda saklanmalıdır. 

  Kaplar sıkıca kapatılarak depolanmalıdır. 

  Güneş ışığından korunmalıdır. 

 Diğer malzemelerden (asitler, alkaliler, aminler, yanıcı malzemeler, metaller ve indirgenler gibi) uzakta 
depolanmalıdır. 

  Çalışma alanında bulundurulan organik peroksit miktarı en aza indirilmelidir, yapılan iş için gerekli olandan 
fazlası ortamda bulundurulmamalıdır. 

METALLER İÇIN AŞINDIRICI 

Metaller için aşındırıcı olan bir madde veya karışım, kimyasal yolla metallere maddi hasar veren hatta 
metalleri yok eden madde veya karışımlardır.  
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DEPOLAMA 

 Aşındırıcı maddeler, döküntülerinin güvenli şekilde ortadan kaldırılması için gerekli önlem alınmış ve iyi 
havalandırılan depolarda saklanmalıdır. 

  Aşındırıcı depoları diğer bölümlerden ayrılmış olmalıdır. 

 Zeminler beton ya da dayanıklı diğer malzemelerden yapılmış olmalıdır. 

 Aşındırıcı maddelerin kaplarının altına dayanıklı kaplar konarak metal rafların korozyonu engellenmelidir. 

 Depolama alanında göz duşu ve acil vücut duşu bulun- durulmalıdır. 

  Asitler, bazlar, indirgenler, oksitleyicilerden ayrı olarak depolanmalıdır. 

SAĞLIĞA İLİŞKİN ZARARLAR 

AKUT TOKSİSİTE 

Akut toksisite, bir madde veya karışımın tek bir dozunun ağız veya cilt yoluyla 
uygulanmasını takiben veya 24 saat içinde uygulanan birden fazla dozu takiben veya 4 
saatlik bir soluma yoluyla maruz kalmayı takiben meydana gelen olumsuz etkilerdir.  

DEPOLAMA 

 Akut toksik kimyasalların depolanmasında kırılmaz ve güvenli ikincil bir emniyet bariyeri kullanılmalıdır. 

 Uçucu toksik maddelerin, havayla veya nemle tepkimeye girerek uçucu toksik bileşikler oluşturması ihtimaline 
karşın, bu maddelerin kapları iyi havalandırılmış bir alanda depolanmalıdır. 

  Toksik kimyasallar oluşturabilecek maddeler (örneğin hidrojen siyanür oluşturan asitler ve inorganik siyanidler) 
aynı güvenlik bariyerinde depolanmamalıdır. 

 Akut toksik kimyasalların açık ve uygun şekilde etiketlenmiş olmasına dikkat edilmelidir. 

 Raf ömrü sınırlı olan kimyasalların son kullanma tarihleri takip edilmelidir. 

 Soğutma gerektiren kimyasallar uygun şekilde ve ayrı olarak depolanmalıdır. 

 Kilit altında saklanmalıdır. 

CİLT AŞINMASI / TAHRİŞİ 

Cilt aşınması, bir test maddesinin 4 saate kadar uygulanmasını takiben ciltte geri dönüşü 
olmayan bir hasar, bir başka ifadeyle epidermis boyunca ve dermis içinde gözle görülebilir 
nekroz oluşması anlamına gelir. Aşındırıcı tepkimeler tipik olarak ülser, kanama, kanlı/ kabuklu 
yaralar ve 14 günlük bir gözlem süresinin sonunda cildin ağarması sonucunda renk kaybı, 
tamamında saç/tüy dökülmesi ve yara meydana gelen bölgeler şeklinde görülür. Cilt 
tahrişi, bir test maddesinin 4 saate kadar uygulanmasını takiben ciltte geri dönüşü olabilir 
bir hasar oluşması anlamına gelir.  

DEPOLAMA 

 Konteynerler sıkıca kapalı tutulmalıdır. 

 Kuru ve iyi havalandırılmış ortamda saklanmalıdır. 

 Asitlerle, suyla, yanıcı maddelerle, organik halojenlerle, nitro metan ile ve alüminyum, çinko, kalay gibi 
metallerle birlikte depolanmamalı ve bunlar ile karıştırılmamalıdır. 

 Kilit altında saklanmalıdır. 
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CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ 

Ciddi göz hasarı, bir test maddesinin göz yüzeyinin ön tarafına uygulanmasının ardından 
uygulamadan sonraki 21 gün içerisin- de, gözde geri dönüşü olmayan doku 
zedelenmesi veya ciddi fiziksel görme kaybının meydana gelmesidir. 

Göz tahrişi, bir test maddesinin göz yüzeyinin ön tarafına uygulanmasının ardından 
uygulamadan sonraki 21 gün içerisinde, gözde geri dönüşü olan değişikliklerin meydana 
gelmesidir.  

DEPOLAMA 

  Depolama için cam, seramik ve metal malzemeler kullanılmamalıdır.  

  Kapların kapağı kapalı tutulmalıdır. 

SOLUNUM VEYA CİLT HASSASLAŞTIRICI 

 

Solunum hassaslaştırıcı, soluma sonrası solunum yollarında aşırı duyarlılığa neden olan 
maddedir. Cilt hassaslaştırıcı, ciltle teması halinde bir alerjik yanıta neden olan maddedir.  

 

EŞEY HÜCRE MUTAJENİTESİ 

Mutasyon bir hücredeki genetik materyalin miktarı veya yapısındaki kalıcı bir değişikliktir. “Mutajenik” 
ve “mutajen” terimleri, hücre ve/veya organizma popülasyonlarında artan mutasyon oluşumlarına 
neden olan aracı maddeler için kullanılır.  

 

DEPOLAMA 

  Kilit altında saklanmalıdır. 

KANSEROJENİTE 

Kanserojen, kanseri tetikleyen veya oluşum sıklığını artıran madde veya madde karışımı anlamına gelir.  

DEPOLAMA: 

  Kanserojen kimyasallar güvenli bir depoda saklanmalıdır. 

  Depolara giriş sınırlı olmalı ve sadece görevlendirilmiş personel bu depolara giriş yapabilmelidir. 

  Kanserojenler uygun, temiz ve açıkça etiketlenmiş kaplarda saklanmalıdır. 

  Dolaplara ve soğutuculara tehlike levhaları asılmalıdır. 

  Kanserojenler fazla miktarlarda depolanmamalıdır.  

  Kanserojen atıklar açık şekilde etiketlenmeli ve prosedürlere uygun şekilde bertaraf edilinceye kadar güvenli 
şekilde depolanmalıdır. 

 Kilit altında saklanmalıdır.  

ÜREME SİSTEMİ TOKSİSİTESİ 

 

Üreme sistemi toksisitesi, erişkin erkek ve dişilerde cinsel fonksiyon ve üreme üzerindeki olumsuz 
etkileri ve yavrularda gelişimsel toksisiteyi içerir. 
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DEPOLAMA 

  Kilit altında saklanmalıdır. 

BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ - TEK MARUZ KALMA 

Belirli hedef organ toksisitesi, (tek maruz kalma) bir madde veya karışıma tek maruz 
kalmada meydana gelen belirli ve ölümcül olmayan hedef toksisitesi olarak tanımlanır. 

DEPOLAMA 

 İyi havalandırılan yerde depolanmalıdır. 

 Kabı sıkıca kapalı tutulmalıdır. 

 Kilit altında saklanmalıdır. 

BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ - TEKRARLI MARUZ KALMA 

Belirli hedef organ toksisitesi (tekrarlı maruz kalma) bir madde veya karışıma tekrarlı maruz kalmadan 
kaynaklanan belirli hedef organ toksisitesidir.  

ASPİRASYON ZARARI 

Aspirasyon, bir sıvı veya katının veya karışımın ağız veya burun boşluğuna doğrudan veya kusma 
yoluyla trake ve alt solunum sistemine dolaylı ola- rak girmesi anlamlına gelir. Aspirasyon toksisitesi 
kimyasal pnömoni, çeşitli düzeylerde pulmoner hasar veya solumayı takiben ölüm gibi şiddetli akut 
etkileri içerir.  

DEPOLAMA 

 Kilit altında saklanmalıdır. 

 Sadece yetkili ve eğitimli kişilerce kullanılmalı ve taşınmalıdır. 

ÇEVRESEL ZARARLI 

Sucul Ortam İçin Zararlı 

 Akut sucul zarar 

 Uzun süreli sucul zarar 

“Akut (kısa süreli) zarar”, sınıflandırma açısından, bir madde veya karışımın akut toksisitesinden kaynaklanan ve 
söz konusu maddeye kısa bir süre boyunca sucul ortamda maruz kalan bir organizmaya verdiği zarar. 

“Kronik sucul toksisite” bir maddenin, organizmanın yaşam döngüsü ile ilişkili olarak belirlenen maruz kalma 
sırasında sucul organizmalara olumsuz etkilere neden olma yönündeki içsel özelliğidir. 

OZON TABAKASINA ZARARLI 

Bir madde, özelliklerine ve öngörülen veya gözlenen çevresel özelliği ve davranışına yönelik deliller 
stratosferik ozon tabakasının yapısı ve/veya fonksiyonu için bir zararlılık oluşturabileceğini gösteriyorsa 
ozon tabakasına zararlı kategori 1 olarak sınıflandırılacaktır. 

K
İM

YA
S

A
L R

İS
K

 E
T

M
E

N
LE

R
İ



164

ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ
İŞVERENLERİ SENDİKASI

KİMYASALLARIN İSİMLENDİRİLMESİ, ETİKETLENMESİ VE SINIFLANDIRILMASI 

NFPA 704 işaretleme sistemi tehlikeli maddeleri aşağıda belirtilen sınıflarda incelemektedir: 

 Sağlık 
 Yanıcılık 
 Reaktiflik 

Sistem kimyasal maddelerin tehlikelerini, en yükseği dört olmak üzere 4 ile 0 arasında değişen sayısal değerlerle 
göstermektedir. 

Tehlike işaretlemeleri çapraz şekilde yapılmaktadır. Bunlardan saat 9 yönündeki çeyrek kare sağlık, saat 12 
yönündeki çeyrek kare yanıcılık, saat 3 yönündeki çeyrek kare ise reaktiflik derecelendirilmesi için 
kullanılmaktadır. Ayrıca mavi renk sağlık, kırmızı renk yanıcılık, sarı renk ise reaktiflik için kullanılır. Çapraz karenin 
alt kısmında, saat 6 yönünde kalan çeyrek kare ise ileride detaylı olarak incelenecek olan Özel Riskler için 
kullanılır, bu alan için herhangi bir renk önerilmez. 

 

Şekil-1: NFPA 704 İşaretleme Karesi 

Sistemde kullanılacak işaretleme karelerin ve rakamların genel özellikleri aşağıda gösterilmiştir: 

Şekil-2: NFPA 704 İşaretleme Karesi ve Rakamları 

Tablo-2 NFPA 704’de kullanılan rakamların ve yerleştirilen karelerin ölçülerini göstermektedir. 

  Tablo-2: Sistemde Kullanılan Ölçüler (mm (inç)) 
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Şekil-3’de ise yukarıda belirtilen açıklamalar ve ölçüler göz önüne alınarak hazırlanmış NFPA-704 derecelendirme 
karesi görülmektedir: 
 

Şekil-3: NFPA 704 Karesi Örneği 

SAĞLIĞA ZARARLI RİSKLERİN DERECELENDİRİLMESİ 

Bu bölümde tehlikeli kimyasal maddelerin tüm vücut, göz ve/veya deri ile temasları, solunmaları ya da 
yutulmaları sonucu meydana gelecek kişisel zararlar derecelendirilecektir. Tehlikeli kimyasallarla düşük 
konsantrasyonlarda uzun süreli temas sonucu ortaya çıkabilecek kronik rahatsızlıklar ile yanma sonucu ortaya 
çıkan ısı ve patlamaların sağlık üzerindeki etkisine bu sınıfta yer verilmemiştir. Söz konusu tehlikeler tablo-3’de 
derecelendirilmiştir: 

Tablo-3: Sağlık Tehlikelerinin Derecelendirilmesi. 

TEHLİKE DERECESİ DERECELENDİRME KRİTERLERİ 

4 - Acil Durum 
Şartları Altında 
Ölümcül 
Olabilen 
Maddeler 

LC50 Akut solunumsal zehirlilik değeri 1000 ppm’e eşit ya da daha az olan gazlar. 

LC50 değeri 1000 ppm’e eşit ya da daha az olan sıvılardan, 20 ºC’deki (68 ºF) doymuş buhar 
konsantrasyonu LC50 Akut solunumsal zehirlilik değerinden 10 kat ya da daha fazla zehirli 
olanlar. 

LC50 Akut solunumsal zehirlilik değeri 0,5 Mg/L’ye eşit yacda daha az olan tozlar ve sisler. 

LD50 Akut dermal zehirlilik değeri 40 Mg/Kg’ye eşit ya da daha az olan maddeler. 

LD50 Akut oral zehirlilik değeri 5 Mg/Kg’ye eşit ya da daha az olan maddeler. 

3- Acil Durum 
Şartları Altında 
Kalıcı ve Ciddi 
Sağlık 
Sorunlarına 
Olabilen 
Maddeler 

LC50 Akut solunumsal zehirlilik değeri 1000 ppm’den büyük ancak 3000 ppm’e eşit ya da 
daha az olan gazlar. 

LC50 değeri 3000 ppm’e eşit ya da daha az olan ve 4. sınıfa girmeyen sıvılardan, 20 ºC’deki 
(68 ºF) doymuş buhar konsantrasyonu LC50 Akut solunumsal zehirlilik değerine eşit ya da 
daha az olanlar. 

LC50 Akut solunumsal zehirlilik değeri 0,5 Mg/L’den büyük ancak 2 Mg/L’den küçük ya da 
eşit olan tozlar ve sisler. 

LD50 Akut dermal zehirlilik değeri 40 Mg/Kg’den büyük ancak 200 Mg/Kg’ye eşit ya da daha 
az olan maddeler. 

LD50 Akut oral zehirlilik değeri 5 Mg/Kg’den büyük ancak 50 Mg/Kg’ye eşit ya da daha az 
olan maddeler. 

Solumum yolu için tahriş edici özellikteki maddeler. Göz için tahriş edici veya körlük 
oluşturucu özellikteki maddeler. 

Cilt için tahriş edici özellikteki maddeler 

Doku hasarı ya da kısmi donmalara denen olan krojenik gazlar. 

Kaynama noktası -55 ºC (-66,5 ºF)’ye eşit ya da daha düşük olan LPG gazları. 
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2 - Acil Durum 
Şartları Altında Geçi 
Yaralanmalara 
Neden Olabilen 
Maddeler 

LC50 Akut solunumsal zehirlilik değeri 3000 ppm’den büyük ancak 5000 ppm’e 
eşit ya da daha az olan gazlar. 

LC50 değeri 5000 ppm’e eşit ya da daha az olan ve 3. ya da 4. sınıfa girmeyen 
sıvılardan, 20 ºC’deki (68 ºF) doymuş buhar konsantrasyonu LC50 Akut 
solunumsal zehirlilik değerinin 1/5’ine eşit ya da daha az olanlar. 

LC50 Akut solunumsal zehirlilik değeri 2 Mg/L’den büyük ancak 10 Mg/L’den 
küçük ya da eşit olan tozlar ve sisler. 

LD50 Akut dermal zehirlilik değeri 200 Mg/Kg’den büyük ancak 1000 Mg/Kg’ye 
eşit ya da daha az olan maddeler. 

LD50 Akut oral zehirlilik değeri 50 Mg/Kg’den büyük ancak 500 Mg/Kg’ye eşit 
ya da daha az olan maddeler. 

Kaynama noktası -30 ºC (-22 ºF) ile -55 ºC (-66,5 ºF) arasında olan ve maruziyet 
süresine bağlı olarak ciddi doku hasarlarına yol açabilen LPG gazları. 

Gözde ciddi tahrişlere neden olan, göz yaşartıcı özellikte kimyasal maddeler. 

Deri için birinci derecede tahriş edici ve hassaslaştırıcı maddeler. 

Solunum yolunu tahriş edici maddeler. 

1  -Acil Durum 
Şartları Ciddi 
Tahrişlere Neden 
olabilen maddeler 

LC50 Akut solunumsal zehirlilik değeri 5000 ppm’den büyük ancak 10000 
ppm’e eşit ya da daha az olan gazlar ve buharlar. 

 LC50  Akut  solunumsal zehirlilik  değeri 10 Mg/L’den büyük  ancak  200  
Mg/L’den  küçük   yada  eşit   olan tozlar ve sisler.  

LD50 Akut dermal zehirlilik değeri 1000 Mg/Kg’den büyük ancak 2000 
Mg/Kg’ye eşit ya da daha az olan maddeler.  

LD50 Akut oral zehirlilik değeri 500 Mg/Kg’den büyük ancak 2000 Mg/Kg’ye eşit 
ya da daha az olan Maddeler.  

Solunum yolu, göz ve cilt için az-orta dereceli tahrişlere neden olabilen 
maddeler. 

0  - Acil Durum 
Şartları Altında 
Önemli Riskler 
Ortaya Çıkarmayan 
Maddeler 

LC50 Akut solunumsal zehirlilik değeri 10000 ppm’den büyük olan 
gazlar ve buharlar.  

LC50 Akut solunumsal zehirlilik değeri 200 Mg/L’den büyük tozlar ve sisler. 

 LD50 Akut dermal zehirlilik değeri 2000 Mg/Kg’den büyük olan olan maddeler.  

LD50 Akut oral zehirlilik değeri 2000 Mg/Kg’den daha çok olan maddeler.  

Solunum yolu, göz ve cilt için tahrişlere neden olmayan maddeler. 
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Sağlık risklerinin derecelendirilmesinde NFPA-704/2007 versiyonunda, tablo-4’deki verilere ek olarak miktarsal 
sınıflandırma da yapılmıştır. Miktarsal değerlendirmelerde bölüm 3.1.1.’de tanımlanan oral LD50, dermal LD50, ve 
solunumsal LC50 değerleri kullanılmaktadır. Söz konusu derecelendirme tablo-4’de gösterilmiştir: 

Tablo-4: Sağlık Tehlikelerinin Miktarsal Derecelendirilmesi 

Tehlike Sınıfı 

Gaz/Buhar 
Toz/Sis 

Solunumu 
LC50 

(mg/L) 

Oral LD50 
(mg/Kg) 

Dermal 
LD50 

(mg/Kg) 
Deri/Göz Teması Solunan 

LC50 (ppm) 

Doymuş 
Buhar 

Derişimi 

(ppm) 

4 0-1000 ≥10 0-0.5 0-0.5 0-40 ---------- 

3 1001- 3000 1-10 0.51-2 5.01-50 40.1-200 Aşındırıcı, kalıcı göz 
hasarları. 

2 3001- 5000 0.2-1 2.01-10 50.1-500 201-1000 
Yüksek tahribat, kalıcı 
rahatsızlıklar, pH≤2 ya 
da ≥11,5 ise aşındırıcı 

1 5001 -
10.000 0-0.2 10.01-200 501- 2000 1001-2000 Az-orta derece göz 

tahribatı 

0 >10.000 0-0.2 >200 >2000 >2000 Genellikle tahriş edici 
değildir. 

Kaynak: NFPA-704 Kimyasal Maddelerin Tehlikelerinin ve Acil Durum Önlemlerinin Tanımlanması Standart 
Sistemi- 2007 versiyonu, (2007), NFPA Yayınları 
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YANICILIK RİSKLERİNİN DERECELENDİRİLMESİ 

NFPA-704 standart sisteminde tehlikeli kimyasal maddelerin ikinci sınıflandırılma şekli yanıcılık özelliklerine göredir. 
NFPA-704 karesinin en üst kısmında kırmızı alan içinde yanıcılık özelliği derecelendirilmektedir. Tehlikeli kimyasal 
maddelerin yanma duyarlılıklarına göre NFPA-704 standartlarındaki derecelendirilmesi tablo- 5’de gösterilmiştir: 

Tablo-5: Tehlikeli Kimyasal Maddelerin Yanma Duyarlılık Derecelendirilmesi 

TEHLİKE DERECESİ DERECELENDİRME KRİTERLERİ 

4 – Atmosferik basınç 
ve normal ortam 
koşullarında hızlıca ya 
da tamamen 
buharlaşan veya 
havadaki dispers 
parçacıkları 
yanmaya hazır halde 
bulunan maddeler. 

Yanıcı gazlar. 

Yanıcı krojenik maddeler. 

Basınç altında sıvı halde bulunan, 22,8  ºC  (73ºF)’nin altında parlama ve 37,8ºC 
(100ºF)’nın altında kaynama noktasına sahip gaz veya sıvı haldeki maddeler. 

Havaya maruz kaldığında kendiliğinden tutuşan maddeler. 

Ağırlıkça %0,5’den çok yanıcı ya da parlayıcı solvent içeren katı maddeler. 

3- Hemen her türlü 
ortamda tutuşabilen 
katılar ve sıvılar, 
hemen her türlü 
ortamda hava ile 
karışımları yanmaya 
hazır olan maddeler. 

22,8 ºC (73 ºF)’nin üstünde parlama ve 37,8 ºC (100 

ºF)’nın üstünde kaynama noktasına sahip gaz veya sıvı haldeki maddeler. 

Tutuşma riski yüksek toz bulutları oluşturan kalınlığı 

75 mikrometreden daha ince katı partiküller (Aleminyum, Zirkonyum, Titanyum ve 
Bis-fenol A gibi tozlar). 

Oksijene bulaşması durumunda aşırı hızlı yanan maddeler (örnek: kirli nitroselüloz ve 
pek çok organik peroksidler). 

2 – Tutuşması için orta 
derecede ısıtılması 
gereken ya da 
yüksek sıcaklıktaki 
ortamlara ihtiyaç 
duyan maddeler. 

37,8 ºC (100 ºF)’nin üstünde parlama ve 93,4 ºC (200 

ºF)’nın üstünde kaynama noktasına sahip gaz veya sıvı haldeki maddeler. 

Tutuşma riski orta dereceli olan toz bulutları oluşturan kalınlığı 420 mikrometreden 
daha ince katı partiküller. 

Lifli, talaş ya da parçalı halde hızlı yanan ve aniden parlayan alev oluşturma riskine 
sahip Pamuk, sisal, kenevir gibi maddeler.  

Yanıcı buharlar yayabilen katı/yarı katı maddeler. 
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1 - Tutuşması için Ön 
Isıtma Gereken 
Maddeler. Bu gruptaki 
maddelerin 
tutuşabilmesi için 
normal ortam 
koşullarında önemli 
derecede ön ısıtma 
gerekir. 

ASTM D 6668 metoduna göre 815.5ºC   (1500ºF)’de 5 dakika sıcaklığa maruz 
bırakıldığında yanan, yanma indexi F değeri 0 ile 1 arasında olan maddeler. 

Parlama noktası 93,4 ºC (200 ºF)’nın üzerinde olan sıvılar, katılar ve yarı katılar. 

CFR 173 ‘Kalıcı Yanma Test Metodu’na göre kalıcı yanmayan ve Parlama noktası 35 
ºC (95 ºF)’nın üzerinde olan sıvılar. 

Ağırlıkça %85’i ya da daha fazlası suda yanıcılığı olmayan bir katı/sıvı maddeden 
oluşan suda çözünebilir çözelti veya dispersiyon içerisindeki Parlama noktası 35 ºC 
(95 ºF)’nın üzerinde olan sıvılar. 

ASTM D 92 metoduna göre kaynama noktasına kadar ya da açık fiziksel değişim 
görülene kadar test edildiğinde, yanma noktası bulunmayan sıvılar. 

420 Mikrometreden daha büyük çaplı toz, granül ve tanecikli yapıdaki maddeler. 

Normal ortam şartlarında patlayıcı olmayan ve kalınlığı 420 ikrometreden daha 
kalın katı partiküller (PVC gibi). 

Genel olarak yanıcı olan tüm maddeler. 

0- Ateş Altında 
Yanmayan Maddeler. 
Doğası gereği yanıcı 
olmayan taş, beton 
vb 

ASTM D 6668 metoduna göre 815.5ºC (1500ºF) 5 dakika sıcaklığa maruz 
bırakıldığında yanmayan maddeler. 
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KİMYASALLARIN GÜVENLİK RİSKLERİNİ BELİRLEYEN ETMENLER 

Kimyasalların neden oldukları yanma, parlama patlamanın kontrol altına alınması için kimyasalların özellikleri ve 
verebilecekleri zararlar bilinmeli ve risk değerlendirmesi yapılmalıdır. 

Yanma sıcaklığı: Alevin sürekliliğini kendi kendine sağladığı sıcaklığa yanma noktası denir, Böylece alev sıvı 
buharının sürekli yanmasını sağlar Parlama noktasında alevin kalıcı olması gerekmez, Yanma noktası genellikle 
parlama noktasının birkaç derece üzerinde bir sıcaklıktır. 

Parlama sıcaklığı: Parlayıcı sıvıların hemen sıvı yüzeyinde veya kaplarının içinde hava ile tutuşabilir yeterli buhar 
çıkardıkları en düşük sıcaklık veya havadaki uçucu yanabilen madde buharlarının bir alevle teması sırasında 
tutuşabildiği en düşük sıcaklıktır Parlama noktası düştükçe maddenin tutuşması kolaylaşır, 

Patlama (Parlama) limitleri: Yanıcı veya parlayıcı sıvıların buharları hava ile uygun oranlarda biriktiğinde ve 
ortamda bir tutuşturma kaynağı varsa hızlı bir yanma veya patlama olur. Bu uygun orana parlama aralığı veya 
patlama aralığı denir 

Patlama Alt limiti (LEL) (alt parlama limiti olarak da ifade edilir. LFL): Havadaki buhar yüzdesinin bir yangın veya 
patlama oluşturması için gerekli olan en alt seviyesidir. Bunun altındaki konsantrasyonlarda yakıt (madde) yeterli 
olmadığından yangın olmaz ve karışım bu anlamda fakir karışım olarak nitelendirilir 

Patlama Üst limiti (UEL) (üst parlama limiti olarak da ifade edilir UFL) Havadaki buhar yüzdesinin bir yangın veya 
patlama oluşturması için gerekli olan en üst seviyesidir Bunun üstündeki konsantrasyonlarda hava (oksijen) yeterli 
olmadığından yangın olmaz ve karışım bu anlamda zengin karışım olarak nitelendirilir. 

Kaynama noktası: Maddenin kaynadığı veya sıvıdan buhara veya gaz fazına geçtiği ve yüzeyde buhar 
kabarcıkları oluşturduğu sıcaklıktır. Başka bir değişle meydana gelen buhar basıncının atmosfer basıncına eşit 
olduğu sıcaklıktır. Atmosferik basıncı azaltıp çoğaltarak sıvının kaynama noktasını değiştirmek mümkündür. 
Kaynama noktasında ki 1 gram maddenin sıvı halinden gaz haline geçmesi için gerekli olan ısı miktarı o 
maddenin potansiyel buharlaşma ısısıdır, 

Fiziksel koşullar; Kimyasalın depolama koşulları, kullanım koşulları, fiziksel hali (katı, sıvı, gaz, ortama dağılmış, toz, 
duman, buhar buğu halinde olup olmadığı, basınç altında olup olmadığı, büyük yüzeyler halinde bulunup 
bulunmadığı gibi parlama noktasına ulaşabileceği koşullardır. 

Örneğin gazyağı eğer atomize halde bulunursa alevlenme noktasından daha düşük sıcaklıkta da parlayabilen 
buharlar üretir. 

Pek çok kimyasalın buharları havadan ağırdır bu da kimyasalın ortaya çıkarabileceği riski önemli ölçüde etkiler 
ve buharlarının havadan ağır olması nedeniyle çok geniş bir mesafeye yayılarak çalışma yerinin çek uzağında, 
bodrum niteliğindeki yerlerde parlayacak konsantrasyona ulaşabilirler 

Reaksiyona giren kimyasallar: Diğer bir etken kimyasalların birbirini etkileme riskidir, Ortam bir kimyasalın 
alevlenme noktasına kadar ısınması için yeterli olmayabilir ancak bu kimyasalın yakınında bulunan ve alevlenme 
noktası düşük başka bir kimyasal için uygun olabilir. Bu durumda ikinci kimyasal yanarak ortama ısı yayabilir ve 
bu suretle diğer kimyasalın da alevlenme noktasına ulaşmasına neden olabilir. Bu nedenle zararlı kimyasalların 
depolanması çok önemlidir. 
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III-KİMYASALLARLA İLGİLİ MEVZUAT VE UYGULAMALARI 

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

Yayımlandığı Resmî Gazete Tarihi/Sayısı: 12.08.2013/28733    

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören 
kimyasal maddelerin etkilerinden kaynaklanan mevcut veya ortaya çıkması muhtemel risklerden çalışanların 
sağlığını korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için asgari şartları belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve 
kimyasal maddelerin bulunduğu, kullanıldığı veya herhangi bir şekilde işlem gördüğü tüm işyerlerini kapsar. 

(2) Sağlık ve güvenlik önlemleri özel mevzuatla düzenlenen; kimyasal maddelerle çalışmalarda, radyoaktif 
maddelerle çalışmalarda, zararlı kimyasal maddelerin işyeri dışında taşınmasında, sözü edilen özel mevzuatta 
belirtilen önlemler ile birlikte bu Yönetmeliğin uygulama kabiliyeti olan hükümleri de uygulanır. 

(3) 6/8/2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kanserojen veya Mutajen Maddelerle 
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydı ile işyerinde 
bulunan kanserojen ve mutajen maddeler ile ilgili olarak bu Yönetmelik hükümleri de uygulanır. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 

a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak, 

b) 7/4/1998 tarihli ve 1998/24/EC sayılı, 29/5/1991 tarihli ve 1991/322/EEC sayılı, 8/6/2000 tarihli ve 
2000/39/EC sayılı, 7/2/2006 tarihli ve 2006/15/EC sayılı, 17/12/2009 tarihli ve 2009/161/EU sayılı Avrupa 
Parlamentosu ve Konseyi Direktiflerine paralel olarak, hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Alerjik madde: Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet meydana getirme özelliği 
olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakteristik olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan 
maddeleri, 

b) Alevlenir madde: Parlama noktası 21°C - 55°C arasında olan sıvı haldeki maddeleri, 

c) Aşındırıcı madde: Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen maddeleri, 

ç) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 

d) Biyolojik sınır değeri: Kimyasal maddenin ve metabolitinin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun 
ve etki göstergesinin üst sınırını, 

e) Çevre için tehlikeli madde: Çevre ortamına girdiğinde çevrenin bir veya birkaç unsuru için hemen veya 
sonradan kısa veya uzun süreli tehlikeler gösteren maddeleri, 

f) Çok kolay alevlenir madde: 0°C’den düşük parlama noktası ve 35°C’den düşük kaynama noktasına 
sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki 
maddeleri, 

g) Çok toksik madde: Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde 
insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeleri, 

ğ) Kanserojen madde: Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 
Hakkında Yönetmelikte tanımlanan kanserojen maddeyi, 

h) 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 karışımları, 

ı) Kimyasal maddelerin kullanıldığı işlemler: Bu maddelerin üretilmesi, işlenmesi, kullanılması, depolanması, 
taşınması, atık ve artıkların arıtılması veya uzaklaştırılması işlemlerini, 
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i) Kolay alevlenir madde: Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında hava ile temasında ısınabilen ve 
sonuç olarak alevlenen maddeyi veya ateş kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden yanabilen ve ateş 
kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı haldeki maddeyi veya parlama noktası 
21°C’nin altında olan sıvı haldeki maddeyi veya su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarda, çok kolay 
alevlenir gaz yayan maddeleri, 

j) Mesleki maruziyet sınır değeri: Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalışanların solunum 
bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırını, 

k) Mutajen madde: Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 
Hakkında Yönetmelikte tanımlanan mutajen maddeyi, 

l) Oksitleyici madde: Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli 
ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddeleri, 

m) Patlayıcı madde: Atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile ekzotermik reaksiyon verebilen 
ve/veya kısmen kapatıldığında ısınma ile kendiliğinden patlayan veya belirlenmiş test koşullarında patlayan, 
çabucak parlayan katı, sıvı, macunumsu, jelatinimsi haldeki maddeleri, 

n) Sağlık gözetimi: Çalışanların belirli bir kimyasal maddeye maruziyetleri ile ilgili olarak sağlık durumlarının 
belirlenmesi amacıyla yapılan değerlendirmeleri, 

o) Solunum bölgesi: Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin, 
başın ön kısmında kalan yarısını, 

ö) Tahriş edici madde: Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında lokal 
eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen, aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan maddeleri, 

p) Tehlikeli kimyasal madde: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, toksik, çok 
toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli 
özelliklerden bir veya birkaçına sahip maddeleri ve müstahzarları veya yukarıda sözü edilen sınıflamalara 
girmemekle beraber kimyasal, fiziko-kimyasal veya toksikolojik özellikleri ve kullanılma veya işyerinde 
bulundurulma şekli nedeni ile çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek maddeleri veya 
mesleki maruziyet sınır değeri belirlenmiş maddeleri, 

r) Toksik madde: Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan 
sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeleri, 

s) Üreme için toksik madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde erkek ve 
dişilerin üreme fonksiyon ve kapasitelerini azaltan ve/veya doğacak çocuğu etkileyecek kalıtımsal olmayan 
olumsuz etkileri meydana getiren veya olumsuz etkilerin oluşumunu hızlandıran maddeleri, 

ş) Zararlı madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde 
akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeleri, 

ifade eder. 

İşverenin Yükümlülükleri 

Genel yükümlülük 

MADDE 5 – (1) İşveren, kimyasal maddelerle çalışmalarda, çalışanların bu maddelere maruziyetini önlemek, 
bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve çalışanların bu maddelerin tehlikelerinden korunması için 
gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür. 

Risk değerlendirmesi 

MADDE 6 – (1) İşveren, işyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve tehlikeli 
kimyasal madde bulunması halinde, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden olumsuz etkilerini belirlemek üzere, 
29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 
Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür. 

(2) Kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlar 
özellikle dikkate alınır: 

a) Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları. 

b) İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu. 

c) Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi. 
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ç) Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı. 

d) Bu Yönetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet sınır değerleri ve biyolojik sınır değerleri. 

e) Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi. 

f) Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları. 

g) Birden fazla kimyasal madde ile çalışılan işlerde, bu maddelerin her biri ve birbirleri ile etkileşimleri. 

(3) İşveren, tedarikçiden veya diğer kaynaklardan risk değerlendirmesi için gerekli olan ek bilgileri edinir. 
Bu bilgiler, kullanıcılara yönelik olarak, varsa kimyasal maddelerin yürürlükteki mevzuatta yer alan özel risk 
değerlendirmelerini de içerir. 

(4) Tehlikeli kimyasal maddeler içeren yeni bir faaliyete ancak risk değerlendirilmesi yapılarak belirlenen 
her türlü önlem alındıktan sonra başlanır. 

Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda alınması gereken önlemler 

MADDE 7 – (1) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden riskler 
aşağıdaki önlemlerle ortadan kaldırılır veya en az düzeye indirilir: 

a) İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu yapılır. 

b) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar, en az sayıda çalışan ile yapılır. 

c) Çalışanların maruz kalacakları madde miktarlarının ve maruziyet sürelerinin mümkün olan en az 
düzeyde olması sağlanır. 

ç) İşyerinde kullanılması gereken kimyasal madde miktarı en az düzeyde tutulur. 

d) İşyeri bina ve eklentileri her zaman düzenli ve temiz tutulur. 

e) Çalışanların kişisel temizlikleri için uygun ve yeterli şartlar sağlanır. 

f) Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların işyerinde en uygun şekilde işlenmesi, kullanılması, taşınması 
ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılır. 

g) İkame yöntemi uygulanarak, tehlikeli kimyasal madde yerine çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden 
tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde kullanılır. Yapılan işin özelliği nedeniyle ikame yöntemi 
kullanılamıyorsa, risk değerlendirmesi sonucuna göre ve öncelik sırasıyla aşağıdaki tedbirler alınarak risk azaltılır: 

1) Çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek bakım onarım işleri de dahil tehlikeli 
kimyasal maddelerle çalışmalarda ve teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak uygun proses ve mühendislik 
kontrol sistemleri seçilir ve uygun makine, malzeme ve ekipman kullanılır. 

2) Riski kaynağında önlemek üzere; uygun iş organizasyonu ve yeterli havalandırma sistemi kurulması gibi 
toplu koruma önlemleri uygulanır. 

3) Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden çalışanların toplu olarak korunması için alınan 
önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kişisel korunma yöntemleri uygulanır. 

ğ) Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve gözetim sağlanır. 

h) İşveren, çalışanların sağlığı için risk oluşturabilecek kimyasal maddelerin düzenli olarak ölçümünün ve 
analizinin yapılmasını sağlar. İşyerinde çalışanların kimyasal maddelere maruziyetini etkileyebilecek koşullarda 
herhangi bir değişiklik olduğunda bu ölçümler tekrarlanır. Ölçüm sonuçları, bu Yönetmelik eklerinde belirtilen 
mesleki maruziyet sınır değerleri dikkate alınarak değerlendirilir. 

ı) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirirken, bu maddenin birinci fıkrasının (h) 
bendinde belirtilen ölçüm sonuçlarını da göz önünde bulundurur. Mesleki maruziyet sınır değerlerinin aşıldığı her 
durumda, işveren bu durumun en kısa sürede giderilmesi için koruyucu ve önleyici tedbirleri alır. 

i) 30/4/2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların Patlayıcı Ortamların 
Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla işveren, risk değerlendirmesi 
sonuçlarını ve risk önleme prensiplerini temel alarak, çalışanları kimyasal maddelerin fiziksel ve kimyasal 
özelliklerinden kaynaklanan tehlikelerden korumak için, bu maddelerin işlenmesi, depolanması, taşınması ve 
birbirini etkileyebilecek kimyasal maddelerin birbirleriyle temasının önlenmesi de dâhil olmak üzere, yapılan işin 
özelliğine uygun olarak aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre teknik önlemleri alır ve idari düzenlemeleri yapar: 
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1) İşyerinde parlayıcı ve patlayıcı maddelerin tehlikeli konsantrasyonlara ulaşması ve kimyasal olarak 
kararsız maddelerin tehlikeli miktarlarda bulunması önlenir. Bu mümkün değilse, 

2) İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynakların bulunması önlenir. Kimyasal 
olarak kararsız madde ve karışımların zararlı etki göstermesine sebep olabilecek şartlar ortadan kaldırılır. Bu da 
mümkün değilse, 

3) Parlayıcı ve/veya patlayıcı maddelerden kaynaklanan yangın veya patlama halinde veya kimyasal 
olarak kararsız madde ve karışımlarının zararlı fiziksel etkilerinden çalışanların zarar görmesini önlemek veya en 
aza indirmek için gerekli önlemler alınır. 

j) İş ekipmanı ve çalışanların korunması için sağlanan koruyucu sistemlerin tasarımı, imali ve temini, sağlık 
ve güvenlik yönünden yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yapılır. İşveren, patlayıcı ortamlarda kullanılacak 
bütün donanım ve koruyucu sistemlerin 30/12/2006 tarihli ve 26392 4 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik (94/9/AT)  
hükümlerine uygun olmasını sağlar. 

k) Patlama basıncının etkisini azaltacak düzenlemeler yapılır. 

l) Tesis, makine ve ekipmanın sürekli kontrol altında tutulması sağlanır. 

m) İşyerlerinde, sıvı oksijen, sıvı argon ve sıvı azot bulunan depolama tanklarının yerleştirilmesinde Ek-4’te 
belirtilen asgari güvenlik mesafelerine uyulur. 

Acil durumlar 

MADDE 8 – (1) İşveren, 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde Acil Durumlar 
Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla işyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden 
kaynaklanacak acil durumlarda özellikle aşağıdaki hususlar dikkate alınır: 

a) Acil durumların olumsuz etkilerini azaltacak önleyici tedbirler derhal alınır ve çalışanlar durumdan 
haberdar edilir. Acil durumun en kısa sürede normale dönmesi için gerekli çalışmalar yapılır ve etkilenmiş alana 
sadece bakım, onarım ve zorunlu işlerin yapılması için acil durumlarda görevlendirilen çalışanlar ile işyeri dışından 
olay yerine intikal eden ekiplerin girmesine izin verilir. 

b) Etkilenmiş alana girmesine izin verilen kişilere uygun kişisel koruyucu donanım ve özel güvenlik ekipmanı 
verilir ve acil durum devam ettiği sürece kullanmaları sağlanır. Uygun kişisel koruyucu donanımı ve özel güvenlik 
ekipmanı bulunmayan kişilerin etkilenmiş alana girmesine izin verilmez. 

c) Tehlikeli kimyasallarla ilgili bilgiler ve acil durum müdahale ve tahliye prosedürleri kullanıma hazır 
bulundurulur. İşyerindeki acil durumlarda görevlendirilen çalışanların ve işyeri dışındaki ilk yardım, acil tıbbi 
müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele gibi konularda faaliyet gösteren kuruluşların bu bilgilere ve 
prosedürlere kolayca ulaşabilmeleri sağlanır. Bu bilgiler; 

1) İşyerindeki acil durumlarda görevlendirilen çalışanların ve işyeri dışındaki ilk yardım, acil tıbbi müdahale, 
kurtarma ve yangınla mücadele gibi konularda faaliyet gösteren kuruluşların önceden hazır olabilmeleri ve 
uygun müdahaleyi yapabilmeleri için, yapılan işteki tehlikeleri, alınacak önlemleri ve yapılacak işleri, 

2) Acil durumda ortaya çıkması muhtemel özel tehlike ve yapılacak işler hakkındaki bilgileri, içerir. 

Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi 

MADDE 9 – (1) İşveren, 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla çalışanların ve temsilcilerin eğitimini ve 
bilgilendirilmelerini sağlar.  Bu eğitim ve bilgilendirilmeler özellikle aşağıdaki hususları içerir: 

a) Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgileri. 

b) İşyerinde bulunan veya ortaya çıkabilecek tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili bu maddelerin tanınması, 
sağlık ve güvenlik riskleri, meslek hastalıkları, mesleki maruziyet sınır değerleri ve diğer yasal düzenlemeler 
hakkında bilgileri. 

c) Çalışanların kendilerini ve diğer çalışanları tehlikeye atmamaları için gerekli önlemleri ve yapılması 
gerekenleri. 

ç) Tehlikeli kimyasal maddeler için tedarikçiden sağlanan Türkçe malzeme güvenlik bilgi formları 
hakkındaki bilgileri. 

d) Tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar, boru tesisatı ve benzeri tesisatla ilgili mevzuata 
uygun olarak etiketleme/kilitleme ile ilgili bilgileri. 
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(2) Tehlikeli kimyasallarla yapılan çalışmalarda çalışanlara veya temsilcilerine verilecek eğitim ve bilgiler, 
yapılan risk değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan riskin derecesi ve özelliğine bağlı olarak, sözlü talimat ve yazılı 
bilgilerle desteklenmiş eğitim şeklinde olur. Bu bilgiler değişen şartlara göre güncellenir. 

(3) Kimyasal madde üreticileri veya tedarikçileri, işverenin talep etmesi halinde, risk değerlendirmesi için 
gerekli olan, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan hususlar ile ilgili tüm bilgileri vermek zorundadır. 

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımının sağlanması 

MADDE 10 – (1) İşveren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda 6331 sayılı Kanunun 18 inci 
maddesine uygun olarak çalışanların ve/veya temsilcilerinin görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Yasaklar 

MADDE 11 – (1) Ek-3’te liste halinde belirtilen kimyasal maddelerle yapılacak çalışmalarda aşağıda belirtilen 
hususlara uyulur: 

a) Çalışanların, Ek-3’te belirtilen kimyasal maddelerden veya bu maddelerin kullanıldığı işlemlerden 
kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerinden korunması için bu maddelerin belirtilen oranlardan fazla bulunması 
halinde bu maddelerin üretilmesi, kullanılması ve işlemlerin yapılması yasaktır. 

b) Ancak, tam kapalı sistemlerde, mümkün olan en az miktarlarda ve çalışanların bu maddelere 
maruziyetlerinin önlenmesi şartı ile Bakanlıktan izin alınarak Ek-3’te belirtilen maddelerle sadece aşağıdaki 
hallerde çalışma yapılır; 

1) Bilimsel araştırma ve deneylerde, 

2) Yan ürünlerde veya atık maddelerde bulunan bu maddelerin ayrılması işlerinde, 

3) Teknoloji gereği ara madde olarak kullanılması zorunlu olan üretimlerde. 

c) (b) bendinde belirtilen çalışmalar için izin isteyenler; 

1) İzin isteme nedeni, 

2) Kimyasal madde veya maddelerin yıllık kullanım miktarları, 

3) Bu maddelerde çalışacakların sayısı, 

4) Maddelerin kullanılacağı işler, reaksiyonlar ve prosesler, 

5) Çalışanların bu maddelere maruziyetini önlemek için alınan önlemler, 

Sağlık gözetimi 

MADDE 12 – (1) 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca; 

a) Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda sağlık yönünden risk altında olduğu saptanan çalışanlar uygun 
sağlık gözetimine tabi tutulur. 

b) İşyerinde koruyucu önlemlerin alınmasında sağlık gözetimi sonuçları dikkate alınır ve bu gözetimler 
özellikle; 

1) Belirli bir hastalık veya sağlık yönünden olumsuz bir etkilenmeye neden olduğu bilinen tehlikeli kimyasal 
maddeye maruziyetin söz konusu olduğu, 

2) Çalışanların özel çalışma şartlarında hastalık veya etkilenmenin ortaya çıkma olasılığının bulunduğu, 

3) Çalışanlar üzerinde yapılacak tetkiklerin oluşturduğu riskin kabul edilebilir düzeyde olduğu, 

durumlarda yapılır. 

c) Bu gözetimler, hastalık ve etkilenmeyi tespit edecek geçerli tekniklerin bulunduğu durumlarda yapılır. 

ç) Ek-2’de belirtilen biyolojik sınır değeri bulunan tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda, aynı ek’teki 
prosedüre uygun sağlık gözetimi yapılır. Çalışanlar bu işe başlamadan önce bu durumdan haberdar edilir. 

d) Sağlık gözetimine tabi tutulan her çalışan için kişisel sağlık ve maruziyet kayıtları tutulur ve güncellenir. 
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e) Kişisel sağlık ve maruziyet ile ilgili kayıtlar, yapılan sağlık gözetimi ve kişinin maruziyet düzeyi izleme 
sonuçlarının bir özetini içerir. Sağlık gözetiminde biyolojik izleme ve gerekli incelemeler yer alır. 

f) İleriki bir tarihte değerlendirilmesi açısından, sağlık ve maruziyet ile ilgili kayıtlar, gizliliği de dikkate alarak, 
uygun bir şekilde tutulur ve muhafaza edilir. 

g) Kayıtların bir örneği, istenmesi halinde Bakanlığa verilir. 

ğ) Çalışanlar, kendilerine ait sağlık muayene sonuçları ve etkilenme düzeylerine ait bilgileri görme hakkına 
sahiptir. 

h) İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde, işveren sağlık ve maruziyet kayıtlarını Sosyal Güvenlik Kurumu il 
müdürlüğüne teslim eder. 

ı) Sağlık gözetimi sonucunda; işyerinde tehlikeli kimyasal maddeye maruz kalan çalışanda, bu maddeden 
kaynaklanan tanımlanabilir bir hastalık veya olumsuz sağlık etkisi görülmesi veya biyolojik sınır değerin aşıldığının 
tespit edilmesi halinde, çalışan durumdan haberdar edilir ve kendisine yapılması gerekli sağlık gözetimi ile ilgili 
gerekli bilgi ve tavsiyeler verilir. Bu durumda; 

1) Yapılan risk değerlendirmesi gözden geçirilir ve gerek görülmesi halinde yenilenir. 

2) 7 nci maddeye göre riskin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik mevcut önlemler gözden geçirilir ve 
gereken önlemler alınır. 

3) Çalışanın yaptığı işten alınarak tehlikeli kimyasal maddeye maruziyet riskinin olmadığı başka bir işte 
çalıştırılması da dahil riskin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınmasında, işyeri hekiminin, 
iş güvenliği uzmanının, diğer uzman kişilerin veya Bakanlık yetkililerinin önerileri dikkate alınır. 

4) Tehlikeli kimyasal maddelere maruz kalan başka çalışanlar da varsa sağlık durumları kontrol edilir ve bu 
çalışanlar sürekli sağlık gözetimi altında tutulur. 

 

 

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 

Resmi Gazete Tarihi: 30.04.2013 Sayısı: 28633  

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı 
ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve 
patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde uygulanır. 

(2) Ancak; 

a) Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler ve tıbbi tedavi uygulanması, 

b) 1/4/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik 
(2009/142/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması, 

c) Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretilmesi, işlemlerden geçmesi, 
kullanımı, depolanması ve nakledilmesi, 

ç) Sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri, 

d) Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılan her türlü taşıma aracı hariç, uluslararası antlaşmaların ilgili 
hükümlerinin uygulandığı kara, hava ve su yolu taşıma araçlarının kullanılması, 

Bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 

a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak, 

b) 16/12/1999 tarihli ve 1999/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifine paralel olarak, hazırlanmıştır. 
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Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu, 

b) Patlamadan korunma dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların 
sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümanı, 

c) Patlayıcı ortam: Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu 
ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımı, 

ifade eder. 

İşverenin Yükümlülükleri 

Patlamaların önlenmesi ve patlamadan korunma 

MADDE 5 – (1) İşveren, patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, yapılan işlemlerin 
doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri alır. Bu önlemler alınırken aşağıda belirtilen temel 
ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyulur; 

a) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek, 

b) Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın 
tutuşmasını önlemek, 

c) Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen önlemler, gerektiğinde patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirlerle birlikte alınır. 
Alınan bu tedbirler düzenli aralıklarla ve işyerindeki önemli değişikliklerden sonra yeniden gözden geçirilir. 

Patlama riskinin değerlendirilmesi 

MADDE 6 – (1) İşveren, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk 
Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan 
kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde aşağıdaki hususları da dikkate alır: 

a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı, 

b) Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri, 

c) İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri, 

ç) Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü. 

(2) Parlama veya patlama riski değerlendirilirken patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya 
açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir. 

İşyerinin güvenli hale getirilmesi 

MADDE 7 – (1) Kanunun 5 inci maddesinde yer alan risklerden korunma ilkelerine ve bu Yönetmeliğin 5 inci 
maddesinde belirtilen hususlara uygun olarak çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için işveren: 

a) Çalışanların ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliği için tehlike arz eden patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan 
yerlerde güvenli çalışma şartlarını sağlar. 

b) Yapılan risk değerlendirmesi sonucuna göre, çalışanların sağlık ve güvenliği için tehlike arz eden patlayıcı 
ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde, çalışma süresince uygun teknik önlemleri aldırarak, bu kısımların gözetim 
altında tutulmasını sağlar. 

Koordinasyon görevi 

MADDE 8 – (1) Bir işyerinde birden fazla işverene ait çalışan bulunması durumunda, her işveren kendi kontrol 
alanına giren tüm hususlardan sorumlu olur. 

(2) Asıl işveren alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde işverenlerin Kanunda ve diğer kanunlarda belirtilen 
sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile asıl işveren, çalışanların sağlık ve güvenliklerine ilişkin tedbirlerin uygulanmasını 
koordine eder ve 10 uncu maddede belirtilen Patlamadan Korunma Dokümanında bu koordinasyonun amacı 
ve uygulanması için gerekli usul ve tedbirleri belirtir. 

(3) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, işyerlerinin 
bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. Yönetim, işyerlerinde patlayıcı 
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ortamlarla ilgili diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Bu 
uyarılara uymayan işverenleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir. 

Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin sınıflandırılması 

MADDE 9 – (1) İşveren; 

a) Patlayıcı ortam oluşması ihtimali olan yerleri Ek-1’de belirtildiği şekilde sınıflandırır. 

b) Bu fıkranın (a) bendine göre sınıflandırılmış olan bölgelerde Ek-2 ve Ek-3’te verilen asgari gereklerin 
uygulanmasını sağlar. 

c) Çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye atabilecek miktarda patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin girişine 
Ek-4’te verilen işaretleri yerleştirir. 

Patlamadan korunma dokümanı 

MADDE 10 – (1) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen 
hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar. 

(2) Patlamadan Korunma Dokümanında; 

a) Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği hususu, 

b) Bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler, 

c) İşyerinde Ek-1’e göre sınıflandırılmış yerler, 

ç) Ek-2 ve Ek-3’te verilen asgari gereklerin uygulanacağı yerler, 

d) Çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrolü ve bakımının 
güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı, 

e) İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş 
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine uygunluğu, 

yazılı olarak yer alır. 

(3) Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş 
organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek 
güncellenir. 

(4) İşveren, yürürlükteki mevzuata göre hazırladığı patlama riskini de içeren risk değerlendirmesini, dokümanları 
ve benzeri diğer raporları birlikte ele alabilir. 

İşyerleri ve iş ekipmanları için özel gerekler 

MADDE 11 – (1) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde, işverenler aşağıda belirtilen hususlara 
uymakla yükümlüdür: 

a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde 26/12/2003 tarihinden önce kullanılmak üzere üretilen veya 
işyerinde kullanılan iş ekipmanları Ek-2’de belirtilen asgari gerekleri karşılamak zorundadır. 

b) Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan işyerleri bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak kurulur. 

c) Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan işyerlerinde herhangi bir değişiklik, eklenti veya tadilat yapıldığı 
hallerde, işveren bu Yönetmelik hükümlerine uyumun devam etmesini sağlar. 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 12 – (1) 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patlayıcı Ortamların 
Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

Patlamadan korunma dokümanlarının geçerliliği 

GEÇİCİ MADDE 1 – 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patlayıcı Ortamların 
Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında hazırlanan patlamadan 
korunma dokümanları geçerli olarak kabul edilir. 

Yürürlük 

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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Yürütme 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.  

EK – 1 PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLERİN SINIFLANDIRILMASI 

Bu Yönetmeliğin 5, 6, 9 ve 10 uncu maddelerine göre önlem alınması gereken yerlerde aşağıda belirtilen 
sınıflandırma sistemi uygulanır. 

1 –Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler 

Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerektirecek miktarda patlayıcı ortam 
oluşabilecek yerler, bu Yönetmeliğe göre tehlikeli kabul edilir. 

Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerektirecek miktarda patlayıcı ortam 
oluşma ihtimali bulunmayan yerler bu Yönetmeliğe göre tehlikesiz kabul edilir. 

Parlayıcı ve/veya yanıcı maddelerin hava ile yaptıkları karışımların, bağımsız olarak bir patlama meydana 
getirmeyecekleri yapılacak araştırmalarla kanıtlanmadıkça, bu maddeler patlayıcı ortam oluşturabilecek 
maddeler olarak kabul edilir.  

2 – Tehlikeli yerlerin sınıflandırılması 

Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak, bölgeler halinde 
sınıflandırılır. 

Ek-2’ye göre alınacak önlemler, yapılan bu sınıflandırmaya göre belirlenir. 

Bölge 0 

Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya 
uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerler. 

Bölge 1 

Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma 
koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler. 

Bölge 2 

Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam 
oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı 
olduğu yerler. 

Bölge 20 

Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam 
oluşturabileceği yerler. 

Bölge 21 

Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların ara sıra patlayıcı ortam 
oluşturabileceği yerler. 

Bölge 22 

Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali 
bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler. 

Not: Tabaka, tortu veya yığın halinde tutuşabilir tozların bulunduğu yerler, patlayıcı ortam oluşturabilecek diğer 
bir kaynak olarak dikkate alınmalıdır. 

 

EK – 2 ÇALIŞANLARIN SAĞLIK VE GÜVENLİKLERİNİN PATLAYICI ORTAM 

RİSKLERİNDEN KORUNMASI İÇİN ASGARİ GEREKLER  

Bu ekte belirtilen gereklilikler aşağıdakilere uygulanır; 

a) İşyerlerinin, işyeri birimlerinin, iş ekipmanları veya kullanılan maddelerin özellikleri ya da patlayıcı ortam riskine 
neden olabilecek faaliyetlerden kaynaklanan tehlikeler uyarınca Ek-1’e göre tehlikeli olarak tanımlanabilecek 
yerler. 
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b) Tehlikeli olarak sınıflandırılan yerlerde bulunan ekipmanın, güvenli bir şekilde çalışması için gerekli olan veya 
bu ekipmanların güvenli çalışmasına yardımcı olan ancak kendisi tehlikeli bölgede bulunmayan ekipmanlar. 

1. Organizasyon önlemleri 

1.1. Çalışanların eğitimi 

İşveren, patlayıcı ortam oluşabilen yerlerde çalışanlara, patlamadan korunma konusunda yeterli ve uygun 
eğitimi sağlar. 

1.2. Yazılı talimatlar ve çalışma izni 

Patlamadan Korunma Dokümanında gerekli görülmesi halinde; 

a) Tehlikeli yerlerdeki çalışma, işveren tarafından düzenlenen yazılı talimatlara uygun yapılır. 

b) Gerek tehlikeli işlerin yapılmasında, gerekse başka çalışmaları etkileyerek tehlikeye neden olabilecek diğer 
işlerin yapılmasında, çalışma izin sistemi uygulanır. 

Çalışma izni, bu konuda yetkili ve sorumlu olan bir kişi tarafından işe başlamadan önce yazılı olarak verilir. 

2. Patlamadan Korunma Önlemleri 

2.1. Patlama tehlikesine neden olabilecek yanıcı gazlar, buharlar, sisler veya tutuşabilir tozların isteyerek veya 
istemeyerek ortaya çıkması halinde, bunların güvenli bir yere uygun şekilde yönlendirilmesi veya uzaklaştırılması 
sağlanır, bunun yapılması pratik olarak mümkün değilse yayılmalarını önleyecek başka uygun önlemler alınır. 

2.2. Eğer patlayıcı ortam birkaç çeşit parlayıcı ve/veya yanıcı gazlar, buharlar, sisler veya tozlardan oluşuyorsa, 
alınacak koruyucu önlem en yüksek riske uygun olur. 

2.3. Özellikle, çalışanların ve çalışma ortamının statik elektrik taşıyıcısı veya üreticisi olabileceği durumlarda,  bu 
Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen tutuşturma tehlikesinin önlenmesinde, statik elektrik boşalmaları da 
dikkate alınır. Patlayıcı ortamı tutuşturabilen statik elektrik oluşumunu önlemek için çalışanlara uygun 
malzemeden yapılmış kişisel koruyucu donanımlar verilir. 

2.4. Tesis, ekipman, koruyucu sistemler ve bunlarla bağlantılı cihazların patlayıcı ortamda güvenle 
kullanılabileceğinin, Patlamadan Korunma Dokümanında belirtilmesi halinde bunlar hizmete sokulabilir. Bu kural 
30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’nin 4 üncü mükerrerinde yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda 
Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmeliğe (94/9/AT) göre ekipman veya koruyucu sistem 
sayılmayan ancak tesiste yerleştirildikleri yerlerde kendileri bir tutuşturma tehlikesi oluşturan iş ekipmanları ve 
bağlantı elemanları için de geçerlidir. Bağlantı elemanlarında herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için 
gerekli önlem alınır. 

2.5. Patlama riskini en aza indirmek ve olası bir patlamada, patlamayı kontrol altına almak, işyerine ve iş 
ekipmanlarına yayılmasını en aza indirebilmek için; işyerleri, iş ekipmanları ve bunlarla bağlantılı tüm cihazların 
tasarımı, inşası, montajı ve yerleştirilmesi, bakım, onarım ve işletilmesinde gerekli tüm önlemler alınır. Her bakım ve 
onarım sonrasında tesisin, ekipmanların veya koruyucu sistemlerin Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan 
Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmeliğe (94/9/AT) uygunluğunun devam edip etmediği, bağlantılarının 
ve montajlarının durumu kontrol edilir. İşyerlerinde patlamanın fiziksel tesirlerinden çalışanların etkilenme riskini en 
aza indirmek için uygun önlemler alınır. 

2.6. Gereken durumlarda, patlama şartları oluşmadan önce, çalışanların sesli ve/veya görsel işaretlerle uyarılması 
ve ortamdan uzaklaşması sağlanır. 

2.7. Patlamadan Korunma Dokümanında belirtildiği takdirde; bir tehlike durumunda çalışanların tehlikeli 
bölgeden anında ve güvenli bir şekilde uzaklaşabilmeleri için tahliye sistemi kurulur ve her an işler durumda 
bulunması sağlanır. 

2.8. Patlayıcı ortam oluşabilecek bölümleri bulunan işyerlerinde; faaliyete başlanılmadan önce bütün işyerinin 
patlama yönünden güvenliğinin sağlandığı kanıtlanacaktır. Patlamadan korunmayı sağlamak için bütün koşullar 
yerine getirilir. Patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda 
eğitim almış ve/veya deneyimli ehil kişilerce yapılır. 

2.9. Yapılan risk değerlendirmesinin gerektirmesi halinde; 

a) Her hangi bir güç kesilmesinin ilave risklere neden olabileceği durumlarda, bu durumda kullanılacak 
ekipmanın ve güvenlik sistemlerinin, tesisin diğer kısımlarından bağımsız olarak güvenli bir şekilde çalışmasını 
sürdürmesi mümkün olmalıdır. 
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b) Otomatik proseslerde amaçlanan çalışma koşullarından her hangi bir sapma meydana geldiğinde, otomatik 
sistemle bağlantılı ekipmana ve koruyucu sistemlere güvenliği tehlikeye atmamak şartıyla el ile müdahale 
yapılabilir. Bu müdahale sadece bu işte yetkili çalışanlar tarafından yapılır. 

c) Sistemin acil durdurulması halinde, biriken enerji mümkün olduğu kadar çabuk ve güvenli bir şekilde boşaltılır 
veya tehlike oluşturmayacak şekilde izole edilir. 

EK-3 EKİPMANLARIN VE KORUYUCU SİSTEMLERİN SEÇİMİNDE UYULACAK KRİTERLER 

Risk değerlendirmesine göre hazırlanan patlamadan korunma dokümanında aksi belirtilmemesi halinde 
patlayıcı ortam oluşabilecek tüm yerlerdeki ekipman ve koruyucu sistemler, Muhtemel Patlayıcı Ortamda 
Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelikte (94/9/AT) belirtilen kategorilere göre seçilir. 

Özellikle gazlar, buharlar, sisler ve tozlar için aşağıda belirtilen bölgelerde, karşılarında verilen kategorideki 
ekipman kullanılır. 

Bölge 0 veya Bölge 20: Kategori 1 ekipman, 

Bölge 1 veya Bölge 21: Kategori 1 veya 2 ekipman, 

Bölge 2 veya Bölge 22: Kategori 1, 2 veya 3 ekipman. 

Not: Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde 26/12/2003 tarihinden sonra üretilen veya işyerinde 
kullanılan iş ekipmanları Ek-2’de belirtilen asgari gerekleri ve bu ekte belirtilen kriterleri karşılamak zorundadır. 

EK – 4 PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLER İÇİN UYARI İŞARETİ 

Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler için uyarı işareti; üçgen şeklinde, siyah kenarlı, sarı zemin üzerine siyah yazılı ve 
sarı zeminin işaret alanının en az %50’ si olacak şekilde aşağıda belirtilen şekil ve renklerde olur. 

 
 

ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Sayı: 28539  

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma çalışmalarında 
asbest tozuna maruziyetlerinin önlenmesi ve bu maruziyetten doğacak sağlık risklerinden korunması, sınır 
değerlerin ve diğer özel önlemlerin belirlenmesidir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren, 
asbest veya asbestli malzeme ile yapılan çalışmalarda, asbest tozuna maruziyetin olabileceği tüm işlerde ve 
işyerlerinde uygulanır. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 

a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesi ile 9/1/1985 tarihli ve 
3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesine 
dayanılarak, 

b) 19/9/1983 tarihli ve 83/477/EEC sayılı, 25/6/1991 tarihli ve 91/382/EEC sayılı Avrupa Konseyi Direktifleri ile 
27/3/2003 tarihli ve 2003/18/EC sayılı ve 30/11/2009 tarihli ve 2009/148/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 
Direktiflerine paralel olarak 

hazırlanmıştır. 
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Tanımlar ve kısaltmalar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Asbest: 

1) Aktinolit Asbest, CAS No 77536-66-4, 

2) Antofilit Asbest, CAS No 77536-67-5, 

3) Grünerit Asbest (Amosit), CAS No 12172-73-5, 

4) Krizotil, CAS No 12001-29-5, CAS No 132207-32-0, 

5) Krosidolit, CAS No 12001-28-4, 

6) Tremolit Asbest, CAS No 77536-68-6 

lifli silikatları, 

b) Asbest söküm çalışanı: Bakanlıkça kurulan komisyon tarafından oluşturulan eğitim programını 
tamamlamış ve kurs bitirme belgesi almış çalışanı, 

c) Asbest söküm uzmanı: Yönetmelik kapsamında belirtilen işlemlerin uygulanması aşamasında işveren 
tarafından sorumluluk verilen, Bakanlıkça kurulan komisyon tarafından oluşturulan eğitim programını bitirip, 
sınavda başarılı olarak kurs bitirme belgesi alan kişiyi, 

ç) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 

d) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü, 

e) İSGÜM: İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğünü, 

f) Zaman Ağırlıklı Ortalama Değer (ZAOD/TWA): Günlük 8 saatlik zaman dilimine göre ölçülen veya 
hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama değeri ifade eder. 

Kullanım yasağı 

MADDE 5 – (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydı ile asbest 
konusunda aşağıdaki hükümlere uyulur. 

a) Asbestin her türünün çıkarılması, işlenmesi, satılması ve ithalatı, 

b) Asbest içeren her türlü ürünün ithalatı ve satılması, 

c) Asbest ürünlerinin veya asbest ilave edilmiş ürünlerin üretimi ve işlenmesi 

yasaktır. 

Risk değerlendirmesi 

MADDE 6 – (1) İşveren, asbest tozuna maruziyet riski bulunan çalışmalarda, asbestin türü ve fiziksel özellikleri ile 
çalışanların maruziyet derecesini dikkate alarak risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür. 

(2) Risk değerlendirmesi yapılırken çalışanlar veya temsilcilerinin görüşleri alınır. 

(3) Risk değerlendirmesinde çalışılan ortam havasındaki asbest miktarının belirlenmiş sınır değerin altında 
olduğunun ortaya çıkması halinde; 

a) Sadece, kolay kırılmayan malzeme ile çalışılan, geçici ve kısa süreli tamir ve bakım işlerinde, 

b) Asbest liflerinin sıkı şekilde bağlı olduğu malzemenin bozulmadan ve parçalanmadan uzaklaştırılması 
işlerinde, 

c) İyi durumdaki asbestli malzemenin paketlenmesi işlerinde, 

ç) Ortam havasının izlenmesi ve kontrolü işleri ile malzemelerde asbest bulunup bulunmadığının tespiti için 
örnek alınması işlerinde, 

bu Yönetmeliğin 9 uncu, 16 ncı ve 17 nci madde hükümleri uygulanmayabilir. 

(4) Gerek görüldüğünde ve üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan farklı asbestli 
malzeme ile karşılaşılması durumunda risk değerlendirmesi yeniden yapılır. 
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Söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işleri 

MADDE 7 – (1) İşveren, söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerine başlamadan önce, asbest içerebilecek 
malzeme ve yerlerini belirlemek için tesis, bina, gemi ve benzeri yapı ve sistemlerde inceleme yaparak gereken 
tedbirleri alır. Yıkım izni için 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat 
ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. İşverenin çalışma yaptığı herhangi bir yapı 
veya ortamda asbest veya asbestli malzeme bulunduğu şüphesi varsa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

(2) İşveren; asbest içerebilecek malzemelerin, söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerini 8 inci 
maddede belirtilen uzman nezaretinde ve yine aynı maddede belirtilen çalışanlarca yapılmasını sağlar. 

(3) Teknik önlemler alınmasına rağmen, havadaki asbest konsantrasyonunun 11 inci maddede belirtilen 
sınır değeri aşabileceği söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma gibi belirli işlerde; çalışanların korunması için 
işveren, özellikle aşağıda belirtilen önlemleri alır. 

a) Uygun solunum sistemi koruyucusu ve diğer kişisel koruyucu donanım ile bunları kullanacak çalışanların 
ve çalışma sürelerinin belirlenmesi ve kişisel koruyucuların kullanılmasını sağlar. 

b) Sınır değerin aşılması ihtimali olan yerlere uyarı levhalarının konulmasını sağlar. 

c) Asbest veya asbestli malzemeden çıkan tozun, tesis veya çalışma alanı dışına yayılmasını önler. 

(4) Bu maddede belirtilen işlere başlamadan önce, alınacak önlemler hususunda çalışanlar veya 
temsilcilerini bilgilendirir ve onların görüşlerini alır. 

 

Asbest söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işini yapmaya yetkili kişiler 

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işler, asbest söküm uzmanı nezaretinde asbest söküm çalışanı 
tarafından yapılır. 

(2) Asbest söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerine ilişkin bir mesleki eğitim belgesine sahip 
olanlardan 19 uncu maddede bahsi geçen kurs bitirme belgesi istenmez. 

(3) Bu Yönetmelikte belirtilen eğitimleri almış olanlardan bu iş için ayrıca mesleki eğitim belgesi istenmez. 

Bildirim ve iş planı 

MADDE 9 – (1) İşveren, bu Yönetmelik kapsamına giren çalışmalara başlamadan önce iş planı hazırlamak ve 
işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne iş planı ile birlikte bildirimde bulunmakla 
yükümlüdür. 

a) Bildirimde aşağıdaki hususlar yer alır; 

1) İşyerinin ticari unvanı ve adresi, 

2) Sökümü yapılacak asbestin türü ve miktarı, 

3) Yapılacak işler ve işlemler, 

4) Çalışan sayısı, 

5) İşe başlama tarihi ve işin tahmini süresi, 

6) Asbest söküm uzmanı belgesi, 

7) Asbest söküm çalışanı belgesi. 

(2) İş planında, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için yapılan risk değerlendirmesi çerçevesinde 
işyerinde alınacak önlemler belirtilir. Bu planda özellikle; 

a) İşin çeşidi ve tahmini süresi, 

b) İşin yürütüleceği yer, 

c) Asbest ve/veya asbest içeren malzemelerin uzaklaştırılmasında kullanılacak metot, 

ç) Asbest sökümü ve uzaklaştırılması işleminde kullanılacak ekipmanın özellikleri, 

d) İşi yapanların korunmaları ve arındırılmaları, 

e) İşlem sırasında ortamda veya yakınında bulunan diğer kişilerin korunması, 
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f) Asbest ve/veya asbestli malzemelerin yerinde kalmasının daha büyük bir risk oluşturmadığı haller dışında, 
yıkıma başlanmadan önce bina ve tesislerden bu malzemelerin uzaklaştırılması işlemlerine ilişkin hususlar yer alır. 

(3) İşveren ve/veya temsilcileri, asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma işlemleri tamamlandığında, 
işyerinde asbest tozuna maruziyet riskinin kalmadığını belirten ve ölçüm sonuçlarını da içeren bir belge 
düzenlenmesini sağlar. 

(4) Akredite olmuş ve Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş laboratuvarlarca düzenlenen bu belge ve ölçüm 
sonuçlarını içeren rapor işveren ve/veya temsilcileri tarafından Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne teslim edilir. 

(5) Çalışanlar ve/veya temsilcileri, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yapılan bildirimle ilgili tüm belgeleri 
talep etme ve görme hakkına sahiptir. 

Asbest ölçümleri 

MADDE 10 – (1) Asbest ölçme ve numune alma işlemleri akredite olmuş ve Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş 
laboratuvarlarca aşağıda belirtildiği şekilde yapılır. 

a) İşe başlamadan önce yapılan risk değerlendirmesi sonuçları dikkate alınarak, 11 inci maddede belirtilen 
sınır değere uygunluğu sağlamak için çalışma ortamından düzenli olarak alınan asbest numunelerinde lif sayımı 
yapılır. 

b) Ölçüm için kullanılan numune alma metodu, çalışanların asbest ve/veya asbestli malzemeden 
kaynaklanan tozun kişisel maruziyetini gösterecek şekilde uygulanır ve numune alan kişinin korunması için de 
gerekli önlemler alınır. 

c) Numune alma yerleri belirlenirken çalışanların ve/veya çalışan temsilcilerinin de görüşleri alınır. 

ç) Numuneler bu konuda görevli akredite ve yetkilendirilmiş laboratuvar çalışanları tarafından alınır. Alınan 
numunelerin analizi, (e) bendinde belirtildiği şekilde, lif saymak için uygun araç gereçle donatılmış akredite ve 
yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yapılır. 

d) Numune alma süresi, ölçüm veya zaman ağırlıklı hesaplama ile sekiz saatlik çalışma süresinde (bir 
vardiya) çalışanın maruziyetini belirleyecek şekilde düzenlenir. 

e) Lif sayımı, faz-kontrast mikroskobu kullanılarak Dünya Sağlık Örgütünün 1997 yılında tavsiye ettiği metotla 
veya eşdeğer sonuçları veren başka bir metotla yapılır. 

(2) Havadaki asbestin ölçülmesinde, uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük 
ve boyu eninin üç katından büyük olan lifler hesaba katılır. 

Sınır değer 

MADDE 11 – (1) İşveren, bu Yönetmelik kapsamındaki çalışmalarda çalışanların maruz kaldığı havadaki asbest 
konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama değerinin (ZAOD-TWA) 0,1 lif/cm3’ü geçmemesini 
sağlar. 

Sınır değerlerin aşılmasının önlenmesi 

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren çalışmalarda, çalışanların bu malzemelerden çıkan toza 
maruziyetinin en aza indirilmesi ve her durumda asbestin ortam havasındaki miktarının 11 inci maddede belirtilen 
sınır değeri aşmaması için özellikle aşağıda belirtilen önlemler alınır: 

a) Bu Yönetmelik kapsamına giren çalışmalar mümkün olan en az sayıda çalışan ile yapılır. 

b) Çalışma sistemi, asbest tozu çıkarmayacak şekilde tecrit edilecek, bu mümkün değilse çıkan tozun 
ortama yayılması önlenecek şekilde tasarlanır. 

c) Asbeste maruziyet riski olan çalışmaların yapıldığı yerlerin ve kullanılan ekipman temizlik ve bakım 
işlerinin düzenli ve etkili şekilde yapılması sağlanır. 

ç) Asbest veya toz çıkaran asbestli malzemeler, sızdırmaz uygun paketler içerisinde taşınır ve diğer 
malzemelerden ayrı olarak depolanır. 

d) Asbest içeren atıklar derhal toplanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatındaki işaretlemeler 
kullanılarak içinde asbest olduğunu gösterecek şekilde etiketlenip sızdırmaz paketler içinde en kısa zamanda 
işyerinden uzaklaştırılır ve ilgili mevzuata uygun şekilde yok edilir. 

Sınır değerin aşılması 

MADDE 13 – (1) 11 inci maddede verilen sınır değerin aşılması halinde; 
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a) Sınır değerin aşılmasının nedenleri tespit edilerek asbest konsantrasyonunun bu değerin altına inmesi 
için derhal gerekli önlemler alınır. Çalışanların korunması için uygun önlemler alınıncaya kadar etkilenmiş alanda 
çalışma yapılamaz. 

b) Alınan önlemlerin yeterli olup olmadığını belirlemek için ortam havasında tekrar asbest konsantrasyonu 
ölçümü yapılır. 

c) Maruziyetin diğer önlemlerle azaltılmasının mümkün olmadığı ve ancak solunum sistemi koruyucusu 
kullanılarak sınır değere uyumun mümkün olduğu hallerde, çalışanların koruyucu ile çalışmaları süreklilik arz 
edemez, her bir çalışanın çalışacağı azami süre önceden belirlenir ve bu süre kesinlikle aşılamaz. Koruyucu 
kullanılarak yapılan çalışma süresince, fiziki şartlar, iklim şartları ve çalışanların veya temsilcilerinin görüşleri de 
dikkate alınarak uygun dinlenme araları verilir. 

Genel önlemler 

MADDE 14 – (1) Asbest veya asbestli malzeme tozuna maruziyet riski bulunan çalışmalarda aşağıdaki önlemler 
alınır. 

a) Asbest olduğu belirlenen çalışma alanlarında; 

1) Gerekli işaretlemeler yapılır ve uyarı levhaları konulur. 

2) Görevli olanlar dışındaki çalışanların girmesi önlenir. 

3) Sigara içilmesi yasak olan alanlar belirlenir. 

4) Yeme içme için ayrılan yerler, asbest tozu ile kirlenme riski bulunan yerlerin dışında seçilir. 

b) Asbestle çalışılan işyerlerinde; 

1) Çalışanlara koruyucu giysi, solunum cihazları gibi yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanım verilir. 

2) Kişisel koruyucu donanımlar işyeri dışına çıkarılmaz. Koruyucu giysiler işyerinde veya temizlik işlerinin 
yapıldığı yerlerde temizlenir ve işyerinden yalnızca kapalı kaplar içerisinde çıkarılır. 

3) Koruyucu giysiler ile çalışanların kendilerine ait giysileri ayrı ayrı yerlerde muhafaza edilir. 

4) Çalışanlara uygun el ve yüz yıkama yerleri, tozlu işlerde ise duş imkanı sağlanır. 

5) Kullanılan kişisel koruyucu donanımlar, özel olarak belirlenmiş yerlerde saklanır, her kullanımdan sonra 
kontrol edilip temizlenir, tamir ve bakımı yapılır. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen önlemler için çalışanlara herhangi bir mali yük getirilemez. 

Çalışanların ve/veya temsilcilerinin bilgilendirilmesi 

MADDE 15 – (1) İşveren gözetiminde asbest söküm uzmanınca; asbest söküm çalışanına, işyerinde diğer 
çalışanlara ve çalışan temsilcilerine aşağıdaki konularda yeterli bilgi verilir. 

a) Asbest ve/veya asbestli malzemeden yayılan tozun neden olabileceği sağlık riskleri, 

b) Yönetmelikte belirtilen sınır değerler ve ortam havasında sürekli yapılması gereken ölçümler, 

c) Sigara içilmemesi de dahil uyulması gereken hijyen kuralları, 

ç) Kişisel koruyucu donanımların kullanımı ve alınacak önlemler, 

d) Asbest maruziyetini en aza indirmek için tasarlanmış özel önlemler. 

(2) Birinci fıkrada yer alan önlemlere ek olarak; 

a) Çalışan ve temsilcilerine, ortam havasındaki asbest konsantrasyonu ölçüm sonuçları hakkında bilgi verilir 
ve bu sonuçlarla ilgili gerekli açıklamalar yapılır. 

b) 11 inci maddede belirtilen sınır değerin aşıldığı hallerde, çalışanlar ve temsilcileri bu durumdan derhal 
haberdar edilir, nedenleri bildirilir ve alınacak önlemler hakkında görüş alışverişinde bulunulur. Acil bir durumda 
alınan önlemler çalışan ve temsilcilerine bildirilir. 

Sağlık gözetimi 

MADDE 16 – (1) Çalışanlar aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak sağlık gözetimine tabi tutulur. 

a) Bu Yönetmelik kapsamındaki işleri ilk defa yapacak kişinin, önce işyeri hekimi tarafından genel sağlık 
durumu değerlendirilir ve Ek-I’de belirtildiği şekilde, özellikle solunum sistemi muayeneleri başta olmak üzere genel 
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sistemik fizik muayene ile diğer tetkik ve kontrolleri yapılır. İşyeri hekimi, risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçlarını 
dikkate alarak çalışanların sağlık durumlarını değerlendirir ve değerlendirme sonucuna göre akciğer 
radyografilerini uygun sürelerle tekrarlar, bu süre 2 yılı aşamaz. 

b) Sağlık gözetiminden sorumlu işyeri hekimi; muayene ve tetkiklerin sonucuna göre, çalışanın asbeste 
maruz kalacağı işlerde çalıştırılmaması da dahil her türlü koruyucu ve önleyici tedbirleri belirleyerek işverene 
önerilerde bulunur. 

c) Çalışanlara maruziyetin sona ermesinden sonra da yapılması gereken sağlık değerlendirmeleri ile ilgili 
bilgi verilir. Hekim, maruziyetin bitmesinden sonra sağlık gözetiminin devam etmesi gereken süreyi belirleyebilir. 

ç) Çalışan ve/veya işveren sağlık muayene ve tetkiklerinin yeniden yapılmasını isteme hakkına sahiptir. 

Kayıtların tutulması 

MADDE 17 – (1) Asbestle çalışılan işyerlerinde işverenler aşağıda belirtilen kayıtları tutmak ve bunları saklamakla 
yükümlüdürler: 

a) Asbest söküm işini yapan veya yaptıran işveren, asbest sökümünde görev alanların yaptıkları işleri, 
çalışma süresini ve maruziyet düzeyini belirten kayıtları tutar ve saklar. İşyeri hekimi, diğer sağlık personeli veya 
sağlıktan sorumlu kurum ve kuruluşlar talep etmeleri halinde bu kayıtları inceleyebilir. Çalışanlar kendilerine ait 
kayıtların bir örneğini alabilirler. Çalışan ve/veya temsilcileri kayıtlar hakkında isimsiz olarak genel bilgileri alabilirler. 

b) Asbest tozuna maruziyetin sona ermesinden sonra kayıtlar en az 40 yıl süreyle saklanır. 

c) İşyerinin çalışanlarıyla devri halinde kayıtlar devredilen işletmeye teslim edilir. 

ç) İşyerinin kapanması halinde kayıtlar Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne teslim edilir. 

Asbestoz ve mezotelyoma kayıtları 

MADDE 18 – (1) Sosyal Güvenlik Kurumunca tespit edilen veya Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen asbestoz ve 
mezotelyoma vakaları ile ilgili kayıtlar bu Kurum tarafından tutulur. 

Eğitim programları 

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek eğitimlerin programı, usul ve esasları ile asbest söküm 
uzmanının nitelikleri, Tozla Mücadele Yönetmeliğinde düzenlenen Tozla Mücadele Komisyonunun önerileri de 
göz önünde bulundurularak Bakanlıkça kurulan komisyon tarafından belirlenir ve tebliğ olarak yayımlanır. 

(2) Asbest söküm uzmanlarının eğitimi İSGÜM tarafından yürütülür. 

(3) Tebliğde belirlenen programa uygun olarak kamu kurum ve kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve Bakanlıkça işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için 
yetkilendirilen kurumlar tarafından düzenlenecek asbest söküm çalışanlarının eğitimleri, asbest söküm uzmanları 
tarafından verilir. 

(4) Eğitimleri veren kurum ve kuruluşlar tarafından eğitimin sonunda sınav yapılarak başarılı olan 
katılımcılara kurs bitirme belgesi düzenlenir. 

Uygulama esasları 

MADDE 20 – (1) Bakanlık bu Yönetmelikle ilgili uygulama esaslarını düzenlemek amacıyla tebliğ çıkarabilir. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 21 – (1) 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve 
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

Belge düzenleme 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Asbest tozuna maruziyet riskinin kalmadığını belirten ve ölçüm sonuçlarını da içeren belge, 
9 uncu maddenin dördüncü fıkrası yürürlüğe girene kadar geçen sürede uygun araç gereçle donatılmış 
laboratuvarlarca düzenlenerek Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne teslim edilir. 

Asbestin laboratuvarlarca ölçümü 

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 10 uncu maddenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar 21 inci madde ile yürürlükten kaldırılan 
Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır. 
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Yürürlük 

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmeliğin; 

a) 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile 10 uncu maddesi yayımı tarihinden 1 yıl sonra, 

b) 19 uncu maddesi yayımı tarihinden 6 ay sonra, 

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 

EK – I 

(1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen sağlık gözetimleri ile ilgili hususlar şunlardır: 

a) Mevcut bilgilere göre serbest asbest liflerine maruziyet aşağıdaki hastalıklara sebep olabilir. 

1) Asbestoz 

2) Mezotelyoma 

3) Akciğer kanseri (bronşiyal karsinom) 

4) Mide-bağırsak kanseri 

b) İşyeri hekimi ve/veya diğer sağlık personeli, asbeste maruz kalan çalışanların her birinin maruz kalma 
durumunu ve çalışma şartlarını izlemekle yükümlüdür. 

c) Çalışanların sağlık muayeneleri, iş sağlığı prensip ve uygulamalarına uygun şekilde yapılır ve en az 
aşağıdaki hususları içerir. 

1) Çalışanın mesleki ve tıbbi özgeçmişi ile ilgili kayıtlarının tutulması, 

2) Her çalışanın genel sistemik fizik muayenesi ve özellikle solunum sistemi muayenesini, 

3) Yukarıda belirtilen muayeneler yapılırken gerekli gizlilik esasına dikkat edilmesi, 

4) 35x35 standart akciğer radyografisinin veya dijital akciğer radyografisinin çekilmesi, 

5) Solunum fonksiyon testinin yapılması (Solunan havanın hacmi ve hızı). 

ç) Uygun olarak yapılan sağlık gözetimi sonucunda, çalışanın sağlığında şüpheli durum saptandığında, 
hekim mevzuata uygun olarak çalışanın ileri tetkiklerinin yapılmasını ve ilgili uzman tarafından değerlendirilmesini 
isteyebilir. Ayrıca çalışana sağlık durumu ile ilgili bilgi verilir. Benzer biçimde maruz kalan diğer çalışanların sağlık 
durumu da gözden geçirilir. 

d) Yapılan sağlık gözetimi ile ilgili olarak her çalışanın kişisel sağlık kaydı tutulur ve güncellenir. Bu kayıtlar 
gizlilik esasına uygun olarak ve gerektiğinde incelenebilecek şekilde saklanır. 

e) İşyeri hekimi, iş sağlığındaki gelişmeleri göz önüne alarak balgam sitoloji testi, bilgisayarlı tomografi, 
tomodansitometri gibi daha ileri tetkikler isteyebilir. 

 

 

ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 29.06.2013/28692 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı asbest söküm uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri, eğitim programları ve eğitim 
sonunda yapılacak sınavlar ile asbest söküm çalışanlarının eğitimleri, eğitim programları ve bunların 
belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve 
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 19 ve 20 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
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Asbest söküm uzmanlarının nitelikleri 

MADDE 3 – (1) Asbest söküm uzmanlığı eğitimine katılmak için iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olunması 
zorunludur. 

Asbest söküm uzmanlarının eğitim programları ve sınavları 

MADDE 4 – (1) Asbest söküm uzmanlığı için başvurular,  İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğünün (İSGÜM) 
internet sayfasında bulunan başvuru formu doldurularak elektronik ortamda ya da posta yolu ile yapılır. 

(2) Asbest söküm uzmanlığı için başvuruda bulunan adayların eğitimleri EK-1’de verilmiş olan eğitim 
programına uygun olarak İSGÜM tarafından gerçekleştirilir. 

(3) İSGÜM tarafından yapılan eğitimlerde sınıf mevcudu 25 kişiden fazla, 10 kişiden az olamaz. 

(4) Adaylar, günde altı saat olmak üzere beş günlük toplam 30 saatlik yüz yüze yapılan eğitime katılırlar ve 
eğitim sonunda düzenlenen sınavdan 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılırlar. İlk sınavda 
başarısız olanlara son bir sınav hakkı verilir. Bu sınavlarda başarısız olanlar tekrar eğitim almadan sınava 
katılamazlar. Eğitimler 45 dakikalık ders süresi ve 15 dakikalık dinlenme süresi şeklinde düzenlenir. Sınavda başarılı 
olanlara Bakanlıkça EK-2’deki örneğine uygun olarak Asbest Söküm Uzmanlığı Belgesi verilir. 

Yenileme eğitimleri 

MADDE 5 – (1) Asbest söküm uzmanı, her 5 yılın bitiminde EK-5’ teki programa uygun olarak İSGÜM tarafından 
düzenlenecek 1 günlük (6 saatlik) yenileme eğitimine katılır ve belgesi vize edilir. Bu eğitime bir yıl içinde 
katılmayanların belgesi iptal edilir. 

Asbest söküm çalışanlarının eğitim programları ve eğitimleri 

MADDE 6 – (1) Asbest söküm çalışanı olmak için başvuruda bulunan adayların eğitimleri, EK-3’ te verilmiş olan 
eğitim programına uygun olarak, kamu kurum ve kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için 
yetkilendirilen kurumlar tarafından gerçekleştirilir. 

(2) Düzenlenecek eğitimlerde sınıf mevcudu 25 kişiden fazla olamaz. 

(3) Asbest çalışan eğitimi programı ile ilgili olarak asbest söküm uzmanı, EK-3’ün Sıra No: 2 bölümünde yer 
alan “Asbest ve İnsan Sağlığı” başlıklı kısmı için gerektiğinde işyeri hekiminden destek alır. 

(4) Asbest söküm çalışanları, eğitimleri düzenleyen kurum ve kuruluşlar tarafından verilen 6 saatlik eğitime 
katılırlar. Eğitimler 45 dakikalık ders süresi ve 15 dakikalık dinlenme süresi şeklinde düzenlenir. Eğitim sonunda EK-
4’teki örneğine uygun olarak kurs bitirme belgesi verilir. 

(5) Asbest söküm uzmanı, her iş değişiminde ve işe başlamadan önce asbest söküm çalışanlarına bir saatlik 
asbest söküm bilgilendirmesi yapar. 

Yürürlük 

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 

 

 

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA 
YÖNETMELİK 

Yayımlandığı Resmî Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/28730   

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetinden 
kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunması için bu maddelere maruziyetin önlenmesi ve sınır 
değerler de dâhil olmak üzere asgari gerekliliklerin belirlenmesidir. 
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Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve 
çalışanların kanserojen ve mutajen maddelere maruz kalma riski bulunan işlerin yapıldığı işyerlerinde uygulanır. 

(2) Asbest ile çalışmalarda, 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle 
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen hükümlerle birlikte bu Yönetmelik 
hükümleri de uygulanır. 

(3) Radyasyonla birlikte farklı kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetin olduğu işlerde, 
radyasyonla ilgili özel mevzuatla birlikte bu Yönetmelik hükümleri de uygulanır. Yalnızca radyasyona maruziyetin 
söz konusu olduğu işlerde bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 

a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak,  

b) Avrupa Birliğinin 29/4/2004 tarihli ve 2004/37/EC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak, 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 

b) Kanserojen madde; 

1) Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olabilecek 
veya kanser oluşumunu hızlandırabilecek madde veya müstahzarları, 

2) Ek-1’de belirtilen maddeler, işlemler ve bu işlemler sırasında ortaya çıkan madde veya müstahzarı, 

c) Mutajen madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik 
hasarlara yol açabilecek veya bu etkinin oluşumunu hızlandırabilecek madde veya müstahzarları, 

ç) Sınır değer: Aksi belirtilmedikçe kanserojen veya mutajen maddenin, çalışanın solunum bölgesinde 
bulunan havadaki, Ek-2’de belirlenen referans zaman aralığındaki, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonunu, 

d) Solunum bölgesi: Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin, 
başın ön kısmında kalan yarısını,ifade eder. 

Risklerin değerlendirilmesi 

MADDE 5 – (1) İşveren, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk 
Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde; kanserojen veya 
mutajen maddelere maruziyet riski bulunan işlerde çalışanların; bu maddelere maruziyet türü, maruziyet düzeyi 
ve maruziyet süresini belirleyerek riskleri değerlendirir ve alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini belirler. 

(2) Risk değerlendirmesinde kanserojen veya mutajen maddelerin, deri yolu da dâhil olmak üzere vücuda 
giriş yollarının tümü dikkate alınır. 

(3) Risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken, belirli risklerden etkilenecek çalışanların sağlık ve güvenlikleri ile 
kanserojen veya mutajen maddelerle çalışmak istemeyenlerin bu istekleri özel olarak dikkate alınır. 

Kullanımın azaltılması 

MADDE 6 – (1) İşverenler; 

a) Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla teknik olarak mümkün olduğu hâllerde,  tehlikesiz 
veya daha az tehlikeli madde, müstahzar veya işlem kullanarak işyerindeki kanserojen veya mutajen maddelerin 
kullanımını azaltır. 

b) Kanserojen veya mutajen maddelerin değiştirilmesi konusunda yapılan araştırma sonuçlarını, istenmesi 
hâlinde Bakanlığa verir. 

Maruziyetin önlenmesi ve azaltılması 

MADDE 7 – (1) Kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan çalışmalarda maruziyetin önlenmesi ve azaltılması 
için; 
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a) İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden risk 
bulunduğunun ortaya çıkması hâlinde çalışanların tehlikeli maddelere maruziyeti önlenir. 

b) Kanserojen veya mutajen maddelerin tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarıyla değiştirilmesinin teknik 
olarak mümkün olmadığı hâllerde, bu maddelerin üretiminde ve kullanılmasında teknik imkânlara göre kapalı 
sistemler kullanılır. 

c) Kapalı sistemle çalışmanın teknik olarak mümkün olmadığı hâllerde, çalışanların maruziyeti mümkün 
olan en az düzeye indirilir. 

ç) Çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyeti, Ek-2’de verilen sınır değerleri aşamaz. 

d) İşveren kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlerde;  

1) İşyerinde kullanılacak kanserojen veya mutajen madde miktarını belirler ve yapılan iş için gereken 
miktardan fazla madde bulunmasını önler. 

2) Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısının mümkün olan en 
az sayıda olmasını sağlar. 

3) Kanserojen veya mutajen maddelerin çalışma ortamına yayılmasını önlemek veya en aza indirmek için 
işlem tasarımını uygun şekilde yapar ve gerekli mühendislik kontrol önlemlerinin alınmasını sağlar. 

4) Kanserojen veya mutajen maddelerin kaynağından lokal veya genel havalandırma sistemi veya diğer 
yöntemlerle, halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde çalışılan ortamdan dışarı atılmasını sağlar. 

5) Herhangi bir kaza sonucunda veya beklenmeyen bir şekilde kanserojen veya mutajen maddelerin 
ortama yayılması hâlinde, bu durumun erken tespiti için uygun ölçüm sistemleri bulunmasını sağlar. 

6) Uygun çalışma yöntemleri ve işlemlerin kullanılmasını sağlar. 

7) Alınan diğer önlemlerle toplu korumanın sağlanamadığı veya maruziyetin önlenemediği durumlarda 
uygun kişisel korunma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlar. 

8) Özellikle çalışma ortam zemini, duvarlar ve diğer yüzeylerin düzenli olarak temizlenmesini ve hijyen 
şartlarını sağlar. 

9) Çalışanları bilgilendirir. 

10) Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalınan veya maruz kalma riski bulunan yerleri uygun ikaz 
levhaları ve güvenlik işaretleri ile belirler. Bu yerlerde sigara kullanılmasının ve yeme, içmenin yasak olduğunu 
belirten ikaz levhalarını bulundurur. 

11) İlgili mevzuat gereği hazırlanacak acil durum planında, yüksek düzeyde maruziyete neden olabilecek 
durumlara yönelik eylemler de planlanır.  

12) Kanserojen veya mutajen maddelerin güvenli şekilde depolanması, taşınması veya işlem görmesi için 
bu maddelerin açıkça ve görünür şekilde etiketlenmiş, sızdırmaz kapalı kaplarda bulundurulmasını sağlar. Bu 
maddelerin kullanıldığı ve depolandığı alanlara görevli olmayanların giriş ve çıkışlarını kontrol altında tutar. 

13) Atıkların çalışanlar tarafından güvenli bir şekilde toplanması, depolanması ve uzaklaştırılıp zararsız hale 
getirilmesinde açıkça ve görünür şekilde etiketlenmiş, sızdırmaz kapalı kaplar kullanılmasını sağlar. 

(2) Kanserojen veya mutajen maddeler, 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan 
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve 8/9/2009 tarihli ve 2009/15454 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması 
(ADR) hükümlerine uygun olarak taşınır. 

 

Yetkili makama bilgi verilmesi 

MADDE 8 – (1) İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların sağlığı ve güvenliği 
yönünden risk bulunduğu saptanan işlerde, Bakanlıkça istendiğinde, işveren aşağıdaki konularda yeterli bilgileri 
verir. 

a) İşyerinde kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlemler ile bu maddelerin kullanılma nedeni. 

b) Kanserojen veya mutajen maddelerin işyerinde üretilen ve kullanılan miktarı. 

c) Maruz kalan çalışan sayısı. 
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ç) Alınan koruyucu önlemler. 

d) Kullanılan koruyucu araç ve gerecin türü. 

e) Maruziyetin türü ve düzeyi. 

f) İkame yapılıp yapılamadığı. 

Öngörülemeyen maruziyet 

MADDE 9 – (1) Çalışanların yüksek düzeyde maruziyetine neden olabilecek beklenmedik bir olay veya 
kaza hâlinde; 

a) İşveren, çalışanlara durum hakkında derhal bilgi verir. 

b) Yüksek düzeydeki maruziyet nedeni ortadan kaldırılıp, durum normale dönünceye kadar; 

1) Etkilenmiş alana, sadece onarım ve diğer zorunlu işleri yapacak çalışanların girmesine izin verilir. 

2) Etkilenmiş alana girecek çalışanların koruyucu giysi ve solunum koruyucu ekipman kullanmaları 
sağlanarak, her bir çalışan etkilenmiş alanda mümkün olduğunca kısa süreli çalıştırılır ve bu durumun süreklilik arz 
etmesi engellenir. 

3) Koruma sağlanmayanların etkilenmiş alanda çalışmasına izin verilmez. 

Öngörülebilir maruziyet 

MADDE 10 – (1) İşveren; çalışanların maruziyetinin önemli ölçüde artma ihtimali olan ve çalışanların maruziyetini 
azaltıcı tüm teknik koruyucu önlemlerin hâlihazırda alınmış olduğu bakım, onarım gibi işlerde; 

a) Genel sorumlulukları devam etmek şartıyla, çalışanlar ve/veya temsilcilerine danıştıktan sonra, bu 
işlerde çalışanların korunmasını sağlamak ve maruziyetlerini asgari süreye indirmek için gerekli önlemleri belirler 
ve alır. 

b) Yüksek düzeyde maruziyete neden olabilecek koşulların devamı süresince, çalışanların koruyucu giysi 
ve solunum koruyucu ekipman kullanmalarını sağlar. Bu koşullardaki çalışmaların mümkün olduğunca kısa süreli 
olmasını sağlayarak bu koşulların süreklilik arz etmesini engeller. 

c) Bu işlerin yapıldığı alanları belirleyerek açık bir şekilde işaretler ve yetkili olmayan kişilerin bu alanlara 
girmesini önler. 

Riskli alanlara giriş 

MADDE 11 – (1) İşveren; işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesine göre sağlık ve güvenlik yönünden risk 
bulunan alanlara, sadece işi veya görevi gereği bu alana girmesi gereken çalışanlara izin verir, bunların 
dışındakilerin girmemesi için gerekli önlemleri alır. 

Hijyen ve kişisel korunma 

MADDE 12 – (1) İşveren kanserojen veya mutajen maddelerle kirlenme ihtimali olan işlerde aşağıdaki önlemleri 
alır. 

a) Bu işlerin yapıldığı yerlerde çalışanların yemeleri, içmeleri ve sigara kullanmaları önlenir. 

b) Çalışanlara, koruyucu giysi veya uygun özel giysi verilir ve bunların günlük kıyafetlerinden ayrı yerlerde 
saklanabilmesi için birbirinden ayrı elbise dolapları bulundurulur. 

c) Çalışanlara uygun ve yeterli yıkanma yeri, tuvalet ve temizlik malzemesi sağlanır. 

ç) Kişisel koruyucu donanımların özel yerlerde ve uygun şartlarda saklanması sağlanır ve her kullanımdan 
sonra ve mümkünse kullanmadan önce kontrol edilerek temizlenir, tamir edilir veya değiştirilir. 

(2) İşveren bu maddede belirtilen tedbirlerin maliyetini çalışanlara yansıtamaz. 

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi 

MADDE 13 – (1) İşveren; çalışanların ve/veya temsilcilerinin, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin 
mevzuat hükümlerini de dikkate alarak yeterli ve uygun eğitim almalarını sağlar ve özellikle aşağıdaki konularda 
çalışanlara gerekli bilgi ve talimatı verir. 

a) İşyerinde kullanılan kanserojen veya mutajen maddelerin riskleri ve etkileri. 

b) Tütün kullanımının getirebileceği ek riskler de dâhil sağlığı etkileyebilecek riskler. 
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c) Maruziyeti önlemek için alınan ve alınacak önlemler. 

ç) Hijyen kuralları. 

d) Kişisel koruyucu donanımların kullanılması. 

e) Kazaların önlenmesi ve kaza halinde kurtarma çalışmaları da dâhil yapılması gereken işler. 

f) Kanserojen veya mutajen madde içeren tesis ve kapların üzerinde bulunması gereken anlaşılır ve 
okunaklı etiketler ile açıkça görülebilir uyarı ve tehlike işaretleri. 

 (2) Yeni bir risk ortaya çıktığında veya mevcut risklerde değişiklik olduğunda eğitim yenilenir ve gerektiği 
durumlarda belirli aralıklarla tekrarlanır. 

Çalışanların bilgi alma hakkı 

MADDE 14 – (1) Çalışanlar ve/veya temsilcileri, bu Yönetmelik hükümlerinin işyerinde uygulanmasını izleme ve 
özellikle aşağıdaki konularda uygulamalara katılma hakkına sahiptir. 

a) İşverenin kişisel koruyucu donanımı belirleme sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, koruyucu donanımın 
seçimi ve kullanılmasının çalışanların sağlık ve güvenliğine etkilerinin belirlenmesinde. 

b) İşverenin sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen 
işlerde alınacak önlemlerin belirlenmesinde. 

(2) 10 uncu maddede belirtilen işler de dâhil olmak üzere maruziyetin yüksek olabileceği durumlar 
hakkında, çalışanlar ve/veya temsilcileri en kısa sürede bilgilendirilir. Olayın nedenleri, alınması gerekli koruyucu 
ve önleyici tedbirler ve durumun düzeltilmesi için yapılması gereken işler hakkında bilgi verilir. 

(3) İşyerinde kullanılan kanserojen veya mutajen maddelerin malzeme güvenlik bilgi formları temin edilip, 
ilgili çalışan ve/veya temsilcilerinin bunlara kolayca ulaşabilmeleri sağlanır. 

(4) İşveren, risk değerlendirmesine göre, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden riskli olan işlerde 
çalışanların güncellenmiş listesini ve bunların maruziyet durumlarını belirten kayıtları tutar. 

(5) Yukarıda belirtilen liste ve kayıtları; işyeri hekimi, işyerinde sağlık ve güvenlikten sorumlu kişiler ve/veya 
yetkili merciler inceleme hakkına sahiptirler. 

(6) Her çalışan kendisi ile ilgili listedeki kişisel bilgileri alma hakkına sahiptir. 

(7) Çalışanlar ve/veya temsilcileri bilgilerin tümünü isimsiz olarak alma hakkına sahiptir. 

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 

MADDE 15 – (1) İşveren, bu Yönetmelikte belirtilen konularda çalışanların ve/veya temsilcilerinin 6331 sayılı 
Kanunun 18 inci maddesine uygun olarak; görüşlerini alır, teklif getirme hakkını tanır ve bu konulardaki 
görüşmelerde yer almalarını ve katılımlarını sağlar. 

(2) Çalışanların ve/veya temsilcilerinin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için alınan önlemlerin 
yetersiz olduğu durumlarda veya teftiş sırasında, yetkili makama başvurmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz. 

Sağlık gözetimi  

MADDE 16 – (1) İşveren; kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet sonucu oluşabilecek sağlık sorunlarına 
erken tanı konulması ve çalışanların bu maddelere maruziyetinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik 
risklerinden korunmaları amacıyla maruziyet öncesinde ve daha sonra da düzenli aralıklarla; 

a) Çalışanların aşağıdaki durumlarda sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. 

1) 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesi kapsamında. 

2) İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gerektirmesi hâlinde. 

b) İşyerinde kişisel ve mesleki hijyen önlemlerinin derhal alınabilmesi mümkün olacak şekilde gerekli 
düzenlemeleri yapar. 

(2) Yapılan sağlık gözetimi sonucunda, çalışanda saptanan sağlık sorununun kanserojen veya mutajen 
maddelere maruziyet nedeniyle oluştuğunun tespiti halinde; 

a) Çalışanların sağlık gözetimine yönelik kişisel sağlık kayıtları tutulur ve işyeri hekimi tarafından çalışanlara 
yönelik alınması gereken koruyucu veya önleyici tedbirler önerilir. 

b) Çalışana, maruziyet sonrasında takip edilmesi gereken sağlık gözetimi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler verilir. 
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c) İşveren; 

1) İşyerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirir. 

2) Riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirir. 

3) Riskleri önlemek veya azaltmak için gerekli görülen ve çalışanın kanserojen veya mutajen maddelere 
maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesi de dâhil benzeri önlemleri uygular. 

4) İşyeri hekiminin gerekli gördüğü durumlarda; benzer biçimde maruz kalan çalışanların da düzenli bir 
şekilde sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. 

(3) Çalışanın kendisi veya işveren, sağlık gözetimi sonuçlarının yeniden değerlendirilmesini isteyebilir. 
Çalışanlar, kendilerine ait sağlık gözetimi sonuçlarına ait bilgileri alma hakkına sahiptir. 

(4) Çalışanların sağlık gözetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar Ek-3’te verilmiştir. 

(5) İşyerinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kanserojen veya mutajen maddelere 
maruziyet nedeniyle oluştuğu ön tanısı konulan tüm kanser vakaları 6331 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi 
uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. 

Kayıtların saklanması 

MADDE 17 – (1) 14 üncü ve 16 ncı maddelerde belirtilen kayıtlar maruziyetin sona ermesinden sonra en az 40 yıl 
süre ile saklanır. 

(2) İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde işveren bu kayıtları Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne 
teslim eder. 

Kanserojen veya mutajen maddeler ve sınır değerleri 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında; kanserojen veya mutajen madde olarak, 26/12/2008 tarihli ve 
27092 Mükerrer sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, 
Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2`deki sınıflandırma dikkate alınır. 
Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanmış olan listeler de dikkate alınabilir.  

(2) Kanserojen veya mutajen maddelerin sınır değerleri Ek-2`de verilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 19 – (1) 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kanserojen ve Mutajen 
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

EK-1  

Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde atıf yapılan 
maddeler ve işlemler: 

1. Üreamin üretimi. 

2. Kömür kurumu, kömür katranı ve ziftinde bulunan polisiklik aromatik hidrokarbonlara maruziyete neden 
olan işler. 

3. Bakır-nikel cevherinin kavrulması ve elektro rafinasyonu işleminde açığa çıkan toz, serpinti ve dumana 
maruziyete neden olan işler. 

4. Kuvvetli asit işlemi ile isopropil alkol üretimi. 

5. Sert odun tozuna maruziyete neden olan işler.  
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EK-2 MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ  

Maddenin adı EINECS(1) CAS(2) 
Sınır Değerler 

Açıklama 
mg/ m3(3) ppm(4) 

Benzen 200-753-7 71-43-2 3.25(5) 1(5) Deri(6) 

Vinilklorür monomeri 200-831 75-01-4 7.77(5) 3(5) — 

Sert ağaç tozları — — 5.0(5)(7) — — 

 

(1)  EINECS: Mevcut kimyasal maddelerin Avrupa envanteri. 
(2)  CAS: Kimyasal abstrakt servis numarası. 
(3)  mg/m3: Bir metre küp havadaki maddenin miligram olarak değeri (20°C sıcaklıkta ve 760 mm Cıva 
basıncında). 
(4)  ppm: Bir metre küp havadaki maddenin mililitre olarak değeri (mililitre/metreküp). 
(5)  Sekiz saatlik referans zamanına göre hesaplanan veya ölçülen değer. 
(6)  Deri yoluyla da maruziyetin olabildiği durumlar. 
(7)  Sert ağaç tozu diğer ağaç tozları ile karışık ise karışımın tümü için bu değer uygulanır. 

 

EK-3 Çalışanların sağlık gözetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar: 

1. Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan çalışanların sağlık gözetiminden sorumlu işyeri hekimi 
ve diğer sağlık personeli, çalışanların sağlık durumlarını ve maruziyet koşullarını bilmelidir. 

2. Çalışanların sağlık gözetimi, 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesi hükümlerine uygun olarak yürütülmeli ve 
aşağıdaki hususları içermelidir: 

a) Çalışanların mesleki ve tıbbi öz geçmişleri ile ilgili kayıtların tutulması. 

b) Çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması. 

c) Çalışanlarda, ilk ve geri döndürülebilir etkilerinin tespitinin yanı sıra mümkün olduğu hallerde biyolojik 
izlemenin yapılması. 

d) Sağlık gözetimi kapsamında, çalışanlara iş sağlığı alanında en son geliştirilen testlerin uygulanması 

 

 


