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Kimyasal Etmenlerin İşyerinde Kullanımı İçin
Pratik Kılavuzlar
Önsöz
Bu kılavuz “İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi” AB Eşleştirme Projesi
çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm tehlikeli maddelerin her türlü iş sürecinde kullanımı için gerekli koruma tedbirlerinin tanımlanması mümkün
olmadığından, projede uygun ve uygulanabilir bir eleme yapma zorluğu ile
karşı karşıya kalınmıştır.
Sonrasında genişletilebilir ve özel ulusal çözümlerin eklenebileceği
genel bir yaklaşım ile başlamak mantıklı bulunmuştur. Tehlikeli maddeler
ile çalışırken işveren birçok kuralı ve düzenlemeyi dikkate almalıdır. İşverenin en önemli sorumluluklarından biri risk değerlendirmesidir. Doğru ve
uygun koruma tedbirleri yalnızca bir risk değerlendirmesi yoluyla belirlenebilmektedir. İşveren risk değerlendirmesi olmadan çalışanı işyerinde
çalıştıramaz. Risk değerlendirmesi 98/24/AT sayılı direktifin de ana öğesidir. Bu sebepten dolayı proje kapsamında öncelikli olarak risk değerlendirmesine yoğunlaşılmıştır. Çalışma grupları toplantılarında bu kılavuzun
içerikleri hazırlanmıştır. Kılavuz 3 bölümden oluşmaktadır. Bölüm A, tehlikeli maddeler ile çalışmalar ile ilgili (TMTK) Almanya’da geliştirilmiş
ve resmi olarak yayınlanmış kuralları içermektedir. Bölüm A da yer alan
TMTK’lar çalışma grubuna katılmış olan Türk meslektaşların tercihlerini yansıtmaktadır. Alman mevzuatı da genel anlamda Avrupa mevzuatına dayanmakta olduğundan, TMTK Almanya dışında da uygulanabilmekte
uygulanmaktadır ve Türk mevzuatına aktarılabilmektedir. Bölüm B’de
tehlikeli maddeler ile çalışmalar için tedbirlerin belirlenmesi konusunda
her işyerinde uygulanabilecek basitleştirilmiş bir kavram sunulmaktadır.
Bölüm C’de ek öneriler verilmektedir. Almanya’da yıllar boyunca maddelere özel, sektörlere göre ya da iş süreçlerine göre özel çözümler geliştirilmiştir.
Bu projenin kapsamı, bu özel çözümleri ve koruma tedbirlerini Türkiye koşullarına uyumlaştırmak ya da geliştirmek için yeterli değildir. Fakat
örnekler yoluyla bazı çözümler sunulmuştur.
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Giriş
1. Genel
İş dünyasında kimyasal etmenlerin olmadığı bir işyerini bulmak neredeyse mümkün değildir. Bu, eski yağların bulunduğu bir araba tamirhanesi,
boyaların kullanıldığı bir marangoz atölyesi, bir kimyasal üretim tesisi ya
da toner tozunun bulunduğu ofis dahi olabilir. Tüm bu işyerlerinde çalışanların sağlığının korunması mutlaka garantilenmelidir.
Bilinen ortalama 100.000 kimyasal maddeden günlük kullanım için
milyonlarca farklı ürün üretilmektedir. Kimyasal ürünlerin birçoğu kullanım alanlarına göre, maddelerin en uygun etkiye ulaşılması için, birçok
farklı süreçlerde kullanılmaktadır.
Bu şekilde boya el ile yapılabilmekte, materyale sürülerek ya da
püskürtülerek uygulanabilmektedir. Ürünlerin fazlalığı ve kullanımı bu
bağlamda oluşan temel bir soruyu akla getirmektedir. Sorumlu işveren ve
denetleyen kurum için uygun tedbiri belirlemek amacıyla ne tür gerekli
düzenleme ve koşul sunulmalıdır?
2. AB Düzenlemelerinin Temel İlkeleri
Yeni, modern AB mevzuatı yukarıda belirtilen sorunların çokluğu sebebiyle net bir çizgi çizmektedir. Mevzuat hedefleri ve temel gereklilikleri tanımlamaktadır. Seçilmiş uygun tedbirlere yönelik risk odaklı temel
fikirleri tanımlamaktadır ve karar vericiliği işyerinde operasyonel düzeye
taşımaktadır. Çünkü yalnızca sorumlu işveren ilgili iş yerlerindeki durumu
güvenilir bir şekilde değerlendirebilmektedir ve işyeri koşulları dikkate
alarak doğru kararları verebilmektedir. Bu yaklaşım, çalışanların sağlığını
korumak için en iyi ve hedef odaklı kararı vermek için gerekli esnekliği ve
karar özgürlüğünü sağlamaktadır.
Hedef odaklı olup bir tarafta da göreceli olan soyut kurallar yanında
hem üye ülkeler hem de Avrupa düzenlemelerinde küçük ve orta ölçekli
işletmeler için doğrudan baskıyı hafifletecek ve koruyucu düzenlemelerin
etkin olmasını kolaylaştıracak yeni gelişmeler mevcuttur.
98/24/AT sayılı direktifin 4. maddesinin 6. fıkrasına göre riskin belirlenmesi ve değerlendirmesine yönelik olan pratik kılavuzların hazırlanması
ve yayınlanması bu doğrultuda atılan önemli bir adımdır. Birçok üye ülke
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bu temele de dayanarak uygun yardımcı araçlar geliştirmiştir. Bu “pratik
kılavuz” da detaylar (TMTK) ve işyeri için basitleştirilmiş bir risk değerlendirmesi (Tehlikeli Maddeler için Basitleştirilmiş Tedbir Konsepti) bir araya
getirilmiştir. Bunları kılavuzun A ve B Bölümlerinde bulabilirsiniz.
3. AB Direktiflerinin hedefleri ve içerikleri
İşyerinde çalışanların kimyasal etmenlerden korunmasına yönelik
olan Avrupa düzenlemeleri, risk tespitinin, değerlendirmenin ve gerekli
koruma tedbirlerinin belirlenmesi için düzeysel süreçleri tanımlamaktadır.
Düzenlemeler, etmenler ile yapılacak her çalışmanın öncesinde bir risk değerlendirmesinin yapılmasını öngörmektedirler. Risk değerlendirmesi, bir
süreçte kullanılan, isteyerek ya da istem dışı ortaya çıkmasından bağımsız
olarak her çalışma (sürekli olarak denetlenemeyen üretim, bakım, depolama olabilir. Örn. Çöplerin işlenmesi) ve her etmen için geçerlidir. Düzenlemelerin ana konuları; risk değerlendirmesi (düşük düzeyli bir riskin tespiti
dahil), ikamenin önceliği, sınır değerlerine uyulması, tedbirlerin önceliği
ve türü (örn. kapsülleme, havalandırma, kişisel koruma donanımları) karar verilmesi ve iş hekimliği desteğidir. Bunlara bağlı olarak düzenlemenin
muhatapları için (işveren) kapsamlı görev ve yükümlülükler oluşmaktadır.
4. İş verenin yükümlülükleri
Düzenlemelerin uygulanmasından işveren sorumludur. Aşağıda AB Direktifinde belirtilen ana yükümlülükler belirtilmektedir:
• Gerekli bilgilerin toplanması (kap ve konteynırların işaretlenmesi, güvenlik veri formu ve şirkette zorluklar),
• Risk değerlendirmesi,
• Tedbirlerin ve iş organizasyonunun hazırlanması,
• Sınır değerlerine uyulması,
• Çalışanların bilgilendirilmesi (çalışma talimatları, bilgilendirme) ve
• Kararların ve atılan adımların belgelendirilmesi.
Bu işveren yükümlülüklerinin (Örn. çalışma talimatları ve çalışanlar
için bilgilendirme) birçoğu için Bölüm A’da olası bir uygulamaya yönelik uygun kurallar (TMTK) sunulmaktadır. TMTK Almanya’da geliştirilmiş ve ya5
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yınlanmıştır. Fakat Almanya dışında da uygulanabilmektedir, çünkü Alman
mevzuatı genel anlamda Avrupa mevzuatına dayanmaktadır. Ayrıca bu
kurallar pratik kullanımda da kendini ispat etmiştir ve Türk mevzuatına
aktarılabilecektir. Bölüm B’de çoğu işyerinin değerlendirilmesi ve tehlikeli
maddeler ile çalışmalarda temel koruma tedbirlerinin belirlenebilmesi için
basitleştirilmiş bir usul önerilmektedir. Bu usul özellikle küçük ve orta ölçekli şirketler için uygundur. Ayrıca denetleyici kuruma da gerekli koruma
tedbirlerinin uygulandığını hızlı bir şekilde inceleme fırsatı sunmaktadır.
Bu kılavuz farklı kullanım alanlarındaki tüm tehlikeli maddeleri kapsayamaz ve gerekli koruma tedbirlerini tanımlayamaz. Fakat risk değerlendirmesinin sunduğu araçlar temelde her durumda uygulanabilmektedir.
Bölüm C ek öneriler içermektedir. Belirli riskler tekrar edecektir ya
da belirli iş süreçleri sürekli olarak sorunlar oluşturacaktır. Böylelikle Bölüm C’ye dahil edilebilecek özel kuralların oluşturulması olanağı verilmektedir. Almanya’da bu sistem kendini ispat etmiş ve farklı branşlar ya da
çalışma alanlarında yüzlerce özel çözüm geliştirilmiştir. Bölüm C’de örnek
olarak bazı çözümler sunulmuştur.
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Bölüm A
Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar TMTK
1. Önsöz
Bölüm A’da Türk iş müfettişleri tarafından seçilen Tehlikeli Maddeler
için Teknik Kurallar verilmiştir.
Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar (TMTK) Almanya’da geliştirilmiştir. Bunlar tehlikeli maddeler ile çalışma sırasında teknolojinin son
durumunu, iş hekimliğini ve hijyenini, ayrıca edinilen diğer bilimsel bulguları tanımlamaktadır. Kurallar Tehlikeli Madde Kurulu (TMK) tarafından
düzenlenip gelişmelere göre uyarlanır. Bunun akabinde TMTK’lar Federal
Ekonomi ve Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanır ve böylece işveren için
bağlılık kazanmaktadır. Bu teknik kural derlemesi, Alman Tehlikeli Madde
Yönetmeliği’nin de atıfta bulunduğu ve böylece ulusal mevzuata aktarılan,
somut AB düzenlemelerine atıfta bulunmakta ve ayrıca bunların hükümlerini içermektedir. Almanya’da Avrupa düzenlemeleri genel anlamda Kimyasallar Yasası ve Tehlikeli Madde Yönetmeliği yoluyla Alman mevzuatına
aktarılmaktadır.
1.1 Tehlikeli Madde Kurulu (TMK)
Federal Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda tehlikeli maddeler konularındaki iş güvenliği sorularında danışmanlık vermek amacıyla
Tehlikeli Madde Kurulu (TMK) kurulmuştur. Bu kurulda, işveren birlikleri,
sendikalar, eyalet kurumları, yasal kaza sigorta kuruluşları, özellikle bilim
adamları ve diğer ihtisas bilgisine sahip kişiler uygun sayıda temsil edilmektedir.
Bu kurulun görevleri arasında aşağıdaki konular sayılabilmektedir:
1. Tehlikeli maddelerle çalışma sırasında gerekli olabilecek, teknolojinin son durumunu, iş sağlığını ve hijyenini, ayrıca edinilen diğer bilimsel
bulguları, maddelerin sınıflandırmalarını ve işaretlemelerini tanımlayan
kuralları (TMTK) hazırlamak,
2. Alman Tehlikeli Madde Yönetmeliği’nin gerekliliklerini yerine getirecek kurallları belirlemek,
3. Federal İş ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, tehlikeli maddeler konusunda danışmanlık hizmeti vermek,
7
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4. Tehlikeli maddeler için işyeri sınır değerleri ve biyolojik sınır değerlerini önermek ve bu değerleri düzenli olarak gözden geçirmek. Bu çalışmalarda aşağıdaki hususlar dikkate alınmaktadır:
a) Sınır değerlerinin belirlenmesinde çalışanların sağlıkları korunmalıdır,
b) AB düzeyinde bir işyeri sınır değeri ya da bir biyolojik sınır değeri belirlenen her madde için ulusal düzeyde, AB sınır düzeyi
de dikkate alınarak, bir değer önerilmektedir.
1.2 İşverenin Sorumlulukları
İşveren koruma tedbirlerini belirlerken kendisi için geçerli olan
TMTK’nı dikkate almalıdır. Eşdeğer koruma tedbirleri uygulamakta ise,
TMTK’ları dikkate almak zorunda değildir. Bu tedbirlerin eş değer düzeyde
olmaları risk değerlendirmesinin belgelendirilmesinde gerekçelendirilmelidir. İşveren TMTK’ları uygulayarak Alman Tehlikeli Madde Yönetmeliğinin
düzenlemelerine uyduğuna emin olabilmektedir.
Tehlikeli maddeler ile yapılan çalışmalarda işveren risk değerlendirmesi kapsamında aşağıdaki konuların yerine getirildiğini denetlemelidir:
- Tehlikeli maddeler ile yapılan bu çalışmaların TMTK’da tanımlanan koşullara uygun olduğunu,
- Eş değer bir koruma düzeyinin sağlandığını,
- TMTK’ların ön gördüğü koşulların nasıl sağlanacağının belirlenmiş olmasını.
İşveren gerekli olan teknik koruma tedbirlerinin ve organizasyonel iş
güvenliği tedbirlerinin TMTK’ları doğrultusunda iş hekimliği ya da hijyene
uygun şekilde belirlemelidir.
Yeni, değiştirilmiş ya da yeniden yazılmış TMTK’larının yayınlanmasından önce, işveren tehlikeli maddeler ile çalışmalar yaptırmış ise, bu işler için başvurduğu teknik koruma tedbirlerini, gerekli olması durumunda,
yeni ya da değiştirilmiş kurallara ya da bilgilere göre uyumlaştırmalıdır.
Uygulama süreçleri:
1. çalışanların güvenliğinin ya da sağlığının risk altında olması engellenebilecekse hiç vakit kaybetmeden,
2. iş güvenliği büyük ölçüde artacak ise, uygun bir sürecin sonunda
gerçekleştirilmelidir.
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TMTK 300 – Güvenlik Tekniği
Tehlikeli Maddeler Kurulu Yönetiminin Açıklaması:
İşletme Güvenliği Kurulu İşletme Güvenliği için Teknik Kurallar İGTK
1111 “Tehlike değerlendirmesi ve güvenlik tekniği değerlendirmesi” dokümanını, Tehlikeli Maddeler Kurulu Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar
TMTK 400 “Tehlikeli maddelerle ilişkili faaliyetlerde tehlike değerlendirmesi” dokümanı yayınlamıştır; bu dokümanlar en son yasa hükümlerini
esas almaktadır ve dolayısıyla önceliklidir.
Aslında, hala eski yönetmelikleri esas alan TMTK 300 dokümanının
iptali öngörülmüştü, ancak TMK bunun kontrol edilip gözden geçirilmesini kararlaştırmıştır. TMTK 300, güncel teknik kurallarda karşılığı olmayan
konu alanları için ve kurallar İşletme Güvenliği Yönetmeliği ve Tehlikeli
Madde Yönetmeliği ile çelişmediği sürece, uygulanabilir.
(Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.baua.de/de/Publikationen/
Fachbeitraege/Gd50. html)
Baskı: Ocak 1994
Değişiklikler ve eklemeler: Alm. Fed. Çalışma Gazetesi: Mayıs 1995
Tehlikeli Maddeler için
Teknik Kurallar

Güvenlik Tekniği

TMTK 300

Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar (TMTK) güvenlik tekniği, iş sağlığı, iş hijyeni ve dolaşıma sokulmaları ve kullanımları bakımından tehlikeli
maddelere dair çalışmayla ilgili bilimsel gereklilikler bakımından en son
bilgi düzeyindedirler. Bu kurallar Tehlikeli Maddeler Kurulu (TMK) tarafından hazırlanmakta ve yine bu kurul tarafından gelişmelere uygun hale
getirilmektedir.
TMTK dokümanları Alman Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı
tarafından Alman Federal Çalışma Gazetesinde ilan edilmektedir.
——————————
Çalışanlar için tehlikeli maddelerin güvenli kullanımı, ancak çalışanların tehlikeye sokacak tüm etki büyüklükleri saptandıktan ve uygun güvenlik tedbirleri uygulandıktan sonra mümkündür. Eldeki TMTK dokümanı
bu anlamda tesislerde, süreçlerde ve teknik iş gereçleriyle yürütülen iş
süreçlerinde güvenliğin sistematik olarak düşünülmesi için bir yöntem tarif
9
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etmektedir. Eklerinde ayrıca tehlikeli maddelerle yapılan işlemlerde davranışla ilişkili olan ve çalışanların uyması gereken güvenlik gereklilikleri
içermektedir. Bu TMTK dokümanı aynı zamanda, teknik kuralların geliştirilmesi, belirli tesisler ve süreçler için somut tedbirlerin hazırlanması
ve teknik iş gereçleriyle yürütülen iş süreçlerinin tasarlanmasıyla uğraşan
ihtisas kurulları için temel kural kabul edilir.
TMTK dokümanı beş bölüme ayrılmıştır. Bölüm 1 ila 3 altında tüm kullanıcılar için önemli olan tespitler bulunmaktadır. Bölüm 4 yalnızca tesis
ve süreçler hakkındadır. Yalnız teknik iş gereçleri kullanılarak yürütülen
iş süreçleriyle ilgilenen kullanıcılar bu bölüme gereksinim duymazlar ve
Bölüm 5’le sınırlı kalabilirler. Tesis ve süreçlerde Bölüm 4 ve 5 dikkate
alınmak durumundadır, çünkü tesislerde genel olarak teknik iş gereçleriyle
yürütülen iş süreçleri de bulunmaktadır. Ekler doğrudan TMTK dokümanının tekil bölümleriyle ilişkilendirilmiştir.
Bu TMTK dokümanının hedefi Tehlikeli Madde Yönetmeliği [1] anlamındaki iş güvenliğidir. Çalışanların güvenliği için alınacak tedbirler bazı
konularda hem yakın çevrenin hem de çevrenin korunmasına yarayabilir.

İçindekiler
1 Uygulama alanı
2 Kavramlar
3 Tehlike potansiyelinin saptanmasına yönelik temel veriler
4 Tesis ve süreçlerde güvenlik incelemeleri
5 Teknik iş gereçleriyle yürütülen iş süreçlerinde güvenlik incelemeleri
Ek 1: Tehlike potansiyelinin saptanmasına yönelik temel veriler
Ek 2: Tesis ve süreçlerde güvenlik gerekliliklerine ilişkin tablolar
Ek 3: Teknik iş gereçlerinin kullanımındaki güvenlik gerekliliklerine
ilişkin tablolar
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1 Uygulama alanı
(1) Bu teknik kurallar dokümanı, çalışanların tehlikeli maddelerle
uğraştığı tesisler, süreçler ve teknik iş gereçleriyle yürütülen iş
süreçleri için ve bu maddelerin tehlike sahası içindeki faaliyetleri için geçerlidir.
(2) Bu teknik kurallar dokümanının hedefi, tesislerde, süreçlerde ve teknik iş gereçleriyle yürütülen iş süreçlerinde tehlikeli
maddelerle uğraşan çalışanların teknik güvenlik tedbirleriyle
tehlikelere karşı korunmasıdır.
2 Kavramlar
2.1 Çalışanlar
Çalışanlar, Tehlikeli Madde Yönetmeliği anlamında istihdam edilmiş
kişilerdir.
2.2 Muamele
(1) Muamele, Kimya Kanunun Madde 3 No. 10 [2] uyarınca, elde
etme dahil olmak üzere, üretim ve kullanımdır.
(2) Üretici: Bir maddeyi, preparatı veya mamulü üreten veya elde
eden gerçek veya tüzel kişi veya tüzel kişiliğe sahip olmayan
dernektir.
(3) Kullanma: Kullanma, tüketme, depolama, saklama, işleme,
doldurma, aktarma, karıştırma, bertaraf, imha ve işletme içerisinde taşıma.
(4) Depolama, daha sonra kullanmak veya başkalarına teslim etmek üzere muhafaza etmektir. Nakliye için hazırlanmasını takiben 24 saat içinde veya takip eden iş günü nakledilmiyorsa, bu
işlemi de kapsar. Bu iş günü bir pazara denk geliyorsa, bu süre
bir sonraki iş gününün sonunda biter.
2.3 Teknik iş gereçleri(1)
Teknik iş gereçleri, örn. aletler, iş cihazları, şişe üfleme makineleri,
plastik kalıp makineleri, tepkimeli döküm makineleri gibi iş makineleri ve
(1) Bu tanım esas olarak Alet Güvenliği Yasası Madde 2 Fıkra 1 ve 2 No. 1 ile uyuşmaktadır [3]
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kuvvet uygulayan makineler gibi kullanıma hazır tüm iş düzenekleridir.
Bir teknik iş aracının bir parçası olmayan koruyucu donanımlar da bunlara
eşdeğerdirler.
2.4 Tesis(2)
Bu TMTK dokümanı anlamındaki tesisler,
- Tehlikeli maddelerin kullanılması kaydıyla, bir sürecin yürütülmesi için gerekli olan ve de yedekte duran teknik donanımların
ve yapıların bütünü ve
- kamuya açık ulaşım yolları hariç olmak üzere, üzerinde tehlikeli
maddelerin kullanıldığı ve özellikle de depolandığı arsalardır.
2.5 Süreç / iş süreci
(1) Süreç(3), madde, preparat veya mamullerin üretilmesi, işlenmesi ve de bertaraf edilmesi ile bağlantılı olan, iş süreçlerinin de
dahil olduğu, tüm teknik ve örgütlenme akışlarının bütünüdür.
(2) İş süreci(4), çalışanların belli bir iş hedefine ulaşmak üzere yürüttükleri faaliyetlerin bütünüdür.
2.6 Tehlikeli madde
(1) Bu yönetmelik anlamındaki tehlikeli maddeler,
1. Kimyasal Maddeler Yasası Madde 3a uyarınca tehlikeli maddeler ve preparatlar ile diğer kronik zarar verici özelliklere
sahip madde ve preparatlar,
2. patlayıcı özelliği olan maddeler, preparatlar ve mamuller,
3. Üretimleri veya kullanımları sırasında tehlikeli veya patlayıcı maddelerin veya preparatların ortaya çıktığı veya serbest
kaldığı maddeleri preparatlar ve mamuller,
4. Deneyimlere dayanılarak hastalığa neden olacak unsurları
aktarabilen maddeler, preparatlar ve mamuller.
(2) Bu tanım DIN 28 004 Bölüm 1’e [4] dayanmaktadır ve depolama konusuyla tamamlanmıştır. Federal Emisyon Koruma Yasasının tanımı burada uygun değildir,
çünkü yasa, burada teknik iş gereçleri altında olan makine ve cihazları da kapsamaktadır.
(3) Bu tanım DIN 28 004 Bölüm 1’e dayanılarak oluşturulmuş, örgütlenme akışlarıyla
tamamlanmış ve Tehlikeli Madde Yönetmeliği kavramlarına uyarlanmıştır.
(4) Bu tanımda iş süreci, sürecin bir alt kavramı olarak kullanılmıştır. İş sürecinin
özelliği, çalışanın doğrudan hazır bulunmasıdır.
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(2) Tehlikeli maddeler veya tehlikeli preparatlar,
1. patlayıcı,
2. yanıcı,
3. çok kolay alevlenebilir,
4. kolay alevlenebilir,
5. alevlenebilir,
6. çok toksik,
7. toksik,
8. sağlığa zararlı,
9. yakıcı,
10. tahriş edici,
11. duyarlılık oluşturucu,
12. kanserojen,
13. üreme için toksik,
14. mutajen
15. çevreye zararlı olan
maddeler ve preparatlar olup, iyonize edici ışınların riskli
özellikleri bunların dışındadır.
2.7 Güvenlik tekniği
Güvenlik tekniği, çalışanların olası tehlikelerden korunması için olan
teknik tedbirlerin bütünü ile sürecin, iş gereçlerinin veya tesislerin gerekliliklerinden doğan organizasyonel tedbirlerdir.
2.8 Güvenlik tekniği düzeyi(5)
Güvenlik tekniğinin düzeyi,
- çalışanların tehlikelere maruz kalmasını engelleyen,
- engellemenin olanaklı olmadığı durumlarda, çalışanların tehlikeli maddeye maruz kalmasını azaltan,
- çalışanları tehlikeli maddelerden kaynaklanan tehlikelerle karşı
karşıya bırakabilecek işletme arızalarını önleyen, dolayısıyla
- bunların etkilerini sınırlayan
(5) Bu tanım içeriği itibarıyla Arıza Olayları Yönetmeliği Madde 2 Fıkra 3 [6] anlamındaki tanım ile aynıdır. Yalnız Tehlikeli Madde Yönetmeliğinin hedefine uyarlamak üzere değişiklik yapılmıştır. Tanımın temel ifadesi değiştirilmemiştir.
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bir önlemin pratikte uygun olduğunu gösteren ileri süreçlerin, donanımların ve işletme usullerinin gelişmişlik düzeyidir. Güvenlik tekniğinin
düzeyi belirlenirken, özellikle işletme aşamasında başarısı denenmiş olan
kıyaslanabilir süreçler, donanımlar veya işletme usulleri esas alınmalıdır.
2.9 Amaca uygun işletim / işletme arızası
Amaca uygun işletim(6), bir tesisin teknik amacı bakımından hedeflediği, tasarlandığı ve uygun olduğu ve ruhsat aldığı şekilde işletilmesidir.
Amaca uygun işletim,
- dolum, aktarma ve doldurma ile birlikte depolama dâhil olmak
üzere, örn. numune alma gibi işletme gereği olan müdahalelerle birlikte, normal işletimi,
- işletime almayı, çalıştırma ve stop etme işlemlerini,
- deneme işletimini,
- işler halde tutma işlemlerini ve temizlik işlerini,
- geçici olarak işletimden çıkarma durumunu kapsar.
(2) İşletme arızası(7), güvenlik tekniği bakımından amaca uygun işletimden önemli bir sapmayı ifade eder. Bu bakımdan, elektronik, ölçüm, kumanda ve düzenleyici teknik donanımlara sahip
tesislerde, örn. güvenlik açısından önemli bir proses değeri, izin
verilmeyen saha yönünde sınır değerden ayrılırsa, ölçüm sisteminin toleransları çerçevesinde(8), bir işletme arızası vardır.
2.10 Tehlike / tehdit
(1) Tehlikeler(9), sonucunda tehlikeli maddelerden dolayı sağlığa
yönelik bir zarar veya yaşamsal bir tehdit ortaya çıkması beklenen durum veya olaylardır.
(2) Tehdit(10) ise, insanın mekân ve zaman olarak tehlikeyle karşı
karşıya kalmasıdır.
(6) Bu tanım esas olarak Arıza Durumu Yönetmeliğine [7] ilişkin 1. idari yönetmeliğin metnine uygundur.
(7) Arıza Durumu Yönetmeliğinden farklı olarak, henüz arıza durumu kavramı kapsamına girmeyen amaca uygun işletimden sapmalar da buna dâhildir.
(8) krş. VDI/VDE yönetmeliği 2180 Föy 3 [8] No. 2.2 vd. ve Şekil 1.
(9) Bu tanım Emisyon Koruma Yasasına ve Polis Yasasına dayanmaktadır.
(10) Bu tanım tehlike ile korunacak nesne arasındaki ilişkiyi kurar. Bu bakımdan genel olarak, öncelikle tüm insanların korunacak nesne olarak görülecekleri ifade
edilmektedir. Bu TRGS dokümanının hedefi çalışanlar olduğundan dolayı, metin
içinde daima çalışanlara yönelik tehditlerden bahsedilmektedir.
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2.11 Tehlike kaynağı
Tehlike kaynakları soyut-teorik tanımla, bir işletme arızasına ve bununla beraber bir tehlikeye neden olabilecek, örn. tesis parçalarının veya
işlevsel parçaların devre dışı kalması gibi olası durum ve olaylardır.(11) Bir
tehlike kaynağı, “olası tehlike nedeni” kavramıyla eşdeğer tutulur.(12)
2.12 Tehlike potansiyeli(13)
Tehlike potansiyeli, tehlikenin türü ve boyutu için bir değerlendirme
büyüklüğüdür.
2.13 Tanımlanan bazı kavramların ilişkilendirilmesi
Şekil 1’de “Tehlike kaynaklarının mevcut olması” ve “Bir tehlike kaynağının etkili olması koşulunun mevcut olması” olay zinciri “Çalışanlara
yönelik tehdit”e kadar özet şeklinde gösterilmiştir.

Şekil 1: Tanımlanmış kavramların mantıksal bağlantı grafiği
(11) krş. Feldhaus, Federal emisyon Koruma Yasası [9] No. 2.12, Arıza Durumu Yönetmeliği Cilt 1B, Madde 7’ye ait dipnot 48.
(12) krş. Landmann/Rohmer, Çevre Hukuku I [10] No. 2.12, Madde 7, derkenar No. 19.
(13) Bu tanım Arıza Durumu Yönetmeliği Madde 3 Fıkra 1’e dayanmaktadır.
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3 Tehlike potansiyelinin saptanmasına yönelik temel veriler
(1) Tesislerde, süreçlerde ve iş süreçlerinde, teknik araçlar kullanılarak, tehlikeli maddelerle muamelede maddenin serbest
kalmasıyla, yangın ve patlamayla çalışanlara yönelik tehditler
ortaya çıkabilir. Tehlike potansiyeli aşağıdaki etmenlere bağlıdır (bkz. Ek 1):
- Tehlikeli maddenin türü(14) (bkz. Madde 2),
- Tehlikeli maddenin miktarı (bkz. Madde 2),
- Süreç, iş süreci, teknik iş aracı (bkz. Madde 3),
- Tesisin türü ve donanımı (bkz. Madde 3),
- Tesisin işletim durumu (bkz. Madde 4) ve
- Teknik iş gereçlerinin kullanım amacı.
Tehlike potansiyelinin saptanmasında çalışma ortamından kaynaklanan tehdit de göz önünde bulundurulmalıdır.
(2) Anılan etmenler birbirleriyle bağlantılıdır ve dolayısıyla bir bütünlük içinde incelenmelidir. Bu gereklilik, tehlikeli maddenin
türü ve onun miktarı arasında apaçıktır, yani tehlike potansiyelini esas olarak tehlikelilik özellikleri ve miktar belirlemektedir. Bir tehlikeli maddeden kaynaklanan tehlike yalnızca
Tehlikeli Madde Yönetmeliğine göre olan sınıflandırmayla görülmemelidir. Tehlike ayrıca, sınıflandırmada göz önünde bulundurulmamış olan fiziksel veya kimyasal özellikleden, örn.
buhar basıncı veya yüzey ile hacim oranı, ve onun biyolojik
iş maddesi tolerans değeri veya havadaki sınır değerlerinden
(TMTK 900 “Sınır değerler”) ortaya çıkar. Madde incelemelerinde tüm ham, yardımcı ve artık maddeler ile ara, tali ve son
ürünler kayda alınmalıdır.
(3) Tehlike potansiyeli ayrıca sürece, iş sürecine ve tesisin türüne
bağlıdır. Süreçteyse, başta sürecin türü, örn. ekzotermik veya
endotermik olması, sürecin yürütülmesi, örn. kritik tepkime
parametrelerine yakın olması, önemli etmenlerdendir. Burada
öncelikle tesislerin sistem davranışı, yani bir tesis içindeki çe(14) Duruma göre güvenlik tekniği açısından önemli kirlenmeler de göz önünde bulundurulur.
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şitli tesis kısımlarının, işlevsel birimlerin ve işlevsel parçaların
birbirleriyle ve karşılıklı olarak etkileşimleri önemli bir rol oynamaktadır. Tehlike potansiyeline ayrıca sürecin yürütülmesi
de (sürekli veya kesintili) etki edebilir. Kesintili çalışma şekli
daha büyük bir tehlike potansiyeliyle bağlantılı olabilir, çünkü bunda örn. daha büyük tepkime hacimleri ile buna bağlı
olarak daha büyük madde içeriği gerekmektedir. İş süreçleri
için, faaliyetin türünün, örn. belirlenmiş veya karar alınmasını
gerektiren iş akışlarının ve kapalı veya açık kullanımın söz konusu olmasının yanı sıra, uygun teknik iş gereçlerinin seçimi de
önemlidir. Tehlike potansiyelini ayrıca tesisin türü ve donanımı
(açık tesis, bina içindeki veya kabin içindeki tesis) belirler.
(4) Tesislerde işletim durumu tehlike potansiyelinin saptanmasında önemli bir etmendir. Bu bağlamda hem amaca uygun işletim hem de işletme arızası dikkate alınmalıdır. Amaca uygun
işletimdeki tehlike potansiyelini tesisin teknik ve örgütlenme
açısından gerçekleştiriliş şekli de etkiler. Bu yoldan çalışanların
tehlikeli maddeye işletme gereği maruz kalma durumları belirlenir. Güvenlik tekniği incelemesinde tesisin işlevsel parçaları
ve iş sahasında kullanılan teknik iş gereçleri ön planda dururlar.
Burada işlevsel parçalardan örn. boru tesisatı, contalar (statik
ve dinamik), numune alma noktaları veya pompalar anlaşılmalıdır. İşletme arızaları tehlike potansiyelinin etkinleşmesine
yol açabilirler. Örneğin işlevsel parçaların devre dışı kalması,
süreç yürütülürken oluşan arızalar veya insan hataları bunlara
neden olabilir. Bu nedenle işletme arızalarında hem tekil işlevsel parçaların davranışı hem de tesisin veya tesis parçasının
arızaya vereceği tepki önem taşımaktadır. Aynı şekilde, işletme
arızalarında başka tehlikeli maddelerin oluşup oluşamayacağı
incelenmelidir.
(5) Yukarıda anılan etmenler temelinde tehlike potansiyelinin belirlenmesi için çok sayıda ayrıntılı verinin bilinmesi gerekmektedir. Güvenlik tekniği bakımından önem taşıyan büyüklüklerin
listesi Ek 1’de verilmiştir. Ekteki tekil büyüklüklerin öncelikle
tesisin veya iş sürecinin türüne ve karmaşıklığına bağlı olarak
önemli olup olmadıkları sınanmalıdır.
(6) Yukarıda anılan etmenlere dayanılarak yapılan değerlendirmede, tesisin veya iş sürecinin genel tehlike potansiyelinin
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saptanmasına dikkat edilmelidir, yani tüm etki faktörleri göz
önünde bulundurularak bir bütün olarak incelenmelidir.
(7) Tehlike potansiyelin saptanmasında, özellikle de tesislerde, iş
güvenliği ve çevre koruma arasında çok sayıda kesişme noktası ortaya çıkmaktadır. Kesin bir sınıflandırma yapılması çoğu
durumda olanaklı değildir. Mesela madde serbest kalmasından
dolayı yalnızca çalışanlara yönelik değil, miktar yeterince büyükse, kamuya veya yakın çevreye yönelik bir tehdit de söz konusu olur. Böyle serbest kalmaların önlenmesine yönelik olarak
alınacak tedbirler sıklıkla aynı olacaktır. Çalışanların doğrudan
tesisin yakında çalışmasından dolayı, duruma göre iş güvenliği
nedeniyle ek gereklilikler doğacaktır. Münferit hallerde koruma
hedefleri arasında çatışma da olabilmektedir. Örneğin yüksek
derecede zehirli maddeler içeren bir tesis veya tesis parçasının
çevrenin korunması bakımından bir kapalı kabin içine kurulması
gereği anlamlı olabilirken, diğer yandan iş güvenliği bakımından bu maddelerden muhtemelen açığa çıkan küçük miktarların
birikmesini önlemek için iyi havalandırılmış bir açık tesis gerekecektir. Her iki koruma hedefi göz önünde bulundurulmalıdır.
4 Tesis ve süreçlerde güvenlik incelemeleri
4.1 Genel hususlar
(1) Tesis içinde tehlikeli maddelerin kullanıldığı süreçler uygulanıyorsa, çalışanlara yönelik bir tehdit olmaması için ve işyerindeki tehlikeli maddelerin veya preparatların yoğunluğuna dair
sınır değerlerinin veya referans değerlerinin güvenlik tekniği
düzeyi elverdiğince altında kalınması için güvenlik tekniği düzeyine uygun tedbirler alınmalıdır.(15)
(2) İşletme arızalarını önleyen önlemler alınmalıdır. Yine de işletme arızaları ortaya çıkarsa, çalışanlara yönelik tehditler güvenlik tekniğinin düzeyine göre sınırlandırılmalıdır.(16)
(3) Gerekli tedbirler sistematik güvenlik incelemeleri yardımıyla
saptanmalıdırlar. Bu incelemenin hedefi, tehlike potansiyelinin
saptanması ve çalışanları bu potansiyelden kaynaklanabilecek
(15) krş. Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 26 Fıkra 1.
(16) krş. Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 26 Fıkra 2.
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olası tehlikelere karşı koruyacak tedbirlerin alınmasıdır. Bu
bağlamda genel anlamda (madde, tesis ve süreç bakımından)
tehlikelerin azaltılmasına dikkat edilmelidir. Bunun bir anlamı
da, amaca uygun işletim için süreç ve tesisin çalışanlara yönelik bir tehlike ortaya çıkmayacak şekilde seçilmesi ve tasarlanmasıdır.
(4) Güvenlik incelemesinin amaca uygun olarak yürütülmesi için,
tesis mantıksal olarak işlevsel ünitelere ve işlevsel parçalara
bölünür. Bu ayrım sayesinde tesisin bütünü güvenlik incelemesi
için daha görsel bir şekil almış olur. Diğer incelemeler hem işlevsel birimleri ve parçaları hem de bunların tesisin bütünüyle
bütünleşmesini kapsamalıdır. İncelemelere, yardımcı sistemlerin, örn. enerji ikmalinin, devre dışı kalması ve organizasyonel
tedbirlerin başarılı olamaması da dahil edilmelidir. Tablo 1’de
örnek olarak bir işlevsel birimlere ve işlevsel parçalara göre
ayrım yapılmıştır.
Tablo 1: İşlevsel parçaların işlevsel birimlerle ilişkilendirilmesine örnekler
Mekanik ayı- Termik
ünitesi
rıcı ünitesi

İşlevsel
birim

Tepkime
ünitesi

Depolama
ünitesi

İşlevsel
parça

Kule reaktör
Girdaplı tabakalı
reaktör
Boru reaktör
Karıştırıcı kazanlı
reaktör
Asetilen geliştirici

Santrifüj
Filtre
Basınçlı kap
Elek
Basınçsız kap
Düz tabanlı tank Ayırıcı
Çökeltici
Silo
Siklon

İşlevsel
birim

Hazırlama
ünitesi

Sevk ünitesi

Bağlantı
birimi

İşlevsel
parça

Yıkayıcı
Değirmen
Kırıcı
Granülatör
Karıştırma bandı
Ön karıştırıcı
Briketleme
Emülgatör

Pompa
Yoğunlaştırıcı
Vakum pompası
Fan
Helezon
Bant konveyör
Zincirli konveyör

Boru tesisatı
Çözülebilir
bağlantı
Çözülemez …
bağlantı
Armatür
Conta
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ayırıcı

Kolon
Kurutma birimi
Kristalleştirici
Süblimleştirici
Kondansatör
Buharlaştırma
tamburu
Absorber

…
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(5) Güvenlik incelemesinde, Madde 3 altında tehlike potansiyelinin
saptanması için toplanan temel veriler gözetilerek, öncelikle
tehlike kaynakları ve bunların etkili olması için gereken koşullar sistematik olarak saptanır. Sistematik bir yöntem uygulanarak araştırma sonuçlarının büyük ölçüde eksiksiz olması temin
edilebilir. Ardından, elde edilen bulgulardan münferit olaylar
için gerekli tedbirler belirlenir. Madde 4.2’de sistematik güvenlik incelemesine ilişkin olanaklı bir hareket tarzı gösterilmiştir. [11](17)
(6) Güvenlik incelemesinin yapılması, süreç veya tesiste güvenlik
tekniği açısından önemli değişiklikler yapıldığında da gerekli
olmaktadır.
4.2 Güvenlik ilkeleri, gereklilikleri ve tedbirleri
4.2.1 Genel hususlar
Bu TMTK dokümanı uyarınca yapılacak sistematik güvenlik incelemesinde öncelikle aşağıda gösterilen, birbirinin üzerine kurulan aşamalarda
tehlike potansiyeli saptanır:
Madde 3’e göre tehlike potansiyelinin saptanması için temel verilerin
toplanması,
Madde 4.2.2 uyarınca somut tesis için önem taşıyabilecek tehlike kaynaklarının ve güvenlik ilkelerinin uygun olanlarının seçilmesi ve
Madde 4.2.3 uyarınca tehlike kaynaklarının etkili olması için gerekli
koşulların ve güvenlik gerekliliklerinin uygun olanlarının seçilmesi.
Münferit olaydaki tehlike potansiyelinin değerlendirilmesinin ardından gerekli güvenlik tedbirleri belirlenir (bkz. Madde 4.2.4).
4.2.2 Güvenlik ilkeleri
(1) Olası tehlike kaynakları tesise özgü değillerdir ve dolayısıyla
büyük ölçüde eksiksiz ve genel geçerli olacak şekilde tespit
edilebilirler. Pozitif ifade edilecek olursa, bundan güvenlik in(17) Pratikte çeşitli sistematik yöntemler uygulanmaktadır. Arıza Durumu Yönetmeliğin 2. idari yönetmeliği seçme yöntemler anmaktadır. [12]
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celemesinin devamına yönelik temeli oluşturan güvenlik ilkeleri elde edilir (örn. tehlike kaynağı: çevre güvenliğinin devre
dışı kalması; güvenlik ilkesi: çevre güvenliği). Tehlike kaynakları ve güvenlik ilkeleri doğrudan örtüşmektedirler. Tablo 2’de
güvenlik ilkelerinin bir listesi gösterilmiştir.
(2) Genel güvenlik ilkeleri, amacına uygun işletmeden doğacak
tehlikelere karşı korumaya ve işletme arızalarının önlenmesine yaramaktadırlar. Arızalarla ilişkili güvenlik ilkeleri işletme
arızalarının çalışanlar üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasına
yararlar. Bunlar kısmen kapsayıcıdırlar (örn. ilk yardım ve kurtarma servisi), kısmen de işletme arızasının türüne göre ayrılırlar (örn. Ex koruma).
(3) Güvenlik ilkeleri hem tekil işlevsel parçalara hem de işlevsel
birimlere ve tesis geneline uygulanmalıdırlar.
4.2.3 Güvenlik gereklilikleri
(1) Bir tehlike kaynağı, ancak etkili olması için gereken koşul da
aynı zamanda sağlanırsa, etkili olabilir ve bir tehlikeye yol açabilir (bkz. Şekil 1). Pozitif ifadeyle, tehlike kaynaklarının etkili olması koşullarından güvenlik gereklilikleri elde edilir (örn.
tehlike kaynağının etkili olması koşulu: iç korozyon; güvenlik
gerekliliği: iç korozyondan kaçınma). Bunlar maddelerin ve
preparatların fiziksel/kimyasal özelliklerinden, işlevsel parçaların ve birimlerin işleyiş şekillerinden ve yapılarından ve de
çalışanların davranışlarından çıkarım yoluyla elde edilirler. Genel olarak ifade edilen güvenlik ilkelerinin yerine getirilmesine
yaradıklarından dolayı, doğrudan bunlarla ilişkilidirler. Güvenlik gereklilikleri hem teknik hem de organizasyonel tedbirler
ile, güvenlik tekniği düzeyine uygun olarak gerçekleştirilirler.
Ek 2’de ilgili güvenlik ilkelerine ait güvenlik gereklilikleri tablo
halinde derlenmişlerdir.
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Tablo 2: Tesis ve süreçler için güvenlik ilkeleri tablosu
1. Genel güvenlik
ilkeleri

1. Tehlikeli madde ve preparatların ikame edilmesi
2. Kullanılan tehlikeli maddelerin miktarının azaltılması
3. İşletme gereği mümkün olduğunca düşük oranda tehlikeli madde serbest bırakan süreçlerin seçimi
4. çevre güvenliği (kapsül)
5. Madde akışına güvenli şekilde hâkim olunması
6. Tehlikeli maddelerin tekniğe uygun kullanımının temin edilmesi ve hatalı kullanıma karşı emniyet
7. Kapsül içinde ve dışında patlayıcı atmosfer oluşmasından kaçınılması
8. Ateşleyici kaynaklardan kaçınılması
9. Maruz kalmanın azaltılması

2. Arızalarla ilişkili
güvenlik ilkeleri

10. Çalışanların riskli bölgeden mekân olarak ayrılması
1. Önleyici yangın güvenliği
2. Mücadeleci yangın güvenliği
3. Patlamaların etkilerinden korunma
4. Kesintisiz tepkimelerin etkilerinden korunma
5. Alarm ve denetleme sistemlerinin işler halde olmasının sağlanması
6. Tehlikeli maddelerin serbest kalması halinde etkilerden korunma
7. Güvenlik tekniği açısından önemli işletme araçlarının
tedarikinin sürdürülmesi
8. Güvenlik tekniği açısından önemli işlevsel parçaların
etkililiğinin sürdürülmesi
9. Tesisin güvenli durumu getirilmesi, hatalı davranışlara karşı emniyeti sağlama
10. Mekanik yüklere karşı koruma
11. Çalışanlar ile yardım ve kurtarma hizmetlerinin hareket kabiliyetinin sağlanması
12. Genel güvenlik örgütlenmesinin sağlanması

(2) Ek 2’deki tabloların uygulanmasında, verilen güvenlik gereklilikleri listesinin eksiksiz olmadığına dikkat edilmelidir. Bunun
ötesinde, güvenlik gerekliliklerinin somut tesis ve süreçler
üzerinde uygulanmasında, anılan güvenlik gerekliliklerinden
hangilerinin önemli olduğu veya hangilerine ekleme yapılması
gerektiği kontrol edilmelidir.
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4.2.4 Güvenlik tedbirleri
(1) Somut tesisle ilişkili güvenlik ilkeleri ve gereklilikleri, güvenlik
tedbirleriyle hayata geçirilirler. Güvenlik ilkelerinin ve gerekliliklerinin aksine, örneğin güvenlik tekniği düzeyinin ilerlemesinden dolayı, daha sık değişikliğe maruz kalırlar.
(2) Söz konusu güvenlik tedbirleri münferit olayın koşullarına bağlıdırlar. Bunlar aşağıda belirtilenler hususlar doğrultusunda
gerçekleştirilebilir.
1. Tekniğin genel kabul görmüş kurallarından veya tekniğin /
güvenlik tekniğinin son düzeyine uygun kurallardan;
a) İncelenen tesisin tabi olduğu yasal temele dayanan teknik kurallar (örn. Cihaz Güvenliği Kanunu Madde 11 uyarınca denetlenmesi gereken tesisler hukukundan, patlayıcı
maddeler hukukundan, sular hukukundan, cihaz güvenliği hukukundan ve diğer iş güvenliği hukukundan (örn. İş
Mahalleri Yönetmeliği) doğan tüzükleri temel alan teknik
kurallar);
b) Federal Sigorta Tüzüğü temelinde kaza önleme yönetmeliklerinin çıkarılmasına ilişkin meslek birlikleri hukukundan
doğan teknik kurallar;
c) Meslek birliklerinin veya özel kuruluşların genel kabul görmüş teknik kurallarından (örn. bilgi bültenleri, DIN standartları, VDE hükümleri, VDI yönetmelikleri, VdTÜV bültenleri,
DVGW çalışma bültenleri);
2. Fabrika standartlarından;
3. İhtisas literatüründen;
4. Sürecin gerektirdiği özgül güvenlik tekniğiyle ilişkili bulgulardan.
(3) Olanaklı tedbirlerin çokluğu ve büyük ölçüde münferit olaya
bağlı olmaları bakımından, güvenlik tedbirleri listelenemez.
Bunlar münferit halde bir somut tesisin güvenlik incelemesi sırasında tespit edilirler. Buna ilişkin açıklamalar literatürde [11
v.d.] bulunabilir.
(4) Mümkün olduğunca tehlike potansiyeli düşük süreçlerin seçimi dahil olmak üzere, teknik tedbirler, olanaklar elverdiğince,
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organizasyonel tedbirlerden önce tespit edilmelidirler. Çalışanların davranışlarından bağımsız olarak onların korunmasını
sağlayan veya tehlikeyi azaltan tedbirler tercihli olarak uygulanmalıdırlar.
4.3 Güvenlik tedbirlerinin sistematik olarak saptanmasına örnekler
(1) Kimyasal dönüşüm yoluyla madde üreten bir tesis örneğinde
güvenlik ilkelerine ve gerekliliklerine ilişkin güvenlik tedbirlerinin saptanması örnek olarak açıklanacaktır (bkz. Tablo 3).
Güvenlik incelemesi amaca uygunluk bakımından tablo şeklinde belgelendirilmiştir.
(2) Öncelikle tesisin işlevsel birimlere (burada: bağlantı ünitesi)
ve işlevsel parçalara (burada: boru tesisatı) ayrımı yapılmıştır.
Tehlike potansiyelinin saptanması için Madde 3’e göre belirlenmiş temel veriler göz önünde bulundurularak, “boru tesisatı”
işlevsel parçası için “4. Güvenli çevre güvenliği” güvenlik ilkesi
ile Ek 2 Tablo 1’e göre “korozyonun önlenmesi” güvenlik gerekliliği listelenmiştir. Örnekte, güvenlik ilkesi ve gerekliliğinin
yanı sıra, bunlara karşılık gelen “tehlike kaynağı” ve “tehlike
kaynağının etkili olmasının koşulu” kavramları verilmiştir. Bu
tablodan yola çıkarak, sonunda güvenlik tedbirleri tespit edilmiştir.
(3) Tablo 4 bir diğer uygulama örneğinde, bir dispersiyonlu üretim tesisindeki güvenlik incelemesinin hareket tarzını göstermektedir. Burada da yine güvenlik ilkeleri ve gereklilikleri
üzerinden güvenlik tedbirlerinin türetilmesi sistematiğine
uyulmuştur. Ancak metin olarak Ek 2’deki tablolara bağlı kalınmamıştır. Bunun ötesinde, tabloda tehlike kaynakları ve
bunların etkili olmalarının koşullarının gösterilmesinden kaçınılmıştır. İçerikler münferit olayla ilişkili olarak ifade edilmişlerdir.
(4) Karar verme süreçlerini objektif olarak sınanabilir kılmak ve
süreç veya tesis üzerinde sonradan yapılacak değişiklikleri
kolaylaştırmak amacıyla, uygun tedbirlere ait karar verme
esaslarının ayrıca belgelendirilmesi amaca uygun düşecektir.
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…

4. çevre güvenliği (kapsül)
4. Çevre güvenliğinin bozulması

n

Güvenlik ilkesi
Tehlike kaynağı

…

Sıra No.

…

…

Güvenlik tedbirleri
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…
…

…
…

- İç ve dış korozyondan kaçınma - Boru içine seramik giydirilmesi
- Gerilim ve titreşim çatlağı ko- - Korozyona dayanıklı malzeme (1.4571)
- Çok katlı uygun koruyucu boya katı
rozyonundan kaçınma
- Et kalınlığı için büyük korozyon katsayısı
- İç ve dış korozyon
- Gerilim ve titreşim korozyonu - Malzemenin uygunluk belgesi
- Tekniğe uygun katodik korozyon koruması (KKK)
- KKK etkililiğinin düzenli olarak denetlenmesi
- Gerilimsiz kızdırma
- Titreşim soğurucu tedbirler
- Düzenli et kalınlığı ölçümleri
- Tahribatsız malzeme muayeneleri
- Düzenli koruyucu bakım

…

…

Güvenlik gereklilikleri
Tehlike kaynaklarının etkili
olması koşulları

Tablo 3: Güvenlik tedbirlerinin sistematik olarak saptanması (Örnek 1)
Tesisin türü
: Kimyasal dönüşüm yoluyla madde üreten tesis
İşlevsel birim : Bağlantı birimi
İşlevsel parça : Boru tesisatı
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2

1

- Yanıcı çözücü maddeler kulla- - Patlayıcı atmosferden kaçınma
nımında patlama tehlikesinden kaçınma
- Ateşleyici kaynaklardan kaçınma
- Yanıcı çözücü maddelerin katılmasında patlama tehlikesini bastırma
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- Yanıcı tozlar kaplara doldurulurken patlama tehlikesini
önleme

- Yanıcı tozlarla yapılan çalışmalarda patlama tehlikesinden kaçınma

Güvenlik tedbirleri

- Atıllaştırma
- Topraklama yoluyla elektrostatik yüklenmelerin
önlenmesi
- Akış hızının sınırlandırılmasıyla elektrostatik
yüklenmenin önlenmesi
- Seviye altında dolum
- Akışın topraklı kazan cidarına doğru verilmesi
- Elektrik Tesisat Yönetmeli uyarınca elektrik tesisatı
- Patlama koruma sınıflandırması ve Ex yönetmeliği [13] uyarınca tedbirler
- Patlayıcı toz-hava karışımla- - Toz halinin değiştirilmesi (daha büyük meridyen
çapı, hamurlaştırma, pelet)
rından kaçınma
- Ortamın düzenli olarak temizlenmesi
- Yüklenmeleri önleme
- Tozun vakumla toplanması
- Toz çökelmelerini önleme
- Çuvalların emişli çuval açma tesisi üzerinden sis- Toz oluşmasını önleme
teme sokulması
- Ateşleyici kaynaklardan ka- - Tozun dairesel vanalar, çiftli sürgü sistemleri,
helezon konveyör vs. üzerinden aktarılması
çınma
- Sıcak yüzeylerden kaçınılması
- Yüksek dökme hızlarından kaçınma (elektrostatik)

Güvenlik gereklilikleri

: Dispersiyonlu üretim için karıştırma kazanları

İşlevsel parça

Güvenlik ilkesi

: Üretim binası

İşlevsel birim

Sıra No.

: Dispersiyonlu üretim

Tesisin türü

Tablo 4: Güvenlik tedbirlerinin sistematik olarak saptanması (Örnek 2)
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4

3

Güvenlik tedbirleri

- İşletme personelinin maruz - Tehlikeli maddenin açığa çık- - Kapalı sistem
kalmasından kaçınma
masından kaçınma
- Kap içi emişi
- Nesne emişi
- Kaçak oranı en aza indirgenmiş mil geçişleri (kayar mil keçesi, manyetik kavrama)
- Katı madde girişi için kanal sistemleri
- Aşırı doldurma emniyeti
- Üretim sahasında kaçakların erken tespiti
- Kişisel koruyucu donanımların hazır bulundurulması
- Optimize edilmiş numune alma sistemi
- Dökülme durumu için bağlayıcı madde hazır bulundurulması
- Mekân havası denetimi
-İşletme arızalarını önleme
- Personelin eğitimi
- Güvenlik eğitimleri, kurslar
- İzin verilmeyen işletme para- - İşletme talimatları
metrelerinin önlenmesi
- Kontrol devriyeleri
- Bakım
- Koruma ve denetleme düzenekleri
- Basınca dayanıklı yapı tipi
- Aşırı basınç supabı, patlama plakası

Güvenlik gereklilikleri

: Dispersiyonlu üretim için karıştırma kazanları

İşlevsel parça

Güvenlik ilkesi

: Üretim binası

İşlevsel birim

Sıra No.

: Dispersiyonlu üretim

Tesisin türü

Tablo 4: Güvenlik tedbirlerinin sistematik olarak saptanması (Örnek 2) (Devamı)

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

27

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi
5 Teknik iş gereçleriyle yürütülen iş süreçlerinde
güvenlik incelemeleri
5.1 Genel hususlar
(1) Teknik iş gereçleri kullanılarak tehlikeli maddelerle uğraşılan
iş süreçleri uygulanıyorsa, çalışanlara yönelik bir tehdit olmaması için ve işyerindeki tehlikeli maddelerin veya preparatların
yoğunluğuna dair sınır değerlerinin veya referans değerlerinin
güvenlik tekniği düzeyi elverdiğince altında kalınması için güvenlik tekniği düzeyine uygun tedbirler alınmalıdır.(18)
(2) İş sürecinin seyrinde arızaları önleyen tedbirler alınmalıdır.
Yine de bu türden arızalar ortaya çıkarsa, çalışanlara yönelik
tehditler güvenlik tekniğinin düzeyine göre sınırlandırılmalıdır.(19)
(3) Gerekli tedbirler sistematik güvenlik incelemeleri yardımıyla
saptanmalıdırlar. Bu incelemenin hedefi, tehlike potansiyelinin
saptanması ve çalışanları bu potansiyelden kaynaklanabilecek
olası tehlikelere karşı koruyacak tedbirlerin alınmasıdır. Bu
bağlamda genel anlamda (madde ve iş süreci bakımından) tehlikelerin azaltılmasına dikkat edilmelidir. Bunun bir anlamı da,
amaca uygun kullanım için iş sürecinin çalışanlara yönelik bir
tehlike ortaya çıkmayacak şekilde seçilmesi ve tasarlanmasıdır.
(4) Güvenlik incelemesinde, Madde 3 altında tehlike potansiyelinin
saptanması için toplanan temel veriler gözetilerek, öncelikle
tehlike kaynakları ve bunların etkili olabileceği koşullar sistematik olarak saptanırlar. Sistematik bir yöntem uygulanarak
araştırma sonuçlarının büyük ölçüde eksiksiz olması temin edilebilir. Ardından, elde edilen bulgulardan münferit olaylar için
gerekli tedbirler belirlenir. Madde 5.2’de sistematik güvenlik
incelemesine ilişkin olanaklı bir hareket tarzı gösterilmiştir.(20)
(5) İş sürecinde değişiklikler olduğunda, özellikle de güvenlik tekniği açısından önemli olan teknik iş gereçleri değiştiğinde, yeni
bir güvenlik incelemesi yapılmalıdır.
(18) krş. Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 26 Fıkra 1.
(19) krş. Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 26 Fıkra 2.
(20) Pratikte çeşitli sistematik yöntemler uygulanmaktadır.
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5.2 Güvenlik ilkeleri, gereklilikleri ve tedbirleri
5.2.1 Genel hususlar
(1) Bu TMTK dokümanı uyarınca yapılacak sistematik güvenlik incelemesinde öncelikle aşağıda gösterilen, birbirinin üzerine
kurulan aşamalarda tehlike potansiyeli saptanır:
1. Madde 3’e göre tehlike potansiyelinin saptanması için temel
verilerin toplanması,
2. Madde 5.2.2 uyarınca somut iş süreci için önem taşıyabilecek tehlike kaynaklarının ve güvenlik ilkelerinin seçilmesi ve
3. Madde 5.2.3 uyarınca tehlike kaynaklarının etkili olması için
gerekli koşulların ve güvenlik gerekliliklerinin önemli olanlarının seçilmesi.
Münferit olaydaki tehlike potansiyelinin değerlendirilmesinin ardından gerekli güvenlik tedbirleri belirlenir (bkz. Madde 5.2.4). Bu bağlamda
özellikle Tehlikeli Madde Yönetmeliğinde verilmiş olan koruyucu tedbirler
sıralamasına uymaya dikkat edilmelidir.
5.2.2 Güvenlik ilkeleri
(1) Olası tehlike kaynakları bir iş sürecine özgü değillerdir ve
dolayısıyla büyük ölçüde eksiksiz ve genel geçerli olacak şekilde tespit edilebilirler. Pozitif ifade edilecek olursa, bundan
güvenlik incelemesinin devamına yönelik temeli oluşturan
güvenlik ilkeleri elde edilir (örn. çözücü madde içeren verniklerle çalışırken, tehlike kaynağı: çözücü maddenin serbest
kalması; güvenlik ilkesi: tehlikeli çözücü maddenin ikame
edilmesi). Tehlike kaynakları ve güvenlik ilkeleri doğrudan
örtüşmektedirler. Tablo 5’te güvenlik ilkelerinin bir listesi
gösterilmiştir.
(2) Genel güvenlik ilkeleri, iş gereçlerinin amaçlarına uygun kullanımlarında, çalışanları tehlikelere karşı korumaya yararlar.
İş sürecinde çalışanlara yönelik bir tehdit oluşturan arızalar
oluyorsa, arızayla ilişkili olan güvenlik ilkeleri göz önüne alınırlar. Bunlar çalışanlar üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasına
yararlar.
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Tablo 5: İş süreçleri için güvenlik ilkeleri tablosu
1. Genel güvenlik
ilkeleri

1. Tehlikeli madde ve preparatların ikame edilmesi
2. Kullanılan tehlikeli maddelerin miktarının azaltılması
3. İşletme gereği mümkün olan en az tehlikeli madde
açığa çıkaran teknik iş gereçlerinin seçilmesi
4. Amaca uygun kullanım
5. Tehlikeli maddelerin tekniğe uygun kullanımının temin edilmesi ve hatalı kullanıma karşı güvenlik
6. Teknik iş gereçlerinin kullanımında patlayıcı atmosferden kaçınılması
7. Ateşleyici kaynaklardan kaçınma
8. Maruz kalmanın azaltılması

2. Arızalarla ilişkili
güvenlik ilkeleri

9. Çalışanların riskli bölgeden mekân olarak ayrılması
1. Önleyici yangın güvenliği
1. Önleyici yangın güvenliği
2. Mücadeleci yangın güvenliği
3. Alarm ve denetleme sistemlerinin işler halde olmasının sağlanması
4. Tehlikeli maddelerin serbest kalması halinde etkilerden korunma

5.2.3 Güvenlik gereklilikleri
(1) Bir tehlike kaynağı, ancak etkili olması için gereken koşul da
aynı zamanda sağlanırsa, etkili olabilir ve bir tehlikeye yol açabilir (bkz. Şekil 1). Tehlike kaynaklarının etkili olmasının koşullarından, pozitif ifadeyle, güvenlik gereklilikleri elde edilirler.
Buna göre, çözücü madde içeren verniklerle çalışmada (bkz.
ayrıca Tablo 6)
- güvenlik ilkesi olarak: 7. ateşleyici kaynaklardan kaçınma;
- tehlike kaynağının etkili olması koşulu olarak:
cihazlardan kaynaklanan kıvılcım oluşumu;

elektrikli

- güvenlik gerekliliği olarak: Ex yönetmeliği uyarınca gereklilikler geçerlidir.
Güvenlik gereklilikleri maddelerin ve preparatların fiziksel/
kimyasal özelliklerinden, teknik iş gereçlerinin işleyiş şekil30
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lerinden ve yapılarından ve de çalışanların davranışlarından
çıkarım yoluyla elde edilirler. Genel olarak ifade edilen güvenlik ilkelerinin yerine getirilmesine yaradıklarından dolayı,
doğrudan bunlarla ilişkilidirler. Güvenlik gereklilikleri hem
teknik hem de organizasyonel tedbirler ile güvenlik tekniği
düzeyine uygun olarak gerçekleştirilirler. Ek 3’de ilgili güvenlik ilkelerine ait güvenlik gereklilikleri tablo halinde derlenmişlerdir.
(2) Ek 3’deki tabloların uygulanmasında, verilen güvenlik gereklilikleri listesinin eksiksiz olmadığına dikkat edilmelidir. Bunun
ötesinde, güvenlik gerekliliklerinin somut iş süreçleri üzerinde
uygulanmasında, anılan güvenlik gerekliliklerinden hangilerinin önemli olduğu veya hangilerine ekleme yapılması gerektiği
kontrol edilmelidir.
5.2.4 Güvenlik tedbirleri
(1) Somut iş süreciyle ilişkili güvenlik ilkeleri ve gereklilikleri, güvenlik tedbirleriyle hayata geçirilirler. Güvenlik ilkelerinin ve
gerekliliklerinin aksine, örneğin güvenlik tekniği düzeyinin ilerlemesinden dolayı, daha sık değişikliğe maruz kalırlar.
(2) Söz konusu güvenlik tedbirleri münferit olayın koşullarına bağlıdırlar. Bunlar aşağıda belirtilenler hususlar doğrultusunda
gerçekleştirilebilir.
1. Tekniğin genel kabul görmüş kurallarından veya tekniğin /
güvenlik tekniğinin son düzeyine uygun kurallardan;
a) İncelenen tesisin tabi olduğu yasal temele dayanan teknik kurallar (örn. Cihaz Güvenliği Kanunu Madde 11 uyarınca denetlenmesi gereken tesisler hukukundan, patlayıcı
maddeler hukukundan, sular hukukundan, cihaz güvenliği hukukundan ve diğer iş güvenliği hukukundan (örn. İş
Mahalleri Yönetmeliği) doğan tüzükleri temel alan teknik
kurallar);
b) Federal Sigorta Tüzüğü temelinde kaza önleme yönetmeliklerinin çıkarılmasına ilişkin meslek birlikleri hukukundan
doğan teknik kurallar;
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c) Meslek birliklerinin veya özel kuruluşların genel kabul görmüş teknik kurallarından (örn. bilgi bültenleri, DIN standartları, VDE hükümleri, VDI yönetmelikleri, VdTÜV bültenleri,
DVGW çalışma bültenleri);
2. Fabrika standartlarından;
3. İhtisas literatüründen;
4. Sürecin gerektirdiği özgül güvenlik tekniğiyle ilişkili bulgulardan.
(3) Olanaklı tedbirlerin çokluğu ve büyük ölçüde münferit olaya
bağlı olmaları bakımından, güvenlik tedbirleri listelenemez.
Bunlar münferit halde bir somut iş sürecinin güvenlik incelemesi sırasında tespit edilirler.
(4) Teknik tedbirler olanaklar elverdiğinde organizasyonel tedbirlerden öncelikli olarak alınmalıdırlar. Çalışanların davranışlarından bağımsız olarak onların korunmasını sağlayan veya tehlikeyi azaltan tedbirler tercihli olarak uygulanmalıdırlar.
5.3 Güvenlik tedbirlerinin sistematik olarak saptanmasına örnek
(1) Bir vernikleme süreci örneğinde güvenlik ilkelerine ve gerekliliklerine ilişkin güvenlik tedbirlerinin saptanması örnek olarak
açıklanacaktır (bkz. Tablo 6). Güvenlik incelemesi amaca uygunluk bakımından tablo şeklinde belgelendirilmiştir.
(2) Tehlike potansiyelinin saptanması için Madde 3’e göre belirlenmiş temel veriler göz önünde bulundurularak, “boyama tezgahı” iş aracı için “7. ateşleyici kaynaklardan kaçınma” güvenlik
ilkesi ile Ek 3 Tablo 1’e göre “Ex yönetmeliği uyarınca gereklilikler” güvenlik gerekliliği listelenmiştir. Örnekte, güvenlik
ilkesi ve gerekliliğinin yanı sıra, bunlara karşılık gelen “tehlike
kaynağı” ve “tehlike kaynağının etkili olmasının koşulu” kavramları verilmiştir. Bu tablodan yola çıkarak, sonunda güvenlik
tedbirleri tespit edilmiştir.
(3) Karar verme süreçlerini objektif olarak sınanabilir kılmak ve iş
sürecinde sonradan yapılacak değişiklikleri veya teknik iş aracı
seçimini kolaylaştırmak amacıyla, uygun tedbirlere ait karar
verme esaslarının ayrıca belgelendirilmesi amaca uygun düşecektir.
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7. Çözücü madde içeren buhar/
hava karışımının alev alması

…

7. Ateşleyici kaynaklardan kaçınma

n

Güvenlik ilkesi
Tehlike kaynağı

: Boyama tezgâhı

…

Sıra No.

İş araçları

İş sürecinin türü : Vernikleme
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…
…

…
…

- 1. bölge içindeki elektrikli işletim araçlarının
DIN/VDE 0165 ve DIN/VDE 0170/0171 uyarınca
tesis edilmesi

- Vantilatör motorunun dev hattı dışına kurulması

- Elektrikli cihazlardan kaynak- - Ex motorlar, ek olarak IP 44
lanan kıvılcım oluşumu
- Def hava hatlarının içi 1. bölge

- Ex yönetmeliği uyarınca ge- - Tezgâh içinde ve tezgâh açıklığının 2,5 m civarındaki 1. bölge
reklilikler

…

…

…
…

Güvenlik tedbirleri

Güvenlik gereklilikleri
Tehlike kaynaklarının etkili
olması koşulları

Tablo 6: Örnek üzerinde güvenlik tedbirlerinin sistematik olarak belirlenmesi
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Literatür dizini:
[1 19 Eylül 1994 tarihli 2557 sayılı Federal Resmi Gazete yayınlanmış
haliyle değişik 26 Ekim 1993 tarihli ve 1782 sayılı Federal Resmi
Gazetede yayınlanmış Tehlikeli Madde Yönetmeliği
[2] 02 Ağustos 1994 tarihli 1963, 1983 sayılı Federal Resmi Gazetede
yayınlanmış haliyle değişik 25 Temmuz 1994 tarihli Tehlikeli Maddelerden Korunma Kanunu (Kimyasal Maddeler Kanunu)
[3] 02 Ağustos 1994 tarihli 1963, 1983 sayılı Federal Resmi Gazete yayınlanmış haliyle değişik 23 Ekim 1992 tarihli ve 1793 sayılı Federal Resmi Gazetede yayınlanmış Teknik İş Araçları Kanunu (Cihaz
Güvenliği Kanunu)
[4] DIN 28 004 Bölüm 1, Teknik proses tesislerinin akış şemaları, kavramlar, akış şeması türleri, bilgi içeriği, Mayıs1988 baskısı
[5] 27 Eylül 1994 tarihli 2705 sayılı Federal Resmi Gazete yayınlanmış
haliyle değişik 14 Mayıs 1990 tarihli ve 880 sayılı Federal Resmi
Gazetede yayınlanmış Federal Emisyon Kontrol Kanunu
[6] 26 Ekim 1993 tarihli 1782 sayılı Federal Resmi Gazete yayınlanmış
haliyle değişik 20 Eylül 1991 tarihli ve 1891, 2044 sayılı Federal
Resmi Gazetede yayınlanmış Arıza Durumu Yönetmeliği
[7] 20.09.1993 tarihli Arıza Durumu Yönetmeliğine ait birinci genel
idari yönetmelik (Alman Federal Bakanlıkları Ortak İlan ve Tebliğ
Gazetesi 1993, Sayı 33, S. 582)
[8] VDI/VDE yönetmeliği 2180 Sayfa 3, Proses tekniği tesislerinin ölçme, kumanda ve düzenleme araçlarıyla güvenliğinin sağlanması,
ölçme, kumanda ve düzenleme düzeneklerinin sınıflandırılması,
Aralık 1984 baskısı
[9] Feldhaus: Federal Emisyon Kontrol Hukuku (Bundesimmissionsschutzrecht (BImSchR)), Deutscher Fachschriften Verlag yayınevi,
Wiesbaden 1965/1993
[10] Landmann/Rohmer: Çevre hukuku (Umweltrecht (UmwR)), C. H.
Beck‘sche Verlagsbuchhandlung yayınevi, Münih 1993
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[11] Haferkamp, Hein, Rudolph ve Wietfeldt: Arıza Durumu Yönetmeliğine tabi olan tesislerde güncel güvenlik tekniği düzeyinin ve
güvenlik yönetmeliklerindeki boşlukların araştırılması. Federal
Çevre Bakanlığının araştırma raporu No. 10409212 (1987)
[12] 27 Nisan 1982 Salı tarihli Arıza Durumu Yönetmeliğine ait ikinci
genel idari yönetmelik (Alman Federal Bakanlıkları Ortak İlan ve
Tebliğ Gazetesi 1982, S. 205)
[13] Patlayıcı atmosferden kaynaklanan tehlikelerden kaçınma yönetmelikleri – Patlama Yönetmelikleri (Ex yönetmelikleri), 9. baskı,
1990. Kimya Sanayi Meslek Birliği (yayıncı), Posta kutusu 10 14
80, 69004 Heidelberg
[14] 27 Aralık 1993 tarihli 2378 sayılı Federal Resmi Gazetede yayınlanmış haliyle değişik 27 Şubat 1980 tarihli 173/229 sayılı resmi
gazetede yayınlanmış Yanıcı Akışkanların Karada Depola, Dolum
ve Taşıma Tesisleri Hakkında Yönetmelik
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TMTK 300 “Güvenlik tekniği” dokümanına ait Ek 1
Madde 3’e göre tehlike potansiyelinin saptanması için temel veriler:
Tehlike potansiyelinin belirlenmesinde, tesise, sürece veya iş sürecine ve kullanılan teknik iş gereçlerine bağlı olarak aşağıdaki temel veriler
önemli olabilir:
1 Tehlikeli maddeler (ham, yardımcı, artık maddeler, ara, tali, son
ürünler)
1.1 Madde tanımı
1.2 Özellikler
- Kimyasal Maddeler Kanunu Madde 3 Fıkra 1 uyarınca özellikler
- Özgül ağırlık
- Erime noktası
- Çözünürlük
- Buharlaşma ısısı
- Normal basınçta kaynama noktası
- Normal sıcaklıkta buhar basıncı
- Viskozite
- Alev alma noktası, tehlike sınıfı VbF [14] uyarınca
- Yanma sıcaklığı, Sıcaklık sınıfı DIN VDE 57 165 uyarınca
- Asgari yanma enerjisi
- Alt ve üst patlama sınırı
- O2 sınır derişimi (yangın, patlama)
- Tozların yanabilirliği
- Yanma davranışı
- Kendiliğinden yanma
- Kendiliğinden bozunma, termik kararlılık
- Basınç artış hızı, Kst değeri, KG değeri
- Patlayıcılar yasasına göre patlayıcı
- Koku eşiği
- Toksikolojik veriler (MAK, TRK, LD 50, LC 50)
- Korozif özellikler
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1.3 Hal
- Normal koşullarda ve işletme koşullarında
- Madde hali (katı, akışkan, gaz)
- Termik hal (kızgın, aşırı soğuk, basınç altında akışkan vs.)
- Tane boyu
1.4 Yayılma davranışı
- Gaz, buhar, sis, toz, duman
- Özgül ağırlığı (havadan daha hafif veya ağır olup olmadığı)
1.5 Tepkime verileri
- Tepkime denklemleri
- Tepkime ısısı
- Termik kararlılık
- Tepkime gecikmesi
2 Tehlikeli madde miktarı
2.1 Tesis bütününde
2.2 İşlevsel birim
2.3 Güvenlik tekniği bakımından önemli işlevsel parçalar
3. Süreç / iş süreci
3.1 Sürecin sürekli veya kesintili olup olmadığı
3.2 Süreç parametreleri
- Basınç
- Sıcaklık
- Akış yoğunluğu
- pH değeri
- Durma süresi
3.3 Karışım değişkliği
- Yer ve zaman bakımından
- Lokal aşırı yoğunluk
- Lokal aşırı ısınma
37

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi
- Faz ayrımı
- Karışımın yeniden kullanımındaki davranış
3.4 Hal değişiklikleri
- Hal değişikliklerinde buharlaşma, yoğunlaşma, kristalleşme, çözülme ve karışma gibi termik etkiler
- Buharlaşma gecikmesi
- Kabuk oluşturma
- Köpürme
- Süblimleşme
- Isı iletiminin değişmesi
- Viskozite değişimi
3.5 Patlama tehlikeleri
- Ateşleyici kaynaklar
- Bölge ayrımı
3.6 İŞ yöntemleri
- Mekanizasyon / otomasyon derecesi
- Açık veya kapalı işletim şekli
- Güvenlik tekniği açısından test edilmiş iş gereçleri
4 Tesisin türü
4.1 Açık tesis
4.2 Bina içi tesis
4.3 Kabin içi tesis
5 İşletme durumu
5.1 Amaca uygun işletim
- Normal işletim
- Kesintili işletim
- Deneme işletimi
- Temizlik çalışmaları
- Numune alma
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- Koruyucu bakım işleri
- Dolum, aktarma ve doldurma işleri
- Hazır bulundurma
- Geçici olarak tesisi durdurma
5.2 İşletme arızası
- Süreç parametrelerinin değişmesi
- Güvenlik tekniği açısından önemli elektronik, ölçüm, kumanda ve
düzenleme düzeneklerinin devre dışı kalması
- Ham ve yardımcı maddelerin kirliliği
- Ters akış
- Dozaj hatası
- Tepkime maddelerinin zenginleşmesi ve bir zincirleme tepkime tehlikeleri
- Soğutma veya ısıtma maddesi kesintisi
- Hava veya nem girişi
- Enerji, ham madde veya yardımcı maddelerle ikmal
- Patlayıcı karışımların oluşması
- Zehirli maddelerin oluşması
- Bozunma tepkimeleri
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TMTK 300 “Güvenlik tekniği” dokümanına ait Ek 2
Madde 4 uyarınca olan tesis ve süreçlerde güvenlik gerekliliklerine
ilişkin tablolar:
Ek 2’deki tabloların uygulanmasında, verilen güvenlik gereklilikleri
listesinin eksiksiz olmadığına dikkat edilmelidir. Bunun ötesinde, güvenlik
gerekliliklerinin somut tesis
ve süreçler üzerinde uygulanmasında, anılan güvenlik gerekliliklerinden hangilerinin önemli olduğu veya hangilerine ekleme yapılması gerektiği kontrol edilmelidir.
Tablo 1: Genel güvenlik gereklilikleri
Güvenlik ilkesi

Güvenlik gerekliliği

1. Tehlikeli madde ve preparat- - Genel tehlike potansiyelinin asgariye indirilların ikame edilmesi
mesi(21) için daha az tehlikeli maddelerin denenmesi, tehlikeli yan ürünler ile bakım ve
temizlik işlerinin de göz önünde bulundurulması
2. Kullanılan tehlikeli maddele- - Kesintili işletim şekli yerine sürekli işletim
rin miktarının azaltılması(22)
şekli
- İşlevsel parçaların hacimlerinin azaltılması
- Tesiste hazır bulundurulan miktarların azaltılması
- Çok hatlı işletim
3. İşletme gereği mümkün oldu- - Kapalı işletme tarzı
ğunca düşük oranda tehlikeli - Kapalı aktarma işlemleri, örn. gaz dolaşımı
madde serbest bırakan süreçyöntemi
lerin seçimi
- Emisyonsuz iş süreçleri, örn. ara ürün izole
edilmemesi
- Düşük basınç düzeyi olan süreçler
4. Güvenli çevre güvenliği (kap- - Uygun malzemelerin seçimi
sül)
- İşleve uygun yapım
- Malzemeye uygun üretim
- Kalite güvencesi, örn. malzeme sertifikaları ve
tahribatsız malzeme muayenesi

(21) Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 16 Fıkra 1 Cümle 1 ve 2’ye göndermede
bulunulur.
(22) Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 16 Fıkra 2 Cümle 3 ve 4’e göndermede
bulunulur.
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Güvenlik ilkesi

Güvenlik gerekliliği

4. Güvenli çevre güvenliği (kap- - Üretici ve montajcı personelin ehil olması,
sül)
personelin eğitimli olması
- Tesise uygun kurulum, örn. gerilimsiz tesis
etme
- İzin verilmeyen yüklerden kaçınılması, örn.
titreşimler
- İzin verilen süreç parametrelerine uyulması,
örn. basınç, sıcaklık ve debi
- Korozyondan, erozyondan, kavitasyondan kaçınılması
- Uygun statik ve dinamik yalıtım sistemi ve
contaların seçilmesi
- Uygun armatürlerin, bağlantıların, ölçme ve
numune alma noktalarının seçilmesi
- Basınç boşaltma düzeneklerin işlev hatalarının
önlenmesi
- Dönen millerin rulman hatalarına karşı emniyete alınması
- Hareketli parçaların çözülmesine karşı emniyet alınması
5. Madde akışına güvenli şekilde - Kullanılan ve açığa çıkan tehlikeli maddelerin
hâkim olunması
termodinamik ve kimyasal hallerine hâkim
olunması
- Tehlikeli maddelerin güvenli şekilde sisteme
sokulması ve çıkarılması
- Tepkime sırasında tehlikeli maddelerin istenmeyen zenginleşmesinden kaçınılması
- Uygun elektronik, ölçüm, kumanda ve düzenleme teknikleriyle madde akışının sorunsuz
ve yönlü olmasının sağlanması
6. Tehlikeli maddelerin tekni- - Otomasyon/mekanizasyon/kilitleme
ğe uygun kullanımının temin - Ergonomik/psikolojik açıdan uygun iş yöntemedilmesi ve hatalı kullanıma
lerinin kullanılması
karşı emniyet
- İşlevsel parçaların kullanıcı dostu yerleşimi
- Dolum, aktarma ve doldurma sırasında uygun
yardımcı araçların hazır bulundurulması
- Özellikle başlatma ve durdurma işlemleri, deneme işletimi, numune alma, temizlik işleri,
koruyucu bakım işleri, geçici devre dışı bırakma durumları gözetilerek eşletme talimatları/eğitimleri
- Temizlik ve koruyucu bakım işlerinin güvenli
şekilde uygulanması, harici personel çalışmasının da gözetilmesi
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Güvenlik ilkesi

Güvenlik gerekliliği

6. Tehlikeli maddelerin tekni- - Karışmayacak türden güvenli bağlantılar
ğe uygun kullanımının temin - İşletmeye has işlemler nedeniyle oluşabilecek
edilmesi ve hatalı kullanıma
zarara karşı güvenlik, örn. başlatma koruması
karşı emniyet
- İşletme gözetiminin temin edilmesi
- Eğitim, kurs ve alıştırma temin edilmesi
7. Kapsül içinde ve dışında pat- - Yanıcı maddelerin saptanması
layıcı atmosfer oluşmasından - Hava veya başka oksitleyici etkisi olan maddekaçınılması
lerin girişinden kaçınılması
- Yoğunluk denetimi (Ex sınırları)
- Atıllaştırmanın temin edilmesi
- Süreç yürütülmesinin, özellikle de başlatma
ve durdurma işlemlerinin, deneme işletiminin denetlenmesi
- Yerel patlayıcı atmosfer oluşmasından kaçınmak için uygun yapısal tasarım, örn. ölü bölgelerden kaçınılması
- Sızıntılardan kaçınılması
- Havalandırmanın temin edilmesi
- Emişin temin edilmesi
- Yanıcı temizlik maddelerinden kaçınılması
- Düzenli ve tekniğe uygun temizlik ve koruyucu
bakımın sağlanması
8. Ateşleyici kaynaklardan ka- - İşletme sıcaklığının yanma sıcaklığının yeteçınma
rince aşağısında sınırlandırılması
- Ateşleyici etkisi olan maddelerin oluşmasından kaçınılması
- Kaçınılacaklar:
• Sürtünme ısısı
• Elektrostatik yüklenme
• Açık ateş, mekanik ve elektrik kıvılcım
- Ex yönetmeliği uyarınca diğer gereklilikler
9. Maruz kalmanın azaltılması

- Tehlikeli maddelerin kaynaklarında tutulması
ve tehlikesizce bertaraf edilmesi
- Tehlike bölgesinde gereksiz faaliyetlerden
kaçınılması, uzaktan kumanda, otomasyon
kullanılması
- Emiş ve havalandırmanın temin edilmesi
- Örtü ve kabinlerin temin edilmesi
- Sınır değerlerinin aşımında alarm verilmesi

10. Çalışanların riskli bölgeden
- Uzaktan kumanda, otomasyon
mekân olarak ayrılması
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Tablo 2: Arızalarla ilişkili güvenlik gereklilikleri
Güvenlik gerekliliği

Güvenlik ilkesi
1. Önleyici yangın güvenliği

- Komşu tesislerde olabilecek yangınlar dâhil olmak üzere, yeterli yapısal yangın güvenliğinin
temin edilmesi, örn. uygun yangın direnç sınıfının seçilmesi, mümkün olduğunca yanmayan
veya zor alev alan yapı malzemelerinin kullanılması, paratoner
- Yanıcı, oksitleyici veya başka yanmayı kolaylaştırıcı maddelerin miktarlarının sınırlandırılması
- Yangın yükünün sınırlandırılması
- Yanıcı maddelerin tekniğe uygun hazır bulundurulması ve depolanması
- Yanıcı maddelerin sızdırmaz şekilde kapatılması
- Açığa çıkan yanıcı madde miktarlarının sınırlandırılması
- Yanıcı maddeler üzerine havadaki oksijenin,
oksitleyici veya başka yangını kolaylaştırıcı
maddelerin etki etmesinden kaçınılması
- Uygun toplama alanlarının hazır ulundurulması, örn. yanıcı akışkanlar için
- Yeterli koruma mesafelerine uyulması
- Yanıcı maddelerin tesisin etki bölgesinden
uzaklaştırılması
- Ateşleyici kaynakların etkili olmasından kaçınılması
- Kabinler dışındaki olası patlayıcı atmosferlerin
denetlenmesi
- Kaçış, kurtarma ve müdahale yollarının açık
tutulması

2. Mücadeleci yangın güvenliği

- Yeterli yangın ihbar sistemi hazır bulundurulması
- Sabit ve seyyar yangınla mücadele araçlarının
bulundurulması
- Uygun söndürücü maddelerin hazır bulundurulması
- Yangınla mücadele için yeterli ulaşım yolu olmasının temin edilmesi
- Etkili bir yangın koruma örgütlenmesinin (itfaiye) hazır bulundurulması
- Uygun kişisel koruyucu donanımın hazır bulundurulması
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Güvenlik ilkesi

Güvenlik gerekliliği

4. Kesintisiz tepkimelerin etkile- Basınca dayanıklı yapı tipi
rinden korunma
- Tepkimeyi durduracak maddelerin katılmasının temin edilmesi
- Acil durum soğutmasının temin edilmesi
- Etkili basınçsızlaştırma
- Tehlikeli maddelerin yakalanması ve tehlikesizce bertaraf edilmesi, örn. toplama kapları,
küvetler, nötrleştirme düzenekleri, meşale
sistemleri
5. Alarm ve denetleme sistem- - Uygun cihazların seçimi
lerinin işler halde olmasının
- Yeterli sayıda cihazın hazır bulundurulması
sağlanması
- Tekniğe uygun bir yerleşimin temin edilmesi
- Hasarlara karşı koruma sağlanması
6. Tehlikeli maddelerin serbest - Düzenli tesis denetiminin temin edilmesi
kalması halinde etkilerden ko- Yoğunluk denetiminin temin edilmesi, örn.
runma
alarm ve acil durum sistemlerinin kombinasyonu
- Kapsülleme
- Serbest kalan maddelerin tehlikesizce yakalanması ve bertaraf edilmesi
- Uygun geçici yalıtım düzeneklerinin hazır bulundurulması
- Serbest kalan gazların, sislerin ve buharların
çökeltilmesi ve yönlendirilmesi için uygun düzeneklerin hazır bulundurulması
- Tehlikeli maddelerin bertaraf edilmesi için uygun düzeneklerin hazır bulundurulması, örn.
toplama kapları, bağlayıcı maddeler
- Uygun kişisel koruyucu donanımların hazır bulundurulması
7. Güvenlik tekniği açısından - Yedek akım kaynağının hazır bulundurulması
önemli işletme araçlarının te- Yedekli buhar, hava, soğutucu ve atıllaştırıcı
darikinin sürdürülmesi
madde tedarikinin hazır bulundurulması
8. Güvenlik tekniği açısından - Yedekli veya çoklu işlevsel parçaların hazır buönemli işlevsel parçaların etlundurulması
kililiğinin sürdürülmesi
- Yedek ekipmanın hazır bulundurulması
- Tekniğe uygun koruyucu bakımının temin edilmesi
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Güvenlik ilkesi

Güvenlik gerekliliği

10. Mekanik yüklere karşı koru- - Arızadan kaynaklanan tepkime kuvvetlerinin
ma
ve dinamik yüklerin dikkate alınması
- Boru patlamasına karşı koruma
- Koruyucu duvar ve perdelerin hazır bulundurulması
- Güvenlik mesafelerine uyulması
- İç ve dış basınçtan kaynaklanan basınç yüklerinin ve basınç artış hızının göz önünde bulundurulması
- Çok yüksek veya çok düşük sıcaklıkların göz
önünde bulundurulması
- Korozyon yüklerinin göz önünde bulundurulması
- Korozyon ve et kalınlığı katsayılarının uygulanması
11. Çalışanlar ile yardım ve kur- - Güvenli davranış eğitim ve alıştırmalarının uytarma hizmetlerinin hareket
gulanması, örn. işletme talimatları yardımıyla
kabiliyetinin sağlanması
- Tehlikeli madde yoğunluklarının denetlenmesi
- Kişisel koruyucu donanımların hazır bulundurulması
- Tehlikeli bölgelerin kapalı tutulması
- Yetkisiz kişilerin uzak tutulması
12. Genel güvenlik örgütlenme- Olası işletme arızaları göz önünde bulundurulasinin sağlanması
rak işletme talimatlarının hazırlanması
- İşletmeye özgü alarm ve acil durum planlarının hazırlanması
- Yeterli itfaiye gücünün ve kurtarma personelinin temin edilmesi
- Yeterli ilk yardım ve tıbbi müdahalenin temin
edilmesi
- Uygun kurtarma araçlarının ve yardımcı araçların hazır bulundurulması
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TMTK 300 “Güvenlik tekniği” dokümanına ait Ek 3
Madde 5 uyarınca olan teknik iş gereçlerinin kullanımındaki güvenlik
gerekliliklerine ilişkin tablolar:
Ek 3’deki tabloların uygulanmasında, verilen güvenlik gereklilikleri
listesinin eksiksiz olmadığına dikkat edilmelidir. Bunun ötesinde, güvenlik
gerekliliklerinin somut iş süreçleri üzerinde uygulanmasında, anılan güvenlik gerekliliklerinden hangilerinin önemli olduğu veya hangilerine ekleme yapılması gerektiği kontrol edilmelidir.
Tablo 1: Genel güvenlik gereklilikleri
Güvenlik ilkesi

Güvenlik gerekliliği

1. Tehlikeli madde ve preparat- - Genel tehlike potansiyelinin asgariye indirilların ikame edilmesi
mesi(23) için daha az tehlikeli maddelerin denenmesi, tehlikeli yan ürünler ile bakım ve temizlik işlerinin de göz önünde bulundurulması
2. Kullanılan tehlikeli maddele- Hazır bulundurulan miktarların azaltılması
rin miktarının azaltılması(24)
3. İşletme gereği mümkün olan
- Kapalı işletme tarzı
en az tehlikeli madde açığa
çıkaran teknik iş gereçlerinin - Emisyonsuz iş süreçleri, örn. püskürtme yerine
daldırma yoluyla boyama
seçilmesi
4. Teknik iş gereçlerinin amaçla- - Çalışanların vasıflı olması, eğitimli personel
rına uygun kullanılması
- Ex yönetmeliklerine uygun iş gereçlerinin kullanılması
- İzin verilmeyen yüklerden kaçınılması
- İzin verilen işletme parametrelerine uyulması,
örn. basınç ve sıcaklık
- Hareketli parçaların çözülmesine karşı emniyet alınması
5. Tehlikeli maddelerin tekni- - Ergonomik/psikolojik açıdan uygun iş yöntemğe uygun kullanımının temin
lerinin kullanılması
edilmesi ve hatalı kullanıma - Ergonomik tasarımlı iş gereçlerinin seçimi
karşı emniyet
- Dolum, aktarma ve doldurma sırasında uygun
yardımcı araçların, pompa ve emiş sistemleri
dâhil olmak üzere, hazır bulundurulması

(23) Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 16 Fıkra 2 Cümle 1 ve 2’e göndermede
bulunulur.
(24) Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 16 Fıkra 2 Cümle 3 ve 4’e göndermede
bulunulur.
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Güvenlik ilkesi

Güvenlik gerekliliği

5. Tehlikeli maddelerin tekni- - Özellikle temizlik ve koruyucu bakım işleri
ğe uygun kullanımının temin
gözetilerek işletme talimatları ve eğitimleri
edilmesi ve hatalı kullanıma - Temizlik ve koruyucu bakım işlerinin güvenli
karşı emniyet (Devamı)
şekilde uygulanması, harici personel çalışmasının da gözetilmesi
- Tehlikeli maddelerin güvenli şekilde sisteme
sokulması ve çıkarılması, örn. karışmayacak
güvenli bağlantılar üzerinden, giriş kontrolü
- İşletmeden kaynaklı işlemlerden doğacak hasarlara karşı koruma
- İşletme gözetiminin temin edilmesi
- Eğitim, kurs ve alıştırma temin edilmesi
- Kişisel koruyucu donanımların hazır bulundurulması
- Kapların işaretlenmesi
6. Teknik iş gereçlerinin kullanı- - Yanıcı maddelerin teşhis edilmesi
mında patlayıcı atmosferden - Yoğunluk denetimi (Ex sınırları)
kaçınılması
- Sızıntılardan kaçınılması
- Havalandırmanın temin edilmesi
- Emişin temin edilmesi
- Yanıcı temizlik maddelerinden kaçınılması
- Düzenli ve tekniğe uygun temizlik ve koruyucu
bakımın sağlanması
7. Ateşleyici kaynaklardan ka- - İşletme sıcaklığının yanma sıcaklığının yeteçınma
rince aşağısında sınırlandırılması
- Kaçınılacaklar:
• Sürtünme ısısı
• Elektrostatik yüklenme
• Açık ateş, mekanik ve elektrik kıvılcım
- Ex yönetmeliği uyarınca diğer gereklilikler
8. Maruz kalmanın azaltılması

- Tehlikeli maddelerin kaynaklarında tutulması
ve tehlikesizce bertaraf edilmesi
- Tehlike bölgesinde gereksiz faaliyetlerden kaçınılması
- Emiş ve havalandırmanın temin edilmesi
- Örtü ve kapsüllemenin temin edilmesi
- Sınır değerlerinin aşımında alarm verilmesi
- Uygun kişisel koruyucu donanımların hazır bulundurulması ve kullanılması

9. Çalışanların riskli bölgeden
- Uzaktan kumanda, otomasyon
mekân olarak ayrılması
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Tablo 2: Arızalarla ilişkili güvenlik gereklilikleri
Güvenlik gerekliliği

Güvenlik ilkesi
1. Önleyici yangın güvenliği

- Komşu tesislerde olabilecek yangınlar dâhil
olmak üzere, yeterli yapısal yangın güvenliğinin temin edilmesi, örn. uygun yangın direnç
sınıfının seçilmesi, mümkün olduğunca yanmayan veya zor alev alan yapı malzemelerinin kullanılması, paratoner
- Yanıcı, oksitleyici veya başka yanmayı kolaylaştırıcı maddelerin miktarlarının sınırlandırılması
- Yangın yükünün sınırlandırılması
- Yanıcı maddelerin tekniğe uygun hazır bulundurulması ve depolanması
- Yanıcı maddelerin sızdırmaz şekilde kapatılması
- Açığa çıkan yanıcı madde miktarlarının sınırlandırılması
- Yanıcı maddeler üzerine havadaki oksijenin,
oksitleyici veya başka yangını kolaylaştırıcı
maddelerin etki etmesinden kaçınılması
- Uygun toplama alanlarının hazır bulundurulması, örn. yanıcı akışkanlar için
- Yeterli koruma mesafelerine uyulması
- Yanıcı maddelerin tesisin etki bölgesinden
uzaklaştırılması
- Ateşleyici kaynakların etkili olmasından kaçınılması
- Kabinler dışındaki olası patlayıcı atmosferlerin
denetlenmesi
- Kaçış, kurtarma ve müdahale yollarının açık
tutulması

2. Mücadeleci yangın güvenliği

- Yeterli yangın ihbar sistemi hazır bulundurulması
- Sabit ve seyyar yangınla mücadele araçlarının
bulundurulması
- Uygun söndürücü maddelerin hazır bulundurulması
- Yangınla mücadele için yeterli ulaşım yolu olmasının temin edilmesi
- Etkili bir yangın koruma örgütlenmesinin (itfaiye) hazır bulundurulması
- Uygun kişisel koruyucu donanımın hazır bulundurulması
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Güvenlik ilkesi

Güvenlik gerekliliği

3. Alarm ve denetleme sistem- - Uygun cihazların seçimi
lerinin işler halde olmasının - Yeterli sayıda cihazın hazır bulundurulması
sağlanması
- Tekniğe uygun bir yerleşimin temin edilmesi
- Hasarlara karşı koruma sağlanması
4. Tehlikeli maddelerin serbest - Yoğunluk denetiminin temin edilmesi
kalması halinde etkilerden - Kapsülleme
korunma
- Serbest kalan maddelerin tehlikesizce yakalanması ve bertaraf edilmesi
- Uygun geçici yalıtım düzeneklerinin hazır bulundurulması
- Tehlikeli maddelerin bertaraf edilmesi için uygun düzeneklerin hazır bulundurulması, örn.
toplama kapları, bağlayıcı maddeler
- Uygun kişisel koruyucu donanımların hazır bulundurulması
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TMTK 400- Tehlikeli maddelerle ilişkili
faaliyetlerde risk değerlendirmesi
Baskı: Ocak 2008
Tehlikeli Maddeler için
Teknik Kurallar

Tehlikeli maddelerle
ilişkili faaliyetlerde
risk değerlendirmesi

TMTK 400

Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar (TMTK) teknoloji, iş sağlığı ve iş hijyeni bakımından en son bilgi düzeyinde
olup, bunlarla beraber, tehlikeli maddelerle ilgili işlerle, bunların sınıflandırılmasıyla ve işaretlenmesiyle ilgili güvenli bilimsel
bulguları yansıtmaktadırlar. Bu kurallar Tehlikeli Maddeler Kurulu (TMK)
tarafından hazırlanmakta ve yine bu kurul tarafından gelişmelere uygun
hale getirilmektedirler. TMTK dokümanları Alman Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından Alman Federal Bakanlıkları Ortak İlan ve Tebliğ Gazetesinde ilan edilmektedirler.

İçindekiler
1 Uygulama alanı
2 Kavramlar
3 Risk değerlendirmesinin uygulama ilkeleri
4 Bilgi toplanması
5 Verili tedbirlerle risk değerlendirmesi (standartlaştırılmış iş süreci)
6 Verili tedbirler olmaksızın risk değerlendirmesi
7 Koruyucu tedbirlerin etkililiğinin denetlenmesine ilişkin tespitler
8 Belgelendirme
Ek 1: Tehlikeli maddelerle ilgili işlerde risk değerlendirmesi için bir
hareket tarzı önerisi
Ek 2: Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 7 Paragraf 7 uyarınca maddeyle birlikte verilen risk değerlendirmelerinin kullanılmasına ilişkin kontrol listesi
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1 Uygulama alanı
(1) TMTK 400 dokümanı Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 7 uyarınca bilgi toplanması ve risk değerlendirmesine ilişkin usulleri
tarif etmektedir. Tehlikeli Madde Yönetmeliğinin hükümlerini
İş Güvenli Yasası (Madde 5 ve 6) ile belirlenen çerçeveyle ilişkilendirmektedir.
(2) TMTK 400 dokümanı ayrıca, tehlikeli maddelerle yürütülen bir
faaliyet için tedbirler standart iş süreci olarak hazır verilmişse,
risk değerlendirmesi sırasındaki işlemler için de kolaylaştırılmış
bir prosedürü olanaklı kılmaktadır. Eğer
1. üretici veya tedavüle sokan tarafından Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde7, Paragraf 7 uyarınca ürünle birlikte verilmiş bir risk değerlendirmesi varsa,
2. TMTK 420 uyarınca “risk değerlendirmesi için sürece ve malzemeye özgü kriterler” tarif edilmişse,
3. madde veya faaliyete ilişkin TMTK hazırlanmış ise, veya
4. kalite açısından ürünle birlikte verilen risk değerlendirmesine eşdeğer olan branşa veya faaliyete özgü yardımcı araçlar
hazır bulunuyorsa, bu durum söz konusudur.
(3) TMTK 400 dokümanı özellikle
1. TMTK 401 “Cilt temasından kaynaklanan riskler – saptama,
değerlendirme, tedbirler”
2. TMTK 402(25) “Tehlikeli maddelerle ilişkili işlerde risk saptaması ve değerlendirmesi: Solunum yoluyla maruz kalma” ile
bütünlenmektedir.
(4) TMTK 400 dokümanı, Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 3 Paragraf 5 uyarınca, üçüncü şahısların korunmasına ilişkin tedbirleri Tehlikeli Madde Yönetmeliği temelinde belirleyebilmek
amacıyla, tehlikeli maddelerle ilgili faaliyetler yürüten, çalışanı olmayan girişimciler tarafından da dikkate alınmalıdır.
Bunun ötesinde çalışanı olmayan girişimcilere, bu TMTK yardımıyla kişisel güvenlik ve kendi sağlıklarının korunmasına dair
tedbirler alınması önerilir.
(25) Bu TRGS dokümanındaki göndermeler şimdiden, henüz hazırlık aşamasında olan
TRGS 402 dokümanının yeni halini esas almaktadırlar.
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(5) 1907/2006 (REACH) sayılı yönetmelik (AT) uyarınca sorumluluk
zinciri içindeki müteakip kullanıcılar için bilgi gereksinimleri
TMTK 400 dokümanında dikkate alınmamaktadır.
2 Kavramlar
Bu TMTK dokümanındaki kavramlar, Biyolojik İş Maddeleri Kurulu, İşletme Güvenliği Kurulu ve Tehlikeli Maddeler Kurulunun “İşletme güvenliği
yönetmeliği, biyolojik madde yönetmeliği ve tehlikeli madde yönetmeliği
mevzuatına ilişkin kavramlar sözlükçesi”nde tanımlandıkları şekilde kullanılmaktadırlar. Bu durum özellikle aşağıdaki kavramlar için geçerlidir: Çalışma koşulları, iş maddesi, branşa veya faaliyete özgü yardımlar, kimyasal
iş maddeleri, maruz kalma, risk değerlendirmesi yapmaya yetkili uzman
kişiler, risk, risk değerlendirmesi, tehlikeli maddeler listesi, ciltle temas,
birlikte verilen risk değerlendirmesi, fiziksel-kimyasal etki, koruyucu tedbirler, koruyucu tedbirlerin etkililiği.
3 Risk değerlendirmesinin uygulama ilkeleri
3.1 Organizasyon ve sorumluluk
(1) Risk değerlendirmesi, iş sırasında güvenlik ve sağlık koruması
için gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla çalışanlara yönelik önemli risklerin sistematik olarak saptanması ve değerlendirilmesidir. Bunun esası, faaliyetlerle bağlantılı inhalatif
(solunum ile), dermal (cilt temasıyla) ve fiziksel-kimyasal (yangın ve patlama tehlikeleri) risklerin ve tehlikeli maddelerden
kaynaklanan başka risklerin değerlendirilmesidir.
(2) İşveren, ancak risk değerlendirmesi yapıldıktan ve gerekli olan
koruyucu tedbirler alındıktan sonra tehlikeli maddelerle ilişkili bir faaliyetin yürütülmesi talimatını verebilir. Sistematik bir
usul Ek 1’de gösterilmiştir.
(3) Faaliyette belirleyici değişiklikler yapılmışsa, risk değerlendirmesinin yeniden yapılması gerekir. Bunun gerekçeleri şunlar
olabilir:
1. İş sahalarına yeni tehlikeli maddelerin girmesi,
2. Faaliyetlerin, iş süreçlerinin veya koruyucu tedbirlerin değiştirilmesi,
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3. Tehlikeli madde özelliklerine dair yeni bulgular edinilmesi
(örn. işaretleme, güvenlik bilgi formu, TMTK 905 “kanserojen, mutajen veya kısırlık yapıcı maddeler listesi”, TMTK
906 “Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 3 Paragraf 2 No.
3 uyarınca kanserojen faaliyet veya süreçlerin listesi” ve
TMTK 907 “alerji yapıcı maddeler listesi”),
4. Madde 7 uyarınca olan koruyucu tedbirler için yapılan düzenli etkililik denetimlerinden elde edilen sonuçlar,
5. Tehlikeli Madde Yönetmeliği ve teknik kurallarda yapılan
değişiklikler (örn. TMTK 900’de işyeri sınır değerlerinin belirlenmesi) ve
6. Koruyucu işyeri hekimliği bulguları.
(4) Risk değerlendirmesinin tüm sorumluluğunu işveren taşır.
(5) İşveren, risk değerlendirmesini bir veya daha fazla uzman kişiye devredebilir veya bu konu hakkında danışmanlık alabilir.
Kendisi adına çalışan kişilerin gerekli bilgiye sahip olduklarından emin olmalıdır. İşveren, risk değerlendirmesi için gerekli
doküman ve bilgilerin hepsini değerlendirme için sunmalıdır.
(6) Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 7 Paragraf 7 uyarınca risk
değerlendirmesi yapabilecek uzman kişiler, ihtisas eğitimleri
veya deneyimleri temelinde tehlikeli maddelerle çalışma hakkında yeterli bilgiye sahip olan, çalışmaya başlanmadan önce
çalışma koşullarını değerlendirebilecek ve tespit edilen koruyucu tedbirleri faaliyetlerin yürütülmesi sırasında değerlendirebilecek veya sınayabilecek düzeyde mevzuata aşina olan kişilerdir. Gerekli bilgilerin kapsamı ve derinliği değerlendirilecek
faaliyete bağlı olarak farklı olabilir ve tek bir kişi bünyesinde
toplanmış olmak zorunda değildir. İşveren ilgili ihtisas bilgisine
kendisi sahip değilse, işletme hekimi ve iş güvenliği uzmanı gibi
uzman kişilerden danışmanlık almalıdır. Tehlikeli Madde Yönetmeliği Ek V uyarınca koruyucu muayene sunulması veya yaptırılması gereken faaliyetlerdeki risk değerlendirmesi işverenin
genel olarak sahip olmadığı özel tıbbi iş sağlığı bilgileri (örn.
biomonitoring, tehlikeli maddelerin metabolizması, etkisi ve
dağılımı hakkında) gerektirmektedir.
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(7) Tehlikeli maddelerle çalışma için risk değerlendirmesinin yapılması
1. madde 4.1 uyarınca değerlendirme için gerekli bilgi kaynakları hakkında,
2. madde 4.2 uyarınca kullanılan tehlikeli maddeler ve onların
tehlikeli özellikleri hakkında,
3. işletmede tehlikeli maddelerle yürütülen faaliyetler hakkında,
4. madde 5 ve 6 uyarınca inhalatif, dermal ve fiziksel-kimyasal
risklerin değerlendirilmesi usulü hakkında,
5. ikame, teknik, organizasyon ve personel ile ilgili koruyucu
tedbirler hakkında,
6. madde 7 uyarınca koruyucu tedbirlerin etkililiğinin denetlenmesi hakkında ve
7. madde 8 uyarınca risk değerlendirmesinin belgelendirilmesi
hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir.
(8) Solunum yoluyla maruz kalma, özellikle işyeri ölçümleri için
belirli usuller hakkında Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 9
Paragraf 6 uyarınca gerekli ihtisas bilgisi ve gerekli donanımlar
için özel gereklilikler istenebilir. Bu gereklilikler TMTK 402 dokümanında tarif edilmiştir.
(9) Bir işletme içinde işlerin yürütülmesi için harici firmalar görevlendiriliyorsa ve tehlikeli maddelerle çalışmadan dolayı karşılıklı risk oluşturma olasılığı mevcutsa, işverenlerin ve yüklenicilerin hepsi risk değerlendirmesinin uygulanmasında işbirliği
yapacaklar ve aralarında eşgüdüm sağlayacaklardır (Tehlikeli
Madde Yönetmeliği Madde 17).
3.2 Aynı türden çalışma koşulları
(1) İşveren tehlikeli maddelerle ilişkili her faaliyet için esas olarak
ayrı bir risk değerlendirmesi yapmak zorundadır. Aynı türden
çalışma koşullarında bir işyerinin veya bir faaliyetin değerlendirilmesi yeterlidir (İş Güvenliği Kanunu Madde 5 Paragraf 2).
(2) Aynı türden çalışma koşulları mekan olarak bir arada olan veya
mekan olarak ayrılmış faaliyetler (örn. numune alma) için se54
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çilebilir ve bir veya daha fazla tehlikeli maddeyi kapsayabilir.
Bu tespit sırasında örn. iş araçları, biyolojik iş maddeleri veya
gürültü gibi diğer riskler iş güvenliği kanunu bakımından göz
önünde bulundurulmalıdır. Bu kapsamdaki faaliyetler riskler,
maruz kalma koşulları, iş akışları, süreçler ve çevre koşulları
bakımından karşılaştırılabilir olmalıdır.
(3) Riskin özellikle tehlikeli özelliklerden veya yüksek maruz kalmadan dolayı belirlendiği faaliyetlerde, genel değerlendirme
değil, daima münferit olay değerlendirmesi yapılmalıdır. Bu
şart düzenli olarak yürütülmeyen, örn. bakım ve onarım gibi
faaliyetler için de geçerlidir.
(4) Risk değerlendirmesi için aynı türden çalışma koşulu olarak
seçilen faaliyetler madde 8 uyarınca olan dokümantasyondan
görülebilir olmalıdırlar.
4 Bilgi toplanması
4.1 Bilgi kaynakları
(1) İşveren ilk önce, çalışanların tehlikeli maddelerle ilgili faaliyetler yürütüp yürütmediğini veya bu faaliyetler sırasında tehlikeli maddelerin ortaya veya açığa çıkıp çıkmadığını saptamalıdır. Bunun için,
1. kullanılan kimyasal iş maddeleri hakkında,
2. faaliyetler hakkında,
3. ikame olanağı hakkında (düşük riskli faaliyetler hariç),
4. olanaklı ve mevcut olan koruyucu tedbirler ve bunların etkileri hakkında ve
5. yapılan iş sağlığı önleyici muayenelerinden elde edilen sonuçlar hakkında bilgi toplamalıdır.
(2) Tehlikeli maddelerle çalışmada risk değerlendirmesi için en
önemli bilgi kaynakları tehlikeli maddelerin ve preparatların
etiketleri ile üzerlerindeki tehlike işareti, güvenlik bilgi formu
ve muhtemelen birlikte verilmiş olan bir risk değerlendirmesidir.
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(3) Güvenlik bilgi formu başlıca şu bilgileri içerir:
1. Tehlikeli maddenin adı, üreticisi veya tedavüle sokan,
2. Preparatların tehlikeli bileşenleri,
3. Sınıflandırma: Tehlikeli özellikler ve R ifadeleri (“olası tehlikeler” bölümü),
4. İlk yardım tedbirleri ve yangınla mücadele,
5. İstenmeyen açığa çıkma halinde alınacak tedbirler,
6. Manipülasyon ve depolama için tedbirler,
7. TMTK 900 uyarınca işyeri sınır değerleri, TMTK 903 uyarınca
biyolojik sınır değerleri (“maruz kalma sınırlaması ve kişisel
koruma donanımları” bölümü),
8. Maruz kalmanın sınırlandırılması ve denetlenmesi, örn.
TMTK’ye, madde veya faaliyete özgü yardımcı olanaklara
gönderme,
9. Gerekli olan kişisel koruma donanımlarının türü ve kalitesi,
10. Fiziksel ve kimyasal özellikler,
11. Toksikolojik bilgiler, başta henüz test edilmemiş tehlikeli
özellikler dair uyarılar ve
12. AB hukuku ve ilgili koruyucu mevzuat uyarınca, başta TMTK
905 (“mevzuat” bölümü) olmak üzere, işaretleme.
Tehlikeli maddelere ilişkin 220 sayılı “güvenlik bilgi formu” tebliğine
göndermede bulunulur.
(4) Güvenlik bilgi formu, özellikle de “olası tehlikeler”, “manipülasyon ve depolama”, “maruz kalma sınırlaması ve kişisel
koruma donanımları” bölümleri olmak üzere, bariz eksikler ve
hatalı bilgiler bakımından kontrol edilmelidir. Gereği halinde
eksik bilgiler tedavüle sokandan talep edilmeli ve onun tarafından temin edilmelidir. Güvenlik bilgi formları yalnız ürünün
en son teslim edildiği bir yıl boyunca ve yalnız risk bakımından önemli bir değişiklik olması halinde tedarikçi tarafından
otomatikman yeniden gönderilir. Risk değerlendirmesi için
güncel bir nüsha kullanılmalıdır. Eğer işveren gerekli bilgileri
alamıyorsa, kendisi tedarik etmek veya hakkında bilgi olmayan
risklerin var olduğunu varsayıp bunlara uygun tedbirleri almak
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zorundadır. Alternatif olarak, üreticisinin hakkında eksiksiz bilgi verdiği ürünlerin kullanılması önerilir.
(5) Tehlike simgesiyle işaretlenmemiş olup da etiketi üzerinde “güvenlik bilgi formu talep edilmesi halinde mesleki kullanıcılara gönderilir” ibaresi bulunan preparatlarda bilgilerin tedarik
edilmesi sağlanmalıdır. Yasal hükümler gereği güvenlik bilgi
formu verilmek zorunda olmayan madde ve preparatlar için
de, risk değerlendirmesi için gerekli olması halinde, paragraf 3
altında belirtilen bilgiler tedavüle sokandan talep edilebilirler.
(6) İşveren için doğrudan erişilebilir olan bilgiler şunlardır:
1. Tehlikeli maddeler için teknik kurallar (genel bakış: www.
baua.de),
2. Tescil, risk değerlendirme veya ruhsatlandırma süreçleri sonucunda elde edilmiş bulguları tarif eden, ambalaj, kullanma talimatları, teknik broşürler üzerindeki bilgiler,
3. Branşa veya faaliyete özgü yardımcı araçlar (örn. kaza sigortaları kuralları ve bilgileri, iyi iş uygulamalarına yönelik
davranış talimatları, koruyucu kılavuzlar),
4. Kaza sigortalarının branşla ilgili tehlikeli madde ve ürün
değerlendirmeleri (örn. yapı sektörü meslek birliği GISBAU
tehlikeli madde bilgi sistemi, kimya sanayi meslek birliği
GisChem tehlikeli madde bilgi sistemi),
5. Federal eyaletlerin ve kaza sigortalarının madde bilgileri,
örn. eyaletlerin tehlikeli madde veri bankası (GDL), BGIA
madde veri bankası (GESTIS), Kuzey Ren Vestfalya eyaleti
tehlikeli maddeler bilgi sistemi (IGS),
6. Federal iş güvenliği ve iş sağlığı kurumunun tehlikeli maddeler için basit tedbirler paketi (EMKG).
4.2 Tehlikeli maddeler
(1) Bir kimyasal iş maddesinin tehlikeli madde olarak işlem görüp
görmeyeceğine dair kriterler Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 3 Paragraf 3 altında tarif edilmiştir. Aşağıdaki paragraflar bu
kavram tanımına açıklık getirmektedirler.
(2) Üretici veya tedavüle sokan tarafından tehlikeli olarak sınıflandırılmış ve işaretlenmiş olan maddeler ve preparatlar tehlikeli
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maddelerdir. Tehlike simgeleriyle işaretlenmemiş, ancak Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 4 uyarınca, örn. R 10 ifadesiyle
işaretlenmiş alev alıcı madde ve preparatlar gibi, bir veya daha
fazla tehlikelilik özelliği taşıyan kimyasal madde ve preparatlar da bunlardandır.
(3) Kendisinin imal ettiği madde, preparat veya ara ürünleri işveren TMTK 200 yardımıyla kendisi sınıflandırmalıdır.
(4) Kozmetik maddeleri, gıda maddeleri ve gıda katkı maddeleri, yemler ve yem katkıları, tıbbi eczalar, tıbbi ürünler, tütün
ürünleri, bertaraf edilecek atıklar ve atık yağlar ile atık sular
genel olarak tehlikeli madde veya preparat olarak işaretlenmiş
değillerdir, ancak yine de Tehlikeli Madde Yönetmeliği anlamında tehlikeli özellikler gösterdikleri takdirde, tehlikeli maddedirler. Tehlikeli özellikler gösterdikleri takdirde bitki ve hayvan
parçaları da tehlikeli madde sayılırlar (örn. TMTK 907 uyarınca
alerji yapıcı).
(5) Ayrıca işyeri sınır değerleri (TMTK 900) veya biyolojik sınır değerleri (TMTK 903) olan maddelerin de hepsi tehlikeli maddedir.
(6) Tehlikeli olarak sınıflandırılmış olmayan, ancak iş sırasında çalışanların güvenliğine ve sağlığına yönelik olarak örneğin
1. cilt teması (bkz. TMTK 401),
2. tehlikeli patlayıcı atmosfer oluşturmak, örn. tozayan yanıcı
tozlardan dolayı,
3. aşırı soğuk veya sıcak akışkanlar, buhar ve katılar veya
4. boğucu veya uyuşturucu gazlar nedeniyle riske neden olabilecek kimyasal maddeler de tehlikeli madde sayılırlar.
(7) Risk değerlendirmesi kapsamında tehlikeli özelliklere ilişkin
temel testler ve değerlendirmeler mevcut değilse veya kısmen
mevcutsa, söz konusu maddeler tehlikeli madde olarak işlem
görürler:
1. Akut toksisite testi,
2. Ciltte, mukozada tahriş testi,
3. Potansiyel mutajen özellik testi,
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4. Ciltte alerji yapma testi ve
5. Tekrarlanan uygulamada toksisite değerlendirmesi (test
veya nitelikli değerlendirme).
Test veya değerlendirmelerin yapılıp yapılmadığı güvenlik bilgi formundan (“toksikolojik bilgiler” bölümü) anlaşılabilir veya başka bir yoldan, özellikle de tedarikçiye sorularak, tespit edilmelidir.
(8) Paragraf 7 uyarınca istenen bilgiler saptanamıyorsa, risk değerlendirmesinde bu maddeler için en azından
1. sağlığa zararlı (R20, 21 veya 22),
2. cildi tahriş edici (R38),
3. mutajen olma şüphesi (R68) ve
4. alerji yapabilme (R43)
özelliklerinden dolayı koruyucu tedbirler belirlenmelidir. Eğer güvenlik bilgi formunda tehlikeli özelliklere dair nitelikli bir veri bulunmuyorsa
(bkz. 220 sayılı “güvenlik bilgi formu” tebliği madde 6.11 paragraf 9), bu
şart preparatlar için de geçerlidir.
(9) Bilimsel laboratuarlarda veya bilimsel, ürün ve süreç odaklı araştırma ve geliştirme (1907/2006 sayılı yönetmelik (AT)
madde 3 No. 22) için kullanılan yeni maddeler, eğer tehlikeli
özelliklerine dair herhangi bir bulgu bulunmuyorsa, risk değerlendirmesinde, paragraf 8 şartlarının ötesinde, zehirli tehlikeli
maddeler gibi işlem görmelidirler.
(10) Örneğin iş araçlarıyla etkileşim (TRBS 2210) veya arıza ve kaza
olayları sonucunda ortaya çıkan, faaliyetler sırasında açığa
çıkan tozlar (dumanlar dâhil), gazlar veya sisler de tehlikeli
madde olabilirler. Tehlikeli maddelerin ortaya veya açığa çıkmasına örnekler şunlardır:
1. Bir kaynak elektrotundan ortaya çıkan kaynak dumanı,
2. Zımparalama sırasında açığa çıkan odun tozu,
3. Deterjanlardan açığa çıkan çözücü maddeler,
4. Beton tavanları delerken ortaya çıkan silikojen tozlar,
5. Kontamine olmuş yerlerdeki ıslah çalışmaları,
6. Faaliyetler sırasında ortaya çıkan piroliz ürünleri,
7. Soğutucu yağlarla yürütülen talaşlı metal işleme işleri.
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(11) Paragraf 10 uyarınca olan tehlikeli maddeler için tehlikeli özellikleri hakkında bilgi yoksa veya eksikse, işveren bunların içerdikleri maddeleri ve onların tehlikeli özelliklerini en azından
aşağıdaki bilgi kaynakları yardımıyla saptamalıdır:
1. 67/548/AET sayılı direktif Ek I uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmış olan tehlikeli maddeler listesi (“yasal sınıflandırmalar”),
2. TMTK 905 “Kanserojen, mutajen veya kısırlık yapıcı maddeler dizini”,
3. TMTK 906 “Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 3 Fıkra 2 No.
3 uyarınca kanserojen faaliyetler veya süreçler dizini”,
4. TMTK 907 “Alerji yapıcı maddeler dizini”
5. TMTK 900 “İşyeri sınır değerleri”,
6. TMTK 903 “Biyolojik sınır değerleri” ve
7. Yeni bilimsel bulguları içeren kaynaklar, örn. sağlığa zararlı
iş maddelerinin değerlendirilmesine yönelik DFG senato komisyonu güncel listesi (“MAK listesi”).
Bunun ötesinde madde 4.1 paragraf 6uyarınca olan bilgi kaynaklarına
da değerlendirmede başvurulmalıdır. Kimyasal ürünlerin veya iş araçlarının üreticisi veya tedarikçisi de sıklıkla müşteri hizmetleri kapsamında
destek sağlamaktadır.
(12) Faaliyetler sırasında açığa çıkan tozlar (dumanlar dâhil), gazlar, buharlar veya sisler hakkında yeterli bilgi toplanamıyorsa,
risk değerlendirmesinde en azından paragraf 8 uyarınca olan
tehlikeli özellikler mevcutmuş gibi kabul edilmelidirler.
(13) İş maddelerinin seçimi ve kullanımı konusundaki kararlara
üçüncü şahıslar katılıyorsa, bunlar bilgi toplanmasında da etkili
olmalıdırlar. Bu özellikle aşağıdakiler için geçerlidir:
1. Yapı ürünlerinin kullanımı için: Mimar, malsahibi, projeci,
2. Otomotiv sektöründe öngörülen bakımlar: Otomotiv üreticileri,
3. Kontamine olmuş yerlerin ıslahı: İşveren,
4. Dezenfektanların kullanımı için: İşveren, sağlık makamları.
Bunların katılımı işvereni risk değerlendirmesi yapma yükümlülüğünden ibra etmez.
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(14) Risk değerlendirmesi için sınıflandırmanın yanı sıra maddeyle
ilgili aşağıdaki bilgiler de önemli olabilir:
1. Tehlikeli maddenin açığa çıkma kabiliyeti (tozama davranışı,
buhar basıncı),
2. Tehlikeli maddelerin ciltten emilebilme özellikleri (TMTK
900, TMTK 401, “MAK listesi”),
3. Henüz 67/548/AET sayılı direktif Ek I sınıflandırmasında bir
değişikliğe yol açmamış olan bir tehlikeli maddenin tehlikeli
özelliklerine dair yeni güvenilir bilimsel bulgular,
4. Bir tehlikeli maddenin temel tehlikeli özelliklerine dair
toksikolojik veya iş sağlığı bulgularının eksik olduğuna dair
emareler (“veri boşlukları”),
5. Tehlikeli maddenin bir sınıflandırmaya yol açmayıp, çalışma
sırasında çalışanların güvenlik ve sağlığına yönelik bir riske
yol açabilecek özellikleri (örn. yangın oluşması için katalizatör olarak etki etmesi),
6. Tedbirlerin belirlenmesi sırasında göz önünde bulundurulması gereken kirletici özellikler, örn. ağır koku oluşumu,
7. Mevcut kontaminasyonlar, örn. arsa veya binaların ıslahı durumunda malsahibi veya işverenin verdiği bilgiler,
8. Fiziksel-kimyasal veya güvenlik tekniği tanım büyüklükleri,
örn. patlama sınırları, alevlenme noktası, ateş alma sıcaklığı, azami patlama basıncı, basınç artış hızı, yanma hızı,
kendinden ivmelenen parçalanma sıcaklığı (SADT - Self Accelerating Decomposition Temperature), termik kararlılık
(Tonset), parçalanma sıcaklığı, kendi kendine ateş alma sıcaklığı, tane boyu dağılımı.
4.3 Faaliyetler
(1) Faaliyetlerde tüm iş süreçleri ve işletme durumları, özellikle
süreçlerin başlangıç ve bitiş işlemleri, temizlik, bakım, onarım,
hafriyat ve yıkım işleri, depolama, taşıma, bertaraf ve olası
işletme arızaları göz önünde bulundurulmalıdır. Çalışma sırasında çalışanların tehlikeli maddelerden dolayı bir riske maruz
kalmalarına yol açabilmeleri mümkünse, kumanda ve denetim
faaliyetleri de göz önünde bulundurulmalıdır.
61

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi
(2) Aşağıdaki bilgiler göz önünde bulundurulmalıdır:
1. İşyeri incelemesinden, çalışanlarla veya işçi ve personel
temsilciliği ile mülakattan elde edilen bilgiler,
2. Kullanılan yöntemler, iş araçları ve iş teknikleri,
3. İşyerinde depolanan veya kullanılan tehlikeli maddelerin
miktarı,
4. Soluma veya cilt teması yoluyla tehlikeli maddelere maruz
kalmanın türü, boyutu ve seyri, gereği halinde hijyen eksikliğinden dolayı bilinçsizce ağızdan alınma durumu da dâhil,
5. Mevcut koruyucu tedbirler, örn. kapsülleme, kaynakta emiş,
havalandırma sistemi gibi teknik koruma düzenekleri, organizasyonel koruyucu tedbirler, solunum maskesi, kimyasal
koruyucu eldiven, koruyucu gözlük gibi kişisel koruma donanımları ve
6. İşletme akışında tehlikeli maddelere artmış maruz kalmanın
artmasına neden olabilecek olası arızalar.
(3) Bunların ötesinde başka bilgiler de gerekli olabilir:
1. Çalışma ortamı ve koşulları, örn. mekan büyüklüğü, havalandırma koşulları, sıcaklık, havadaki nem oranı, gürültü,
ağır bedensel çalışma, yük olan kişisel koruma donanımları,
2. Ortamdaki tehlikeli madde kaynaklarıyla olası bir açığa çıkmanın zamanı ve süresi (çalışma sahasında veya bitişik tesislerde),
3. Yangın veya patlama tehlikelerine neden olabilecek tehlikeli
maddelerin açığa çıkma olasılığı (TMTK 720, TMTK 721) ve
4. Elektrostatik boşalma dahil olmak üzere, ateşleme kaynağının mevcut olması veya ortaya çıkması ve etkili olması
olasılığı.
(4) Faaliyetler sırasında birden fazla tehlikeli madde eşzamanlı
olarak ortaya çıkıyorsa, madde 4.1 uyarınca olan bilgi kaynakları yardımıyla bilinen etkileşimler ve bileşik etkiler ile bunların çalışma sırasında çalışanların sağlık ve güvenliği üzerindeki
etkileri risk değerlendirmesinde dikkate alınmalıdır. Bilinen
etkileşim ve bileşik etkilere örnekler şunlardır:
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1. Sinir sistemi hastalıklarına (polinöropati, enselopati) neden
olabilen çözücü madde karışımları,
2. Asbest ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAK) veya sigara içme (kanserojen etkiyi artırır) veya
3. Başka tehlikeli maddelerin cilt üzerinden alınmalarını artıran (Carrier etkisi) maddeler, örn. bazı çözücü maddeler.
Etkileşim ve bileşik etkiler fiziksel-kimyasal risklerle de ilişkili olabilirler (bkz. madde 6.5).
4.4 İkame olanakları hakkında bilgi
İşveren, sağlığa yönelik riskleri kendisinin kullanmayı amaçladıklarından daha az olan madde veya süreçlerin mevcut olup olmadığını araştırmak zorundadır (bkz. madde 6 ve TMTK 600 “İkame”(26)).
4.5 Koruyucu tedbirler ve bunların etkililiği
Olanaklı koruyucu tedbirlere dair bilgiler ve hâlihazırda mevcut koruyucu tedbirlerin etkililiğinin denetlenmesinden elde edilen bilgiler risk
değerlendirmesi sırasında göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlar ayrıca
şunlardan elde edilebilirler:
1. İşyeri ölçümleri veya madde 7 uyarınca olan etkililik kontrolü için diğer yöntemlerle (işletme içinde yapılan veya kıyaslanabilir işyerleri için yayımlanmış örnekler) veya
2. Kaza, işletme akışındaki arıza ve “kazaya ramak kalma” kayıtları (işletme içi veya ilgili yayınlardan).
Ayrıntılı açıklamalar TMTK 401, 402 ve 500 dokümanlarında bulunabilir.
4.6 Yapılan iş sağlığı koruyucu muayenelerinden elde edilen sonuçlar
(1) İşveren, Tehlikeli Madde Yönetmeliği Ek V uyarınca önleyici muayene sunulacak veya yaptırılacak faaliyetlerde muayeneyi yapan hekimi
risk değerlendirmesine katacaktır. İşveren, iş sağlığı önleyici muayenelerinden bir sonuç çıkarmak için genelde uzmanlık bilgisine ve hekimin gizlilik yükümlülüğünden dolayı bulgular hakkında bilgilere sahip olmadığından, bu gereklidir(27).
(26) Halen hazırlık aşamasındadır.
(27) Bu şartları somutlaştıran bir “İş sağlığı koruyucu hekimliği” teknik kuralı dokümanı henüz hazırlık aşamasındadır.
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4.7 Tehlikeli maddeler fihristi
(1) Saptanan tehlikeli maddeler hakkında bir fihrist tutulmalıdır.
Bu fihrist işletmede kullanılan tehlikeli maddeler hakkında
bir genel bakış sağlamalıdır ve ilgili güvenlik bilgi formlarına
göndermede bulunmalıdır. Madde 6.2 uyarınca yalnız az riske
neden olan tehlikeli maddelerin bu fihriste kaydedilmelerine
gerek yoktur.
(2) Fihrist sürekli güncel tutulmalıdır ve güvenlik bilgi formlarına yapılan göndermelerle beraber etkilenen tüm çalışanlar ve
onların temsilcileri tarafından erişilebilir olmalıdır. Fihristin işletmeye özgü organizasyon yapısına göre yapılandırılması önerilir. Tehlikeli maddeler fihristi kağıt üzerinde veya elektronik
ortamda tutulabilir.
(3) Bir güvenlik bilgi formunun mevcut olması halinde, tehlikeli
madde fihristinde aşağıdaki bilgilerin olması yeterlidir:
1. Tehlikeli maddenin tanımı (örn. güvenlik bilgi formunda yazılı olan ürünün adı veya ticari adı) ve
2. Güvenlik bilgi formunun nerede bulunduğu bilgisi.
Eğer elde bir güvenlik bilgi formu gibi kapsamlı ve nitelikli bir şekilde
riske ve koruyucu tedbirlere dair bilgiler bulunuyorsa, madde 4.2 paragraf
4 uyarınca işaretlenme zorunluluğu olmayan tehlikeli maddeler için de bu
şart geçerlidir. Bu bilgiler güvenlik bilgi formu külliyatına dâhil edilmelidirler.
(4) Hakkında güvenlik bilgi formu veya kıyaslanabilir bilgiler olmayan tehlikeli maddeler için aşağıdaki bilgilerin kaydedilmesi
önerilir:
1. Tehlikeli maddenin tanımı ve
2. İçerdiği önemli maddelerin tehlikeli özelliklerinin belirtilmesi (kanserojen, mutajen ve kısırlık yapıcı özellikleri ayrıca göz önünde bulundurularak sağlığa yönelik riskler (TMTK
905, TMTK 906) ile yangın ve patlama tehlikeleri).
(5) Ancak tehlikeli madde fihristindeki asgari bilgiler bir risk değerlendirmesi için genelde yeterli olmamaktadır. Bu bakımdan
fihristin bu amaca yönelik olarak gerekli bilgilerle genişletilmesi önerilir, örn.
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1. kullanılan kimyasal iş maddeleri (tehlikeli madde olarak değerlendirilmelerinden bağımsız olarak),
2. sınıflandırma (tehlikeli özellikler, R ifadeleri),
3. iş yeri sınır değerleri (AGW),
4. etkilenen işyerleri, iş sahaları veya faaliyetler,
5. tehlikeli madde miktarlarına ilişkin bilgiler.
Tehlikeli madde fihristi madde 8 uyarınca olan dokümantasyonun bir
barçası olarak kullanılabilir.
5 Verili tedbirlerle risk değerlendirmesi
(standartlaştırılmış iş süreci)
5.1 İlkeler
(1) Risk değerlendirmesi, eğer
1. üretici veya dolaşıma sokan tarafından birlikte verilen bir
risk değerlendirmesi mevcutsa,
2. bir maddeye veya faaliyete özgü TMTK, özellikle de TMTK
420 uyarınca sürece veya maddeye özgü kriterler (VSK) yayınlanmışsa ve
3. madde 5.4 uyarınca branşa veya faaliyete özgü yardımcı uygulamalardan somut tedbirler veya prosedürler elde edilebiliyorsa, kolaylaşmaktadır.
Bu veriler standartlaştırılmış iş süreçleri olarak adlandırılırlar ve doğrudan değerlendirmesi yapılacak faaliyet üzerine uygulanabilir olmalıdırlar.
(2) Risk değerlendirmesi kapsamında standartlaştırılmış iş süreçlerinin değerlendirmesi yapılacak tehlikeli maddelerle ilişkili
faaliyet için daha önce uygulanmış olup olmadığı kontrol edilmelidir. Aksi halde eksik olan tedbirler faaliyete başlanmadan
önce standartlaştırılmış iş sürecine göre belirlenmeli ve uygulanmalıdırlar.
(3) Standartlaştırılmış iş süreçlerinde risk değerlendirmesinin uygulanması
1. tehlikeli madde fihristinin tutulması ve risk değerlendirmesinin belgelendirilmesi,
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2. işletme talimatı hazırlanması, güvenlik eğitimi ve iş sağlığı
toksikoloji danışmanlığı,
3. kazalar, arıza durumları ve acil durumlar için gerekli tedbirleri alma,
4. koruyucu iş sağlığı tedbirlerinin alınması ve
5. madde 7 uyarınca etkililik denetimi belirlenmesi ve uygulanması yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
Madde 6.2 uyarınca risk derecesi az olan faaliyetler için istisnalar
uygulanır.
5.2 Birlikte verilen risk değerlendirmesi
(1) Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 7 Paragraf 7 uyarınca işveren üretici veya dolaşıma sokan tarafından verilen risk değerlendirmelerini benimseyebilir. Ek 2’de birlikte verilen risk
değerlendirmelerinin kullanılmasına yönelik bir kontrol listesi
bulunmaktadır.
(2) Tehlikeli Madde Yönetmeliği uyarınca birlikte verilen bir risk
değerlendirmesi için aşağıdaki çerçeve koşullar geçerlidir:
1. Üretici veya dolaşıma sokan tarafından tarif edilen bir kullanımı esas alır,
2. Türü ve kapsamı olarak, üreticinin veya dolaşıma sokanın
kendi isteğiyle verdiği bir hizmettir,
3. Madde 4 uyarınca işverenin risk değerlendirmesi için kendisinin saptamak durumunda olduğu bilgilere ilişkin uyarılar
içerir ve
4. Kullanım tarifinin yanı sıra, varsayılan kullanım koşullarıyla
bunlara ait somut koruyucu tedbirleri belirtmek kaydıyla,
en az Ek 2, madde 2, a ila e bentlerine ilişkin ifadeler içerir.
Bu bakımdan branşa ve faaliyete özgü yardım uygulamalarına göndermede bulunulabilir.
(3) Bir güvenlik bilgi formu, eğer verdiği bilgiler buradaki madde
5.2 ve Ek 2 şartlarına uygunsa, birlikte verilen risk değerlendirmesi olarak kullanılabilir. Aynı şart, örn. güvenlik bilgi formunun ekinde bulunan ve bir kimyasal maddenin veya bir preparatın üreticisi veya ithalatçısı tarafından, 1907/2006 (AT) sayılı
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yönetmeliğin (REACH) 14 veya 37 maddeleri uyarınca olan bir
madde güvenlik değerlendirmesi temelinde hazırlanmış bir
özel maruz kalma senaryosu için de geçerlidir. Eğer güvenlik
bilgi formunda, madde 5.3 uyarınca madde veya faaliyete özgü
TMTK veya madde 5.4 uyarınca branşa veya faaliyete özgü yardım uygulaması kaynaklı tedbirler bulundukları yer belirtilmek
kaydıyla öneriliyorlarsa, bu şart sağlanmış kabul edilir. İzin verilmiş biyosit ürünler ve bitki koruma maddeleri kullanımında
ayrıca ek üretici bilgileri (işaretleme, kullanma talimatı) dikkate alınmalıdır.
(4) İşveren birlikte verilen bir risk değerlendirmesini benimserse,
1. kendi faaliyetini üretici veya dolaşıma sokan tarafından verilmiş bilgi ve tespitlere uygun olarak yürütüp yürütmeyeceğini değerlendirmeli ve
2. kendi risk değerlendirmesinin tamamlanması için gereği halinde başka bilgileri de göz önünde bulundurmalıdır (örn. iş
sağlığı önleyici muayene sonuçları, kullanılan ürün miktarı,
alınan koruyucu tedbirlerin etkililiği). Bu bakımdan madde
4 uyarınca bilgi toplanmasına ilişkin şartlar dikkate alınmalıdır (bkz. ayrıca Ek 2).
(5) Birlikte verilen bir risk değerlendirmesinin uygulanması sırasında söz konusu faaliyetin risk değerlendirmesinden her halükarda işveren sorumlu kalacaktır.
5.3 Madde veya faaliyete özgü bir TMTK dokümanının uygulanması
(1) Risk değerlendirmesi ve koruyucu tedbirler için bir TMTK dokümanının maddeye ve faaliyete özgü verileri uygulanıyorsa,
işveren bu hususlarda Tehlikeli Madde Yönetmeliği şartlarına
uyulduğunu varsayabilir.
(2) Tehlikeli maddelerle ilişkili bir faaliyet için bir TMTK dokümanında, TMTK 420 temelinde sürece ve maddeye özgü kriterler
(VSK) bildirilmişse, işveren orada tarif edilen tedbirleri başkaca bir sınama olmaksızın doğrudan benimseyebilir. Alınan tedbirlerin etkililiğinin denetlenmesi için VSK verileri uygulanır,
madde 7 uyarınca etkililik kontrolü için tehlikeli madde ölçümlerine gerek yoktur.
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(3) Bir TMTK dokümanının verilerinden sapılırsa, risk değerlendirmesinde bu durumun gerekçeleri yazılmalı ve belgelendirilmelidir. Uygulanan tedbirler kıyaslanabilir şekilde çalışanların
korunmasını ve güvenliğini sağlamalıdır.
(4) Tehlikeli fiziksel-kimyasal özellikleri olan bir dizi kimyasal madde ve madde grupları için (örn. patlayıcılar, organik peroksitler, oksitleyici maddeler, amonyum nitrat, genel olarak gazlar,
oksijen), belirli risk ortamları için (örn. tehlikeli patlayıcı atmosfer) başka mevzuatta, özellikle de işletme güvenliği teknik
kurallarında (TRBS) ve patlayıcı madde hukuku hükümlerinde,
koruyucu tedbirlere dair ayrıntılı veriler bulunmaktadır.
5.4 Branşa veya faaliyete özgü yardımcı uygulamalar
(1) Tehlikeli maddelerle ilişkili faaliyetlerde risk değerlendirmesi
için branşa veya faaliyete özgü yardımcı uygulamalara başvurulabilir. Bunlar güncel olmalıdır, yani İş Güvenliği Kanununun
ve Tehlikeli Madde Yönetmeliğinin yürürlükteki hallerini esas
almalıdırlar.
(2) Branşa veya faaliyete özgü yardımcı uygulamalar, eğer madde 5.2 ve Ek 2 altında tarif edilen şartları sağlıyorlarsa, aynı
üreticinin veya dolaşıma sokanın Tehlikeli Madde Yönetmeliği
Madde 7 Paragraf 7 uyarınca birlikte verdiği bir risk değerlendirmesi gibi uygulanabilir.
6 Verili tedbirler olmaksızın risk değerlendirmesi
6.1 Prosedür
(1) Tehlikeli maddelerle ilişkili bir faaliyet için madde 5 uyarınca olan herhangi bir standartlaştırılmış iş süreci verilmemişse
veya uygulanamaz ise, bunların risk değerlendirmesi kapsamında türetilmesi ve tespit edilmesi gerekmektedir. Bunun esası, faaliyetlerle bağlantılı inhalatif (solunum ile), dermal (cilt
temasıyla) ve fiziksel-kimyasal (yangın ve patlama tehlikeleri)
risklerin ve tehlikeli maddeden kaynaklanan başka risklerin değerlendirilmesidir.
(2) Riskin değerlendirilmesinde, eğer tehlikeli maddenin yutulması (ağız yoluyla alınması) olasılığı değerlendirilecek faaliyet
68

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

kapsamında dışlanamıyorsa, buna ilişkin riskler de göz önünde
bulundurulmalıdır. Bu durum, örn. koruyucu eldivenlerle çalışılıyorken bilinçsizce yüze dokunulması halinde söz konusudur.
Ayrıca yetersiz hijyenden dolayı kumanyanın ve kullanılan iş
araçlarının olası kontaminasyonu da dikkate alınmalıdır.
(3) Risklerin değerlendirilmesi madde 4 uyarınca toplanmış olan
bilgiler yardımıyla gerçekleşir. Bunlar tehlikeli maddelerle ilişkili tüm faaliyetlerde çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak zorunda olan koruyucu tedbirlerin belirlenmesinin temelini oluştururlar.
(4) Değerlendirme, buna dayanılarak alınmış olan kararlar sınanabilecek şekilde yürütülmüş ve belgelendirilmiş olmalıdır.
6.2 Düşük riskli faaliyetler
(1) Düşük riskli faaliyetler, çalışma koşullarından, yalnızca az miktarda madde kullanılmasından, yükseklik ve süre bakımından
düşük derecede maruz kalmadan dolayı çalışanların korunması
için Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 8 uyarınca olan tedbirlerin yeterli olduğu faaliyetlerdir. Faaliyetler için Tehlikeli
Madde Yönetmeliği Madde 9 ila 12 uyarınca olan başka tedbirler gerekliyse, düşük riskli faaliyet söz konusu değildir.
(2) Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 7 anlamındaki bir düşük
riskli faaliyet için aşağıdaki şartlar sağlanmış olmalıdır:
1. Kullanılan tehlikeli madde zehirli, çok zehirli veya kanserojen, mutajen, kısırlık yapıcı (kategori 1 veya 2) olarak
sınıflandırılmamıştır. Bu bağlamda TMTK 905 ve TMTK 906
dikkate alınmalıdır.
2. Faaliyet sırasında kullanılan madde miktarı az olmalıdır. “Az
miktar” için belirgin bir ölçüt genel olarak belirtilemez,
çünkü bunun için tehlikeli madde özellikleri, tehlikeli maddenin açığa çıkma kabiliyeti ve somut faaliyet göz önünde
bulundurulmalıdır. Bu sırada maruz kalma durumu da yükseklik ve süre olarak az olmalıdır. Bu bağlamda inhalatif ve
dermal oranlar göz önünde bulundurulmalıdır. Buna göre
örn. katılarda, macun, vaks, granül, pellet, masterbatch
gibi emisyonsuz uygulama şekillerinde inhalatif maruz kalma düşüktür.
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(3) Dar kapalı mekanlar ve kaplar içindeki tehlikeli maddelerle
ilgili faaliyetler esas olarak düşük riskli faaliyet sayılmaz.
(4) Bir dermal maruz kalma bakımından düşük riskli faaliyete ilişkin şartların sağlanmış olup olmadığı TMTK 401 yardımıyla değerlendirilebilir. Bu veriler temelinde “aşındırıcı” (R34, R35)
simgesi taşıyan tehlikeli maddelerde, ciltle temas dışlanamadığı sürece düşük riskli bir faaliyet söz konusu olamaz.
(5) Düşük riskli faaliyetlere örnekler şunlardır:
1. Ev için geçerli koşullarda (az miktarda, kısa maruz kalma süresi) olması kaydıyla, özel son kullanıcının perakende olarak
tedarik edebileceği tehlikeli maddelerin (“evsel ürünler”)
kullanımı,
2. Boya kalemleriyle küçük boya hasarlarının düzeltilmesi veya
3. Ev için makul miktarda yapıştırıcının kullanılması ve saklanması.
(6) Bir faaliyette paragraf 2 şartlarının hepsi sağlanmamış olsa
dahi, risk değerlendirmesi büyük ölçüde Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 8’e uygun olan tedbirlerin tespit edilmesini
sağlayabilir. Ancak böyle durumlarda başka organizasyonel gerekliliklere, özellikle de bir tehlikeli madde fihristinin tutulmasına, bir işletme talimatının hazırlanmasına, risk değerlendirmesinin belgelendirilmesine ve koruyucu iş sağlığı tedbirlerine
dikkat edilmelidir.
6.3 Dermal risk
(tehlikeli maddelerle cilt temasından kaynaklanan risk)
Tehlikeli maddelerle ilişkili faaliyetlerde dermal risk değerlendirmesine ve uygun koruyucu tedbirlerin seçilmesine ilişkin usul TMTK 401 dokümanında tarif edilmiştir.
6.4 İnhalatif risk
(tehlikeli maddelerin solunmasından kaynaklanan risk)
(1) Tehlikeli maddelerle ilişkili faaliyetlerde inhalatif riskin değerlendirmesine ve koruyucu tedbirlerin etkililiğinin tehlikeli
madde ölçümleri ve nitelikli maruz kalma tahminleri yoluyla
denetlenmesine ilişkin yöntem ve usuller TMTK 402 dokümanında tarif edilmiştir.
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(2) TMTK 900 dokümanında hakkında bir işyeri sınır değeri (AGW)
belirtilmiş olan tehlikeli maddelerde maruz kalma derecesinin
AGW ile kıyaslanması, ek koruyucu tedbirlerin gerekliliği için
belirleyici olmaktadır. Burada maruz kalmanın süresi de göz
önünde bulundurulmalıdır (örn. kısa süre koşulları). Maruz kalma derecesinin saptanması için kıyaslanabilir faaliyetlerdeki
işyeri ölçüm sonuçlarına ve nitelikli maruz kalma tahminlerine
başvurulabilir.
(3) TMTK 900 dokümanında hakkında bir işyeri sınır değeri belirtilmemiş olan tehlikeli maddelerle ilişkili faaliyetler yürütülüyorsa, işyerindeki hava kirliliği için uygun değerlendirme ölçütleri
tespit edilmelidir. Bunun için hesaplamalar veya işyeri ölçümleri gerekli olabilir (krş. TMTK 402).
(4) Solunması halinde alerjiye neden olabilecek (örn. R42 ile işaretlenmiş) tehlikeli maddelerle ilişkili faaliyetler için risk değerlendirmesi ve koruyucu tedbirlerin tespit edilmesine dair
özel açıklamalar TMTK/TRBA 406 dokümanında(28) verilmektedir.
6.5 Fiziksel-kimyasal riskler ve tehlikeli maddelerden
kaynaklanan diğer riskler
(1) Fiziksel-kimyasal risklerin değerlendirmesinde yangın ve patlama ile tehlikeli maddelerden kaynaklanan diğer riskler dikkate
alınmalıdır.
(2) Yangın ve patlama tehlikeleri örn. şunlardan dolayı ortaya çıkabilirler:
1. Patlama tehlikesi veya patlama kabiliyeti olan maddeler,
2. Yanıcı gazlar, katı maddeler ve akışkanlar (yanıcı olan, suyla karışabilenler de), özellikle Tehlikeli Madde Yönetmeliği
Madde 4 No. 3 ila 5 uyarınca çok kolay alevlenir, kolay alevlenir veya alevlenir olan maddeler.
3. Kendiliğinden alevlenen maddeler (pirofor ve kendiliğinden
ısınabilen maddeler),
(28) TRGS/TRBA 406 “Solunum yollarında alerji yapıcı maddeler” halen hazırlanmaktadır.

71

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi
4. Su veya nemli hava ile temas ettiğinde riskli miktarda çok
kolay alevlenir gazlar oluşturan maddeler,
5. Tozayan yanıcı tozlar,
6. Oksitleyici özelliği olan maddeler,
7. Kimyasal veya termik olarak kararsız maddeler (örn. kendiliğinden parçalanan maddeler ve organik peroksitler) veya
8. Tehlikeli ekzotermik tepkimeler.
(3) Tehlikeli patlayıcı atmosferlerin değerlendirmesine ve uygun
koruyucu tedbirlere ilişkin açıklamalar TMTK 720, 721 ve 722
dokümanlarında verilmiştir.
(4) Tehlikeli maddelerden kaynaklanan diğer riskler örneğin
1. boğucu veya uyuşturucu gazlarla, özellikle dar kaplara, fermantasyon odalarına (“karbondioksit gölü”) girilirken,
2. aşırı soğuk veya sıcak akışkanlar, buhar ve gazlarla, örn. metal eriyikleri, sıvı azot,
3. cilt rengini değiştiren iş maddeleri veya
4. yapıştırıcılarla (örn. “Japon yapıştırıcısı” ile parmakların
birbirine yapışması) ilişkili faaliyetlerde ortaya çıkarlar.
Kontamine olmuş aparat parçalarında (örn. laboratuar otomatlarındaki iğne veya kanüller) delici veya kesici yaralanmalar sonucunda artan
tehlikeli madde alımı da göz önünde bulundurulmalıdır. Gereği halinde
münferit hallerdeki riskler madde 4 uyarınca olan bilgiler yardımıyla uzman gözüyle değerlendirilmelidirler.
6.6 Koruyucu tedbirlerin belirlenmesi
(1) Risk değerlendirmesinin sonucunda gerekli koruyucu tedbirler
belirlenmelidir. Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 8 uyarınca
risklerden korunma ilkeleri, risk değerlendirmesinden bağımsız
olarak, daima uygulanırlar. Bunlar TMTK 500 dokümanında ayrıntılı olarak tarif edilmiştir.
(2) Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 9 ila 11 tehlikeli maddelerden kaynaklanan sağlığa yönelik olası bir riskin ortadan
kaldırılması veya azaltılmasına ilişkin koruyucu tedbirleri tarif
ederler. Tehlikeli maddenin sınıflandırılması ve işaretlenmesi,
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dermal ve inhalatif risklerden korunmak için risk değerlendirmesi kapsamında belirlenirken sınanmaları zorunlu olan koruyucu tedbirlere işaret ederler. Somut koruyucu tedbirin nihai
olarak belirlenmesi münferit olaydaki risk değerlendirmesinin
sonucudur. Bu bakımdan, “koruma kademesinin” belirlenmesinin yalnızca uygun tedbirlerin türetilmesi için bir yardımcı araç
olduğu, risk değerlendirmesinin sonucu olmadığı açıkça vurgulanır. Koruma kademelerinin belirlenmesi zorunlu değildir.
(3) İşareti Xn (sağlığa zararlı), Xi (tahriş edici) ve C (aşındırıcı) olan
tehlikeli maddeler için Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 9
uyarınca olan tedbirler belirlenir. Madde 6.2 uyarınca düşük
riskli faaliyetler için bu geçerli değildir. Değerlendirme sonucunda
1. madde 6.3 uyarınca dermal risk bakımından (TMTK 401) yüksek
risk olduğu veya
2. madde 6.4 uyarınca inhalatif risk bakımından (TMTK 402 ve
TMTK/TRBA 406), Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 9 uyarınca tedbirlerin yeterli olmadığı anlaşılırsa, ek tedbirler, gereği
halinde Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 10 uyarınca tedbirler belirlenmelidir.
(4) Üzerinde T (zehirli) ve T+ (çok zehirli) işareti bulunan tehlikeli maddeler için Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 9 ve 10
uyarınca tedbirler tespit edilir. Söz konusu işletmenin üretim
süreci, tesis tekniği ve ürün kalitesi gibi kendine özgü koşulları göz önünde bulundurularak, özellikle ikame uygulamasının
veya kapalı sistem kullanımının gerçekleştirilmesinin olanaklı
olup olmadığı kontrol edilmelidir (TMTK 500, TMTK 600). Ne
ikamenin ne de bir kapalı sistemin teknik açıdan olanaklı olduğu ortaya çıkarsa, bu faaliyetler için tehlikeyi dışlayan veya bu
mümkün değilse, olanaklar elverdiğince azaltan, en son tekniğe uygun koruyucu tedbirler alınmalıdır.
(5) Kategori 1 veya 2 kanserojen, mutajen veya kısırlık yapıcı
tehlikeli maddeler için, eğer işyeri sınır değerine (AGW) uyulamıyorsa veya süreç ve maddeye özgü kriterlere (VSK) göre
çalışılmıyorsa, Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 11 uyarınca ek tedbirler alınmalıdır. Teknik kurallar dokümanlarında bir
dizi kanserojen tehlikeli madde için risk değerlendirmesine ve
tedbirlerin belirlenmesine ilişkin somut veriler bulunmaktadır.
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(6) Koruyucu tedbirlerin belirlenmesinde ikame ile teknik ve organizasyonel tedbirlerin kişisel koruma donanımları kullanımına
göre öncelikli olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Teknik,
organizasyon ve kişisel tedbirlerin oluşan bileşik tedbirleri için
de bu şart geçerlidir. Koruyucu tedbirler tekniğin en son düzeyinde olmalıdırlar.
(7) Kişisel koruma donanımlarının söz konusu tehlikeli maddeye
ve faaliyete uygunluk bakımından sınanmalıdır. Gerekli olan
koruyucu eldivenler için güvenlik bilgi formunda veya başka
bilgi kaynaklarında somut markalar belirtilmemişse, bunların
eldeki bilgilere dayanılarak (malzeme, tabaka kalınlığı) saptanması gerekir. Ayrıntılı açıklamalar TMTK 401 dokümanında
verilmiştir.
(8) Yangın ve patlama tehlikeleri oluşabilecek fiziksel-kimyasal
risklerde, tehlikeli maddelerle ilişkili faaliyetlerde (bkz. madde 6.5 paragraf 2) yangın ve patlama tehlikelerinden kaçınmak
için Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 12 ve Ek III No. 1 uyarınca tamamlayıcı koruyucu tedbirler belirlenmelidir.
(9) İşaretli olmayan ve herhangi bir tehlike özelliğiyle ilişkilendirilemeyen ancak yine de çalışanların sağlığı ve güvenliği için bir
risk oluşturabilen tehlikeli maddelerle ilişkili işlerde çalışanların korunması için gerekli olan Tehlikeli Madde Yönetmeliği
Madde 8 ila 10 ve 12 uyarınca olan tedbirler alınmalıdır.
7 Koruyucu tedbirlerin etkililiğinin denetlenmesine ilişkin tespitler
(1) Risk değerlendirmesinin sonucu olarak, mevcut ve alınacak koruyucu tedbirlerin etkililiğinin denetlenmesine ilişkin yöntemler ve süreler tespit edilmelidir.
(2) Teknik koruyucu tedbirler, örn. havalandırma ve emiş düzenekleri, düzenli olarak yeterli işleyiş ve etkililik muayene edilmelidirler. Bu en az üç yılda bir yapılmalıdır. Solunabilir tozlardan
korunmaya yarayan teknik donanımların denetlenmesi için azami süre Tehlikeli Madde Yönetmeliği, Ek III, Sayı 2.3, Paragraf 7
uyarınca bir yıldır. İşveren bu şartlara göre (iş araçlarında işletme güvenliği yönetmeliği gözetilerek), sorumluluğu kendi üzerinde olmak üzere, muayenenin türünü, kapsamını ve muayene
sürelerini belirler. Muayenenin sonucu belgelendirilmelidir.
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(3) TMTK 900 dokümanında hakkında işyeri sınır değeri (AGW) belirtilmiş olan tehlikeli maddelerde alınan koruyucu tedbirlerin
etkililiği işyeri ölçümleri veya başka eşdeğer değerlendirme
usulleriyle (Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 9) veya eşdeğer kanıtlama yöntemleriyle (Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 10) kanıtlanmalıdır. TMTK 420 uyarınca sürece ve maddeye
özgü kriterler (VSK) uygulanıyorsa, buna gerek yoktur.
(4) İşyeri ölçümlerinde doğrudan denetlenecek tehlikeli maddenin
havadaki yoğunluğu saptanır (bkz. TMTK 402). Eşdeğer değerlendirme yöntemleri veya kanıtlama yöntemleri aşağıdakilerle
beraber alternatif bir etkililik denetimine olanak tanırlar:
1. Tehlikeli madde yoğunluklarının hesaplanması (vasıflı maruz
kalma tahmini) veya doğrudan tehlikeli madde kirliliğine
dair sonuç veren ölçümler, örn. kılavuz bileşenler yardımıyla
(bkz. TMTK 402) veya
2. Alınmış olan tedbirlerle ilişkili teknik sınama şartları veya
organizayona ilişkin sınama şartları (bkz. TMTK 500).
(5) Haklarında işyeri sınır değeri bulunmayan tehlikeli maddelerle
ilişkili işlerde, alınan koruyucu tedbirlerin etkililiği uygun değerlendirme yöntemleriyle kanıtlanabilir. Uygun değerlendirme
yöntemleri, iyi iş uygulamalarını ve bununla bağlantılı (azami)
maruz kalma oranını tarif etmektedirler. Bunlar ayrıca, alınan
koruyucu tedbirlerin etkililiğinin nasıl denetleneceğine dair de
ifadeler içermektedirler. Etkililik ölçümleriyle denetlenebilen
teknik performans kriterleri de bunlardandır, örn. TMTK 500
uyarınca teknik açıdan kapalı tesis kısımlarının, işlevsel parçaların ve faaliyetlerin muayenesi gibi.
(6) Uygun değerlendirme yöntemleri mevcut değilse, maruz kalma
durumunun alınan tedbirlerle ilişkili olarak değerlendirilebileceği bir ölçüm gereklidir. Bu, tehlikeli maddenin, madde gruplarının veya kılavuz bileşenlerin ölçümü şeklinde olabilir.
(7) Etkililik kontrolü alınan koruyucu tedbirlerin yeterince etkili
olmadığı sonucunu verirse, ek tedbirler alınmalı ve risk değerlendirmesi yeniden yapılmalıdır. Madde 5 uyarınca standartlaştırılmış iş süreçlerinin uygulanmasında da bu geçerlidir.
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8 Belgelendirme
(1) İşveren, tehlikeli maddelerle ilişkili faaliyetlerde risk değerlendirmesini çalışanların sayısından bağımsız olarak belgelendirmelidir.
(2) Tehlikeli maddelerle ilişkili faaliyetlere ait dokümantasyon İş
Güvenliği Kanunu Madde 6 uyarınca en azından aşağıdakiler
hakkında bilgiler içermelidir:
1. Zaman ve risk değerlendirmesini yürüten veya ona katılan
kişiler,
2. İş sahası ve tehlikeli maddelerle ilişkili faaliyetler,
3. İşyerinde ortaya çıkan inhalatif, dermal veya fizikselkimyasal riskler,
4. Faaliyetlerin sıklığı, maruz kalma süresi ve tehlikeli maddelerin vücuda yüksek oranda alınması için önemli olan ek
kirlilik faktörleri (ağır bedensel iş, yüksek sıcaklık, …),
5. Giderme veya azaltma için gerekli teknik, organizasyonel ve
kişisel tedbirler ve teknik tedbirlerin etkililik kontrolü,
6. Çalışanlar için uygulanan güvenlik eğitimi ve
7. İkame olanağına ilişkin yapılan kontrolün sonucu (bkz. TMTK
600). Bu kontrol sırasında, Tehlikeli Madde Yönetmeliği
Madde 10 uyarınca tamamlayıcı koruyucu tedbirler alınması
gereken faaliyetler için, orantılılık ilkesi gözetilerek bir ikame yapılmasının uygulanabilir olmadığı anlaşılırsa, kontrol
sırasında esas alınan düşünceler de sınanabilir şekilde belgelendirilmelidirler.
Bunun ötesinde faaliyetler sırasında kullanılan madde miktarları hakkında bilgi yararlı olabilir. Ayrıca yetkili kişi ile
uygulama ve muayene süreleri hakkında belgelendirme yapılması da önerilir.
(3) Dokümantasyonun şekli işverene bırakılmıştır. Yukarıda belirtilen bilgileri yansıtan mevcut dokümanlar kullanılabilir. Dokümantasyon elektronik olarak da yapılabilir. Mevcut işletme
dokümanları bunun bir unsuru olarak kullanılabilir, örn. tehlikeli madde çizelgesi, işyeri ölçümlerinin ölçüm protokolleri,
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kullanma ve üretici talimatları, işletme talimatı, verilen güvenlik eğitiminin onayı.
(4) Madde 6.2 uyarınca düşük riskli faaliyetler yürütülüyorsa, ayrıntılı bir belgelendirmeye gerek yoktur. Bu durumda paragraf
2 No. 3 ila 7 verilerinden feragat edilebilir. Düşük riskin tespit
edildiği belgelendirilmelidir.
(5) Koruma kademesinin belgelendirilmesi gerekli değildir.
(6) Madde 5 uyarınca verili tedbirlerle (standartlaştırılmış iş süreci) yapılan risk değerlendirmesinde, eğer paragraf 2 uyarınca gerekli bilgileri içeriyorlarsa, dokümantasyon için tehlikeli
maddeler fihristi ve mevcut belgeler yeterlidir.
(7) Risk değerlendirmesi dokümantasyonunun özellikle kategori 1
veya 2 kanserojen, mutajen veya kısırlık yapıcı tehlikeli maddelerle ilişkili faaliyetlerde uzun süre saklanması önerilir.
(8) 1907/2006 (AT) sayılı direktif (REACH) madde 35 ile bağlantılı
madde 36 paragraf 1 uyarınca güvenlik bilgi formlarının kullanıcılarda (müteakip uygulayıcılar) dahi madde veya preparatların son kullanımından sonra en az on yıl hazır bulundurulmak
zorunda oldukları hatırlatılır.
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TMTK 400 – Ek 1
Tehlikeli maddelerle ilgili işlerde risk değerlendirmesi için bir hareket tarzı önerisi
Risk değerlendirmesinin yürütülmesi için görevlendirilecek personelin
belirlenmesi

Tehlikeli maddelerin kullanıldığı, ortaya veya açığa çıktığı değerlendirme konusu faaliyetlerin belirlenmesi

Risk değerlendirmesi için gerekli bilgilerin toplanması ve tehlikeli
maddelerin tehlikeli madde fihristine kaydedilmesi

İşyerindeki durumun saptanması ve
• inhalatif risk
• dermal risk ve
• fiziksel-kimyasal risk
bakımından değerlendirme
Risklerin tespit edilmesi

Standartlaştırılmış iş
süreçlerinin uygulanması
(madde 5 uyarınca)

İkame olanağının kontrolü
Alınacak (ek) tedbirlerin ve etkililik
kontrolünün belirlenmesi

Tedbirlerin uygulanması
Risk değerlendirmesi dokümantasyonu
Tedbirlerin etkililik kontrolü
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TMTK 400 – Ek 2
Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 7 Paragraf 7 uyarınca maddeyle birlikte verilen risk değerlendirmelerinin kullanılmasına ilişkin
kontrol listesi
Birlikte verilen risk değerlendirmesinin madde 5.2 uyarınca standartlaştırılmış iş süreci olarak kullanılabilmesi için madde 1 ve 2, bent a ila e
maddelerin en az hepsi “evet” ile yanıtlanmış olmalıdır. Diğer, muhtemelen “hayır” ile yanıtlanmış olan maddeler için bu TMTK madde 4 uyarınca
işveren kendisi bilgi toplamalıdır ve koruyucu tedbirlerin belirlenmesinde
bunları göz önünde bulundurmalıdır.
evet hayır Notlar
1

Üretici/dolaşıma
sokan
tarafından verilen bilgi ve
tespitlere uygun faaliyetler yürütülüyor mu?

2

Birlikte verilen risk değerlendirmesinde aşağıdakilere ilişkin bilgiler var mı?

Hayır ise, işveren tarafından risk
değerlendirmesi yapılmalıdır.

a. Madde veya preparatların tehlikeli özellikleri

Ürünün ve içeriğinin sınıflandırılması ve işaretlenmesi hakkında
(R/S ifadeleri ve tehlike işareti)
bilgi veriliyor mu?
İşaretlemeden farklı bir tehlikenin söz konusu olup olmadığına
dair uyarı var mı? Madde 4.2 par. 7
uygun şekilde geçerlidir.
Eksik olan muayene ve değerlendirmeler için madde 4.2 par. 8 uy.
koruyucu tedbir önerisi için tehlike özellikleri esas alınmış mı?

b. İşyeri sınır değerleri
(AGW) ve biyolojik sınır
değerleri (BGW)

TMTK 900 veya 903 sınır değerleri
(güvenlik bilgi formu) anılmış mı?
AGW veya BGW olmayan tehlikeli
maddeler için bu madde önemli
değildir.

c. Üreticinin/dolaşıma sokan tarafından verilen
sağlık koruma ve güvenlikle ilişkili bilgiler

Güvenlik bilgi formu mevcut mu?
Ürünün güvenli kullanımı için çerçeve koşullara dair bilgi veriliyor
mu (örn. kişisel koruma donanımları, havalandırma için komut bilgiler)? Not: Koruyucu eldiven kullanımı gerekli olup da bir marka
belirtilmemişse, bunları işveren
kendisi araştırmalıdır.
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evet hayır Notlar
d. Tüm maruz kalma yolları gözetilerek, maruz
kalmanın boyutu, türü
ve süresi

İşyerinde inhalatif maruz kalma
ve gereği halinde cilt kirliliği tarif
edilmiş mi?

e. Fiziksel-kimyasal etkiler

Alev alma noktası ve gereği halinde patlama sınırları vs. hakkında
bilgi veriliyor mu?

f. Çalışma koşulları ve süreçler, iş araçları ve
tehlikeli madde miktarı

Ürünün kullanıldığı çalışma koşullarına ve süreçlere dair somut bilgiler veriliyor mu? Gereği halinde
örn. kullanılan ürün miktarı bilgisi
işverence tamamlanmalıdır.

g. İkame olanakları

Neden tehlikesiz veya daha az tehlikeli ürünler veya süreçler uygulanamadığına dair bilgi veriliyor mu?
Eğer verilmiyorsa, işveren ikame
olanağını kendisi araştırmalıdır.

h. Alınan veya alınacak
koruyucu tedbirlerin etkililiği

Birlikte verilen risk değerlendirmesinde verilen bilgi ve tespitlerde, tarif edilen koruyucu tedbirlerin etkililiğinin denetlenmesine
dair yardımcı uygulamalar veriliyor mu (örn. sınır değerlere uyulması)? İşletmede uygulanan koruyucu tedbirlerin etkililiği işveren
tarafından denetlenmelidir.

i. Yapılan iş sağlığı koruyucu muayenelerinden
elde edilen sonuçlar

Genelde bu bilgiler birlikte verilen risk değerlendirmesinin bir unsuru değildir ve işveren tarafından
saptanmalıdır (bkz. madde 4.7).
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TMTK 420 - Risk değerlendirmesi için proses ve
maddelere özel kriterler (PMK)
Açıklama:
TMTK 420 dokümanındaki değişiklikler ve ilaveler
TMTK 420 “Risk değerlendirmesi için proses ve maddelere özel kriterler” (PMK), Ocak 2006 yayını (BArbBl. Defter 1/2006 S. 38-41) aşağıdaki
gibi değiştirilmiş ve ilaveler yapılmıştır:
1.) “İçerik” olarak eklenen:
Ek: TMK tarafından PMK olarak kabul edilen standardize iş süreçleri
listesi
2.) Aşağıdaki ek’e ilaveler yapılmıştır:
TMTK 420’nin eki
TMK tarafından PMK olarak kabul edilen standardize iş süreçleri listesi

Baskı: Ocak 2006
Son değişiklik ve eklemeler: Haziran 2008
Tehlikeli Maddeler için
Teknik Kurallar

Risk
değerlendirmesi
için proses ve maddelere özel kriterler (PMK)

TMTK 420

Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar (TMTK) teknoloji, iş sağlığı ve
iş hijyeni bakımından en son bilgi düzeyinde olup, bunlarla beraber, maddelerin sınıflandırmalarını ve işaretlemelerini tanımlamaktadır. Bu kurallar
Tehlikeli Maddeler Kurulu (TMK) tarafından hazırlanmakta ve yine
bu kurul tarafından gelişmelere uygun hale getirilmektedirler.
TMTK dokümanları Alman Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı
tarafından Alman Federal Çalışma Gazetesinde ilan edilmektedirler.
İçerik
1 Uygulama alanı
2 Kavramlar
3 Proses ve maddelere özel kriterlerin uygulanması
4 Proses ve maddelere özel kriterlerin hazırlanması
5 Proses ve maddelere özel kriterlerin dahil edilmesi
Ek: TMK tarafından PMK olarak kabul edilen standardize iş süreçleri
listesi
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1 Uygulama alanı
(1) Bu teknik kurallar dokümanı, „Proses ve Maddelere Özel Kriterlerin“ (PMK) önceden belirlenmiş kriterler doğrultusunda hazırlanması için geçerlidir ve PMK’ların iş veren tarafından nasıl
uygulanması gerektiğini tanımlar.
(2) PMK‘lar iş verene tehlikeli maddelerle yapılan tanımlanmış çalışmalar için risk değerlendirmesi çerçevesinde pratiğe uygun
bilgiler verir, uygun koruma tedbirlerini tanımlar ve bunların
etkinlik kontrollerini belirler. Bu şekilde Tehlikeli Madde Yönetmeliğinin cilt ve solunum yollarının maruz kalması ile ilgili
gerekliliklerin ve ayrıca yangın ve patlamadan korunma gerekliliklerinin yerine getirilmiş olduğu garantilenmektedir.
(3) Proses ve maddelere özel kriterler için öneriler örnek olarak
eyaletler, kaza sigortaları, meslek birliklerinden ya da şirketler tarafından yapılmaktadır ve TMK’nın karar vermesi ve yayınlaması için Alman Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı
tarafından iletilir.
(4) PMK’larının iş veren tarafından uygulanmaları için gereklilikler
no. 3’de açıklanmaktadır. PMK’ların hazırlanması için ön koşullar ve gereklilikler no. 4’de açıklanmaktadır.
2 Kavramlar
2.1 Genel Hususlar
(1) Proses ve maddelere özel kriterler (PMK) tehlikeli maddelerle
tanımlanmış çalışmalar için teknoloji, iş sağlığı ve iş hijyeni
dikkate alınarak
- cilt ve solunum yollarının maruz kalma türünü, kapsamını ve
süresini ve ayrıca
- yangın ve patlama risklerini tanımlamaktadır.
(2) Şayet farklı nüfuz yolları (örn. ağızdan) mevcut ise ya da Tehlikeli Madde Yönetmeliğinin 7. maddesinin 2. fıkrasının 5. bendine göre farklı riskler maruz kalma açısında önem taşımakta
ise, bunlar da dikkate alınır.
(3) PMK’da tanımlanan koruma tedbirlerinde maruz kalma solunum yollarına nüfuz ile ilgili olan toksikolojik iş sağlığı temelli
(no. 5, 2. Fıkra) belirli değerlendirme ölçütlerini aşmamakta82
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dır. Solunum yollarına nüfuz ile ilgili olan toksikolojik iş sağlığı
temelli belirli değerlendirme ölçütleri aşağıdaki durumlarda
aşılmamaktadır:
a) TMK’nın mevcut iş yeri sınır değerlerine (İSD) uyulduğunda,
b) TMK’nın İSD olmayan tehlikeli maddeler için TMK tarafından
hazırlanan değerlendirme ölçütü doğrultusunda uygun toksikolojik iş sağlığı temelli bir değerlendirme yapıldığında.
Bu değerlendirme ölçütlerine uyulması durumunda sağlığa akut ya
da kronik zararlı etkiler genel olarak beklenmemektedir.
(4) İş veren, risk değerlendirmesi çerçevesinde PMK‘nın tedbirlerine uyduğunu tespit ederse,
gelecekte iş yeri ölçümlerinden vazgeçilebilir.
2.2 Tehlikeli Maddeler için İş yeri Sınır Değeri içeren Proses ve
Maddeler Özel Kriterler
Tehlikeli maddeler için iş yeri sınır değeri (İSD) içeren proses ve maddeler özel kriterler uygulandığında iş veren iş yeri sınır değerlerine (İSD)
uyduğunu varsayabilir. İş yeri ölçümleri ya da farklı eş değer değerlendirme yöntemleri (ispat yöntemleri) bu sebepten dolayı genelde gerekli
değildir (Tehlikeli Madde Yönetmeliği, 9. madde, 4. fıkra; 10. madde, 2.
fıkra; 11. madde, 1. fıkra).
2.3 Tehlikeli maddeler için iş yeri sınır değeri içermeyen proses ve
maddeler özel kriterler
İş veren, Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğinin 9. maddesinin 8. fıkrasında belirtilen tehlikeli maddeler için İSD içermeyen PMK’ları uyguladığında
Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğinin ilgili tedbirlerinin gerekliklilerini ve etkinlik kontrolünü yerine getirdiğini var sayabilir.
2.4 Kategori 1 ve 2’nin kanserojen, mutojen, kısırlığa sebep olan
maddeleri için iş yeri sınır değerleri içermeyen proses ve
maddelere özel kriterler
İş veren kategori 1 ve 2’nin kanserojen, mutojen, kısırlığa sebep olan
maddeleri için iş yeri sınır değerleri içermeyen proses ve maddelere özel
kriterleri uyguladığında Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğinin ilgili tedbirlerinin gerekliliklerini ve etkinlik kontrolünü yerine getirdiğini var sayabilir.
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Bu özellikle tehlikeli maddelere maruz kalmanın düzenli ölçümlerini ve
ayıca Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğinin 11. maddesinin 2-4. fıkralarında
belirtilen tedbirleri kapsamaktadır. Bu arada oluşan maruz kalma düzeyi
PMK’da tanımlanmalıdır.
2.5 Tehlikeli maddeler için proses ve maddelere özel kriterler
Pratikte genelde iş yerlerinde birden fazla tehlikeli madde aynı anda
mevcut olmaktadır (iş yeri sınır değerleri olan ve olmayan). PMK’larda
madde karışımları dikkate alınmış ise, iş veren bu bağlamda alınması gereken tedbirlerin yerine getirilmiş olduğunu var sayabilir.
3 Proses ve maddelere özel kriterlerin uygulanması
(1) Risk değerlendirmesi çerçevesinde iş veren, PMK’da belirtilen
çalışmaların kendi şirketinde yapılıp yapılmadığını belirlemeli
ve yapılan çalışmalara yönelik belirlenen proses ve maddelere
özel koşulların dikkate alındığını ve bu koşullara uyulduğunu
denetlemelidir. İş veren PMK’larının ön koşullarının yerine getirildiğini tespit ettiğinde bu sonuçları risk değerlendirmesinde
kullanabilir. PMK’da tanımlanan çalışmalar burada belirtilenler
dışındaki maddelerle yapılmakta ise, PMK’ lar uygulanmaz.
(2) PMK’ların uygulanmasını iş veren risk değerlendirmesi çerçevesinde belgelendirmelidir. Belgelendirme asgari olarak aşağıdaki
bilgileri içermelidir:
- uygulanan PMK’ların bilgileri,
- tehlikeli maddelerin, çalışmaların ve proseslerin tanımlanması (örn. maruz kalmanın türü, mekânsal özellikler, iş yerlerinin türü, sayısı ve yeri, ayrıca komşu iş yerleri, teknik
havalandırmanın türü ve yeri, çalışanların sayısı ve maruz
kalma süreleri, kişisel koruma donanımlarının türü)
- gerekli etkinlik denetimlerinin tarihi ve türü.
(3) PMK’ları uygulayanlar her yıl en az bir defa iş alanı için özel
koşulların halen geçerli olduğunu denetlemelidir ve sonucunu
belgelendirmelidir. Bu özellikle proses değişiklikleri ve ayrıca
teknik koruma tedbirlerinin etkinlikleri için geçerlidir. Teknik
koruma tedbirlerinin sorunsuz işlev görmesi PMK’ların uygulanması için bir ön koşuldur. Bu denetime PMK’ların geçerliliklerinin de incelenmesi dahildir.
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4. Proses ve maddelere özel kriterlerin hazırlanması
4.1 Genel Hususlar
(1) PMK’ların hazırlanmasının temelinde teknolojinin güncel durumuna göre çalışmaların ve koruma tedbirlerinin temsili bir
tanımının mevcut olması yatmaktadır.
(2) Etkinlik denetiminin yöntemleri PMK’da belirlenmiş olmalıdır.
(3) Çalışmaların ve koruma tedbirlerinin tanımlanmasında aza indirgeme kuralı (Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğinin 9. maddesinin 1. fıkrası) ve ayrıca koruma tedbirlerinin (Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğinin 9. maddesinin 2. fıkrası) uygulama sırasına
uyulması mecburiyeti da dikkate alınmalıdır.
(4) Yangın ve patlama riskleri yukarıda belirtilen Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğinin 12. maddesindeki tedbirler doğrultusunda
engellenmelidir.
4.2 Solunum yollarının maruz kalması durumunda gereklilikler
4.2.1 İş yeri ölçümleri temel alınarak PMK’ların hazırlanması
(1) Ön koşullar aşağıdaki gibidir:
- doğrulanmış bir ölçüm prosesinin mevcut olması ve
- bu çalışma yöntemleri/çalışmalar için yeterli sayıda temsili iş
yeri ölçümlerinin yapılmış olması.
(2) İş alanlarında, teknolojinin güncel durumu altında normal iş
ve üretim koşulları, farklı mesailer ve ayrıca mevsim koşullarının etkileri de dikkate alınarak elde edilen ölçüm sonuçları
temel alınmalıdır. Bu bağlamda uygunsuz koşullar da dikkate
alınmalıdır. Bu koşullara örnek olarak ulaşımda gidiş ve geliş,
tamir, bakım ve temizlik çalışmaları ya da ağır çalışma koşulları
verilebilir. Özellikle de azami maruz kalmalar ve madde karışımlarına dikkat edilmelidir.
(3) İş yeri ölçümlerinin ölçüm raporları eyaletlerin akreditasyon
kılavuzlarının gerekliliklerine uymalıdır [Tehlikeli Maddeler
Yönetmeliğinin 9. maddesinin 6. fıkrasında belirtilen ölçüm
merkezlerinin akreditasyonu. LASI (İş güvenliği ve güvenlik
teknolojisi eyaletler kurulu) yayını, LV 2.2, 2005]. Bu esnada
özellikle tesis kapasitesi ve tesisin iş yükü dahil, iş ve üretim
koşullarının bilgilerine dikkat edilmelidir.
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(4) Gerekli ölçümlerin asgari sayısı için genel geçerli bir kural konulamamıştır. Bunlar münferit durumlarda ölçüm sonuçlarının
geçerlilikleri ve yüksekliklerinin iş yerinde serpmelere ve özel
teknik koşullarına bağlı olarak belirlenmelidirler. Sonuç tespiti
için ölçüm değerleri dağılımının %95‘i kullanılmaktadır.
(5) Genelde mümkün olduğu kadar çok şirketten 3 mesainin ortalama değerinin en az 24 temsili iş alanı analizi talep edilmektedir. Az serpmeli tekil değerlerin değerlendirme indikatörleri mevcut olduğunda ya da çalışma koşulları uzun vadede
az değişkenlik göstermek ise, iş yeri sınır değeri olan tehlikeli
maddeler için az sayıda ölçüm sonucu yeterli olabilmektedir.
Tüm sonuçların ≤ 1/2 • İSD olması durumunda, farklı şirketlerden alınmış üç mesai ortalama değeri olan 12 iş alanı analizi
yeterlidir.
(6) Gerekmesi durumunda Madde 4.2.2’ye göre farklı uygun tespit
yöntemlerinin tamamlayıcı uygulanmasında daha düşük bir ölçüm kapsamı yeterlidir.
(7) Mesai ortalama değerleri kısaltılmış bir maruz kalma sonucu
vermiş ise, ölçüm sonuçlarının yanında maruz kalma süresine
dayandırılan ölçü değerleri de belirtilmelidir. Gerekmesi durumunda iş süreci için kısaltılmış bir maruz kalmanın ne denli tipik olduğu belirtilmelidir. Kısa süreli değer koşullarına uyulması ile ilgili yeterli derecede bilgi mevcut olmalıdır. Maruz kalma
oranlarında dalgalanmalar olduğunda sonuç yeterli sayıda kısa
süreli ölçümler yapılarak garantilenmelidir.
4.2.2 İş yeri ölçümleri olmadan PMK’ların hazırlanması için münferit durumlara bağlı olarak aşağıdaki tespit yöntemleri kullanılabilir:
- Maruz kalmanın güvenilir modeller kullanılarak hesaplanması,
- Önceki proseslerle ya da farklı proseslerle karşılaştırıldığında
riskin azalmasını sağlayan prosesler ile ilgili bilgi,
- Farklı proseslerle karşılaştırıldığında kabul edilmiş bir şekilde
yüksek bir güvenlik seviyesi sağlayan prosesler ile ilgili bilgi,
- Özellikle az riskli olan proseslerin belirlenmesi için pratikte
ya da denetim alanlarında (model incelemeler) incelemeler
yapılması,
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- Yetkili ihtisas gruplarının fikirlerine göre denenmiş ve ilerici
olarak kabul edilen prosesler ile ilgili sonuçlar.
İş yeri ölçümleri olmayan PMK’ lar hazırlandığında, maruz kalma tanımlaması yanında başvurulan tespit yönteminin geçerliliği de belgelendirilmelidir.
4.3 Farklı riskler için gereklilikler
PMK’ların hazırlanmasında solunum yollarının maruz kalmasının yanında aşağıdakiler de dikkate alınmalıdır:
- cildin tekrar emilmelere, cilt için riskli ya da cildi hassaslaştırıcı tehlikeli maddelere maruz kalması(29),
- diğer absorbsiyon yolları ya da Tehlikeli Madde Yönetmeliğinin
7. maddesinin 2. fıkrasının 5. bendine belirtilen diğer riskler,
- fiziksel-kimyasal özellikler, özellikle bunlarla bağlantılı yangın ve patlama riskleri. Özellikle Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğinin 12. maddesinin gerekliliklerini yerine getirmek için
gerekli olan tedbirler, proses ve maddelere özel kriterler dikkate alınarak tanımlanmalıdırlar. Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğinin 7. maddesinin 3. fıkrasına göre atmosferik olmayan
koşullar mevcut olduğunda, ilgili fiziksel-kimyasal özelliklerin olası değişikliği ve bununla bağlantılı olan teknik güvenlik
parametreleri tespit edilmeli ve dikkate alınmalıdır.
4.4 Ek gereklilikler
PMK, TMK tarafından her 3 yılda bir güncellikleri bağlamında incelenir ve teknolojinin güncel durumuna uyarlanır.
4.5 Proses ve maddelere özel kriterlerin yapılandırılması
4.5.1 Uygulama alanının belirlenmesi
PMK’ya uygulama için gerekli tüm bilgiler dahil edilmelidir. Bunlar
mümkün olduğunca geniş bir kullanım alanını kapsamalı ve kullanıcı için
anlaşılır ve uygulanabilir olmalıdır. Uygulama alanının tanımında PMK‘ların
(29) TMTK hazırlanmaktadır
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hangi prosesler ve tehlikeli maddeler için, hangi yük durumlarında ve hangi şirketsel koşullarda uygulanacakları belirtilmelidir. Burada, PMK’ nın
kapsamadığı prosesler ve tehlikeli maddeler açık bir şekilde belirtilmelidir.
4.5.2 Proseslere özel koşullar
Metinde PMK’ nın uygulanacağı tüm prosesler tanımlanmalıdır ve
emisyonlara karşı tedbirler, emilim tesisatları, emildikten sonra depolandıkları kaplar ve ayrıca havalandırma tesisatları ile bunların dışarıya gidişleri gibi teknik koruma tedbirleri belirlenmeli ve detaylı açıklanmalıdırlar.
4.5.3 Maddelere Özel Koşullar
PMK’da hangi maddeler, madde grupları, hazırlanış şekilleri, mamuller ya da kullanım miktarları için geçerli olduğu net bir şekilde belirtilmiş
olmalıdır.
4.5.4 Değerlendirme Kriterleri
PMK’da aşağıdakiler belirtilmelidir:
- ulaşılabilecek maruz kalmanın kasamı,
- değerlendirme ölçütü (İSD ya da TMK’nun toksikolojik iş sağlığı değerlendirmesi).
4.5.5 Uygulama Bilgileri
(1) PMK iş veren için uygulama talimatları içermelidir. Buna iş verenin kriterleri uygularken aşağıdakilere dikkat etmesi dahildir:
- kriterlerin mevcut halleriyle geçerli olduğunu her yıl değerlendirmeli,
- kriterlerin uygulanması için gerekli olan iş alanlarında şirketsel ön koşulların mevcut halleriyle geçerli olmasını her yıl
değerlendirmeli,
- şirketsel değerlendirmelerini belgelendirmeli,
- önceden belirlenmiş aralıklarda koruma tedbirlerinin fonksiyonalitesini denetlemelidir. Denetimin türünü belirtmelidir.
(2) PMK ayrıca iş verenin Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğinde belirtilen geçerliliklerini koruyan yükümlülüklerini de tanımlamalıdır.
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5 Proses ve maddelere özel kriterlerin kabul edilmesi
(1) PMK’ların TMTK 420’ye dahil edilmesi 1. tablodaki şemaya
göre TMK kararına müteakip olmaktadır. Bunun ön koşulu bu
TMTK’ya uygun maruz kalma tanımlarının mevcut olmasıdır.
Bunlara PMK’ya uygun koruma tedbirlerinin ve etkinlik denetimlerinin belirlenmesi dahildir.
(2) İSD olmayan tehlikeli maddelere maruz kalma TMK tarafından
toksikolojik iş sağlığı kuralları temelinde değerlendirilir ve
PMK’da belgelendirilir.
(3) PMK önerileri TMK yönetimine gönderilmelidir:
Tehlikeli Maddeler Kurulu
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Postfach 17 02 02 44061 Dortmund
Öneriler inceleme programının başlangıcından önce TMK ile görüşülmelidir.
Tablo: PMK’ların hazırlanması – Akış Şeması
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(4) PMK’larının hazırlanması için genelde aşağıdaki belgeler gereklidir:
- ön görülen koruma tedbirleri dahil iş prosesinin detaylı tanımlaması
- kullanılan tehlikeli maddelerin türü ve miktarı, gerekli olduğunda emisyon kaynakları üzerine bilgi
- prosesin kullanılacağı uygulama alanının tam tanımı
- çalışan için arıza durumunda yapılacaklar dahil ilgili çalışma
talimatı
- yapılan incelemelerin sonuçları (örn. risk değerlendirmesi,
maruz kalma tanımları ya da TMTK 402’ye göre ölçüm raporları)
- inceleme sonuçlarının istatistiksel değerlendirmesi ile birlikte özet bir değerlendirme
- PMK için metin önerisi.
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TMTK 420 Ek
TMK tarafından PMK olarak kabul gören standardize iş prosesleri
No Başlık

Yayın/Kaynak

1

Elektrikli ve elektronik inşaat BGI 790-014, Haziran 2008 www.dguv.de/
gruplarının ya da ögelerinin hav- bg-bgia-empfehlungen ya da www.dguv.
de/bgia, Webcode d3483
ya ile yumuşak lehimleme

2

Sağlıkta sterilizasyon için kullanılan
alçak
derece-buharformaldehit-yöntemi için proses ve maddelere özel kriterler
(PMK)

TMTK 513, Ek 5, GMBl Nr. 28 S. 575,
14.7.2008
www.baua.de/de/Themenvon-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/pdf/TRGS513.pdf
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TMTK 500 - Koruyucu Tedbirler
Açıklama:
TRGS 500 dokümanındaki değişiklikler ve ilaveler
TRGS 500 “Koruyucu tedbirler” dokümanının Ocak 2008 baskısı
(13.03.2008 tarihli Alman Federal Bakanlıkları Ortak İlan ve Tebliğ Gazetesi Sayı 11/12, S. 224-258) aşağıdaki gibi değiştirilmiş ve eklemeler
yapılmıştır:
1.) “İçindekiler” kısmına eklenen:
Ek 4: Sodyum hipoklorit çözeltisinin aktarılması sırasında alınacak teknik tedbirler ve organizasyonel tedbirleri
2.) Ek 4: “Sodyum hipoklorit çözeltisinin aktarılması sırasında alınacak
teknik tedbirler ve organizasyonel tedbirler” ilave edilmiştir.

Baskı: Ocak 2008
İlave: Mayıs 2008
Tehlikeli Maddeler için
Teknik Kurallar

Koruyucu Tedbirler

TMTK 500

Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar (TMTK) teknoloji, iş sağlığı ve
iş hijyeni bakımından en son bilgi düzeyinde olup, bunlarla beraber, tehlikeli maddelerle ilgili işlerle, bunların sınıflandırılmasıyla ve işaretlenmesiyle ilgili güvenli bilimsel bulguları yansıtmaktadırlar. Bu kurallar Tehlikeli Maddeler Kurulu (TMK) tarafından hazırlanmakta ve yine bu kurul
tarafından gelişmelere uygun hale getirilmektedirler. TMTK dokümanları
Alman Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından Alman Federal
Bakanlıkları Ortak İlan ve Tebliğ Gazetesinde ilan edilmektedirler.
İçindekiler
1 Uygulama alanı
2 Kavramlar
3 Koruyucu tedbirlerin belirlenmesi için risk değerlendirmesi
4 Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 8 uyarınca tehlikelerden korunma ilkeleri
5 Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 9 uyarınca çalışanların korunması için temel tedbirler
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6 Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 10 ve 11 uyarınca yüksek tehlike
karşısında tamamlayıcı tedbirler
Ek 1: Tehlikeli çalışmalarla ilgili faaliyetlerde dikkat edilecek ilkelere
ilişkin bir kontrol listesi örneği
Ek 2: Teknik açıdan sızdırmaz tesis kısımlarına örnekler
Ek 3: Teknik havalandırma için koruyucu tedbirlere örnekler
Ek 4: Sodyum hipoklorit çözeltisinin aktarılması sırasında alınacak
teknik tedbirler ve organizasyonel tedbirler

1 Uygulama alanı
(1) Bu TMTK dokümanı, özellikle solunum istemine yönelik olan
tehlikelerde olmak üzere teknik, organizasyonel veya kişisel
koruyucu tedbirler bakımından Tehlikeli Madde Yönetmeliğinin
8 ila 11‘inci maddelerini somutlaştırmaktadır.
(2) Risk değerlendirmesi çerçevesinde koruyucu tedbirlerin somut
seçimi bu TMTK dokümanının 4 ila 6‘ncı maddeleri uyarınca
yapılır. Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 7 uyarınca bilgi toplanmasına ve risk değerlendirilmesine ilişkin usuller TMTK 400
“Tehlikeli maddelerle ilgili faaliyetlerde risklerin değerlendirilmesi” dokümanında tarif edilmiştir.
(3) İkame için TMTK 600 “İkame”(30) dokümanı uygulanacaktır.
(4) Ciltle temas sonucunda oluşan tehlikelerde TMYK 401 “Cilt teması yoluyla tehlikeler – saptama, değerlendirme, tedbirler”
dokümanı uygulanmalıdır. Yangın ve patlama tehlikesine yol
açabilecek maddelerle ilişkili faaliyetlerde ek olarak TMTK
720 “Tehlikeli muhtemel patlayıcı ortam” vd. dokümanları
uygulanacaktır. Tehlikeli Maddeler Kurulunun hakkında özel
TMTK veya proses ve maddelere özel kriterler hazırlamış olduğu tehlikeli maddelerle ilişkili faaliyetler yürütülüyorsa,
bunlar bu TMTK dokümanını tamamlayıcı olarak uygulanacaklardır.
(30) Halen hazırlık aşamasındadır.
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2 Kavramlar
(1) Bir kapalı sistem, genel olarak üretim süreci sırasında tehlikeli
maddeler içeren iç hacim ile ortam arasında sistemin işletilmesi bakımından açık bir bağlantı olmayacak veya madde akışına
bağlı olarak dışarı madde çıkışı güvenli şekilde engellenecek
özelliktedir. Bundan başka, sistemin işletme gereği açılması
sırasında tehlikeli maddelerin açığa çıkmayacağı ve çalışanlar
için herhangi bir risk oluşturmayacağı temin edilecek şekilde
tasarlanmıştır. İşletim adımları, kolaylıkla yürütülebilecek şekilde ve basit kullanım hataları dışarıya madde çıkışına neden
olmayacak şekilde tasarlanmıştır. Bir yandan bütünleşik emiş
sistemi, teknik açıdan güvenli ürünün genel nitelik şartları anlamında, diğer yandan da etki derecesi yüksek emiş, tehlikeli
maddelerle ilişkili bir faaliyet için katkı sağlayan bir tasarım
çözümü anlamında kapalı sistemlere aittir.
(2) Diğer yandan, bu TMTK dokümanındaki kavramlar, Tehlikeli Maddeler Kurulunun ve İşletme Güvenliği Kurulunun “İşletme güvenliği yönetmeliği mevzuatına ilişkin kavramlar
sözlükçesi”nde ve Tehlikeli Madde Yönetmeliğinde tanımlandıkları şekilde kullanılmaktadırlar. Bu durum özellikle aşağıdaki kavramlar için geçerlidir: Çalışma koşulları, iş maddesi,
branşa veya faaliyete özgü yardımlar, kimyasal iş maddeleri,
maruz kalma, risk değerlendirmesi yapmaya yetkili uzman
kişiler, risk değerlendirmesi, tehlikeli maddeler listesi, ciltle
temas, birlikte verilen risk değerlendirmesi, fiziksel-kimyasal
etki, koruyucu tedbirler, koruyucu tedbirlerin etkililiği.
3 Koruyucu tedbirlerin belirlenmesi için risk değerlendirmesi
(1) İşveren, ancak risk değerlendirmesi yapıldıktan ve gerekli olan
koruyucu tedbirler alındıktan sonra tehlikeli maddelerle ilişkili
bir faaliyetin yürütülmesi talimatını verebilir. Somut tekil olayda hangi tedbirlerin alınacağı, TMTK 400 uyarınca yapılan risk
değerlendirmesinin sonucuna bağlıdır.
(2) Bu TMTK dokümanının 4’üncü maddesi, Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 8 uyarınca işletmedeki tehlikeli maddelerle ilişkili faaliyetlerin hepsinde uygulanmak zorunda olan risklerden
kaçınma ilkelerini tanımlamaktadır.
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(3) TMTK 400, madde 6.2 uyarınca risk derecesi düşük faaliyetler
(örn. bireysel son kullanıcıların perakende olarak satın alınabilecek (“ihtiyaç maddeleri”) tehlikeli maddelerin ev için normal
sayılan koşullarda (miktar ve maruz kalma) kullanılması) yürütülüyorsa ve ilgili ilkeler (bkz. madde 4) yeterli ise, bunlardan
başka koruyucu tedbirlerin alınması gerekli değildir.
(4) Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 9 ile bağlantılı olarak, bu
dokümanın 5’inci maddesindeki temel ilkeler minimize etme
ve ikame ilkelerinin yanı sıra, teknik tasarım, iş organizasyonu,
iş hijyeni hakkında ölçütle ile kişisel koruma donanımlarının
kullanımları, kontrolleri, temizlik ve bakımları hakkında şartlar
içermektedir.
(5) Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 10 ve 11 ile bağlantılı olarak, bu dokümanın 6’ncı maddesindeki tamamlayıcı koruyucu
tedbirler, risk derecesinin yüksek olmasından dolayı çalışanların korunması ancak ikame yükümlülüğüne, teknik tasarıma
veya iş organizasyonuna ilişkin üst düzey şartlar ile sağlanabildiğinde uygulanırlar. Bunlar, zehirli, çok zehirli, kanserojen,
mutajen veya üremeyi olumsuz etkiler olarak sınıflandırılmış
tehlikeli maddelerle ilişkili işlerde her halükarda uygulanırlar.
(6) Tehlikeli Madde Yönetmeliği bu tedbir paketlerini “koruma kademeleri” olarak tanımlamaktadır. Bunlar esas olarak tehlikeli
maddenin işaretlenmesinden anlaşılırlar ve risk değerlendirmesinde uygulanacak olan tedbirlerin katalogunu belirtirler.
Bunla bağlantılı olarak iş sürecinde açığa çıkan maddeler de
dikkate alınmalıdır. Bu kademeli, artırımlı usul, gerekli olan
koruyucu tedbirlerin etkili olabilmesi için bir ön şarttır, çünkü
gerekli olan üst düzey koruyucu tedbirler için organizasyona
ve duruma göre teknik koşulları oluşturmaktadır. Bu TMTK dokümanında tanımlanmış olan koruyucu tedbirlerin verimliliği,
bu tedbirler henüz iş ve süreç planlaması aşamasında dikkate
alınırsa, belirgin şekilde artırılabilir. Sonradan dikkate alınacak
tedbirler sıklıkla kaçınılabilir maliyet artışına veya başka sorunlara neden olabilirler.
(7) 1 ila 5’inci paragraflar, işaretlenmiş olmayan veya Alman Kimyasal Maddeler Kanunu Madde 3a uyarınca herhangi bir tehlikelilik emaresi altında sınıflandırılamayan, ancak fiziksel, kimyasal veya toksin özelliklerinden dolayı ve işyerindeki kullanım
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veya bulunuş tarzından dolayı çalışanların sağlığı ve güvenliği
için bir tehdit oluşturabilecek olan tehlikeli maddelerle ilişkili işler için de geçerlidirler (bkz. Tehlikeli Madde Yönetmeliği
Madde 8 Fıkra 3 ve TMTK 400).
4 Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 8 uyarınca tehlikelerden
korunma ilkeleri
4.1 Genel ilkeler
(1) İşveren, tehlikeli maddelerle ilişkili tüm faaliyetlerde çalışanların sağlığını ve güvenliğini temin etmek zorundadır. Bunun için öncelikli olarak Teknik Kurallar ve Tehlikeli Maddeler
Kurulu’nun bildirileri dikkate alınacaktır. Bunlara uyulduğu
takdirde, yönetmelikte istenen uygun şartlar yerine getirilmiş
kabul edilir.
(2) Teknik Kurallarda tespit edilmiş olan koruma seviyesine (örn.
yüksek verimli bir emiş sistemi kullanılması) işveren tarafından
tercih edilen yöntemle de ulaşılabiliyor ve çalışanların sağlığı ve güvenliği sağlanabiliyorsa, bu kurallardan sapma yoluna
gidilebilir. Bu durum etkililik denetiminde (bkz. madde 4.6 ve
5.4) kanıtlanmalıdır ve risk değerlendirmesi dokümantasyonunda gerekçeleri yazılmalıdır (bkz. ayrıca Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 8 Fıkra 1).
(3) Tehlikeli maddelerle ilişkili faaliyetlerde çalışanların sağlığına
ve güvenliğine yönelik tehdit aşağıdaki teknik, organizasyonel
ve kişisel tedbirlerle ortadan kaldırılmalı veya asgariye indirgenmelidir (bkz. ayrıca Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 8
Fıkra 2 Bend 1).
(4) Tehlikenin en aza indirgenmesi için en son teknik olanaklar kullanılmalı ve iyi iş uygulamaları yalnızca işyerinde değil, iş sahasının tamamında sağlanmalıdır. Bunun anlamı, işyeri koşulları,
işyerindeki emisyon kaynakları, işletme koşulları elverdiğince
ortamdan uzaklaştırılacak, iş araçlarının bakımı düzenli olarak
yapılacak, işyeri düzenli ve etkili temizlenecek ve kullanılan
kişisel koruma donanımları hijyen şartlarına uygun olacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu bağlamda esas olarak koruyucu tedbirlerin öncelik sırasına, yani teknik olanların organizasyon ve/
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veya kişisel koruyucu tedbirlerden öncelikli olmasına dikkat
edilmelidir.
(5) TMTK 400 dokümanının 5’inci maddesi (bilgi kaynakları) tedbirleri önceden verili standartlaştırılmış iş süreçlerine gönderme yapmaktadır. Bunlara branşa veya faaliyete özgü olan
yardımcı araçlar da dahildir, örneğin meslek birliği kuralları,
meslek birliği bilgi bültenleri, İş Güvenliği ve Güvenlik Tekniği Eyaletler Kurulu (LASI) yayınları, Federal İş Güvenliği ve İş
Sağlığı Kurumunun (BAuA) tehlikeli maddeler için basit tedbirler taslağı ve koruma kılavuzları (kimya meslek birliği ve
BAuA). İşletme ilkelerinin tespit edilmesinde Seri 100 koruma
kılavuzları destek sağlamaktadır (bkz. www.baua.de ve www.
bgchemie.de). Cilt temasının azaltılmasına veya önlenmesine
ilişkin örnek çözümler TMTK 401 dokümanında Ek 4 altında
verilmiştir.
(6) Tehlikeli Madde Yönetmeliği Ek III’de aşağıdaki tehlikeli maddeler veya faaliyetler için özel talimatlar sıralanmıştır:
No. 1 Yangın ve patlama tehlikeleri
No. 2 Partikül şeklindeki tehlikeli maddeler
No. 3 Kapalı mekânlar ve kaplar içindeki faaliyetler
No. 4 Haşereyle mücadele
No. 5 Zehirli gaz uygulamaları
No. 6 Amonyum nitrat.
(7) Bu tehlikeli maddeler imal ediliyor veya kullanılıyor veya anılan
faaliyetler yürütülüyorsa, Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde
7 ila 19 şartları ve ölçütlerinin yanı sıra, işletmenin koruyucu tedbirlerinin belirlenmesi sırasındaki risk değerlendirmesi
kapsamında Ek III’de ilgili sayı altında anılan koruyucu tedbirler de dikkate alınmalıdır (Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde
9 Fıkra 12). Bununla ilgili olarak yangın ve patlama risklerine
dair TMTK 720 ila 722, partikül şeklindeki tehlikeli maddelere
dair TMTK 517, 519 ve 521, kapların yüzey işlenmesine dair
TMTK 507, haşereyle mücadeleye dair TMTK 523, zehirli gaz
uygulamalarına dair TMTK 512 ve 513, kapalı mekân dezenfeksiyonuna dair TMTK 522 ve amonyum nitrata dair TMTK 511
dokümanlarına bakınız.
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4.2 Tehlike derecesi düşük faaliyetlerdeki koruyucu tedbirler
(1) TMTK 400, madde 6.2 tehlike derecesi düşük olan faaliyetlere
ilişkin uyarılar ve bunların değerlendirilmesine ilişkin örnekler
vermektedir.
(2) Tehlike derecesi düşük faaliyetlerde esas olarak Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 8 Fıkra 3 altında tarif edilen işyerinde
hijyene ilişkin genel tedbirler geçerlidirler. Tehlikeli maddeler
TMTK 200 “Maddelerin, preparatların ve mamullerin sınıflandırılması ve işaretlenmesi” dokümanının 7’nci maddesi uyarınca
işaretlenmiş olmalıdırlar. Eğer tehlikeli maddeler örn. laboratuarlarda boru hatları veya hortumlar içinden yalnızca düşük
dereceli bir risk oluşturacak şekilde sevk ediliyorlarsa, bunların
da aynı şekilde teşhis edilebilmeleri yeterlidir. Tekil hallerde
emiş tertibatı gibi teknik koruyucu tedbirler kullanılıyorsa,
kontrol olarak basit bir işlev kontrolü yapılması yeterlidir.
(3) Risk derecesi düşük faaliyetlerde Tehlikeli Madde Yönetmeliği
Madde 8 Fıkra 6, 7 ve 8’deki somut tespitlerin yanı sıra, aşağıdaki koruyucu tedbirlere de dikkat edilmelidir:
1. Yalnız işveren tarafından öngörülmüş olan tehlikeli maddeler
kullanılmalıdır.
2. İşyerinde yalnız gerekli olan tehlikeli maddeler bulundurulmalıdır.
3. İşyeri düzenli, iş araçları ve aletler temiz tutulmalıdır.
4. Tehlikeli maddelerden kaynaklanan kirlenmeler derhal temizlenmelidir.
5. Kaplardaki tehlikeli madde kalıntıları temizlenmelidir.
6. Tehlikeli maddeler, kötüye kullanım ve yanlış kullanım önlenecek şekilde saklanmalıdır.
7. Tehlikeli maddeler mümkün olduğunca orijinal ambalajlarında saklanmalıdırlar.
8. Tehlikeli maddeler şekil veya içerikleri bakımından gıda
maddeleriyle karıştırılabilecek kaplar içinde saklanmamalı
ve depolanmamalıdır.
9. Tehlikeli maddeleri ilaçların, gıda maddelerinin veya hayvan
yemlerinin yakınında saklamayın.
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10. Solunum yoluyla etkilenmeden kaçınmak için genelde doğal
havalandırma yeterlidir.
4.3 Teknik ilkeler
4.3.1 İş araçları
(1) Tehlikeli maddelerle ilişkili faaliyetlerde ve bunlarla ilgili bakım süreçlerinde uygun iş araçları hazır bulundurulmalıdır.
(2) İş aracının hangi parametreler ve koşullar altında amacına
uygun olarak kullanılabileceğini iş aracının üreticisi belirler.
İşveren bu üretici verilerine uyduğu takdirde, iş araçları ait oldukları faaliyetlerde kullanılmaya uygundurlar. Diğer kullanım
amaçları yalnız işverenin sorumluluğundadırlar.
(3) Ayrıca, bir teknik iş aracı, Alman Cihaz ve Ürün Güvenliği Yasası
uyarınca gerekli temel emniyet şartlarını sağlıyorsa, ürün güvenliği anlamında kullanıma uygundur.
(4) Çalışanların bakım faaliyetleri sırasındaki güvenlik ve sağlıklarının korunması amacıyla (bkz. örn. DIN 31051 “Bakım ve onarım esasları”, Haziran 2003 baskısı veya BMTK 1201-x(31) veya
meslek birliklerinin konuyla ilgili kural ve bilgi bültenleri), yürütülen bakım süreçleri üretici verilerine uygun olabilirler veya
gerekli olan güvenli bakım hedefini (teknik iş aracının kullanım
amacına uygun durumunun korunması için kontrol, bakım, tutum ve onarım) aynı uygun tarzda sağlayabilirler. İşletme güvenliği yönetmeliğinin düzenlemelerine uyulmalıdır.
4.3.2 İş yöntem ve süreçleri
(1) Çalışanların sağlığını ve güvenliğini olumsuz etkilemeyen, işyerinde tehlikeli maddelerin ve tehlikeli madde içeren atıkların
güvenli kullanımı, depolanması ve taşınması için tedbirleri de
içeren iş yöntemleri ve iş süreçlerinin kullanılmasına izin verilir.
(2) Kullanılan maddeler ve iş süreçleri göz önünde bulundurularak
yeterli havalandırma ve hava tahliyesi sağlanmalıdır. Bu bakım(31) BMTK 1201 dokümanının bu bölümü halen hazırlık aşamasındadır.
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dan gelen ve giden hava için olan giriş ve çıkış noktaları akım
tekniği açısından kısa devreler olmayacak şekilde yerleştirilmelidirler. Böyle bir kısa devre, örn. gelen hava mekânı dolaşmaksızın doğrudan hava çıkışına ulaştığında söz konusudur.
(3) Birden fazla sürecin veya iş yönteminin etkileşimi halinde
çalışanlar için ek bir tehlike kaynağı meydana gelmemelidir.
Aşağıda bu türden elverişsiz etkileşimlere dair bazı örnekler
verilmiştir.
1. Mevcut bir hava emiş sistemine, bunun toplam kapasitesi
dikkate alınmaksızın veya bağlantı yapıldıktan sonra tekil
defedilen hava akımlarının dağılımının nasıl olacağı kontrol
edilmeksizin ek emişli iş araçları bağlanırsa, bunun sonucunda yeterli düzeyde işlemeyen hava emiş düzeneklerinden
dolayı - muhtemelen de fark edilmeden – bir tehlike ortaya
çıkacaktır. Bu bağlantı sonucunda def hava hatlarındaki basınç ve akım dengeleri kayda değer düzeyde değişebilirler.
Bu yeni bağlanan iş araçlarını olduğu gibi, daha önce bağlanmış olan ve işler haldeki iş araçlarını da etkileyebilir.
2. Bir kapalı mekân teknik havalandırma sistemi temiz hava ve
def hava akımlarının etkisiyle kaynağında gerçekleşen bir
hava emişinin işleyişini bozabilir.
3. Siyanür ve asit içeren atık suların karışmasıyla çok zehirli
olan hidrojen siyanür oluşur ve açığa çıkar. Bundan dolayı bu
atık sular birbirinden ayrı tutulmalıdır ve ancak siyanürler
zehirsizleştirildikten ve asidik atık sulat nötrleştirildikten
sonra birleşmelidirler.
(4) İşyerlerine dair kurallar olan TMK A 3.6(32) işyerlerindeki havalandırmaya ilişkin işletme şartlarını somutlaştırmaktadır.
(5) Bir kayıt sistemi standartlaştırılmış süreçlere uygun olarak
kontrol ediliyorsa, bunda tanımlanmış olan tasarım parametreleri etkililik denetimine dâhil edilmelidirler.
(6) Def hava, temiz hava veya devridaim hava faaliyetlerinde dozaj veya alım düzenekleriyle veya emiş tedbirleriyle işyerindeki maruz kalma oranları en aza indirgenmelidir. Ciltle temastan
kaçınılmalıdır.
(32) Halen hazırlık aşamasındadır.
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4.3.3 Katı maddeler, tozlar ve dumanlarla ilişkili faaliyetlerde ek
teknik ilkeler
(1) Kompakt haldeki katı maddelerin aktarma işlemleri, sürtünmeden dolayı veya henüz teslim edildiği sırada mevcut olan
toz kısımları açığa çıkmayacak şekilde tasarlanmalıdırlar. Katı
madde yalnızca gevşek bir şekilde birbirine tutunan partiküllerden oluşuyorsa, en küçük mekanik etkide dahi büyük miktarlarda ince madde oluşabilmektedir. Cilt veya ağız yoluyla
maruz kalma durumlarına karşı tedbirler alınmalıdır.
(2) Aşağıdaki örnek olarak verilen faaliyetlerde oluşan veya açığa
çıkan tozlardan doğacak riskler dikkate alınmalıdır:
1. Mineral hammaddelerin elde edilmesi ve işlenmesi,
2. Küçültme ve hazırlama süreçleri,
3. Toz halindeki veya toz üreten tehlikeli maddelerin açık doldurma, aktarma ve karıştırma işleri,
4. Mekanik işleme, örn. taşlama, perdahlama, frezeleme, kesme, delme,
5. Kuru kumlama,
6. Toz üreten tehlikeli maddelerin uygun olmayan şekilde depolanması, ambalajlanması ve taşınması,
7. Yangına dayanıklı yapı işleri,
8. Yalıtım maddelerinin hava yardımıyla doldurulması,
9. Dökümhanelerdeki faaliyetler, örn. kalıplama ve döküm temizleme atölyeleri,
10. Filtre tozlarıyla ilgili işler,
11. Yıkım işleri ve de
12. Tozlu ortamlardaki bakım işleri (örn. pnömatik sevk tesisleri)
ve temizlik işleri.
(3) Toz üreten tehlikeli maddeler olanaklar elverdiğince kapalı
silolarda, ambarlarda, nakil tanklarında veya toz geçirmeyen
malzemeden çuvallar içinde saklanmalı ve depolanmalıdır.
Dökme malın ve açık konteynırların üzeri örn. brandayla örtülmelidir.
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(4) Makine ve cihazlar, mümkün olduğunca az toz veya duman açığa çıkacak şekilde tercih edilmeli ve işletilmelidirler. Toz veya
duman salan tesisler, makineler ve cihazlar, başka tedbirlerle
toz veya dumanın açığa çıkması engellenemiyorsa ve teknik elverdiği ölçüde etkili bir emiş sistemiyle donatılmış olmalıdırlar.
(5) Boşaltma, doldurma ve dökme yerlerinin yüksekliği mümkün olduğunca azaltılmalı ve gereği halinde toz geçirmeyen kılıflarla
örtülmelidirler.
(6) Toz üreten tehlikeli maddelerle ilişkili faaliyetlerde ek olarak
aşağıdaki hususların sağlanmış olduğuna dikkat edilmelidir:
1. Tozların açığa çıkması uygun çalışma teknikleriyle önlenmelidir,
2. Tozsuz işleme süreçleri ve cihazları kullanılmalıdır,
3. Toz çökeltilerinin mümkün olduğunca hiç oluşmaması veya
bunların düzenli olarak temizlenmesi sağlanmalıdır,
4. Yeterli havalandırma ve uygun bir havalandırma yolunun sağlanmış olması gerekir, ve
5. Kesici takımlar (örn. kesim milleri) daima bakımlı, işler halde ve bilenmiş olmalıdırlar.
4.3.4 Sıvılarla ilişkili faaliyetlerde ek teknik ilkeler
(1) Mümkün olduğunca az gaz, buhar, sis veya duman açığa çıkaran
iş süreçleri uygulanmalıdır. Geniş yüzeyli açık uygulamalardan
kaçınılmalıdır.
(2) Aktarma işlemleri, mümkün olduğunca buhar açığa çıkmayacak
ve dökülme olmayacak şekilde tasarlanmalıdırlar. Sıvı geçirimsiz şekilde depolamaya dikkat edilmelidir.
(3) Sıvı kaçakları hiçbir engelle karşılaşmaksızın yayılma imkanına
sahip olmamalıdırlar. Bunun için küvet veya altlık gibi toplama
düzenekleri kullanılabilir.
4.3.5. Buharlar, sisler ve gazlarla ilişkili faaliyetlerde ek teknik ilkeler
(1) Aşağıdaki örnek olarak verilen faaliyetlerde gazlardan, buharlardan veya sislerden doğacak riskler dikkate alınmalıdır:
1. Gaz ileten tesisat üzerindeki çalışmalarda,
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2. Çözücü maddelerin veya çözücü madde içeren preparatların
açık olarak kullanılması sırasında, örn. kirlenmiş makine ve
tesislerde yürütülen temizlik ve bakım işleri,
3. Kaplama ve yapıştırma işleri,
4. Akışkan tehlikeli maddelerin açık olarak doldurulması, aktarılması, dozajı,
5. Yüksek sıcaklıklardaki tehlikeli maddelerle ilişkili faaliyetlerde (buharlar ve piroliz ürünleri),
6. Püskürtme süreçlerinde, püskürtmeli boyamada (sis oluşumu),
7. Yüksek basınçlı temizlikte (sis oluşumu) ve
8. Soğutucu yağlama maddelerinin kullanıldığı talaşlı imalat
makine ve tesislerinde çalışılırken.
(2) Mümkün olduğunca az gaz, buhar, sis veya duman açığa çıkaran
iş süreçleri uygulanmalıdır. Geniş yüzeyli açık uygulamalardan
kaçınılmalıdır.
(3) Kapalı makine ve tesislerin ancak bu tehlikeli maddeler yeterince boşaltıldıktan sonra açılması veya hareket ettirilmesi
temin edilmelidir.
4.4 Organizasyon ilkeleri
4.4.1 İşyerinin tasarımı
(1) İş sahasındaki yer, duvar ve tavanların yüzeyleri ile kullanılan
iş araçlarının (makine, teknik donanım vs.) yüzeyleri işletmenin olanakları çerçevesinde kolay temizlenebilir olmalıdır; bu
amaçla örneğin duvarlar yıkanabilir özellikte veya fayanslı olabilir. Risk değerlendirmesi uyarınca gerekli ise, aynı şart depolama mekanları ve tali mekanlar için de geçerlidir. Üzerine toz
çökebilecek yüzeyler mümkün olduğunca az olmalıdır.
(2) Toz çökelmesine elverişli ortamlardan yapısal tedbirlerle olanaklar elverdiğince kaçınılmalıdır, örn. kirişler eğimli tasarlanarak, tekstil yüzeylerden kaçınılarak, ulaşılması zor niş ve
köşeler giydirme yoluyla kapatılarak.
(3) Akan suyu olan bir yıkanma yeri, hijyenik el kurulama düzenekleri ve cilt temizlik maddeleri hazır bulundurulmalıdır.
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(4) Risk değerlendirmesi uyarınca gerekli olduğu takdirde, banyo,
duş olanağı ve tamamlayıcı nitelikte cilt koruma ve cilt temizlik maddeleri hazır bulundurulmalıdır. Bir banyo kurulması için
nedenler örn. aşırı kirlenme veya aşırı kokulu olan faaliyetler
olabilir.
(5) İşveren, kumanyanın tehlikeli maddelerden ayrı olarak saklanması ve sağlığa yönelik bir sakınca olmaksızın yeme ve içme
için gerekli olanakların mevcut olmasını sağlamakla yükümlüdür.
4.4.2 İş organizasyonunun tasarımı
(1) Alman İş Güvenliği Yasası Madde 12 uyarınca verilecek güvenlik eğitiminde, çalışanlar düzenli olarak ve yeni tehlikeli maddelerle ilişkili faaliyetlerde bu TMTK dokümanında belirtilen
teknik ve organizasyona ilişkin tespitler ile kişisel iş hijyenine
ilişkin tedbirler bakımından söz konusu riske uygun düzeyde
bilgilendirilmelidirler.
(2) İşveren, iş hijyeni yükümlülüklerini (örn. işyerinin temiz tutulması, cilt koruma, cilt bakımı ve temizlenme tedbirleri) yerine
getirebilmeleri için çalışanlara yeterli zaman ve olanak sağlanmasını temin etmekle yükümlüdür.
(3) Yalnızca işveren tarafından öngörülmüş olan tehlikeli maddelerin amaçlarına uygun olarak işyerinde kullanılmasına izin verilir.
(4) İşyerlerinde yalnızca iş sırasında gereksinim duyulan tehlikeli maddeler, işin yürütülmesi için gerekli olan miktar kadar
(genelde bir vardiya için yeterli miktar) hazır bulundurulurlar
(bkz. ayrıca Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 8 Fıkra 2). Bunun için uygun kaplar hazır bulundurulmalıdır. Risk değerlendirmesi çerçevesinde, daha büyük miktarların tekniğe uygun
olarak hazır bulundurulmasına kıyasla sık sık taşıma ve aktarma
yapılmasının daha büyük bir riske yol açıp açmayacağı değerlendirilmelidir.
(5) Tehlikeli maddelere maruz kalan ve kalabilecek olan çalışanların sayısı sınırlandırılmalıdır.
(6) İşyerinde maruz kalma mümkünse, bu durum esas olarak, önceden uygun teknik veya organizasyonel tedbirlerin uygulanmış
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olup olmamasından bağımsız olarak, süre ve maruz kalma derecesi bakımından sınırlandırılmış olmalıdır.
(7) Örneğin kurutma süreçlerinde çözücü maddelerin buharlaştırılması veya toz oluşumu sırasında oluşan genel kirlilik tablosunun diğer iş alanlarından ayrılması gerekmektedir.
(8) Uçucu veya tozlu tehlikeli maddeler içeren kaplar kapalı tutulmalı ve yalnızca içinden madde alımı veya doldurma amacıyla
açılmalıdırlar.
(9) Tehlikeli maddelerin temiz hava girişi ve devridaim hava tesisatına ulaşması etkili bir şekilde önlenmelidir. Açık alanda tehlikeli maddelerle ilişkili işlerde, doğal hava hareketinin tehlikeli
maddelerin çalışanlara doğru taşınmasına neden olmamasına
dikkat edilmelidir.
(10) Özellikle seyyar emiş düzeneklerinde bunların kullanıcı tarafından doğru yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.
(11) İşveren,
1. kapların temiz tutulmasını,
2. kirlenmiş olan iş araçlarının ve cihazlarının temizlenmesini
ve
3. kontaminasyonu ve bunun yayılmasını önlemeye yönelik tertibatların hazır bulunmasını temin etmekle yükümlüdür.
(12) Sıvıların dökülmesinden ve katı maddelerin tozamasından kaçınılmalıdır. Gazlar da kontrolsüzce açığa salınmamalıdır. Kontrolsüzce açığa salınma örn. hat ve armatürlerdeki kaçaklardan
ve aşırı soğuk, sıvılaştırılmış gazların buharlaşmasından dolayı
mümkündür.
(13) Kapalı mekan teknik havalandırma tesisatının içinde, mekan
havasını kirleterek sağlığa zarar verebilecek olan çökelti ve kirlilik derhal temizlenmek zorundadır.
(14) Sekiz saati aşan tehlikeli maddeye maruz kalmanın söz konusu
olduğu faaliyetlerde bu durum risk değerlendirmesinde ayrıca
dikkate alınmalıdır. Özellikle örgütlenme bakımından koruyucu
tedbirlerle, örneğin
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1. ek molalarla,
2. faaliyet değişimiyle (tehlikeli madde etkisi olmayan birimlere) veya
3. personel değişimiyle,
tehlikeli maddelerin etkileri azaltılmalıdır.
(15) Sekiz saati aşan tehlikeli maddeye maruz kalmanın söz konusu
olduğu faaliyetlerde dahi solunum donanımı ve başka kullanımı zor kişisel koruma donanımları ile çalışırken kullanım süresi
sınırlamasına dikkat edilmesi işveren tarafından sağlanmalıdır.
(16) Ayrıca gece çalışmasının ve tehlikeli maddelere maruz kalınan
faaliyetlerin özel zorluğu da işveren tarafından dikkate alınmalıdır. Bu bakımdan ergonomik vardiya modelleri, örn. vardiya süresinin kısaltılması, kısa döngülerle ileri yönde rotasyonlu
vardiya sistemi (iki sabah, iki akşam, iki gece ve iki boş), blok
hafta sonu tatili (hafta sonunda art arda iki gün izin) ve gece
vardiyasında ek molalarla ortaya çıkan etkiler azaltılabilir.
(17) İşveren, iş planlaması sırasında, gece vardiyasında sekiz saatten fazla tehlikeli maddeye maruz kalınan eşzamanlı faaliyetlerden kaçınmalıdır.
(18) Uygun hijyen tedbirlerinin olması, özellikle de işyerinin düzenli olarak temizlenmesi temin edilmelidir. Düzenli temizlik,
piyasada satılan cinsten deterjanlarla ve etkili olarak yapılabilir olmalıdır.
(19) İşyeri toplanmalı ve iş araçlarıyla aletler temiz tutulmalıdır.
(20) Akmış veya dökülmüş tehlikeli maddelerden kaynaklanan kirlenmeler derhal ve etkili olarak uygun maddelerle temizlenmeli, özellikle de tozayan, akışkan veya yapışkan olan ürünlerde kapların veya ambalajların dışındaki tehlikeli madde
artıkları temizlenmelidir.
(21) Atıklar ve kullanılmış temizlik bezleri yalnız bu amaç için hazır bulunan ve uygun şekilde işaretlenmiş olan kaplarda toplanabilirler, örn. yağ veya çözücü madde bulaşmış temizlik
bezleri yanmayan ve kapağı kapatılabilen kaplar içinde toplanmak zorundadırlar. Aktarma işlemlerinden kaynaklanan ek
tehlikelerden kaçınmak için tehlikeli madde mevzuatı uyarın106
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ca ruhsat verilmiş kaplar kullanılmalıdır. Sevkiyattan önceki
aktarma işlemlerinden kaynaklanan ek tehlikelerden kaçınmak için tehlikeli madde mevzuatı uyarınca ruhsat verilmiş
kaplar kullanılmalıdır.
4.4.3 Saklama, depolama ve bertaraf etme
(1) Tehlikeli maddeler, insan sağlığını ve çevreyi tehdit etmeyecek
şekilde saklanmalı veya depolanmalıdırlar. Bu bağlamda kötüye
kullanımı veya yanlış kullanımı engelleyecek tedbirler alınmalıdır.
(2) Tehlikeli maddeler,
1. belirlenmiş, düzenlenmiş ve uygun şekilde işaretlenmiş olan
yerlerde (depolama alanları, dolaplar vs.),
2. anlaşılabilir bir düzen içerisinde ve
3. mümkün olduğunca orijinal kaplar veya orijinal ambalajlar
içinde (tarihinin geçmesi veya zarar görüp görmediği düzenli
olarak kontrol edilmek kaydıyla)
saklanmalı veya depolanmalıdırlar.
(3) Tehlikeli maddeler depolanırken, depodaki tehlikeli madde
etkilerini azaltmak için, uygun depolama tekniği, depolama
araçları ve yardımcı araçlar kullanılmalıdır, örn. silo, ambar,
kapaklı taşıma kabı, çuval, kapaklı konteynır, dökme mal için
branda. Sevkiyat kapları mümkün olduğunca buhar geçirimsiz
bir kapağa sahip olmalıdırlar.
(4) Tehlikeli maddelerin mola ve nöbet yerlerinde, sıhhi mekanlarda, sıhhiye odasında ve günlük barınma yerlerinde hazır bulundurulması, saklanması veya depolanması yasaktır. Ancak bu
şart anılan yerlerde kullanılması öngörülen kaplar için geçerli
değildir.
(5) Dağıtım yapılmak üzere saklama halinde bu kullanımla ilişkili
olan tehlikeler teşhis edilebilir ve mevcut işaretler açıkça görülebilir olmalıdır (Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 8 Fıkra
6).
(6) Tehlikeli maddeler şekil veya içerikleri bakımından gıda maddeleriyle karıştırılabilecek kaplar içinde saklanmamalı ve
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depolanmamalıdır. Tehlikeli maddeler yalnız anlaşılır bir düzen içinde, ilaçlardan, gıda maddelerinden ve hayvan yemlerinden, bunların katkı maddelerinden uzakta saklanabilirler
veya depolanabilirler (Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 8
Fıkra 7).
(7) Eğer, örn. içinde hayvan yemi olan çuvallar, içinde zirai kimyasallar olan çuvalların hemen yanında bulunuyorsa, dikkatsizlik
sonucu yanlış çuvalın alınabileceği hesaba katılmalıdır.
(8) Artık gereksinim duyulmayan tehlikeli maddeler, boşaltılmış
ancak hala içinde tehlikeli madde kalıntısı olabilecek kaplar,
güvenli bir şekilde taşınmalı ve işyerinden uzaklaştırılmalı, depolanmalı veya gerektiği gibi bertaraf edilmelidirler (Tehlikeli
Madde Yönetmeliği Madde 8 Fıkra 8).
(9) Tehlikeli madde atıklarının karıştırılması tehlikeli kimyasal tepkimelere neden olmamalıdır.
(10) Artık miktarlar veya tam boşaltılmamış tehlikeli madde kapları güvenli bir yerde depolanmalı ve gerektiği gibi bertaraf
edilmelidirler. Atık bertaraf edenler, tamamen boşaltılmamış
ve temizlenmemiş kaplardan hala tehlikelerin doğabileceğini
göz önünde bulundurmalıdırlar. Buna göre, örneğin bu türden
kaplar içinde patlayıcı bir ortam oluşmuş olabilir veya bulaşıklarından dolayı cilt teması tehlikesi doğabilir. Tehlikeli madde
kapları özenle temizlendikten sonra başka amaçlar için kullanılmaya devam edileceklerse, üzerindeki artık geçersiz olan
işaret tamamen sökülmeli veya tanınmaz hale getirilmelidir.
4.4.4 Faaliyetler sırasında işaretleme
(1) Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 8 Fıkra 4 uyarınca tüm faaliyetlerde, kullanılan maddelerin ve preparatların teşhis edilebilir olmasını işveren temin etmek zorundadır. Kullanılan maddeler ve preparatlar eldeki işletmeye ait dokümanlarda (örn.
iş talimatları, işletme talimatları, akış şemaları) kesin olarak
tespit edilebiliyorlarsa, teşhis edilebilirlik şartı sağlanmış sayılır. Tehlikeli maddelerle ilişkili faaliyetlerde de esas olarak
Tehlikeli Madde Yönetmeliği Ek II’deki ikinci bölümde belirtilen
işaretleme talimatları geçerlidir. Sınıflandırma ve işaretleme
için ayrıca TMTK 200 dokümanına da bakınız.
108

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

(2) Tehlikeli madde ve preparatlar, sınıflandırılmalarına dair, bunların kullanımlarıyla ilişkili risklere ve dikkat edilecek güvenlik
tedbirlerine dair temel bilgileri içeren şekilde işletme içi bir
işaret taşımalıdırlar.
(3) Tehlikeli madde içeren aparatların ve boru hatlarının en azından içlerindeki tehlikeli madde ve bundan kaynaklanabilecek
risklerin açıkça anlaşılacağı şekilde işaretlenmiş olmalarını
işveren temin eder. Başka yasa hükümlerince olan işaretleme
yükümlülükleri bundan etkilenmez.
(4) Üretim sürecinde olmayan maddeler içeren depolama tankları ve siloları gibi sabit kaplar ile boru hatları maddenin veya
preparatın adıyla, tehlike simgesiyle ve tehlike tanımıyla işaretlenmelidirler. Tehlike simgelerinin yerine 92/58/AET sayılı
AB güvenlik işaretleme direktifi Ek III uyarınca aynı direktifin
Ek II’si uyarınca olan uyarı işaretleri de kullanılabilir. Ayrıntılı
açıklamalar TMTK 200, Madde 7.4 altında verilmiştir.
(5) Üretim sürecinde bulunan madde ve preparatlarda, eğer teknik olarak veya başka nedenlerden dolayı olanaklı değilse (örn.
kısa süreli kullanım, sık değişen içerik, erişim olanağının olmaması), içerik maddelerinin, bunlardan kaynaklanan tehlikelerin
(R ibareleri) ve gerekli tedbirlerin işletme dokümanları yardımıyla çalışanlar tarafından teşhis edilebilir ve tanınıyor olması
kaydıyla (örn. işletme talimatları ve eğitimlerle) işaretlemeden feragat edilebilir.
4.4.5 Katı madde ve tozlarla ilişkili faaliyetlerde ek organizasyon
ilkeleri
(1) Toza maruz kalınan faaliyetlerde tozun etki alanı dışındaki iş
alanlarına yayılması teknik elverdiği ölçüde engellenmelidir.
(2) Açık alanda toz üreten faaliyetlerde, örn. dökme işlemlerinde, çalışanlar sırtını rüzgara vermeli ve tozun hareket yönünde
durmamalıdırlar veya toz teknik havalandırma sistemlerinin
emiş mazgallarına ulaşmalıdır.
(3) Boşalan çuvallar olanaklar dahilinde bir toz emiş sisteminin etki
bölgesi içinde toplanmalı, balya yapılmalı ve preslenmelidir.
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(4) Temizlik işleri sırasında toz gereksiz yere havalandırılmamalı ve
basınçlı hava kullanılmamalı veya kuru kuruya süpürülmemelidir (ev tipi elektrik süpürgesi veya el süpürgesi tozun havalanmasına neden olur, buna karşın sanayi tipi elektrik süpürgesi ve
ıslak temizlik uygundur).
(5) İş giysileri gündelik giysilerden ayrı olarak saklanmalıdır, silkelenmemeli ve hava tutarak temizlenmemelidir.
(6) Tozayan ürünlerin getirildiği, depolandığı ve taşındığı depolama mekanlarında toza maruz kalma durumu burada çalışanların sağlığını tehlikeye sokabilir. Uygun teknik iş araçlarıyla
düzenli olarak temizlik yapılması gerekmektedir.
(7) Teknik tedbirlerle toz oluşması önlenemiyorsa, nemlendirme
de bir tedbir olabilir. Suyla olabilecek tehlikeli tepkimelerden
kaçınılmalıdır.
(8) Dökülmüş olan katı maddeler tozamayacak şekilde toplanmalıdır.
4.4.6 Sıvılar, buharlar, dumanlar, sisler ve gazlarla ilişkili
faaliyetlerde ek organizasyon ilkeleri
Gaz, buhar, duman veya sis açığa çıkarabilecek olan tehlikeli maddelerle ilişkili faaliyetlerde işletme organizasyonu çerçevesinde ek olarak
aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır:
1. Bunların açığa çıkması uygun çalışma teknikleriyle önlenmelidir,
2. İçinden madde alınan kaplar olanaklar elverdiğince örtülmelidir, örn. kâseler (dozaj dispenserleri otomatik kapak düzeneklerine sahiptirler) ve
3. Doldurma, aktarma ve açık kullanım sırasında yeterli havalandırma ve uygun hava iletimi sağlanmış olmalıdır.
4.5 Kişisel ilkeler
(1) İşveren çalışanların maruz kalma durumunu sınırlamaya yönelik olan işletme talimatlarına ve diğer talimatlara uymalarını
sağlamak zorundadır. Davranış ve çalışma tarzı hakkında aydınlatma da bunlardandır, örn. kirlenmiş eldiven veya temizlik
bezlerinin ne yapılacağı gibi. Bunlar, kısa süreliğine dahi olsa iş
giysilerinin ceplerine konmamalıdır.
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(2) Çalışanların sağlığını ve güvenliğini kalıcı olarak temin etmek
için, uygun hijyen tedbirlerinin, özellikle de işyerinin düzenli
olarak temizlenmesinin hayata geçirilmesi merkezi bir ön koşuldur. Aşağıdaki hijyen açısından asgari standartlara uyulması
koruma hedefine ulaşmaya etkili bir katkı sağlamaktadır.
(3) İşveren çalışanların aşağıdaki hususlara riayet etmelerini sağlamalıdır:
1. İşyerlerini düzenli olarak toplamalıdırlar ve anlaşma gereği
görev verildiyse, temizlemelidirler,
2. Gerekli olan iş giysilerini giymeli ve kirlenmiş olan iş giysilerini değiştirmelidirler,
3. Gerekli olan kişisel koruma donanımlarının verilen eğitim
temelinde (İş Güvenliği Kanunu Madde 12 uyarınca) amacına
uygun olarak kullanmalıdırlar,
4. Ciltleri üzerine sıçrayan veya bulaşan tehlikeli maddeyi derhal temizlemelidirler,
5. Tozlu iş giysilerini silkelememeli ve hava tutarak temizlememelidirler,
6. Kısa süreli yoğun toz oluşumu olan işlerde veya başlarının
üzerinde olan işlerde koruyucu gözlük ve gereği halinde solunum maskesi kullanmalıdırlar,
7. Temizlik bezlerini el ve yüz temizliğinde kullanmamalıdırlar,
8. Yüzlerindeki teri elleriyle silmemelidirler,
9. Kişisel hijyene özen göstermelidirler, iş giysilerinin temiz tutulması ve bedenin kirlenen yerlerinin temizlenmesi (molalardan önce veya tuvalete gitmeden önce) iyi kişisel hijyen
demektir,
10. Gıda veya başka yiyecek ve içeceklerin tüketimi için bu amaçla
mevcut olan mekânları kullanmalıdırlar ve
11. Mola yerlerine, nöbet mahallerine veya barınma yerlerine aşırı
kirli iş giysileriyle girmemelidirler.
4.6 Etkililik denetimi
(1) Öncelikle, alınan genel koruyucu tedbirlerin organizasyon bakımından etkililiği denetlenmelidir. Bunun için çalışanların ve
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amirlerinin tespit edilmiş olan koruyucu tedbirlerin işyerinde
uygulandığına, örneğin uygun atık toplama kaplarının hazır bulunmasına ve kullanılmasına, düzenli olarak dikkat etmesi gerekmektedir. Koruyucu tedbirlerin uygulanabilirliğinin ve kabul
görme oranının artırılması için, bunların uygulamaya konmadan
önce çalışanlarla müzakere edilmesi önerilir. Bu özellikle kişisel
koruma donanımlarının kullanılması planlanırken, gereği halinde önceden kullanma deneyleri ve uygunluk denemeleri ile
yapılmalıdır. İş süreçlerinin birer parçası olarak yürütülen, genelde görsel olan kontrollerin yanı sıra düzenli işyeri kontrolleri
yapılabilir. Bu kontroller için görevliler atanmalı ve bunlar da
işveren tarafından belirlenecek düzenli aralıklarla –tercihen işletmedeki koşullara uygun kontrol listeleri yardımıyla– yürütülmelidirler. Bu, uygun işletme birimlerinin, örn. ilgili kısım şefi,
güvenlik sorumlusu, güvenlik uzmanı, işyeri hekimi ve işçi temsilciliği katılımıyla işletme denetimi şeklinde de yürütülebilir.
(2) İşveren, teknik koruyucu tedbirlerin teknik gerekliliklere uygun
olarak işleyişini ve etkililiğini düzenli aralıklarla, ancak en az
her üç yılda bir, denetlemekle ve denetim sonucunu kaydetmekle yükümlüdür (Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 8 Fıkra 2).
Solunabilir tozların ayrıştırılmasına yarayan düzeneklerin denetlenmesi için azami süre bir yıldır (Tehlikeli Madde Yönetmeliği,
ek III, Sayı 2.3 paragraf 7). İşveren denetleme zamanlarını kendi
işletme deneyimine dayanarak bu sınırlar içerisinde belirleyecektir. Bazı koruyucu tedbirler için genelde daha kısa denetleme
aralıkları gerekli olacaktır, örneğin yüksek dereceli tehlikelerden korumak için kullanılan emiş sistemleri (madde 6).
(3) Tekil teknik tedbirlerin etkililiğinin değerlendirilmesi için genel organizasyon denetimleri yeterli olmamaktadır. Bunlarda,
gereği halinde koruyucu tedbirlerin öngörülen kullanım amacı
için yeterliliğini kanıtlayan ve işletme sırasında etkililiğin korunduğunu gösteren denetimler yapılmalıdır. Teknik koruyucu
tedbirlerin etkililiği ayrıca onlar için esas alınan nominal parametreler (tasarım boyutları) yardımıyla da denetlenebilir.
(4) Havalandırma tekniği örneğinde bu parametreler
1. Giriş akımı hızı,
2. Toplama hızı,
3. Toplama hava akımı
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veya diğer saptanabilir ve karşılaştırılabilir parametreler, örn.
çapraz akımlar, olabilir. Örneğin açık tip bir emiş düzeneğinin,
mesela emiş ağzı yarık şeklinde olan sabit montajlı bir kenardan emiş sisteminin, ürün bilgi formunda toplanan hava hızı
wER 0,5-1 m/s olarak belirtilmişse, Bu değer etkililik denetimi
çerçevesinde değerlendirme ölçütü olarak alınır. Buna ait ürün
bilgi formu hazır bulundurulmalıdır. Aynı zamanda, serbest kalan tehlikeli maddelerin emiş düzeneğinin toplama bölgesinde
bulunup bulunmadıkları kontrol edilmelidir. Eğer serbest kalan
tehlikeli maddeler toplama ağzına yönlendirilmiyorlarsa, örn.
yönlendirilmiş gelen hava ile, toplama ağzı ne kadar uzaktaysa
toplama etkisi o kadar kötü olur. Sıvıların buharları havadan
daha ağırdır, bazı gazlar daha hafiftir, ancak çoğu gazlar havadan ağırdır. Aerosoller ve ince tozlar her yöne eşit olarak
yayılmaktadırlar. Gazlar ve buharlar ısınmışsa veya tozlar ve
aerosoller ısınmış hava tarafından taşınıyorlarsa, yükselirler.
Mevcut girdapların teknik ölçüm yöntemleriyle saptanması
örn. pitot boruları veya benzeri akım göstergeleriyle yapılabilir. İşyerindeki ek hava akımları, nesne veya insanların hareketi
tehlikeli maddelerin kontrolsüzce solunan havaya karışmasına
neden olabilir. Teknik havalandırma tesislerinin etkililik denetimine ilişkin açıklamalar örn. MB Kural 121’de bulunabilir.
(5) Etkililik değerlendirilemiyorsa, tehlikeli maddeye maruz kalma
düzeyi TMTK 402 “İş alanlarındaki hava içinde bulunan tehlikeli madde yoğunluklarının saptanması ve değerlendirilmesi”(33)
uyarınca değerlendirilir.
(6) Teknik koruyucu tedbirlerin parametrelerinin ölçüm teknikleriyle denetlenmesine ek olarak, etkililik denetimine ilişkin
organizasyon açısından tamamlayıcı denetleme şartı olarak
aşağıdaki yordamlara başvurulabilir:
1. Günlük işlev kontrolleri, başlıca şekilleri
a) Gözle kontrol, örn. havalandırma açıklıklarının, kişisel
koruma donanımlarının, laboratuar donanımlarının vs.
hasarsız olup olmadıkları bakımından,
(33) Bu TMTK dokümanındaki göndermeler şimdiden, henüz hazırlık aşamasında
olan TMTK 402 dokümanının yeni halini esas almaktadırlar.
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b) Kulakla kontrol, örn. hatasız işler durumdaki teknik iş
araçlarının ve makinelerin bilindik gürültü kaynakları bakımından,
2. Etkililik denetiminin düzenli olarak yapılması konusunda iş
organizasyonuyla ilgili tespitler.
3. Kontrol listelerinin doldurulması, örn. koruyucu tedbirlerin
günlük, haftalık veya aylık görsel kontrollerinde.
(7) Denetlenecek tesisler örn.:
1. Doldurma düzenekleri, örn. fıçı pompalarının hortumlarının
ve bağlantılarının durumu,
2. Tehlikeli maddelerin depolama tesisleri, örn. tehlikeli madde kabı taşıyan raflardaki göz ve yüzey yükleri veya raf parçalarının sağlamlığı,
3. Toplama düzenekleri, örn. küvet ve altlıkların sızdırmazlığı
ve yerinde olması,
4. Tehlikeli madde içeren veya açığa çıkaran makine ve diğer iş
araçları, örn. damıtma tesislerinin sızdırmazlığı veya enjeksiyonlu döküm makinelerinde hidrolik yağı taşıyan parçaların durumu ve sızdırmazlığı,
5. Bertaraf düzenekleri, örn. çözücü madde atık konteynırlarının sızdırmazlığı ve korozyonsuz olması,
6. Taşıma düzenekleri, örn. terfi bantlarının yan kılavuzlarının
işlerliği ve
7. Havalandırma düzenekleri, örn. havalandırma kanallarının
ve toplama düzeneklerinin hasarsız olması.
(8) Havalandırma tesislerindeki etkililiğin kötüleşmesi, başlıca
1. teknik arızalar (örn. fanlardaki tahrik kayışının atmış olması
veya def hava hatlarında çatlaklar ve kırılmalar),
2. kirlenmeler,
3. ayar parçalarının (kelebek kapakların) bilinçli olarak veya
kendiliğinden değiştirilmesi veya değişmiş olması,
4. emiş hatlarının planlanmamış başka emiş noktalarının bağlanması veya çekiş hava akımının düşük olmasından dolayı
yetersiz kalması nedeniyle
ortaya çıkar.
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(9) Emiş düzeneklerindeki iplikler veya küçük rüzgar gülleri gibi
kalıcı göstergeler denetleme aralarında koruyucu işlevin olası
bir arızası hakkında ayrıca bilgi verebilirler.
(10) Kişisel koruma donanımlarının da denetlenmesi gerekmektedir (bununla ilgili olarak bkz. Meslek Birliği Kuraları 189, 190,
192 ve 195).
5 Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 9 Uyarınca Çalışanların
Korunmasına İlişkin Temel Tedbirler
5.1 Genel Temel Tedbirler
(1) Aşağıda madde 4’teki ilkelere ek olarak Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 9 uyarınca uygulanacak temel tedbirler tarif
edilmiştir.
(2) Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 9 Fıkra 1 uyarınca işveren,
iş sırasında çalışanların sağlığının ve güvenliğinin bir tehlikeli
maddeden kaynaklanan tehlike bertaraf edilecek veya asgariye
indirgenecek şekilde tedbirler tespit etmekle yükümlüdür.
(3) Bu amaçla tercihen bir ikame işlemi yapılmalıdır (bununla ilgili
olarak bkz. TMTK 600, Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 9
Fıkra 1 Cümle 2). Özellikle de tehlikeli maddelerle ilişkili faaliyetlerden kaçınılmalıdır veya tehlikeli maddeler, ilgili kullanım
koşullarında çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli
olmayan veya daha az tehlikeli olan madde, bileşim veya ürünlerle ikame edilmelidir.
(4) Eğer tehlike bertaraf edilemezse, işveren bu tehlikeleri en son
teknik olanaklar ve iyi iş uygulamaları çerçevesinde tedbirler
almak suretiyle aşağıdaki öncelik sıralamasına göre en aza indirgemelidir:
1. Uygun yöntemlerin ve teknik kumanda düzeneklerinin tasarlanması ve uygun iş araçlarıyla malzemelerin kullanılması,
2. Tehlike kaynağında ortak koruyucu tedbirlerin uygulanması, örneğin uygun bir havalandırma ve uygun organizasyonel
tedbirler gibi.
(5) Aşağıdaki koşullarda tehlike en aza indirgenmiş sayılır, örneğin
1. En son teknik olanaklar uygulanıyorsa,
2. İşyeri sınır değerine uyuluyorsa,
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3. Ciltle temastan kaçınılıyorsa,
4. Patlayıcı ortam oluşması önleniyorsa veya
5. Ateşleyici kaynaklar bertaraf edilmişse.
(6) Şayet bir tehlike paragraf 3 ve 4’teki tedbirlerle önlenemiyorsa, kişisel koruma donanımlarının kullanımını da kapsayan
bireysel koruyucu tedbirler uygulanmalıdır.
(7) Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 14 uyarınca çalışanlar mevcut yazılı işletme talimatı temelinde yılda en az bir kez sözlü
eğitime tabi tutulmalıdırlar. Yazılı işletme talimatına ilişkin
asgari gereklilikler ve eğitime ilişkin asgari gereklilikler TMTK
555 “İşletme talimatı ve çalışanların bilgilendirilmesi” dokümanında belirtilmiştir.
(8) İş sağlığı önleyici muayenelerinin gerekliliği ve uygulanması
Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 15, 16 ve Ek V altında belirlenmiştir. Diğer açıklamalar TK “İş sağlığı önleyici hekimliği”(34)
dokümanında verilmiştir.
(9) İşletmeye özgü temel tedbirlerin tespit edilmesinde Seri 200
koruma kılavuzları destek sağlamaktadır (bkz. www.baua.de
ve www.bgchemie.de).
(10) Biyosidal ürünlerle ilişkili faaliyetlerde yönetmeliğe göre iyi
ihtisas uygulamaları uyarınca hareket edilmelidir. Biyosidal
ürünleri, uygulanmalarının münferit hallerde insan sağlığına,
hedeflenenlerden başka organizmalara veya çevreye yönelik
zararlı etkiler doğurması olanaklıysa, kullanılmamalıdırlar.
Yönetmeliğe uygun kullanım için özellikle şu şartlar aranmaktadır:
1. Kullanımın bir biyosidal ürün ruhsatında tespit edilmiş koşullarda ve üzerindeki işaretlemeye uygun olarak gerçekleşmesi ve
2. Biyosidal ürünlerin kullanımı fiziksel, biyolojik, kimyasal ve
diğer alternatifler gereği gibi göz önünde bulundurularak en
azla sınırlandırılmış olması.
(11) Cümle 1 ila 3 evsel koşullar için de aynen geçerlidir.
(34) TK “İş sağlığı önleyici hekimliği” teknik kuralı dokümanı henüz hazırlık aşamasındadır.
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5.2 Teknik Temel Tedbirler
5.2.1 Genel Teknik Temel Tedbirler
(1) Madde 5.1’deki koruyucu tedbirlerin öncelik sırasına göre, seçilen yöntemden dolayı bir tehlikenin ortaya çıkmasına izin
vermeyen veya bu tehlikeyi yapısal koşullar veya teknik kumanda düzenekleri ile etkili ve güvenli bir şekilde dışlayan
veya engelleyen koruyucu tedbir tercihli olarak uygulanmalıdır. Burada en son teknik olanaklar ile iyi iş uygulamaları ölçüt
olarak esas alınırlar.
(2) Bu bağlamda, hedeflenen yöntem veya kimyasal ürün yerine,
sağlığa yönelik daha az tehlikeli olan yöntemin veya maddenin
seçilmesiyle, belli koşullar altında yeni veya değişik tehlikelerin (örn. mekanik veya elektriksel tehlikeler) ilişkili olabileceği
ve bunların risk değerlendirmesinde aynı şekilde göz önünde
bulundurulmalarının zorunlu olduğuna dikkat edilmelidir.
(3) Ancak bu teknik koruyucu tedbirlerin etkililiği ve etki derecesi
büyük ölçüde planlanan münferit uygulama durumu için uygun
olan teknik parametrelere ve işletmeye özgü bakım kalitesine
bağlıdır.
(4) Etkili bir doğal veya teknik havalandırma mevcut olmalıdır ve
üçüncü şahısların olumsuz etkilenmesine neden olmamalıdır.
(5) İşyerindeki veya iş mahallindeki kapalı mekân içi teknik tesislerin işlerliği, değerlendirme konusu tehlikeli maddelerle ilişkili faaliyetlerin yürütüldüğü her zaman sağlanmış olmalıdır.
Bunların arızalandığı veya devre dışı kaldığı çalışanlarca fark
edilebilir olmalıdır.
(6) Gerekli ve uygun olan emişin türü, tehlike durumuna (tehlikeli maddenin türü, çalışanın soluduğu hava içindeki yoğunluğu,
diğer koruyucu tedbirler, vs.) ve işyerindeki yapısal olanaklara
bağlı olarak seçilmelidir. Teknik havalandırma donanımlarına
ilişkin açıklamalar için bkz. Ek 2 ve 3.
(7) Entegre emiş sistemi kavramı, örneğin kanallar, kapsüller,
kabinler, kaplar ile bağlantılı olarak kullanılan ve bu sayede
tehlikeli maddeleri kapalı işlev biriminin iç kısmıyla sırlandıran kapalı tip bir emiş sistemini tanımlamaktadır. Yani tehlikeli
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maddelerin kapalı işlev birimi dışındaki iş alanının havasında
ortaya çıkması pratikte tamamen önlenebilmektedir. İşletme
gereği küçük yüzeyli açıklıklar olmasına rağmen, sistem içine
giren havanın akım hızından ve açıklığın yapısından dolayı konveksiyon veya difüzyon yoluyla maddenin havayla dışarı taşınmasının pratikte olanaksız olduğu sistemler de kapalı tip emiş
sistemi sayılırlar.
(8) Yüksek etkili emiş sistemi ile tehlikeli maddeler toplama bölgesi içinde kalacak şekilde boyutlandırılmış olan açık ve yarı açık
tip emiş sistemi kast edilmektedir. Yani tehlikeli maddelerin iş
alanının havasında ortaya çıkması pratikte tamamen önlenebilmektedir.
(9) Etkili emiş sistemi ile tehlikeli maddeler toplama bölgesi içinde
kalacak şekilde boyutlandırılmış olan açık ve yarı açık tip emiş
sistemi kast edilmektedir. Yani, tehlikeli maddelerin iş alanının
havasında ortaya çıkması pratikte tamamen önlenebilmektedir,
ancak işyeri sınır değerlerine uyulduğu varsayılmalıdır. Bunun
etkililiği madde 4.6 uyarınca olan ölçümlerle denetlenmelidir.
(10) Kaynağında emiş ile, tehlikeli maddelerin doğrudan ortaya
çıktıkları noktada toplandıkları yerel emiş (noktasal emiş) kast
edilmektedir.
(11) Diğer emiş sistemleri ile, çalışma alanındaki havada ortaya
çıkan tehlikeli maddelerin azaltılabildiği, ancak tamamen önlenemediği şekilde boyutlandırılmış olan açık ve yarı açık emiş
sistemleri kast edilmektedir. Genelde işyeri sınır değerlerine
uyulabilmesi için başka tedbirlerin de alınması gerekli olmaktadır.
(12) Mekan havalandırması ile, harici havanın doğrudan veya dolaylı olarak mekan içine verilmesiyle içerideki havanın yenilenmesi kast edilmektedir. Havalandırma ya doğal yollardan
(örn. pencereden havalandırma, bacadan havalandırma, çatı
mazgalından havalandırma ve diğer havalandırma açıklıkları
üzerinden havalandırma) ya da teknik havalandırma tesisleri
ile, ek hava hazırlama önlemleri (örn. hava filtresiyle temizleme) uygulanarak veya uygulanmadan gerçekleşmektedir.
(13) Kapalı iş mekânlarının havalandırılması, seyreltme yoluyla
havadaki genel tehlikeli madde kirliliğinin azaltılması için el118
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verişlidir. Bunda, akım halindeki havanın, kirli hava mümkün
olduğunca çalışandan uzaklaşacak şekilde yönlendirilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Burada basit bir hava def tesisinden
daha etkili olan, tehlikeli maddeleri çalışanlardan uzaklaştırıp
def edilmesinin sağlayan yönlendirilmiş, mümkün olduğunca
laminer akıma sahip temiz hava kombinasyonudur.
5.2.2 Katı maddeleri tozlar ve dumanlar için ek teknik temel
tedbirler
(1) Katı maddeler toz oluşturmaya eğilimliyse, başka kullanım
biçimleriyle tehlikenin azaltılmasının veya bertaraf edilmesinin olanaklı olup olmadığını işveren araştırmalıdır. Emisyonsuz kullanım biçimleri örneğin kayıp ambalajlardır. Bunlarda
tehlikeli madde uygun bir ambalaj içinde bulunur ve ambalaj
açılmaksızın, ambalajla birlikte tepkime sistemine sokulur. Örneğin, toz yerine macun veya granül (aşınma ürünlerine dikkat edilmelidir) şeklinde kullanılmak üzere maddenin hali de
değiştirilebilir. Ayrıca “Master Batch” de bir tozsuz kullanım
biçimidir. Bunda, tehlikeli madde, doğrudan teması önleyen ve
tehlikeli maddeyi bağlayan bir matris (örn. plastik) içine gömülüdür. Genelde metriksin kendisinden herhangi bir tehlike
ileri gelmez. Matrisin sürtünmesinden ötürü parça kopmasının
ve bununla beraber tehlikeli maddenin açığa çıkmasının söz
konusu olup olmadığı kontrol edilmelidir. Duruma göre aşınarak kopan plastik tozundan ötürü patlama tehlikeleri de ileri
gelmektedir. “Slurries” (örn. çamurlaştırma veya balçık) solunum yoluyla maruz kalmayı önler, ancak dermal olanı önlemez.
“Slurries” toz oluşumunu önlemek için nemli tutulmalıdırlar.
Cilt veya ağız yoluyla maruz kalma durumlarına karşı tedbirler
alınmalıdır.
(2) Tozlar ve dumanlar oluştukları veya ortaya çıktıkları noktada
mümkün olduğunca tamamen toplanmalı ve tehlikesizce bertaraf edilmelidirler. Olanaklar el verdiğince ıslak veya nemli
yöntemler, örn. temizlik ve yıkım işlerinde, veya uygun elektrik
süpürgesi veya toz toplayıcı kullanarak emişli yöntemler uygulanmalıdır. Tozların ayrıştırılması, toplanması ve çökeltilmesi
için olan düzenekler en son tekniğe uygun olmalıdırlar ve ilk
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işletime alınmalarından önce etkililiklerinin yeterli olduğu kanıtlanmalıdır.
(3) Toz salan tesisler, makineler ve cihazlar, başka tedbirlerle toz
açığa çıkması engellenemiyorsa ve teknik elverdiği ölçüde etkili bir emiş sistemiyle donatılmış olmalıdırlar.
(4) Hakkında maddeye özgü işyeri sınır değeri belirlenmemiş olan
solunabilir tozlara maruz kalınan faaliyetlerdeki koruyucu tedbirler, risk değerlendirmesi kapsamında en azından solunabilir
toz oranına ve alveolar toz oranına dair işyeri sınır değerlerine uyulacak şekilde belirlenmelidirler. İnert olmayan (toksin)
tozlar için ek koruyucu tedbirler risk değerlendirmesine göre
belirlenirler (bkz. TMTK 400 madde 7).
5.2.3 Gazlar, buharlar ve sisler için ek teknik temel tedbirler
(1) Buharlar, gazlar ve sisler en son teknolojiye uygun teknik havalandırma tedbirleriyle, açığa çıktıkları sırada kontrolsüzce
mekân içinde dağılmamaları için, yoğunluklarına bağlı olarak
toplanmalı ve def edilmelidirler. Teknik havalandırma düzeneklerine örnekler Ek 3’te verilmiştir.
(2) Daldırma boruların kullanılması (seviye altından dolum) akışkan tehlikeli maddelerin dökülmesini ve sıçramasını önler, aynı
şekilde püskürtme yerine daldırma, sürme ve rulo yöntemleri kullanılması gibi. İşleme sıcaklığının azaltılması da çözücü
madde buharlarının açığa çıkmasını azaltabilir.
5.3 Organizasyonel Temel Tedbirler
5.3.1 Dinlenme yerleri ve dinlenme odaları
Dinlenme odaları olanaklar elverdiğince işyerinin yakınında hazır bulunmalıdırlar. Dinlenme odası diğer iş alanlarından mekân olarak tamamen
ayrılmış olmalıdır. Bu şart özellikle kontaminasyon riski olan faaliyetlerde
ve koku etkisi olan maddelerle ilişkili faaliyetlerde öncelikli olarak gereklidir. Dinlenme yeri kendine ait bir temiz hava girişiyle ikmal edilmelidir.
Bu bir teknik havalandırma sistemiyle veya doğal havalandırma (örn. pencereden havalandırma) yoluyla sağlanabilir. İşveren organizasyon yükümlülükleri çerçevesinde dinlenme yerleri dışında yiyecek, içecek ve benzeri
tüketim maddelerinin alınmamasını sağlamak zorundadır.
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5.3.2 Gözetim
(1) Tehlikeli maddelerle ilişkili faaliyetler bir çalışan tarafından
tek başına yürütülüyorsa, işveren ek koruyucu tedbirler tespit
etmelidir veya uygun bir gözetim sağlamalıdır. Bu şart teknik
araçlar kullanılarak da yerine getirilebilir.
(2) Ancak her halükarda bir alarm verilmesi veya yardım çağrılması
sağlanmış olmalıdır. Bunda kullanılacak alarm ilkesi öncelikli
olarak serbest kalan gaza içkin özelliklere ve bununla ilişkili
olarak çalışanın kaçabilme olanaklarına bağlıdır. İkinci bir kişinin gözetiminin yanı sıra, bu alarm ilkesi başlıca aşağıdaki
şekillerde uygulanabilir:
1. Düzenli olarak telefonla arama yoluyla, örn. tek başına çalışan kişinin hareket kabiliyetini engellemeyecek hafif bir
yaralanma olanağı varsa ve
2. Kişisel kesintisiz denetim, örn. ortaya çıkan boğucu gazlar
nedeniyle çalışanın kaçmasının kısa sürede olanaksız hale
gelmesi söz konusuysa.
(3) Bir kaza olması halinde devreye girecek olan kurtarma zincirinin işler halde olmasından işveren sorumludur.
5.3.3 İş giysileri, kişisel koruma donanımları
(1) Faaliyetler sırasında çalışanın iş giysisinin kirlenmesinden dolayı bir tehlike bekleniyorsa, işveren gündelik giysilerin ve iş
giysilerinin ayrı ayrı saklanabilmesini sağlamalıdır. Bu şart örn.
basit mekansal ayrım ile sağlanabilir. Kontamine iş giysileri işletmede kalmalıdırlar ve gereği halinde temizlenmelidirler.
(2) Faaliyetlere başlamadan önce uygun kişisel koruma donanımları aşağıdaki şartlarda hazır bulundurulmalıdırlar:
1. Eğer uygulanan teknik ve organizasyonel koruyucu tedbirlere rağmen işyeri sınır değerine uyulamıyorsa veya
2. Ciltten emilen, tahriş edici, yakıcı veya ciltte duyarlılık oluşturan tehlikeli maddelerde veya çalışanın sağlığına geri dönülemez şekilde zarar verebilecek tehlikeli maddelerde, cilt
temasından dolayı tehlike varsa (bkz. TMTK 401).
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(3) Yalnız AT hukukuna uygun olan kişisel koruyucu donanımlar kullanılabilir. Risk değerlendirmesi kapsamında tehlikenin somut
olarak en aza indirilmesi için, ayrıca taşıyacak kişinin bireysel
yapısı da gözetilerek, hangi tür ve tipte kişisel koruyucu donanım kullanılacağı saptanmalıdır.
(4) Taşıyana yük olacak kişisel koruma donanımlarının kullanılması daimi bir tedbir olmamalıdır ve teknik veya organizasonel
koruyucu tedbirlerin yerini almamalıdır. Koruyucu tedbirlerin
öncelik sırasına uyulmalıdır. Bununla ilgili olarak bkz. TMTK 401
ile Meslek Birliği Kuralları 189, 190, 192 ve 195.
(5) İşveren, kişisel koruma donanımlarının gereği gibi kullanımını
eğitimlerine dahil etmelidir ve gereği halinde alıştırmalar yaptırmalıdır.
5.4 Kişisel Temel Tedbirler
(1) Çalışanlar, tehlike devam ettiği sürece tahsis edilmiş olan kişisel koruma donanımlarını kullanmak zorundadırlar. Çalışan için
bir tehlike, risk değerlendirmesinin bunu koruyucu tedbir olarak öngördüğü sürece devam eder.
(2) Kişisel koruma donanımlarının doğru kullanımı onu kullananlara
da bağlıdır. Bunların doğru şekilde saklanması ve hazır bulundurulması da kişisel koruma donanımlarının kabul görmesi ve
etkili olması üzerinde belirleyicidir.
(3) Koruma donanımları,
1. bunlar için öngörülmüş bir yerde saklanmalıdırlar,
2. kullanılmadan önce kontrol edilmeli ve kullanıldıktan sonra
temizlenmelidirler ve
3. zarar görmeleri halinde, yeniden kullanılmadan önce onarılmalı veya değiştirilmelidirler.
(4) Kişisel koruma donanımları düzenli ve hijyenik bir durumda,
hijyen açısından sakıncasız bir ortamda saklanmalıdır. Çalışanlar, tehlikeli maddelerden kaynaklanan bir kontaminasyon
tehlikesi bulunan iş alanlarına gıda ve benzeri tüketim maddelerini tüketmemelidirler.
(5) Uygulanan teknik ve organizasyona ilişkili koruyucu tedbirlere
rağmen işyeri sınır değerine uyulamıyorsa veya ciltten emilen,
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tahriş edici, yakıcı veya ciltte duyarlılık oluşturucu tehlikeli
maddelerden dolayı ciltle temastan kaynaklanabilecek bir risk
söz konusuysa, işveren derhal ek kişisel koruyucu tedbirleri
uygulattırmakla yükümlüdür. Bu şart, çalışanın sağlığına geri
dönülemez zarar verebilecek tehlikeli maddeler için de geçerlidir; özellikle bu durum için ek olarak hazır bulundurulan
kişisel koruma donanımları kullanılmalıdır. Bu faaliyetler ancak tehlikenin savuşturulması için gerekli koruyucu tedbirlerin
alınmasından sonra yürütülebilirler veya sürdürülebilirler.
5.5 Koruyucu tedbirlerin etkililiğinin denetlenmesi
(1) İşyeri sınır değerlerine uyulup uyulmadığını işveren denetlemek
zorundadır. Bu, işyeri ölçümleri yoluyla veya eşdeğeri başka
değerlendirme yöntemleriyle yapılabilir.
(2) İşyeri ölçümlerinde doğrudan denetlenecek tehlikeli maddenin
havadaki yoğunluğu saptanır (bkz. TMTK 402). Eşdeğer değerlendirme yöntemleri veya kanıtlama yöntemleri aşağıdakilerle
beraber alternatif bir etkililik denetimine olanak tanırlar:
1. Tehlikeli madde yoğunluklarının hesaplanması (vasıflı maruz
kalma tahmini) veya doğrudan tehlikeli madde kirliliğine
dair sonuç veren ölçümler, örn. kılavuz bileşenler yardımıyla
(bkz. TMTK 402) veya
2. Alınmış olan tedbirlerle ilişkili teknik sınama şartları veya
organizasyona ilişkin sınama şartları.
(3) TMTK 900 “İşyeri Sınır Değerleri” dokümanında Tehlikeli Madde
Kurulunca hakkında işyeri sınır değeri belirlenmiş olan maddeler ile bunlara ait sınır değer miktarları listelenmiştir. TMTK
900 dokümanının güncel hali Alman Federal İş Güvenliği ve İş
Sağlığı Kurumu (BAuA)’nın www.baua.de adresli internet sayfasında bulunabilir.
(4) TMTK 402 uyarınca, uygun değerlendirme yöntemleri, iyi iş uygulamalarını ve bununla bağlantılı (azami) maruz kalma oranını
tarif etmektedirler. Bunlar ayrıca, alınan koruyucu tedbirlerin
etkililiğinin nasıl denetleneceğine dair de ifadeler içermektedirler. Uygun değerlendirme yöntemi olarak, yukarıda anılan
şartları sağlayan branşa veya faaliyete özgü yardımcı araçlara
başvurulabilir.
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(5) Eğer faaliyetler sürece ve maddeye özgü olarak Tehlikeli Madde Kurulu tarafından saptanmış ve Federal Çalışma ve Sosyal
İşler Bakanlığınca yayınlanmış bir kritere uygun olarak yürütülüyorlarsa, işveren işyeri sınır değerlerine uyulduğunu varsayabilir.
(6) Etkililik denetimi, koruyucu tedbirlerin yeterince etkili olmadığını gösterirse, TMTK 400 uyarınca olan risk değerlendirmesi
tekrarlanmalıdır.
(7) Ölçümleri yapan kişi gerekli olan ihtisas bilgisine ve gerekli
olan donanımlara sahip olmalıdır (bkz. TMTK 402).
(8) Haklarında işyeri sınır değeri belirlenmemiş olan tehlikeli maddelerle ilişkili işlerde, alınan koruyucu tedbirlerin etkililiği uygun değerlendirme yöntemleriyle kanıtlanabilir. Uygun değerlendirme yöntemleri mevcut değilse, maruz kalma durumunun
alınan tedbirlerle ilişkili olarak değerlendirilebileceği bir ölçüm gereklidir. Bu, tehlikeli maddenin, madde gruplarının veya
kılavuz bileşenlerin ölçümü şeklinde olabilir.
(9) Bu türden ölçümler alınmış olan bir koruyucu tedbirin bir etkisinin olduğunu gösterebilirler. Bu şekilde alınan koruyucu
tedbir ile maruz kalma durumunda iyileştirme sağlanıp sağlanamadığı gösterilebilir. Ancak bununla birlikte riskin nihai olarak giderildiğine dair bir sonuca varılamaz. İşyeri sınır değeri
olmayan maddeler için genellikle kabul görmüş ölçüm yöntemleri de mevcut olmadığından, olası daha büyük hatalardan
kaçınmak için, en azından uygunluklarının uzman bir kimse
tarafından tahmin yoluyla saptandığı alternatif ölçme yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir. Bununla ilişkili olan
belgelendirme, uygulanmış olan bir ölçüm yönteminin kirliliğe
neden olabilecek değerlere yol açmış olup olmadığının geriye
dönük olarak da anlaşılabilir olmasına olanak tanımalıdır. İşyeri ölçümleri hakkında ayrıntılı bilgiler TMTK 402 bulunmaktadır.
(10) İşletme sırasında havalandırma donanımlarının devre dışı kaldığı çalışanlarca fark edilebilir olmalıdır. Basit bir noktasal
emişte sistemin devre dışı kaldığı (örn. günlük işlev kontrolü
sırasında) hava akımının olmamasından veya akım sesinin duyulmamasından anlaşılabilir. Daha karmaşık bir havalandırma
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sisteminde bu arızanın otomatik, manipüle edilemez uyarı sistemleriyle gösterilmesi zorunludur. Etkililiğin sağlanması için
büyük önem taşıyan bir husus da, kapalı mekan havalandırma
sistemi üreticisi tarafından belirlenmiş olan bakım periyotlarına ve işlev testlerine uyulması veya işletmecinin ihtisas bilgisi
kapsamında bunların değerlendirilmesidir.
6 Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 10 ve 11 uyarınca yüksek
tehlike karşısında tamamlayıcı tedbirler
6.1 Tamamlayıcı nitelikte olan genel koruyucu tedbirler
(1) Tehlikeli maddelerle ilişkili işlerdeki risk değerlendirmesi sonucunda yüksek derecede risk tespit edilirse, ilkeleri ve temel
tedbirlere ilaveten tamamlayıcı olarak bu bölümde tarif edilen
koruyucu tedbirler uygulanır.
(2) Üzerinde T (zehirli) ve T+ (çok zehirli) işareti bulunan tehlikeli
maddeler için Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 9 ve 10 uyarınca (koruma sınıfı 3) gerekli olan tedbirler tespit edilir.
(3) TMTK 400 dokümanının 5’inci maddesi (bilgi kaynakları) standartlaştırılmış iş süreçlerine gönderme yapmaktadır. İşletmeye özgü tamamlayıcı koruyucu tedbirlerin tespit edilmesinde
www.baua.de ve www.bgchemie.de adreslerinden indirilebilinen Seri 300 koruma kılavuzları destek sağlamaktadır.
(4) Bir tehlikeli maddenin, kullanımları sırasında sağlık ve güvenlik
açısından zararsız veya daha az zararlı olan madde, preparat
veya ürün ile ikame edilmesinin teknik bakımdan olanaklı olup
olmadığını işveren tetkik etmek durumundadır. İkamenin teknik uygunluğuna ait parametreler TMTK 600 dokümanında somut olarak verilmiştir.
(5) İşveren bu incelemede bir ikamenin veya kapalı bir sistemin
teknik olarak olanaklı olup olmadığını, söz konusu işletmenin
üretim süreçleri, tesis teknolojisi, ruhsat durumu ve ürün kalitesi gibi kendine özgü koşullarını göz önünde bulundurur. Bunun
ötesinde, bir ikamenin veya bir kapalı sistemin kullanılmasının
uygulanabilir olup olmadığını göz önünde bulundurmalıdır. İkamenin sonucu risk değerlendirmesi dokümantasyonunda gerekçeleriyle birlikte belgelendirilmelidir (bkz. ayrıca TMTK 600).
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6.2 Tamamlayıcı nitelikte olan teknik koruyucu tedbirler
6.2.1 Kapalı sistem içinde üretim ve kullanım
(1) İkame teknik açıdan olanaklı değilse, tehlikeli maddenin üretiminin ve kullanımının kapalı bir sistem içinde gerçekleşmesini
işveren temin etmelidir.
(2) Bir kapalı sistemle ilgili şartların bununla ilişkili olarak gereken
faaliyetlere (örn. numune alma, doldurma, boşaltma ve tartma için kapalı teknik çözümler) uygun olarak tasarlanmasına
dikkat edilmelidir.
(3) Tehlikeli maddelerle ilişkili teknik koruyucu tedbirlerin etkililiğinin değerlendirilmesi için proses endeksleri çıkartılmıştır.
Bunlar bir tesisin tekil yapı parçaları üzerinde (örn. bağlantı
elemanları, bütünleşik emiş sistemi) uygulanabilecekleri gibi,
faaliyetlerin teknik açıdan tasarlanması için de uygulanabilirler (yüksek veya etkili emiş, bkz. Madde 6.2.3, Tablo 2).
(4) Proses endeksi, teknik çözümden artakalan, prosesten doğan
maruz kalma potansiyelini karakterize eder ve 0,25, 0,5, 1, 2
ve 4 değerlerini alabilir. Bir kapalı sistem için proses endeksi
0,25 (Tablo 1’de örnek olarak verildiği gibi) olmalıdır. Burada hem gerekli olan conta elemanlarının sayısı hem de conta
elemanlarının işletme gereği öngörülen açılma sıklığı mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Yeniden işletime almadan önce
uygun sızdırmazlık kontrolleri yapılmalı ve ayrılan bağlantı
noktalarında yeni contalar kullanılmalıdır. İşletme gereği açılacak flanşlar için, çaplık yapma tehlikesinden dolayı, mümkün
olduğunca lamba ve zıvanayla donatılmamış olan bağlantılar
kullanılmalıdır.
(5) Bütünleşik bir emiş sisteminde açığa çıkan tehlikeli madde açığa çıktığı yerde etkili bir şekilde, sızdırmaz bağlantılı bir hortum veya boru ile tehlikesizce yakalanmalı ve bertaraf edilmeli
veya nötrleştirilmelidir. Kapalı sistemin üreticisi emiş sisteminin tasarımında tehlikeli maddenin fiziksel davranışını, özellikle de termiğini ve yoğunluğunu dikkate almalıdır.
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Tablo 1: Bir kapalı sistemin yapı elemanlarına ait, bütünleşik emiş
dâhil olmak üzere proses endeksleri (alıntı), tablonun eksiksiz
hali Ek 2’dedir
Proses endeksi
Uygulama tipi

Uygulama örneği

Ek tedbirler
yok

var

İşlevsel parça: Statik contalar
Çözülemeyen
Kaynaklı, lehimli
bağlantılar

0,25

Çözülebilir bağKaynaklı dudaklı conta
lantılar

0,25

Kesmeli ve sıkmalı geçme
0,25
halkalı bağlantılar < DN 32
NPT diş < DN 50, Δ t < 100°C 0,25
Kesmeli ve sıkmalı geçme
1
halkalı bağlantılar > DN 32
Uygun contaya sahip girintili
1
ve çıkıntılı flanş

0,25 Denetim ve yenileme
yoluyla sızdırmazlık
sağlanır* (bkz. Ek
2’deki tablo dipnotu)

İşlevsel parça: Yarı statik contalar/armatürler
Armatürlerin
kumanda
milleri ve mil
contaları, örn.
küresel vanalar,
musluklar, vanalar

Kendinden ayarlı salmastra
1
contası (yay baskılı)
Piston contası

1

O-ring conta

1

Körüklü ve diyafram conta

0,25

Manyetik kavrama

0,25

0,25 No. 3.1.8.4 TA Hava
uyarınca eşdeğerliği
belgelendirilmiş

İşlevsel parça: Dinamik/döner parçalı contalar
Hermetik
dırmaz

sız-

Kapsüllü motor

0,25

Temassız olma- Bloker sıvılı çiftli kayar hal1
yan contalar
ka conta

0,25

Temassız
talar

0,25 Gaz akışının denetlenmesiyle

con-

Gaz yalıtımlı contalar
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6.2.2 Bir kapalı sistem kullanılması olanaklı olmayan faaliyetlerin
teknik tasarımı
(1) İnceleme sonucunda ne ikamenin ne de bir kapalı sistemin teknik açıdan olanaklı olduğu ortaya çıkarsa, bu faaliyetler için
tehlikeyi dışlayan veya bu mümkün değilse, olanaklar elverdiğince azaltan, en son tekniğe uygun koruyucu tedbirler alınmalıdır.
(2) Örneğin faaliyet kapsamında ortaya çıkan tehlikeli maddeleri
yönlü ve mümkün olduğunca lamine bir hava akımıyla eksiksiz olarak yakalayan ve hava def sistemine ileten yüksek etkili
emiş sistemleri (proses endeksi 0,5 ve > 0,5) – bkz. Tablo 2 –
uygundurlar.
Tablo 2: Tehlikeli maddelerle ilişkili faaliyetlerin teknik tasarımına
dair proses endeksleri (alıntı)
Proses endeksi
İş aracı /
faaliyet

Uygulama teknik- U y g u l a m a
Ek tedbirler
örneği
leri/türleri
yok

var

1

0,5 Boş çuvallar kapsül
içinde
sıkıştırılıp
paketlenir, denetim
ve yenileme yoluyla
sızdırmazlık sağlanır

Katı maddeler için madde iletimi
Bütünleşik emiş
sistemi olan kapÇuvallar / bosüllü çuval yarma
şaltma
ve boşaltma makinesi
Çuvallar
doldurma

/

Elle
doldurma, Elle dökme
açık ağızlı çuval
doldurma

4

Çuval doldurma Vakumlu pa2
ketleyici
düzeneği
Battal boy, büyük boy çuval- Açık menhol
lar / boşaltma

2 Diğer emiş sistemleriyle (krş. No. 5.2)
1 Emisyonu az kullanım
şekilleri
1 Etkili emiş sistemleriyle (krş. No. 5.2)

Elle boşalt4
ma

0,5 Yüksek etkili emiş
sistemleriyle (krş.
No. 5.2)

1

0,5 Özel tedbirlerle sızdırmazlık sağlanmışsa (örn. denetimli
özel kapanan bağlantı), …

K o n t e y n ı r / Özel dolum düzedoldurma
nekleriyle
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Proses endeksi
İş aracı /
faaliyet

Uygulama teknik- U y g u l a m a
Ek tedbirler
leri/türleri
örneği
yok

var

Açık numune alma
Faaliyet: Numune alma

Vana
luk,
ketli
luk)

(mushare4
mus-

1 Yüksek etkili emiş sistemleriyle (krş. No.
5.2)

Kapalı numune alma
Faaliyet: Numune alma

1

0,25 Denetim ve yenileme yoluyla sızdırmazlık sağlanır

(3) Bir kapalı mekan havalandırması, ancak az miktarlarla çalışıldığında veya tehlikeli maddeler havaya karışamadığında yeterince etkili olabilir. Örneğin işlenmiş katı maddeler veya akışkanlar ihmal edilebilir düzeyde tozama veya asgari düzeyde buhar
basıncına sahiplerse, bu şart sağlanmış olur. Katı cisimler toz
açığa çıkacak şekilde işleniyorlarsa veya akışkanlar belirgin bir
buhar basıncı olacak kadar ısıtılıyorlarsa, kapalı mekân havalandırması tek başına yeterli olmaz.
(4) Kanserojen, mutajen veya üreme kabiliyetini tehdit eden maddelerde ancak meslek birliğince veya resmi olarak onaylanmış
bir yöntem veya cihaz ile hava yeterince arıtılmışsa, hava geri
dönüşü olmasına izin verilir. Yeterince arıtılmamış olan hava
başka çalışanların soludukları havaya ulaşmamalıdır (örn. def
edilen hava ile).
6.2.3 Katı maddeler ve tozlar için tamamlayıcı nitelikte teknik
koruyucu tedbirler
Katı maddeler veya tozlarla ilişkili faaliyetler bir kapalı tesis içinde
yürütülemiyorlarsa, aşağıdaki koruyucu tedbirlerle tehlikenin etkili bir şekilde azaltılıp azaltılamayacağı işverence tetkik edilmelidir. Riskin etkili
şekilde azaltılması etkili bir emiş sistemi kullanılmasıyla elde edilebilir.
Kanserojen, mutajen veya üreme kabiliyetini tehdit eden maddelerden 1.
ve 2. kategoride olanlar için tercihen bütünleşik veya yüksek etkili emiş
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sistemleri kullanılmalıdır. Zehirli maddelerle ilişkili faaliyetlerde genel bir
kapalı mekân havalandırması yeterli değildir. Ek tedbirler, örneğin tek kullanımlık ter silme bezlerinin kullanılması veya çuval ve fıçıların kapsüllü
ve emişli teslim istasyonlarına verilmesi olabilir. Mevcutsa, her zaman toz
halde olmayan kullanım şekillerinin kullanılması tercih edilmelidir. Solunum için ve cilt temasına karşı kişisel koruma donanımlarının kullanılması
ek olarak gerekli olabilir. Ayrıca ağız yoluyla alımdan da kaçınılmalıdır.
Hijyen tedbirleri alınmalıdır ve kontaminasyonların taşınmasından kaçınılmalıdır. Tozların dağılması örneğin kalıcı veya geçici süreli bir kabin
kullanmak suretiyle önlenebilir.
6.2.4 Akışkanlar için tamamlayıcı nitelikte teknik koruyucu
tedbirler
Toksin özelliklerden dolayı yüksek derecede tehlikeler açığa çıkabilir.
Maddeye özgü işyeri sınır değerlerine dikkat edilmelidir. Faaliyetler bir
kapalı tesis içinde yürütülemiyorlarsa, aşağıdaki koruyucu tedbirlerle tehlikenin etkili bir şekilde azaltılıp azaltılamayacağı işverence tetkik edilmelidir. Zehirli maddelerle ilişkili faaliyetlerde genel bir kapalı mekân havalandırması yeterli değildir, etkili bir emiş sistemi gereklidir. Kanserojen,
mutajen veya üreme kabiliyetini tehdit eden maddelerden 1. ve 2. kategoride olanlar için tercihen bütünleşik veya yüksek etkili emiş sistemleri
kullanılmalıdır. Ek olarak solunum için ve cilt temasına karşı kişisel koruma
donanımlarının kullanılması gerekli olabilir. Ayrıca ağız yoluyla alımdan da
kaçınılmalıdır. Hijyen tedbirleri alınmalıdır ve kontaminasyonların taşınmasından kaçınılmalıdır. Zehirli akışkanların doldurulması sırasında emişin mümkün olduğunca doğrudan tapa deliğinden sağlanması, açığa çıkan
buharların tehlikesizce iletilmesi veya giderilmesi gerekir. Büyük dolum
noktalarında, buharların depolama tankı içine geri iletildiği gaz transferi uygulaması yararlıdır. Zehirli akışkanlar aparatlar içine doldurulacaksa,
etkili bir emiş altında (örn. bir davlumbaz altında) küçük miktarlarda (bidon, şişe) aktarılmalıdır. Fıçıların içinden büyük miktarlar en iyi şekilde
sifon yöntemiyle (fıçı içeriğinin üzerine hava basıncı uygulanarak bir terfi
borusu üzerinden diğer kaba aktarılması) emisyon ve sızıntı olmaksızın alınabilirler. Terfi borusu etrafındaki emişli bir körük terfi borusu çıkarılırken
oluşan buharların toplanmasına ve geri taşınmasına yarayabilir. Bu türden
akışkanların büyük miktarları en iyi şekilde sabit döşenmiş, sızdırmaz boru
tesisatları üzerinden taşınabilir.
6.2.5 Gazlar, buharlar, dumanlar ve sisler için tamamlayıcı
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nitelikte teknik koruyucu tedbirler
Zehirli gazların, buharların, sislerin veya dumanların ortaya çıkabildiği veya kullanıldığı faaliyetler çok büyük tehlikelere yol açabilirler. Maddeye özgü işyeri sınır değerlerine dikkat edilmelidir. Faaliyetler bir kapalı
tesis içinde yürütülemiyorlarsa, aşağıdaki koruyucu tedbirlerle riskin etkili
bir şekilde azaltılıp azaltılamayacağı işverence tetkik edilmelidir. Zehirli
maddelerle ilişkili faaliyetlerde genel bir kapalı mekân havalandırması yeterli değildir, etkili bir emiş sistemi gereklidir. Kanserojen, mutajen veya
üreme kabiliyetini tehdit eden maddelerden 1. ve 2. kategoride olanlar
için tercihen bütünleşik veya yüksek etkili emiş sistemleri kullanılmalıdır.
6.3 Tamamlayıcı nitelikte olan örgütlenme bakımından koruyucu
tedbirler
(1) İşveren, sızdırmaz şekilde kapatılabilir kapların kullanılması
suretiyle, atık bertarafı dahil olmak üzere, güvenli depolama,
manipülasyon ve taşıma olanakları sağlamalıdır.
(2) İş alanlarına, yalnız işlerini yapmak veya belirli görevleri yerine
getirmek üzere giren çalışanlardan başkalarının girmemesini
uygun tedbirlerle işveren sağlamalıdır. Bu şart örneğin bir giriş
kartı veya kimlik kontrol yöntemiyle gerçekleştirilebilir. İşletmenin merkezi bir noktasında (örn. ilgili alan dışındaki bir usta
bürosunda) tutulan kayıt defterleri ve kayıt kartları uygulaması
kendini kanıtlamıştır. Ayrıca yetkililer için anahtar, verici veya
manyetik kart kullanılabilir.
(3) T+ ve T ile işaretlenmiş olan madde ve preparatlar kilit altında
veya yalnız ehil kişilerin erişebileceği yerlerde saklanmalı veya
depolanmalıdır. Bu akaryakıt istasyonlarındaki benzin türü
akaryakıtlar için geçerli değildir. Kanserojen, mutajen ve üreme kabiliyetini tehdit eden maddelerden kaynaklanan risklerin
olduğu bölgeler daimi olarak veya geçici olarak (risk olasılığı
devam ettiği sürece) sınırlandırılmalıdırlar.
(4) T+ ve T ile işaretlenmiş olan madde ve preparatlarla ilişkili
işlerde işyerinde gıda ve benzeri maddelerin tüketilmesi yasaktır.
(5) Ciltle temastan ve kontaminasyonların taşınmasından kaçınmak için hijyen tedbirleri alınmalıdır.
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(6) Ağız yoluyla alımdan da kaçınılmasını işveren sağlamalıdır. Bu
yalnızca gıda ve benzeri maddelerin tüketilmesi için değil, aynı
zamanda kontaminasyonların taşınmasından kaçınmak için de
gereklidir, örn. dışına tehlikeli madde bulaşmış olan koruyucu
eldivenlerde. Böyle olan koruyucu eldivenler, temiz iş alanlarındaki iş araçları ve diğer nesnelere dokunulmadan önce güvenli bir şekilde çıkarılmalıdır.
(7) Kilit altında saklama şartı kilitli çalışma odaları ve ambarlar
(anahtar, manyetik kart, verici, RFID) veya kilitli dolaplar ile
sağlanabilir. Kapalı ve kontrol edilen bir işletme sahası da buna
yardımcı olabilir.
(8) Teknik havalandırma düzeneğinin devre dışı kaldığı çalışanlarca
kolayca ve derhal fark edilebilir olmalıdır, örn. otomatik devreye giren görsel ve sesli alarm yoluyla.
(9) Etkililik denetimi, özellikle yıkım, tadilat ve yenileme işlerinde işyeri sınır değerine uyulmasının olanaklı olmadığı sonucunu
verirse, işveren çalışanların maruz kalma durumunu en son teknoloji elverdiği ölçüde mümkün olduğunca azaltmalı ve derhal
ek koruyucu tedbirleri almalı, özellikle de kişisel koruma donanımlarını hazır bulundurmalıdır.
(10) Yıkım, tadilat ve yenileme işleri için tercihen ilgi TMTK 519
“Asbest: Yıkım, tadilat veya yenileme işleri” veya 524 “Kontamine bölgelerde tadilat ve çalışma” dokümanı esas alınmalıdır.
(11) Yıkım, tadilat ve yenileme işlerinde maruz kalma durumunu etkili şekilde azaltabilmek için örneğin kapsülleme, mekan
havasının nemlendirilmesi veya mekan sıcaklığının düşürülmesi
gibi koruyucu tedbirler alınabilir.
(12) Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 7 Fıkra 6 uyarınca olan
risk değerlendirme dokümantasyonunda işyeri sınır değerlerine uyulması için hangi sürekli tedbirlerin uygulanacağı tespit
edilmelidir.
6.4 Tamamlayıcı nitelikte olan kişisel koruyucu tedbirler
Solunum için ve cilt temasına karşı kişisel koruma donanımlarının
kullanılması koruyucu teknik ve organizasonel tedbirlere ek olarak gerek132
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li olabilir. Bu şart özellikle cilt ve mukozanın (örn. gözler) korunması ve
solunumu kapsamaktadır. Koruyucu gözlükler, yüz maskeleri, önlükler ve
kimyasal koruyucu eldivenlerin yanı sıra, gereği halinde koruyucu giysiler
giyilmelidir. Özellikle kokusuz ve tatsız gazlar ve buharlarda uygun solunum koruyucunun seçimine ve filtreli cihazlarda kullanım süresinin saptanmasına ayrıca önem verilmelidir.
6.5 Tamamlayıcı nitelikteki koruyucu tedbirlerin etkililiğinin
denetlenmesi
(1) Kapsüllemenin etkililiği, örneğin model gazlarla veya dumanlı
hava akımı ölçer ile kontrol edilmelidir.
(2) İşyeri sınır değerlerine uyulduğunu işveren temin eder. Bunun
için gerekli ölçümleri işveren yapmak zorundadır. Çalışanların
maruz kalma durumunu etkileyebilecek olan koşullar değiştiğinde de yine ölçüm yapılmalıdır. TMTK 402, hakkında işyeri
sınır değeri belirlenmiş olan maddelerde etkililik kontrolüne
ilişkin gereklilikleri somutlaştırmaktadır.
(3) İşveren ayrıca, eşdeğer kanıtlama yöntemleriyle işyeri sınır
değerlerine uyulduğunu belgelendirme olanağına sahiptir. Bir
kanıtlama yöntemi Tehlikeli Maddeler Kurulunca (TMK) eşdeğer olarak tanımlanmışsa, işveren bir işyeri ölçümünün yerine
bunu uygulayabilir. Kanserojen, mutajen veya üreme kabiliyetini tehdit eden maddeler için işyeri ölçümü yapılmalıdır.
Ancak gerekçeli nedenlerle bir sonucun elde edilmeyeceği
beklenebiliyorsa, bundan vazgeçilebilir. Örneğin maddeler
ölçülebilir bir buhar basıncı veya tozama olmaksızın kullanılıyorsa, böyle bir durum söz konusu olabilir. Alman Federal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (BMAS) söz konusu faaliyet için prosese ve maddeye özgü kriterler (PMK) yayınlarsa,
işveren bunda tarif edilen asgari gereklilikleri (koruyucu tedbirler) benimseyebilir.
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TMTK 500 – Ek 1
Tehlikeli işlerle ilgili faaliyetlerde dikkat edilecek ilkelere ilişkin
bir kontrol listesi örneği
Bu kontrol listesi Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 8 uyarınca olan
ilkelerin başlıca hususlarını esas almaktadır ve somut uygulamalarda işletmedeki koşullara uyarlanmalıdır.
Tehlikeli Madde Yönetmeliği uyarınca düşük tehlikeli bir faaliyet söz
konusuysa, kontrol listesinin tüm maddelerinin uygulanması gerekli değildir (“Risk derecesi düşük” hanesine belirtilir). Bu sayede bu noktalar
engelleyici bir kusur teşkil etmezler.
Kusur/
Kusur/
Düşünceler Düşünceler
Bilgi Toplama ve İşletme İçi İşaretleme


İşletmedeki tehlikeli maddeler bilinmektedir
 üzerinde tehlike işaret bulunan satın alınmış
madde ve ürünler
 üzerinde tehlike işaret bulunmayan satın alınmış madde ve ürünler
 işletmede üretilen teşhis edilebilir madde ve
ürünler (ara ürünler)



Tehlikeli maddeler iyi bir şekilde ayırt edilebilmektedirler
 kaplar, ambalajlar ve aktarma ambalajları belirgin olarak tanımlanmıştırlar
 tehlike işaretlemesi (aparatlar ve boru tesisatı
dâhil)
 uygunsuz yazı/işaretleme yoktur
 atık bertaraf kapları belirgin olarak tanımlanmıştır



Güvenlik bilgi formları arşivlenmektedir
 eksiksiz olarak
 güncel
 her çalışan için ulaşılabilir



Tehlikeli maddeler fihristi
 tutuluyor ve güncelleniyor
 güvenlik bilgi formuna göndermede bulunuyor
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Kusur/
Kusur/
Düşünceler Düşünceler
İş Mahallinin ve İşyerinin Tasarımı


Kolay temizlenebilir yüzeyler (örn.
mekânlarındaki duvarlar, tavanlar)

çalışma



Yer kaymaz ve kolay temizlenebilirdir



Toz için çökelme olanağı düşüktür



Yeterli düzeyde teknik ve doğal havalandırma vardır



Teknik havalandırma tesislerinin çalışır durumda
olması sağlanmaktadır



Teknik havalandırma tesisatları arızalandığında
otomatik uyarı sistemi çalışmaktadır



Hava iletimi tehlikeli maddelerle üçüncü şahıslara
yönelik bir kirlilik tehdidi oluşturmamaktadır



Dinlenme odası veya alanı vardır (çalışan sayısı
veya güvenlik/sağlık nedeniyle gerekliyse)



Akan suyu, temizlik maddeleri ve el kurulama olanağı olan yıkanma olanağı veya sıhhi odalar vardır



Giysi askıları veya soyunma odaları (iş giysileri gerekliyse)



Sağlığı tehlikeye sokmaksızın yeme ve içme olanağı vardır

İş Süreçlerinin ve İş Organizasyonunun Tasarımı


Tozsuz boşaltma, doldurma ve dökme noktaları
 düşüş yüksekliğinin az olmasıyla sağlanmıştır
 tozsuz kaplamalar ile sağlanmıştır



Tozsuz çalışma ve bertaraf teknikleri



Nemli temizleme veya sanayi tipi elektrik süpürgesi kullanımı



Daldırma, sürme veya rulo yöntemi (püskürtme
yöntemi yerine)



Bakım işleri için uygun iş araçları ve süreçleri hazır bulundurulmaktadır



Teknik koruyucu tedbirlerin işlerliği ve etkililiği
düzenli olarak, ancak en az üç yılda bir kontrol
edilip belgelendirilmektedir



Yalnız bilinen ve öngörülmüş olan tehlikeli maddeler kullanılmaktadır
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Kusur/
Kusur/
Düşünceler Düşünceler


İşyerindeki tehlikeli madde miktarı günlük gereksinimle sınırlandırılmıştır



Kaplar kapalı tutulmakta ve yalnız içinden madde
almak için açılmaktadır



Tehlikeli maddeye maruz kalabilecek çalışan sayısı sınırlandırılmıştır
 zaman bakımından diğer faaliyetlerden ayrılarak
 mekân bakımından diğer faaliyetlerden ayrılarak



İşyerindeki tehlikeli madde kirliliği ve kontaminasyon süre ve kapsam olarak olabildiğince düşük
tutulmaktadır



Açık havada toz üreten faaliyetlerde sırt rüzgara
dönük olarak çalışılıyor



Sızmış veya dökülmüş iş maddelerinin temizlenmesi için uygun araçlar mevuttur ve kolayca erişilebilirdir



Atık bertarafı için kapatılabilir veya kilitlenebilir
kaplar hazır bulunmaktadır



Gerekli olmayan tehlikeli maddeler, boşaltılmış
kaplar ve temizlik bezleri işyerinden uzaklaştırılıp
gereği gibi bertaraf edilmektedirler

Tehlikeli Maddelerin Saklanması ve Depolanması (Asgari Gereklilikler)


Tehlikeler kap veya ambalaj üzerindeki uygun işaretleme sayesinde açıkça fark edilebilmektedir



Gıda maddeleriyle karıştırılabilecek kaplar içinde
bulundurulmamaktadırlar



yeri belirlenmiş ve anlaşılır şekilde düzenlenmiş
depolama yerlerinde depolanmaktadırlar



İşaretlemiş depolama yerlerinde



Tozsuz şekilde



İlaçlardan, gıda maddeleri ve yemlerden (ve bunların katkı maddelerinden) uzakta



Tozayan tehlikeli maddeler depolanırken uygun
depolama tekniği, depolama araçları ve yardımcı
araçlar kullanılmaktadır
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Kusur/
Kusur/
Düşünceler Düşünceler
İş Hijyeni İlkeleri


Gerekli iş giysileri giyilmektedir



Kirlenmiş iş giysileri değiştirilmektedir



Gerekli olan kişisel koruyucu donanım verilen
eğitime dayanarak amacına uygun olarak kullanılmaktadır



Dinlenme odalarına/yerlerine veya nöbet yerlerine aşırı kirli iş giysileriyle girilmemektedir



Kumanya faaliyet alanının dışında saklanmakta ve
tüketilmektedir



Cilt üzerine sıçrayan veya bulaşan tehlikeli maddeler derhal temizlenmektedir



Temizlik bezleri el temizliğinde kullanılmamaktadır



Tozlu iş giysileri silkelememekte ve hava tutarak
temizlenmemektedirler



İşyerleri düzenli olarak toplanmakta ve temizlenmektedir
 tozlar basınçlı havayla temizlenmemektedir
 Nemli temizleme veya sanayi tipi elektrik süpürgesi kullanımı
 kaplar temiz tutulmaktadır
 toz çökeltileri düzeli olarak giderilmektedir
 kirlenmiş olan iş araçları ve cihazları temizlenmektedir
 teknik havalandırma sistemlerindeki çökeltiler
ve kirler düzenli olarak temizlenmektedirler
 dökülmüş veya sızmış tehlikeli maddeler derhal temizlenmektedirler
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TMTK 500 – Ek 2
Teknik açıdan sızdırmaz tesis kısımlarına örnekler
(1) Değerlendirme için proses endeksi esas alınır. Bu, madde ile
ilişkili faaliyeti ve bundan ortaya çıkan sürece bağlı maruz kalma potansiyelini tarif eder ve böylece tehlike için bir ölçüdür.
Sürece özgü koşulların değerlendirilerek proses endeksinin saptanması için tesisin veya tesis kısımlarının uzman gözüyle incelenmesi gerekmektedir. Her işlevsel parça değerlendirilmelidir.
Örnek katalog işlevsel parçaların sınıflandırılmasına dair bilgiler vermektedir. Örnek katalogunda olmayan işlevsel parçalar
benzeşimlerden yola çıkılarak sınıflandırılabilirler. Teknik açıdan sızdırmaz tesis parçaları veya tesisler hep birlikte teknik
açıdan sızdırmaz bir sistem oluşturabilirler. Bu sistemin bileşenleri ve sınırları, riske uygun bir değerlendirme yapılabilecek
şekilde seçilmelidir. Buna göre, somut teknik tasarıma göre tek
bir dolum noktasının ayrı olarak incelenmesi yeterli olabilirken, başka hallerde üretim tesisinin tamamının değerlendirilmesi gerekmektedir.
(2) Proseslere özel koşulların değerlendirilmesi için 0,25, 0,5, 1, 2
ve 4 proses endeksleri kullanılabilir. Tesis, tesis parçası veya iş
süreci en yüksek proses endeksine sahip olan işlevsel parçanın
endeks değerine göre sınıflandırılır.
(3) İşyeri sınır değerlerine uyulduğunun varsayılabilmesi için tesisin, tesis parçasının veya iş sürecinin işlevsel parçalarının hepsinin proses endeksi
0,5 – kapalı tip sistem, sızdırmazlık sağlanmıştır,
0,5 – bütünleşik emiş sistemi olan kısmen kapalı tip sistem,
0,5 – yüksek etkili emiş sistemi olan kısmen açık tip sistem,
ile sınıflandırılmış olmalıdır.
(4) Proses endeksi 1 olan işlevsel parçalarda işyeri sınır değerine
uyulması her zaman temin edilememektedir. Bu türden işlevsel
parçalar şunlardır
1 – kapalı tip sistem, sızdırmazlık sağlanmamıştır,
1 – etkili emiş sistemi olan kısmen açık tip sistem.
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(5) Değerlendirme endeksleri 2 ve 4 olan işlevsel parçalarda işyeri
sınır değerine uyulması her zaman temin edilememektedir. Bu
türden işlevsel parçalar şunlardır
2 – basit emiş sistemi olan, amaca uygun olarak açılan kısmen açık tip sistem,
2 – basit emiş sistemli açık sistem,
4 – açık tip sistem veya kısmen açık tip sistem,
4 – doğal havalandırma.
(6) Proses endeki 0,5’den büyük olan işlevsel parçalarda işyeri sınır
değerlerine uyulması ayrıca fiziksel-kimyasal özelliklere ve bunun doğru şekilde kullanılıp kullanılmadığına bağlıdır.
(7) Bir tesiste veya tesis parçasında mevcut olan işlevsel elemanların hepsi kapalı tip, sızdırmazlık sağlanmış veya bütünleşik
emiş sistemi olan özelliklerine sahiplerde, bu TMTK anlamında
bunlar kapalı sistem olarak değerlendirilebilirler. Uygun olan
işlevsel parçalara proses endeksi 0,25 verilir. Bunun ötesinde
doğrudan cilt temasından kaçınılmalıdır. Endeksi 0,5’den büyük olan tesisler gereği halinde ek yeterlilik sağlamalıdırlar.
(8) Sökülebilir bağlantıların sayısı gerekli olanla sınırlandırılmalıdır. Bağlantı tesis edildiğinde, bunların sızdırmazlığı test edilmelidir. Def edilen hava çalışanlar için bir tehlike teşkil etmeyecek şekilde bertaraf edilmelidir, örn. hava arıtma sistemine
veya meşaleye verilmelidir.
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Statik contalar

Statik contalar

1.1

1.2

2

Statik contalar

1

İşlevsel parça

1

No

4

140
1

1

— NPT diş < DN
50,veya Δ t < 100 °C

İşletme gereği açılacak flanşlar mümkün
0,25 Denetim ve yenileme yoluyla
olduğunca lamba ve
sızdırmazlık sağlanır*
zıvanasız olmalı (çaplık yapabilir)

Bağlantılar ayrıldıktan
0,25 Denetim ve yenileme yoluyla sonra yeniden işletime
sızdırmazlık sağlanır*
alırken yeni conta kullanılmalıdır

Yeniden işletime almadan önce sızdırmazlık
kontrolü

— NPT diş <N50, At<
0,25
100°C
— Kesmeli ve sıkmalı geçme halkalı
bağlantılar > DN 32

Bağlantılar
mümkün
olduğunca az açılmalıdır

7

— Kesmeli ve sıkmalı geçme halkalı 0,25
bağlantılar < DN 32

6

Ek Tedbirler

Bağlantılar gerekli sayıya indirgenmelidir

0,25

var

Açıklamalar

Çözülebilir bağ- — Kaynaklı dudaklı
0,25
lantılar
conta

— lehimli

0,25

5

yok

Uygulama örnekleri Proses endeksi

Çözülemeyen
— kaynaklı
bağlantılar

3

Uygulama tipi
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Yarı statik contalar

Armatürler

1.3.1

İşlevsel parça

1.3

No

1

— Engel bölgeli çiftli
salmastra

1

— Düz conta çıtalı ve uygun contalı
flanş

1

1

— V oluklu ve uygun
V oluk contalı flanş

— Kendinden ayarlı
salmastra
contası
(yay baskılı)

1

— Uygun contaya
sahip girintili ve çıkıntılı flanş

2

1

— Uygun contaya
sahip lamba ve zıvanalı flanş

yok

Ek Tedbirler

Açıklamalar

0,25 Engel basınç sisteminin denet- Düzenli gözle kontrol
lenmesiyle
veya PLT düzeneği

0,25 No. 5.2.6 TA Hava uyarınca eşdeğerliği belgelendirilmiş

1 Düzenli denetim ve yenilemeyle

0,25 Denetim ve yenileme yoluyla
sızdırmazlık sağlanır*

0,25 Denetim ve yenileme yoluyla
sızdırmazlık sağlanır*

0,25 Denetim ve yenileme yoluyla
sızdırmazlık sağlanır*

0,25 Denetim ve yenileme yoluyla
sızdırmazlık sağlanır*

var

Uygulama örnekleri Proses endeksi

Armatürlerin
kumanda milleri
ve mil contaları, — Salmastralı conörn. küresel va- talar
nalar, musluklar,
vanalar

Uygulama tipi
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1.3.2

No

Diğer

İşlevsel parça

Kumanda milleri

Uygulama tipi

142
2
1
1
1
1

— Salmastralı contalar
— Kendinden ayarlı
salmastra
contası
(yay baskılı)
— Engel bölgeli çiftli
salmastra
— O-ring conta
— Piston contası

— Manyetik kavrama 0,25

0,25

— Diyafram conta

1

— Piston contası
0,25

1

— Musluk salmastra
contası

— Körüklü conta

1

— O-ring conta

yok

Açıklamalar

0,25 Engel basınç sisteminin denet- Düzenli gözle kontrol
lenmesiyle
veya PLT düzeneği

0,25 No. 5.2.6 TA Hava uyarınca eşdeğerliği belgelendirilmiş

1 Düzenli denetim ve yenilemeyle

0,25 No. 5.2.6 TA Hava uyarınca eşdeğerliği belgelendirilmiş

No. 5.2.6 TA Hava uyarınca eşdeğerliği belgelendirilmiş

0,25 Denetim ve yenileme yoluyla
sızdırmazlık sağlanır ve

0,25 No. 5.2.6 TA Hava uyarınca eşdeğerliği belgelendirilmiş

var

Ek Tedbirler

Uygulama örnekleri Proses endeksi
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Temassız
talar

con-

— Labirent conta

2

— Kendinden ayarlı
salmastra
contası 1
(yay baskılı)

0,25 No. 5.2.6 TA hava uyarınca ve
No. 5.2.6 TA hava uyarınca eşdeğerliği belgelendirilmiş

1 Düzenli denetim ve yenilemeyle

2

— Salmastralı conta

Ek Tedbirler

0,25 Engel basınç sistemi düzenli
kontrollerle (günde 1 kez) denetlenerek veya örn. alarmlı
PLT düzenekleriyle

var

— Bloker sıvılı çiftli
1
kayar halka conta

— Çift kayar halkalı
1
conta

Temassız olma- — Tekli kayar halkalı
1
yan contalar
conta

— Manyetik kavra0,25
malar

0,25

Döner
parçalı Hermetik sızdır— Kapsüllü motor
contalar
maz

2.1

0,25

— Diyafram conta

Dinamik contalar

2

0,25

— Diyafram conta

yok

Uygulama örnekleri Proses endeksi

0,25

Uygulama tipi

— Körüklü conta

İşlevsel parça

No
Açıklamalar
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Katı
için

Çuvallar

3.1

3.1.1

maddeler

Madde teslim ve
dolum noktaları

3

Conta
leri

0,25

0,25

— Sıyırma segman1
ları

— Pistonlu pompalar 1

— Konik diyaframlı
0,25
vanalar

pom-

— Körüklü contalı
0,25
pistonlu pompalar

— Körüklü vanalar

— Gaz yalıtımlı con1
talar

yok
0,25 Gaz akışının denetlenmesiyle

var

Ek Tedbirler

Uygulama örnekleri Proses endeksi

con- — Diyafram
palar

manşet-

Diyafram
talar

Osilasyonlu parçalar için con- Körüklü conta
talar

2.2

Uygulama tipi

İşlevsel parça

No
Açıklamalar
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Çuval yarma ve
boşaltma makinesi

Çuvallar (boşalt- Açık
menhol,
— Elle boşaltma
ma)
açık kap

4

4

yok

Ek Tedbirler
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0,5 Yüksek etkili emiş düzenekleriyle

1 Emisyonsuz kullanım biçimlerinin
kullanımı, başka tehlikeli madde
mevcut değilse

1 Etkili emiş düzenekleriyle

2 Diğer emiş düzenekleriyle

0,5 Emisyonsuz kullanım biçimlerinin kullanımı (örn. aşınmasız
Master Batch)

0,5 Yüksek etkili emiş düzenekleriyle

1 Emisyonsuz kullanım biçimlerinin
kullanımı, başka tehlikeli madde
mevcut değilse

1 Etkili emiş düzenekleriyle

2 Diğer emiş düzenekleriyle

var

Uygulama örnekleri Proses endeksi

3.1.1.1

Uygulama tipi

İşlevsel parça

No

Kap içinde bir tehlikeli
madde varsa, bunun
da dikkate alınması
gerekir

Açıklamalar
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Elle doldurma,
Çuvallar (dolduraçık ağızlı çuval — Elle dökme
ma)
doldurma

146

— Vanalı çuval doldurma
makinesi,
Çuval doldurma örn. pnömatik pa4
düzeneği
ketleyici, helezon
paketleyici, net dolum tartısı

4

1

yok

var

2 Diğer emiş düzenekleriyle

0,5 Emisyonsuz kullanım biçimlerinin kullanımı (örn. aşınmasız
Master Batch)

0,5 Yüksek etkili emiş düzenekleriyle

1 Emisyonsuz kullanım biçimlerinin
kullanımı, başka tehlikeli madde
mevcut değilse

1 Etkili emiş düzenekleriyle

2 Diğer emiş düzenekleriyle

0,5 Boş çuvallar kapsül içinde sıkıştırılıp paketlenir, denetim ve
yenileme yoluyla sızdırmazlık
sağlanır*

0,5 Emisyonsuz kullanım biçimlerinin kullanımı (örn. aşınmasız
Master Batch)

Ek Tedbirler

Uygulama örnekleri Proses endeksi

3.1.1.2

Bütünleşik emiş
sistemi olan kapsüllü çuval yarma ve boşaltma
makinesi

Uygulama tipi

İşlevsel parça

No
Açıklamalar
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Battal boy, büyük boy çuvallar Açık menhol
(boşaltma)

3.1.2.1

Uygulama tipi

Battal boy, büyük boy çuvallar

İşlevsel parça

3.1.2

No
Ek Tedbirler

4

1 Emisyonsuz kullanım biçimlerinin
kullanımı, başka tehlikeli madde
mevcut değilse

1 Etkili emiş düzenekleriyle

2 Diğer emiş düzenekleriyle

0,25 Denetim ve yenileme yoluyla
sızdırmazlık sağlanır*

— Hortumlu torbala1
ma makinesi

— Elle boşaltma

0,25 Denetim ve yenileme yoluyla
sızdırmazlık sağlanır*

0,5 Yüksek etkili emiş düzenekleriyle

1 Etkili emiş düzenekleriyle

0,5 Yüksek etkili emiş düzenekleriyle

1 Etkili emiş düzenekleriyle

var

— Bütünleşik emiş
sistemli tam kapsül- 1
lü dolum makinesi

— Vakumlu paket2
leyici

yok

Uygulama örnekleri Proses endeksi
Açıklamalar
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No

İşlevsel parça

4

4

yok

148

1 Emisyonsuz kullanım biçimlerinin
kullanımı, başka tehlikeli madde
mevcut değilse

1 Etkili emiş düzenekleriyle

2 Diğer emiş düzenekleriyle

0,5 Emisyonsuz kullanım biçimlerinin kullanımı (örn. aşınmasız
Master Batch)

0,5 Yüksek etkili emiş düzenekleriyle

1 Emisyonsuz kullanım biçimlerinin
kullanımı, başka tehlikeli madde
mevcut değilse

1 Etkili emiş düzenekleriyle

2 Diğer emiş düzenekleriyle

0,5 Emisyonsuz kullanım biçimlerinin kullanımı (örn. aşınmasız
Master Batch)

0,5 Yüksek etkili emiş düzenekleriyle

var

Ek Tedbirler

Uygulama örnekleri Proses endeksi

Açık büyük çuval
— Elle dökme
doldurma

Büyük çuval boşaltma düzeneği

Uygulama tipi
Açıklamalar
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No

İşlevsel parça

Uygulama tipi

149

2 Diğer emiş düzenekleriyle

— Büyük çuval kan4
tarı

0,5 Emisyonsuz kullanım biçimlerinin kullanımı (örn. aşınmasız
Master Batch)

0,5 Yüksek etkili emiş düzenekleriyle

1 Emisyonsuz kullanım biçimlerinin
kullanımı, başka tehlikeli madde
mevcut değilse

1 Etkili emiş düzenekleriyle

2 Diğer emiş düzenekleriyle

0,5 Emisyonsuz kullanım biçimlerinin kullanımı (örn. aşınmasız
Master Batch)

— Bütünleşik emiş
sistemli tam kapsül- 1
lü dolum makinesi

4

Ek Tedbirler

0,5 Yüksek etkili emiş düzenekleriyle

var

0,25 Özel dolum başlıklarıyla (örn.
yandan yalıtımlı) tozsuz kapama tekniği; dolum başlığından
dökülme engellenir, denetim
ve yenileme yoluyla sızdırmazlık sağlanır*

— Açık doldurma

yok

Uygulama örnekleri Proses endeksi
Açıklamalar
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Konteynır

Konteynır
şaltma)

3.1.3.1

Uygulama tipi
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Açık kap

(bo- Kapalı boşaltma
düzenekli

İşlevsel parça

3.1.3

No

4

1

yok

Açıklamalar

2 Diğer emiş düzenekleriyle

0,25 Özel tedbirlerle (örn. denetlenen formlu bağlantı) sızdırmazlık sağlanmışsa ve yüksek etkili
emiş düzeneği varsa, denetim
ve yenileme yoluyla sızdırmazlık sağlanır*

0,25 Özel tedbirlerle (örn. denetlenen formlu bağlantı) sızdırmazKonteynırın kapak conlık sağlanmışsa ve bütünleşik
tası No. 1.2 şartlarına
emiş düzeneği varsa, denetim
uygun olmalıdır
ve yenileme yoluyla sızdırmazlık sağlanır*

0,5 Emisyonsuz kullanım biçimlerinin kullanımı (örn. aşınmasız
Master Batch)

0,5 Yüksek etkili emiş düzenekleriyle

1 Emisyonsuz kullanım biçimlerinin
kullanımı, başka tehlikeli madde
mevcut değilse

1 Etkili emiş düzenekleriyle

var

Ek Tedbirler

Uygulama örnekleri Proses endeksi

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

151

0,5 Özel tebirlerle sızdırmazlık sağlanmışsa (örn. denetimli özel
kapanan bağlantı) ve yüksek
etkili emiş düzeneği varsa
— Mekanik iletim,
örn. helezon kon- 4
veyör

0,5 Yüksek etkili emiş düzeneği ile,
denetim ve yenileme yoluyla
sızdırmazlık sağlanır*

1 Etkili emiş düzenekleriyle

2 Diğer emiş düzenekleriyle

0,5 Özel tebirlerle (örn. denetlenen formlu bağlantı) sızdırmazlık sağlanmışsa, denetim ve
yenileme yoluyla sızdırmazlık
sağlanır*

0,5 Yüksek etkili emiş düzenekleriyle

0,25 Özel tebirlerle sızdırmazlık
sağlanmışsa (örn. denetimli
özel kapanan bağlantı) ve bütünleşik emiş düzeneği varsa

Variller (boşalt- Boşaltma düze— Kapalı
ma)
neğiyle

3.1.4.1

Ek Tedbirler

1 Etkili emiş düzenekleriyle

var

1

Variller

3.1.4

4

Açık kap

3.1.3.2

yok

Uygulama örnekleri Proses endeksi

1

Konteynır
durma)

Uygulama tipi

(dol- Özel dolum düzenekleriyle

İşlevsel parça

No
Açıklamalar

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

3.1.4.2

No

Açık kap

Uygulama tipi

Variller (doldur- Özel dolum düma)
zenekleriyle

İşlevsel parça

iletim,
4
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1

— Pnömatik iletim,
4
örn. fan

— Mekanik iletim,
örn. helezon kon- 4
veyör

Pnömatik
örn. fan

yok

0,25 Özel tebirlerle sızdırmazlık
sağlanmışsa (örn. denetimli
özel kapanan bağlantı) ve bütünleşik emiş düzeneği varsa

0,5 Yüksek etkili emiş düzenekleriyle

1 Etkili emiş düzenekleriyle

2 Diğer emiş düzenekleriyle

0,5 Yüksek etkili emiş düzenekleriyle

1 Etkili emiş düzenekleriyle

2 Diğer emiş düzenekleriyle

0,5 Yüksek etkili emiş düzenekleriyle

1 Etkili emiş düzenekleriyle

2 Diğer emiş düzenekleriyle

var

Ek Tedbirler

Uygulama örnekleri Proses endeksi
Açıklamalar
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Ek Tedbirler

0,5 Denetim ve yenileme yoluyla
sızdırmazlık sağlanır*, bağlama ve sökme işlemlerinde artık
maddenin tamamen toplanmasıyla
1 Artık miktarların tamamen toplanmasıyla

— Sabit kullanım
Hortum bağlan- (bağlantı hortumları
1
tıları
ve bağlantı araçları
işletmece verilir)
— Diğer kullanım
(bağlantı hortumları
2
ve bağlantı araçları
işletmece verilmez)

0,5 Yüksek etkili emiş düzenekleriyle

1 Etkili emiş düzenekleriyle

2 Diğer emiş düzenekleriyle

0,25 Özel tebirlerle sızdırmazlık
sağlanmışsa (örn. denetimli
özel kapanan bağlantı) ve bütünleşik emiş düzeneği varsa

var

1

Silo aracı (bo- Rijit
borulu,
şaltma)
mafsallı

4

yok

Uygulama örnekleri Proses endeksi

0,5 Denetim ve yenileme yoluyla
sızdırmazlık sağlanır*, bağlama ve sökme işlemlerinde artık
maddenin tamamen toplanmasıyla

3.1.5.1

Açık dolum

Uygulama tipi

Silo araçları

İşlevsel parça

3.1.5

No
Açıklamalar
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3.1.6

154
1

1

1

1

— Musluklar

— Yassı sürgüler

— Sürgü plakası

0,25 Denetim ve yenileme yoluyla
sızdırmazlık sağlanır*, düzenli
temizlik

0,25 Denetim ve yenileme yoluyla
sızdırmazlık sağlanır*, düzenli
temizlik

0,25 Denetim ve yenileme yoluyla
sızdırmazlık sağlanır*, düzenli
temizlik

0,25 Denetim ve yenileme yoluyla
sızdırmazlık sağlanır*, düzenli
temizlik

1 Artık miktarların tamamen toplanmasıyla

— Diğer kullanım
(bağlantı hortumları
2
ve bağlantı araçları
işletmece verilmez)

Silolar,
dolum
Giriş ve çıkış artesisleri, dökme — Kapaklar
matürleri
konteynırlar

0,5 Denetim ve yenileme yoluyla sızdırmazlık sağlanır*, bağlama ve
sökme işlemlerinde artık maddenin tamamen toplanmasıyla

— Sabit kullanım
Hortum bağlan- (bağlantı hortumları
1
tıları
ve bağlantı araçları
işletmece verilir)

var

1

Silo
araçları Rijit
borulu,
(doldurma)
mafsallı

3.1.5.2

yok

Ek Tedbirler

Uygulama örnekleri Proses endeksi

0,5 Denetim ve yenileme yoluyla sızdırmazlık sağlanır*, bağlama ve
sökme işlemlerinde artık maddenin tamamen toplanmasıyla

Uygulama tipi

İşlevsel parça

No
Açıklamalar

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi
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3.2.1.1

Açık kap

Sabit bağlantılı
Küçük konteynır (boru
tesisatı,
ve variller (bo- hortum bağlantışaltma)
sı, mafsallı bağlantı)

3.2

Küçük konteynır
ve variller

Akışkanlar için
madde
teslim
noktaları

Uygulama tipi

3.2.1

İşlevsel parça

No

1

Hortum vanası

Varil pompası veya
4
hortumla

— Güvenli noktada
gaz transferi ve gaz 4
ayrımı yok

— Güvenli noktada
gaz transferli veya
gaz ayrımlı, arıtma 1
veya yakma tesisine
ayrılan

1

Diyafram sürgü

— Yumuşak contalı
1
giyotin vana

yok

Ek Tedbirler

Açıklamalar

Emiş düzeneği düzenli
olarak kontrol edilir,
1 Kaçaksız ve damlatmayan tip, dolum işleminden heyüksek etkili emiş düzenekli
men sonra küçük konteynır veya varil kapatılmalıdır

0,25 Denetim ve yenileme yoluyla
sızdırmazlık sağlanır*, bağlantı
Bağlantı
elemanları
kurulduktan sonra sızdırmazlık
için bkz. No. 1
testi, artık miktarların tamamen toplanmasıyla

var

Uygulama örnekleri Proses endeksi
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Sabit bağlantılı
Küçük konteynır (boru
tesisatı,
ve variller (dol- hortum bağlantıdurma)
sı, mafsallı bağlantı)

3.2.1.2

yok
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Tanker/kamyon,
büyük konteynır

Sabit bağlantı,
Tanker/kamyon, örn. sabit bor
büyük konteynır tesisatı, hortum
(boşaltma)
bağlantısı, çelik
yükleme kolu

3.2.2

3.2.2.1

Açık kap

Açıklamalar

Emiş düzeneği düzenli
olarak kontrol edilir,
0,5 Kaçaksız ve damlatmayan tip, dolum işleminden heetkili emiş düzenekli
men sonra küçük konteynır veya varil kapatılmalıdır
0,25 Bütünleşik emiş düzeneği ile
Emiş düzeneği düzenli
ve kap kapalı birim içinde açıolarak kontrol edilir
lıp kapatılıyorsa

— Dolum hortumuy4
la

— Kapsülleme, kabin uygulaması

0,25 Denetim ve yenileme yoluyla
sızdırmazlık sağlanır*, bağlantı kuBağlantı
elemanları
rulduktan sonra sızdırmazlık testi,
için bkz. No. 1
artık miktarların tamamen toplanmasıyla

1 Kaçaksız ve damlatmayan tip, etkili emiş düzenekli

— Gaz transferi ve
4
gaz ayrımı olmayan

— Güvenli noktada
gaz transferli veya
gaz ayrımlı, arıtma 1
veya yakma tesisine
ayrılan

0,25 Denetim ve yenileme yoluyla
sızdırmazlık sağlanır*, bağlantı
Bağlantı
elemanları
kurulduktan sonra sızdırmazlık
için bkz. No. 1
testi, artık miktarların tamamen toplanmasıyla

— Güvenli noktada
gaz transferli veya
gaz ayrımlı, arıtma 1
veya yakma tesisine
ayrılan

0,25 Bütünleşik emiş düzeneği ile
Emiş düzeneği düzenli
ve kap kapalı birim içinde açıolarak kontrol edilir
lıp kapatılıyorsa

var

Ek Tedbirler

Uygulama örnekleri Proses endeksi

Kapalı birimler — Kapsülleme, ka1
içinde boşaltma bin uygulaması

Uygulama tipi

İşlevsel parça

No
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3.2.2.2
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1

Numune
noktaları

4

alma

1

Gaz (doldurma
ve boşaltma)

3.3.1

4

Gazlar için madde teslim noktaları

— Doldurma borusu

3.3

Açık doldurma

— Gaz transferi ve
4
gaz ayrımı olmayan

2

— Gaz transferi ve
4
gaz ayrımı olmayan

yok

Ek Tedbirler

Açıklamalar

0,25 Denetim ve yenileme yoluyla
sızdırmazlık sağlanır*, bağlantı
kurulduktan sonra sızdırmazlık
testi, güvenli noktadan artık
gaz ayrımı, veya arıtma veya
yakma tesisine ayrım

İşlevsel parçalarla ilgili olarak bkz. No. 1;
sızdırmazlık denetimi
Kaza Önleme Yön. Md.
19 “Gazlar” (VBG 61)
uyarınca

1 Yüksek etkili emiş düzeneğiyle, Kaplar doldurulduktan
artık miktarlar tamamen topla- hemen sonra kapatılnarak
malıdır

0,25 Denetim ve yenileme yoluyla
sızdırmazlık sağlanır*, bağlantı Kaplar doldurulduktan
kurulduktan sonra sızdırmazlık hemen sonra kapatıltesti, artık miktarların tama- malıdır
men toplanmasıyla

1 Artık miktarların tamamen toplanmasıyla

var

Uygulama örnekleri Proses endeksi

— Güvenli noktada
Sabit boru teTanker/kamyon,
gaz transferli veya
sisatı,
hortum
büyük konteynır
gaz ayrımlı, arıtma 1
bağlantıları, çe(doldurma)
veya yakma tesisine
lik yükleme kolu
ayrılan

Diğer
hortum
bağlantıları

Uygulama tipi

İşlevsel parça

No
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Belirli patlayı- Nakil ambalajcılar hariç, katı ları GGVSE uya- — Varilleri konteynır 0,25
maddeler
rınca

5

5.1

5.2

Kaplar içinde depolama

4.2

Katı maddeler,
Nakil ambalajbelirli patlayıcıları GGVSE uyalar (nitrogliserin
rınca
içeren)

numune

Kapalı
alma
1

4

4

— Torba, plastik,
tekstil, kâğıt ve çok 0,5
katmanlı çuvallar

— Vana, musluk

numune

Açık
alma

yok

Açıklamalar

0,5 Yüksek etkili emiş düzenekleriyle

1 Yüksek etkili emiş düzenekleriyle

2 Diğer emiş düzenekleriyle

Yeterli havalandırmayla (en az 2 katı hava
değişimi)

Yeterli havalandırmayla (en az 2 katı hava
değişimi)

bkz. Kimya Sanayi Mes0,25 Denetim ve yenileme yoluyla lek Birliği Bilgi Bülteni
sızdırmazlık sağlanır*
T 026-2/96 “Numune
alma”

1 Yüksek etkili emiş düzenekleriyle

2 Diğer emiş düzenekleriyle

var

Ek Tedbirler

Uygulama örnekleri Proses endeksi

4.1

Uygulama tipi

İşlevsel parça

No
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Akışkanlar

Gazlar

5.3

5.4

yok

— Basınçlı gaz tüpleNakil ambalajri, basınçlı gaz konları GGVSE uya1
teynırları, basınçlı
rınca
gaz varilleri

Ek Tedbirler

Yeterli havalandırmayla (en az 2 katı hava
değişimi)

Yeterli havalandırmayla (en az 2 katı hava
değişimi)

Açıklamalar

0,5 Denetim ve yenileme yoluyla İşlevsel parçalarla ilgili olarak bkz. No. 1;
sızdırmazlık sağlanır*
sızdırmazlık denetimi
Kaza Önleme Yön. Md.
19 “Gazlar” (VBG 61)
uyarınca

var

Uygulama örnekleri Proses endeksi

— Konteynır, metal
Nakil ambalajvaril, teneke, plasları GGVSE uya0,5
tik varil (Hobock),
rınca
tüp, kutu, kap

Uygulama tipi

* Denetim ve yenileme yoluyla sızdırmazlık sağlanır: Tesis ve donanım parçalarındaki çözülebilir bağlantıların sızdırmazlığı denetim ve muayene tedbirleriyle ve yenileme tedbirleriyle kalıcı şekilde temin edilebilir:

İşlevsel parça

No
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Çözülebilir bağlantıların mevcut durumunun tespit edilmesi ve değerlendirilmesi için olan denetleme ve muayene tedbirlerinin uygulanması, işletmenin kendine özgü gerekliliklerine, bağlantının türüne ve yapısal
tasarımına, iletilen tehlikeli maddelerin özelliklerine göre belirlenmiş bir
plan ve önceden belirlenmiş süreler çerçevesinde gerçekleşmelidir. Bu türden tedbirler örn. şunlardır:
Alman Gaz ve Su İhtisas Birliği DVGW Çalışma Dokümanı G 464 veya
Melek Birliği Kuralları MBK 500 uyarınca sızdırmazlık testi,
Tesisin görülebilir kaçak yerleri bakımından gözle kontrol edilmesi,
örn. açığa çıkan akışkanlar, sızıntıların, kokuların, seslerin veya buzlanmanın kontrol edilmesi,
Seyyar kaçak gösterge ve kaçak arama cihazlarıyla tesis turuna çıkılması, örn. pitot tüpü, FID, taşınabilir gaz uyarı düzenekleri,
Çözülebilir bağlantıların köpükle kontrol edilmesi,
Gaz uyarı düzenekleriyle işyerindeki havanın denetlenmesi,
Mafsallı hortumda veya doldurma hortumunda otomatik sızdırmazlık
kontrolleri.
Çözülen bağlantıların yeniden istenen düzeye getirilmesi için duruma
göre gerekli olabilecek yenileme tedbirleri münferit hallerde söz konusu
tehlikeli maddeye, hasarın türüne ve kapsamına, alınacak koruyucu tedbirlere ve güvenlik tedbirlerine uygun olarak planlanmalı ve uygulanmalıdır. Yeniden işletime almadan önce, yenilenen bağlantılar ayrıntılı bir
sızdırmazlık testine tabi tutulmalıdırlar.
Bununla ilişkili olarak ayrıca bkz. DIN 31051:2003-06.
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Ek 3: Teknik havalandırma için koruyucu tedbirlere örnekler
Burada teknik havalandırma düzeneklerinin uygulanmasına ilişkin
bazı örnekler verilmiştir.
Şekil 1’de, doldurma kabının kapalı bir şekilde karıştırma tankına
bağlandığı kapalı bir sistem yardımıyla yapılan doldurma işlemi görülmektedir.
Kabın
etrafında ayrıca
bir kabin bulunmakta, eldivenli
geçitle donatılabilecek olan küçük
bir açıklıktan da el
içeri girmektedir.

Şekil 1: Bütünleşik emiş sistemi
Şekil 2’de emiş alanı içinde elle çalışılan bütünleşik emiş sistemi görülmektedir.

Şekil 2: Açık şekilde çalışılan bütünleşik emiş sistemi
161
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Emisyon kaynağı etrafına bitişik
(yarıklı emiş, kenar
delikleri üzerinden
emiş) olan ve tam
buna göre ayarlanmış bir def hava
debisine sahip olan
bir kenardan emiş
sistemi, doğru yapılmışsa,
yüksek
etkilidir. Hava debisi az olduğunda,
havayla
taşınan
tehlikeli
maddeler dışarı kaçarlar,
hava debisi fazla
Şekil 3: Yüksek etkili kenardan emiş sistemi
olduğundaysa – kap
içeriğinin buhar basıncı yüksekse – büyük oranda madde def hava kanalından dışarı atılır. Sert hareketler, örn. çuval veya kapların silkelenmesi,
hava akımıyla beraber havada taşınan tehlikeli maddelerin sistemin yakalama alanı dışına çıkmasına yol açabilirler. Yoğunluğu çok az olan gazlar ve
buharlar bu sistemden kolayca kaçabilirler, bunların çıkış yerinin üzerinden toplanması gerekmektedir.
Tank içinden emişte, doldurma noktasında doğru noktaya yönelik,
kap içine doğru
olan bir hava akımı elde edilir ve
bu sayede havayla
taşınan
tehlikeli
maddelerin
kaptan dışarı çıkması
önlenir ve ayrıca
maddenin bu hava
akımıyla tank içine
taşınması sağlanır
(Şekil 4). Dolum
yerinin uygun şekilde tasarlanmasıyla
bu emiş sisteminin
yakalama derecesi daha da artırı- Şekil 4: İçten emişli tank
162
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labilir. Def hava
debisinin
madde
yakalanması sağlanacak ancak tankın
içi boşaltılmayacak
kadar büyük olmasına dikkat edilmelidir, örneğin buhar
basıncı yüksek olan
akışkan
sıvıların
kullanımında.
Yalnız bir boru
veya
hortumdan
oluşan basit bir
kaynağında
emiş
sistemi ancak iyi Şekil 5: Kaynağında emiş
tasarlanmış ve yerleştirilmişse etkili olur (Şekil 5). Bunun etkili olabilmesi için emisyon kaynağının en yakınına getirilmesi gerekmektedir. El hareketlerinin yaratığı
akım bile havayla taşınan tehlikeli maddelerin yakalama alanından dışarı
kaçmasına neden olabilir. Yoğunluğu çok az olan gazlar ve buharlar bu sistemden kolayca kaçabilirler, bunların çıkış yerinin üzerinden toplanması
gerekmektedir, örn. bir davlumbaz veya aspiratör ile.
Genel bir kapalı mekân havalandırması hava içindeki tehlikeli maddelerin gelen taze hava sayesinde seyreltilmesini sağlar (Şekil 6). Doğru
yerleştirilmişse,
tehlikeli maddeleri
büyük ölçüde çalışanların soluma
alanından uzaklaştırabilir.
Havayla
taşınan
tehlikeli
maddelerin yoğunluğuna göre def
edilen hava tavandan veya yerden
götürülmelidir.

Şekil 6: Kapalı mekân havalandırması
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TMTK 500 – Ek 4
Sodyum hipoklorit çözeltisinin aktarılması sırasında alınacak teknik tedbirler ve organizasyonel tedbirler
1 Uygulama alanı
TMTK 500 dokümanının bu ekinde tarif edilen tedbirler %5 - %25 aktif klor içeren sodyum hipoklorit çözeltisinin (piyasadaki ticari tanımları:
çamaşır suyu, ağartıcı, hipo, ozon suyu) aktarılmasıyla ilişkili olarak uygulanırlar.
- depolama tanklarından nakliye tankerlerine ve ambalajlara,
- nakliye tankerlerinden depolama tanklarına ve ambalajlara,
- ambalajlardan nakliye tankerlerine ve depolama tanklarına
aktarılırken.
Burada alınan tedbirler yalnızca madde karışmasından kaçınılmasına
yöneliktir.
2 Genel hususlar
(1) Sodyum hipoklorit çözeltisi asitle karışırsa, çok hızlı bir şekilde
büyük miktarlarda klor açığa çıkar. Bu keskin kokulu, yeşilimtırak sarı renkli gaz havada yalnızca %0,5 - %1 oranında olması
halinde memeli hayvanlar ve insanlar üzerinde ani ölümcül etkiye sahiptir. Çünkü solunum yollarını ve akciğerdeki bronşları
yakmaktadır. Hatta havadaki %0,01‘lik bir yoğunluk bile uzun
süreli soluma sonunda ölümcül etkiye sahip olabilir. Asitle girdiği tepkimeden başka, sodyum hipoklorit çözeltilerinin başka
tehlikeli tepkimeleri de bilinmektedir:
- güçlü indirgeme maddeleri güçlü bir ısının açığa çıkmasına
neden olurlar,
- oksitleyiciler tehlikeli gazların açığa çıkmasına neden olurlar
(klor veya yangına neden olabilecek oksijen),
- Amonyum hidroksit çözeltileri, amonyum tuzları ve çeşitli organik maddeler şiddetli, kısmen patlama şeklide seyreden
tepkimelere neden olurlar.
(2) Bu temel bilgiler ışığında uygun teknik ve organizasyonel tedbirlerin kombinasyonlarıyla sodyum hipokloritin aktarılması sı164

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

rasında ortamda mevcut başka kimyasallarla karışma olmaması
temin edilmelidir.
(3) Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 7 uyarınca risk değerlendirmesi sırasında sodyum hipoklorit çözeltilerinin ortamda mevcut başka kimyasallarla karışması sorunu özellikle göz önünde
bulundurulmalıdır.
3 Depolama tanklarının doldurulması
(1) Sodyum hipoklorit çözeltisinin doldurulmasında kullanılan hortumlar, bağlantı parçaları vs. yalnız bu ürün için kullanılmalıdırlar. Bu iş için kullanılan hortumlar ve boru tesisatı “Hipoklorit” ibaresiyle işaretlenmelidirler.
(2) Depolama tankının yanlış doluma karşı emniyetinin sağlanması
için dolum hattı içine bir pH elektrotu veya bir sıcaklık denetçisi monte edilir. pH elektrotu kullanımında yalnız asidik ortamların algılandığına dikkat edilmelidir. Sıcaklık denetimi, dolum
maddesi depolama tankına ulaşmadan önce, dolum maddesi ile
depolanan madde depolama tankının dışında tepkimeye girecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Değerlendirmeyi yapan bir
elektronik devre üzerinden gereği halinde dolum işlemi otomatik olarak durdurulur.
(3) Bu türden bir tesisat teknik veya ekonomik olarak yapılabilir
değilse, teknik/organizasyonel tedbirleri (tercihen sol dişli,
vana, kilitlenebilir bağlantı manşonu, madde kimlik kontrolü)
ile dolum hattının yalnız dolum işlemi sırasında açık olması temin edilmelidir. Bu bağlamda araç sürücüsü ve ambar personeli
için 4 gözle kontrol ilkesi geçerlidir.
4 Nakliye tankerleri
(1) Bu kurallar kapsamında nakliye tankeri olarak tankerler, bindirme tankerler, tanker konteynırlar ve kazanlı araçlar sayılır.
(2) Nakliye tankerleri, dolum için kullanılan pompalar dahil olmak
üzere, olanaklar dahilinde yalnız sodyum hipoklorit çözeltisi
için kullanılmalıdırlar. Doldurma ve boşaltma bağlantıları bunlarda iri sol dişli olmalıdırlar.
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(3) Eğer sodyum hipoklorit çözeltileri için bu türden münhasır uygulamalar mümkün olamıyorsa, dolum işleminden önce
- tank ve pompa temizlenmeli ve bu temizlik işlemi belgelendirilmelidir ve
- doldurma ve boşaltma bağlantılarında iri sol dişli adaptörler
bulunmalıdır.
5 Ambalajlar
(1) Bu kural kapsamında bidonlar, variller ve Intermediate Bulk
Container (IBC) ambalaj kabul edilirler.
(2) Ambalajlar yalnızca sodyum hipoklorit çözeltisi için kullanılırlar.
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TMTK 507 - Kapalı mekânlar ve kaplar içinde
yüzey işleme
Baskı: Haziran 1996
Tehlikeli Maddeler için
Teknik Kurallar

Kapalı mekânlar ve kaplar içinde yüzey işleme

TMTK 507

Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar (TMTK) güvenlik tekniği, iş sağlığı, iş hijyeni ve piyasaya arzı ve kullanımları bakımından tehlikeli maddelere dair çalışmayla ilgili bilimsel gereklilikler bakımından en son bilgi
düzeyindedirler. Bu kurallar Tehlikeli Maddeler Kurulu (TMK) tarafından
hazırlanmakta ve yine bu kurul tarafından gelişmelere uygun hale getirilmektedirler.
TMTK dokümanları Alman Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı
tarafından Alman Federal Çalışma Gazetesinde ilan edilmektedirler.
Bu doküman kapalı mekânlar ve kaplar içinde yüzey işleme işlemleri
için özel koruyucu tedbirler içermektedir.
Tehlikeli Madde Yönetmeliğinin Muamele Direktiflerinin uygulama
akanları ile genel geçerli kavram tanımları bakımından Tehlikeli Madde
Yönetmeliği Madde 2 ve 3’e gönderme yapılır.
Tehlikeli Madde Yönetmeliği ile Tehlikeli Madde Yönetmeliği Ek V No.
1 talimatları bu dokümana dâhil edilmiş ve sol kenarda düşey çizgilerle
işaretlenmişlerdir.
İçindekiler
1 Uygulama alanı
2 Kavramlar ve açıklamalar
3 Belirli işlerin yasaklanması
4 Temel yükümlülükler / işlerin yönetilmesi ve denetlenmesi
5 Çalışmaların eşgüdümü
6 Kullanım kısıtlamaları
7 Giriş açıklıkları
8 Teknik havalandırma tedbirler
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9 Patlamadan korunma için tamamlayıcı tedbirler
10 Kişisel koruma donanımları
11 Kurtarma ve yangın söndürme araçları
12 Hijyenik koruyucu tedbirler
13 Koruyucu tedbirlerin kaldırılması
14 İş sağlığı önleyici muayeneleri
15 Zaman kısıtlamaları
16 Çalışma Kısıtlamaları
1 Uygulama alanı
(1) TMTK 507, gemiler ve kaplar dâhil olmak üzere, kapalı mekanlardaki iç yüzeyler ve eklentiler üzerinde yapılan aşağıdaki
işler için geçerlidir:
1. Temizlik, artık maddelerin bertaraf edilmesi dâhil olmak
üzere
2. Kaplama uygulama işleri, boyama işleri de bunlara dâhildir
3. Yapıştırma işleri
4. No. 1 ila 3 altında tanımlanan işlerle bağlantılı tali işler (örn.
yüzeylerin kurutulması, kaplamaların sökülmesi, zımparalanması veya perdahlanması),
eğer bu işler sırasında tehlikeli maddeler kullanılıyorsa.
(2) TMTK 507 toprak altında delik açmak ve yer altında kavitasyon
oluşturulması için geçerli değildir.
(3) Aşağıdaki ilgili talimatlara, direktiflere ve broşürlere gönderme
yapılır:
- İş mahalleri hakkında yönetmelik
- İş mahalleri direktifleri
- Basınçlı hava içinde çalışma hakkında yönetmelik
- Patlama tehlikesi olan mekânlarda elektrik tesisatları hakkında yönetmelik
- Patlamadan korunma direktifleri
- Kaza önleme talimatları
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Genel talimatlar
Kaplama maddelerinin işlenmesi
Gemi inşası
Kumlama işleri
Yapıştırıcı maddelerinin işlenmesi
- Kaplar ve dar mekânlar içinde çalışma direktifleri
- Broşürler
Polyester ve epoksi reçineler için
PUR boyaların kullanımı için
2 Kavramlar ve açıklamalar
2.1 Bu TMTK anlamındaki tehlikeli maddeler
1. Aşağıdaki tehlike özelliklerine sahip tehlikeli madde veya
preparatlar
patlayıcı

aşındırıcı

yanıcı

tahriş edici

çok şiddetli alev alıcı

alerji yapıcı

kolay alevlenir

kanserojen

parlayıcı

mutajen

çok zehirli

kısırlık yapıcı

zehirli

çevreye zararlı

zararlı
2. Patlayıcı veya başka şekilde kronik zarar verici olan madde
ve preparatlar.
3. Kullanımları sırasında No. 1 veya 2’ye uygun tehlikeli maddeler oluşabilen veya açığa çıkabilen tehlikeli madde ve
preparatlar.
2.2 Eğer tehlikeli maddeler kullanılırken mekanların havalandırması
yeterli değilse veya gerekli uygulama tekniği bakımından bunların durdurulması zorunluysa,
- çalışan için sağlığa zararlı yoğunlukta veya miktarda gaz, buhar veya havada asılı duran maddeler (sis veya toz)
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- tehlikeli, patlayıcı ortam
- oksijen yetmezliği
oluşabilir.
2.3 Yapıları veya konumları gereği doğal yoldan yeterince havalandırılamayan mekanlar örnek olarak şunlardır:
- Kaplar (tanklar, aparatlar, kazanlar)
- Köprü veya vinçlerin kutu tipi kirişleri
- Penceresiz yapılar
- Silo ve ambarlar
- Yapı ve makinelerdeki boşluklar
- Toplama bölmeleri (tank karterleri)
- Kuyular
- Çukurlar
- Kanallar
- Boru hatları
- Atık su arıtma tesisleri
- Kot altındaki mekânlar
- Gemi mekânları.
Gemi mekânlarına su taşıtlarının ve yüzebilir içi boş cisimlerin tüm
mekânları dâhildir, özellikle de gemilerdeki çiftli zeminlerin hücreleri, su,
safra ve yük tankları, yük ambarları, ambarlar, şaft tüneli, ara bölmeler,
bölme holleri, yüklükler, sintineler, zincir kutuları, ön ve arka boşluklar;
duba, yüzer havuz, savak kapakları ve başka yüzer içi boş hacimlerin hücreleri.
2.4 Doğal havalandırmanın sıklıkla engellendiği uygulama teknikleri
örneğin şunlardır:
- Yüzeylerin yalıtılması (örn. parke cilalama)
- Yüzeylerin yapıştırılması (örn. yer döşemesi uygulaması).
2.5 Atmosfer koşulları altında ateş alma gerçekleştikten sonra yanma
sürecinin yanmamış olan karışımın tamamına aktarıldığı, hava ile yanıcı
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gazlardan, buharlardan, sislerden veya tozlardan oluşan bir karışım patlayıcı ortam kabul edilir.
2.6
(1) Tehlikeli muhtemel patlayıcı ortam ise tehlikeli miktardaki patlayıcı ortamdır.
(2) Bir karışım miktarı, ateş alması halinde patlamanın doğrudan
veya dolaylı etkisi ile kişilerin yaralanabilecekse, tehlikeli kabul edilir. 10 litreden fazla olan bileşik miktardaki patlayıcı
atmosfer kapalı mekanlarda, mekan boyutundan bağımsız olarak, daima tehlikeli muhtemel patlayıcı ortam olarak görülmelidir.
(3) Daha küçük miktarlar da, eğer çok yakınlarında insanlar bulunuyorsa, doğrudan tehlikeli olabilirler.
(4) 100 m³’den küçük olan mekânlarda da 10 litreden küçük
olan miktarlar doğrudan riskli kabul edilmelidir. Bu türden
mekânlarda, mekân hacminin on binde birinden fazla olan patlayıcı ortamın doğrudan riskli olduğu pratik kuralına dayanılarak kabaca bir tahminde bulunulabilir, yani buna göre örn. 80
m³ hacmindeki bir mekânda 8 litreye karşılık gelir.
(5) Çoğu yanıcı tozlarda zeminin tamamına eşit olarak yayılmış ve
kalınlığı 1 mm’den az olan bir toz çökeltisi, tozadığında normal
yükseklikteki bir mekânı patlayıcı toz/hava karışımıyla tamamen doldurmaya yeterlidir (bkz. patlamadan korunma direktifleri).
2.7 Patlama tehlikesi olan yerler, içlerinde patlama tehlikesi olan,
yani yerel koşullar ve işletme koşulları nedeniyle tehlikeli ortamların ortaya çıkabileceği yerlerdir.
2.8 Bölgeler
2.8.1 Patlama riski olan yerler, tehlikeli muhtemel patlayıcı ortam
oluşma olasılığına göre bölgelere ayrılırlar.
2.8.2 Gazlar, buharlar veya havada asılı duran maddeler nedeniyle
patlama riski olan yerler için
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- Bölge 0
içlerinde gaz, buhar veya havada asılı duran maddeler nedeniyle tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamın sürekli veya uzun
süreli olarak mevcut olduğu yerlerdir.
- Bölge 1
içlerinde gaz, buhar veya havada asılı duran maddeler nedeniyle tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamın ara sıra ortaya
çıkmasının beklendiği yerlerdir.
- Bölge 2
içlerinde gaz, buhar veya havada asılı duran maddeler nedeniyle tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamın nadiren ve o
zamanda da ancak kısa süreli olarak ortaya çıkmasının beklendiği yerlerdir.
2.8.3 Yanıcı tozlar nedeniyle patlama riski bulunan yerler için:
- Bölge 10
içlerinde toz nedeniyle tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamın
uzun süreli olarak veya sık sık mevcut olduğu yerlerdir.
- Bölge 11
içlerinde çökelmiş tozun ara sıra tozaması nedeniyle tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamın kısa süreli olarak ortaya
çıkmasının beklendiği yerlerdir.
2.9
(1) Patlama sınırları (veya ateşleme sınırları) olarak hava içinde
bulunan yanıcı unsurların harici ateşlemeden sonra yanma tepkisinin henüz kendi başına yayılamayacak düzeydeki hacimleri
veya ağırlık oranları tarif edilir. Karışımın yanıcı madde oranına
göre “alt patlama sınırı (APS)” ve “üst patlama sınırı (ÜPS)”
ayırt edilir. Alt ve üst patlama sınırı arasında, harici ateş almadan sonra yanma tepkimesinin kendiliğinden -yani dışarıdan
enerji veya hava ya da yanıcı madde girişi olmadan- yayıldığı
(patlama) “patlama aralığı” bulunmaktadır.
(2) Alt patlama sınırı (APS) için örn. CHEMSAFE veri bankasında(35)
değerlendirilmiş güvenlik tekniği referans büyüklükleri ile Na172
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bert ve Schön tarafından derlenmiş “Yanıcı gazlara ve buharlara ait güvenlik tekniği karakteristik değerleri”(36) derlemesinde
en yeni ekleme ile verilmiş olan değerler esas alınmalıdır.
2.10
(1) Eğer ölçümlerde (bkz. TMTK 402), TMTK 900 dokümanında belirtilmiş olan münferit tehlikeli maddelerin havadaki sınır değerlerine uyulduğu tespit edilmişse, sağlığa zararlı konsantrasyonların olduğu varsayılmaz.
(2) Madde karışımlarında TMTK 403 dikkate alınmalıdır. Münferit
bileşenlerin havadaki sınır değerlerine uyulması bir riski dışlamaz (bkz. madde 8.2, paragraf 2).
(3) Hidrokarbon karışımlarında TMTK 404 dikkate alınmalıdır.
(4) TMTK 905 uyarınca olan kanserojen ve mutajen tehlikeli maddelerde, bu maddelerin kullanımı hakkındaki Tehlikeli Madde
Yönetmeliği Madde 36 ve 37 uyarınca ek araştırma yükümlülüğü ile koruyucu tedbirler ve korunma tedbirleri dikkate alınmalıdır (kullanım kısıtlamaları için bkz. madde 6).
2.11 Uyarıcı eşik hava sınır değeridir, birbirinden farklı sınır değerlerinde, şayet münferit hallerde başka bir düzenleme yapılmamışsa, daha
düşük olan değerdir.
3 Belirli işlerin yasaklanması
3.1 Madde 1, paragraf 1 altındaki işlerin yürütüldüğü sırada söz konusu mekânlar içinde
1. yalnız işlerin aksamadan yürümesi için gerekli olan miktarda
tehlikeli madde ve preparat hazır bulundurulabilir,
2. tehlikeli preparatlar hazırlanamaz. Proses tekniği bakımından iş yerinde imal edilmesi gerekliyse, bu şart geçerli değildir,
3. boya, kaplama maddesi ve yapıştırıcı uygulamaya yarayan
(35) DECHEMA, Abteilung Information und Datenbank, Theodor-Heuss-Allee 25,
60486 Frankfurt adresinden ulaşılabilir
(36) Deutscher Eichverlag GmbH, Burgplatz 4, 38100 Braunschweig adresinden tedarik edilebilir
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aletlerin çözücü maddelerle temizlenmesi işleri yapılamaz.
Bu şart proses tekniği bakımından aletlerin durulanması için
geçerli değildir,
4. işlerin yürümesi için gerekli olmadıkça ve tehlikeyi artırmaksızın uygulanamadıkça, madde 1, paragraf 1 altında anılan
işlerle eşzamanlı olarak başka işler yürütülemez,
5. mekan içinde tehlikeli muhtemel patlayıcı ortam olması
beklendiği sürece, madde 1, paragraf 1 altında anılan işler
tamamlandıktan sonra başka işler yapılamaz,
6. mekan içinde azami iş yeri yoğunluğu veya teknik referans
yoğunluk değeri aşılmış olduğu ve oksijen yetersizliği devam ettiği sürece, madde 1, paragraf 1 altında anılan işler
tamamlandıktan sonra solunum cihazı olmadan başka işler
yapılamaz,
7. mekan içinde çalışan kişiler bulunduğu sürece iç cidarlar
veya montaj parçaları tehlikeli parçalanma ürünleri oluşacak kadar ısıtılamazlar. (diğer yasaklar için bkz. madde 9.7)
3.2
(1) Madde 3.1 No. 4, 5 ve 6 uyarınca olan yasaklar, mekanların
içinde azami işyeri yoğunluğunun veya teknik referans yoğunluğunun aşılmadığı veya tehlikeli muhtemel patlayıcı ortam
oluşmasının mümkün olmadığı ve yeterince oksijen bulunan
yerlerde geçerli değildirler.
(2) Bu koşullar örneğin aşağıdakiler sayesinde temin edilebilir:
- Otomatik düzeneklerle sürekli yoğunluk ölçümü (örn. gaz
uyarı cihazı)
- Havalandırmanın denetlenmesi
- Tekrarlanan tekil yoğunluk ölçümleri.
(3) Ek olarak,
- uygulama alanı maddesi altında anılan işlerin yürütüldüğü ve
tehlikeli muhtemel patlayıcı ortam oluşabilen yerlerin, başka işlerin yapıldığı yerlerden en az 10 m’lik ufki güvenlik
mesafesi kadar uzak olması,
- uygulama alanı maddesi altında anılan işlerin yürütüldüğü
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yerlerin üzerinde ve altında eşzamanlı olarak başka işlerin
yapılmaması,
- güvenlik mesafesi ile belirlenmiş olan bölge içine ateşleyici
kaynakların (örn, kaynak veya taşlama kıvılcımı) girmemesi
sağlanmalıdır. Mevcut ateşleyici kaynaklar uygulama alanı
maddesi altında anılan işlere başlanmadan önce bertaraf
edilmelidirler (örn. elektrikli cihazların fişleri çekilmelidir),
- güvenlik mesafesi çalışmaya başlamadan önce belirlenmeli ve
işaretlenmelidir, örn. levhalarla, güvenlik şeridiyle.
4 Temel yükümlülükler / işlerin yönetilmesi ve denetlenmesi
4.1
(1) Bir madde, bir preparat veya bir mamul kullanan işveren, bunun öngörülen kullanım bakımından bir tehlikeli madde olup
olmadığını tespit etmek zorundadır. Başka bir bilgiye sahip olmayan işveren, ambalaj üzerinde bulunan bir işaretin ve ekli
bir broşür veya güvenlik bilgi formundaki bilgilerin doğru olduğunu kabul edebilir. Cümle 1 uyarınca yapılan tespitin sonucu,
şayet bu bağlamda tehlikeli madde tespit edilmiş ise, talep
edilmesi halinde, yetkili makama ibraz edilmelidir.
(2) İşveren, kendisinin öngörmüş olduğundan daha düşük bir sağlık riski olan madde, preparat veya mamullerin tedarik edilip
edilemeyeceğini araştırmak zorundadır. Şayet kendisinden bu
maddeleri, preparatları ve mamulleri kullanması beklenebilecekse ve çalışanlarının hayatının ve sağlığının korunması için
ikame gerekliyse, bu maddeleri kullanmalıdır. Çalışanların
hayatının ve sağlığının işyerinde tehlikeli maddelerin ortaya
çıkmasından dolayı ileri gelen risklere karşı korunması başka
tedbirlerle sağlanamıyorsa, işveren üretim ve kullanım sürecini değiştirmek veya tehlikeli maddelerin düşük emisyonlu
kullanım şekillerini kullanmak yoluyla, bunların işyerinde açığa
çıkmasının engellenmesinin veya azaltılmasının olanaklı olup
olmadığını araştırmak zorundadır. Bu teknik olarak mümkünse
ve işverenden de talep edilebilir ise, işveren gerekli süreç değişimini yapmak veya düşük emisyonlu olan kullanım şekillerini
kullanmak zorundadır. Cümle 1 ve 3 uyarınca yapılan kontrollerin sonucu yazılı olarak kayda geçirilmeli ve talep edilmesi
halinde yetkili makama ibraz edilmelidir.
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(3) İşveren paragraf 1 uyarınca saptanmış olan tehlikeli maddelerin hepsinin çizelgesini tutmakla yükümlüdür (bkz. TMTK 222).
(4) İşveren çalışanları tehlikeli maddelerle ilişkili işlerde çalıştırmadan önce, gerekli tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla, kullanımla ilişkili olan tehlikeleri saptamak ve değerlendirmekle
yükümlüdür. Tehlikeli maddelerle çalışılırken ortaya çıkabilecek tehlikelerin savuşturulması için hangi tedbirlerin alınacağını tehlikeli maddelerle çalışmaya başlanmadan önce işveren
düzenlemelidir.
(5) Araştırma sırasında kaza önleme yönetmeliği “genel talimatlar”(37) ve “kaplar ve dar mekanlar içinde çalışma direktifleri”
uygulanmalıdır. Özellikle kaplar ve dar kapalı mekânlarda çalışma konusunda,
1. mekanın hangi maddeleri içerdiği veya çalışma sırasında içerebileceği tespit edilmelidir,
2. mekan içinde hangi montaj parçalarının olduğu tespit edilmelidir,
3. maddelerin tehlikeli yoğunluklarda veya miktarlarda veya
tehlikeli sıcaklıklarla veya basınçlarla mekan içine girebileceği giriş ve çıkış yollarının etkili şekilde kesilmiş olması
temin edilmelidir,
4. işçiler içine girmeden önce mekanın mümkün olduğunca tehlikeli maddelerden arındırılması temin edilmelidir,
5. yazılı bir çalışma izni gereklidir.
Bunlardan başka, ortaya çıkan tehlikeli atıkların usulüne uygun olarak
bertaraf edilmesi sağlanmalıdır.
(6) İşveren, tehlikeli maddelerle çalışmayla ilgili olarak insana
ve çevreye yönelik tehlikeler konusunda uyarılar ve gerekli
koruyucu tedbirlerle davranış kurallarını içeren iş sahası ve
maddeyle ilişkili işletme talimatı hazırlamalıdır; ortaya çıkan
tehlikeli atıkların usulünce bertaraf edilmesine de değinilmelidir. İşletme talimatı anlaşılır şekilde ve çalışanların dilinde
hazırlanmalı, iş yerinde uygun bir yerde ilan edilmelidir. İşletme talimatında, tehlike durumundaki davranışlar ve ilk yardım
hakkında talimatlar da bulunmalıdır.
(37) Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße 449, 50939 Köln adresinden
tedarik edilebilir.
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(7) Tehlikeli maddelerle ilgili işlerde çalıştırılacak olan çalışanlar
işletme talimatı yardımıyla ortaya çıkacak tehlikeler ve korunma tedbirleri hakkında güvenlik eğitiminden geçirilmelidirler.
Doğurgan yaştaki kadın çalışanlar ek olarak hamilelik konusundaki olası tehlikeler ve çalışma kısıtlamaları hakkında bilgilendirilmelidirler. Güvenlik eğitimleri çalışmaya başlamadan önce
ve bunun ardından en az yılda bir kez sözlü olarak ve işyeri
özellikleri göz önünde bulundurularak verilmelidirler. Güvenlik eğitimlerinin içeriği ve zamanı yazılı olarak tespit edilmeli,
eğitimi alanlar tarafından imzalanmak suretiyle onaylanmalıdır. Güvenlik eğitimi belgeleri iki yıl saklanmalıdır.
(8) İşletme talimatları ve güvenlik eğitimleri TMTK 555 uyarınca
hazırlanmalı ve uygulanmalıdırlar. Çalışanların güvenlik eğitimi
– değişen iş sahaları ile ilişkili olarak da – en az şunları kapsamalıdır:
- Olası riskler
- Kaza veya işletme arızaları halinde davranış
- Kurtarma araçlarının kullanımı
- Solunum cihazlarının kullanımı.
4.2
(1) Gemi mekanlarında ve yüzer tesislerin mekanlarında temizlik
ve artık miktarların bertaraf edilmesi işlerine başlanmadan
önce işveren,
1. olası tehlikelerin bir uzman tarafından tespit edilmesini sağlamalıdır,
2. bu tespitin sonucunu yazılı olarak kayda geçirmelidir (bkz.
“Gemi inşası” kaza önleme yönetmeliği (VBG 34)1).
(2) Uzman, ihtisas eğitimi ve deneyimleri temelinde kapalı mekanlar ve kaplar içinde yüzey işleme alanında özel bilgi sahibi
olan ve ilgili resmi iş güvenliği yönetmelikleri, kaza önleme
yönetmelikleri, direktifler ve genel kabul görmüş teknik kurallar (örn. DIN standartları, VDE hükümleri, Avrupa Birliği üye
devletlerinin veya diğer Avrupa Ekonomik Topluluğu Anlaşması
taraf devletlerinin diğer teknik kuralları) hakkında bilgi sahibi
olan kimsedir. Yangına, parlamalara ve patlamalara, sağlığa yönelik tehlikelere ve çevreye yönelik tehlikelere yol açabilecek
maddelerin mevcut olup olmadığını inceleyip uzman gözüyle
değerlendirebilmelidir.
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4.3
(1) İşveren, madde 1, paragraf 1 altındaki işlere başlanmadan önce
güvenilir, işlere ve bunlarla birlikte ortaya çıkacak risklere ve
gerekli koruyucu tedbirlere aşina olan bir kişiyi gözetmen olarak görevlendirmelidir.
(2) Gözetmen özellikle,
1. ancak işletme talimatında belirlenmiş olan tedbirler alındıktan sonra işe başlanmasını,
2. çalışma sırasında izin verilen havadaki sınır değerlerin sınırlar altında kaldığının saptanmasını,
3. çalışma sırasında çalışanların öngörülmüş olan kişisel koruyucu donanımları kullanmalarını,
4. her zaman için mekanın hızla terk edilebilmesinin olanaklı
olmasını,
5. yetkisiz kişilerin iş yerinden uzak tutulmasını ve
6. madde 4.1 paragraf 5 No. 5 veya madde 4.2 paragraf 1 altında tarif edilen durumlarda yazılı çalışma izninde belirlenmiş
olan tedbirlerin alınmış olmasını temin etmelidir.
(3) Gözetmen olarak yalnız, ihtisas eğitimi ve deneyimleri temelinde kapalı mekanlar ve kaplar içinde yüzey işleme alanında
yeterli bilgi sahibi olan ve ilgili resmi iş güvenliği yönetmelikleri, kaza önleme yönetmelikleri, direktifler ve genel kabul
görmüş teknik kurallar (örn. DIN standartları, VDE hükümleri,
Avrupa Birliği üye devletlerinin veya diğer Avrupa Ekonomik
Topluluğu Anlaşması taraf devletlerinin diğer teknik kuralları)
hakkında, kapalı mekânlar ve kaplar içindeki yüzey işleme işlerinde durumun çalışmak için güvenli olduğunu yargılayabilecek
kadar bilgi sahibi olan kimseler görevlendirilebilir.
(4) Paragraf 3 uyarınca gerekli bilgiler bir kursa (kurs müfredatı
için bkz. bu TMTK dokümanı Ek 1) başarıyla katılmak yoluyla
da edinilebilirler.
4.4 Madde 4.1 paragraf 5 No. 5 uyarınca yazılı çalışma izni gerekli değilse, madde 4.1 ila 4.3 arasındaki görevlerin yerine getirilmesi için
bir kontrol listesi kullanılmalıdır. Bu kontrol listesi örn. aşağıdaki şekilde
olabilir.
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Kontrol Listesi
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 evet

 gerekli değildir

1. Vardiya

2. Vardiya

3. Vardiya

İşveren veya görevli

 evet, ………………. tarihinde
Tarih

İmza

…………………………………………………………………..

7. Çalışmanın türü ve kapsamı koordinatöre ve ilgili tüm şirketlere bildirildi mi?

6. Ölçümler için uzman olarak görevlendirilen kişi: .....................................................................................

5.  Çalışma talimatı gözetmenin elinde mevcuttur

...................................................................................................................................................

4. Gözetmen olarak görevlendirilen kişi:

3. Çalışanlar özel tehlikeler, işyeri koşulları, tehlikeli madde özellikleri ile korunma ve kurtarma tedbirleri hakkında
bilgilendirildiler mi?
Evet, ………………… tarihinde

2. İçine kimse girmeden önce mekan mümkün olduğunca boşaltılmış mıdır?

1. Maddelerin tehlikeli yoğunluklarda veya miktarlarda veya tehlikeli sıcaklıklarla veya basınçlarla mekan içine girebileceği
giriş ve çıkış yolları etkili şekilde kesilmiş midirler?
 evet
 gerekli değildir

Çalışmaya Başlamadan Önce Alınacak Güvenlik Tedbirleri: (işveren/görevli tarafından doldurulacak)

		

2

...................................................................................................................................................

6. Hangi düzenekler (karıştırıcı vs.) mekanda bulunmakta ve çalışma sırasında mekana getirilebilmektedir:

5. Hangi giriş açıklıkları vardır: ................................... Sayısı ve büyüklükleri: ..........................................

4. Alevlenme noktası/APS: ..................... MAK/TRK Değeri: ................ Ciltten emilim tehlikesi:  evet  hayır

3. Hangi maddeler mekanda bulunmakta, mekana girebilir veya mekanda oluşabilir: ............................................

2. Mekanın Adı: Mekanın Büyüklüğü:

Tehlikeli Maddelerle Çalışılması
Firma
1
1. Proje/Çalışma Yeri.........................................................................................................................

TMTK 507 Uyarınca Yüzey İşleme ve Temizlik İşlerinde
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5

4

3

 Elektrikli ışıldak ve cihazlar......................................
 Tehlikeli bölge güvenliği sağlandı:...............................
 Donanımlar kapatıldı ve emniyete alındı.......................
 Güvenlik sorumlusu................................................

 Solunum koruma.....................................

 Koruyucu giysi........................................

 Yangın ve patlama güvenliği.......................

 Yangın söndürme ve kurtarma araçları...........
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………………………………………
Gözetmen

…………………………

Tarih

İşveren veya görevli

………………………………………

Madde 2-4 uyarınca olan güvenlik tedbirlerini çalışma öncesinde, sırasında ve sonrasında kontrol ettim

 Diğer tedbirler......................................

 Koruyucu tedbirlerin kaldırılması ...............

 Teknik havalandırma...............................

kontrol edilecek)

Çalışma Sonrasında Güvenlik Tedbirleri (işveren tarafından çalışma talimarına göre belirlenecek ve gözetmen tarafından

 Uyarı cihazları.......................................

 Giriş açıklıkları.......................................

 Mekân havasında yoğunluk ölçümü..............................

 Teknik havalandırma................................

çalışma öncesinde ve sırasında kontrol edilecek)

Çalışma Sırasındaki Güvenlik Tedbirleri (işveren tarafından çalışma talimarına göre belirlenecek ve gözetmen tarafından
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4.5
(1) Madde 1, paragraf 1 altında anılan işlerde mekan dışında hazır
bulunan güvenilir bir güvenlik sorumlusu ile sürekli irtibat mevcut olmalıdır. Güvenlik sorumlusu her zaman yardım çağırabilecek durumda olmalıdır. Mekandan kapılarla çıkılabiliyorsa,
güvenlik sorumlusuna gerek yoktur.
(2) Genelde sürekli irtibat göz temasıyla sağlanır. Göz teması
mümkün değilse, örn. konuşma bağlantısı veya sinyal ipleri ile
sürekli irtibat temin edilebilir.
5 Çalışmaların eşgüdümü
(1) Bir işveren madde 1, paragraf 1 altında anılan türden işleri bir
başka işverene ihale ediyorsa, karşılıklı tehdit oluşturmaktan
kaçınılması için gerekli olması halinde, işlerin eşgüdümünü sağlayacak bir personel (koordinatör) atamalıdır. Bu kişinin kendi
çalışanları ve diğer çalışanlar karşısında emir yetkisine sahip
olmasını temin etmelidir.
(2) Bir işveren, zaman ve yer bakımından başka işverenlerin işleriyle çakışan işler almışsa, karşılıklı tehdit oluşturmaktan kaçınılması için gerekli olması halinde, diğer işverenlerle eşgüdüm
sağlamakla yükümlüdür.
(3) Eşgüdümün sağlanması için en azından çalışmanın türü ve kapsamının çalışma başlamadan yeterli bir süre önce ilgili işverenlerin hepsine bildirilmesi gerekmektedir.
6 Kullanım kısıtlamaları
Aşağıda belirtilen düzenlemeler tehlikeli maddeler için kapalı
mekânlardaki yüzey işleme ve temizlik işlerinde dikkate alınması gereken
kullanım kısıtlamaları içermektedirler:
- Tehlikeli Madde Yönetmeliği Ek IV uyarınca üretim ve kullanım yasağı olan maddeler
Asbest

Ek IV

No.

1

Arsen ve bağları		

No.

3

Benzol		

No.

4

Antifouling boyalar		

No.

5

Kurşun karbonatlar		

No.

6
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Cıva ve bağları		

No.

7

Kalay organik bağları		

No.

8

Alifatik klorohidrokarbonlar		

No. 11

Pentaklorfenol ve bağları		

No. 12

Karbolineum		

No. 13

Poliklorlu bifeniller, poliklorlu terfeniller		

No. 14

Kadmiyum ve bağları		

No. 17

- ‘Kumlama işleri’ kaza önleme yönetmeliği (VBG 48)
- Federal emisyon koruma kanunu uygulama yönetmeliği (2.
BİmSchV)
- (Kolay uçucu halojen hidrokarbonların emisyon sınırlamasına
ilişkin yönetmelik).
7 Giriş açıklıkları
(1) Madde 1, paragraf 1 altında anılan işlere, ancak söz konusu
mekân, mekânın hızla terk edilmesine ve yaralananların her
zaman kurtarılmasına elveren türde, boyutta, sayıda ve konumda giriş açıklığına sahip olması halinde başlanabilir.
(2) Kapılar ve geçitler iş mahalleri yönetmeliğine ve iş mahalleri direktifine uygun olmalıdır. Kapı veya geçidi olmayan
mekânların en az 0,60 x 0,60 m olan en az iki giriş açıklığı bulunmalıdır. Yapısal nedenlerden dolayı bu şartlar sağlanamıyorsa, en az paragraf 3 altında verilen boyutlara uyulması şartıyla
bu mekânlarda çalışılabilir. Yetkili makamın talep etmesi halinde işveren zorunlu yapısal nedenleri kanıtlamak zorundadır.
(3) Kaplar hariç olmak üzere,
1. en az 0,20 m² büyüklüğünde en az iki giriş açıklığı varsa ve
ölçülerden hiçbiri 350 mm’den az değilse; mekanın bölünmüş olması halinde, bölme duvarlarındaki açıklıklar için de
geçerlidir,
2. açıklıklar mümkün olduğunca mekanın karşılıklı iki ucunda
bulunuyorlarsa, paragraf 1 şartı sağlanmış kabul edilir.
Cümle 1’den farlı olarak,
1. mekanın ana ölçülerinden hiçbiri 3 m’den büyük değilse veya
2. mekanın ana ölçülerinden hiçbiri 35 m’den büyük değilse,
açıklık en az 0,50 m² büyükse ve açıklığın ölçülerinden hiç182
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biri 500 mm’den küçük değilse, açıklık mekanın her yerinden engelsizce başka montaj parçalarının bölme duvarları,
çalışma iskeleleri veya benzerleri arasında kolayca erişilebiliyorsa, bir tane açıklık olması yeterlidir.
(4) Kaplarda giriş açıklığı en az
1. Nominal çap 600 veya
2. eğer manşon yüksekliği 250 mm’den fazla değilse, nominal
çap 500
olmalıdır. Aşağıdaki asgari mesafelere uyulmalıdır:
1. Giriş açıklığı kabın tepesindeyse – tavan ve diğer yapı parçalarıyla arasında 600 mm
2. Giriş açıklığının serbest açıklık en az 600 mm ise – tavan ve
diğer yapı parçalarıyla arasında 500 mm (bkz. TRbF 210).
Eğer bu asgari mesafelerin altında kalınırsa, paragraf 7 uyarınca özel tedbirlerin alınması gerekmektedir.
(5) Paragraf 4’den farklı olarak, 01 Ekim 1986 tarihinde işletilmiş
olan, hacmi 10 m³’e kadar olan kaplarda, eğer
1. boyutları en az 350 mm x 450 mm ise ve
2. manşon yüksekliği 150 mm’den büyük değilse ve
3. kabın nominal çapı en az 100 olan ek bir havalandırma açıklığı varsa ve
4. kap içindeki atmosferde azami işyeri yoğunluğunun veya
teknik referans yoğunluğunun aşılmadığı ve yeterli oksijen
olduğu kanıtlanmışsa, en az bir giriş açıklığı olması yeterlidir.
(6) Gemi mekanlarında ve hidrolik tesislerin tahrik su yolları ve
benzeri su yollarındaki bakım işlerinde, eğer
1. yapısal özellikler veya güvenlik tekniği hükümleri nedeniyle mevcut açıklıklar genişletilemiyor veya ek olarak yeterli
açıklıklar imal edilemiyorsa ve
2. işveren tarafından söz konusu mekanlarda çalışmak üzere,
münferit hallerde gerekli özel koruyucu tedbirleri içermek
zorunda olan, yazılı izin verilmişse, paragraf 2 ve 3’ten farklı bir uygulamaya izin verilir.
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(7) Eğer örnek olarak,
- mekânlarda çalışmak üzere bedeni uygun boyutta olan çalışanlar seçilmişse ve
- mekân içinde çalışan kişinin olası bir kurtarma gerekliliği için
uygun beden büyüklüğüne sahip yardımcı kişiler kolayca bulunabiliyorsa ve
- kurtarma için teknik ekipman hazır bulunuyorsa, özel tedbirler alınmış kabul edilir.
8 Teknik havalandırma tedbirleri
8.1
(1) Çalışanlar ancak mekanda yeterli teknik havalandırma varsa
madde 1, paragraf 1 altında anılan işlerde çalıştırılabilirler.
(2) Kapı, geçit veya pencere gibi yeterli boyutta havalandırma
açıklığı olan mekanlardaki çalışmalarda, az miktarda tehlikeli
madde ile küçük çaplı işlerin yürütülmesinde doğal havalandırma yeterli olabilir.
8.2
(1) Havalandırma, eğer en son teknik düzeydeyse ve örn. azami
işyeri yoğunluğu veya teknik referans yoğunluğu aşılmıyorsa,
yeterli kabul edilir. Madde karışımları için bkz. TMTK 403 ve
TMTK 404.
(2) Havalandırma yoluyla ayrıca
1. patlayıcı ortam oluşmaması ve
2. oksijen yetersizliği meydana gelmemesi temin edilmelidir.
(3) Eğer gazların, buharların ve havada askıdaki tozların hava ile
oluşturdukları karışımdaki yoğunluğu mekanların her yerinde
alt patlama sınırının %50’sinin üzerine çıkamıyorsa, tehlikeli
muhtemel patlayıcı ortam oluşumu oluşması önlenmiş sayılır.
(4) Mümkün olduğunca çözücü madde oranı düşük veya çözücü
madde içermeyen kaplama maddeleri kullanılmalıdır.
(5) İçinde hala artık tehlikeli maddeler bulunan mekanlar ve kapların içleri, bunlar havalandırılmadan önce, havayla taşınan tehlikeli maddelerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi için uygun
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yöntemlerle mümkün olduğunca boşaltılmalıdır (örn. en son
teknikle tank durulama yöntemiyle).
8.3
Örneğin kaplama uygulama (boyama) işleri ve yapıştırma işleri sırasında eğer
1. teknik havalandırmanın boyutlandırılması için, uygulanan
çözücü madde miktarının(38) (uygulama için gerekli zamana
orantılı olarak) her bir kilosu başına 2500 m³ asgari hava
oranı esas alınırsa veya
2. teknik havalandırmanın boyutlandırılması için gerekli asgari
hava oranı mekan içindeki zararlı madde yoğunluğunun ölçülmesi temelinde belirlenirse, madde 8.2 paragraf 1 şartı
yerine getirilmiş sayılır.
8.4
(1) Örneğin kaplama uygulama (boyama) işleri ve yapıştırma işleri
sırasında eğer teknik havalandırmanın boyutlandırılması için
aşağıdaki asgari hava oranı esas alınırsa, madde 8.2 paragraf 2
şartı yerine getirilmiş sayılır:
Uygulanan çözücü madde miktarının (uygulama için gerekli zamana orantılı olarak) her bir kilosu başına 300 m³.
(2) Asgari hava oranı kullanılan tehlikeli maddenin alt patlama sınırı (APS) yardımıyla aşağıdaki formüle göre de hesaplanabilir:
f∙k
Vmin = (DIN 1946 Bölüm 2’ye göre)
czul
Vmin

Gerekli asgari hava oranı (hava akımı) [m³/h]

k

Yanıcı tehlikeli maddelerin tüketimi [g/h]

CZul

Yanıcı maddelerin mekan içinde izin verilen yoğunluğu
[g/m³]

- kullanılan yanıcı tehlikeli maddenin alt patlama sınırının
%50’si veya 20 g/m³ f

Güvenlik katsayısı

(38) Asgari hava oranı kullanılan her 100 ml/m³ çözücü madde için olan MAK değerini temel almaktadır.
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Hava akım koşulları elverişli olmayan mekânlarda f = 5, örn. içinde
montaj parçası olan gemi mekânları ve kaplar, köprü kirişleri vb.
8.5
(1) Havalandırma için temiz hava kullanılmalıdır. Temiz hava dış
hava kalitesinde olmalıdır. Giren hava gereği halinde ısıtılmalıdır. Yağ ve zararlı madde içermiyorsa ve yeterince genleşmişse,
havalandırma için basınçlı hava kullanılabilir.
(2) Mekan havalandırması için oksijen veya oksijen oranı yüksek
hava kullanılmamalıdır.
8.6 Hava girişi, mekanın tamamı dolaşılacak ve çalışanlar mümkün
olduğunca temiz hava akımı içinde çalışacak şekilde tasarlanmalıdır. Çukurların, kanalların ve benzeri derin yerlerin iyi havalandırılmasına özellikle dikkat edilmelidir.
8.7 Normalde teknik havalandırma hem temiz hava girişini hem de
kirli havanın def edilmesini kapsamalıdır. Teknik havalandırmanın yalnız
bir türü (havalandırma veya hava tahliye) mümkünse, basma yerine emme
tercih edilmelidir, çünkü emiş yoluyla zararlı maddeler kontrollü olarak
def edilmektedir ve dolayısıyla kişilerin zarar görmesinden kaçınılmaktadır.
8.8 Çözücü madde buharları normalde oluştukları yerde veya mekandaki en derin noktadan emilmelidirler. Emiş için, çözücü madde buharlarının solunan havaya karışmaması sağlanmalıdır.
8.9 Def hava içinde azami işyeri yoğunluğunun veya teknik referans
yoğunluğunun aşılması veya tehlikeli muhtemel patlayıcı ortam olması
bekleniyorsa, def hava çalışanlar veya üçüncü şahıslar tehlikeye sokulmayacak şekilde iletilmelidir.
8.10
(1) Havalandırmanın etkililiği denetlenmelidir. Bunun için örneğin
- otomatik düzeneklerle sürekli yoğunluk ölçümü
- tekrarlanan tekil yoğunluk ölçümleri
- hava oranına uyulması kontrolü sağlanabilir.
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Denetim gözetmen tarafından yapılmalı veya yaptırılmalıdır (bkz.
madde 4.3 paragraf 2).
(2) Tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamın tespit edilmesi için gerekli ölçüm düzenekleri akredite bir denetim kuruluşunca uygun bulunmuş olmalıdırlar. Almanya’daki akredite denetim kuruluşları örneğin:
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Unter
den Eichen 87, 12205 Berlin ve DMT Fachstelle für Sicherheit - Prüfstelle für Grubenbewetterung, Franz-Fischer-Weg 61,
45307 Essen.
(3) Havalandırma etkisiz olduğunda, çalışma derhal durdurulmalı
ve gerekiyorsa mekan terk edilmelidir.
(4) Yeniden çalışmaya başlamadan önce havalandırmanın etkili
olup olmadığı kontrol edilmelidir.
8.11
(1) Havalandırma tedbirleri hiç veya yeterince etkili uygulanamıyorsa ve dolayısıyla sağlığa zararlı gaz, buhar veya havada asılı
madde yoğunlukları ortaya çıkabiliyorsa, madde 10 uyarınca
kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır.
(2) Tehlikeli muhtemel patlayıcı ortam oluşması mümkünse, ek
olarak madde 9 uyarınca patlamadan korunma tedbirlerinin
alınması gereklidir.
8.12
(1) Havalandırma, madde 1 paragraf 1 altında anılan işler tamamlandıktan sonra, mekanlar içindeki işyeri yoğunluğu veya teknik referans yoğunluğu altına düşmediği sürece veya tehlikeli
muhtemel patlayıcı ortam oluşup kişilere yönelik bir tehdit
oluşturduğu sürece devam ettirilmelidir.
(2) İşlerin tamamlanmasından sonraki havalandırma süresi normalde üretici tarafından belirtilmiş olan kuruma süresinin (dokunulabilir kuruluk) iki katı olarak hesaplanmalıdır.
(3) Başka işlere başlamadan önce gözetmen tarafından ölçüm yapılarak mekanın madde 8 uyarınca yeterince havalandırılmış olup
olmadığı tespit ettirilmelidir.
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9 Patlamadan korunma için tamamlayıcı tedbirler
9.1 Madde 1 paragraf 1 altında anılan işler sırasında madde 8 uyarınca olan havalandırmanın hiç veya yeterince etkin uygulanamamasından
dolayı tehlikeli muhtemel patlayıcı ortam mevcutsa veya oluşabilecekse,
özel patlamadan korunma tedbirlerinin alınması gerekmektedir.
9.2
(1) Madde 9.1 tanımına göre olan durumlarda patlamadan korunma direktiflerine (EX-RL ile örnekler külliyatı) uygun olarak
aşağıdaki koruyucu tedbirlerin alınması gereklidir.
(2) Tehlikeli muhtemel patlayıcı ortam olasılığı atıllaştırma (örn.
azot verilmek suretiyle) yoluyla da dışlanabilir. Atıllaştırma süreci denetlenmelidir. Madde 10.3 paragraf 2’ye göndermede
bulunulur.
(3) Tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamın nadiren ve o zaman da
yalnız kısa süreli ortaya çıkacağı (Bölge 2) bekleniyorsa, işletme gereği beklenen ateşleyici kaynaklardan, yani normal
arızasız işletme sırasında ortaya çıkabilecek olanlardan, kaçınılmalıdır. İşletme gereği beklenebilecek ateşleyici kaynaklar
örn. çalışmaları sırasında ateşleyici kıvılcım ortaya çıkan veya
yüzeyinde ateşleme sıcaklığının üzerinde sıcaklıklar oluşabilen
işletme araçlarıdır (örn. ısıtıcılı fan, gazlı boyler, pilot alev).
(4) Tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamın ara sıra ortaya çıkacağı (Bölge 1) bekleniyorsa, ayrıca normalde beklenti dahilinde
olan işletme arızalarından (sıkça ortaya çıkan işletme arızaları) kaynaklanan ateşleyici kaynaklardan kaçınılmalıdır. Bölge 1
içinde kullanılacak olan elektrikli işletme araçları, eğer bunlar için patlama tehlikesi olan mekanlarda elektrik tesisatları
hakkında yönetmelik(39) uyarınca uygunluk ve kontrol belgesi
düzenlenmişse, patlama korumalıdırlar.
(5) Tehlikeli muhtemel patlayıcı ortam sürekli veya uzun süreli olarak mevcutsa (Bölge 0), yukarıda anılan ateşleyici kaynaklara
ek olarak, nadiren ortaya çıkan işletme arızalarından kaynakla(39) Patlama tehlikesi olan mekânlarda elektrik tesisatları hakkında yönetmelik
(ElexV), tedariki için bkz. dipnot 1).
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nacak ateşleyici kaynaklardan da kaçınılmalıdır. Bölge 0 içinde
kullanılmasına izin verilen işletim araçları, VbF(40) madde 12
uyarınca model olarak Bölge 0 için izin verilmiş olanlardır.
9.3 Bölge 0 içinde çalışmaktan kaçınılmalıdır. Ancak Bölge 0 içindeki
işlerden kaçınılamıyorsa, bu işler yalnız özel güvenlik eğitimi almış personel tarafından ve Bölge 0 için izin verilmiş olan işletim araçları, aletler ve
kişisel koruyucu donanım ile yürütülebilirler.
9.4 Halen Bölge 0 içinde örnek olarak aşağıdaki işlerden kaçınılamaz:
Kapların karterlerinden yanıcı sıvıların alınması, patlama tehlikesini ortadan kaldırmak amacıyla taban ve duvarların temizlenmesi, yanıcı sıvıların
depolanmasına yarayan tamamen boşaltılmamış veya temizlenmemiş olan
kaplar içinde kısa süreli muayene işleri ve temizlik işlerinin kontrolü.
9.5 İçinde tehlikeli muhtemel patlayıcı ortam ortaya çıkabilecek
mekanlar başka mekanlarla açık bağlantı halindeyse, bağlantı açıklığının
hangi tarafındaki bölgenin patlama tehlikesi altında olduğu münferit olaya
göre belirlenmelidir. Bu açık havaya açılan açıklıklar için de geçerlidir.
9.6 İçinde tehlikeli muhtemel patlayıcı ortam ortaya çıkabilecek mekanlar altlarındaki mekanlarla açık bağlantı halindeyse, bunlar da genel
olarak patlama tehlikesi altında kabul edilirler.
9.7
(1) İçinde tehlikeli muhtemel patlayıcı ortam ortaya çıkabilecek
mekanlar veya bölgeler içinde ateşleme tehlikesi olan işler ve
sigara içmek yasaktır.
(2) Ateşleme tehlikesi olan işler örn. şunlardır:
Komşu cidarlarda kaynak işleri
İçinde tehlikeli muhtemel patlayıcı ortam ortaya çıkabilecek
mekânların açıklıkları yanında veya üzerinde ateşleyici kaynaklarla çalışma.
(3) İçinde tehlikeli muhtemel patlayıcı ortam ortaya çıkabilecek
mekanlar veya bölgeler içinde ısıtıcılar, vantilatörler veya baş(40) Yanıcı sıvılar hakkında yönetmelik (VbF), tedariki için bkz. dipnot 1).
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ka elektrikli cihazlar (gece akım kolektörü, buzdolabı, kapı
zili), eğer ilgili bölge için patlama korumalı değillerse, çalıştırılmamalı veya devreye sokulmamalıdır. Aynısı madde 9.5 veya
9.6 uyarınca patlama tehlikesi altında olduğu kabul edilen bitişik mekanlar için de geçerlidir.
9.8
(1) İşletme araçları, vantilatörler de dâhil olmak üzere, tehlikeli
maddenin özellikleri göz önünde bulundurularak, söz konusu bölge için
patlama korumalı olmalıdırlar.(41)
(2) Patlama tehlikesi olan mekan ve bölgeler DIN 4844 Bölüm 3 uyarınca – Ateş, açık ışık ve sigara içmek yasaktır – yasak levhası ile veya uygun uyarı panolarıyla (gereği halinde çok dilli) işaretlenmelidirler. Gereği
halinde bunlar güvenlik şeridi vb. ile emniyete alınmalıdırlar.
10 Kişisel koruyucu donanım
10.1
(1) Havalandırma tedbirleri uygulanamıyorsa – veya yeterince etkili değilse – ve azami işyeri yoğunluğu veya biyolojik işyeri
tolerans değeri altına düşülemiyorsa, işveren
1. etkili ve kullanım özellikleri bakımından uygun kişisel koruyucu donanım tahsis etmeli ve bunları kullanılabilir ve hijyenik bakımdan sorunsuz halde hazır bulundurmalı ve
2. çalışanların yalnızca iş sürecinin mutlak olarak gerektirdiği
kadar uzun süre çalışmasını ve bunun sağlığa uygun olmasını
sağlamalıdır.
Cümle 1 alerjik tepkilerin beklenildiği durumlar için de geçerlidir. Çalışanlar kendilerine tahsis edilen kişisel koruyucu donanımları kullanmak zorundadırlar. Solunum maskesi ve tüm beden koruyucu giysilerin kullanılması kalıcı çözüm olmamalıdır.
(2) TMTK 415 uyarınca kullanım sürelerine göndermede bulunulur.
(41) Yanıcı gaz, buhar veya sis içeren atmosferlerin iletimine yarayan vantilatörler hakkında direktif - VDMA 24169, Beuth Verlag, GmbH, Burggrafenstr. 4-10
12623 Berlin adresinden tedarik edilebilir.
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(3) Kanserojen maddelere maruz kalınmasından kaçınılamıyorsa,
işveren teknik referans yoğunluğunun altında kalınmasını temin etmelidir. Teknik referans yoğunlu altında kalınamıyorsa,
paragraf 1 uygun şekilde uygulanır.
10.2
(1) Çalışmaya başlamadan önce hangi kişisel koruyucu donanımların kullanılacağı işveren tarafından belirlenir.
(2) Çalışma sırasında kişisel koruyucu donanımların kullanılması
gözetmen tarafından denetlenir.
10.3
(1) Madde 10.1 uyarınca solunum koruması gerekliyse, ortamdan
bağımsız etki eden solunum cihazları, örn. basınçlı hortumlu
cihazlar, tüplü cihazlar, rejenerasyonlu cihazlar kullanılmalıdır.
(2) Paragraf 1 oksijen yetersizliğinde veya mekanın atıllaştırılması
halinde de geçerlidir.
(3) Emişli hortumlu cihazlar kullanılmamalıdır.
(4) Münferit hallerde solunum cihazı kullanma kuralları (ZH 1/701
ve ZH 1/606)(42) uyarınca onaylı filtreli cihazların kullanılmasına
izin verilir.
(5) Solunum cihazları ZH 1/701 kurallarına göre depolanmalı, temizlenmeli ve bakımı yapılmalıdır.
10.4 Ciltten emilim tehlikesi olan tehlikeli maddelerle çalışmada
(örn. tank temizliği) tüm vücudu örten uygun koruyucu giysi ve sızdırmaz
bağlantılı çizme ve eldiven kullanılmalıdır. Bu türden tehlikeli maddeler
örn. R 21, R 24 veya R 27 ile veya TMTK 900 dokümanında “Notlar” sütununda “H” ibaresi ile işaretlenmişlerdir.
10.5 Alerjik tepkime beklenen tehlikeli maddelerle çalışılırken, havadaki sınır değerinden bağımsız olarak madde 10.1 uyarınca koruyucu
giysi kullanılmalıdır. Bu türden tehlikeli maddeler örn. R 42 veya R 43 ile
işaretlenmişlerdir.
(42) Solunum cihazları kullanma kuralları, sipariş no. ZH1/701 ve sertifikalı solunum
cihazları dizini, sipariş no. ZH 1/606, Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger
Straße 449, 50939 Köln adresinden tedarik edilebilir.
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10.6 Kanserojen tehlikeli maddeler için uyarım eşiği aşılırsa, kişisel koruyucu donanımı olmayan çalışanlar iş süreci, iş örgütlenmesi veya
işyerindeki mekan veya iklim koşulları nedeniyle solunum organları veya
cilt üzerinden tehlikeli madde alımının artmış olabileceği işlerde çalıştırılamazlar.
10.7 Başka yaralanma tehlikesi veya sağlığa yönelik tehlike söz konusuysa, ek olarak uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır, örn.
baret, gözlük, eldiven, asit koruması, zor alev alan koruyucu iş giysisi gibi.
11 Kurtarma ve yangın söndürme araçları
11.1
(1) Uygun kurtarma araçları kolay erişilebilir halde hazır bulundurulmalıdırlar.
(2) Yaralıların kurtarılması için uygun olan araçlar örneğin şunlardır:
- ortamdan bağımsız çalışan solunum cihazları (basınçlı hortumlu cihazlar, basınçlı havalı solunum cihazı)
- güvenlik takımı
- taşıma battaniyesi, taşıma teknesi, sedye, vinçli üçayak, vinç.
(3) Kurtarma araçları iş yerinin yakınında kullanıma hazır bulundurulmalıdırlar.
(4) Kurtarma araçları orada hazır bulunan kurtarma ekipleri, örn.
itfaiye gibi, hazır bulundurulabilirler. Bu durumda çalışmaya
başlanmadan önce, kurtarma araçlarının mevcut olması ve kurtarma ekiplerinin hızlı bir şekilde haberdar edilmesi konusunda
gözetmen bilgi edinmelidir.
11.2
(1) Yangın tehlikesi varsa, uygun yangın söndürücüler yeterli sayıda kolay erişilebilir şekilde hazır bulundurulmalıdır.
(2) Yangın söndürme aracı olarak uygun olanlar şunlardır:
DIN 14406 /EN 3’e uygun P 12 (144B) veya P6 (89B) boy el tipi
kullanıma hazır yangın söndürücüler.
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(3) Genelde her iş grubu (azami dört kişi) başına her işyeri girişinde
en az bir el tipi yangın söndürücü mevcut olduğunda, yeterli
sayıda yangın söndürücü kolay erişilebilir şekilde hazır bulundurulmuş olur.
(4) Kirlenmeye karşı korunmuş bir yangın battaniyesi veya yanan
giysilerin söndürülmesi için uygun başka bir söndürme aracı
yangın söndürücülerin yanında hazır bulundurulmalıdır.
11.3 Çalışma grubu kurtarma ve yangın söndürme araçlarının kullanımına aşina olmalıdır.
12 Hijyenik koruyucu tedbirler
12.1
(1) İş giysileri, kişisel koruyucu donanımlar ve koruyucu giysiler
eğer tehlikeli maddelerle kirlenmişseler, ayrı olarak saklanmalıdırlar.
(2) İş giysileri ve koruyucu giysiler işveren tarafından temizlenmelidirler. Gereği halinde düzenli bir şekilde bertaraf edilmeli ve
işveren tarafından yenileri verilmelidir.
12.2 Aşırı kirli işlerde tehlikeli maddelerle çalışma sona erdikten sonra çalışma yerinde duş imkanı sağlanmalıdır.
12.3
(1) Gereği halinde uygun cilt temizleme, cilt bakım ve cilt koruma
maddeleri işveren tarafından hazır bulundurulmalı ve çalışanlarca kullanılmalıdırlar.
(2) Çözücü maddelerle (tiner veya başka tehlikeli maddeler) ile
cilt temizliği yapılması yasaktır.
12.4 İşveren aşırı kirli işlerde ve sağlığa zararlı tozların ortaya çıkması halinde,
- iş giysilerinin ve kişisel koruyucu donanımların çalışma tamamlandıktan sonra mümkün olduğunca vakumla temizlenebilmesini,
- iş giysilerinin bir kez kullanıldıktan sonra temizlenmesini,
- ıslanmış iş giysilerinin derhal değiştirilmesini sağlamalıdır.
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12.5 Çok zehirli, zehirli, kanserojen, kısırlık yapıcı veya mutajen
tehlikeli maddelerle çalışma için Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 22
hükümleri geçerlidir.
13 Koruyucu tedbirlerin kaldırılması
(1) Tespit edilmiş olan koruyucu tedbirler ancak madde 1 paragraf
1 altında anılan işler tamamlandıktan sonra ve artık herhangi
bir tehlike mevcut olmadığında kaldırılabilirler.
(2) Koruyucu tedbirlerin kaldırılması için sorumlu kişi tarafından
onay verilmesi şarttır.
14 İş sağlığı koruyucu muayeneleri
(1) Koruyucu muayeneler
1. çalışmaya başlamadan önce işyeri hekimliğince yapılan ilk
muayeneler ve
2. çalışma sırasında iş yeri hekimliğince yapılan iş sonrası muayenelerdir.
(2) İşyerinde Ek VI altında belirtilen tehlikeli madde ve preparatların uyarım eşiği açıldığında, ancak Ek VI altında anılan sürelerde koruyucu muayenelere tabi tutulmaları şartıyla çalışanların
buralarda çalışmasına izin verilir. İş sağlığı açısından gerekçelendirilen maddeye özgü bir değer tespit edilmiş ise, bu değer
cümle 1 uyarınca uyarım eşiği yerine geçer. İşveren muayeneleri kendi hesabına yaptırmakla yükümlüdür.
(3) Solunum cihazlarının kullanılması paragraf 2 cümle 1 uyarınca
olan yükümlülüğü ortadan kaldırmaz.
(4) İşveren, talep edilmesi halinde, işyeri koşulları hakkında koruyucu muayenelerin yürütülmesi için gerekli bilgileri hekime
vermekle ve işyeri incelemesine izin vermekle yükümlüdür.
15 Zaman kısıtlamaları
Kanserojen maddeler için uyarım eşiği aşılırsa, çalışanlar günde sekiz
saatten fazla ve haftada 40 saatten -dört vardiyalı işletmelerde, birbirini
takip eden dört haftada haftalık ortalama 40 saatten- fazla çalıştırılmamalıdırlar.
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16 Çalışma Kısıtlamaları
(1) İşveren, ancak uzman gözetiminde olmaları şartıyla gençleri
şiddetli alev alıcı, alev alıcı veya yanmayı kolaylaştırıcı tehlikeli maddelerle ilgili işlerde çalıştırabilir.
(2) Bunlardan başka gençlerin, hamilelerin veya emziren annelerin
tehlikeli maddelerle çalışmalarıyla ilgili çalışma kısıtlamaları
hakkında Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 15 b uyarınca
olan çalışma kısıtlamaları geçerlidir.
(3) İşveren, doğurgan yaştaki kadın çalışanları kurşun veya cıva
içeren tehlikeli maddelerle ilgili işlerde çalıştırmamalıdır.
Cümle 1 uyarım eşiğinin altında kalınmayan durumlar için geçerli değildir.
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TMTK 507 – Ek 1
Bilgi Edinilmesine İlişkin Kurs
Kapalı mekânlar ve kaplar içinde yüzey işleme işleri hakkındaki TMTK
507 Madde 4.3 Paragraf 4 uyarınca
1. Mevzuat ve düzenlemeler
- Kimyasal maddeler kanunu
- Tehlikeli Madde Yönetmeliği
- Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar TMTK 222, 402, 403, 404,
507, 555, 610, 617, 900, 905
- Yanıcı sıvılar hakkında yönetmelik ve teknik kurallar (TRbF)
- Kaza önleme yönetmelikleri VBG 1, ,23, 34, 48, 81, 87
- Direktifler ZH 1/77,ZH 1/606, ZH1/701
- Disiplin cezaları kanunu madde 9, 130 ve ceza kanunu madde 14
2. Kimyasal ve fiziksel esaslar
- Temel kavramlar
- Sağlık ve patlama güvenliği için hava miktarı tayini
3. Sağlık güvenliği
- Çözücü maddelerden kaynaklanan tehlikeler
- Diğer riskler
4. TMTK 507 uyarınca teknik güvenlik tedbirleri
4.1 Kısıtlamalar
- Belirli işlerin yasaklanması
- Tehlikeli maddelerin, preparatların depolanması
- Cihazların temizlenmesi
- Çalışma süresi ve çalıştırma yasakları
4.2 İdare ve gözetim
- Çalışma talimatı; eşgüdüm
- Güvenlik eğitimi
- Gözetmen
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- Gözetim
- Güvenlik sorumlusu
4.3 Giriş açıklıkları
4.4 Havalandırma
- Havalandırma türleri
- Asgari hava değişim oranının saptanması
- Uygulanan çözücü madde miktarına göre tespit
- Teknik havalandırmanın denetlenmesi
- Havalandırma süresi
4.5 Patlamadan korunma tedbirleri
- Birincil patlamadan korunma
- İkincil patlamadan korunma
- Bölge ayrımı
- Ateşleyici kaynaklardan kaçınma
5. Atmosferin durumunun kontrolü
- Ölçüm yöntemleri ve ölçüm cihazları
- Çalışmaların teknik ölçüm araçlarıyla denetlenmesi
- Tutanak tutma
6. Kişisel koruyucu donanım
- Solunum koruma
- Koruyucu giysi
- Diğer koruyucu donanım
7. Alıştırma
Sisli alıştırma parkurunda kişisel koruyucu donanım ile ölçüm yöntemlerinin pratik uygulaması ve pratik sınav.
8. Hijyenik koruyucu tedbirler
9. Kurtarma tedbirleri
- Güvenlik sorumlusu
- Kurtarma araçları
- Yangın söndürme araçları
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10. Sınav
Teorik sınav yazılı olarak yapılır. Ek olarak sözlü sınav soruları sorulabilir. Sınav sonucu hakkında bir tutanak tutularak kurs yöneticisi tarafından imzalanır. Kursa başarılı katılım hakkında katılımcıya, aldığı bilgilerin
türünü gösterir bir sertifika verilir.
Kurs süresi: Her biri 45’er dakikalık en az 28 ders birimi (DB) ve sınav.
Kursiyerler konuyla ilgili ön bilgiye sahiplerse, kurs süresi buna uygun
olarak kısaltılabilir.
Katılımcı sayısı: yak. 25 kişi
Eğitici: Uzman kişiler.
Yayın tarihi: Eylül 1998
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TMTK 514 - Zehirli ve çok zehirli maddelerin
ambalaj ve taşınabilir kap içinde depolanması
Tehlikeli Maddeler için
Teknik Kurallar

Zehirli ve çok zehirli
maddelerin ambalaj ve
taşınabilir kap içinde
depolanması

TMTK 507

Tehlikeli Maddelere Yönelik Teknik Kurallar (TMTK), tehlikeli maddelere yönelik olarak, piyasaya arz ve kullanım alanlarında uygulanacak,
güvenlik ile ilgili teknik şartları, çalışma sağlığı, hijyen ve çalışma bilimi
ile ilgili şartları ortaya koymaktadır.
Bu kurallar,
Tehlikeli Maddeler Kurulu (TMK)tarafından düzenlenmekte olup, güncel gelişmelere göre uyarlanırlar.
TMTK, Ekonomi ve Çalışma Bakanlığı tarafından Federal Resmi
Gazete’de yayınlanmıştır.
Bu yayın, zehirli ve çok zehirli maddelerin ambalaj ve taşınabilir kap
içinde depolanması ile ilgili özel koruyucu tedbirleri içermektedir.
Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği’nin içerdiği kullanıma yönelik kuralların uygulama alanı ve genel geçerli kavram tanımları, Tehlikeli Maddeler
Yönetmeliği’nin 2nci ve 3ncü Maddelerinde ele alınmıştır.
Yönetmeliğin içerdiği tehlikeli maddelerle ilgili kurallar dahil edilmiş
olup, bunlar tire işareti ile gösterilmiştir.
1 Uygulama Alanı
(1) TMTK 514 zehirli ve çok zehirli maddelerin ve müstahzarların
– bundan sonra maddeler olarak anılacaktır - ambalajlar ve taşınabilir kaplar içinde depolanması için geçerlidir.
(2) TMTK 514 aşağıdaki hallerde uygulanmaz:
1. Maddelerin üretim sürecinde bulunması,
2. Maddelerin işlem sürecinde bulunması,
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3. Maddelerin nakliye sırasında geçici depolanması,
4. Maddelerin, miktar olarak en çok 200 kg ve bunun içinde en
çok 50 kg çok zehirli madde içerecek şekilde depolanması.
(3) Fıkra 2 No 4 uyarınca muafiyet sınırı altında miktarların depolanması, Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği’nin içerdiği bu teknik
kuralları özellikle de 24ncü Maddeye uyulmasını etkilemez.
(4) TMTK 514 aynı şekilde aşağıdakilerin depolanmasında geçerli
değildir:
- Patlayıcı tehlikeli maddeler
- Organik peroksitler
- Radyoaktif maddeler
- Basınçlı gazlar,
Yukarıdaki istisnalar maddeler zehirli veya çok zehirli olsa dahi
uygulanır.
(5) TMTK 514 ayrıca yanıcı sıvılar (VbF ve TRbF ile düzenlenmiştir),
yangını kolaylaştırıcı maddeler (TMTK 515 ile düzenlenmiştir)
ve ayrıca “zehirli” veya “çok zehirli” özelliklere sahip, su için
tehlikeli maddeler (su kaynakları yasaları ile ülke mevzuatıyla
üzerinden düzenlenmiştir) için de geçerlidir.
(6) Zehirli veya çok zehirli maddelerin, bu özelliklere sahip olmayan başka maddelerle birlikte depolanması halinde, TMTK 514
diğer maddelerin depolanması için de uygulanır.
2 Kavram Tanımları
2.1
(1) Zehirli Maddeler Yönetmeliği veya ulaştırma mevzuatının tehlikeli madde taşımacılığı hakkında hükümleri uyarınca zehirli
veya çok zehirli olarak işaretlenmesi gereken maddeler, zehirli
veya çok zehirli olarak kabul edilir. Zehirli Maddeler Yönetmeliği ve ulaştırma mevzuatının çelişmesi halinde, Zehirli Maddeler
Yönetmeliği uyarınca işaretleme zorunluluğu öncelik kazanır;
özellikle de ulaştırma mevzuatı uyarınca zehirli olup, Zehirli
Maddeler Yönetmeliği uyarınca ise sadece sağlığa zararlı olarak
işaretlenmesi gereken maddeler, işbu TMTK kapsamında zehirli
veya çok zehirli olarak kabul edilmezler.
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(2) Başka bir bilgiye sahip olmayan bir depo sorumlusu, ambalaj
üzerinde veya ürün ekindeki bilgilendirmede yer alan bir işaretin geçerli olduğunu kabul edebilir.
2.2 Depolama, daha sonra kullanmak veya başkalarına satmak üzere saklamak demektir. Başkalarına satış, 24 saat içinde veya izleyen gün
içinde yapılmamış olması halinde, nakliyeye hazırlık işlemlerini de kapsar.
Bu çalışma gününün Cumartesi olması halinde, süre bir sonra iş gününün
bitiminde sona erer.
2.3
(1) Nakliyeye bağlı geçici depolama, nakliye sırasında, normalde
hazırlık işlemlerinin yapılmadığı yerlerde geçici beklemeler
meydana gelmesi halinde gerçekleşir.
(2) Fıkra 1 kapsamında, normalde hazırlık işlemlerinin yapılmadığı
yerler, örneğin aşağıdakilerdir:
- Kamuya açık park alanları
- Demiryolları
- Karayolları dinlenme tesislerindeki park yerleri, otoparklar
- Gümrük kapılarındaki bekleme veya park alanları, demiryolları, yük istasyonları veya kamyon taşıyan feribotlar, yarı
treylerler, içinde konteyner bulunan konteyner taşıyıcıları.
2.4
(1) Depo; bir bina veya bir alan veya bir bina içindeki bir mekan
veya maddelerin depolanmak üzere konulduğu bir açık alandır.
(2) Deponun üzerinin kötü hava koşullarına karşı korunmak üzere bir çatıyla kapatılmış olması halinde ve aşağıdaki koşulları
yerine getirmesi halinde, bu, işbu TMTK kapsamında, açıkta
depolama olarak kabul edilir.
- Havalandırma ve yangınla mücadele sırasında engelsiz erişim sağlamak amacıyla, üç cephe de tam alan olarak açık
olmalıdır
- Çatı, toplam taban alanın en az yüzde 50’si büyüklüğünde ısı
emiş sistemleri içermelidir
- Çatıya ısı yalıtımı yapılmamış olmalıdır.
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2.5 Bir depolama bölümü, deponun birbirinden aşağıdaki gibi ayrılmış
olan parçalarıdır
- Binalarda başka mekanlardan duvar ve döşemeler ile ayrılmış
olan,
- Açık alanda, belirli mesafeler veya duvarla ile ayrılmış olan.
2.6 Depolama miktarı, bir depolama bölümünde yangın yüküne katkıda bulunabilecek maddeler artı tüm zehirli ve çok zehirli madde miktarından meydana gelir.
2.7
(1) Madde 1 Fıkra 2 Sayı 1 uyarınca, üretim işlemi, işletme veya
şirket tesisleri dahilindeki ara ve son işlemler de dahil olmak
üzere, tüm üretim sürecini kapsar. Üretim işlemine, işin ilerlemesi için gerekli çıktı ürünlere ait hazırlık işlemleri, ara ve son
ürünlerin kısa süreli olarak bekletilmesi ve işletme dahilindeki
nakliye işlemleri de dahildir.
(2) İşin ilerlemesi için gerekli çıktı ürün miktarı, normalde .bir
günlük üretim ihtiyacı ile sınırlıdır.
(3) Kısa süreli bekletme, proses teknolojisi açısından üretim sürecinin ilerlemesi için zorunlu olanlardır. Bu süre, son sürünler
için normalde bir günü aşmamalıdır.
(4) Fıkra 2’de belirtilen miktarların ve Fıkra 3’te belirtilen sürelerin aşılması üretim işleminden öteye geçerek, depolama kavramına girer.
2.8
(1) Madde 1 Fıkra 2 Sayı 2 uyarınca işlem kavramı; bu faaliyetleri
üretim işleminin bir parçası olmaması kaydıyla, kullanım, tüketim, ara işlem, doldurma, dolum aktarımı veya işletme dahilinde nakliyeyi de kapsar.
(2) Fıkra 1 uyarınca bir işin ilerlemesi için gerekli madde miktarı olarak, normalde bir iş günlük ihtiyacı aşmayan miktarlar kabul edilir.
2.9
(1) Birlikte depolama, farklı maddelerin bir depolama bölümünde
yer alması halinde söz konusudur.
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(2) Birlikte depolama, ambalajlanmış maddelerin kapalı bir yük
konteyneri içinde bulunması halinde söz konusu değildir. Kapalı
bir yük konteynerleri, üst üste veya yan yana bitişik olarak bulunmamalıdırlar. Bu şart için, her yönde 0,5 m minimum uzaklık
geçerlidir.
2.10
(1) Kırılabilir kaplar (sevkiyat birimleri) Rn. 2000 GGVS uyarınca
cam, porselen, taş malzeme veya benzer şekilde, ambalajın
tüm yüzeyinin çevrelenmediği, darbelere karşı etkin bir şekilde
korunmayan haller de geçerlidir.
(2) Tek başına veya çok sayıda kırılabilir kabın (sevkiyat birimleri)
dayanıklı bir kap içine yerleştirilmiş olması halinde, bu dayanıklı kabın, kırılabilir kabın kırılması veya sızdırması halinde
içeriğin dışarı çıkmasını önleyecek kalınlıkta ve özellikte olması ve depolama sırasında dayanıklı kabın mekanik dayanımının
korozyon nedeniyle zarar görmemesi kaydıyla, bunlar kırılabilir
kaplar olarak kabul edilmezler. Ulaştırma mevzuatının tehlikeli
malların nakliyesi hakkında hükümleri uyarınca kontrol edilmiş
ve izin verilmiş, kombine ambalajlar ve birleşmiş nitelikte ambalajlar, Fıkra 1’deki kuralı yerine getirmiş sayılırlar.
2.11 Uzman kişiler, mesleki eğitimleri ve deneyimleri sayesinde güvenlik donanımları alanında yeterli bilgiye sahip olan ve ilgili resmi iş güvenliği mevzuatı, kazadan korunma mevzuatı kuralları, yönergeler, genel
kabul görmüş teknik kurallar (DIN normları, VDE koşulları, diğer Avrupa
Birliği üye ülkelerinin veya Avrupa Ekonomik Alanı hakkındaki anlaşmaya
taraf olan başka sözleşme ülkelerinin teknik kuralları) hakkında güvenlik
donanımlarının iş güvenliği açısından durumlarını değerlendirebilecek seviyede bilgi sahibi olan kişilerdir.
3 Güvenliğe Yönelik Teknik Tedbirler
3.1 Depoların İnşası
3.1.1
(1) 800 ton kapasiteyi aşan depolar sadece sanayi veya ticaret bölgelerinde inşa edilebilirler.
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(2) Depoların su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde inşa edilmeleri gerekir.
(3) Depoların su sızıntısına izin vermeyecek şekilde inşa edilmeleri
gerekir. Bunun mümkün olmaması halinde, bir sel durumunda
su kaynaklarına zarar verilmesini önlemek üzere gerekli tedbirler alınmış olmalıdır.
3.1.2
(1) Depolar, inşaat mevzuatının ve emisyondan korunmaya yönelik
çevre mevzuatının kurallarına uygun olmalıdır.
(2) Emisyondan Korunmaya Yönelik 4. Federal Çevre Yönetmeliği’ne
Ek’in 9.34ncü veya 9. 35nci Sayıları uyarınca emisyondan korunma iznine tabii olan depolar, yeterli uyarı ve alarm donanımlarına sahip olmalıdır (Emisyondan Korunmaya Yönelik 12.
Federal Çevre Yönetmeliği’nin 4ncü Madde 3ncü Sayısı (Kaza
Yönetmeliği)). Böyle depoların kapasitelerinin 800 m² üzerinde
olması halinde, depoda veya yakın çevresinde bulunabilecek
kişilerin uyarılması amacıyla alarm donanımları örneğin bir hoparlör sistemi kurulmalıdır.
(2) Emisyondan Korunmaya Yönelik 4. Federal Çevre Yönetmeliği’ne
Ek’in 9.34ncü veya 9. 35nci Sayıları uyarınca izne tabii olan
depolarda, Madde 3.1.3 Fıkra 2 ve 3 uyarınca güvenliği sağlanması gereken alanlara uyarı ve alarm donanımlarının yanı
sıra güvenlik donanımlarının kurulması veya buraların yetkisiz
kişilerin tecavüzüne karşı uygun bir şekilde korunması gerekir.
3.1.3
(1) Depolanan maddelerin yetkisiz bir şekilde alınmalarını önleyecek şekilde inşa edilmeleri gerekir.
(2) Emisyondan Korunmaya Yönelik 4. Federal Çevre Yönetmeliği’ne
Ek’in 9.34ncü ve 9. 35nci Sayıları uyarınca izne tabii olan depolarda, bina içi depolamalarda, örneğin aşağıdaki gibi, uygun bir
şekilde koruma sağlamak mümkündür:
Sabit yapı tarzına sahip depo alanlarında (örneğin 120 mm üzerinde taş, 100 mm ve üzeri duvar kalınlığında beton, uygun
tehlikeli madde konteynerleri) penceresiz dış duvarlar veya
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kafesli pencereler ve güvenlik kilidine sahip izinsiz girişleri
caydırıcı kapılar, veya:
Depo alanı yine yukarıdaki gibi, ancak kapı ve pencereler, �izinsiz giriş alarm sistemleri veya açıklıklar arkasına yerleştirilmiş
hareket sensörler ile denetlenir; izinsiz giriş bildirim sistemleri
sürekli devre olan alarm merkezine bildirim yapmalıdır, veya:
- Sürekli kontrol, işletme güvenlik birimi veya bir güvenlik şirketi veya güvenlik personeli tarafından sağlanır.
(3) Emisyondan Korunmaya Yönelik 4. Federal Çevre Yönetmeliği’ne
Ek’in 9.34ncü veya 9. 35nci Sayıları uyarınca izne tabii olan
depolarda, açık alanlarda yapılan depolamalarda, örneğin aşağıdaki gibi, uygun bir şekilde koruma sağlamak mümkündür:
- Depolama alanının etrafının, en az 2,5 m yüksekliğinde ve
üzeri tırmanmaya karşı korumalı bir güvenlik çiti ile çevirmeli, tesiste yeterli aydınlatma ve işletme güvenlik birimi
veya bir güvenlik şirketi veya güvenlik personeli tarafından
sürekli kontrol sağlanmalıdır;
- Depolama alanının etrafı yukarıdaki gibi çitle çevrilmeli, ancak elektronik kontrol sistemleriyle sürekli devre olan bir
alarm merkezine bildirim sağlanmalıdır,
- Depolama kaplarından içeriğin yetkisiz bir şekilde alınmasına
karşı koruma sağlanmalı, ayrıca kapların ve işletme arazisinin etrafı çitle çevirlmelidir.
3.1.4
(1) Yangınla mücadelede kullanılacak müdahale yolları, tehlike
oluşabilecek yerlere, söndürme araçları veya iş gereçleriyle hızlı ve engelsiz bir şekilde erişilmesini sağlayacak şekilde
planlanmalı ve işaretlenmelidir.
(2) Yangınla mücadele için depoya bir erişim yolu bulunmalı ve
buraya her iki taraftan erişilebilir olmalıdır.
(3) Açık alandaki 1600 m² üzerindeki depoların bir yangınla mücadele çevre yolu bulunmalıdır.
3.1.5 Yangınla mücadele müdahale birimlerinin erişimi olan, açık rezerv söndürme suyu tesisatı bulunmalıdır.
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3.1.6 Depoda kaçış yolları tesis edilmeli ve işaretlenmelidir(43).
3.1.7
(1) Bina içinde yer alan depolar, depolnana maddelerin miktar ve
türüne bağlı olarak, işyeri için zararlı madde sınır değerlerinin(44) aşılmamasını sağlayacak şekilde havalandırılmalıdır,
(2) Depoda dolum aktarımı yapılıyorsa, dolum aktarımı sırasında
oluşan buhar veya havada asılı kalan parçacıkların, çıkış veya
oluşma noktası tümüyle izole edilerek kontrol altına alınmalı, ardından insan ve çevre için tehlike meydana getirmeyecek
şekilde ortadan kaldırılması sağlanmalıdır. Emme işleminin yapılması işletmede teknik nedenlerle mümkün değilse, başka bir
havalandırma teknolojisi önlemi alınarak, buhar veya havada
asılı kalan parçacıkların oluşumunun tümüyle önlenmesi veya
işyeri için izin verilen konsantrasyonun aşılmaması sağlanmalıdır.
3.1.8 Açık alandaki depolar, bunların bina açıklıklarından en az 5 m
uzaklıkta olmalarını sağlayacak şekilde planlanmalıdır.
3.1.9 Depoların yeterince aydınlatılmış olmaları gerekir(45). Aydınlatma araçları erişim alanları üzerine yerleştirilmeli, bunların ışıma yoluyla
depolanan maddelerin doğrudan ısınmasına neden olması önlenmelidir.
Bunlar için, en yüksek istiften en az 0,5 m emniyet mesafesine uyulmalıdır.
3.1.10
(1) Deponun zemin döşemeleri, açığa çıkan maddelerin fark edilmesini ve tümüyle ortadan kaldırılmasını sağlayacak özellikte
olmalıdır. Depolanan maddeleri geçirgen özellikte olmamalıdır.
Maddelerin şehir kanalizasyonuna ve alıcı sulara karıştırılmasına izin verilmez.
(2) Depo zemini döşemesi kontrolsüz bir şekilde akıp gitmeyi engelleyecek şekilde yapılmış olmalıdır. Bu örneğin çepeçevre
(43) İşyerleri Yönetmeliği 19ncu Madde
(44) TMTK 900
(45) § 7 (3) İşyerleri Yönetmeliği ve 7/3 ile 7/4 sayılı İşyerleri Yönergeleri ve (3)
İşyerleri Yönetmeliği Madde 41 ve 41/3 sayılı İşyerleri Yönergeleri.
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yapılacak çıkıntılı kenarlarla elde edilebilir. Forkliftlerin giriş
yaptığı kapılarda eşiklerin çıkıntılı kenar şeklinde yapılması
mümkün değilse, buralara deponun içinde tüm kapı enini karşılayacak boyutlarda, üzeri geniş göz aralıklı kafesler ile kapatılmış toplama olukları tesis edilmelidir.
3.2 Birlikte Depolama
3.2.1
(1) Zehirli veya çok zehirli maddeler aşağıdakilerle birlikte depolanmamalıdır:
- Kendiliğinden alev alan maddeler
- Suyla temas ettiğinde yanıcı gazların oluşmasına neden olan
maddeler
- Organik peroksitler
- Yangını kolaylaştırıcı maddeler Grup 1 TMTK 515 uyarınca
- Basınçlı gazlar
- Derin soğukta sıvılaştırılmış gazlar
- TMTK 511 kapsamındaki amonyum nitrat içerikli gübreler.
(2) Fıkra 1 kapsamındaki maddeler, Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği veya Tehlikeli Maddeler Taşıma Mevzuatı Kuralları uyarınca,
tehlike özelliklerine göre işaretlenmiş maddelerdir. Tehlikeli
maddelerin taşınmasıyla ilgili trafik mevzuatı kuralları uyarınca, tehlikeli maddeler, karayolları ile ilgili Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği’ne Ek A 9’da veya demiryolları ile ilgili Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği’ne Ek IX’da yer alan Örnek 4.2,
4.3, 5 ve 6.1 (sadece kuru kafa işaretiyle) göre düzenlenmiş
Tehlike Formları veya denizyolları ile ilgili Tehlikeli Maddeler
Yönetmeliği’ne ait almanca IMDG Kodu’nda yer alan Sınıf 2,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6’ya ait işaretlerle (sadece kuru kafa işaretiyle) işaretlenmiş olmalıdır
(3) Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği’nin 23ncü Maddesi 4ncü Fıkrası
uyarınca işaretleme yükümlülüğüne istisnalar, Fıkra 1 uyarınca
birlikte depolama yasağından muaf tutulmaz.
(4) Fıkra 1’den farklı olarak, söndürme amacına hizmet edecek gerekli sayıda, basınçlı gazlarla doldurulmuş yangın söndürücüsü,
depolama alanında mevcut bulundurulmalıdır.
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(5) Fıkra 1’den farklı olarak, basınçlı gazlı ambalajlar, TMTK 300’de
belirlenmiş koşullar ve miktar sınırları dahilinde, zehirli veya
çok zehirli maddeler ile birlikte depolanabilir.
(6) Fıkra 1’den ve Madde 3.2.8’den farklı olarak, ayrıca yangını kolaylaştırıcı özelliklere sahip, zehirli veya çok zehirli maddeler,
sadece yangını kolaylaştırıcı özelliklere sahip maddeler ile herhangi bir kısıtlama olmaksızın birlikte depolanabilirler. Burada
ayrıca TMTK 515 hükümleri geçerlidir.
3.2.2
(1) Yanıcı olmayan, zehirli veya çok zehirli maddeler, yüksek parlayıcı veya hafif parlayıcı veya parlayıcı özelliklere sahip maddeler ile birlikte depolanamazlar.
(2) Yanıcı zehirli veya çok zehirli maddeler içeren, zehirli veya çok
zehirli sulu müstahzarlar, Fıkra 1 uyarınca birlikte depolanma
yasağı kapsamında değildir.
3.2.3 Tür ve miktar olarak, hızlı yangın oluşumuna veya yayılmasına katkı bulunmaya uygun özellikte, örneğin kağıt, tekstil, ahşap, ahşap
yünü, kuru ot, saman, karton ambalaj, yanıcı ambalaj dolgu malzemeleri
gibi malzemeler depolama bölümlerinde depolanmamalıdır.
3.2.4 İlaç, gıda, gıda katkı maddeleri, keyif verici maddeler veya
kozmetik maddeleri, zehirli veya çok zehirli maddeler ile birlikte depolanamazlar.
3.2.5 Farklı söndürme malzemesi gerektiren farklı maddelerin birlikte depolanmasına izin verilmez. 3.2.6. 1) Yanıcı zehirli veya çok zehirli
sıvılar, aynı söndürme malzemesi kullanılarak söndürülmesi mümkün olması şartıyla, yanıcı sıvılar ile birlikte depolanabilirler. Ayrıca YSTK (Yanıcı
Sıvılar için Teknik Kuralar) hükümlerine, özellikle de YSTK 100 ve YSTK 110
hükümlerine uyulmalıdır.
(2) Fıkra 1 kapsamındaki yanıcı sıvılar; yüksek parlayıcı veya hafif
parlayıcı veya parlayıcı sıvılar ve 35 °C sıcaklıkta katı halde
veya macun kıvamında bulunan ve ISO 2719 - 1988 aparatına
(Pensky-Martens) göre bir parlama noktasına sahip olan sıvılardır. Bunlar sadece Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği kapsamındaki sıvılar olmayıp, ayrıca Paragraf 1’de belirtilen şartlara
uymak kaydıyla bir parlama noktasına sahip ve yangın yüküne
katkıda bulunan sıvı
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(3) Fıkra 4’te belirtilen miktar sınırlarının aşılması halinde, Fıkra
4’te belirtilen çok zehirli ve zehirli sıvılar için Fıkra 1 uyarınca
birlikte depolamaya izin verilmez. Fıkra 4’te belirtilen, parlama noktası 200 °C altında olan çok sayıda sıvının birlikte depolanması halinde,anılan miktarların her bir ayrı sıvı için orantılı
olarak azaltılması gerekir.
(4) Fıkra 2 uyarınca belirlenmiş sıvı miktarları aşağıdaki gibidir:
Maddenin adı		

Miktar, kg olarak

Depolama bölümünde		
2 propenal (akrolein)

Açık alanda

100

10000

1000

5000

Alil amin

10

100

Etilenimin (aziridin)

10

100

500

10000

Akril nitril

Kurşun alkil bileşikleri
3.2.7

(1) Yanıcı olmayan, zehirli veya çok zehirli katı maddeler, aşağıdaki şartların yerine getirilmesi kaydıyla, toplam 100 tonu aşmayan miktarlarda hafif parlayıcı özelliklere sahip zehirli veya çok
zehirli katı maddeler ile birlikte depolanabilirler:
1. Toplam 10 tona kadar depolama miktarlarında:
- Kısıtlama olmaksızın
2. Toplam 10 tondan yüksek depolama miktarlarında, aşağıdaki
şartlarla:
- Binalarda otomatik bir yangın alarm tertibatı mevcut olması
halinde,
- Açık alanda yangın algılama ve yangın alarmı bildirim imkanı
ile birlikte (telefon, yangın alarmı, telsiz cihazı vb. gibi) saatte bir yapılacak kontroller ile sağlanır veya uygun olduğu
kanıtlanmış yangın alarm tertibatı bulundurulur
3. Toplam 20 tondan yüksek depolama miktarlarında, aşağıdaki
şartlarla:
- Alarm verilmesinin ardından 10 dakika içinde itfaiyenin yangın mahalline ulaşabiliyor olması halinde
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4. Toplam 50 ton ile en çok 100 ton arasında depolama miktarlarında, aşağıdaki şartlarla:
- Otomatik olmayan bir yangın söndürme sistemi ve onaylanmış
bir yangınla mücadele sisteminin mevcut olması halinde.
(2) Fıkra 1 Sayı 3 ve 4’te yer alan şartlar, otomatik olmayan bir
yangın söndürme sisteminin mevcut olması halinde uygulanmaz
3.2.8
(1) Yanıcı olmayan, zehirli veya çok zehirli katı maddeler, aşağıdaki şartların yerine getirilmesi kaydıyla, toplam 20 tonu aşmayan miktarlarda, TMTK 515 grup 2 ve 3 kapsamında yangını
kolaylaştırıcı özelliklere sahip zehirli veya çok zehirli katı maddeler ile birlikte depolanabilirler:
1. 1 tona kadar depolama miktarlarında:
- Kısıtlama olmaksızın
2. Toplam 1 ton ile en çok 20 ton arasında depolama miktarlarında, aşağıdaki şartlarla:
- Binalarda otomatik bir yangın alarm tertibatı mevcut olması
halinde,
- Açık alanda yangın algılama ve yangın alarmı bildirim imkanı
ile birlikte (telefon, yangın alarmı, telsiz cihazı vb. gibi) saatte bir yapılacak kontroller ile sağlanır veya uygun olduğu
kanıtlanmış otomatik yangın alarm tertibatı bulundurulur
- Otomatik olmayan bir yangın söndürme sistemi ve onaylanmış bir yangınla mücadele sisteminin mevcut olması
veya
- Otomatik bir yangın söndürme sisteminin mevcut olması halinde.
(2) Burada ayrıca TMTK 515 hükümleri geçerlidir.
3.2.9
(1) Çok zehirli ve zehirli maddelerin uygun(46) güvenlik dolapları
içinde depolanmaları halinde, Madde 3.2’de belirtilen birlik(46) Bkz. örneğin DIN 12 925 Bölüm 1
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te depolamayla ilgili yasak ve kısıtlamalar uygulanmaz; bunlar
için Fıkra 2 şartlarının yerine getirilmesi yeterlidir.
(2) Yangın dayanımı ile havalandırma ve hava tahliye boşluklarında kullanılan hat kesme düzeneklerinin uygunluğu ve kapıların
kilitleme donanımlarının uygunluğu yetkili bir malzeme test
kuruluşu tarafından onaylanmış olmalıdır.
3.2.10
(1) Çok zehirli ve zehirli maddelerin, tanımlanmış belirli nakliye
hazırlık alanları üzerinde nakliyeye hazırlanmaları aşamasında,
Madde 3.2’de belirtilen birlikte depolamayla ilgili yasak ve kısıtlamalar uygulanmaz.
(2) Çok zehirli ve zehirli maddelerin, nakliyeye hazırlama işlemlerinin 24 saati aşması halinde, bu Madde 2.2 uyarınca bir depolama olarak kabul edilir, Madde 3.2’de belirtilen birlikte depolamayla ilgili yasak ve kısıtlamalar uygulanmaz.
(3) Ulaştırma mevzuatının tehlikeli madde taşımacılığı(47) hakkında ilgili hükümleri uyarınca birlikte depolama yasaklarına ve
ayrıma kurallarına hazırlama işlemler sırasında da uyulmalıdır.
3.3 Yangından Korunmaya Yönelik Temel Şartlar
3.3.1 Yapısal yangından korunma önlemleri, tür ve kapsama göre ayrı
ayrı yerel ve işletme koşullarına, özellikle de depolanan maddelerin miktarına ve tehlike derecesine göre yerel yetkili itfaiye kuruluşunun onayı
alınarak belirlenir.
3.3.2
(1) Bina içinde depolamada, depolama bölümleri diğer depolama
bölümlerinden veya binalardan, yanmayan özellikte (yangın
dayanımı süresi en az 90 dakika)(48) duvarlar ve döşemeler ile;
toplam alanı 1600 m² üzerinde olan depolama bölümlerinde
(47) Karyolları ile ilgili Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği’ne Ek B’de 5 Rn 61 403;
demiryolları ile ilgili Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği’ne Ek’te Rn 620; yurt içi
denizyollarında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili kurallara Ek B’de Rn 10
402; denizyollarında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili Uluslararası Kod
giriş bölümü Madde 15.1.16 (IMDG Kodu)
(48) Bkz. örneğin DIN 4102 Bölüm 2
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ise yanmayan özellikte (yangın dayanımı süresi en az 90 dakika) yangına dayanıklı döşemeler ve yangın duvarları ile ayrılmış
olmalıdır.
(2) Yeterli düzeyde uygun duman ve ısı kontrol donanımları öngörülmelidir(49).
Çatı örtüsü, uçan yanan cisimlere ve ışıma yoluyla ısınmaya karşı
yeterine dayanıklı olmalıdır.
3.3.3
(1) Açık alanda depolamada, depolama bölümleri diğer depolama
bölümlerinden veya binalardan, yanmayan özellikte (yangın
dayanımı süresi en az 90 dakika) duvarlar ile veya Fıkra 3’te
belirtilen yeterli genişlikte mesafelerle ayrılmış olmalıdır.
(2) Fıkra 1’de belirtilen duvarlar depo yüksekliğinden en az 1 m
daha yüksek ve depo derinliğinin açık tarafının en az 0,5 m
üzerinde olmalıdır.
(3) Depolama bölümlerinin duvarlar ile ayrılmamış olması halinde,
bu bölümler arasında, başka bir mevzuat veya teknik kural (örneğin TRbF 110 ve 210) uyarınca farklı değerler şart koşulmadıkça aşağıdaki minimum uzaklıklara uyulmalıdır:
- En az 200 litre büyüklüğünde yanıcı olmayan kaplar içinde ve
4 m maksimum depolama yüksekliğinde, yanıcı veya yanıcı
olmayan maddeler içeren depolama bölümleri arasında 5 m
mesafe bulunmalıdır
- Otomatik bir yangın alarm sistemi ve tesis yangınla mücadele
sisteminin bulunması halinde, 5 m
- Otomatik bir yangın söndürme sisteminin bulunması halinde,
5m
- Tüm diğer hallerde 10 m.
3.3.4
(1) Her bir depolama bölümünde 20 ton ve üzerinde miktarlar depolanan, bina içinde bulunan depolara otomatik yangın alarmı
tesis edilmelidir.
(49) Bkz. örneğin DIN 18232 Bölüm 1 ile 3 arası “Duman Ve Isı Kontrol Sistemlerini
Ölçümü”
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(2) Her bir depolama bölümünde 10 ton üzerinde ancak en çok 20
ton depolanan, bina içinde bulunan depolara, özel yerel veya
işletme koşullarının bunu gerektirmesi halinde (örneğin yakında konut imarı) otomatik yangın alarmı tesis edilmelidir.
(3) Her bir depolama bölümünde 20 ton ve üzerinde miktarlar depolanan, açık alandaki depolarda, uygun olduğu kanıtlanmış
otomatik yangın alarm tertibatı tesis edilmiş olması halinde,
yangın algılama ve yangın alarmı bildirim imkanı ile birlikte
(telefon, yangın alarmı, telsiz cihazı vb. gibi) saatte bir yapılacak kontroller ile sağlanmalıdır.
(2) Emisyondan Korunmaya Yönelik 4. Federal Çevre Yönetmeliği’ne
Ek’in 9.34ncü veya 9. 35nci Sayıları uyarınca izne tabii olan
depolarda; yangın halinde depolanan maddelerde, Kaza Yönetmeliği uyarınca birincil tehlike etkileri oluşturan zehirli yanma
gazlarının açığa çıkmasının beklenmesi halinde de yerinde sabit otomatik alarm tertibatlarının ve yangın söndürme donanımlarının bulunması gereklidir
(5) Depolama bölümünde, sadece yanıcı olmayan maddeler ve
malzemeler depolanıyorsa, Fıkra 1, 2, 4 ve 4 hükümleri geçerli
değildir.
3.3.5
(1) Yeni başlayan yangınlarla ile mücadele için yangın söndürme
araçları hazır bulundurulmalıdır.
(2) 50 m² depolama alanı için en az 12 kg toz söndürme malzemesi
(ABC tozu); her bir ilave 100 m² alan için ilave 12 kg toz söndürme malzemesi gereklidir(50).
2000 m² depolama alanını aşan depolarda ilave olarak tekerlekli bir 50 kg toz söndürücü bulunmalıdır.
3.3.6
(1) Suyla yangınla mücadele için uygun söndürme donanımları bulunmalı ve yeterli miktarda söndürme suyu hazır bulundurulmalıdır.
(50) İşyerleri Yönergesi 13/1,2
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(2) Uygun söndürme donanımları - örneğin en az 50 mm çapında
boru tesisatına bağlı yangın hortumlarına sahip duvara sabit
yangın hidrantları.
(3) Her bir 100 m² depolama alanı için giriş noktasında 3 bar akış
basınçta en az 200 litre/dak debide bir su tesisatı mevcut olması halinde söndürme suyu miktarı yeterlidir. Her bir 100 m²
depolama alanı için en az 2 saat boyunca en az 200 litre/dak
debide bağımsız söndürme suyu temini (örneğin söndürme suyu
gölleri veya depo tanklar) sağlanmalıdır(51).
(4) Fıkra 3 yüksek katlı depolar için uygulanmaz.
(5) Yüksek katlı depolara, söndürme malzemesinin depolanan malzemeye hemen ulaşmasını sağlaması amacıyla otomatik söndürme donanımları (örneğin sprinkler veya su püskürterek söndürme donanımları) tesis edilmiş olmalıdır(52).
(6) Söndürme suyu tesisatı, sprinkler veya duman sensörleri paletlerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında zarar görmeyecek
şekilde monte edilmelidir.
3.3.7 Depoda su dışında bir söndürme maddesi kullanılması gerekiyorsa, veya işletmeden kaynaklanan nedenlerle yetkili yangınla mücadele
kuruluşunun (itfaiye) onayıyla su dışında bir söndürme malzemesi kullanılıyorsa, bunlardan yeterli miktarlarda hazır bulundurulması gereklidir.
3.3.8
(1) Depolama alanlarına sahip binalarda uygun(53) yıldırımdan korunma donanımı bulunmalıdır. Depoda toplam 5 tondan az miktarda zehirli
veya çok zehirli katı madde veya sadece yanıcı olmayan madde veya malzeme depolanması halinde bu hüküm uygulanmaz.
(2) Yıldırımdan korunma donanımı üç yılda bir kontrolden geçirilmelidir.
3.3.9
(1) Depolama alanında sigara içilmemeli veya ateş veya açık ışık
kaynakları kullanılmamalıdır.
(51) Bkz. örneğin DVGW bülteni W 405, madde 4.5
(52) Örneğin DIN 14 489, DIN 14 494, Taşınmaz Sigortacıları Birliği Yönergeleri (VdS)
(53) Bkz. örneğin DIN VDE 0185, Bölüm 1 ve 2
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(2) Yasak „ateş, açık ışık kaynağı ve sigara içmek yasaktır“ uyarısıyla vurgulanmalıdır. Yasak işaretleri, UVV „İşyerlerinde Güvenlik İşaretleri“ne12 (VBG 125) uygun olmalıdır.
3.3.10
(1) Ateşle yapılan ve sıcak işlemler ancak önceden işverenin iznini
almak şartıyla (örneğin ateşle çalışma izin belgesi) gerçekleştirilebilir.
(2) Kaynak, hamlaç kaynağı ve açık alevle gerçekleştirilen açısal taşlama işlemlerinde, UVV “Kaynak, Kesme ve Benzeri
İşlemler”ine (VBG 15) ve UVV “Genel Kurallar”a (VBG 1) uyulmalıdır(54). Madde 5.6 uyarınca bilgilendirme yükümlülüğüne
yönelik uyarı yapılmalıdır.
(3) Fıkra 1 uyarınca yazılı izin alınmalıdır:
1. Çalışmanın yapılacağı yer bildirilmelidir,
2. İşin türü,
3. Çalışmanın ne zaman yapılması gerektiği bildirilmelidir,
4. Çalışmayı yürütecek kişinin adı ve denetimi yürütecek olan
uzman kişinin adı,
5. Çalışmanın yapılma amacı ve ne şekilde yapılacağı,
6. Güvenlik önlemleri,
7. Depo sorumlusunun ya da yetkili vekilinin veya temsilcinin
imzası.
3.4 Rezerv Söndürme Suyu Tesisatı
(1) Rezerv Söndürme Suyu Tesisatı, bir yangın sırasında meydana
gelen kirlenmiş söndürme sularının atık suya dek toplanması
işine yarar.
(2) Rezerv Söndürme Suyu Tesisatı’nın gerekli olup olmadığı ve
bunun teknik özellikleri ve boyutları, „Su İçin Tehlikeli Maddelerin Depolanmasında Rezerv Söndürme Suyu Tesisatının Boyutlandırılması Hakkında Yönerge (LöRüRL)“ ile belirlenmiştir.
(54) Referans, Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Str. 449, 50939 Köln
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4 İşletme Talimatları
4.1 Genel
(1) Depolar bir şekilde usulüne uygun koşullarda muhafaza edilmeli
ve usulüne uygun olarak işletilmelidir. Gerekli bakım önlemleri hemen alınmalı ve koşulların gerektirdiği güvenlik tedbirleri
uygulamaya konulmalıdır.
(2) Maddelerin açığa çıkmasına neden olabilecek ve bu şekilde insan sağlığını veya çevreyi tehdit edebilecek eksikliklerin görüldüğü depoların işletilmesi uygun değildir.
(3) Örneğin yangın alarmı ve yangın söndürme tertibatı, duman ve
ısı kontrolü, otomatik kapanan kapılar ve yıldırımdan korunma
donanımlarının bakımları düzenli olarak yapılmalı ve düzgün
bir şekilde işleyip işlemedikleri öngörülen zaman aralıklarında
kontrol edilmelidir. Bu kontroller için uzman kişiler görevlendirilmelidir. Güvenlik donanımlarının düzgün olarak çalıştığına
dair bir kontrol tutanağı tutularak durumu belgelenmelidir.
4.2 Erişim Denetimi
(1) Maddeler kilit altında tutulmalı veya sadece uzman kişilerin
veya yetkililerin erişimine izin verecek şekilde saklanmalı veya
depolanmalıdır.
(2) Bir depoya sadece açık bir şekilde yetki verilmiş kişiler girebilmelidir. Yetkisiz kişilerin depoya erişimi yasaklanmalıdır. Yasak
„yetkisiz kişilerin girmesi yasaktır“ uyarısıyla vurgulanmalıdır.
Yasak işaretleri, UVV „İşyerlerinde Güvenlik İşaretleri“ne 12
(VBG 125) uygun olmalıdır. Depoyla veya deponun denetimiyle
ilgili hiçbir faaliyette bulunmayan kişiler, yetkisiz kişiler olarak
kabul edilirler.
(3) Üzerinde çok zehirli ve zehirli maddelerin, nakliyeye hazırlandıkları tanımlanmış belirli nakliye hazırlık alanlarına da sadece
sevk edilen parçaların yüklenmesi ve nakliye için gerekli kişilerin erişimine izin verilmelidir. Bu kişilere gerekli talimatlar
verilmeli ve bunlar gözetim altında bulundurulmalıdır
4.3 İşletme Kayıtları
(1) İzin verilen en yüksek depolama miktarları, depolama alanının
taksimi, depolanan malların türü ve miktarı hakkında bilgiler
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içeren bir depolama planı hazırlanmalıdır. Önemli değişiklikler
meydana gelmesi halinde Plan güncellenmeli ve depo dışında
her zaman erişelbilecek bir yerde saklanmalıdır. Plan belgelenecek şekilde ayda en az bir kez kontrol edilmelidir.
(2) Örneğin depolanan maddelerin türünün değişmesi, önemli bir
değişiklik olarak kabul edilir.
(3) Depoda daima sadece aynı maddelerin depolanması halinde,
depolanan mallar ve maksimum depolama miktarı hakkında
bilgi vermek yeterlidir. Depolanan miktar kolay bir şekilde
hesaplanabilecek durumda olmalıdır (örneğin idari ofiste liste
tutulması). Detaylar yetkili yerel makamlar ile birlikte belirlenmelidir.
(4) Depolama planı, Zehirli Maddeler Yönetmeliği 16ncı Madde 3.a
Fıkrası uyarınca hazırlanan listeyle bire bir aynı olabilir.
(5) Hazırlanan maddelere ait bilgilerin elde mevcut bulunması
şartıyla, tanımlanmış belirli nakliye hazırlık alanları üzerinde
nakliyeye hazırlanan maddeler için Fıkra 1 uygulanmaz.
4.4 Depolanan Malların Güvenliği
(1) Maddeler tertipli bir şekilde düzenlenmiş olarak depolanmalıdır.
(2) Maddeler sadece kapalı kaplar veya ambalajlar içinde depolanmalıdır.
(3) Ambalaj ve kaplar içeriklerinin istenmeden dışarı kaçmasına
izin vermeyecek özelliklere sahip olmalıdır. Sevk edilen malların ulaştırma mevzuatının tehlikeli malların nakliyesi hakkında
hükümlerine uygun olarak ambalajlanmış olması halinde, bu
şartlar yerine getirilmiş olarak kabul edilir.
(4) Sızdırmazlığını ve mukavemetini zayıflatabilecek aşırı mekanik strese maruz kalmasını önlemek amacıyla, ambalajlar veya
kaplar düşmeye karşı emniyete alacak şekilde istiflenmeli veya
depolanmalıdır.
(5) Kırılabilen türde kaplar, istif veya depolama yüksekliğinden bağımsız olarak, 0,4 metreden daha yüksekten düşmelerine izin
vermeyecek şekilde istiflenmeli veya depolanmalıdır.
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(6) Diğer türde ambalaj veya kaplar, Fıkra 5 uyarınca istif veya
depolama yüksekliğinden bağımsız olarak, 1,5 metreden daha
yüksekten düşmelerine izin vermeyecek şekilde istiflenmeli
veya depolanmalıdır.
(7) Fıkra 4 ile 6 arasında koşulan şartlara, sırasıyla 0,4 metre ve 1,5
metreden daha alçak olan istif ve depolama yüksekliklerinde,
aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla uyulmuş sayılır:
1. Mesleki birliklere ait „Depolama Donanımları ve Araçlarına
İlişkin Kurallar“a (ZH 1/428) ve Toptancılar ve Depocular
Meslek Birliğine ait „Paletlenmiş Yük Parçaları“(55) M l9 sayılı
bültene uyulmalıdır.
2. Forklift sürücüleri, mesleki birliklere ait „Forklift Sürücülerinin Seçimine, Eğitimine ve Yetkinlik Belgelerine Yönelik
Temel Kurallar“a (ZH 1/554) göre seçilmiş ve eğitilmiş olmalıdır.
3. Paletlerin kızakları, katların üzerindeki taşıyıcılara çapraz
olarak yerleştirilmiş olmalıdır.
4. Variller, sadece forkliftlerin kavrama donanımları kullanılarak üst üste dik olarak istiflenebilirler. Bunlar gruplar halinde istiflenmelidir.
5. Yüksek depo katlarına otomatik kumandalı taşıyıcı araçlar
aracılığıyla yapılan istiflemelerde, palet yükleme sırasında
kenar kontrolünü, sürüş alanının kontrolünü ve boş yer kontrolünü sağlayan otomatik donanımlar kullanılmalıdır.
6. Depo katlarındaki istiflerin elle yerleştirilmesi ve alınmasında, Fıkra 5 ve 6 uyarınca belirlenmiş değerler istif yükseklikleri için sınır değerler olarak alınmalıdır.
7. Elle yapılacak işlemlerde, depo katlarının yüksekliği ulaşım
düzlemi üzerinde 4 metreyi aşmamalıdır.
4.5 Yazılı Talimatlar
4.5.1 İşletme Talimatları
(1) İşveren, tehlikeli maddelerin kullanımıyla bağlantılı insan sağlığı ve çevre üzerindeki tehlikelere yönelik uyarılar içeren, ge(55) Referans, Toptancılar ve Depocular Meslek Birliği, 68145 Mannheim
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rekli koruyucu önlemelerin ve davranış kurallarının belirlendiği, meydana gelen tehlikeli atıkların uygun bir şekilde ortadan
kaldırılmasına yönelik uyarılar içeren işyeri ve maddeler ile
ilgili bir işletme talimatı hazırlamalıdır.
İşletme talimatları, anlaşılır bir şekil ve çalışanların anlayacağı
bir dilde yazılmalı ve işyerinin uygun bir yerinde ilan edilmelidir. İşletme talimatlarında, aynı zamanda tehlike durumunda
nasıl davranılması gerektiğine ve alınması gereken ilk yardım
önlemlerine yönelik uyarılar içermelidir.
(2) İşletme talimatları, gerektiğinde birlikte depolama hakkında
uyarılar içermelidir.
(3) İşbu TMTK’ya Ek, yanma gazlarının zehirliliği ve kirlenmiş söndürme suyu ve yangın kalıntıları tarafından çevre üzerinde
meydana gelebilecek olası tehlikeler hakkında bilgiler içerir.
(4) İşletme talimatlarının hazırlanmasında, ulaştırma mevzuatının
tehlikeli malların nakliyesi hakkında ilgili hükümlerine (örneğin
Karayolları Tehlikeli Maddeler Ek B kenar numarası 10385) dayanan yazılı uyarılar veya Güvenlik Bilgi Formları kullanılabilir.
4.5.2 Alarm planı
Aşağıdaki özel bazı olayların meydana gelmesi halinde nasıl davranılması gerektiğine dair özet uyarılar içeren bir alarm planı hazırlanmalı:
- Yangın
- Kaza
- Ürün kaçağı/sızıntısı ve depo işletmesinin rahat erişilebilen
birkaç yerine asılmalıdır. Alarm planı, önemli davranış kurallarını ve örneğin aşağıdaki gibi bilgileri içerir:
- İtfaiye, kurtarma hizmetleri, doktor, hastane, ambulans, polis telefon numaraları,
- Telefon numaraları işletme müdürü, ustabaşı ve diğer kişilerin telefon numaraları,
- Alarm sinyallerine, personel toplanma yerlerine ve yoklamalarına, enerji kaynaklarının devre dışı bırakılmasına, kaçış
ve kurtarma yolların kullanımına, yangınla mücadeleye dair
bilgiler.
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4.5.3 Müdahale ekipleri için acil durum bilgileri
(1) Depoda bulunan maddelerin açığa çıkması ve yangını sırasında
görev yapacak müdahale ekiplerinin nasıl davranacağına ışık
tutmak üzere, işletmeci aşağıdaki bilgileri içeren maddelere
özgü bilgileri hazır bulundurmalıdır:
1. Depolanan maddelerin tanımları,
2. Maddeleri üreten veya ithal eden veya dağıtımını yapanların, adları ve adresleri,
3. Özel tehlikelere yönelik uyarılar:
4. Tehlikeleri karşılamak amacıyla alınması gereken güvenlik
önlemleri,
5. Ambalajın kırılması veya başla şekillerde zarar görmesi halinde alınması gereken önlemler,
6. İnsanların depolanan maddelerle temas etmesi halinde alınması gereken önlemler ve yardım hizmetleri,
7. Yangın halinde alınması gereken önlemler, özellikle de yangınla mücadelede kullanılabilecek veya kullanılamayacak
araçlar veya araç grupları,
8. Çevrenin zarar görmesini önlemeye yönelik olarak alınması
gereken önlemler.
(2) Fıkra 1 Sayı 1 ile 4 arasında yer alan bilgiler örneğin tehlike
işareti etiketleri şeklinde hazırlanabilir; Fıkra 1 Sayı 5 ile 8 arasında yer alan bilgiler ise, Tehlikeli Maddeler Taşıma Mevzuatı
Kuralları uyarınca madde gruplarına özgü kaza bilgi formları
şeklinde düzenlenebilir.
(3) İşbu TMTK’ya Ek I hakkında bilgi verilir.
4.6 Çalışanların Bilgilendirilmesi
(1) Tehlikeli maddeler ile uğraşmak zorunda olan çalışanlar, işletme talimatları aracılığıyla ortaya çıkan tehlikeler ve koruma
önlemlerine yönelik olarak bilgilendirilmelidir. Bu bilgilendirmeler işe başlamadan önce yapılmalı ve en az yılda bir kez
sözlü olarak ve işyeriyle ilgili olarak tekrarlanmalıdır. Bilgilendirmelerin içeriği ve zamanı yazılı olarak belirlenecek olup,
bilgilendirmeyi yapanın imzasıyla belgelenmelidir. Bilgilendirmeyi gösteren belgeler iki yıl boyunca saklanmalıdır.
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(2) Fıkra 1 şartı, yeni tehlike olasılıklarının ortaya çıkması halinde,
bilgilendirmenin tazelenmesi zorunluluğunu da kapsar.
4.7 Acil Durum Tatbikatları
İşveren, depoda bulunan maddelerin açığa çıkması, yangın veya diğer
acil durumlarda çalışanların kendilerini nasıl emniyete alacaklarına veya
nasıl kurtaracaklarına yönelik yılda en az bir kez tatbikat yapılmasını sağlamak zorundadır.
5 Kişisel Koruma Donanımları
(1) Depolama sırasında maddelerin açığa çıkmasının ve çalışanları
tehdit etmesinin mümkün olduğu durumlarda işveren:
1. Etkin ve dayanıklılık özellikleri açısından için uygun kişisel
koruma donanımlarını mevcut bulundurmalı ve bunlar kullanıma hazır, hijyenik olarak sakıncasız koşullarda tutmalıdır;
2. Ayrıca, işverenin, çalışanların sadece çalışma yönteminin
kesinlikle gerektirmesi halinde ve sağlığın korunması şartlarıyla uyuşan süreler boyunca çalıştırılmasını sağlamalıdır.
Fıkra 1 ayrıca alerjik reaksiyonların da dikkate alınmasını
için de geçerlidir.
(2) Çalışanlar kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımlarını
kullanmak zorundadırlar.
6 Hijyen Tedbirleri
(1) Maddelere temas edilmesi halde cildin ilgili noktaları hemen
temizlenmeli ve kirlenen veya maddeyi emen giysiler hemen
çıkartılmalıdır.
(2) İş kıyafetleri ve kişisel koruma donanımları özel olarak saklanmalıdır. Madde tarafından kirlenen iş kıyafetleri ve kişisel
koruma donanımları, ancak yetkin bir temizleme işleminden
geçirildikten sonra tekrar kullanılmalıdır.
(3) Gündelik giysiler ile iş kıyafetlerini ayrı olarak saklama imkanı
tanıyan banyo ve duşlar çalışanların kullanımına sunulmalıdır.
Eğer gerekiyorsa, çalışanların sağlığına yönelik tehlikeleri engellemek amacıyla, çalışanların gündelik giysiler ile iş kıyafetlerini değiştirebilecekleri, banyo alanından ayrılmış giyinme
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odaları tahsis edilmelidir. İş kıyafetleri ve koruyucu giysiler
işveren tarafından temizlenmeli ve gerekiyorsa imha edilmelidir. İmha edilen iş kıyafetlerinin ve koruyucu giysilerin yenileri
işveren tarafından sağlanmalıdır.
(4) İçecek, gıda ve tütün ürünleri de dahil olmak üzere keyif verici
maddeler depolarda saklanmamalıdır.
(5) Çalışanlar, açık alandaki iş mekanları veya işyerleri dahilinde
yiyecek ve içecek tüketmemeli, sigara veya enfiye kullanmamalıdır. Bu çalışanlara, sağlıklarını tehlikeye atmadan yiyecek
ve içecek tüketebilecekleri, sigara veya enfiye kullanabilecekleri alanlar gösterilmelidir.
7 Kurtarma Donanımları ve İlk Yardım
Örneğin kaçış gereçleri, acil durum duşları, su bağlantıları, göz yıkama spreyleri, göz duşları gibi, yeterli sayıda uygun kurtarma donanımları,
kolayca erişilebilecek bir şekilde hazır bulundurulmalıdır. Etkilerine müdahalesi özel acil yardım gerektiren maddelerin depolanması halinde, acil
yardım için gerekli araçlar sürekli olarak hazır bulundurulmalıdır.
Ek: Yangın Sırasında Ortaya Çıkan Tehlikeler
1 Yanma gazları
2 Söndürme suları ve yangın artıkları
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Ek
Yangın Sırasında Ortaya Çıkan Tehlikeler
1 Yanma gazları
(1) Yangın sırasında örneğin ahşap, yün, kimyasalların yanması halinde organik malzemelerin havadaki oksijen ile yanması sonucunda yanma gazları meydana gelir.
(2) Bunlar, hangi maddelerin yanmış olduğundan bağımsız olarak,
solunum zehirleri şeklinde genel olarak sınıflandırılırlar.
(3) Aşağıdakilere göre yanma işlemi daha geniş kapsamlı gerçekleşir,
- Yüksek yanma sıcaklıklarında
- Yüksek ortam oksijen fazlası
- Yanma gazlarının uzun sürelerle yüksek sıcaklıkta kalması halinde (reaksiyon süresi).
(4) Yanma gazlarının temel bileşenleri daima, karbondioksit (C02),
karbonmonoksit (CO) ve su buharıdır (H20). Yanma sırasında
kükürt, klor ve azot içerikli maddelerin yanı sıra, yanma koşullarına bağlı olarak (sıcaklık, oksijen girişi, yanma süresi)
ayrıca kükürtdioksit S02), hidrojen klorür (HCl) ve azot oksitleri (NOx), hidrosiyanik asit (HCN) gibi bileşiklerin farklı, düşük
konsantrasyonlarda meydana gelebileceği hesaba katılmalıdır.
Açık alanda CO ve HCN nedeniyle maruz kalınabilecek tehlikeler, her iki gazın da havadan daha hafif ayrıca yanıcı olmaları
nedeniyle daha düşüktür.
(5) Sadece elverişsiz yanma koşullarında, nispeten düşük sıcaklıklarda ve/veya oksijen kıtlığında meydana gelen için için yanma
durumlarında, tam olmayan bir yanma meydana gelebileceği
hesaba katılmalıdır. Burada, yanma gazları ürünlerin kendilerini ve bunların fisyon ürünlerini içerebilmekte olup; bunlar
patrikte elde edilen deneyimlere göre yanma merkezinin yakınlarında çökelmektedir. İçin için yanma durumlarında karbon
monoksit (CO) konsantrasyonunun yüksek olabileceği hesaba
katılmalıdır.
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(6) Binalarda pencere ve kapılar ile klima cihazlarının kapalı tutulması halinde, genellikle çevredeki insanların zarar görmesi
beklenmez. Bunun nedeni, ısınan gazların yükselmesi sonucunda yanma gazlarının seyrelmesi ve yanma gazlarının “kapalı”
alanlara normalde ancak çok yavaş bir şekilde sızabilmesidir.
(7) Sadece çok elverişsiz koşulların meydana gelmesi halinde (uzun
süre devam eden için için yanma, madde alışverişini kısıtlayan
hava şartları) binaların tahliyesi gerekebilir (müdahale ekibi
yönetiminin talebi üzerine).
(8) Koku nedeniyle maruziyet yanma merkezinin çok uzağında dahi
görülebilmektedir. Yoğun kokuya sahip maddelerin çok düşük
miktarları dahi buna neden olabilmektedir.
2 Söndürme suları ve yangın artıkları
(1) Aşağıdaki yangın artıkları:
- Kısmen yanmış katı ve sıvı maddeler
- Kirlenmiş cisimler (örneğin yangın cürufu, koruyucu giysiler,
yardımcı gereçler)
Yağmur ve rüzgarın etkisiyle insanlar, hayvanlar ve bitkiler
için tehlike oluşturabilirler.
(2) Kirlenmiş söndürme suları, yüzey sularına karışmaları (arıtma
tesisleri, dereler, nehirler, göller) veya yer altına sızmaları halinde (zemin suları) büyük artçı zararlara neden olabilmektedir. Bu nedenle, uygun önlemler alınarak bunların yangın yerinden etrafa yayılması önlenmelidir.
(3) Yangın atıklarının usulüne uygun olarak ortadan kaldırılmaması
da çevrenin zarar görmesine yol açabilir.
Baskı: Eylül 1998
Değişiklikler ve eklemeler:
Alman Federal Çalışma Gazetesi Sayı 10/2002
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TMTK 515 - Oksitleyici maddelerin ambalajlar
ve taşınabilir kaplar içinde depolanması

Tehlikeli Maddeler için
Teknik Kurallar

Oksitleyici maddelerin
ambalajlar ve taşınabilir kaplar içinde depolanması

TMTK 515

Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar (TMTK) güvenlik tekniği, iş
sağlığı, iş hijyeni ve piyasaya arzları ve kullanımları bakımından tehlikeli
maddelere dair çalışmayla ilgili bilimsel gereklilikler bakımından en son
bilgi düzeyindedirler. Bu kurallar
Tehlikeli Maddeler Kurulu tarafından hazırlanmakta ve yine bu kurul
tarafından gelişmelere uygun hale getirilmektedirler.
TMTK dokümanları Alman Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı
tarafından Alman Federal Çalışma Gazetesinde ilan edilmektedirler.
Bu doküman, oksitleyici maddelerin ambalajlar ve taşınabilir kaplar
içinde depolanması hakkında özel koruyucu tedbirler içermektedir.
Tehlikeli Madde Yönetmeliğinin Muamele Direktiflerinin uygulama
alanları ile genel geçerli kavram tanımları bakımından Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 2 ve 3’e gönderme yapılır.
Tehlikeli Madde Yönetmeliği talimatları bu dokümana dâhil edilmiş ve
sol kenarda düşey çizgilerle işaretlenmişlerdir.
İçindekiler
1 Uygulama alanı
2 Kavramlar
3 Teknik güvenlik tedbirleri
4 Yangın güvenliği
5 İşletme şartları
6 Kişisel koruma donanımları
7 Hijyen tedbirleri
8 Kurtarma araçları ve ilk yardım
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1 Uygulama alanı
(1) TMTK 515 oksitleyici madde ve preparatların - metinde bundan
böyle madde olarak anılacaklardır - ambalajlar ve taşınabilir
kaplar içinde depolanması için geçerlidir.
(2) TMTK 515’in geçerli olmadığı konular,
1. üretim sürecinde bulunan maddeler,
2. işlem sürecinde bulunan maddeler,
3. nakliye nedeniyle ara depolanan maddeler
4. depolanan toplam miktarı 200 kg’dan fazla olmayan maddeler.
(3) 200 kg altındaki miktarların depolanmasında, bu teknik kurallın
muafiyetlerine halel gelmeksizin, Tehlikeli Madde Yönetmeliği
hükümleri, özellikle de Madde 24, Paragraf 1 ve 2 hükümleri
dikkate alınmalıdır.
(4) Oksitleyici maddeler bu özelliğe sahip olmayan başka maddelerle birlikte depolanıyorlarsa, TMTK 515 hükümleri diğer maddelerin depolanması için de geçerlidir.
(5) Organik peroksitler bu TMTK’nin uygulama alanına girmemektedirler.
(6) Oksitleyici amonyum bağları ile guanidinnitrat bu TMTK’nin uygulama alanına girmemektedirler.
(7) Oksitleyici basınçlı gazlar bu TMTK’nin uygulama alanına girmemektedirler.
(8) Grup 4 altındaki oksitleyici maddeler (bkz. bu TMTK’nin eki) bu
TMTK’nin uygulama alanına girmemektedirler.
2 Kavramlar
2.1
(1) Normalde kendileri yanıcı olmayıp yanıcı madde ve preparatlarla temas sırasında ağırlıklı olarak oksijen vermek suretiyle yangın tehlikesini ve o maddelerin yanma şiddetini büyük
ölçüde etkileyen madde ve preparatlar Tehlikelilik Özellikleri
Yönetmeliği Madde 1 No. 2 anlamında oksitleyicidirler.
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(2) Tehlikeli Madde Yönetmeliği veya tehlikeli malların taşınması hakkındaki ulaştırma kanunu hükümleri uyarınca oksitleyici
olarak işaretlenecek madde ve preparatlar oksitleyici sayılırlar.
(3) Başka bir bilgiye sahip olmayan ambar işleticileri, ambalaj üzerinde bulunan bir işaretin ve ekli bir broşür veya güvenlik bilgi
formundaki bilgilerin doğru olduğunu kabul edebilir.
(4) Oksitleyici maddeler dört gruba ayrılırlar (bkz. bu TMTK’nin
eki). Grup 1 altında tepkime kabiliyeti yüksek oksitleyici maddeler bulunmaktadır. Bunlar, ateş içinde patlamayla ayrışabilirler ve yanıcı maddelerle aşırı derecede şiddetli tepkimeye
girebilirler. Grup 2 altında oksitleyici etkisi orta dereceli olan,
Grup 3 altında zayıf olan maddeler bulunmaktadır. Grup 4 altındaki maddeler, tehlikeli malların taşınması hakkındaki ulaştırma kanunu hükümlerince Sınıf 5.1 altında sınıflandırılmış
ve buna göre işaretlenmiş olmakla beraber, TMTK 515 şartları
üzerlerinde uygulanamayacak düzeyde aşırı zayıf oksitleyici
etkiye sahiptirler.
2.2 Depolama, daha sonra kullanmak veya başkalarına teslim etmek
üzere muhafaza etmektir. Nakliye için hazırlanmasını takiben 24 saat içinde veya takip eden iş günü nakledilmiyorsa, bu işlemi de kapsar. Bu iş günü
bir pazara denk geliyorsa, bu süre bir sonraki iş gününün sonunda biter.
2.3
(1) Nakil sırasında normal hazır bulundurma için öngörülmemiş
olan yerlerde geçici olarak duraksamalar oluyorsa, nakliye gereği ara depolama söz konusudur.
(2) Paragraf 1 anlamında normal hazır bulundurma için öngörülmemiş olan yerler, örn.
- kamuya açık otoparklar
- demiryolu tesisleri
- mola yerlerindeki park yerleri, otopark alanları
- gümrük muamele noktalarındaki, demiryolu tesislerindeki,
demiryolu yük istasyonlarındaki bekleme yerleri veya park
alanları ya da kamyonlar, dorseler, konteynır yüklü konteynır dorseleri için olan feribotlar.
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2.4
(1) Depo, maddelerin depolanması için öngörülmüş olan bir bina,
bir bina içerisindeki bir bölüm veya oda ya da bir açık alandır.
(2) Eğer deponun üzerinde hava şartlarından koruyucu bir çatı varsa ve aşağıdaki şartlar sağlanıyorsa, bu TMTK anlamında açık
alanda depolama söz konusudur:
- Havalandırma ve engelsizce yangınla mücadele için en az üç
yanı tamamen açık olmalıdır,
- Çatı, en az taban yüzeyinin yüzde ellisi kadar olan ısı def
yüzeyleri içermelidir,
- Çatı ısı yalıtımlı olmamalıdır.
2.5 Bir deponun depolama kısmı,
- binalar içinde duvar ve tavanla diğer mekânlardan,
- açık alanlarda uygun mesafeler veya duvarlarla ayrılan kısımlardır.
2.6 Depolama miktarı, tüm oksitleyici maddelerin ve yangın etkisine
katkıda bulunacak tüm maddelerin bir depolama kısmı içindeki miktarıdır.
2.7
(1) Madde 1 paragraf 2 No. 1 uyarınca olan üretim akışı, bir işletme içindeki veya fabrika sahasındaki düzenlemeler ve işlemler
dâhil olmak üzere, tüm üretim sürecini kapsamaktadır. Üretim
akışına, işin devam etmesi için gerekli başlangıç ürünlerinin
hazırlanması, ara ve son ürünlerin kısa süreli istiflenmesi ve
işletme içerisinde taşınmaları dâhildir.
(2) İşin devamı için gerekli başlangıç ürünü miktarı genelde bir
günlük üretimin gereksinimiyle sınırlandırılmıştır.
(3) Yalnız proses tekniği bakımından üretim sürecinin devamı için
zorunlu olan süre kadar bekleyen maddeler kısa süreli istiflenmiş kabul edilirler. Son ürünler için bu süre normalde bir günü
aşmamalıdır.
(4) Paragraf 2’de anılan miktarların ve paragraf 3’te anılan sürelerin aşılması üretim akışı dışında değerlendirilir ve depolama
kavramı altına girer.
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2.8
(1) Madde 1 paragraf 2 No. 2 altındaki iş akışı, üretim akışının bir
parçası olmayan kullanma, tüketme, düzenleme, doldurma,
aktarma veya işletme içi taşıma faaliyetlerini kapsar.
(2) Genelde bir işgününün gereksinimini aşmadığı takdirde, paragraf 1’e göre işin devamı için gerekli madde miktarına uyulmuş
sayılır.
2.9
(1) Farklı maddelerin bir depo kısmı içinde bulunmaları halinde
birlikte depolama söz konusudur.
(2) Ambalajlı maddeler kapalı nakil konteynırları içinde bulunuyorlarsa ve kapalı nakil konteynırları üst üste veya doğrudan
yan yana durmuyorlarsa, birlikte depolama söz konusu değildir.
Her yönde 0,5 m asgari mesafe varsa, bu şart sağlanmış sayılır.
2.10
(1) Kırılabilir kaplar (sevk parçaları) 2000 GGVS direktifi uyarınca,
kendilerini etkili şekilde darbelere karşı koruyan tam kapalı ambalajla çevrelenmemiş olan cam, porselen, taş v.b. parçalardır.
(2) Tek tek veya birden fazla olarak dirençli bir kap içine yerleştirilmiş olan kırılabilir kaplar (sevk parçaları), eğer dirençli
kap yoğunluk ve özellik bakımından içindeki kırılabilir kapların
kırılması veya sızdırması halinde içeriğin dışarı çıkmasına izin
vermiyorsa ve dirençli kabın mekanik dayanımı depolama sırasında korozyondan etkilenmiyorsa, kırılabilir kap olarak kabul
edilmezler. Tehlikeli mal nakil mevzuatı uyarınca test edilip
onaylanmış olan bileşik ve birleşik ambalajlar cümle 1 şartını
sağlarlar.
2.11 Uzman kişiler, meslek eğitimi ve deneyimleri temelinde güvenlik düzenekleri alanında yeterli bilgi sahibi olan ve ilgili resmi iş güvenliği yönetmelikleri, kaza önleme yönetmelikleri, direktifler ve genel kabul
görmüş teknik kurallar (örn. DIN standartları, VDE hükümleri, Avrupa Birliği üye devletlerinin veya diğer Avrupa Ekonomik Topluluğu Anlaşması taraf devletlerinin diğer teknik kuralları) hakkında, güvenlik düzeneklerinin
çalışmak için güvenli halde olduğunu yargılayabilecek kadar bilgi sahibi
olan kimselerdir.
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3 Teknik güvenlik tedbirleri
3.1 Depoların donatımı
(1) Depolar imar ve emisyon koruma mevzuatlarına uygun olmalıdırlar.
(2) 4. Federal Emisyon Koruma Yönetmeliği uyarınca emisyon koruma mevzuatı bakımından ruhsat alması gereken depolar yeterli
uyarı ve alarm düzenekleriyle donatılmış olmalıdırlar (12. Federal Emisyon Koruma Yönetmeliği (Arıza Durumu Yönetmeliği)
Madde 4 No 3). Bu türden depolar 800 m² veya daha büyükseler, depo içinde veya deponun doğrudan yakınında bulunabilecek kişileri uyarmak üzere bir alarm sistemi, örn. bir hoparlör
tesisatı tesis edilmelidir.
(3) 4. Federal Emisyon Koruma Yönetmeliği Eki madde 9.35 uyarınca emisyon koruma mevzuatı bakımından ruhsat alması gereken 800 m² veya daha büyük depolar, eğer yakınında amaca
uygun bir acil çağrı sistemi yoksa, harici müdahale birimlerine
alarm verilmesi için bir acil çağrı sistemiyle, örn. telefon veya
telsiz, donatılmış olmalıdırlar.
(4) Depo itfaiye için bir erişim yoluna sahip olmalıdır ve iki taraftan erişilebilir olmalıdır.
(5) Depo içinde kaçış yolları belirlenmeli ve işaretlenmelidir.(56)
(6) Depolar yeterince aydınlatılabilir olmalıdır.(57) Aydınlatma elemanları ulaşım yollarının üzerine yerleştirilmiş olmalıdır; ışıma
yoluyla depolanan maddelerin doğrudan ısınması mümkün olmamalıdır.
(7) Depoların zemini, açığa çıkan maddeler fark edilebilecek ve
tamamen temizlenebilecek özellikte olmalıdır. Depolanan mal
için sızdırmaz olmalı ve yanmaz malzemeden oluşmalıdır.
3.2 Genel teknik güvenlik tedbirleri
(1) Ambalajlar ve kaplar, içerik istenmeyen şekilde dışarı ulaşamayacak özellikte olmalıdırlar. Sevk parçasının tehlikeli mal(56) İş Yerleri Yönetmeliği Madde 19
(57) İş Yerleri Yönetmeliği Madde 7 (3) ve İş Yerleri Direktifleri 7/3 ve 7/4 ile İş
Yerleri Yönetmeliği Madde 41 (3) ve İş Yerleri Direktifi 41/3.
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ların taşınması hakkındaki ulaştırma mevzuatı hükümlerince
ambalajlanmış olması halinde bu koşullar sağlanmış kabul
edilir.
(2) Ambalajlar veya kaplar sağlam kapatılmış olmalıdırlar.
(3) Sıvı maddeler, ambalajın sızdırması halinde kontrolsüzce yayılamayacak şekilde depolanmalıdırlar. Yeterince büyük toplama
alanları öngörülmelidir.
(4) Toplama alanları çukur, set veya standart duvarlarla oluşturulabilirler.
(5) Toplama alanı içinde depolanan ambalaj ve taşınabilir kapların
hepsinin hacim içeriğinin en az %10’u kadar, ancak en büyük
kabın hacim içeriğini alabilecek kadar büyük olmalıdır.
(6) Akmış veya dökülmüş maddeler yanıcı maddelerle toplanmamalıdırlar. Bunların doğrudan tehlikesizce bertaraf edilmeleri
zorunludur.
(7) Tehlikesizce bertaraf etmek genelde bolca suyla çözdürmek
veya örn. kiselgut, kum, çimento gibi uygun bağlayıcı maddelerle mümkündür. Kontamine olan su nizami şekilde bertaraf
edilmelidir.
(8) Depoda dolum işlemi yapılmamalıdır.
(9) Tozsuz dolum yapılıyorsa, paragraf 8 geçerli değildir.
(10) Depo mekanında içten yanmalı motorla çalışan cihazlar veya
motorlu araçlar bırakılmamalıdır. Açığa çıkan akaryakıt veya
yağ derhal bertaraf edilmelidir.
(11) Depolanan mallardan olmayan ve türleriyle miktarları bakımından yangının hızla oluşmasına ve yayılmasına katkı sağlayabilecek örn, ambalaj, dolgu maddesi, palet, talaş gibi yanıcı
malzemeler depo içinde bulundurulmamalıdır.
3.3 Birlikte depolama
3.3.1 Grup 1 altındaki oksitleyici maddeler başka madde ve ürünlerle
birlikte depolanmamalıdırlar. Grup 2 ve 3 altındaki oksitleyici maddelerle
birlikte depolanabilirler.
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3.3.2
(1) Grup 2 ve 3 altındaki oksitleyici maddeler,
- kendiliğinden alev alabilen maddelerle
- suyla temas ettiğinde alev alıcı gazlar oluşturan maddelerle
- organik peroksitlerle
- basınçlı gazlarla
- aşırı soğukta sıvılaştırılmış gazlarla
- TMTK 511’e tabi olan amonyum nitrat içeren gübrelerle birlikte depolanmamalıdırlar.
(2) BGV B4 uyarınca tehlike grubu OP IV olan dengeleyici peroksi
asetik asit (%17’ye kadar) bu TMTK uyarınca tehlike grubu 3
olan hidrojen peroksit (%40 H2O2’ye kadar) ile birlikte depolanabilir.
3.3.3 Grup 2 ve 3 altındaki oksitleyici maddeler,
- çok kolay alevlenir, kolay alevlenir ve alevlenir akışkanlarla
- kolay alevlenir katı maddelerle
- çok zehirli veya zehirli maddelerle
1. toplam 1 t’a kadar olan depolama miktarları halinde
kısıtlama olmaksızın
2. 1 t’dan büyük, toplam en fazla 20 t’a kadar olan depolama
miktarları halinde, eğer
- binalarda otomatik yangın ihbar sistemi varsa
- açık alanda yangının fark edilmesi ve bildirilmesi saatlik
kontrollerle ve ihbar olanaklarıyla () sağlanmışsa veya uygunluğu kanıtlanmış otomatik bir yangın ihbar sistemi varsa
ve
- otomatik olmayan bir yangın söndürme sistemi ve akredite
fabrika itfaiyesi veya
- otomatik bir yangın söndürme sistemi varsa
- birlikte depolanabilirler.
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3.3.4 Grup 2 altındaki oksitleyici maddeler örn.
- yanıcı yağlama yağları, bitkisel yağlar, boya maddeleri, vernikler ve alev alma noktası 55 °C üzerinde olan akışkanlar
- katı yakıtlar, bitümler, kağıt, tekstil, organik kimyasallar, tıbbi eczalar, gıda maddeleri, yem maddeleri, plastikler, kuru
ot, saman, metal tozları yanıcı depolama mallarıyla
1. toplam 1 t’a kadar olan depolama miktarları halinde
- kısıtlama olmaksızın
2. 1 t’dan fazla depolama miktarları halinde
- Madde 3.3.3 No. 2, sıralama imleri 1 ila 4 koşulları altında.
birlikte depolanabilirler
3.3.5 Madde 3.3.2 ve 3.3.3 anlamındaki maddeler Tehlikeli Madde
Yönetmeliği veya tehlikeli madde taşıma mevzuatı uyarınca madde 3.3.2
ve 3.3.3 altında belirtilen tehlike özellikleriyle işaretlenmiş olan maddelerdir. Bunlar, tehlikeli maddelerin taşınması hakkındaki ulaştırma hukuku
mevzuatı uyarınca Karayolu Tehlikeli Mallar Yönetmeliği Ek 9/Demiryolu
Tehlikeli Mallar Yönetmeliği Ek IX madde 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2
ve 6.1 tehlike pusulalarıyla veya Denizyolu Tehlikeli Mallar Yönetmeliğine ait IMDG Kodları Almanca sürümü Sınıf 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6
işaretleriyle işaretlenmiş olan maddelerdir. Tehlikeli Madde Yönetmeliği
ile tehlikeli mallar taşıma mevzuatı işaretleme hükümleri uyumlu değilse,
Tehlikeli Madde Yönetmeliği uyarınca olan işaretleme önceliklidir; özellikle ulaştırma hukuku mevzuatına göre zehirli, ancak Tehlikeli Madde Yönetmeliği uyarınca yalnızca sağlığa zararlı olarak işaretlenmiş olan maddeler
bu TMTK anlamında zehirli veya çok zehirli kabul edilmezler.
3.3.6 İstisnalar
(1) Madde 3.3.1 ve 3.3.2’den farklı olarak yangın söndürme amacıyla gerekli sayıda basınçlı gazla doldurulmuş yangın söndürücü depo mekanında bulunabilir.
(2) Madde 3.3.1 ve 3.3.2’den farklı olarak kalsiyum klorit ile klor
içeren tarım ilaçları amonyum nitrat içeren gübrelerle TMTK
511’de tespit edilmiş koşullar çerçevesinde birlikte depolanabilirler.
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(3) Madde 3.3.1 ve 3.3.2’den farklı olarak çok zehirli veya zehirli
ve aynı zamanda oksitleyici olan maddeler, yalnız oksitleyici
olanlarla birlikte depolanabilirler. Bunda ek olarak TMTK 514
şartları uygulanmalıdır.
(4) Madde 3.3 uyarınca birlikte depolama bakımından kısıtlamalar,
özel ayrılmış hazır bulundurma alanlarında sevk edilmek üzere
hazır bulundurulan oksitleyici maddeler için geçerli değildir.
(5) Özel ayrılmış hazır bulundurma alanlarında, eğer sevk için hazır
bulundurma 24 saati aşarsa ve bu durumda madde 2.2 uyarınca
depolama kapsamına girse dahi, madde 3.3 uyarınca birlikte
depolama bakımından kısıtlamalar geçerli olmaz.
(6) Sevk için hazır bulundurma sırasında tehlikeli malların(58) taşınması hakkındaki ilgili ulaştırma hukuku mevzuatı uyarınca
birlikte yükleme yasakları ve ayırma şartları daima dikkate
alınmalıdır.
(7) Madde 3.3 uyarınca birlikte depolama bakımında kısıtlamalar,
depodaki oksitleyici maddelerin paragraf 8 şartlarını sağlayan
uygun(59) güvenlik dolapları içinde saklanması halinde de geçerli değildir.
(8) Güvenlik dolaplarının yangına dayanıklılıkları ve hava giriş ve
çıkış açıklıklarının kapama düzeneklerinin uygunluğu ile kapıların sabitleme düzeneklerinin uygunluğu akredite bir malzeme
muayene kuruluşunca kanıtlanmış olmalıdır.
3.4 Söndürme suyu tutma sistemi
(1) Söndürme suyu tutma sistemleri, bir yangında ortaya çıkan kirlenmiş söndürme suyunun bertaraf edilinceye kadar tutulmasına yarayan tesislerdir.
(2) Bir söndürme suyu tutma sisteminin gerekli olup olmadığı ve bunun nasıl ve ne boyutlarda olması gerektiği “Sular için zararlı
maddelerin depolanmasında söndürme suyu tutma sistemlerinin
boyutlandırılması hakkında direktif (LöRüRL)” ile düzenlenmiştir.
(58) Karayolu Tehlikeli Mallar Yönetmeliği Ek B derkenar 51; Demiryolu Tehlikeli
Mallar Yönetmeliği Eki derkenar 518; İç Su Yollarında Tehlikeli Malların Taşınması Yönetmeliği Ek B derkenar 10 402; Açık Deniz Gemilerinde Tehlikeli Malların Taşınmasına Dair Uluslararası Kodeks (IMDG Code) Genel Giriş No. 15.1.16.
(59) bkz. örnek olarak DIN 12925 Bölüm 1
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4 Yangın güvenliği
4.1
(1) Yapıyla ilgili yangın güvenliğinin ayrıntıları tür ve kapsam olarak yerel ve işletme şartlarına göre, özellikle depolanan maddelerin miktarı ve tehlike derecesine göre yerel yetkili yangın
güvenlik makamlarıyla mutabakat halinde belirlenirler.
(2) Yangın güvenlik sistemleri daima çalışır halde bulunmalıdırlar.
4.2 Grup 1 altındaki oksitleyici maddeler yalnız tek katlı binalarda
depolanabilirler.
4.3
(1) Binalar içinde depolamada depolama kısımları diğer depolama kısımlarından, diğer mekanlardan veya binalardan yanmaz
yapı malzemelerinden imal edilmiş ateşe dayanıklı duvar ve
tavanlarla (yangına dayanım süresi en az 90 dakika) ayrılmalıdır; alanı 1600 m²’den büyük depolama kısımlarında yanmaz
yapı malzemelerinden imal edilmiş ateşe dayanıklı tavanlarla
(yangına dayanım süresi en az 90 dakika) ve yangın duvarlarıyla
birbirinden ayrılmalıdır.
(2) Cümle 1’den farklı olarak, yalnız Grup 1 altındaki maddelerin
depolanmasına yarayan ve diğer binalardan en az 10 m uzakta
olan depo binaları belli bir yangına dayanım süresine(60) sahip
olmak zorunda olmayan, ancak yanmaz(61) olmak zorunda olan
(örn. prefabrike garaj) yapı malzemelerinden de inşa edilmiş
olabilirler. Bu mesafe yetkili yangın güvenlik makamıyla mutabık kalınarak yerel ve işletme koşulları gözetilerek azaltılabilir.
Maddeler, binalardan 10 m uzakta durmak şartıyla, nakil konteynırları içinde de depolanabilirler.
4.4
(1) Açık alanda depolamada depolama kısımları diğer depolama kısımlarından veya binalardan yanmaz yapı malzemesinden imal
(60) bkz. örnek olarak DIN 4102 Bölüm 2
(61) bkz. örnek olarak DIN 4102 Bölüm 1
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edilmiş ateşe dayanıklı duvarlarla (yangın dayanım süresi en az
90 dakika) veya paragraf 3 uyarınca yeterli büyüklükte mesafe
ile ayrılmalıdırlar.
(2) Paragraf 1 uyarınca olan duvarlar depolama yüksekliğinden en
az 1 m ve açık taraftaki depolama derinliğinden en az 0,5 m
fazla olmalıdır.
(3) Açık alandaki depolama kısımları duvarlarla ayrılmamışsa, paragraf 1 uyarınca Grup 1 ve 2 altındaki maddeler içeren depolama kısımlarıyla diğer depolama kısımları arasında gerekli
olan asgari mesafe 5 m’dir.
4.5
(1) Suyla yapılacak yangınla mücadele için uygun söndürme sistemleri mevcut olmalı ve yeterince söndürme suyu hazır bulunmalıdır.
(2) Yangın muslukları depo binasının dışına yerleştirilmelidir. Bunlar her zaman erişilebilir ve kullanılabilir olmalıdır. Donmaya
karşı korunmalıdırlar.
(3) Su temin noktasında her 100 m² depolama alanı için en az 3 bar
akış basıncına sahip en az 200 l/dakika su kapasitesi mevcutsa,
söndürme suyu miktarı yeterlidir. Bağımsız su temininde (örn.
söndürme göleti veya su deposu) her 100 m² alan için 200 l/
dakika söndürme suyu miktarı en az 2 saat yetecek kadar olmalıdır.(62)
(4) Paragraf 3 yüksek raflı depolar için geçerli değildir.
(5) Yüksek raflı depolar otomatik söndürme sistemleriyle (örn.
fıskiye veya su püskürtmeli söndürme sistemi) donatılmışsa,
söndürücü maddenin depolanan maddelere doğrudan ulaşması
temin edilmelidir.(63)
(6) Söndürme suyu tesisatı, fıskiye memeleri veya duman detektörleri, paletler yerleştirilip alınırken zarar görmeyecek şekilde yerleştirilmelidirler.
(62) bkz. örnek olarak DVGW Broşürü W405, No. 4.5
(63) örn. DIN 14 489, DIN 14494, Mal Sigortacıları Derneği Direktifleri (VDS).
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4.6
(1) Depolama kısmında ayrıca yanıcı maddeler depolanıyorsa, binalarda uygun(64) paratoner sistemi olmalıdır.
(2) Paratoner sistemi 3 yılda bir muayene edilmelidir.
4.7
(1) Depoda sigara içilmemeli, ateş veya açık ışık kullanılmamalıdır.
(2) Bu yasak “Ateş, açık ışık ve sigara içmek yasaktır” yasak levhasıyla belirtilmelidir. Yasak işareti kaza önleme yönetmeliği
“işyerinde güvenlik işaretleri” (VBG 125)(65) şartlarına uygun
olmalıdır.
4.8
(1) Ateşle ve ısıyla yapılan işler yalnız önceden depo işletmecisinin
yazılı izni (örn. ateş izin yazısı) alınarak yürütülebilirler.
(2) Kaynak, alevli kesme ve taşlamayla kesme işleri, açık alevle
yapılan işlerde kaza önleme yönetmeliği “kaynak, kesme ve
benzeri iş süreçleri” (VBG 15) ve kaza önleme yönetmeliği “genel hükümler” (VBG 1) dikkate alınmalıdır. Madde 5.6 uyarınca
güvenlik eğitimi yükümlülüğüne göndermede bulunulur.
(3) Paragraf 1 uyarınca olan yazılı izin şunları içermelidir:
1. İşin yapılacağı yerin bilgisi,
2. İşin türü,
3. İşin ne zaman yapılacağının bilgisi,
4. İşi yapan kişilerin adları ve gözetmenlik yapacak uzman kişinin adı
5. İşin amacı ve yapılış şekli,
6. Güvenlik tedbirleri,
7. Depo işletmecisinin veya onun yetkili temsilcisinin veya görevlendirdiği kişinin imzası.
(64) bkz. örnek olarak DIN VDE 0185 Bölüm 1 ve 2
(65) Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße 449, 50939 Köln adresinden
tedarik edilebilir.
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5 İşletme şartları
5.1 Genel hususlar
(1) Depolar nizami halde bulundurulmalı ve nizami olarak işletilmelidirler. Gerekli onarım tedbirleri gecikmeksizin uygulanmalı ve koşullara uygun güvenlik tedbirleri alınmalıdır.
(2) Depolar, maddenin açığa çıkmasına ve insan sağlığı veya çevre için bir risk oluşturmasına neden olabilecek kusurlar olduğu
halde işletilmemelidirler.
(3) Yangın detektörü, söndürme sistemleri, duman ve ısı def sistemleri, otomatik kapanan kapılar ve paratoner sistemi gibi
güvenlik sistemleri düzenli olarak bakımdan geçirilmeli ve nizami çalıştıkları öngörülen zaman aralıklarında muayene edilmelidir. Muayene için uzman kişiler görevlendirilir. Güvenlik
sistemlerinin doğru çalıştıkları bir muayene protokolünde belgelendirilmelidir.
5.2 Erişim kontrolü
Bir depoya ancak açıkça yetki verilmiş kişiler girebilir. Yetkisiz kişilerin depoya girmeleri yasaklanmalıdır. Bu yasak, “yetkisi olmayan giremez”
yasak işaretiyle belirtilmelidir. Yasak işareti kaza önleme yönetmeliği “işyerinde güvenlik işaretleri” (VBG 125) şartlarına uygun olmalıdır.
5.3 İşletme kayıtları
(1) Depolama için izin verilen azami depolama miktarı, depolama
alanının dağılımı ve depolanan malların türü ve miktarı hakkında bilgiler içeren bir depolama planı düzenlenmelidir. Bu plan
temel değişikliklerde uyarlanmalıdır ve deponun dışında, her
zaman erişilebilir bir yerde bulundurulmalıdır. Plan en az ayda
bir kez kontrol edilmeli ve bu belgelendirilmelidir.
(2) Temel değişiklik, örn. depolanan maddelerin türü değiştiğinde
söz konusudur.
(3) Bir depoda her seferinde yalnızca aynı maddeler depolanıyorsa, malların ve azami depolama miktarının belirtilmesi yeterlidir. Depolama miktarı hızla saptanabilir olmalıdır (örn. işletme
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bürosunda liste tutularak). Ayrıntılar yetkili yerel müdahale
birimleriyle mutabakat halinde belirlenmelidir.
(4) Depolama planı Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 16 Paragraf
3a uyarınca olan çizelgeyle aynı olabilir.
5.4 Depolanan malın güvenliği
(1) Maddeler düzenli bir şekilde depolanmış olmalıdırlar.
(2) Sızdırmazlığı ve dayanıklılığı olumsuz etkileyebilecek bir aşırı
mekanik yükten kaçınmak için ambalajların veya kapların uygun istifleme veya yerleştirme yollarıyla düşmeye karşı korunması gerekir.
(3) Kırılabilir kaplar, istif veya depolama yüksekliğinden bağımsız
olarak, 0,4 m’den daha yüksekten düşmeyecek şekilde istiflenebilirler veya depolanabilirler.
(4) Paragraf 3 dışında kalan diğer ambalajlar veya kaplar, istif veya
depolama yüksekliğinden bağımsız olarak, 1,5 m’den daha yüksekten düşmeyecek şekilde istiflenebilirler veya depolanabilirler.
(5) Paragraf 2 ila 4 şartları 0,4 m veya 1,5 m’den daha büyük olan
istif veya depolama yüksekliklerinde, aşağıdaki şartların yerine
getirilmesi kaydıyla sağlanmış kabul edilir:
1. Toptancılık ve depolama meslek birliğinin “depolama sistemleri ve cihazları direktifi” (ZH 1/428) ve M 19 sayılı “paletli
depolama birimlerinin güvenliği”(66) broşürü şartları dikkate
alınmış olmalıdır.
2. Forklift operatörleri meslek birliği “forklift operatörlerinin seçimi, eğitimi ve yetkilendirme belgeleri ilkeleri” (ZH
1/554) uyarınca seçilmiş ve eğitilmiş olmalıdırlar.
3. Paletler, olukları rafların tabla kirişlerine dik olacak şekilde
konulmalıdırlar.
4. Fıçılar, yalnız istifleyicilerin kavrama düzenekleriyle düşey
olarak üst üste istiflenebilirler. Bunların bileşik şekilde istiflenmeleri gerekir.
(66) Großhandels- und Lagerei-Berufsgenossenschaft, 68145 Mannheim adresinden
tedarik edilebilir
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5. Otomatik kumandalı raf taşıma sistemleriyle yüksek raflarda
taşıma yapılıyorsa, palet yükünün kontur kontrolü, hareket
yolunun kontrolü ve boş yer kontrolü için otomatik sistemler
mevcut olmalıdır.
6. Raf bölmelerinin elle doldurulup boşaltılması için istif yüksekliği hakkında paragraf 3 ve 4 altında belirtilen sınırlama
ölçüleri geçerlidir.
7. Elle işletilen depolardaki rafların yüksekliği ulaşım yolu seviyesi üzerinden 4 m’den fazla olamaz.
5.5 Yazılı talimatlar
5.5.1 İşletme talimatı
(1) İşveren, tehlikeli maddelerle çalışmayla ilgili olarak insana
ve çevreye yönelik tehlikeler konusunda uyarılar ve gerekli
koruyucu tedbirlerle davranış kurallarını içeren iş sahası ve
maddeyle ilişkili işletme talimatı hazırlamalıdır; ortaya çıkan
tehlikeli atıkların usulünce bertaraf edilmesine de değinilmelidir. İşletme talimatı anlaşılır şekilde ve çalışanların dilinde
hazırlanmalı, iş yerinde uygun bir yerde ilan edilmelidir. İşletme talimatında, tehlike durumundaki davranışlar ve ilk yardım
hakkında talimatlar da bulunmalıdır.
(2) İşletme talimatı gereği halinde birlikte depolama hakkında
uyarılar içermelidir.
(3) İşletme talimatı hazırlanırken tehlikeli malların taşınması hakkındaki (örn. Karayolu Tehlikeli Mallar Yönetmeliği Ek B derkenar 10385 uyarınca) ulaştırma hukuku mevzuatı uyarınca olan
yazılı talimatlara (kaza broşürleri) veya DIN 52900 uyarınca
olan güvenlik bilgi formlarına başvurulabilir.
5.5.2 Alam planı
- Yangın
- Kaza
- Ürün açığa çıkması/sızıntı
gibi özel olaylardaki davranışlar için kısa talimat şeklinde bir alarm
planı hazırlanmalı ve depolama işletmesinde iyi erişilebilir yerlerde ilan
panosuna asılmalıdır. Bu önemli davranış kurallarını ve bilgileri içerir:
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- İtfaiye, acil servis, hekim, hastane, ambülans, polis için telefon numaraları
- İşletme müdürünün, ustanın ve diğer kişilerin telefon numaraları
- Alarm işaretleri, toplanma yeri ve personel yoklaması, enerji
kesme, kaçış ve kurtarma yollarının kullanımı, yangınla mücadele hakkında bilgiler.
5.5.3 Müdahale birimleri için acil durum bilgileri
(1) Depoda bulunan oksitleyici maddelerin açığa çıkması halinde
müdahale birimlerinin davranışları için işletmeci aşağıdaki verileri içeren maddeye özgü bilgileri hazır bulundurulmalıdır:
1. Depolanan maddenin adı,
2. Maddeyi üreten, ithal eden veya satan kişilerin ad ve adresleri,
3. Özel tehlikelere ilişkin uyarılar,
4. Tehlikelere karşı alınacak koruyucu tedbirler,
5. Ambalajın kırılması veya başka türlü zarar görmesi halinde
alınacak tedbirler,
6. Kişilerin depolanan maddeyle temas etmesi halinde alınacak
tedbirler ve sağlanacak yardım,
7. Yangın halinde alınacak tedbirler, özellikle de yangınla mücadelede kullanılacak veya kullanılması yasak olan maddeler ve madde grupları,
8. Çevreye zarar verilmesini önlemek üzere alınacak tedbirler.
(2) Paragraf 1 No. 1 ila 4 uyarınca olan bilgiler örn. tehlikeli madde
tanıtma etiketi şeklinde, paragraf 1 No. 5 ila 8 uyarınca olan
bilgiler tehlikeli malların taşınması mevzuatına göre kaza broşürü şeklinde düzenlenmiş olabilirler.
5.6 Çalışanların güvenlik eğitimi
(1) Tehlikeli maddelerle ilgili işlerde çalıştırılacak olan çalışanlar
işletme talimatı yardımıyla ortaya çıkacak tehlikeler ve korun241

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi
ma tedbirleri hakkında güvenlik eğitiminden geçirilmelidirler.
Güvenlik eğitimleri çalışmaya başlamadan önce ve bunun ardından en az yılda bir kez sözlü olarak ve işyeri özellikleri göz
önünde bulundurularak verilmelidirler. Güvenlik eğitimlerinin
içeriği ve zamanı yazılı olarak tespit edilmeli, eğitimi alanlar
tarafından imzalanmak suretiyle onaylanmalıdır. Güvenlik eğitimi belgeleri iki yıl saklanmalıdır.
(2) Paragraf 1 gerekliliği, yeni risk olanakları hakkında bilgi edinilmesi halinde yeni güvenlik eğitimi verilmesi zorunluluğunu
kapsar.
5.7 Acil durum tatbikatları
İşveren en az yılda bir kez depoda bulunan maddelerin serbest kalması halinde, bir yangında veya başka bir acil durumda çalışanların kendi
güvenliklerini nasıl sağlayacakları veya nasıl kurtarılabilecekleri konusunda tatbikat yapılmasını sağlamalıdır.
6 Kişisel koruma donanımları
(1) Depolama sırasında madde açığa çıkabilecek ve çalışanlar için
bir risk oluşturabilecekse, işveren
1. etkili ve kullanım özellikleri bakımından uygun kişisel koruma donanımları tahsis etmeli ve bunları kullanılabilir ve
hijyenik bakımdan sorunsuz halde hazır bulundurmalı ve
2. çalışanların yalnızca iş sürecinin mutlak olarak gerektirdiği
kadar uzun süre çalışmasını ve bunun sağlığa uygun olmasını
sağlamalıdır. Cümle 1 alerjik tepkilerin beklenildiği durumlar için de geçerlidir.
(2) Çalışanlar kendilerine tahsis edilen kişisel koruma donanımları
kullanmak zorundadırlar.
7 Hijyen tedbirleri
(1) Oksitleyici maddelerle kirlenmiş giysiler derhal çıkarılmalı ve
bol suyla yıkanmalıdır.
(2) Ciltte etkilenen yerler bol suyla yıkanmalıdır.
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8 Kurtarma araçları ve ilk yardım
Yeterli sayıda uygun kurtarma araçları, özellikle kaçış araçları, acil
durum duşları, su bağlantısı, göz yıkama şişeleri veya göz duşları, kolay
erişilebilir şekilde hazır bulundurulmalıdır.
Ek
Grup 1: Tepkime kabiliyeti yüksek oksitleyici maddeler
Grup 2: Orta derecede oksitleyici maddeler
Grup 3: Oksitleyici etkisi zayıf olan maddeler
Grup 4: Oksitleyici etkisi aşırı zayıf olan maddeler
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TMTK 515 Eki
Grup 1: Tepkime kabiliyeti yüksek oksitleyici maddeler
UN No.

Madde(67)

1445

BARYUM KLORAT

1447

BARYUM PERKLORAT

1449

BARYUM PEROKSİT

1450

BROMATLAR, ANORGANİK, B.Ş.A.(68)

1452

KALSİYUM KLORAT

1453

KALSİYUM KLORİT

1455

KALSİYUM PERKLORAT

1461

KLORATLAR, ANORGANİK, B.Ş.A.

1462

KLORİTLER, ANORGANİK, B.Ş.A.

1470

KURŞUN PERKLORAT

1471

LİTYUM HİPOKLORİT, KURU veya %39’dan fazla aktif klor
(%8,8 aktif oksijen) içeren LİTYUM HİPOKLORİT KARIŞIMLARI

1472

LİTYUM PEROKSİT

1475

MAGNEZYUM PERKLORAT

1479

YAKICI (OKSİTLEYİCİ) ETKİSİ OLAN MADDELER, katı, B.Ş.A.(69)

1481

PERKLORATLAR, ANORGANİK, B.Ş.A.

1483

PEROKSİTLER, ANORGANİK, B.Ş.A.

1484

POTASYUM BROMAT

1485

POTASYUM KLORAT

1489

POTASYUM PERKLORAT

1491

POTASYUM PEROKSİT

1494

SODYUM BROMAT

1495

SODYUM KLORAT

1496

SODYUM KLORİT

1502

SODYUM PERKLORAT

(67) Madde adı olarak Denizyolları Tehlikeli Mallar Yönetmeliği ekinde kullanılan
tanımlar kullanılmıştır. Bunlar sevk evrakına kaydedilmiştir.
(68) B.Ş.A. kısaltması “başka şekilde anılmadıkça” ibaresini temsil etmektedir ve
toplu pozisyonlarda kullanılmaktadır.
(69) Yalnız Ambalaj Grubu I
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1504

SODYUM PEROKSİT

1506

STRONSİYUM KLORAT

1508

STRONSİYUM PERKLORAT

1510

TETRANİTROMETAN

1513

ÇİNKO KLORAT

1745

BROM PENTA FLÜORİT

1746

BROM TRİ FLÜORİT

1748

KALSİYUM HİPOKLORİT, KURU veya %39’dan fazla aktif klor
(%8,8 aktif oksijen) içeren KALSİYUM HİPOKLORİT KARIŞIMLARI

1873

PERKLORİK ASİT, %50’den fazla ancak en fazla %72 asit

2015

HİDROJEN PEROKSİT, STABİLİZE, veya %60’dan fazla hidrojen peroksit içeren HİDROJEN PEROKSİT, SULU ÇÖZELTİLERİ,
STABİLİZE

2466

POTASYUM SÜPEROKSİT

2495

İYOT PENTA FLÜORİT

2547

SODYUM SÜPEROKSİT

2723

MAGNEZYUM KLORAT

2741

BARYUM HİPOKLORİT, %22’den fazla aktif klor içeren

2880

KALSİYUM HİPOKLORİT, SU İÇEREN veya %5,5’den az olmayan
ancak %10’dan fazla olmayan su içeren KALSİYUM HİPOKLORİT, SU İÇEREN KARIŞIMLARI

3085

YAKICI (OKSİTLEYİCİ) ETKİSİ OLAN MADDELER, katı, aşındırıcı, B.Ş.A.

3087

YAKICI (OKSİTLEYİCİ) ETKİSİ OLAN MADDELER, katı, zehirli,
B.Ş.A.

3098

YAKICI (OKSİTLEYİCİ) ETKİSİ OLAN MADDELER, sıvı, aşındırıcı,
B.Ş.A.

3099

YAKICI (OKSİTLEYİCİ) ETKİSİ OLAN MADDELER, sıvı, zehirli,
B.Ş.A.

3212

HİPO KLORİTLER, ANORGANİK, B.Ş.A.

---

POTASYUM META PERİYODAT

---

SODYUM META PERİYODAT

---

PERİYODİK ASİT
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Grup 2: Orta derecede oksitleyici maddeler
UN No.

Madde

1438

ALÜMİNYUM NİTRAT

1446

BARYUM NİTRAT

1448

BARYUM PERMANGANAT

1454

KALSİYUM NİTRAT

1456

KALSİYUM PERMANGANAT

1457

KALSİYUM PEROKSİT

1458

KLORAT VE BORAT, KARIŞIMLAR

1459

KLORAT VE MAGNEZYUM KLORİT, KARIŞIM, spesifik higroskopik KLORİT veya VE KALSİYUM KLOIRİT veya VE SODYUM
KLORİT, KARIŞIM

1463

KROM TRİOKSİT

1469

KURŞUN NİTRAT

1473

MAGNEZYUM BROMAT

1476

MAGNEZYUM PEROKSİT

1477

NİTRATLAR, ANORGANİK, B.Ş.A.(70)

1479

YAKICI (OKSİTLEYİCİ) ETKİSİ OLAN MADDELER, katı, B.Ş.A.

1482

PERMANGANATLAR, ANORGANİK, B.Ş.A.

1486

POTASYUM NİTRAT

1487

POTASYUM NİTRAT VE SODYUM NİTRİT, KARIŞIMLAR

1488

POTASYUM NİTRİT

1490

POTASYUM PERMANGANAT

1498

SODYUM NİTRAT

1199

SODYUM NİTRAT ve POTASYUM NİTRAT

1500

SODYUM NİTRİT

1503

SODYUM PERMANGANAT

(70) Yalnız Ambalaj Grubu II
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1509

STRONSİYUM PEROKSİT

1515

ÇİNKO PERMANGANAT

1516

ÇİNKO PEROKSİT

1796

NİTRATLAYICI ASİT, KARIŞIMLAR

1802

PERKLORİK ASİT, en fazla ağırlık olarak %50 asit

1826

ATIK NİTRATLAYICI ASİT, KARIŞIMLAR

2014

HİDROJEN PEROKSİT, SULU ÇÖZELTİLERİ, en az %40 ancak
%60’dan fazla olmayan hidrojen peroksit (gereği halinde
stabilize)

2032

NİTRİK ASİT, %70’den fazla asit içeriği

2427

POTASYUM KLORAT, sulu çözelti

2428

SODYUM KLORAT, sulu ÇÖZELTİ

2429

KALSİYUM KLORAT, ÇÖZELTİ, sulu

2469

ÇİNKO BROMAT

2573

TALYUM KLORAT

2626

KLORİK ASİT, %10’dan fazla klorik asit içermeyen sulu çözelti

2627

NİTRİTLER, ANORGANİK, B.Ş.A.

2719

BARYUM BROMAT

2721

BAKIR KLORAT

2722

LİTYUM NİTRAT

2726

NİKEL NİTRİT

2976

TORYUM NİTRAT, katı

2381

URANİL NİTRAT, katı

3084

AŞINDIRICI MADDELER, katı, yakıcı (oksitleyici) etkisi olan,
B.Ş.A.

3085

YAKICI (OKSİTLEYİCİ) ETKİSİ OLAN MADDELER, katı, aşındırıcı, B.Ş.A.

3086

ZEHİRLİ MADDELER, katı, yakıcı (oksitleyici) etkisi olan,
B.Ş.A.

3087

YAKICI (OKSİTLEYİCİ) ETKİSİ OLAN MADDELER, katı, zehirli,
B.Ş.A.
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3093

AŞINDIRICI MADDELER, sıvı, yakıcı (oksitleyici) etkisi olan,
B.Ş.A.

3098

YAKICI (OKSİTLEYİCİ) ETKİSİ OLAN MADDELER, sıvı, aşındırıcı,
B.Ş.A.

3099

YAKICI (OKSİTLEYİCİ) ETKİSİ OLAN MADDELER, sıvı, zehirli,
B.Ş.A.

3122

ZEHİRLİ MADDELER, sıvı, yakıcı (oksitleyici) etkisi olan,
B.Ş.A.

3139

YAKICI (OKSİTLEYİCİ) ETKİSİ OLAN MADDELER, sıvı, B.Ş.A.

3210

KLORATLAR, anorganik, sulu çözeltiler, B.Ş.A.

3211

PERKLORATLAR, anorganik, sulu çözeltiler, B.Ş.A.

3213

BROMATLAR, anorganik, sulu çözeltiler, B.Ş.A.

3214

PERMANGANATLAR, anorganik, sulu çözeltiler, B.Ş.A.

3218

NİTRATLAR, anorganik, sulu çözeltiler, B.Ş.A.

3219

NİTRİTLER, anorganik, sulu çözeltiler, B.Ş.A.

3247

SODYUM PERBORAT, susuz

---

KROMİL KLORİT (krom oksiklorit)

---

POTASYUM İYODAT

---

SODYUM İYODAT
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Grup 3: Oksitleyici etkisi zayıf olan maddeler
UN No. Madde
1451

SEZYUM NİTRAT

1465

DİDİMYUM NİTRAT

1466

DEMİR NİTRAT

1474

MAGNEZYUM NİTRAT

1477

NİTRATLAR, ANORGANİK, B.Ş.A.16)

1479

YAKICI (OKSİTLEYİCİ) ETKİSİ OLAN MADDELER, katı, B.Ş.A.(71)

1482

PERMANGANATLAR, ANORGANİK, B.Ş.A.16)

1492

POTASYUM PERSÜLFAT

1493

GÜMÜŞ NİTRAT

1505

SODYUM PERSÜLFAT

1507

STRONSİYUM NİTRAT

1514

ÇİNKO NİTRAT

1872

KURŞUN OKSİT

2014

HİDROJEN PEROKSİT, SULU ÇÖZELTİLERİ, en az %20 ancak
%40’dan fazla olmayan hidrojen peroksit (gereği halinde
stabilize)

2208

KALSİYUM HİPOKLORİT KARIŞIMLARI, KURU, %10’dan fazla
ancak %39’dan fazla aktif olmayan klor içeren

2464

BERİLYUM NİTRAT

2465

DİKLOR İZOSİYANÜR ASİT, KURU veya DİCKLOR İZOSİYANÜR
ASİDİ TUZLARI(72)

2467

SODYUM PERKARBONAT

2468

TRİKLOR İZOSİYANÜR ASİT, KURU

2627

NİTRİTLER, ANORGANİK, B.Ş.A.16)

2720

KROM NİTRAT

(71) Yalnız Ambalaj Grubu III
(72) Patlayıcı Maddeler Kanununa tabi olmamak kaydıyla
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2724

MANGAN NİTRAT

2725

NİKEL NİTRAT

2727

TALYUM NİTRAT

2728

ZİRKONYUM NİTRAT

3085

YAKICI (OKSİTLEYİCİ) ETKİSİ OLAN MADDELER, katı, aşındırıcı, B.Ş.A.16

3087

YAKICI (OKSİTLEYİCİ) ETKİSİ OLAN MADDELER, katı, zehirli,
B.Ş.A.16

3098

YAKICI (OKSİTLEYİCİ) ETKİSİ OLAN MADDELER, sıvı, aşındırıcı,
B.Ş.A.16

3099

YAKICI (OKSİTLEYİCİ) ETKİSİ OLAN MADDELER, sıvı, zehirli,
B.Ş.A.16

3139

YAKICI (OKSİTLEYİCİ) ETKİSİ OLAN MADDELER, sıvı, B.Ş.A.16

3210

KLORATLAR, anorganik, sulu çözeltiler, B.Ş.A.16

3211

PERKLORATLAR, anorganik, sulu çözeltiler, B.Ş.A.16

3213

BROMATLAR, anorganik, sulu çözeltiler, B.Ş.A.16

3214

PERMANGANATLAR, anorganik, sulu çözeltiler, B.Ş.A.16

3215

PERSÜLFATLAR, anorganik, B.Ş.A.

3216

PERSÜLFATLAR, anorganik, sulu çözeltiler, B.Ş.A.

3217

PERKARBONATLAR, anorganik, B.Ş.A.

3218

NİTRATLAR, anorganik, sulu çözeltiler, B.Ş.A.16

3219

NİTRİTLER, anorganik, sulu çözeltiler, B.Ş.A.16

---

SODYUM PERBORAT-MONOHİDRAT

---

İYODİK ASİT

---

KALSİYUM İYODAT

---

İYOT PENTOKSİT
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Grup 4: Ulaştırma hukuku mevzuatınca Sınıf 5.1 altında olup buna
uygun olarak işaretlenmiş olmakla beraber oksitleyici etkisi çok zayıf
olan maddeler (bkz. madde 1.7)
UN No.

Madde

1511

ÜRE HİDROJEN PEROKSİT

---

SODYUM KARBONAT PEROKSİ HİDRAT

2984

HİDROJEN PEROKSİT, sulu çözeltileri, en az %8 ancak %20
’den az hidrojen peroksit (gereği halinde stabilize)

---

POTASYUM MONO PEROKSO SÜLFAT

Not
Ulaştırma mevzuatınca “yakıcı (oksitleyici) etkisi vardır” şeklinde sınıflandırılmış ve işaretlenmiş olan maddeler bu TMTK’nin uygulama alanına girmemektedir ve dolayısıyla yukarıdaki madde listesinde anılmamıştır:
1. AMONYUM NİTRAT VE AMONYUM NİTRAT İÇEREN PREPARATLAR TMTK
511’de düzenlenmişlerdir.
Bundan böyle kaza önleme yönetmeliği “organik peroksitler” altında
düzenlenecektir.

251

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

TMTK 553 - Ahşap Tozu
Yayın Tarihi Ağustos 2008
Tehlikeli Maddeler için
Teknik Kurallar

Ahşap Tozu

TMTK 553

Tehlikeli Maddelere Yönelik Teknik Kurallar (TMTK), tehlikeli maddelerle gerçekleştirilen faaliyetler için, bunların sınıflandırılması ve işaretlenmesi de dahil olmak üzere diğer kanıtlanmış bilimsel deneyimleri, modern teknoloji, iş sağlığı ve iş hijyeni ile ilgili şartları ortaya koymaktadır.

Bu kurallar, Tehlikeli Maddeler Kurulu (TMK) tarafından düzenlenmekte olup, güncel gelişmelere göre uyarlanırlar. TMTK, Ekonomi ve Çalışma Bakanlığı tarafından Bakanlıklar Ortak Resmi Gazetesi’nde yayınlanmıştır.

İçerik
1 Uygulama Alanı
2 Kavram Tanımları
3 Bilgi Toplama ve Tehlikenin Değerlendirilmesi
4 Koruyucu Tedbirler
5 İşletme Talimatları ve Bilgilendirmeler
6 İş Sağlığı Önleyici Faaliyetler
Ek 1: Toz Oluşumunu Azaltan Çalışma Şekilleri/Çalışma Alanları
Ek 2: Sabit Makinelerde Toz Oluşumunu Azaltan Çalışma Alanları Koşulları
Ek 3: Havadaki ahşap tozu konsantrasyonu, vardiya ortalama seviyesi
olarak 2 mg/m³ altında uygulanan makine ve ekipmanlara ilişkin örnekler
Ek 4: El Zımparasıyla Çalışılan İşyerlerinde Ölçüm Koşulları
Ek 5: Ahşap Tozu İşletme Talimatları ve Bilgilendirmeler
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1 Uygulama Alanı
(1) İşbu TMTK, ahşap ve ahşap malzemelerin ara ve son işlemleri
sırasında gerçekleştirilen ve ahşap tozu meydana gelen tüm
faaliyetleri ayrıca ahşap tozu tehlike alanındaki faaliyetleri
kapsar (örneğin ahşap işleyen makine ve ekipmanla yapılan
çalışmalar, filtre parçalarının değiştirilmesi, silolara yükleme).
(2) Bu kurallar; insanlarda kansere neden olabilecek, sert ahşap
(örneğin meşe, kayın) ve (TMTK 906 „ Kansere Neden Olan Faaliyet veya İşlemler Listesi“) ve tozları kansere neden olma şüphesi taşıyan diğer ahşap türlerinin (TMTK 905 „ Kansere Neden
Olan, Mutajenik veya Üremeyi Tehdit Eden Tehlikeli Maddeler
Listesi“) tozlarıyla ilgili faaliyetlere yönelik, etkinlik kontrolleri de dahil olmak üzere koruyucu tedbirleri tanımlar
(3) Modern teknolojinin gereklerine uyulması halinde dahi sağlık
risklerini özellikle de kanser riskini ortadan tümüyle kaldırmak
mümkün değildir. Bu nedenle, ahşap tozu konsantrasyonunu en
düşük seviyeye indirmeye yönelik diğer tedbirler için çaba gösterilmelidir.
(4) Genç yaştakiler ile gebe kadınlar ve emziren anneler için çalışma kısıtlandırmaları, sırasıyla “Genç Yaştakiler İş Güvenliği
Kanunu“ ve “İşyerlerinde Annelerin Güvenliğine Yönelik Yönetmelik” veya “ (Çalışan Anneler İş Güvenliği Kanunu) ile yasal
olarak düzenlenmektedir.
(5) Ahşap tozu havadaki oksijen ile birleştiğinde patlayıcı hacimler
yaratabilmektedir. Bu nedenle tozdan korunma tedbirlerinin
yanı sıra, yangın ve patlamadan korunma tedbirleri de gerklidir. İşbu TMTK; TMTK 720 „Patlama Tehlikesi Taşıyan Hava Hacimleri– Genel Kurallar“ ve BGI 739 „Ahşap Tozu“nda yer alan
yangın ve patlamadan korunmak için gerekli tedbirlere yönelik
açıklamalar içermez.
(6) Belirli bazı ahşap tozlarının yol açabileceği olası hassaslaştırıcı etki ve gerekli tedbirlere, TMTK 401 „Cilt Teması Yoluyla
- Tespit, Değerlendirme, Tedbirler“, TMTK 406 „Hassaslaştırıcı
Maddeler“ ve TMTK 907 „Hassaslaştırıcı Maddeler Listesi“nde
yer verilmiştir.
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2 Kavram Tanımları
(1) Solunabilir toz, ağız ve burun yoluyla solunabilecek havada asılı
haldeki maddelerin kütlesel oranı olarak tanımlanmıştır. 100
µm ve daha küçük aerodinamik çapa sahip ahşap tozu DIN EN
481 uyarınca solunabilir toz olarak kabul edilir.(73)
(2) Ahşap tozu konsantrasyonu, sekiz saatlik bir çalışma vardiyasını
baz alan, vardiya ortalama seviyesidir.
(3) Modern teknolojinin o günkü durumuna göre, birçok sayıda tesis ve işyerinde, havadaki ahşap tozu konsantrasyonu vardiya
ortalama seviyesi olarak 2 mg/m³ ve daha düşük seviyeler olarak uygulanabilir. Bu şarta uygun çalışma alanları, toz oluşumu
azaltılmış çalışma alanları olarak kabul edilir.
3 Bilgi Toplama ve Tehlikenin Değerlendirilmesi
(1) İşveren tehlikenin değerlendirilmesi ve tedbirlerin belirlenmesi amacıyla ahşap malzemelerin ara ve son işlemleri hakkında
gerekli bilgileri toplamak zorundadır. Çalışanların çalışmaya
başlaması, ancak gerekli koruyucu tedbirler alındıktan ve tehlike değerlendirmesi yapıldıktan sonra mümkündür. Modern
teknoloji düzeyine nasıl uyulması gerektiği, Ek 1, 2 ve 4’te
tanımlanmıştır.
(2) Burada hesaplanması gerekenler:
1. Ahşap tozuna, ne şekilde, hangi ölçülerde ve hangi süreyle
maruz kalındığı.
a) Ahşap tozuna, hangi ölçülerde maruz kalındığı kişisel ölçümler ile hesaplanabilir.
b) Ek 1, 2 ve 4’te belirtilen ön koşulların yerine getirilmesi
kaydıyla bu ölçümlerden imtina edilebilir.
c) Madde 4.2 Fıkra 5, 8 ve 9’da tanımlanan bir maruziyetin söz
konusu kanıtlanır ise bu ölçümlerden imtina edilebilir.
2. Modern teknolojiye ve çalışma hijyenine uyulması için gerekli, makine ve ekipman çalışma şartları (buna örneğin
emiş donanımlarının kontrolü de dahildir).
(73) DIN EN 481 „Havada taşınan partiküllerin ölçümüne yönelik olarak parçacık
boyutu dağılımının saptanması“
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3. Solunum koruyucu araçların kullanılmasını gerektiren faaliyetler.
(3) Yukarıda 4’te tanımlanan tedbirlerin yanı sıra TRGS 500 sayılı „Koruyucu Tedbirler“de belirtilen tehlikelerden korunmaya
yönelik temel kurallara uyulması ve burada belirlenmiş temel
tedbirler ile tamamlayıcı koruyucu tedbirlerin alınması gerekir.
(4) Tehlikelerin değerlendirilmesine yönelik çalışma belgelenmelidir.
4 Koruyucu Tedbirler
4.1 Toz Oluşumu Azaltılmış Çalışma Alanları
(1) Toz oluşumunu azaltan çalışma şekilleri/iş alanları, sabit makineler ve zımparalama işlemi yapılan işyerleri için gerekli koşullar sırasıyla Ek 1, Ek 2 ve Ek 4’te verilmiştir.
(2) Toz oluşumu azaltılmış çalışma alanları bulunması halinde,
TMTK 402 „Tehlikeli Maddelerle Yürütülen Faaliyetlerde Tehlikenin Saptaması ve Değerlendirilmesi: Solunum Maruziyeti”
uyarınca kontrol ölçümleri yapılması gerekli değildir.
4.2 Emiş
(1) Temelde; talaş oluşumuna neden olan tüm çalışma tekniklerinde örneğin ahşap işleme makinelerinde, el makinelerinde ve
elle zımparalama işlemi yapılan işyerlerinde vakumla emiş gereklidir. İşyerlerinde, modern teknolojinin o günkü durumuna
göre, havadaki ahşap tozu konsantrasyonu (vardiya ortalama
seviyesi) 2 mg/m³ ve daha düşük seviyelerde olmalıdır. Havadaki ahşap tozu konsantrasyonu, uyulması kesinlikle gerekli
minimum seviye ile sınırlandırılmalıdır.
(2) İlk işletmeye alma sırasında ve önemli değişiklikler sonrasında, emiş işleminin etkinliğini belirleyebilmek amacıyla emiş
bağlantılarında hava debisi ölçümleri yapılmalıdır. Bu ölçümler
belgelenmelidir.
(3) Emişle temizleme, davlumbaz ve kesme donanımları gözle görülebilen eksikliklere yönelik olarak, günde en az bir kez kontrol edilmelidir.
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(4) En az ayda bir kez İşlev kontrolü yapılmalıdır - örneğin aşağıdaki kontroller yapılarak:
1. Toz toplayıcı elemanlar üzerinde meydana gelen hasar ve
tıkanıklıkların kontrolü,
2. Tesisat üzerinde meydana gelen hasar ve tıkanıklıkların
kontrolü,
3. Filtreler üzerinde meydana gelen hasar ve tıkanıklıkların
kontrolü ve
4. Temizlik ve tahliye donanımlarının işlev kontrolleri.
İşlev kabiliyetine yönelik testlerin yılda bir kez belgelenmesi
gerekir.
(5) Madde 4.2 Fıkra 1-4’e istisnalara, makine ve ekipmanın (talaş
oluşturan) aşağıdaki kontroller ile tehlike değerlendirmesi sonucunda:
1. Solunabilir toz emisyon değerinin düşüklüğü,
2. İşletme dahilindeki veya açık alandaki yerleşimi veya konumu,
3. Talaş oluşturma kapasitesinin düşüklüğü veya
4. Çalışma süresinin kısalığı
çalışanların havadaki ahşap tozu konsantrasyonu olarak toplam
maruziyetinin, vardiya ortalama seviyesi olarak 2 mg/m³ ve
altında kalması halinde izin verilir. Bu gibi makine ve ekipmana
ait örnekler Ek 3’te verilmiştir.
(6) İşveren yukarıda anılan koşulları kontrol etmek ve tehlike değerlendirme aşamasında belgelemek zorundadır.
(7) Ek 4’te; elle zımparalama işlemi yapılan işyerleri için, işlenen
malzemelerin boyut ve/veya şekil olarak, vakum emişli tezgahların veya diğer emiş donanımlarının kullanılmasına izin vermemesi halinde, yapısal özellikler ve vardiya ortalama değeri 2
mg/m³’e uygunluk ön şartları tanımlanmıştır.
(8) Aşağıdaki el ile kullanılan ahşap işleme makinelerine, bir vakumlu emiş cihazı (seyyar toz giderme aleti) bağlanması zorunludur:
1. Daire el testeresi,
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2. El planya makinesi,
3. Portatif frezeler ve
4. Zıvana açma/dübel frezeleri
(9) Aşağıdaki makinelerde; her bir vardiyada en az yarım saatten
uzun kullanımlarda, toz poşeti (kağıttan) bulunan entegre bir
emiş donanımı ve ayrıca vakum emişli tezgah üzerinde emiş
uygulanmalıdır.
1. Bant zımpara makinesi
2. Dairesel zımpara makinesi ve
3. Sarsak taşlama makinesi.
4.3 Hava Geri Besleme
Havanın yeterince temizlenmiş olması ve çıkış havasına bağlantı imkanı olması halinde hava geri beslemeye izin verilir. Bu izin, ≤ %0,5 geçirgenlikte filtre malzemesi kullanılması ve filtre alanı yükünün 150 m³/m²h
geçmemesi halinde verilir.
4.4 Temizlik
İşveren; ahşap tozu ile kirlenen makinelerin, iş parçalarının ve çalışma alanlarının düzenli olarak temizlenmesini sağlamakla yükümlüdür.
Ahşap tozunun havayla ve kuru olarak süpürülerek temizlenmesine izin
verilmez; test edilmiş vakumlu emiciler veya M sınıfı endüstriyel emiciler
ile toz oluşumunu azaltan vakumlu emiş teknikleri kullanılmalıdır.
4. 5 Kişisel Koruyucu Donanımlar (Solunum Koruyucu Araçlar)
(1) Vardiya ortalama değeri 2 mg/m³’e uyulması mümkün olmayan
işlemlerde; teknik koruyucu tedbirler (örneğin emiş işleminin,
toz toplayıcı elemanların optimizasyonu) ve organizasyonel
koruyucu tedbirler alınarak (örneğin temizlik, ortamda toz
tutunma imkanlarının mümkün olan en düşük seviyeye indirgenmesi) öncelikle toz oluşumu mümkün olan en düşük seviyeye indirgenmeye çalışılmalıdır. Alınan tüm diğer teknik ve
organizasyonel tedbirlerden yararlanılmasına rağmen, vardiya
ortalama değeri 2 mg/m³’e uyulması mümkün olmayan işlemlerde çalışanlara takmaları için kişisel koruyucu donanımlar
tahsis edilmelidir. Bu şart; vardiya ortalama değerine uyulup
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uyulmadığına bakılmaksızın, modern teknolojiye göre ilgili makine ve ekipman için, vardiya ortalama değeri 2 mg/m³ seviyesine değil 5 mg/m³ seviyesine uyulması gereken haller için de
geçerlidir. Sürekli olarak kişisel koruyucu donanım kullanılması
gereken bu makineler aşağıdaki gibidir:
1. Boşa alma düzenekleri bulunmaması kaydıyla, çiftli kısaltma
daire el testeresi
2. Tezgah bant testereleri,
3. Endüstriyel işletmelerde tezgah parmak freze makineleri
(spiral şekilli zıvana açma frezesi kullanılmaması şartıyla)
4. Kopya freze makineleri, kapsüllü olmaması kaydıyla
5. Torna tezgahları (torna işletmelerinde)
6. Zımpara ve perdahlama makineleri
7. Yuvarlak çubuk zımpara makineleri ve
8. Parke sistre makineleri.(74)
Aynı şartlar, filtre elemanlarının ve toplayıcı donanımların değiştirilmesi, ahşap tozu ve talaşının silolara konulmasında da
geçerlidir.
(2) Solunum koruyucu donanımlar sadece sınırlı bir süre boyunca
takılmalı ve her çalışan için uyulması kesinlikle gerekli minimum seviye ile sınırlandırılmalıdır. Çalışanın talebi üzerine, 2
mg/m³ değerine uyum halinde dahi, kendisine kişisel koruyucu
donanım (solunum koruyucu donanım, koruyucu gözlük) tahsis
edilmelidir. Oksijen kıtlığı yaşanmadığı sürece, aşağıdaki solunum koruyucu donanımlar uygundur.
1. P2 filtreli, yarım/çeyrek maskeler
2. Partikül filtreli FFP2 yarım maskeler ve
3. Fanlı filtre cihazı TM 1P veya fanlı ve baretli veya başlıklı
TH2P - devre dışı kalması halinde
uyarı donanımına sahip olması şartıyla.
(74) Zaten halihazırda 2 mg/m³ değerine uyan makineler bulunmaktadır.
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4.6 İşletme Arıza Halleri
Hava geri beslemeli emiş ekipmanlarında, filtre malzemesinin hasar
görmesi halinde (hortum yırtıkları) tozun çalışma mekanına yayılmasının
en aza indirgenmesi sağlanmalıdır. Artık toz içeriği kontrolü veya filtre
elemanlarında haftalık hasar kontrolü bunu sağlamak mümkündür Arıza
halinde, hava geri besleme çalışma modundan emiş moduna geçiş sağlanmalıdır. Hasar gören filtre elemanları hemen yenisiyle değiştirilmelidir.
Gerekli temizlik işlemleri yürütülmelidir.
5 İşletme Talimatları ve Bilgilendirmeler
(1) TMTK 555 sayılı „Çalışanlara Yönelik İşletme Talimatları ve Bilgilendirmeler” e göre bir işletme talimatı hazırlanmalıdır.
(2) Çalışanlar, çalışmaya başlatılmadan önce ve daha sonra en az
yılda bir kez olmak kaydıyla uygun aralıklarla, Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği’nin 14ncü Maddesi 2nci Fıkrası uyarınca ahşap
tozunun tehlikeleri ile gerekli koruyucu tedbirler ve davranış
kuralları hakkında bilgilendirilmek zorundadır. Bu konuyla ilgili
ayrıca Madde 6 Fıkra 3’e bakınız
(3) Yapılan bilgilendirmeler belgelenmelidir (örnek için Ek 5’ e bakınız).
6 İş Sağlığı Önleyici Faaliyetler
(1) İşveren; tehlike değerlendirmesi sonucunda faaliyetlerinde
sert ahşap tozunda toz oluşumunu önleyici tekniklerin kullanılmasının mümkün olmadığı veya toz oluşumu önlenerek kritere
uyulmasının sağlanamadığı ortaya çıkmışsa, düzenli olarak iş
sağlığıyla ilgili önleyici muayeneler yaptırmak zorundadır.
(2) İşveren; tehlike değerlendirmesine göre faaliyetlerinde sert
ahşap işleme yapılıyorsa, düzenli olarak iş sağlığıyla ilgili önleyici muayeneler yaptırmak zorundadır. Yürütülen iş sağlığıyla
ilgili önleyici muayeneler, Fıkra 1 uyarınca ilgili faaliyetle uğraşmak veya uğraşın sürdürülebilmesi için bir ön şarttır.
(2) İşveren, Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği’nin 14ncü Maddesi
3ncü Fıkrası uyarınca, çalışanların işe alım aşamasında yapılacak muayeneler hakkında bilgilendirilmesini ve özel sağlık
tehlikelerine karşı uyarılmasını sağlamak zorundadır. Bunları
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yaparken çalışanlara belirli bazı ahşap türlerinin işlenmesi sırasında burunda tümör oluşma riskinin bulunduğu açıklanmak
zorundadır. Ayrıca çalışanlar, birçok ahşap türüne ait tozun,
kanserojen etkisinden bağımsız olarak, solunum yollarında
hassaslaşmaya yol açabileceği konusunda uyarılmak zorundadır. Çalışanlara, muayeneler ve bu muayeneler sırasında kullanılan tanı yöntemleri, özellikle de burun endoskopisi hakkında
açıklayıcı bilgi verilmelidir. Bu danışmanlık, Tehlikeli Maddeler
Yönetmeliği’nin 14ncü Maddesi 2nci Fıkrası uyarınca, yıllık bilgilendirme kapsamında yapılmalıdır.
(4) Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği’nin 15nci Maddesi 3ncü Fıkrası
uyarınca, önleyici muayeneleri yürüten doktora, çalışma yeri
koşulları hakkında özellikle de tehlike değerlendirmesinin sonuçları hakkında gerekli tüm bilgiler verilmeli ve kendisinin
çalışma yerlerine erişimi sağlanmalıdır. Doktorun talebi üzerin
kendisine, Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği’nin 14nci Maddesi
3ncü Fıkrası uyarınca hazırlanan listeyi inceleme imkanı verilir.
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6. Engelli atölyeleri.

5. Okullar,

4. Eğitim atölyeleri,

3. Yapı marketleri,

2. Tiyatro atölyeleri,

doğramacı atölyeleri

2. Temizlik işlemleri için Madde 4.4’e bakınız

Bir vardiyada çalışma süresinin en 3. Ölçüm, test işlemleri için Madde 4.2’e Fıkra
2 – 4’e bakınız
az bir saat olması kaydıyla.

8. Parke sistre makineleri,

6. Zımpara ve perdahlama maki- kınız
neleri
d) Hızar tesislerinde talaşlar sarsak oluklar
7. Yuvarlak çubuk zımpara maki- üzerinden veya emiş yoluyla tahliye edilmelidir
neleri,

4. Kopya freze makineleri, kapsül- makineler - bu tablonun son satırına bakınız
lü olmaması kaydıyla
b) Elektrikli cihazlar için Madde 4.2 Fıkra 8 ve
5. Torna tezgahları (torna işletme- Fıkra 9’e bakınız
lerinde)
c) Hava geri beslemesi varsa Madde 4.3’e ba-

Marangoz/doğramacı zana- Anılan işletme türlerine istisnalar 1. Ölçüm ve vakumla emiş:
genel olarak:
atkar atölyeleri
a) Talaş oluşturan sabit ahşap işleme makineBenzeri faaliyetlerin yürü- 1. Boşa alma düzenekleri bulun- leri:
maması kaydıyla, çiftli kısaltma - Emiş işlemleriyle ilgili şartlar için Madde 4.2
tüldüğü yerler, örneğin:
Fıkra 1 ve Fıkra 5’e bakınız
1. İşletmelerin marangoz / daire el testeresi

Toz
oluşumu
azaltılmış çalışma alanları için
gerekli ön koşulların halen yerine getirilip ge2. Tezgah bant testereleri,
- Eski makineler ve henüz test edilmemiş yeni tirilmediği yılda
3. Endüstriyel işletmelerde tezgah makineler için Ek 2’ye bakınız. Burada belirti- bir kez kontrol
parmak freze makineleri (spiral len şartların da yerine getirilmesi gerekmek- edilmelidir
şekilli zıvana açma frezesi kulla- tedir.
nılmaması şartıyla)
- „Toz testi yapıldı“ test işaretini taşıyan yeni

Toz Oluşumu Azaltılmış
Çalışma Şekilleri/Çalışma İstisna Ekipman/İşyerleri ve İşler Toz Oluşumunun Azaltılmasında Ön Koşullar Denetim
Alanları

Toz Oluşumu Azaltılmış Çalışma Şekilleri/Çalışma Alanları

TMTK 553’e Ek 1
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İşlenen malzemelerin boyut ve/
veya şekil olarak, vakum emişli
tezgahların veya diğer emiş donanımlarının etkin bir şekilde kullanılmasına izin vermemesi halinde,
elle zımparalama işlemleri de istisnadır.
1. Makine ve ekipman işletme talimatları doğrultusunda işletilmelidir.
2. Toplam emiş kesiti ≥ tek tek emiş kesitlerinin kümülatif toplamı
3. Bağlantı nozüllerinde, hava debisinin 20
m/s(75) seviyesine ve test belgesinde belirtilen en düşük minimum hava debisi değerine
ulaşması.

(75) Belirli bazı hallerde (örneğin yüksek talaş hacimlerinin oluştuğu, yüksek veya ıslak talaş oluşan hallerde) etkin bir emiş gücü
sağlayabilmek için (28 m/s varan hızlarda) daha yüksek hava debileri gerekli olabilmektedir.

„Toz testi yapıldı“ test
işaretini taşıyan veya imalatçısının buna eşdeğer bir
belgesi bulunan makine ve
ekipmanın yer aldığı çalışma alanları.

Ağırlıklı olarak ahşap malzeme esaslı mobilya iskeletlerinin ve ahşap eşya
üretimi alanlarında endüstriyel işlemler, hızar tesislerinde hızarcıların çalışma
alanları

Toz Oluşumu Azaltılmış
Çalışma Şekilleri/Çalışma İstisna Ekipman/İşyerleri ve İşler Toz Oluşumunun Azaltılmasında Ön Koşullar Denetim
Alanları

Toz Oluşumu Azaltılmış Çalışma Şekilleri/Çalışma Alanları

TMTK 553’e Ek 1
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Yapısal özellikler
140 mm 160 mm

Minimum bağlantı DN

üst: 80 mm
alt: 80 mm
Toplam bağlantı: 120 (125) mm
üst: 80 mm
alt: 100 mm
Toplam bağlantı: 120 (125)mm
üst: 80 mm
Vakumlu emişe sahip korunaklı alt: 120 (125) mm
davlumbaz kendiliğinde alçala- Toplam bağlantı: 140 mm
üst: 80 mm
bilen tipte olmalıdır
alt: 140 mm
Toplam bağlantı: 160 mm

Tezgah altı ve üstü vakumlu
üst: 120 (125) mm
emiş. Eğik freze işlemlerinde
alt: 100 mm
emiş imkanı sağlayan eğik freze
Toplam bağlantı: 160 mm
bağlaması kullanılmalıdır.
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(76) Tolerans –2m/s

Emiş kanalı destek tezgahı içinSarkaç daire testere maki- deki testere oluğu altından geçe120 (125)mm
rek, hava akımını tezgah monte
neleri
edilmiş emiş toplayıcısına bağlar.

Tezgah/ebatlama daire testere makineleri
Vakumlu emişe sahip korunaklı
davlumbaz, ve tezgah altı vakumlu emiş.

Tezgah freze makineleri

Yüzey düzeltme planyaları, Planya eni < 63 cm
kalınlık planya makineleri
Planya eni > 63 cm

Çalışma alanı

1.450 m3/saat

20 m/s

820 m³/saat

1.110 m3/saat

20 m/s

20 m/s

820 m3/saat

820 m3/saat

1.450 m3/saat

1.110
m3/saat
1.450 m3/saat

20 m/s

20 m/s

20 m/s

20 m/s 20 m/s

Minimum hava Minimum hacimdebisi w(76)
sel hava debisi V

Uygulamalı örneklerin grafiksel anlatımı için, lütfen Ahşap Meslek Birliği’nin internet ana sayfasını ziyaret ediniz: www.holz-bg.de
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Yapısal özellikler

üst: 80 mm
alt: 80 mm
Toplam bağlantı: 120 (125) mm
üst: 80 mm
alt: 100 mm
Toplam bağlantı: 120 (125)mm
üst: 80 mm
Vakumlu emişe sahip korunaklı alt: 120 (125) mm
davlumbaz kendiliğinde alçala- Toplam bağlantı: 140 mm
üst: 80 mm
bilen tipte olmalıdır
alt: 140 mm
Toplam bağlantı: 160 mm
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(76) Tolerans –2m/s

Emiş kanalı destek tezgahı içinSarkaç daire testere maki- deki testere oluğu altından geçe120 (125)mm
neleri
rek, hava akımını tezgah monte
edilmiş emiş toplayıcısına bağlar.

Tezgah/ebatlama daire testere makineleri
Vakumlu emişe sahip korunaklı
davlumbaz, ve tezgah altı vakumlu emiş.

Tezgah freze makineleri

140 mm 160 mm

Minimum bağlantı DN

Tezgah altı ve üstü vakumlu
üst: 120 (125) mm
emiş. Eğik freze işlemlerinde
alt: 100 mm
emiş imkanı sağlayan eğik freze
Toplam bağlantı: 160 mm
bağlaması kullanılmalıdır.

Yüzey düzeltme planyaları, Planya eni < 63 cm
kalınlık planya makineleri
Planya eni > 63 cm

Çalışma alanı

1.110 m3/saat

1.450 m3/saat

20 m/s

20 m/s

820 m³/saat

820 m3/saat

20 m/s

20 m/s

820 m3/saat

1.450 m3/saat

1.110
m3/saat
1.450 m3/saat

20 m/s

20 m/s

20 m/s 20 m/s

Minimum hava Minimum hacimsel hava debisi V
debisi w(76)

Uygulamalı örneklerin grafiksel anlatımı için, lütfen Ahşap Meslek Birliği’nin internet ana sayfasını ziyaret ediniz: www.holz-bg.de

Sabit Makinelerde Toz Oluşumunu Azaltan Çalışma Alanları Koşulları
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Yapısal özellikler

Minimum bağlantı DN
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20 m/s

20 m/s

1.110 m³/saat

2.260 m³/saat

Minimum hava Minimum hacimdebisi w(76)
sel hava debisi V

Geniş bant zımpara maki- Zımpara bantlarının vakumla emi- Toplam bağlantı kesiti = 20 m/s
neleri
şi kapalı bir kapsül içinde yer alan tek tek tüm bağlantı ketoplayıcı üzerinden vakumlu emiş; sitlerinin toplamı
ileride hat üzerindeki olası fırça
montaj grupları için ilave emiş bağlantısı, emiş bağlantısı çapı imalatçı bilgilerine göre

Kenar zımparalama maki- Tahrik ve avara saptırma silindirle- Tahrik silindiri: 100 mm
neleri
ri üzerinde emiş donanımı İstisna: Avara silindiri: 100 mm
Emiş bağlantı çapı en az 140 mm Toplam bağlantı: 140 mm
ise sadece tahrik silindiri üzerinde
emiş donanımı yeterlidir.

Tezgah bant testere maki- Destek tezgahı üzerindeki ızgara bir Tahrik silindiri: 160 mm
nesi
kapalı bir levha ile değiştirilir. Bant gi- Avara silindiri: 100 mm
rişine (sola dönüş) tezgaha sızdırmaz Toplam bağlantı: 200 mm
bitişik konumda bir besleme hunisi
monte edilir. Bant çıkışında, gövde
üzerinde yer alan açıklık mümkün olduğunca kapatılmalıdır Dönüş noktası
alanında, aşındırıcı banda yakın mesafede yer alan bir çubuk ile konveyör
bandı temizleyen bir anafor oluşturulur Saptırma silindiri ile şasi arasındaki
yanal uzaklık sızdırmak kapatılır Sağ
silindir üzerine, 120 mm nozül çapında bir toz toplayıcı eleman monte
edilir Bu tedbir, emiş bağlantı çapı 160
mm’den daha küçük olan makineler
için kesinlikle zorunludur

Çalışma alanı
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Yapısal özellikler
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Tüm yüzeylerin işlendiği
freze ve planya makinesi (çok taraflı işlem yapan
profil makineleri)

Tüm montaj gruplarının emişi, ayrı Toplam bağlantı kesiti = 20 m/s
her bir takım üzerinden mümkün tek tek tüm bağlantı keolduğunca her yerde emiş sağla- sitlerinin toplamı
yan toplayıcı üzerinden, üreticinin
belirttiği çap (normalde DN ≥ 120
mm) üzerinden sağlanır; makinenin üzeri tümüyle giydirilir veya
kapatılır

1.450 m3/h

Minimum hava Minimum hacimdebisi w(76)
sel hava debisi V

Testere montaj grubu: 120 20 m/s
mm
Arka duvar emişi: 120 mm
Toplam bağlantı: 160 mm

Minimum bağlantı DN

Yatay plaka kesim daire tes- Tezgah altında yatay olarak hare- Toplam bağlantı kesiti = 20 m/s
tere makineleri
ket ettirilen testere şeritinin va- tek tek tüm bağlantı kekumlu emişi, paralel olarak takım sitlerinin toplamı
üzerinde mümkün olduğunca her
yerde emiş sağlayan toplayıcı üzerinden sağlanır; tezgahın üst tarafında emiş baskı kirişi üzerinden
sağlanır

Dikey plaka kesim daire tes- Testere montaj grubunun emişi,
tere makineleri
takımı tümüyle örten bir koruyucu
muhafaza üzerinde sağlanır; yüksek
talaş kapasitelerinde arka duvar
üzerinden çalışma parçası desteği
arkasında yer alan ilave emiş sağlanır; sadece testere şeritlerinde
emiş için bağlantı nozülü çapı DN
≥ 120 mm, arka duvarda ilave emiş
için DN ≥ 160 mm

Çalışma alanı
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Yapısal özellikler

Minimum bağlantı DN

Minimum hava Minimum hacimdebisi w(76)
sel hava debisi V
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(77) Değerler tozun taşınmasını baz almaktadır.

Bantlama makineleri (endüstriyel imalat)
Kapsüllü model

Toplam bağlantı kesiti = 20 m/s
tek tek tüm bağlantı kesitlerinin toplamı
Çoklu dilme daire testere Levha şeridi ilerletmeli tip (tez- Toplam bağlantı kesiti = 20 m/s
makineleri (Çoklu dilme gahın üstüne yerleştirilmiş teste- tek tek tüm bağlantı kehızarı)
re mili) makinelerde, tüm makine sitlerinin toplamı
kapsüllenir, tüm kapsül boyunca
vakumlu emiş uygulanır; merdane ilerletmeli tip (tezgahın altına
yerleştirilmiş testere mili) makinelerde, testere şertilerine tezgahın
altında da emiş uygulanır - emiş
bağlantısı çapı imalatçı bilgilerine
göre

Bantlama makineleri (elle Tüm montaj gruplarının emişi, ayrı Toplam bağlantı kesiti = 12 m/s(77)
yapılan imalat)
her bir takım üzerinden mümkün tek tek tüm bağlantı keolduğunca her yerde emiş sağla- sitlerinin toplamı
yan toplayıcı üzerinden, üreticinin
belirttiği çap üzerinden sağlanır;
makinenin talaş işlemi olan bölümlerinin üzeri kapatılır (giydirme
bölümü, freze grubu, zımpara grubu tarafından son işlemin yapıldığı
bölüm)

Çalışma alanı

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

Üretici bilgilerine göre, normalde ≥ 20 m/s

20 m/s

Toplam bağlantı kesiti =
tek tek tüm bağlantı kesitlerinin toplamı
Bağlantı kesitleri üretici
bilgilerine göre yapılır;
toplam bağlantı kesiti en
az tek tek tüm bağlantı
kesitlerinin toplamına eşit
olmalıdır

2.260 m3/h

Minimum hava Minimum hacimdebisi w4)
sel hava debisi V

Erkek zıvana açma ve çentik makineleri (endüstriyel Kapsüllü model
imalat)
CNC freze makineleri veya Tüm montaj gruplarının emişi, ayrı
işleme merkezleri
her bir takım üzerinden mümkün
olduğunca her yerde emiş sağlayan
toplayıcı (normalde fırçalı) üzerinden, üreticinin belirttiği çap (normalde DN ≥ 120 mm) üzerinden sağlanır; Talaş işlemi olan bölümlerde en
azından kısmi kapsülleme yapılmalıdır; yüksek talaş hacmi oluşan uygulamalarda ve/veya elverişsiz takım
kavrama noktalarında (örneğin, kalıp
freze işlemlerinde) normalde hem
yüksek bir emiş akımı yaratılması
(hava debisi ≥ 20 m/s), hem de koşullara bağlı olarak, makinenin tümünün
kapsüllenmesi veya üzerinin tümüyle
örtülmesi gerekir. Uzman danışmanlığa (örneğin Ahşap Meslek Birliği) her
halükarda başvurulmalıdır.

Minimum bağlantı DN
Testere şeridi: üst: 80 mm 20 m/s
alt: 120 mm
Çentik kasası: 140 mm
Toplam bağlantı: 200 mm

Yapısal özellikler

Erkek zıvana açma makine- Testere şeritlerinin emişi, vakumlu
leri ve çentik açma makine- emişe sahip korunaklı davlumbazla
leri (elle yapılan imalat)
ve tezgah altı emişle sağlanır; çentik açma grubunun emişi tüm takımın üzerini örten toplayıcı üzerinden sağlanır

Çalışma alanı
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Yapısal özellikler

Minimum bağlantı DN
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Kopya freze makineleri

Kopya freze otomatları

Kapalı band freze makinesi/ Menteşe yuvası açma
makineleri
Otomatik döndürme tertibatları
100–120 (125) mm

20 m/s

Toplam bağlantı kesiti = 20 m/s
tek tek tüm bağlantı kesitlerinin toplamı
Tüm montaj gruplarının emişi, ayrı Toplam bağlantı kesiti = 20 m/s
her bir takım üzerinden mümkün tek tek tüm bağlantı keolduğunca her yerde emiş sağlayan sitlerinin toplamı
toplayıcı üzerinden, üreticinin belirttiği çap (normalde DN ≥ 120 mm)
üzerinden sağlanır; makinenin üzeri
tümüyle giydirilir veya kapatılır

Kapsüllü model

Tüm montaj gruplarının emişi, ayrı Toplam bağlantı kesiti = 20 m/s
her bir takım üzerinden mümkün tek tek tüm bağlantı keolduğunca her yerde emiş sağlayan sitlerinin toplamı
toplayıcı üzerinden, üreticinin belirttiği çap (normalde DN ≥ 20 mm)
üzerinden sağlanır; makinenin üzeri
tümüyle giydirilir veya kapatılır

Takımın arkasındaki toplayıcılar
üzerinden emiş sağlanır

820 m3/h

Minimum hava Minimum hacimdebisi w4
sel hava debisi V

Çift taraflı ebatlama maki- Tüm montaj gruplarının emişi, ayrı Toplam bağlantı kesiti = 20 m/s
neleri
her bir takım üzerinden mümkün tek tek tüm bağlantı keolduğunca her yerde emiş sağla- sitlerinin toplamı
yan toplayıcı üzerinden, üreticinin
belirttiği çap (normalde DN ≥ ≥120
mm) üzerinden sağlanır; makinenin
üzeri tümüyle giydirilir veya kapatılır; tekli gruplarda emiş genellikle
kapsül içinden sağlanır

Çalışma alanı

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi
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20 m/s

Uzun delik açma tezgahları Takım düzlemi altında emiş hunisi

Emiş zincir toplama alanında emiş Üretici bilgilerine göre
hunisi üzerinden sağlanır

Tezgah kovanları üzerinden ve tez- 100 mm
gah toz toplayıcı elemanların altındaki optimizasyonu ile

Zincirli zıvana makineleri

Profil zımpara makineleri

20 m/s

20 m/s

570 m3/h – 820
m3/h
20 m/s

Tezgah parmak freze maki- Takımın üzerini tümüyle örten toz 100–120 (125) mm
neleri
toplayıcı elemanlar

570 m3/h

820 m3/h

1.110 m3/h

Köşe kapama daire testere Vakumlu emiş korunaklı davlumbaz 120 mm
20 m/s
makineleri
altında (normal modellerde) ve testere şeridi düzlemi arkasında
Kaplama daire testere ma- Testere şeritlerinin emişi takım Üretici bilgilerine göre; 20 m/s
kineleri
ancak en az 120 mm
düzlemi altından sağlanır

120 mm

1.110 m3/h

20 m/s

Radyal kol daire testere Vakumlu emiş korunaklı davlumbaz 120 mm
makineleri
altında (normal modellerde) ve testere şeridi düzlemi arkasında sağlanır (köşe kesimlerinde)

Tekli bağlantı kesiti: 120 20 m/s
mm ile 160 mm arası (işleme takımı sayısına bağlı
İşleme takımlar arkasında emiş hu- olarak);
nisi
Toplam bağlantı kesiti =
tek tek tüm bağlantı kesitlerinin toplamı

Minimum hava Minimum hacimdebisi w4
sel hava debisi V

Çoklu delme makineleri Elle
besleme

Minimum bağlantı DN

Yapısal özellikler

Çalışma alanı

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

20 m/s

Varyant b): Alt: 120 mm

(78) Endüstriyel uygulamalarda, tezgah bant testereleri için – elle yapılan imalatının aksine – vakumla emiş uygulaması kesinlikle
gereklidir; burada etkin bir emiş performansı (w > 20 m/s) ile bağlantılı olarak bir toplayıcı optimizasyonu yapıldığında dahi,
2 mg/m³ ahşap tozu sınır değerini aşan istisnai ölçümlere rastlanmıştır.

1.830 m3/h

820 m3/h

20 m/s

b) Gerekiyorsa tezgah üzerine ilave
toz toplayıcı elemanlar

1.830 m3/h

20 m/s

Sol: 120 (125) mm
Sağ: 120(125) mm
Toplam bağlantı: 180 mm
Varyant a): 120 mm

570 m3/h

Minimum hava Minimum hacimdebisi w4
sel hava debisi V

Zımpara makineleri / per- Toz toplayıcı elemanlar merdane
dahlama makineleri
altında bulunur; hava aktarım sacı
davlumbaz içinde yer alır
Tezgah bant testereleri(78)
a) Tezgah kovanları üzerinden ve
tezgah toz toplayıcı elemanların altındaki optimizasyonu ile

Minimum bağlantı DN
20 m/s

Yapısal özellikler

Yuvarlak çubuk zımparala- Emiş çalışma parçası desteği altın- 100 mm
ma makineleri
dan sağlanır

Çalışma alanı
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TMTK 553’e Ek 3
Havadaki ahşap tozu konsantrasyonu, vardiya ortalama seviyesi
olarak 2 mg/m³ altında uygulanan makine ve ekipmanlara ilişkin örnekler
Aşağıdaki makinelerde yapılan ahşap işlemlerinde, vardiya ortalama
seviyesi 2 mg/m³ ve altında kalan havadaki ahşap tozu konsantrasyonlarında dahi, çalışanların maruziyeti söz konusudur:
1. Düşük solunabilir ahşap tozu emisyon değerine sahip olanlar,
örneğin:
a) Normal spiral deliciler kullanan sütun tipi delme makineleri,
b) Budak frezeleri,
c) Zincirli zıvana makineleri,
d) Talaşsız montaj işleri,
e) Talaşların sarsak oluklar üzerinden veya emiş yoluyla tahliye
edildiği hızar tesisleri
f) Sunta plaka imalatında kullanılan serme makineleri (kapsüllü),
g) Trimming (çapak alma) ekipmanları (kapsüllü),
h) Atölye çalışmaları - genel olarak meslek okullarında uygulamalı atölye ders içerikleriyle örtüşenler.
2. Açık alanda, kısmen açık olan hollerde, sundurma altında
veya montaj imalat yerlerinde kullanılan aşağıdaki gibi ekipman:
a) Portatif daire testere makineleri,
b) Montaj daire testere makineleri,
c) Trimming (çapak alma) işlemlerinde kullanılan el tipi marangoz makineleri,
d) Motorlu zincirli testereler,
e) Trimming (çapak alma) ekipmanları.
3. Düşük talaş kapasitesine sahip ekipman, örneğin:
a) Kaplama daire testere makineleri,
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b) Uzun delik, dübel ve sıra açma tezgahları.
Bunlar örneğin elle çalışılan zanaatkarlıkta kullanılmaktadır.
4. Düşük makine çalışma sürelerine sahip ekipman, örneğin:
a) Radyal kol tipi ve köşe kapama tipi daire testere makineleri
b) Montaj daire testere makineleri,
Elle çalışılan zanaatkar atölyelerinde veya benzeri işletmelerde - makine çalışma sürelerinin her bir vardiyada en çok bir saat kullanıldığı ve
mevcut emiş ekipmanı kapasitelerinin yeterli olması kaydıyla
Not: Zincirli zıvana makineleri ve tezgah parmak freze makineleri günümüzde ne elle çalışılan atölyelerde ne de endüstriyel tesislerinde artık
hemen hemen hiç kullanılmamaktadır. Ancak tam kapsamlı olması amacıyla, burada bunlara yer verilmiştir.
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TMTK 553’e Ek 4
El Zımparasıyla Çalışılan İşyerlerinde Ölçüm/Kontrol Koşulları
Mevcut deneyimlere dayanarak, emiş tertibatı olmayan elle çalıştırılan makineler ve zımparalama aletleri yoğun toz oluşumuna neden olmaktadır. Bu nedenle zımparalama işlemler, davlumbazlı tezgahlar veya
zımpara tezgahları üzerinde gerçekleştirilmelidir.
Davlumbazlı tezgahların veya zımpara tezgahların kullanımı, bunun
dışında da el makinelerinin kullanıldığı tüm işler için tavsiye edilmektedir.
Sadece test edilmiş davlumbazlı tezgahlar veya zımpara tezgahlar
kullanılmalıdır. Avantaj: Minimum hava ihtiyacıyla yeterli emiş etkisi sağlanır.

Uygulamalı örneklerin grafiksel anlatımı için, lütfen Ahşap
Meslek Birliği’nin internet ana
sayfasını ziyaret ediniz:
www.holz-bg.de
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TMTK 553’e Ek 5
Ahşap Tozu İşletme Talimatları ve Bilgilendirmeler
TEHLİKELİ MADDE TANIMI
Ahşap Tozu
Meşe ahşap tozu / kayın ahşap tozu, diğer ağaç türlerine ait ahşap tozu
(İşlenen ağaç türleri buraya girilmelidir!) ...............................
Bu tozlar ahşap ve ahşap malzemelerin ara ve son işlemleri sırasında
meydana gelmektedir. KELİ MADDE TANIMI
İNSAN VE ÇEVREYE YÖNELİK TEHLİKELER
Ahşap tozları, bir ateş kaynağı ile bir araya geldiğinde, oksijen varlığında, yangın ve patlamalara yol açabilir.
Özellikle tropik ağaçlara ait ahşap tozları, örneğin burun akıntısı, aksırık nöbetleri, nazal mukozada şişme, burun solunum güçlükleri, spastik
bronşitle birlikte alerjik öksürük gibi alerjik bronşiyal astıma varan hassaslaşmalara neden olabilir. Bunun dışında cilt üzerinde, örneğin kaşıntı,
kızarıklık, vezikül veya nodül gibi alerjik kontakt dermatite varan alerjik
reaksiyonlara yol açabilir. İlk belirtilerin ortaya çıkması halinde hemen
doktora başvurulmalıdır (mümkünse önce işletmenin şirket doktoruna).
Meşe ve kayın ahşap tozu kanserojen olarak sınıflandırılmıştır (nazal
mukoza kanseri). Kansere neden olan prensip henüz bilinmemektedir.
Diğer ağaç türlerine ait ahşap tozlarının kanserojen olup olmadığı şüphelidir.
KORUYUCU TEDBIRLER VE DAVRANIŞ KURALLARI
- Toz emisyonuna neden olan iş makineleri ile vakumlu emiş donanımlarıyla birlikte çalıştırılmalıdır; bu aynı zamanda el makineleri ve elle
zımpara yapılan çalışma alanları içinde geçerlidir. Bunun mümkün olmaması halinde solunum koruyucu donanımlar (örneğin, DINEN 143-P2
uyarınca partikül filtresine sahip filtre cihazları veya DIN EN 149-FFP2
uyarınca filtreli yarı maskeler) kullanılmalıdır.
- Toz toplayıcı elemanlar hassas bir şekilde ayarlanmalıdır. Kullanılmayan makinelere ait, bağlantı hatları vanaları kapalı konumda tutulmalıdır.
- İşyeri şu şekilde temizlemelidir: ..........................................
Uyarı: Basınçlı hava püskürterek temizleme yapılmamalıdır!
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TEHLİKE HALLERİNDA DAVRANIŞ ŞEKİLLERİ
- Filtre ekipmanlarında meydana gelen arızalar solunum koruyucu
araçlar kullanılarak giderilmelidir. Yangın halinde, yangın söndürme donanımları kullanılmalı ve acil imdat telefonu 112’den itfaiye aranmalıdır.
Toz yığınlarında için için yanan ateş üzerinde sert şekilde söndürme maddesi püskürtmekten kaçınılmalıdır - toz patlaması tehlikesi! Silolarda ve
filtre ekipmanlarında meydana gelen yangınlar, sabit yangın söndürme
donanımları kullanılarak söndürülmelidir.
İLK YARDIM
- Her yardım yardım faaliyetinde: Yardım eden kişi kendi güvenliğini
sağlamalı ve hemen doktor yardımına başvurulmalıdır.
- Yetkili doktor veya klinik: ....................................................
- Kaçış yolları: ...................................................................
- Kaza acil telefonu: ............................................................
- İlk yardım sorumlusu: ........................................................
ATIKLARIN KURALLARA UYGUN OLARAK ORTADAN KALDIRILMASINA
- Ahşap tozu ve talaşın toplanacağı yerler:

________________________ İşletmecinin İmzası
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“Tehlikeli Maddeler“ Hakkında Bilgilendirme
Aşağıda anılan çalışanlar, işletme talimatları yardımıyla, meydana
gelebilecek tehlikeler ve uygun koruyucu tedbirler hakkında sözlü olarak
bilgilendirilmiştir.
Bu bilgilendirmenin konusu:
Hijyen kurallar;
Ahşap tozu patlamasını engellemek amacıyla alınması gereken tedbirler;
Kişisel koruyucu donanımların ve koruyucu giysilerin, giyilmesi ve
kullanımı.
Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği, 14ncü Madde BGV A 1, 7nci ve 14ncü
Maddeler
İşletme talimatı(-ları) hakkında tarafıma ayrıntılı bilgi verilmiştir (en
az yılda bir kez).

No:

Adı, Soyadı

Tarih

Bilgilendirmeyi yapan kişi:
……………………………………………….
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TMTK 555 - İşletme Talimatları ve Çalışanların
Bilgilendirilmesi
Baskı: Şubat 2008
Tehlikeli Maddeler için
Teknik Kurallar

İşletme Talimatları ve
Çalışanların
Bilgilendirilmesi

TMTK 555

Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar (TMTK) tehlikeli maddelerin
piyasaya arzı ve bunlarla çalışma bağlamında teknik güvenlik, iş sağlığı,
hijyeni ve ayrıca iş bilimi gerekliliklerini yansıtmaktadır. Bu kurallar Tehlikeli Maddeler Kurulu (TMK) tarafından hazırlanmakta ve yine bu kurul
tarafından gelişmelere uygun hale getirilmektedirler.
TMTK dokümanları Alman Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı
tarafından Ortak İlan ve Tebliğ Gazetesinde ilan edilmektedirler.
İçerik
1 Uygulama alanı
2 İşletme talimatı
3 Güvenlik veri formalarına erişim
4 Bilgilendirme
5 Genel toksikolojik iş sağlığı danışmanlığı
6 Kategori 1 ya da 2’nin kanserojen, mutojen ya da kısırlığa sebebiyet
veren tehlikeli maddelerle yapılan çalışmalarda ek bilgilendirme
yükümlülüğü
Ek: “İşletme Talimatlarına Yönelik Güvenlik Veri Formunun” şeması
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1 Uygulama alanı
(1) Bu TMTK çalışanların Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğinin 14.
maddesi gereğince tehlikeli maddeler ile yaptıkları çalışmalar
hususunda bilgilendirilmeleri alanında uygulanmalıdır.
(2) Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğinin 7. maddesine göre belirli
bir çalışma için yapılan risk değerlendirmesinde çalışanların
yalnızca düşük bir riske(79) maruz kaldıkları tesit edilirse ve 8.
maddenin 1-8. fıkrasına göre çalışanların korunması için uygulanacak tedbirler yeterli ise bu TMTK uygulanmamaktadır.
Bunun sebepleri şunlar olabilir:
1. iş koşulları sebebiyle,
2. yalnızca az bir madde miktarı kullanılması durumunda ve
3. maruz kalmanın derecesi ve süresi düşük ise.
(3) İş Güvenliği Yasasının 12. maddesinde ve Şirket Düzenleme Yasasının 81. maddesinde tanımlanan iş verenin bilgilendirme ve
açıklama yükümlülükleri ortadan kalkmamaktadır.
2 İşletme talimatı
2.1 Genel hususlar
(1) İş veren çalışanlara risk değerlendirmesi çerçevesinde işlerine
başlamadan önce yazılı bir işletme talimatına erişimi sağlamalıdır. İşletme talimatı çalışanların anlayacağı bir şekilde ve dilde hazırlanmalı ve iş yerinde uygun bir şekilde çalışma alanına
en yakın yerde erişime sunulmalıdır.
(2) İşletme talimatları iş verenin çalışanları için hazırladığı davranış kuralları ve iş yerlerine ve çalışmalara özel yazılı bağlayıcı
talimatlardır. Bunların amacı iş verenin tehlikeli maddeler ile
çalışırken çalışanların kaza ve sağlık risklerinden, yangın ve
patlama risklerinden korunmasını ve ayrıca çevrenin korunması sağlamasıdır.
(3) İşletme talimatlarını madde ve çalışmalara özel (maddenin
özellikleri, maddenin riskleri, özel koruma tedbirleri vs.) ve
ayrıca şirkete özel (alarm planı, acil numaralar, haber verile(79) Bunun için TMTK 400 „Tehlikeli Maddeler için Çalışmalar için Risk
Değerlendirmesi“nin 6.2 maddesine bakınız
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cek kişiler, arızalarda sergilenecek davranışlar vs.) bölümlere
ayırmak mantıklı olabilmektedir.
Şirkete özel bölüme birden fazla maddelere özel bir bölüm
bağlanabilir. „Çalışma alanına ve maddelere özel“ işletme talimatları hazırlama yükümlülüğünün ön koşulu bu iki alanda bilgi
sahibi olmaktır.
(4) Çalışanlar işletme talimatlarına uymalıdırlar.
(5) İşletme talimatlarının hazırlanmasından iş veren sorumludur. İş
veren işletme talimatlarını hazırlama yükümlülüğünü devredebilir ve bu şekilde iş güvenliği uzmanlarından, iş hekimlerinden
ya da farklı uzmanlardan (örn. iş güvenliği kurumları, kaza sigortaları, danışmanlık şirketleri) danışmanlık alabilir.
(6) Risk değerlendirmesinin sonuçları işletme talimatlarının temelidir. Bu bağlamda tehlikeli maddeler ile çalışmaların risklerine
özellikle önem verilmelidir. Olası arızalar dikkate alınmalıdır.
(7) İşletme talimatlarının hazırlanmasında özellikle aşağıdakilere
dikkat edilmelidir:
1. İş yerine has koşullar,
2. Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğinin düzenlemeleri ve ekleri,
3. Güvenlik veri formları,
4. Tehlikeli maddeler için teknik kurallar ve ayrıca farklı genel
kabul görmüş teknik güvenlik, iş sağlığı ve hijyeni kuralları.
Ayrıca teknik pusulalar gibi üretici bilgileri de değerli olabilir.
(8) İşletme talimatları yeni bulgulara uyarlanmalıdır ve risk değerlendirmesinin durumuna göre güncellenmelidir.
(9) İşletme talimatlarının dili çalışanların içeriklini anlayabilecekleri ve çalışmaları esnasında kullanabilecekleri şekilde olmalıdır. Alman diline yeterli derecede hakim olmayan çalışanlar
için işletme talimatları onların anlayabileceği dilde hazırlanmalıdır.
(10) Bilgiler açık ve net olmalıdır. Yapılacaklar „yapılmalıdır“, yasaklarda „yapılmamalıdır“ gibi kelimelerle ya da net tanımlarla
ifade edilmelidir. „Solunum sistemi koruyucuları“, „koruma gözlüğü“ ya da „çalışma“ gibi genel terimler detaylandırılmalıdır.
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(11) İşletme talimatlarının şekil şartları belirlenmemiştir. Fakat işletme talimatlarının aynı şekilde hazırlanması şirket içerisinde
çalışanlar için „tanıma“ etkisini oluşturur. BGV A8 „İş Yerinde
Güvenlik ve Sağlık İşaretlemesi“ ya da İş Yeri Kuralları ASR A1.3
„Güvenlik ve Sağlık İşaretlemesi„ne göre piktogram ve sembollü levhalar kullanılabilir.
(12) Bir iş alanı için Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğinin ön gördüğü
işletme talimatlarının haricinde farklı hukuki kaynaklardan ek
talimatlar (örn. İş Yeri Güvenliği Yönetmeliği, Biyolojik Madde
Yönetmeliği, Suyu Riske Eden Maddelerin İşlendiği Tesislerin
Kullanımı Yönetmeliği) gerekli ise, bu iş alanı için (tüm gerekli
koruma hedeflerine uyularak) talimatlar bir işletme talimatı
altında derlenebilir. Bu şekilde iş alanında mevcut riskler tespit edilebilir ve fazlalık olmadan tanımlanabilmektedir.
(13) Matbuu işletme talimatları (örn. belirli branşlar için) ya da
otomatik oluşturulan işletme talimatları şirketin özel koşullarına uyarlanmalı ve gerekli eklemeler yapılmalıdır.
(14) Bir çok tehlikeli madde kullanılmakta ise (örn. boyama atölyesi, depo ya da laboratuar) her bir tehlikeli madde için ayrı
bir işletme talimatı hazırlanması mantıklı olmayabilir. Bunun
yerine aynı riskler mevcut ise ve eş değer koruma tedbirlerinde grup ya da toplu işletme talimatları hazırlanabilir. Aynı durumun standardize iş süreçleri gibi durumlar için de geçerlidir.
2.2 İşletme talimatlarının içerikleri
2.2.1. Düzenleme
İşletme talimatları aşağıdaki içerikleri kapsarlar:
1. İş alanları, iş yerleri, çalışmalar,
2. Tehlikeli maddeler (tanımlar),
3. İnsan ve çevre için riskler,
4. Koruma tedbirleri, davranış kuralları,
5. Tehlike durumunda yapılacaklar,
6. İlk yardım ve
7. Atıkların uygun şekilde yok edilmesi.
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2.2.2 İş alanları, iş yerleri, çalışmalar
Uygulama alanı şirketin, iş alanının, iş yerinin ve çalışmaların detaylarını içerir.
2.2.3 Tehlikeli maddeler (tanımlar)
(1) İşletme talimatlarında tehlikeli maddeler çalışanların tanıdığı
şekilde isimlendirilmelidir. Preparatlar ya da ürünler genelde
pazarda bilinen adlarıyla kullanılırlar.
(2) Preparatlarda riske sebebiyet veren öge/lerin belirtilmesi tavsiye edilir (örn. difenilmetandiizosiyanat içerir).
(3) Tehlikeli maddelerin oluştuğu ya da serbest kaldığı çalışmalar
(örn. ahşap işleme, lehimleme ve kaynak yapma) için de bu
tehlikeli maddeler işletme talimatlarına dahil edilmelidirler.
2.2.4 İnsan ve çevre için riskler
Risk değerlendirmesinde belirtilen tehlikeli maddeler ile çalışmada
olası riskler tanımlanmalıdır:
1. En azından özel risklere atıflar yapılmalıdır (R-cümleleri kurulmalıdır; yalnızca sayı kombinasyonları değil). Bu cümlelerin içerikleri mantıklı olarak da betimlenebilir.
2. Bu iş yeri/çalışma için geçerli olması durumunda ve bir sınıflandırma gerektirmemesi koşuluyla (örn. toz etkisi, toz
patlaması ve yangın tehlikesi, boğulma tehlikesi, donma/
yanma riski ya da çevreye farklı etkiler) şirketsel deneyimler de ya da güvenlik veri formunun 3. bölümüne göre ek
riskler de dahil edilmelidir.
3. Metine ek olarak tehlike sembolleri de kullanılabilir.
2.2.5 Koruma tedbirleri ve davranış kuralları
(1) Çalışanın kendi güvenliği ve iş yerindeki diğer çalışanların güvenliği için dikkate alması gereken, gerekli koruma tedbirleri
ve davranış kuralları tanımlanmalıdır. Aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:
1. Hijyen kuralları,
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2. Maruz kalmanın engellenmesi için teknik ve organizasyonel
koruma tedbirleri ve
3. Kişisel koruma donanımları (türü ve kullanma bilgileri).
(2) Ayrıca çalışma sınırlandırmalarına ve kullanma sınırlandırmalarına değinmek tavsiye edilmektedir.
2.2.6 Tehlike durumunda davranış
(1) Farklı bir şekilde düzenlenmediği takdirde, tehlike durumunda,
arızalarda, kazalarda ve acil durumlarda (örn. sıra dışı basınç
ya da ısı artışı, sızıntı, yangın, patlama) çalışanların ve özellikle kurtarma ekiplerinin uygulaması gereken tedbirler belirtilmelidir.
(2) Belgeler özellikle aşağıdakileri içermelidir:
1. uygun ve uygun olmaya söndürme araçları,
2. emilim yapan ve bağlayıcı maddeler, nötrleştirme maddeleri,
3. ek teknik koruma tedbirleri (örn. acil kapatma) ve ek kişisel
koruma donanımları ve
4. çevreye verilen zararlara karşı gerekli tedbirler.
(3) Mevcut alarm planlarına ve ayrıca kaçış ve kurtarma planlarına
değinilmelidir.
2.2.7 İlk yardım
(1) İlk yardım tedbirlerinin tanımlanması aşağıdaki şekilde olmalıdır:
1. Soluma,
2. Cilt ve göz teması,
3. Yutma ve
4. Yanma ve donma.
(2) Yerinde alınması gereken önlemler belirtilmelidir. Bir doktora
ne zaman başvurulması gerektiğini net bir şekilde belirtmek ve
hangi tedbirlerin alınmaması gerektiği belirtilmelidir.
(3) İlk yardım için şirket bünyesindeki düzenlemeler dikkate alınmalıdır. Özellikle aşağıdakilere dikkat çekilmelidir:
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1. İlk yardım ekipmanları,
2. İlk yardımcılar,
3. Acil numaralar ve
4. Özel ilk yardım tedbirleri (örn. özel panzehirlerin hazırda
bulundurulması).
2.2.8 Atıkların uygun bir şekilde yok edilmesi
(1) Şirkette ya da istem dışı oluşan ve Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğine (örn. sızma miktarları, üretim artıkları ya da ambalaj malzemeleri) göre tehlikeli madde olan atıkların uygun bir
şekilde yok edilmesi için gerekli koruma tedbirleri ve davranış
kuralları tanımlanmalıdır. Bu bağlamda uygun
1. kişisel koruma donanımlarına,
2. atık kapları ve toplama mekânlarına,
3. emme materyallerine ve ayrıca
4. temizlik maddelerine ve olanaklarına
değinilmelidir.
(2) Atıkların yok edilmesi asıl çalışma alanı ise, münferit bir işletme talimatı hazırlamak gerekli olabilir.
2.3 Güvenlik veri formu ile ilişkisi
Birçok maddeye özel güvenlik bilgisi güvenlik veri formunda bulunabilir: Ek 1’deki şemaya bakınız. Bu bağlamda iş veren alınan bilgilerin
mantıklı olduğunu ve şirketi için yeterli olduğunu incelemelidir.
3 Güvenlik veri formlarına ve tehlikeli maddeler listesine erişim
(1) İş veren ilgili güvenlik formlarına atıfta bulunan Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğinin 7. maddesinin 8. fıkrasına göre şirkette
kullanılan tehlikeli maddelerin bir listesini tutmalıdır. Bu liste
her ilgili çalışanın ve temsilcilerinin erişimine sunulmalıdır.
(2) İş veren Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğinin 14. maddesinin 1.
fıkrasında göre çalışanların çalışmalarında kullandıkları tüm
maddelerin ve preparasyonların güvenlik veri formlarına erişimlerini sağlamalıdır.
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(3) Çalışanların güvenlik veri formlarına erişimi yazılı, dijital şekilde ya da farklı bilgi sistemleri yoluyla sağlanabilmektedir. Bu
erişimin nasıl olacağı iş veren ile çalışanlar ve temsilcileri ile
kararlaştırılmalıdır.
4 Bilgilendirme
4.1 Genel hususlar
(1) İş veren, tehlikeli maddelerle çalışan çalışanların işe başlamadan önce ve devamında yılda en az bir kere işletme talimatları
doğrultusunda iş yeri ya da çalışmalara bağlı olarak bilgilendirilmelerini garantilemelidir.
(2) Ayrıca çalışmanın koşulları değiştiğinde (örn. yöntemin değiştirilmesi), farklı tehlikeli maddeler kullanıldığında ya da düzenleme değişikliğinde bilgilendirmeler yapılmalıdır.
(3) Bilgilendirmeler yöneticiler tarafından yapılmalıdır.
(4) Çalışanların bilgilendirmelere katılması garantilenmelidir.
(5) Çalışanların eğitim düzeyleri ve deneyimleri bilgilendirmeler
yapılırken dikkate alınmalıdır. Tecrübesiz çalışanlar özellikle
kapsamlı bir şekilde bilgilendirilmelidirler.
4.2 İçerikler
(1) Çalışanlar iş alanlarında tehlikeli maddeler ile ya da bunların
mevcut olduğu ortamlarda yapılan çalışmalarda ve ayrıca oluşan risklere karşı alınacak koruma tedbirleri ve yapılacak üzerine bilgilendirilmelidirler. Bilgilendirmenin içeriği 2.2 maddesine göre işletme talimatının parçası olan konulardır. Bunun
haricinde aşağıdaki konuların ele alınması gerekebilir:
1. Yeni ya da değiştirilmiş tesisler, iş gereçleri ve iş güvenliği
kuralları üzerine bilgiler,
2. Kullanım sınırlandırmaları ve yasakları ve ayrıca çalışma sınırlandırmaları ve yasakları (örn. özel kişi grupları için:
doğurganlık yaşındaki kadınlar, hamile ve emziren anneler
ya da gençler) ve
3. Tehlikeli maddelerin dahil olduğu güncel kaza olaylarından
sonuç çıkartma.
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(2) Bilgilendirme çerçevesinde iş veren çalışanların tehlikeli maddelerin kullanılması bağlamında güvenliği sağlayacak olan
yöntem ve süreçler üzerine bilgilendirilmelerini sağlamalıdır.
Çalışanlara özellikle iş süreçlerinin (örn. doğru dozajlama, dolum durumu göstergeleri kontrolü, uyarı tertibatlarının dikkate
alınması vs.) teknolojik anlamda güvenli olmaları için uyarı ve
talimatlar verilmelidir.
(3) Bilgilendirme çerçevesinde çalışanlara tehlikeli madde listesine
ve güvenlik veri formlarına erişim hakları konusu anlatılmalıdır.
Bu bağlamda güvenlik veri formlarının güvenlik ve sağlık bağlamında önemli olan konuları hakkında temel bilgiler verilebilir.
4.3 Uygulama
(1) Bilgilendirmeler sözlü bir şekilde ve iş yerleri dikkate alınarak
yapılmalıdır. Bu esnada öğrenim psikolojisi ve iş pedagojisi bilgileri dikkate alınmalıdır (örn. pratik uygulamalar yapılır).
(2) İşletim talimatları üreticinin, branşların verilerine ya da diğer
örneklere göre hazırlanmış ise, bilgilendirme bunların ilgili iş
yerlerine ve özel çalışmalara doğru bir şekilde uyarlandığını ve
çalışanlar tarafından dil ve içerik bağlamında anlaşılır olduğu
incelenebilir.
(3) Eş değer riskleri olan iş yerleri ve çalışmalar ortak bilgilendirilebilirler.
(4) Bilgilendirme içerikleri bilgilendirilen kişilerin bilgilerine ve niteliklerine uygun olmalıdır.
(5) Bilgilendirmeler çalışanların anlayacağı şekilde ve dilde yapılmalıdır.
(6) Denetleme yükümlülüğü çerçevesinde iş veren, çalışanların bilgilendirme ve işletme talimatları içeriklerini anladıklarından
ve uyguladıklarından emin olmalıdır.
(7) Bilgilendirmenin içeriği, konuları (örn. notlar halinde), katılımcıları, tarihi ve ayrıca bilgilendirmeyi yapan kişinin adı yazılı
bir şekilde belgelendirilmelidir. Bilgilendirmenin belgelendirilmesi belirli bir şekil şartına bağlı değildir. Talep edilmesi durumunda bilgilendirilene bunun bir kopyası verilmelidir.
(8) Çalışanlar bilgilendirmeye katıldıklarını imzaları ile onaylamalıdırlar. Bilgilendirmenin belgeleri en az iki yıl saklanmalıdır.
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5 Genel toksikolojik iş sağlığı danışmanlığı
5.1 Genel hususlar
(1) Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğinin 14. maddesinin 3. fıkrasına
göre iş veren, tehlikeli maddeler ile çalışan tüm çalışanların
toksikolojik bir iş sağlığı danışmanlığına tabii tutulmasını sağlamalıdır.
(2) Toksik etkileri olan maddeler hakkında arka plan bilgilerinin
verilmesi ile çalışanların sağlıkları ile ilgili hassasiyeti ve şahsi
sorumlulukları teşvik edilmeye sağlanmaktadır.
(3) Bu danışmanlık, bu TMTK’ın 4. maddesine göre bilgilendirmenin çerçevesinde yapılmalıdır.
5.2 İş hekiminin katılımı
(1) İş sağlığı sebeplerinden dolayı gerekli olduğu sürece danışmanlık ilgili iş hekiminin de katılımı ile yapılmalıdır. Tıbbı gereklilik
iş veren tarafından incelenmelidir ve net olmayan durumlarda
iş hekiminin danışmanlığı gerekli olmaktadır.
(2) Mevcut tehlikeli maddeler ve risk değerlendirmesi göz önünde bulundurarak iş veren Tehlikeli Madde Yönetmeliğinin 15.
maddesinin 3. fıkrasının 2. bendine göre hekimin bilgilendirme
esnasında bulunması gerekliliğine ya da bilgilendirmeyi yapmasına karar verir. Bunun haricinde iş veren bilgilendirmeyi kendisi ya da tayin ettiği kişi de yapabilir.
5.3 Toksikolojik iş sağlığı danışmanlığının içeriği
(1) Riske bağlı olarak iş sağlığı danışmanlığı çerçevesinde aşağıdaki
konular işlenebilir:
1. Tehlikeli maddelerin olası nüfuz yöntemleri (özellikle cilt ve solunum yoluyla, bazı münferit durumlarda ağız yoluyla da olabilir),
2. Maruz kalmanın koruma tedbirleri ve şahsi hijyen yoluyla sınırlandırılması ve ayrıca
3. Etki ve semptomlar (akut, kronik).
(2) Toksikolojik açıdan önem taşıyan nüfuz yöntemleri işletmenin
koşulları ve mümkün olduğu kadar durum ile ilgileri dikkate
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alınarak belirtilmelidir. Tehlikeli maddelerin vücuda pozitif ya
da negatif şekilde nüfuz etmesini etkileyen faktörlerin açıklanması da yardımcı olacaktır.
(3) Kişisel koruma donanımlarının bu nüfuz etmeyi nasıl etkilediğinin de özellikle bu bağlamda belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca
kullanma hatalarının kişisel koruma donanımlarının koruma etkilerini nasıl etkilediği ya da ortadan kaldırdığı da belirtilmelidir. İlgili olması durumunda hangi davranışların nüfuz etmeyi
teşvik edeceğinin ya da engelleyeceğinin altının çizilmesi gerekir (örn. iş yerinde yemek yemek, içmek ya da nezle iken iş
yerinde bulunmak, iş yerine gıda bulundurmamak).
(4) Etkiler ve semptomlar çalışanlar için anlaşılır bir şekilde tanımlanmalıdır. Bu bağlamda iş yerinde ön görülen dozaj çerçevesinde görülebilecek semptomlar dikkate alınmalıdır. Gerekli
olması durumunda tehlikeli maddelerin olası hedef organları
ve olası karşılıklı etkilenmeleri ya da kombinasyon etkilerine
değinilmelidir. Bunlar iş ile ilgili olmayan maruz kalmalar (örn.
sigara dumanı, alkol, uyuşturucu) ile etkileşimler için de geçerlidir.
(5) İşletme için önem taşımakta ise, çalışanlara danışmanlık çerçevesinde Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğinin 15. maddesinin 2.
fıkrasında belirtilen sağlık zararlarına karşı önlemlerden olan
özel iş hekimliği önleyici muayenelerinin getirileri anlatılmalıdır. Bu esnada çalışanlara seçmeli ve mecburi muayenelerin
farkı anlatılmalıdır. Çalışanlar, çalışmaları ile sağlık sorunları
arasında bir bağlantı olduğunu düşündüklerinde iş hekimine gidebilecekleri konusunda teşvik edilmelidirler.
(6) Birçok tehlikeli madde kullanılması durumunda (örn. laboratuarlarda) toksikolojik iş sağlığı danışmanlığı en yüksek sağlık
riski olan maddelere ya da madde gruplarına yoğunlaşmalıdır.
6 Kategori 1 ya da 1’nin kanserojen, mutojen ya da kısırlık yapan
maddeleri ile çalışmalarda ek bilgilendirme yükümlülükleri
(1) Kategori 1 ya da 2’nin kanserojen, mutojen ya da kısırlık yapan
maddeleri ile yapılan çalışmalarda iş veren ek bilgilendirme
yükümlülükleri yerine getirilmelidir ve 2 ila 7 fıkralarında belirtilen tedbirler yerine getirilmelidir.
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(2) İş veren, çalışanlara ve temsilcilere 1. fıkraya göre yapılan
çalışmalarda gerekli bilgileri sunmalıdır. Bu şekilde, bu kişiler
Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğinin kurallarının uygulandığını
denetleyebileceklerdir. Bunun nasıl yapılacağını iş veren, çalışanlar ve temsilcileri ile belirlemelidir. Bu örnek olarak şirketsel bir anlaşma ya da çalışma zamanları kurulu çerçevesinde
olabilecektir.
(3) Bilgilendirme yükümlülükleri çerçevesinde iş veren, özellikle
çalışanların ve temsilcilerinin koruyucu giysilerin ve donanımların seçimi, kullanılması ve giyilmesi ile bağlantılı olarak sağlık ve güvenlik sonuçlarının denetleyebilmelerini sağlamalıdır.
Ayrıca iş veren çalışanlara ve temsilcilerine koruma donanımlarının üretici bilgilerine erişebilmelerine olanak sağlamalıdır.
Bu bilgiler koruma giysilerinin aşağıdakilere uygun olduğu açık
bir şekilde içermelidir:
1. geçerli düzenlemelere uygun oldukları,
2. etkin ve
3. zararsız oldukları ya da sağlığa zararlı maddeler (örn. koruyucu eldivenlerde olabilen alerjik maddeler) içerebildikleri.
Koruyucu giysilerin ve koruma donanımlarının seçimi bağlamında da iş veren kararlarını mantıklı bir şekilde açıklamalıdır.
(4) Yüksek maruz kalma düzeyi olan çalışmalarda çalışanlar ve
temsilcileri maruz kalma süresini asgaride tutmak için tedbirlerin alındığını ve çalışanların bu çalışmalar esnasında korumasının garantilendiğini denetleme olanağına sahip olmalıdırlar.
Özellikle yıkım, tadilat ve bakım çalışmaları bunların arasındadır. Bu çalışmalar esnasında çalışanların maruz kalma düzeyinin
yüksek olduğu bilinmektedir. Bazı durumlarda maruz kalmayı
sınırlandıran teknik koruma tedbirlerinin tamamı kullanılmış
olabilir. İş veren bu durumda maruz kalmayı sınırlandıracak
hangi organizasyonel tedbirleri (örn. çalışanların iş planları) aldığını açıklamalıdır. Bu bağlamda örnek olarak Anneleri
Koruma Yönetmeliği ya da Gençleri Koruma Yasası da dikkate
alınmalıdır.
(5) Bunun yanında iş veren çalışanları ve temsilcilerini iş yerinde
normalden yüksek, beklenmedik şekilde yüksek maruz kalma
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düzeyleri ile karşı karşıya kalındığında da derhal bilgilendirmelidir. Burada yalnızca yüksek maruz kalmanın sebeplerini değil,
ayrıca bu durumda alınacak uygun tedbirlerin de açıklanması
gerekmektedir. Bu yalnızca yıkım, tadilat ve bakım çalışmaları
için geçerli değil, temelde kategori 1 ve 2’nin kanserojen, mutojen ya da kısırlığa sebep olan tehlikeli maddeler ile yapılan
tüm çalışmalar için geçerlidir.
(6) Çalışanlar ve temsilcileri maruz kalmayı azaltan tedbirleri ve
etkinlikleri içeren belgelere erişebilmelidirler. Bu genelde risk
değerlendirmesinin belgelerinde verilmektedir.
(7) İş veren, risk değerlendirmesinin sonuçlarına göre sağlıklarının
risk altında olduğu tespit edilmiş ya da belirlenmiş çalışanlar
ile ilgili maruz kalma bilgilerini içeren sürekli bir liste tutmalıdır. Listenin nasıl tutulacağı belirlenmemiştir. Liste aşağıdaki
kişilerin ve kurumların erişimine sunulmalıdır:
1. ilgili çalışanlar kendileri ile ilgili olarak,
2. yetkili iş hekimi,
3. iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu kişi,
4. yetkili teftiş kurumu ve
5. tüm çalışanlar ve temsilcileri kendi işleri ile ilgili olmayan
konularda.
Kişisel veriler bağlamında özel bilgiler kanunları dikkate alınmalıdır.
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Ek TMTK 555
Şema: „Güvenlik veri formundan işletme talimatına“
Tehlikeli Maddeler için Teknik
Kurallar

İletme talimatları
ve Çalışanların
Bilgilendirilmesi

Güvenlik Veri Formu

TMTK 555
İşletme Talimatı
Tehlikeli Madde Tanımı

1 Maddenin tanımı ya da hazırlanması
Şirket tanımı
Ticari ismi
3 Bileşimi/Ögeler ile ilgili bilgiler*
Maddenin tanımı/bilgi
İnsan ve Çevre için Riskler
2 Olası riskler*
Risk tanımı, insan ve çevre için
özel riskler
15 Hukuki düzenlemeler
İşaretleme, ulusal düzenlemeler
Koruma Tedbirleri
Davranış Kuralları
7 Kullanım ve depolama
Kullanım, depolama, birlikte
depolama yasakları,
-sınırlandırmalar, -uyarılar
8 Maruz kalmanın sınırlandırılması ve denetimi /kişisel koruma donanımları
Maruz kalma sınırlandırmaları, kişisel koruma donanımları
(emilim yolu)
Tehlike Durumunda
Davranış
5 Yangınla mücadele tedbirleri
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Tehlikeli Maddeler için Teknik
Kurallar

İletme talimatları
ve Çalışanların
Bilgilendirilmesi

TMTK 555
Tehlike Durumunda
Davranış

Uygun söndürme araçları, yasak
söndürme araçları
6 İstenmeyen açığa çıkma sonrası tedbirler
Kişilere yönelik tedbirler, çevre koruma tedbirleri, temizlik/
emilim süreçleri

İlk Yardım
4 İlk yardım tedbirleri
Cilt, ağızdan, solunum yoluyla
almadan sonra genel hususlar,
doktor için uyarılar hariç
Atıkların Uygun Yok
Edilmesi
13 Atıkların ortadan kaldırılması için uyarılar
Ürün, ambalajlar
14 Taşımacılık için bilgiler
Yalnızca tehlikeli maddelerde
* 1907/2006 sayılı Yönetmeliğe (AT) göre “bileşim/bileşenlerle ilgili veriler”
güvenlik veri formunun 3. bölümünde ve “olası riskler” de 2. bölümünde belirlenmelidir. 1.6.2007 tarihinde yürürlükten kalkan 91/155/AET sayılı direktiften sonra
hazırlanan güvenlik veri formlarında “bileşim/bileşenlerle ilgili veriler” 2. bölümde
ve “olası riskler” de 3. bölümde işlenmektedir.
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TRGS 560 - Kanserojen Tehlikeli Maddelerle
Çalışırken Hava Geri Dönüşü
Baskı: Mayıs 1996
Tehlikeli Maddeler için
Teknik Kurallar

Kanserojen Tehlikeli
Maddelerle Çalışırken
Hava Geri Dönüşü

TRGS 560

Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar (TRGS) güvenlik tekniği, iş sağlığı, iş hijyeni ve dolaşıma sokulmaları ve kullanımları bakımından tehlikeli
maddelere dair çalışmayla ilgili bilimsel gereklilikler bakımından en son
bilgi düzeyindedirler. Bu kurallar Tehlikeli Maddeler Kurulu (AGS) tarafından hazırlanmakta ve yine bu kurul tarafından gelişmelere uygun hale getirilmektedirler.
_________________________
Bu doküman, kanserojen tehlikeli maddelerin emilmesine ve ayrıştırılmasına yarayan ve arıtılmış havanın çalışma mekanına geri verildiği
sistemlere ilişkin gereklikleri içermektedir.
İçindekiler
1 Uygulama alanı
2 Kavramlar
3 İlke
4 İstisnalar
5 Gereklikler
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1 Uygulama alanı
(1) Bu TRGS dokümanı, solunabilir halde ortaya çıkmaları kaydıyla
(tozlar, dumanlar, sisler) partikül şeklindeki kanserojen tehlikeli maddelerle çalışmalar için geçerlidir. Gazları ve buharları
aşağıda tarif edilen gerekliklere uygun olarak ayrıştırabilecek
ayrıştırıcılar henüz bilinmediğinden, gaz haldeki maddeler bunun dışında tutulmuştur.
(2) Bu TRGS anlamında kanserojen olan maddeler, özel R45 ve R49
tehlikelere işaret eden uyarılarla işaretlenmiş veya Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 4a Paragraf 1 uyarınca R45 veya
R49 olarak tanımlanmış veya başka bulgulardan dolayı Tehlikeli
Madde Yönetmeliği Ek I uyarınca Kategori 1 veya 2 kanserojen olarak sınıflandırılacak olan maddelerdir. TRGS 905 dikkate
alınmalıdır. Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 35 Paragraf 4
ve 5 anlamındaki tehlikeli maddeler ve süreçler de kanserojendirler.
(3) Preparatlar Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 35 Paragraf 3
anlamında kanserojen sayılırlar.
(4) Bu TRGS kanserojen maddelerle çalışma sırasındaki hava geri
dönüşüne ilişkin temel gereklikleri içermektedir. Maddelere
özgü TRGS dokümanlarında, alınan önlemlerin bu TRGS’deki
madde 3 ve madde 5 uyarınca olan korumayla eşdeğer bir koruma sağlaması kaydıyla, buradakinden farklı tespitlerde bulunulabilir.
2 Kavramlar
(1) Isı geri kazanımı, özel ısı geri kazanım sistemleri (ısı geri kazanım sistemleri, bkz. VDI 2071(80)) aracılığıyla def edilen hava ile
taze hava arasında ısı alışverişi yoluyla ısının yeniden kullanılmasıdır. Süreçten kaynaklanan bir tehlikeli madde geri dönüşü
olmamaktadır.
(2) Hava geri dönüşü, arıtılmış olan havanın özellikle ısının yeniden
kullanılması için çalışma mekanına geri verilmesidir. Ayrıştır(80) VDI 2071 Teknik havalandırma sistemlerinde ısı geri kazanımı. Yaprak 1: Kavramlar ve teknik tarif. Yaprak 2: Ekonomiklik hesaplaması, Beuth Verlag GmbH,
Burggrafenstraße 4-10, 1000 Berlin 30 adresinden tedarik edilebilir

294

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

ma sisteminin verimliliğine göre bu işlemde tehlikeli maddeler
belli bir oranda çalışma mekanına geri dönerler.
(3) Tehlikeli maddelerin emilmesine ve ayrıştırılmasına yarayan
ekipmanlar sabit (emiş sistemleri) veya küçük birimler halinde
taşınabilir (emiş cihazları) şekilde olabilirler.
3 İlke
(1) Hava geri dönüşü filtrelenmiş ısının yeniden kullanılması nedeniyle veya proses tekniğinden dolayı uygulanabilir.
(2) Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 15a uyarınca olan özellikle tehlikeli kanserojen maddelerle çalışılması halinde çalışma
mekanına hava geri dönüşü olması yasaktır. Yıkım, ıslah veya
bakım çalışmaları sırasında yalnız taşınabilir düzeneklerle bertaraf yapılması halinde, cümle 1 asbest için geçerli değildir.
(3) Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 15a kapsamında olmayan
kanserojen tehlikeli maddelerle çalışırken de hava geri dönüşü
olması genel olarak yasaktır. Hava geri dönüşüne ancak iş yöntemi, iş örgütlenmesi veya mekan ya da iklim koşulları nedeniyle kaçınılmaz olan istisna hallerinde izin verilir.
(4) Isı geri kazanım sistemleri üzerinden ısı geri kazanımı işletme
bakımından mümkünse ve orantılıysa veya def hava işletimi uygulanabiliyorsa, hava geri dönüşü uygulamasına izin verilmez.
(5) Hava geri dönüşüne izin veriliyor olduğu takdirde –proses tekniği bakımından olanaklıysa– sabit emiş sistemleri kullanılmalıdır. Seyyar emiş cihazlarının kullanılmasına örneğin aşağıdaki
durumlarda izin verilebilir:
Yüzey temizliği için seyyar düzeneklerin kullanılması (örn. endüstriyel vakumlu süpürgeler, vakumlu süpürücü makineler),
Elle kullanılan iş araçlarında emiş için seyyar düzeneklerin kullanılması,
Sürekli yer değiştiren emisyon kaynaklarında ve sürekli yer değiştiren çalışma yerlerinde emiş için seyyar düzeneklerin kullanılması,
Ara sıra kullanılan makine ve iş araçlarında kullanım.
(6) Sabit olarak işletilen emiş cihazları sabit emiş sistemleri gibi
işlem görürler.
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4 İstisnalar
(1) Bu TRGS’deki madde 3 paragraf 3 ve 4 tespitlerinden istisnalara
münferit hallerde, eğer hava geri dönüşü bu TRGS’deki madde 5
şartlarını sağlıyorsa, izin verilebilir. Bu münferit hallerde yetkili
makam meslek birliğinden görüş alarak Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 44 Paragraf 1 uyarınca istisnaya izin verebilir.
(2) Ayrıca bu TRGS’deki madde 3 paragraf 3 ve 4 tespitlerinden
istisnalara, eğer geri dönen havanın resmi makamlarca ve meslek birliğince tanınmış yöntemler veya emiş cihazları ile kanserojen maddelerden arıtılması (bkz. Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 36 Paragraf 7) temin edilmiş ise, izin verilebilir.
5 Gereklikler
(1) İşyeri havasındaki yoğunluğun teknik referans yoğunluğunun
(TRK) mümkün olduğunca altında kalması teknik önlemlerle
sağlanmak zorundadır. Bunun için öncelikle toplayıcı düzenekler(81) optimize edilmelidir. Hava geri dönüşü ile işyeri havasındaki yoğunluk artırılmamalıdır.
(2) Madde 3 paragraf 5 altında anılan seyyar emiş cihazlarında yalnız toz için teknik olarak test edilmiş ve resmi makamlarca
veya meslek birliğince kabul edilmiş olan ve ayrıştırma kabiliyetleri bakımından madde 5 paragraf 3 şartlarını sağlayan ve
çalışan için ayrıştırılmış olan maddelerin tehlikesizce bertaraf
edilmesine olanak tanıyan ayrıştırıcı cihazlar kullanılabilir.
Bunun ötesinde Paragraf 9 uyarınca olan bakım şartları yerine
getirilmelidir.
(3) Madde 4 paragraf 1 altında anılan münferit hallerde geri dönüş
havasındaki yoğunluğun TRK’nın onda birini aşmaması temin
edilmelidir. Geri dönüş havasının taze havaya oranı %50’den
fazla olmamalıdır. Serbest havalandırmada taze hava akımının
bir saatte mekan hacminin [m³] bir katı olduğu varsayılır.
(4) Geri dönüş havası içindeki toplam toz yoğunluğu toplamda 1
mg/m³ değerini aşmamalıdır.
(81) VDI 2262, “İşyeri havasındaki yapancı maddelerden kaynaklanan maruziyetin azaltılması”, Yaprak 1 ”Genel gereklikler”, Yaprak 3 “Havayla ilgili teknik
önlemler”,Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstr. 4-10, 1000 Berlin 30 adresinden
tedarik edilebilir.
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(5) Bu değerlere uyulduğu geri dönüş havasında VDI 2066(82) uyarınca,
- tesisin kabulü sırasında azami tehlikeli madde yükü olan koşullar altında,
- en az yılda bir olmak üzere, düzenli aralıklarla,
ölçüm yapılarak kanıtlanmalıdır. Geri dönüş tesisatında uygun
ölçüm kapakları mevcut olmalı ve bunlara tehlikesizce ulaşılabilmelidir.
(6) Sisteme bağlanan basınç denetimli bir güvenlik ayrıştırıcı (denetçi filtre) varsa, emiş sistemlerinin paragraf 9 uyarınca düzenli bakıma tabi tutulması kaydıyla, düzenli ölçümlerden feragat edilebilir.
(7) Düzenli aralıklarla yapılacak muayenelerde, eğer TRGS 403(83)
ile bağlantılı olarak TRGS 402(84) uyarınca işyerindeki TRK’ya
güvenilir şekilde daimi olarak uyuluyorsa, değerlere uyulduğu
kanıtlanmış kabul edilir. Emiş sisteminin tasarım değerlerine
(örn. anma hava akımı) uyulduğu kontrol ölçümleriyle denetlenmelidir.
(8) Sabit emiş sistemlerinde yalnız ısıtma yapılan dönemlerde hava
geri dönüşüne izin verilir.
(9) Teknik havalandırma tesisatı ve özellikle ayrıştırıcı tesisat düzenli olarak bakıma tabi tutulmalıdır. Bunun için
- günlük kontrol,
- aylık bakım,
- yıllık genel muayene,
ve ihtiyaç halinde onarım yapılması şarttır (bkz. VDI 22623).
Bakım çalışmaları hakkında yazılı kayıt tutulmalı ve talep edilmesi halinde denetim makamına ibraz edilmelidir.
(82) VDI 2066 Yaprak 1 “Partikül ölçümü; hareket halindeki gazlarda toz ölçümleri.
Toz yükünün gravimetrik tayini – Genel bakış”; VDI 2066 Yaprak 2 “Partikül
ölçümü; hareket halindeki gazlarda manuel toz ölçümleri. Toz yükünün gravimetrik tayini - Filtre başı cihazı; Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstr. 4-10.
1000 Berlin 30 adresinden tedarik edilebilir. Asbest için VDI 3861 “Lif şeklindeki
emisyonların ölçülmesi”, Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstr. 4-10. 1000 Berlin
30.
(83) TRGS 403 “İşyeri havasındaki madde karışımlarının değerlendirilmesi”.
(84) TRGS 402 “İş sahalarındaki havada tehlikeli madde yoğunluklarının saptanması
ve değerlendirilmesi”
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TMTK 610 - Yüksek Oranda Solvent İçeren
Astarlar ve Yer Yapıştırıcıları İçin İkame Maddeler
ve İkame Yöntemler
Baskı: Mart 1998
Tashih: BArbBI. Sayı 5/1998

Tehlikeli Maddeler için
Teknik Kurallar

Yüksek Oranda Solvent
İçeren Astarlar ve
Yer Yapıştırıcıları İçin
İkame Maddeler ve
İkame Yöntemler

TMTK 610

Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar (TMTK) güvenlik tekniği, iş sağlığı, iş hijyeni ve dolaşıma sokulmaları ve kullanımları bakımından tehlikeli
maddelere dair çalışmayla ilgili bilimsel gereklilikler bakımından en son
bilgi düzeyindedirler. Bu kurallar Tehlikeli Maddeler Kurulu (TMK) tarafından hazırlanmakta ve yine bu kurul tarafından gelişmelere uygun hale
getirilmektedirler. TMTK dokümanları Alman Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından Alman Federal Çalışma Gazetesinde (BArbBl.) ilan
edilmektedirler.
Bu doküman yüksek oranda solvent içeren astarlar ve yer yapıştırıcıları için ikame maddeler ve ikame yöntemlerle ilişkili öneriler içermektedir.
Bu TMTK dokümanında önerilen tedbirlerlerin esas olarak teknik açıdan uygun olmaları göz önünde bulundurulmuştur. Bunların uygulanması
sayesinde sağlık riski azaltılmaktadır. Ekolojik risk göz önünde bulundurulmuştur.
Ancak münferit hallerde işletmeye özgü özellikler bakımından önerilen tedbirlerlerden hangilerinin uygun ve uygulanabilir olduğu özenle araştırılmalıdır. Sınır değerlerin altında kalınması bu TMTK dokümanında önerilen tedbirlerlerin kullanım olanağını araştırma yükümlülüğünden muaf
kılmaz. Tehlikeli Madde Yönetmeliğinin Muamele Direktiflerinin uygulama
akanları ile genel geçerli kavram tanımları bakımından Tehlikeli Madde
Yönetmeliği Madde 2 ve 3’e gönderme yapılır.
Tehlikeli Madde Yönetmeliği talimatları bu dokümana dâhil edilmiş ve
sol kenarda düşey çizgilerle işaretlenmişlerdir.
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3 Tehlikeli maddeler için genel hükümler
4 Madde karakteristiği
5 İkame maddeler
6 İkame yöntemler
7 Tavsiyeler
8 Özel tedbirlerler
9 İkame maddelerin kullanımının uygunluğu
1 Uygulama alanı
Bu doküman yüksek oranda solvent içeren astarlar ve yer yapıştırıcıları için ikame maddelerin ve ikame yöntemlerin kullanımı için geçerlidir.
2 Kavramlar
2.1 Bu TMTK anlamındaki ikame maddeler, yüksek oranda solvent
içeren astarları ve yer yapıştırıcılarını tamamen veya kısmen ikame edebilecek olan, sağlık riski daha düşük olan sulu dispersiyon esaslı maddeler,
preparatlar veya mamullerdir. Poliüretan ve epoksi yapıştırıcılar gibi tepkime ürünleri bu TMTK anlamında ikame maddeler değildir.
2.2 İkame yöntemler, yüksek oranda solvent içeren astarlar veya yer
yapıştırıcıları veya ikame maddeler kullanılmaksızın teknik açıdan karşılaştırılabilir bir sonuca ulaştırabilen yöntemlerdir.
2.3 Tehlikeli maddeler
Kimyasal Maddeler Yasası Madde 3a anlamında olan tehlikeli maddeler ve preparatlar ile patlayıcı maddeler ve preparatlardır,
Kullanımları sırasında madde 2.No. 1’e uygun tehlikeli maddeler veya
preparatlar oluşabilen veya açığa çıkarabilen madde veya preparatlardır,
Kullanımları sırasında tehlikeli veya patlayıcı maddeler veya preparatlar oluşan veya açığa çıkan mamullerdir.
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2.4 İşveren, mesleki eğitimleri kapsamında istihdam edilenler dâhil
olmak üzere, işçi çalıştıran kişilerdir. Başka şekilde serbest çalışanlar ve
evde yapılan işler yasası anlamında iş veren ve ara ustalar da işverenle
aynı statüdedirler. Başka şekilde istihdam edilenler, özellikle memurlar ve
evde yapılan işlerde çalışanlar, orta ve yüksek öğrenim öğrencileri de işçi
ile aynı statüdedirler.
2.5 Astarlar ve yer yapıştırıcıları için tanımlar
(1) Astarlar (ilk katlar, ön katlar) zeminlerin hazırlanması için kullanılan ince akışkan ürünlerdir [1-3].
(2) Yer yapıştırıcıları yer kaplamalarının veya parke ve diğer ahşap
zeminlerin yapıştırılmasında kullanılırlar. [1-3]
(3) Bu dokümanın içeriği, tekstil yer kaplamalarının, elastik yer
kaplamalarının (muşamba, plastik ve kauçuk kaplamalar),
mantar yer kaplamalarının ve de parke ve diğer ahşap zeminlerin yapıştırılması için kullanılan yer yapıştırıcılarıdır.
(4) Seramik kaplamaların yapıştırılmasında kullanılan yapıştırıcılar
bu dokümanın dışındadır.
2.6 Solvent tanımı
(1) Bu TMTK anlamındaki solventler, kaynama noktası < 200°C
olan, normal şartlar altında (20°C ve 1013 hPa) akışkan olan ve
başka maddeleri kimyasal olarak değiştirmeksizin çözmek veya
inceltmek için kullanılan uçucu organik maddeler ve bunların
karışımlarıdır.
(2) Bu TMTK’de ele alınan ürünlerle ilişkili olarak “solventsiz” veya
solvent içermez” kavramlarının bu TMTK’nin solvent tanımına göndermede bulunmaksızın kullanılması (örn.: “kaynama
derecesi 200°C altında olan solvent içermez) Tehlikeli Madde
Yönetmeliği Madde 9 Paragraf 8 uyarınca zararsız göstermedir
(bkz. bu TMTK madde 3 paragraf 4).
2.7 Astarların ve yer yapıştırıcılarının sınıflandırılması ve içerik
maddeleri
(1) Bu TMTK anlamındaki astarlar aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar:
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- Solvent oranı %10 üzerinde olan yüksek oranda solvent içeren
astarlar (örn. çözülmüş suni kauçuk astarlar, çözülmüş derin
astarlar).
- Solvent oranı %10’a kadar olan solvent içeren astarlar.
- Solvent oranı %5’e kadar olan düşük solventli astarlar.
- Solvent içermeyen solventsiz astarlar (ne ana maddelerinde
içerirler ne de üretimleri sırasında katılır). Asgari bir solvent
oranı (<%0,5) kirlenmeden kaynaklanabilir.
(2) Bu TMTK anlamındaki yer yapıştırıcıları aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar:
- Solvent oranı %10 üzerinde olan yüksek oranda solvent içeren
yer yapıştırıcıları (örn. çözülmüş suni kauçuk yapıştırıcılar,
çözülmüş reçineli yapıştırıcılar).
- Solvent oranı %10’a kadar olan solvent içeren yer yapıştırıcıları.
- Solvent oranı %5’e kadar olan düşük solventli yer yapıştırıcıları.
- Solvent içermeyen solventsiz yer yapıştırıcıları (ne ana maddelerinde içerirler ne de üretimleri sırasında katılır). Asgari
bir solvent oranı (<%0,5) kirlenmeden kaynaklanabilir.
3 Tehlikeli maddeler için genel hükümler
(1) İşveren, kendisinin öngörmüş olduğundan daha düşük bir sağlık riski olan madde, preparat veya mamullerin tedarik edilip
edilemeyeceğini araştırmak zorundadır. Şayet kendisinden bu
maddeleri, preparatları ve mamulleri kullanması beklenebilecekse ve çalışanlarının hayatının ve sağlığının korunması için
ikame gerekliyse, bu maddeleri kullanmalıdır. Çalışanların
hayatının ve sağlığının işyerinde tehlikeli maddelerin ortaya
çıkmasından dolayı ileri gelen risklere karşı korunması başka
önlemlerle sağlanamıyorsa, işveren üretim veya kullanım sürecini değiştirmek veya tehlikeli maddelerin düşük emisyonlu
kullanım şekillerini kullanmak yoluyla, bunların işyerinde açığa
çıkmasının engellenmesinin veya azaltılmasının olanaklı olup
olmadığını araştırmak zorundadır. Bu teknik olarak mümkünse
ve işverenden de talep edilebilir ise, işveren gerekli süreç de301
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ğişimini yapmak veya düşük emisyonlu olan kullanım şekillerini
kullanmak zorundadır. Cümle 1 ve 3 uyarınca yapılan kontrollerin sonucu yazılı olarak kayda geçirilmeli ve talep edilmesi
halinde yetkili makama ibraz edilmelidir.
(2) İşveren çalışanları tehlikeli maddelerle ilişkili işlerde çalıştırmadan önce, gerekli tedbirlerlerin tespit edilmesi amacıyla,
kullanımla ilişkili olan tehlikeleri saptamak ve değerlendirmekle yükümlüdür. Tehlikeli maddelerle çalışılırken ortaya çıkabilecek tehlikelerin savuşturulması için hangi tedbirlerlerin
alınacağını tehlikeli maddelerle çalışmaya başlanmadan önce
işveren düzenlemelidir.
(3) İşveren, paragraf 1 ve paragraf 2 cümle 1 uyarınca yapılan saptama ve değerlendirmelerde, paragraf 2 cümle 2 uyarınca olan
tedbirlerlerde etkilenen işçileri veya varsa işçi temsilcisi veya
işyeri temsilcisini dinlemelidir.
(4) Ambalaj, işaretleme, güvenlik bilgi formu ve broşür “zehirsiz”,
“sağlığa zararlı değildir”, “işaretleme zorunluluğu yoktur”,
“amacına uygun kullanımda zararlı değildir”, “çevreye zararlı
değildir” ve benzeri tehlikeleri zararsız gösterici ifadeler bulundurmamalıdır.
4 Madde karakteristiği
(1) Astarlar ve yer yapıştırıcıları şunları içerebilirler:
- Bağ maddeler, örn, suni ve doğal reçineler
- Akışkan taşıyıcı maddeler (su, solvent)
- Dolgu maddeleri, örn. tebeşir, kireçtaşı unu, kil mineralleri
- Katkılar, örn. yapışmayı artırıcı katkılar, yumuşatıcılar, yoğunlaştırıcılar, antifrizler, eskimeye karşı koruyucular.
(2) Çoğu alanda yüksek oranda solvent içeren astarların ve yer
yapıştırıcılarının kullanılması artık gerekli değildir. Düşük solventli astarlar ve yer yapıştırıcıları esas olarak ikame edecekleri yüksek oranda solvent içeren ürünlerle aynı solventleri
içerdiklerinden, ikame maddeler için toksikoloji değerlendirmesine gerek yoktur. Düşük solventli veya solventsiz ürünlerin
uygulanmasında genelde riskin azaltılması söz konusudur.
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5 İkame maddeler
5.1 Genel açıklamalar
(1) Yüksek oranda solvent içeren astarların ve yer yapıştırıcıların
kullanımı artık günümüzde az sayıda durum için gereklidir.
(2) Düşük solventli, aromat içeren ürünlerin kullanımında da tolüol ve ksilol için uyarım eşiği aşılabilir. Ürünler içinde ciltten
emilebilir özellikte maddeler (örn. ksilol, etil benzol, metanol)
varsa, uyarım eşiği ciltle temas sırasında aşılmıştır [4].
(3) Düşük solventli astarlarda ve yer yapıştırıcılarında, tolüol içeriyorlarsa, sınır değerin aşılması halinde fetüsün zarar görmesi
tehlikesinin dışlanamayacağına özellikle dikkat çekilir.
(4) İklimsel nedenler (örn. yüksek nem oranı) düşük solventli veya
solventsiz astarların ve yer yapıştırıcılarının kullanılmaması
için belirleyici olamazlar, çünkü gerekli olan kapalı mekan iklimi oluşturulabilir.
5.2 Zeminler
(1) Yüksek oranda solvent içeren astarlar magnezyum-ksilolit zeminlerde, kalsiyum sülfat bağlı (anhidrit ve alçı) zeminlerde, parke
ve diğer ahşap zeminler döşenecekse, hala gerekli olabilirler.
(2) Yüksek oranda solvent içeren yer kaplaması yapıştırıcılarının
kullanımını gerekli kılan zeminler yoktur, çünkü yoğun veya
neme duyarlı zeminler uygun hazırlama (örn. yeterli tabaka
kalınlığında macunlama) ile düşük solventli ve solventsiz yer
kaplaması yapıştırıcıları için uygun hale getirilebilmektedir.
(3) Yalnız parke ve diğer ahşap zeminler için dökme asfalt ve kalsiyum sülfat bağlı (anhidrit ve alçı) zeminlerde yüksek oranda
solvent içeren yapıştırıcılar gerekli olabilir.
5.3 Yer kaplamaları
Yüksek oranda solvent içeren yer kaplaması yapıştırıcıları şunlarda
gerekli olabilir:
- PVC/kauçuk profiller,
- Şekil belirleyen zeminler, örn. merdivenler,
- Özel durumlardaki diğer yer kaplamalarında, örn. deforme
olmuş kaplama fayansları.
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5.4 Parke ve diğer ahşap zeminler
(1) Çubuk, mozaik ve lamel parke için yüksek oranda solvent içeren yapıştırıcıların kullanılması artık gerekli değildir.
(2) Diğer parke türleri (büyük boyutlu parke elemanları ve masif
döşemeler) ve belirli ahşap türleri (örn. egzotik ahşap, kayın)
ile ahşap kaldırım için hala yüksek oranda solvent içeren yapıştırıcı kullanılması gerekli olabilir.
6 İkame yöntemler
(1) Zemine ve üzerine binecek yüke bağlı olarak özel yer kaplamaları gevşek döşenebilir veya gerilimli döşenebilir.
(2) Bazı parke ve ahşap zemin türleri yüzer şekilde döşenebilir
veya çivilenebilir.
7 Tavsiyeler
(1) Sanayi dışında yüksek oranda solvent içeren astar ve yer yapıştırıcılarının artık kullanılmaması önerilmektedir.
(2) Sanayide de esas olarak yüksek oranda solvent içeren astar ve
yer yapıştırıcılarının, madde 5 altında anılan durumlar hariç
olmak üzere, artık kullanılmaması önerilmektedir.
(3) Madde 5 altında anılan durumlarda yüksek oranda solvent içeren astar veya yer yapıştırıcısı kullanılması gerekliyse, özellikle madde 8 altında anılan tedbirlerler alınmalıdır. Ancak bu
durumda işler özel eğitim almış kişilerce yürütülmelidir. Ayrıca
tolüol içermeyen ürünler kullanılmalıdır.
(4) Bu TMTK anlamındaki solventsiz astarlar ve yer yapıştırıcıları da
döşenme işlerinden sonra uçan maddeler içerebilirler. Solventsiz astarlardan ve yer yapıştırıcılarından kaynaklanan emisyonları saptamak için çeşitli yöntemler vardır. [8]. Tehlikeli Maddeler Kurulu neredeyse emisyonsuz ürünler veren gelişmelerin
olduğunu bilmektedir. Bu ürünler tercihli olarak kullanılmalıdır.
Üreticilere solventsiz ürünlerinin emisyon davranışlarının nasıl
olduğunun sorulması önerilmektedir.
(5) Tehlikeli Maddeler Kurulu, madde 5 altında anılan istisnaların
ne ölçüde sınırlandırılabileceğini ve solvent tanımının iç mekan
boya ve verniklerinde AT çevre işaretinin verilmesi kıstaslarına
uygun olarak nasıl ifade edilebileceğini araştıracaktır. [10]
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8 Özel tedbirlerler
(1) Yüksek oranda solvent içeren astar ve yer yapıştırıcılarının kullanımında, münferit içerik maddeleri için TMTK 900 uyarınca
hava sınır değerlerinin ve TMTK 403 uyarınca toplam sınır değerin aşılacağı varsayılmaktadır [5]. Teknik ve örgütsel koruyucu
tedbirlerlerle çalışanların korunması mümkün değilse, solunum
koruyucular kullanılmalıdır. Metanol ve metil asetatlı solvent
karışımlarında sınır değerleri aşılırsa, solunum koruyucu filtreler kullanılamaz. Ortam havasından bağımsız solunum cihazları
kullanılmalıdır. “Solunum cihazlarının kullanımına dair kurallar” (ZH 1/701) [6] uyarınca olan kullanım süresi kısıtlamalarına göndermede bulunulur.
(2) Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 19 Paragraf 5 uyarınca solunum maskesi kullanılması kalıcı çözüm olmamalıdır. Eğer 80 m²
üzerindeki alanlarda yüksek oranda solvent içeren astar ve yapıştırıcılarla yapılan döşeme işlerinde sürekli solunum koruyucu kullanılması gerekliyse, Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde
44 Paragraf 1 ila bağlantılı olarak Madde 19 Paragraf 5 uyarınca
yetkili makamdan istisna izni alınması gerekmektedir. Denetim
makamları, önce ikame madde seçeneğinin araştırılmış ve gerekli iş güvenliği tedbirlerlerinin alınmış olması şartıyla istisna
iznini verecektir.
(3) Solunum koruyucu cihazlar kullanan kişiler Meslek Birliği İlkesi
G 25 (solunum koruyucu cihazlar) uyarınca muayene edilmiş
olmalıdırlar. Metanol, etil benzol veya ksilol içeren ürünlerle
cilt teması olması halinde, uyarım sınırları genelde aşılmış olur.
Bu durumda çalışanlar G 10 (metanol) ve G 29 (benzol homologları) bakımından muayene edilmelidirler [7].
9 İkame maddelerin kullanımının uygunluğu
Bu dokümandaki madde 5 uyarınca teknik bakımdan uygun ikame
maddelerin kullanımı TMTK 440 “Tespit yükümlülükleri” [9] uyarınca –
özellikle de aksi halde gerekli olacak koruyucu tedbirlerler göz önünde
bulundurulduğunda – ekonomik açıdan mantıklıdır ve uygundur.
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TMTK 611 - Kullanımları Sırasında N-Nitrozaminler
Ortaya Çıkabilecek Olan Suyla Karıştırılabilir
veya Suyla Karıştırılmış Soğutucu Yağlama
Maddeleri İçin Kullanım Kısıtlamaları
Baskı: Mayıs 2007

Tehlikeli Maddeler için
Teknik Kurallar

Kullanımları
Sırasında
N-Nitrozaminler Ortaya Çıkabilecek Olan Suyla Karıştırılabilir veya Suyla Karıştırılmış Soğutucu Yağlama
Maddeleri İçin Kullanım
Kısıtlamaları

TMTK 611

Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar (TMTK) teknoloji, iş sağlığı ve
iş hijyeni bakımından en son bilgi düzeyinde olup, bunlarla beraber, tehlikeli maddelerle ilgili işlerle, bunların sınıflandırılmasıyla ve işaretlenmesiyle ilgili güvenli bulguları yansıtmaktadırlar. Bu kurallar Tehlikeli Maddeler Kurulu (TMK) tarafından hazırlanmakta ve yine bu kurul tarafından
gelişmelere uygun hale getirilmektedirler.
TMTK dokümanları Alman Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı
tarafından Alman Federal Bakanlıkları Ortak İlan ve Tebliğ Gazetesinde
(GMBl) ilan edilmektedirler.
İçindekiler
1 Uygulama alanı
2 Kavramlar ve açıklamalar
3 Bilgi toplama ve risk değerlendirmesi
4 Teslim edildiği haldeki suyla karıştırılabilir soğutucu yağlama maddelerine ilişkin şartlar
5 Suyla karıştırılmış soğutucu yağlama maddelerinin kullanımı sırasındaki koruma ve denetleme tedbirleri
Ekler
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1 Uygulama alanı
(1) TMTK 611, malzeme işleyen sınaî alanda, özellikle de metal
işleyen sanayide, suyla karıştırılabilir soğutucu yağlama maddelerinin veya suyla karıştırılmış olan soğutucu yağlama maddelerinin kullanımı için geçerlidir. Burada sözü edilen sınaî
alanda N-nitrozaminler normal şartlar altında ne üretilmekte
ne de kullanılmaktadır. Bunlar suyla karıştırılabilir soğutucu
yağlama maddeleri içinde mevcut olmayıp veya en azından aşırı düşük miktarda (kirlenme olarak) mevcut olup, ancak belirli
suyla karışmış soğutucu yağlama maddeleri kullanımında belirli
koşullar altında ikinci dereceden aminlerin nitrozlandırmasıyla
oluşmaktadırlar.
(2) Bu TMTK dokümanı suyla karıştırılabilir soğutucu yağlama maddeleri veya suyla karıştırılmış soğutucu yağlama maddeleri kullanılan işletmelerdeki işverenlere yöneliktir.
(3) Bunun ötesinde bu TMTK dokümanı, kendilerinden yalnızca
bu TMTK şartlarına uygun olan ürünleri piyasaya sürmeleri ve
güvenlik bilgi formuna bu TMTK dokümanınca istenen bilgileri
kaydetmeleri istenmesinden dolayı,suyla karıştırılabilir soğutucu yağlama maddelerini üreten, ithal eden ve dolaşıma sokanlara yöneliktir.
(4) TMTK 611 dokümanı TMTK 552 “N-Nitrozaminler” [1] dokümanına eklemlenir ve onu burada tarif edilen özel alan ile tamamlar.
(5) TMTK 611 talaşlı imalatta ve iş malzemelerinin şekillendirilmelerinde, özellikle de metal işleyen sanayide suyla karıştırılabilir veya suyla karıştırılmış soğutucu yağlama maddelerinin
bileşimi ve uygulamaları hakkında teknik güvenlik uyarıları vermektedir. Bu TMTK dokümanının uygulanması, Tehlikeli Madde
Yönetmeliğinde [2] öngörülmüş olan minimize etme şartıyla
(bkz. özellikle Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 8 Paragraf 2
ve Madde 11) uyumlu olarak bu soğutucu yağlama maddelerinin
kullanımı sırasındaki N-nitrozamin oluşması ve bununla beraber
metal işleyen sanayide çalışanların maruz kalması riskini büyük
ölçüde dışlamayı amaçlamaktadır [3].
(6) N-nitrozaminler, nitrozlandırıcı ajanlar (nitrit gibi) içermeyen
suyla karıştırılabilir soğutucu yağlama maddelerinde mevcut
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değildir veya en azından aşırı düşük miktarda (kirlenme sonucunda) mevcuttur. Bunlar suyla karıştırılmış soğutucu yağlama
maddeleri kullanımı sırasında belirli koşullar altında oluşabilirler.
(7) N-nitrozaminlerin oluşması riskini indirgemek için, nitrozlandırıcı ajanları uzak tutmayı ve nitrozlandırılabilir ikinci derece
aminleri örn. birinci derece aminler gibi uygun ikame maddelerle ikame etmeyi temel alan bir dizi kullanım kısıtlamaları
getirilmektedir.
(8) N-nitrozaminler konu bütününün genel hususları bakımından ve
halihazırda mevcut olan genel, yani soğutucu yağlama maddeleri ötesindeki alanlardaki düzenlemeler ve hükümler bakımından TMTK 552 dokümanını göndermede bulunulur.
2 Kavramlar ve açıklamalar
(1) Bu TMTK anlamındaki soğutucu yağlama maddeleri üretici,
ithalatçı veya dolaşıma sokan tarafından teslim edilen suyla
karıştırılabilir soğutucu yağlama maddeleri (soğutucu yağlama
maddesi konsantresi) ve kullanıcı tarafından talaşlı üretimde
ve iş malzemelerinin şekillendirilmesinde kullanılan suyla karıştırılmış soğutucu yağlama maddeleridirler (soğutucu yağlama maddesi emülsiyonları ve çözeltileri).
(2) N-nitrozaminler, belirli tepkime koşulları altında nitrozlandırıcı
ajanlardan ve nitrozlandırılabilir ikinci dereceden aminler ile
oluşabilen organik azot bağlarıdırlar [4-9].
(3) Bu TMTK anlamındaki N-nitrozaminler TMTK 552 Madde 1 Paragraf 1 altında anılan Kategori 1 ve 2 kanserojen N-nitrozaminler
ve suyla karışmış soğutucu yağlama maddelerinin kullanımı sırasında oluşabilen bu türden diğer N-nitrozaminlerdir.
(4) Halen elde bulunan bilgiler ışığında, belirli koşullar altında belirli suyla karışmış soğutucu yağlama maddelerinin kullanımı
sırasında TMTK 552’de anılan aşağıdaki Kategori 2 kanserojen
N-nitrozaminlerin esas olarak oluşabileceği varsayılabilir:
- N-nitrozo-dietanolamin
(2,2’-(nitrozoimino) bisetanol) CAS No.

1116-54-7,

- N-nitrozo-morfolin

59-89-2.

CAS No.
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(5) Eldeki sonuçlar ve yayınlar, N-nitrozo-dietanolamin (NDELA)’in
bu bağlamda açık ara en sık ortaya çıkan N-nitrozamin olduğunu göstermektedirler [5, 6, 10-13]. Bundan dolayı N-nitrozodietanolamin (NDELA) bu TMTK anlamında kılavuz madde olarak görülmektedir.
(6) Bu TMTK kanserojen olmayan N-nitrozaminler için geçerli değildir. Bu TMTK anlamında kanserojen olmayan N-nitrozaminler
TMTK 552 Madde 1 Paragraf 2 altında belirtilen N-nitrozaminler,
başta N-nitrozo-disiklohekzilamin (Disiklohekzilnitrozamin,
CAS No. 947-92-2), ve de araştırmalar sonucunda kanserojen
etkisi olduğu görülmeyen diğer N-nitrozaminler görülebilir.
(7) Kategori 3 mutajen N-nitrozaminler TMTK 611 anlamında
N-nitrozaminler değillerdir (bkz. ayrıca TMTK 552 Madde 1
Paragraf 3). Kategori 3 kanserojen ve mutajen maddeler AB
tehlikeli madde mevzuatı [14] ve Tehlikeli Madde Yönetmeliği (bkz. özellikle Madde 7-11) uyarınca esas olarak Kategori
1 ve 2 kanserojen ve mutajen maddelerden farklı değerlendirilmelidirler. Eğer risk değerlendirmesi sonucunda Kategori 3
mutajen olan bir N-nitrozaminin oluşması veya serbest kalması
riski tespit edilirse, genel olarak Tehlikeli Madde Yönetmeliği
Madde 9 uyarınca koruma kademesi 2 tedbirleri takip edilmelidir. (N-nitrozo-disiklohekzilamin (disiklohekzilnitrozamin) halen Kategori 3 mutajen olarak sınıflandırılmıştır [15]. Henüz
Kategori 3 kanserojen olarak sınıflandırılmış bir N-nitrozamin
bulunmamaktadır.)
(8) Bu TMTK anlamındaki ikinci dereceden aminler, suyla karışmış
soğutucu yağlama maddelerinin normal kullanım koşulları altında Kategori 1 veya 2 kanserojen N-nitrozaminler oluşturan
ikinci dereceden aminlerdir. Bu türden nitrozlandırılabilir ikinci dereceden aminler özellikle şunlardır
- Dietanolamin (2,2’-iminodietanol) CAS No.

111-42-2,

- Morfolin

110-91-8.

CAS No.

(9) Bu TMTK anlamında örtülü ikinci dereceden aminler, suyla karıştırılabilir soğutucu yağlama maddeleri içindeki kullanımları
veya normal kullanım koşulları altında, örn. hidroliz ile veya
termik parçalanma veya başka kimyasal tepkimeler sonucunda
önemli miktarda Paragraf 8 tanımına uygun nitrozlandırılabi310
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lir ikinci dereceden aminler serbest bırakan belirli azot içeren
bağlardır, örn.
- Bir yağ asidinden ve bir ikinci derece alkanolaminden üretilen
belirli yağ asidi alkalonamidler (korozyon inhibitörleri)
- Bismorfolinometan (4,4’-metilen-bis-morfolin), CAS No.
5625-90-1
Söz konusu Kategori 1 veya 2 kanserojen N-nitrozaminin oluşumu durumunda iş sahalarındaki hava içindeki son yürürlükte
olan değerlere (0,2 µg/m³ - bkz. bu TMTK Madde 5.4 Paragraf 4 ve TMTK 552 Madde 4.3) uyulamıyorsa veya TMTK 905
uyarınca preparatlardaki (yani suyla karıştırılabilir veya suyla
karıştırılmış soğutucu yağlama maddesi içinde) yoğunluk sınırı
(1 ya da 5 mg/kg) [15] aşıldığında, ikinci dereceden aminin
serbest kalması önemli düzeyde kabul edilir. Bu türden örtülü
ikinci derece aminler bu TMTK kapsamında paragraf 8 tanımına
uygun ikinci dereceden amin gibi işlem görürler.
(10) Hiç veya çok zor nitrozlandırılabilir olduğu veya nitrozlandırılmasının Kategori 1 veya 2 kanserojen N-nitrozaminlere yol
açmadığı kanıtlanmış ikinci dereceden aminler, örn. disiklohekzilamin (bkz. paragraf 6 ve 7, CAS No. 101-83-7), bu TMTK
anlamında ikinci derece aminler olarak kabul edilmezler.
(11) Önemli nitrozlandırıcı ajanlar veya onların ön kademeleri (hafif nitrozlandırıcı ajan oluşturanlar) başlıca şunlardır [4-7]:
- Azotun belirli oksitleri (doğrudan nitrozlandırıcı ajan olarak
N2O3 ve N2O4 ile ön kademeleri olarak NO ve NO2),
- Nitrosilhalojenitler (örn. NOCl, NOBr),
- Organik nitro ve nitrozo bağları,
- Hidrojen nitrit (HNO2) ve bunun tepkime biçimleri,
- Nitritler, örn. sodyum nitrit (NaNO2, CAS No. 7632-00-0) ve
potasyum nitrit (KNO2, CAS No. 7758-09-0),
(Suyla karıştırılmış soğutucu yağlama maddeleri içinde nitrit
sıklıkla nitratın bakteriyel indirgenmesinden dolayı mikrobiyal
etki altında oluşur; bunun ötesinde örn. sertleştirmede veya
korozyondan koruyucu maddelerden taşınmış olabilir).
(12) Aşağıdaki etmenler N-nitrozaminlerin oluşması için elverişli
koşulları sağlamaktadırlar [4-9]:
311

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi
- Sıvı ve katı sistemlerde tepkime paydaşlarının (nitrozlandırıcı ajan ve nitrozlandırılabilir ikinci derece amin) yüksek
derişimde olması,
- Uçucu tepkime paydaşlarının buhar basıncının yüksek olması
veya gaz fazındaki tepkimelerde gaz haldeki tepkime paydaşının kısmi basıncının yüksek olması,
- Proses veya uygulama sıcaklıklarının yüksek olması,
- Katalizatörlerin mevcut olması (örn. formaldehit, tio üre ve
tekil tiolar, halojenit iyonları ve psöydo halojenit iyonları,
tekil metal iyonları),
- Aerosol oluşturan uygulamalar.
(13) Sulu çözeltilerde pH değeri önemli bir rol oynar. Düşük
pH değerleri N-nitrozaminlerin oluşumunu kolaylaştırır;
N-nitrozamin oluşumu için optimal pH değeri aralığı çoğunlukla 2 ve arasındadır [4-7]. Bununla beraber belirli tepkime
koşullarında, suyla karıştırılmış soğutucu yağlama maddelerinin pH değeri yaklaşık 9,5’e kadar olan alkalik ortamda kullanılması sırasında da, düşük verimli olsa dahi, N-nitrozaminler
oluşabilir.
(14) N-nitrozaminlerin oluşması aşağıdakilerle engellenebilir veya
azaltılabilir [4-9, 16-19]:
1. Tepkime paydaşlarının (nitrozlandırıcı ajanlar ve nitrozlandırılabilir ikinci derece aminler) ve onların ön aşamalarının olmaması veya çok düşük derişimde olması, tercihen
N-nitrozamin oluşumunda tepkime paydaşı olmayan ikame
maddelerin (bkz. ayrıca madde 4.2 paragraf 3) kullanılmasıyla elde edilebilir,
2. N-nitrozamin oluşumu için elverişsiz olan tepkime koşulları
örn. şunlardır:
- Düşük sıcaklıklar,
- Aerosol oluşumundan kaçınma,
- Yüksek pH değeri (sulu sistemlerde),
- Nitritin mikrobiyal oluşumlarından kaçınma (sulu sistemlerde), örn. suyla karıştırılmış soğutucu yağlama maddelerinin
önleyici konservasyonuyla,
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3. Katalizatörlerin olmaması (bkz. yukarıya),
4. İnhibitörlerin olması (örn. birinci dereceden aminler ve birinci dereceden alkanolaminler, askorbin asit ve askorbin
asit türevleri, sülfamatlar, p-aminobenzoik asit, alkansülfonamidler, α-tokoferol ve α-tokoferol türevleri, tekil fenoller); sulu sistemlerde özellikle uygun inhibitörler bir dizi
birinci derece aminler ve birinci derece alkanolaminlerdir.
5. UV ışık.
3 Bilgi toplama ve risk değerlendirmesi
(1) Suyla karıştırılabilir soğutucu yağlama maddelerinin veya suyla
karıştırılmış soğutucu yağlama maddelerinin kullanıldığı iş sahalarında Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 7 uyarınca olan
bilgi toplanması ve risk değerlendirmesi hükümleri geçerlidir.
(2) Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 5 ve 6 uyarınca suyla karıştırılabilir soğutucu yağlama maddelerinin üreticisinin, ithalatçısının veya dolaşıma sokanın kullanıcıya bilgi verme yükümlülüklerine ile Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 17 uyarınca
firmaların işbirliği hakkındaki hükümlere göndermede bulunulur.
(3) Eğer yalnız madde 4 uyarınca olan suyla karıştırılabilir soğutucu
yağlama maddeleri kullanılıyorsa ve suyla karıştırılmış soğutucu
yağlama maddelerinin kullanımında madde 5 altında tarif edilmiş koruyucu tedbirlere ve denetim tedbirlerine uyuluyorsa, burada tarif edilen riskler (kanserojen N-nitrozaminlerin oluşması
riski – bkz. madde 1 ve 2) bakımından ölçüt olan Tehlikeli Madde
Yönetmeliği şartları genel olarak yerine getirilmiş kabul edilir.
(4) İşveren, kullanılan suyla karıştırılabilir soğutucu yağlama maddesinin bu TMTK’nin madde 4 şartlarını sağlamaya yeterli olduğuna dair kanaat getirmek zorundadır.
4 Teslim edildiği haldeki suyla karıştırılabilir soğutucu yağlama
maddelerine ilişkin şartlar
4.1 Nitrozlandırıcı ajanların olmaması
Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 18 Paragraf 1 ve Ek IV No. 19
uyarınca suyla karıştırılabilir soğutucu yağlama maddeleri nitrozlandırıcı
313

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi
ajan veya onların ön aşamalarını (nitritler veya nitrit yıkıcı maddeler, örn.
2-metil-2-nitro-1,3-propandiol, 2-etil-2-nitro-1,3-propandiol, 2-brom-2nitro-1,3-propandiol, 2-hidroksimetil-2-nitro-1,3-propandiol, 4-(2-nitrobütil)morfolin, 4,4‘-(2-etil-2-nitro-trimetilen)dimorfolin ve 5-metil-5nitro-1,3-diokzan gibi belirli organik nitro bağları) içermemelidirler.
4.2 İkinci derece amin oranı
(1) Suyla karıştırılabilir soğutucu yağlama maddeleri (soğutucu
yağlama maddesi konsantreleri) bileşen olarak madde 2 paragraf 8 veya 9 uyarınca olan ikinci derece aminler içermemelidirler.
(2) Suyla karıştırılabilir soğutucu yağlama maddelerinin içindeki
kirlenmeden veya tali içeriklerden kaynaklanan bu tür ikinci
derece amin içeriği kütle yüzdesi olarak %0,2’den (soğutucu
yağlama maddesi konsantresine oranla) fazla olmamalıdır. Bu
sınır değer aynı şekilde örtülü ikinci derece aminler için de
geçerlidir (bkz. madde 2 paragraf 9).
(3) Birinci derece aminler ve birinci derece alkanolaminler ikinci
derece aminlere göre tercik edilebilir uygun ikame maddeleri olarak görülürler, çünkü bunların nitrozlandırılması kararlı
N-nitrozaminlere yol açmaz. Bunun ötesinde günümüzdeki bilimsel bulgulara dayanarak, birinci derece aminlerin ve birinci
derece alkanolaminlerin inhibitör etkileri sayesinde ikinci derece aminlerden N-nitrozamin oluşumunu engelledikleri esas
alınabilir [4-7, 9, 16-19].
(4) Halen kirlilik olarak ikinci derece amin içeren üçüncü derece
aminlerin kullanımında teknik ürünün saflığının mümkün olduğunca yüksek olmasına dikkat edilmelidir.
4.3 Aminsiz soğutucu yağlama maddeleri
(1) Aminsiz olarak tabir edilen soğutucu yağlama maddeleri de
TMTK 611 madde 4 şartlarını sağlarlar. Teslim edildikleri haliyle
ne serbest ne de örtülü amin içeren suyla karıştırılabilir soğutucu yağlama maddeleri aminsiz soğutucu yağlama maddeleri
olarak tanımlanırlar.
(2) Suyla karıştırılmış aminsiz soğutucu yağlama maddelerinin kullanımında özellikle pH değerinin sabit olmasına dikkat edilmelidir. Bunun ötesinde suyla karıştırılmış aminsiz soğutucu yağ314
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lama maddeleri kullanımı için, taşınma, kirlenme veya belirli
mikrobiyal tepkime ürünlerinin oluşumu (bkz. madde 5.6 ve
5.7) halinde yüksek bir N-nitrozamin oluşumu riskinden kaçınmak için, N-nitrozamin oluşumunu engelleyecek uygun inhibitörlerin kullanılması özellikle önerilir.
4.4 İkinci derece amin içeren soğutucu yağlama maddeleri /
N-nitrozamin oluşumu inhibitörleri
Kullanım sırasında N-nitrozamin oluşumunu engellediği kanıtlanmış
düzeyde inhibitör içeren soğutucu yağlama maddeleri tarifleri madde
4.2’de ikinci derece aminler için sayılan kısıtlamaların dışında tutulmaktayken, soğutucu yağlama maddesi konsantresi içindeki ikinci derece amin
oranı %0,2’den fazla olduğunda, suyla karıştırılmış olan soğutucu yağlama
maddesinin kullanımı sırasında TMTK 611 madde 5.5 ve Ekindeki Tablo 2
uyarınca olan genişletilmiş muayene kapsamı uyarınca münferit olayla ilişkili olarak incelenmesi zorunludur.
5 Suyla karıştırılmış soğutucu yağlama maddelerinin kullanımı
sırasındaki koruma ve denetleme tedbirleri
5.1 Ciltle temastan kaçınma
Soğutucu yağlama maddelerinde N-nitrozaminlerin ciltten geçişine büyük bir önem verilmektedir. Bu nedenden dolayı suyla karıştırılmış
soğutucu yağlama maddeleriyle cilt teması kaçınılmaz olan ölçüyle sınırlandırılmalıdır. Bu bağlamda TMTK 401 [20] dokümanına dikkat edilmesi
hatırlatılır.
5.2 İlk karışım suyunun nitrat oranı
(1) Soğutucu yağlama emülsiyonlarının ve çözeltilerinin hazırlanması veya ilave etme için kullanılan suyun nitrat oranının 50
mg/l (içme suyu yönetmeliğindeki [21] nitrat için olan azami
değere göre) değerini aşmamasına dikkat edilmelidir. Nitrat
oranının daha düşük olması amaçlanmalıdır. İlk karışım veya
ilave suyunun nitrat oranı zaman zaman kontrol edilmeli veya
yetkili sular idaresinden sorulmalıdır.
(2) İlk karışım suyunun nitrat oranı 50 mg/l değerini aşarsa, demineralize veya başka nitratsız su katılmak suretiyle ilk karışım
suyunun nitrat oranının bu sınır değer altına düşmesi sağlanmalıdır.
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5.3 Nitrit oranının denetlenmesi
(1) Kullanılan suyla karıştırılmış soğutucu yağlama maddesi içindeki nitrit esasen haftalık olarak ölçülmelidir.
(2) Kullanılan emülsiyonun veya çözeltinin düzenli kontrolü ve
ölçüm değerlerinin uygun şekilde belgelendirilmesi sağlanmışsa, devam eden düşük nitrit değerleri (art arda üç kez 10 mg
nitrit/l altında) olması halinde nitrit ölçümü için daha uzun
bir ölçüm aralığı (en fazla dört hafta) belirlenebilir. Değerler
10 mg nitrit/l üzerine çıktığında haftalık ölçüm aralığına geri
dönülmelidir. Kullanılmış suyla karıştırılmış soğutucu yağlama
maddelerinin kontrolüne ilişkin olarak Meslek Birliği Kuralı
143’de [22] verilen muayene önerilerine göndermede bulunulur.
(3) Nitrit değeri 20 mg/l’yi aştığında suyla karıştırılmış soğutucu
yağlama maddesi değiştirilmeli veya kısmen değiştirilmelidir
ya da soğutucu yağlama maddesi üreticisinden sorularak uygun
bir inhibitör (N-nitrozamin oluşumunu engellemek için) katılmalıdır. Suyla karıştırılabilir soğutucu yağlama maddesi (yani
soğutucu yağlama maddesi konsantresi) uygun inhibitörden yeterli miktarda içeriyorsa, bu kullanılan emülsiyon veya çözelti
içine uygun bir inhibitör katılmasına eşdeğerdir.
(4) Emülsiyonun veya çözeltinin tamamen değiştirilmesi halinde,
kirlenmenin ve mikrobiyal oluşumun derecesine göre soğutucu yağlama maddesi sistemi etkili şekilde temizlenmelidir. Bu
bağlamda Meslek Birliği Kuralı 143 dokümanında tarif edilen
temizleme tedbirlerine göndermede bulunulur.
5.4 Suyla karıştırılmış soğutucu yağlama maddesi ve iş sahasındaki
hava içindeki N-nitrozamin oranı
(1) Madde 5.3 altında anılan değişim, kısmi değişim veya inhibitör
katkısı gerçekleşmediğinde veya suyla karıştırılabilir soğutucu
yağlama maddesi (yani soğutucu yağlama maddesi konsantresi) uygun inhibitörden yeterli miktarda içermiyorsa, kullanılan suyla karıştırılmış soğutucu yağlama maddesi içindeki
N-nitrozo-dietanolamin (NDELA) oranı ve iş sahasındaki hava
içindeki NDELA yoğunluğu tayin edilmelidir.
(2) Kullanılan suyla karıştırılmış soğutucu yağlama maddesi için316
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deki N-nitrozo-dietanolamin (NDELA) oranı TMTK 905 madde 4
uyarınca preparatlar içindeki “Kanserojen, Kategori 1 veya 2”
için özel yoğunluk sınırı olan %0,0005 (5 mg/kg) [15] değerini
aşmamalıdır. Kullanılan suyla karıştırılmış soğutucu yağlama
maddesi 20 mg/l’den fazla nitrit içermiyorsa veya madde 5.3
paragraf 3 şartları yerine getirilmişse, madde 3 paragraf 4 ve
madde 4 göz önünde bulundurularak, NDELA oranına uyulduğu
kabul edilir.
(3) Kullanılan suyla karıştırılmış soğutucu yağlama maddesi içindeki N-nitrozo-morfolin (NMOR) oranı TMTK 905 madde 4 uyarınca
preparatlar içindeki “Kanserojen, Kategori 1 veya 2” için özel
yoğunluk sınırı olan %0,0001 (1 mg/kg) [15] değerini aşmamalıdır. Kullanılan suyla karıştırılmış soğutucu yağlama maddesi 20
mg/l’den fazla nitrit içermiyorsa veya madde 5.3 paragraf 3
şartları yerine getirilmişse, madde 3 paragraf 4 ve madde 4 göz
önünde bulundurularak, NMOR oranına uyulduğu kabul edilir.
(4) Suyla karıştırılmış soğutucu yağlama maddeleri kullanımında
en son tekniğe göre iş sahasındaki havada Kategori 1 ve 2 kanserojen N-nitrozaminlerin (NDELA ve NMOR gibi) yoğunluğu için
0,2 µg/m³ değeri öngörülmektedir (bkz. TMTK 552 Madde 4.3).
Eğer kullanılan suyla karıştırılmış soğutucu yağlama maddesi
20 mg/l’den fazla nitrit içermiyorsa veya madde 5.3 paragraf
3 şartları sağlanmışsa, en son tekniğe göre bu düzeye uyulmuş
sayılır.
5.5 Madde 4.4 uyarınca ikinci derece amin içeren soğutucuyağlama
maddeleri özel durumu için genişletilmiş muayene kapsamı
(1) Madde 4.4 uyarınca %0,2’den fazla madde 2 paragraf 8 veya
9 uyarınca olan ikinci derece amin içeren ve dolayısıyla madde 4.2 şartlarını sağlamayan suyla karıştırılmış soğutucu yağlama maddeleri söz konusu olduğunda, kullanılan suyla karıştırılmış soğutucu yağlama maddesi içinde ve iş sahalarındaki
havada düzenli N-nitrozamin muayeneleri yapılmalıdır. Kullanılan ikinci derece aminin nitrozlandırılmasıyla oluşabilecek olan N-nitrozamin ölçülmelidir (örn. dietanolamin veya
dietanolamin türevleri varsa N-nitrozo-dietanolamin [23],
morfolin veya bismorfolinometan gibi morfolin türevleri varsa N-nitrozo-morfolin). Burada uçucu N-nitrozaminlerde (örn.
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N-nitrozo-morfolin) hava ölçümlerine, buna karşın uçucu olmayan N-nitrozaminlerde (örn. N-nitrozo-dietanolamin) kullanılan
suyla karıştırılmış soğutucu yağlama maddesi ölçümlerine ağırlık verilmelidir.
(2) TMTK 905 madde 4 uyarınca preparatlar içinde “Kanserojen,
Kategori 1 veya 2” için özel yoğunluk sınırları şunlardır:
- N-nitrozo-dietanolamin (NDELA)

%0,0005 (5 mg/kg),

- N-nitrozo-morfolin (NMOR)

%0,0001 (1 mg/kg).

(3) İkinci derece amin içeren suyla karıştırılmış soğutucu yağlama
maddelerinde N-nitrozamin ölçümleri için öncelikle (soğutucu
yağlama maddesi sistemi yeni doldurulduktan sonra) şu muayene aralığı uygulanır: En az iki haftada bir.
(4) Art arda üç N-nitrozamin ölçümünün sonuçları TMTK 905 madde 4 uyarınca preparatlardaki “Kanserojen, Kategori 1 veya
2” için özel yoğunluk sınırının yarısının altında olursa ve suyla
karıştırılmış soğutucu yağlama maddesi içindeki N-nitrozamin
derişimi belirgin bir artış göstermezse, muayene aralığı iki aya
uzatılabilir.
(5) Uçucu olmayan N-nitrozaminlerde (örn. N-nitrozo-dietanolamin)
soğutucu yağlama maddesinin yeni doldurulmasından itibaren
altı hafta sonra iş sahasındaki havada N-nitrozamin ölçümü yapılmalıdır.
(6) Uçucu N-nitrozaminler (örn. N-nitrozo-morfolin) için iş sahasındaki hava içindeki ölçüm ilkönce soğutucu yağlama maddesi
sisteminin yeni doldurulmasından sonra iki haftada bir yapılmalıdır.
(7) Eğer şart koşulan değerlere uyulması kalıcı olarak sağlanamıyorsa veya suyla karıştırılmış soğutucu yağlama maddesinde
N-nitrozamin değerlerinin belirgin düzeyde arttığı tespit edilmişse, iş sahasındaki havada başka N-nitrozamin ölçümleri
yapılmalıdır. Uçucu N-nitrozaminlerde, suyla karıştırılmış soğutucu yağlama maddesinde yapılan her N-nitrozamin derişimi tayinine paralel olarak iş sahasındaki havada N-nitrozamin
ölçümü yapılmalıdır.
(8) Eğer Kategori 1 ve 2 kanserojen N-nitrozaminlerin yoğunluğu
için 0,2 µg/m³ değeri aşılmıyorsa, çalışma sahalarında hava318
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daki Kategori 1 ve 2 kanserojen N-nitrozamin (NDELA ve NMOR
gibi) derişimi bakımından aranan şartlar sağlanmış kabul edilir.
(9) Bunun ötesinde TMTK 611 ekindeki Tablo 2’de belirtilen düzenli
muayeneler (genişletilmiş muayene kapsamı) uygulanmalıdır.
(10) Eğer N-nitrozamin oluşumuna dair belirtiler bulunursa (ciddi
boyutta mikrobiyal oluşum ve/veya nitrit oranında belirgin bir
artış ve/veya pH derecesinin ciddi oranda düşmesi), suyla karıştırılmış soğutucu yağlama maddesi içinde ve iş sahasındaki
hava içinde N-nitrozamin ölçümleri yapılmalıdır.
(11) Bu türden ikinci derece amin içeren suyla karıştırılmış soğutucu yağlama maddesinin kullanılması çerçevesinde yapılan
ölçümlerin hepsi işveren tarafından belgelendirilmelidir.
(12) Soğutucu yağlama maddesinin güvenlik bilgi formuna üretici
tarafından aşağıdaki uyarı konmalıdır: “Bu soğutucu yağlama
maddesi yalnız TMTK 611 Madde 4.4 ve 5.5 koşulları altında
kullanılabilir. Mevcut bulgular üreticiden sorulabilir.”
5.6 Nitrozlandırıcı ajanların taşınmasından veya oluşmasından
kaçınma
(1) Suyla karıştırılmış soğutucu yağlama maddesi içine nitrozlandırıcı ajanların girmesi ve suyla karıştırılmış soğutucu yağlama
maddesi içinde nitrozlandırıcı ajanların oluşması N- nitrozamin
oluşması riskini artırmaktadır ve dolayısıyla mümkün olduğunca bunlardan kaçınılmalıdır.
(2) Dış kaynaklı nitrozlandırıcı ajanlar, örn. azot oksitler (patlamalı
motorların, gaz veya dizel motorlu forkliftlerin, kaynak cihazlarının vb. çalışması sonucu oluşan ve de sigara ve diğer tütün
ürünlerinden kaynaklanan) uzak tutulmalıdır.
(3) Nitrit içeren korozyondan korucu maddelerin, deterjanların,
sertleştirici tuzların vb., ayrıca gıda ve tüketim maddelerinin
ve benzeri diğer organik maddelerin soğutucu yağlama sistemleri içine karışması mümkün olduğunca engellenmelidir. Temizlik birimleri (örn. durulama banyoları) düzenli olarak olası artık
Nitrit oranı bakımından denetlenmelidir.
(4) Kullanımları sırasında suyla karıştırılmış soğutucu yağlama
maddelerine katılan bileşenler de yine nitrozlandırıcı ajanlar
içermemelidirler.
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(5) Belirli olaylarda nitratın nitrite mikrobiyal indirgenmesi büyük
bir rol oynayabilir. Bundan olanaklar dahilinde, örn. mikrobiyal
açıdan olabildiğince dirençli soğutucu yağlama maddeleri kullanılarak, kullanım emülsiyonlarının veya çözeltilerinin düzenli
olarak kontrol edilmesi ve bakımının yapılmasıyla, emülsiyon
ve çözeltiler için uygun tasarımlı dolaşım sistemleri kullanılarak kaçınılmalıdır.
(6) Harici yağların kazara soğutucu yağlama maddesi sistemleri içine karışmasından da yine olabildiğince kaçınılmalıdır. Sisteme
karışan harici yağlar uygun yöntemlerle (örn. çökelterek, emdirilerek veya santrifüj ile) ayrıştırılmalıdırlar.
5.7 İkinci derece aminlerin taşınma yoluyla karışmasının engellenmesi
Madde 2 paragraf 8 veya 9 uyarınca olan ikinci derece aminler içeren veya bunları ciddi miktarda serbest bırakan yabancı maddelerin ve
kirlenmelerin taşınma yoluyla karışması engellenmelidir (örn. belirli korozyondan koruyucu maddeler ve buhar fazındaki korozyon inhibitörleri,
ikinci derece aminlerle nötrleştirilmiş fosforik asit ester içeren sistem temizleyicileri veya başka temizlik maddeleri, hidrolik sıvıları veya yağlama
maddeleri). Bu şart, suyla karıştırılmış soğutucu yağlama maddelerine kullanımları sırasında katılan bileşenler için de geçerlidir.
5.8 Emülsiyon veya çözelti sistemi için sıcaklık
Yüksek sıcaklıklar N-nitrozaminlerin oluşumu için elverişli ortam yaratırlar ve bundan dolayı kaçınılmalıdır. Emülsiyon ve çözelti sistemleri içindeki sıcaklık uygulama tekniğine bağlı belirli sınır değerleri aşmamalıdır,
örn. çoğu talaşlı üretimde 40°C ve alüminyum sıcak haddelerinde 60°C.
5.9 pH değeri
(1) Kullanılan suyla karıştırılmış soğutucu yağlama maddesinin pH
değeri haftalık olarak, cam ve seramik işlenmesinde (alkalik
organik maddelerin geçişinden ve bundan kaynaklanan yüksek
pH değerlerinden dolayı) aylık olarak kontrol edilmelidir.
(2) Düşük pH değerleri N-nitrozaminlerin oluşmasını kolaylaştırır.
Bundan dolayı pH değerinin aşırı düşüşünden (yani taze hazırlanmış emülsiyon veya çözeltideki pH değerine göre devamlı
0,5 pH puanından fazla düşüş olması halinde) kaçınılmalıdır.
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(3) Uygun karşı önlemler konusunda genelde soğutucu yağlama
maddesi üreticisine danışılmalıdır. pH değerini artırmaya yönelik olası tedbirler örneğin uygun bir alkalik biyositin (ciddi
boyutta mikrobiyal oluşum varsa) katılması, uygun bir organik
baz katılması veya kısmi değişim kapsamında daha yüksek derişimli taze emülsiyon veya çözelti ilave edilmesidir.
5.10 Tek makineler için rastgele örnek alma düzenlemesi
(1) Çok sayıda tek makine kullanımı durumunda, eğer bir veya birden fazla makineden kullanılmış suyla karıştırılmış soğutucu
yağlama maddesinden tekniğe uygun şekilde rastgele örnekler
alınıyor ve uygun şekilde muayene ediliyorlarsa, madde 5.3,
5.4, 5.8 ve 5.9 altında tespit edilmiş olan ölçüm yükümlülükleri
yerine getirilmiş kabul edilir. Bu usulde, rastgele örnek alma
sisteminin, içlerinde aynı soğutucu yağlama maddesi kullanılan
ve yaklaşık olarak aynı veya en azından benzeri işleme ve çalışma koşullarının hakim olduğu tek makine gruplarında uygulanmasına dikkat edilmelidir.
(2) En ağır koşullarda çalışan tek makinelerin veya görece en ağır
koşullara maruz kalan suyla karıştırılmış soğutucu yağlama
maddelerinin rastgele örnek seçiminde uygun şekilde temsil
edilmeleri temin edilmelidir. Rastgele örnek alma sisteminin
yukarıda anılan şartları sağlayıp sağlamadığı zaman zaman
kontrol edilmelidir.
(3) Rastgele örnek alma düzenlemesi, örneğin bir risk değerlendirmesi kapsamında, madde 2, madde 4 ve madde 5.2, 5.3, 5.6,
5.7, 5.8 ve 5.9 altında anılmış olan parametrelerin yanı sıra,
öncelikle örn. taşınan maddelerin boyutu ve türü (örn. yabancı yağlar), oluşan tepkime ürünleri, tesisin çalışma süreleri,
soğutucu yağlama maddesinin ömrü, katalizatörlerin mevcut
olup olmadığı gibi, N-nitrozaminlerin olası oluşumu için önem
taşıyan tüm parametrelerin incelenmesi yoluyla belirlenebilir.
(4) Bunun ardından üç ay boyunca nitrit oranı ve pH değeri düzenli olarak her hafta ölçülür. Bunun ardından seçilmiş tesislerin
ölçüm sonuçlarının diğer işyerlerine transfer edilebilir olup olmadığına karar verilir.
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(5) Birden fazla tesisten yalnız biri denetleniyorsa, ölçüm sonuçları en elverişsiz olan (yani nitrit değeri en yüksek veya pH değeri
en düşük olan) seçilmelidir. Risk değerlendirmesinde, ölçülen
ve diğer tesisler arasında yeterli korelasyon olması temin edilmelidir. Ölçüm zamanı ve ölçüm yeri, daha yüksek olan risk
tespit edilebilecek şekilde seçilmelidir (nitrit ve pH değeriyle
ilgili yukarıda anılan ölçüm sonuçlarından başka, örn. sıcaklığı
daha yüksek olan tesis veya kullanım süresi daha uzun olan
soğutucu yağlama maddesi).
(6) Eğer olası N-nitrozamin oluşumu bakımından en yüksek risk
kademesinde olan tesislerin dikkate alınmasını sağlıyorlarsa,
rastgele örnekleme düzenlemesinin kurulması için diğer uygun
usullere de izin verilir.
5.11 Muayene yöntemleri
Yukarıda anılan muayeneler ait yöntemler bu TMTK’nin ekinde verilmişlerdir.
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TMTK 611 Eki
Suyla karıştırılmış soğutucu yağlama maddelerinin denetlenmesi
için muayene yöntemleri
(1) Nitrat (ilk karışım suyu veya ilave edilen su içinde)
DIN 38405, Bölüm 9: Anyonlar (Grup D), nitrat iyonunun tayini (D 9)
veya
Nitrat iyonlarının varlığının kanıtlanması ve yarı nicel tayini için test
çubukları
(2) Nitrit
DIN EN 26777:1993-04: Su özellikleri, nitrit tayini, spektrometre yöntemi/fotometri (ISO 6777:1984), Beuth-Verlag yayınevi, Berlin (1993)
veya
Nitrit iyonlarının varlığının kanıtlanması ve yarı nicel tayini için test
çubukları
(3) N-nitrozo-dietanolamin (NDELA)
İş sahalarında havadaki NDELA
N-nitroz-dietanolamin tayini yöntemi. BGI 505’de: İş sahalarında havadaki kanserojen iş maddelerinin yoğunluğunun tayini için meslek birliklerince kabul edilmiş analiz yöntemleri, Yöntem No. 36 (Eylül 1992). Carl
Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße 449, 50939 Köln
N-nitrozo-dietanolamin: BGIA Çalışma Dosyası, Tehlikeli Maddelerin
Ölçümü, Yayın No. 8183, (24. sayı, 2000), Erich Schmidt Verlag, Bielefeld
Soğutucu yağlama emülsiyonları içinde NDELA:
BGI 505 Eki: Soğutucu yağlama emülsiyonlarında N-nitrozdietanolamin tayini, (Eylül 1992), Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger
Straße 449, 50939 Köln
Suyla karıştırılmış soğutucu yağlama maddelerinin analizi, Bölüm 2:
N-nitrozo-dietanolamin. Yayın: BGIA Çalışma Dosyası, Tehlikeli Maddelerin
Ölçümü, Yayın No. 7748(2, (30. sayı, 2003), Erich Schmidt Verlag, Bielefeld
(4) N-nitrozo-morfolin (NMOR)
İş sahalarında havadaki NMOR:
N-nitrozaminlerin tayini yöntemi. BGI 505’de: İş sahalarında havadaki
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kanserojen iş maddelerinin yoğunluğunun tayini için meslek birliklerince
kabul edilmiş analiz yöntemleri, Yöntem No. 23 (Eylül 1992). Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße 449, 50939 Köln
N-nitrozaminler: BGIA Çalışma Dosyası, Tehlikeli Maddelerin Ölçümü,
Yayın No. 8172, (35. sayı, 2005), Erich Schmidt Verlag, Bielefeld
Soğutucu yağlama emülsiyonları içinde NMOR:
Suyla karıştırılmış soğutucu yağlama maddelerinin analizi, Bölüm 3:
Soğutucu yağlama maddeleri içinde uçucu nitrozaminler (NMOR). Yayın:
BGIA Çalışma Dosyası, Tehlikeli Maddelerin Ölçümü, Yayın No. 7748(3, (30.
sayı, 2003), Erich Schmidt Verlag, Bielefeld
(5) pH değeri
DIN 51369: Suyla karıştırılmış soğutucu yağlama maddelerinde pH değerinin tayini.
Suyla karıştırılmış soğutucu yağlama maddelerinin analizi, Bölüm 7:
pH değeri. Yayın: BGIA Çalışma Dosyası, Tehlikeli Maddelerin Ölçümü, Yayın No. 7748(3, (31. sayı, 2003), Erich Schmidt Verlag, Bielefeld
Karşılaştırılabilir bir hassasiyet elde edilebiliyorsa, özel pH indikatör
kağıdı veya çubuğu kullanılmasına izin verilir.
(6) Alkanolaminler [24]
Suyla karıştırılmış soğutucu yağlama maddelerinin analizi, Bölüm 4:
Alkanolaminler. Yayın: BGIA Çalışma Dosyası, Tehlikeli Maddelerin Ölçümü,
Yayın No. 7748(3, (30. sayı, 2003), Erich Schmidt Verlag, Bielefeld
Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 9 Paragraf 6 uyarınca akredite
ölçüm yerlerinin bir listesi www.bua-verband.de/gefahrstoffmessstellen.
html adresinde yayınlanmıştır.
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Anılan muayene yöntemlerine genel bakış
Tablo 1
Madde 4.2 şartlarına uygun olan soğutucu yağlama
maddeleri için standart muayene programı
Denetim

Yöntem

Sıklık

Sınır değer

İlk karışım
DIN 38405,
suyu veya ilave
Bölüm 9, veya
edilen su içinde
test çubuğu
nitrat oranı

Zaman
zaman, bkz.
No. 5.2

azami 50 mg/l

Suyla karıştırılmış SYM nitrit
oranı

DIN EN 26777
veya test
çubuğu

Esasen haftalık, bkz. No.
5.3

azami 20 mg/l

Suyla karıştırılmış SYM içinde
N-nitrozodietanolamin
(NDELA)

BGI 505, Yöntem No. 36, Ek

İhtiyaç halinde, bkz. No.
5.4

azami
%0,0005 (5
mg/kg) [15]

İş sahasında havadaki
N-nitrozodietanolamin
(NDELA)

BGI 505, Yöntem No. 36

İhtiyaç halinde, bkz. No.
5.4

Teknik şartname için bkz.
No. 5.4

Suyla karıştırılmış SYM sistemi
içindeki sıcaklık
Suyla karıştırılmış SYM pH
değeri

Teknik şartnaSıcaklık gösterDüzenli olarak me için bkz.
gesi
No. 5.4
DIN 51369
Haftalık olarak
—
Eğer DIN 51369
hassasiyetini
sağlıyorsa, özel
pH indikatör
kağıdı veya
çubuğuna izin
verilir.

(cam veya
seramik
işlenmesinde:
aylık olarak)
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Yüksek sıcaklıktan kaçınılmalıdır
Büyük oranda
pH düşüşünden
kaçınılmalıdır
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Tablo 2 İkinci derece amin içeren soğutucu yağlama maddeleri
(madde 4.4 ve 5.5 uyarınca) özel durumu için genişletilmiş muayene
kapsamı
Denetim
Suyla karıştırılmış SYM içinde
N-nitrozaminler
İş sahalarında havadaki
N-nitrozaminler

Yöntem
BGI 505, No.
36, Ek (NDELA)

Sıklık
bkz. madde
5.5

BGI 505, No. 36
bkz. madde
(NDELA), No.
5.5
23 (NMOR)

İlk karışım
DIN 38405,
suyu veya ilave
Bölüm 9, veya
edilen su içinde
test çubuğu
nitrat oranı

Sınır değer

Notlar

bkz. TMTK
905, madde 4
[15]
Teknik şartname için bkz.
No. 5.5

Zaman
zaman, bkz.
No. 5.2

azami 50
mg/l

Haftalık
olarak

azami 20
mg/l

Suyla karıştırılmış SYM nitrit
oranı
Suyla karıştırılmış SYM pH
değeri

DIN EN 26777
veya test
çubuğu
DIN 51369

Mikroorganizmalar

Uygun laboraHaftalık
tuar yöntemleri olarak
[25, 26] veya
dip slide testler

—

Büyük oranda
mikrobiyal
oluşumdan
kaçınılmalıdır

Suyla karıştırılmış SYM
yoğunluğu

örn. alkali
SYM içerikleri
bakımından
titrasyon

—

Büyük oranda
bir yoğunluk
düşüşünden
kaçınılmalıdır

—

Yüksek sıcaklıktan kaçınılmalıdır

Eğer DIN 51369
hassasiyetini
pH değerinin
sağlıyorsa, özel
düşüşü (taze
pH indikatör
hazırlanmış
kağıdı veya
suyla karıştırıl- çubuğuna izin
mış SYM’nin pH verilir.
değerine göre)

Haftalık
olarak

Haftalık
olarak

Suyla karıştırıl- Sıcaklık göster- Düzenli olarak
mış SYM sistemi gesi
içindeki sıcaklık
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TMTK 612 - Metilen Klorit Bazlı Boya Sökücüler
İçin İkame Maddeler, İkame Yöntemler ve
Kullanım Kısıtlamaları
Baskı: Şubat 2006
Değişiklik: Şubat 2007

Tehlikeli Maddeler için
Teknik Kurallar

Metilen Klorit Bazlı Boya
Sökücüler İçin İkame Maddeler, İkame Yöntemler ve
Kullanım Kısıtlamaları

TMTK 612

Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar (TMTK) teknoloji, iş sağlığı ve
iş hijyeni bakımından en son bilgi düzeyinde olup, bunlarla beraber, tehlikeli maddelerle ilgili işlerle, bunların sınıflandırılmasıyla ve işaretlenmesiyle ilgili güvenli bulguları yansıtmaktadırlar. Bu kurallar Tehlikeli Maddeler Kurulu (TMK) tarafından hazırlanmakta ve yine bu kurul tarafından
gelişmelere uygun hale getirilmektedirler.
TMTK dokümanları Alman Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı
(BMAS) tarafından Alman Federal Çalışma Gazetesinde ilan edilmektedirler.
İçindekiler
1 Uygulama alanı
2 Kavramlar
3 Bilgi toplama ve risk değerlendirmesi
4 Metilen klorit bazlı boya sökücülerin ikamesi
5 Kullanım kısıtlamaları
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1 Uygulama alanı
Bu TMTK metilen klorit bazlı ve metilen klorit içermeyen boya sökücülerle boya ve katman sökülmesi işlemlerinde uygulanır. Kapalı sistemler
için geçerli değildir.
2 Kavramlar
(1) Boya sökücüler, bir kaplama üzerine uygulandıklarında onu
esasından ayırabilecek kadar yumuşatan alkali, asidik veya
nötr preparatlardır. Boya sökücüler akışkan veya macun çeklinde olabilirler. Alkali boya sökücüler “kostik boya sökücü”
ve solvent bazlı boya sökücüler de “boya sökücü sıvı” olarak da anılırlar. Bunlar piyasada başlıca boya sökücü, cephe
temizleyici ve grafiti sökücü olarak satılmaktadırlar. Metilen
klorit bazlı ve metilen klorit içermeyen boya sökücüler ayırt
edilmektedir.
(2) Metilen klorit bazlı boya sökücüler yaklaşık %80 metilen klorit,
%2 – 5 yoğunlaştırıcı (selüloz veya selüloz türevleri), eş solvent
olarak %15 alkol (örn. etanol, izopropanol veya istisnai hallerde metanol), emülgatörler ve nemlendirici ajanlar içermektedirler.
(3) Metilen klorit içermeyen boya sökücüler metilen klorit içermezler: Bunlar aşağıdaki gibi ayırt edilirler:
- Potasyum hidroksit veya sodyum hidroksit gibi alkalilerin
veya alkali tuzların (kostik boya sökücülerin) sulu çözeltileri veya
- Organik solventlerin duruma göre asit veya bazlarla olan karışımları.
(4) Bu TMTK anlamındaki ikame maddeler, metilen klorit bazlı
boya sökücüleri ikame edebilen ve bunların kullanım koşulları
altında çalışanların sağlığı ve güvenliği bakımından risksiz veya
az riskli olan maddeler, preparatlar veya mamullerdir.
(5) İkame yöntemler, boya sökücüler kullanılmaksızın aynı veya
karşılaştırılabilir bir sonuca ulaştırabilen ve çalışanların sağlığı ve güvenliği bakımından risksiz veya az riskli olan yöntemlerdir.
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3 Bilgi toplama ve risk değerlendirmesi
3.1 Metilen klorit bazlı boya sökücüler
(1) Metilen klorit bazlı boya sökücüler Tablo 1’de belirtilen içerik
maddelerini içermekte olup, bunda metilen klorit oranı yaklaşık olarak %80 ve anılan diğer içerik maddelerinin oranı en az
%1 düzeyindedir. Yoğunlaştırıcılar, emülgatörler ve nemlendirici ajanlar göz ardı edilmiştir.
Tablo 1: Metilen klorit bazlı boya sökücülerin içerikleri
(Ekim 2006 itibarıyla)

CAS

Sınıflandırma

TMTK 900
Buhar
uyarınca
basıncı
sınır değeri
[hPa]
[mg/m3]
20 °C’de
-

470

960

57,3

Metanol
67-56-1 F; R11, T; R23/24/25
		 -39/23/24/25 *)

270

129

(2-Metoksimetiletoksi)
34590-94-8
propanol (izomer karışımı)

_**)

310

0,5

1-Metoksi-2-propanol

R10 *)

Metilen klorit

75-09-2

Carc.Cat.3; R40 *)

Etanol

64-17-5

F; R11 *)

370

13

2-Metilpropan-1-ol
78-83-1 R10, Xi; R37/38-41,
		 R67 *)

310

11,7

Propan-2-ol
67-63-0 F; R11, Xi; R36,
		 R67 *)

500

43

-

<1-5

107-98-2

— Xn; R65, R66, R67,
Neft(1)
		 N; R51-53 **)

(1)
Benzol < ağırlıkça %0,1, tolüol < ağırlıkça %5
*) 67/548/AET direktifi Ek I uyarınca yasal sınıflandırma
**) 67/548/AET direktifi Ek VI uyarınca üreticinin kendi sınıflandırması

(2) Metilen klorit içeren boya sökücülerin tehlike potansiyeli bunların sınıflandırma ve işaretlenmelerinden yeterince anlaşılmamaktadır. Beşeri toksikoloji açısından metilen kloritin tehlike
potansiyeli öncelikle narkotik etkisinden ve yüksek yoğunlukta
bunu takip eden merkezi sinir sistemindeki depresyondan kaynaklanmaktadır [1]. Metilen kloritin yüksek uçucu özelliğinden
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dolayı metilen klorit bazlı boya sökücülerin kullanımı sırasında
işyerinde esas olarak yüksek yoğunlukta metilen klorit olması
beklenmektedir.
(3) Metilen klorit solunduktan sonra, özellikle yüksek yoğunluklarda bilinç kaybına ve boğulmadan dolayı ölüme yol açabilir.
Bu nedenle metilen klorit bazlı boya sökücülerin ortam havasından bağımsız solunum cihazı olmaksızın kullanımında hali
hazırda, kısmen ölümle sonuçlanan ağır kazalar meydana gelmiştir [2, 9].
(4) Metilen klorit Avrupa Komisyonunca Kategori 3 kanserojen
madde olarak sınıflandırılmıştır: »İnsanlar üzerinde kanserojen
etkisi olabileceğinden dolayı endişe yaratan maddeler...«
(5) Metilen klorit bazlı doya sökücülerle çalışırken esas olarak Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 8 ve 9 (Koruma kademesi 2)
uyarınca koruyucu tedbirler alınmalıdır. Metilen kloritin yüksek derecede uçucu olmasından dolayı işyerinde öyle yüksek
yoğunluklar ortaya çıkabilir ki, özellikle uyuşturucu etkisinden
[2] dolayı çalışanlar için çok yüksek bir risk söz konusudur.
Bundan olayı ek olarak Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 10
uyarınca (Koruma kademesi 3) uygun tedbirler uygulanmalıdır.
Esnaf ve zanaatkarlarda metilen klorit bazlı boya sökücülerin
kullanımında teknik, örgütsel ve kişisel koruyucu tedbirler Ek 1
ve 3 altında verilmiştir.
(6) Teknik hava emiş ve havalandırma düzenekleri olmaksızın metilen klorit bazlı boya sökücülerle boya ve kaplama sökülmesi sırasında sağlıya yönelik büyük bir risk olacağı varsayılmaktadır.
Bu husus açık alandaki çalışmalar için de geçerlidir [3, 4, 9].
(7) Yaklaşık 160°C sıcaklıktan itibaren metilen klorit zehirli gazlar
(fosgen ve hidrojen klorit) açığa çıkararak ayrışır. Bu nedenle
metilen klorit bazlı boya sökücüler işleme alınırken esas olarak 100 °C üzerinde sıcaklıklardan kaçınılmalıdır (bkz. ayrıca
Ek 1). Ayrıca metilen kloritin bir patlama aralığına da sahip
olduğuna (alt patlama sınırı = hacmen %13; üst patlama sınırı
= hacmen %22) dikkat edilmelidir. Hatta yanıcı solventlerle karışmış halde alt patlama sınırı daha da düşebilir. Bu bakımdan
elverişsiz olaylarda alt patlama sınırı büyük ölçüde aşılmış ve
dolayısıyla patlayıcı atmosfer oluşmuş olabilir.
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3.2 Metilen klorit içermeyen boya sökücüler
(1) Metilen klorit içermeyen boya sökücüler Tablo 2’de belirtilen içerik maddelerini içermekte olup, bunlar boya sökücü etkilerinden dolayı
veya eş solventler olarak boya sökücüler içinde %1 üzerinde yoğunluklarda
kullanılmaktadırlar. Yoğunlaştırıcılar, emülgatörler ve nemlendirici ajanlar
göz ardı edilmiştir.
Tablo 2: Metilen klorit içermeyen boya sökücülerin içerikleri
(Ekim 2006 itibarıyla)

CAS

Sınıflandırma

TMTK 900
Buhar
uyarınca
basıncı
sınır değeri
[hPa]
[mg/m3]
20 °C’de
-

470

1200

246

2-Amino-etanol
141-43-5 Xn; R20/21/22, C;
		 R34 *)

5,1

0,3

Formik asit

Metilen klorit

75-09-2

Carc.Cat.3; R40 *)

Aseton
67-64-1 F; R11, Xi; R36, R66,
		 R67 *)

9,5

43

2-(2-Aminoetoksi) etanol

929-06-6

64-18-6

C; R35 *)
Xn; R21, C; R34 **)

-

< 0,1

Benzil alkol

100-51-6

Xn; R20/22 *)

-

0,027

Benzil formiat

104-57-4

Xn; R21/22 **)

-

0,31

Bütan-1-ol
71-36-3 R10, Xn; R22, Xi;
		 R37/38-41, R67 *)

310

6,7

2-Bütoksi-etanol
111-76-2 Xn; R20/21/22, Xi;
		 R36/38 *)

98

1,2

100

0,027

2-(2-Bütoksietoksi) etanol

112-34-5

Xi; R36 *)

n-Bütilasetat

123-86-4

R10, R66, R67 *)

-

13

Bütildiglikol asetat

124-17-4

_**)

-

0,008

Dibasen ester

95481-62-2		

-

0,3

Dimetil adipat

627-93-0

\

-

0,06

Dimetil glutarat

1119-40-0

\

-

0,13

Dimetil suksinat

106-65-0

\

-

0,3

67-68-5		

-

0,55

-

114

-

0,8

Dimetil sülfoksit
1,3-Dioksalan

646-06-0

F; R11 *)

Dipropilen glikol dimetil eter 111109-77-4		
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CAS

Dearomatize test benzini(2)
Etanol

Sınıflandırma

64-17-5

Xn; R65 **)
F; R11 *)

1-Etoksipropan-2-ol

1569-02-4

2-Etilhekzil-asetat

103-09-3

Etil diglikol

111-90-0		

TMTK 900
Buhar
uyarınca
basıncı
sınır değeri
[hPa]
[mg/m3]
20 °C’de
-

<1-8

960

57,3

R10, R67 *)

-

10

Xi; R36/38 **)

-

0,28

-

0,1

Etilen karbonat

96-49-1

Xi; R41 **)

-

< 0,09

Gama bütirolakton

96-48-0

Xn; R22, Xi; R36 **)

-

0,4

Potasyum hidroksit

1310-58-3

Xn; R22, C; R35 *)

-

0

3-Metoksi-n-bütil asetat

4435-53-4

\

-

1,5

(2-Metoksimetiletoksi)
34590-94-8
propanol (izomer karışımı)

\

310

0,7

2-Metoksi-1-metiletilasetat

108-65-6

R10, Xi; R36 *)

270

5

1-Metoksi-2-propanol

107-98-2

R10 *)

370

13

Metil dekanoat

110-42-9

Xi; R36/38 **)

-

0,475

310

11,7

80

0,32

Dipenten (portakal terpen)
138-86-3 R10, Xi; R38, R43,
		 N; R50-53 *)

-

2,1

Portakal terpen /
8028-48-6 R10, Xn; R65, Xi; R38,
narenciye terpen		 R43, N; 50-53 **)

-

1,9

Propilen karbonat

108-32-7

Xi; R36 *)

-

0,04

1,2-Propilen glikol

57-55-6

_**)

-

0,11

-

<1-5

2-Metilpropan-1-ol
78-83-1 R10, Xi; R37/38-41,
		 R67)
N-Metil-2-pirrolidon

872-50-4

Xi; R36/38 *)

— Xn; R65, R66, R67,
Hafif ila ağır neft(
		 N; R51-53 **)
1)

Trietanolamin
102-71-6 _**)
				
Hidrojen peroksit
7722-84-1 R5, O; R8, C; R35,
		 Xn; R20/22 *)
Benzol < ağırlıkça %0,1, tolüol < ağırlıkça %5
Alevlenme noktası > 55 °C
*) 67/548/AET direktifi Ek I uyarınca yasal sınıflandırma
**) 67/548/AET direktifi Ek VI uyarınca üreticinin kendi sınıflandırması
(1)
(2)
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(2) Metilen klorit içermeyen boya sökücülerle ilişkili faaliyetlerde
de işveren esas olarak koruma kademesi 2 (Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 8 ve 9) uyarınca koruyucu tedbirler almalıdır
(bkz. Ek 1 ve 2).
(3) Metilen klorit bazlı boya sökücülere kıyasla solvent bazlı metilen klorit içermeyen boya sökücülerde, bunların R 10 veya R 11
ile işaretlenmiş olması halinde veya bunların püskürtülmeleri
halinde yüksek yangın ve patlama riski söz konusudur. Böyle
durumlarda uygulamanın tamamı sırasında patlayıcı buhar/
hava karışımlarının ortaya çıkabileceği veya mevcut olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Püskürtme sırasında patlayıcı
sis-hava karışımları hesaba katılmalıdır. Bu durumların hepsinde Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 12 uyarınca uygun koruyucu tedbirler alınmalıdır (bkz. Ek 1).
4 Metilen klorit bazlı boya sökücülerin ikamesi
(1) İşveren Tehlikeli Madde Yönetmeliği uyarınca, metilen klorit
bazlı boya sökücülerden kaynaklanan güvenlik ve sağlık risklerinin giderilmiş veya asgari ölçüye indirgenmiş olmasını temin etmelidir. Teknik olarak olanaklıysa, işveren metilen klorit
bazlı boya sökücüleri, ilgili kullanım koşullarında çalışanların
sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli olmayan veya daha az
tehlikeli olan madde, bileşim veya ürünlerle ikame edilmelidir.
4.1 İkame maddeler (metilen klorit içermeyen boya sökücüler)
(1) Genel olarak metilen klorit bazlı boya sökücülerle sökülebilecek tüm kaplamalar için uygun etkili metilen klorit içermeyen
boya sökücüler de tedarik edilebilir ve dolayısıyla teknik olarak
kullanılabilir. Metilen klorit içermeyen boya sökücülerin bir listesi www.gisbau.de adresinde görülebilir.
(2) Teknik etkililiği bakımından hangi ikame maddenin kullanılabileceği münferit olaya göre işveren tarafından araştırılmalıdır.
İlgili incelemeler başarılı olmazsa (uygun olması beklenen ikame maddelerle en az 3 sökme deneyi sonunda), ikame maddeler teknik açıdan uygun sayılmazlar. Uygun ürünlere dair bilgiler üretici veya bayilerden öğrenilebilir. Muayenenin sonucu
risk değerlendirmesi içinde belgelendirilmelidir.
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(3) Metilen klorit içermeyen boya sökücülerin içerik maddelerinin
hepsi, aseton hariç (bkz. Tablo 2), metilen klorite kıyasla çok
daha düşük bir buhar basıncına sahiptirler. Buhar basınçlarının
düşük olmasından ve toksikolojik özelliklerinden dolayı metilen
klorit içermeyen boya sökücülerden işyerinde daha düşük akut
sağlık riski kaynaklanmaktadır.
(4) Dimetilsülfoksit veya N-metil-2-pirolidon cilt üzerinden kolaylıkla vücuda alınabilmekte ve bunun ötesinde polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAK) gibi maddelerin ciltten emilimini
kolaylaştırmaktadır. Bu maddeleri içeren boya sökücüler kullanılmamalıdır.
(5) Metilen klorit bazlı boya sökücüler için teknik bakımdan uygun
metilen klorit içermeyen ikame maddelerin kullanımı TMTK
440 “Tespit yükümlülükleri” [5] uyarınca – özellikle de aksi halde gerekli olacak koruyucu tedbirler göz önünde bulundurulduğunda – ekonomik açıdan mantıklıdır.
4.2 İkame yöntemler
(1) Püskürtme cihazlarıyla kaplama sökme yöntemleri (örn. kuru,
ıslak ve kumlama; su jeti) her zaman alternatif olarak düşünülmelidir ve açık alanlarda sıklıkla uygun ve teknik olarak yapılabilirdir. Dikkate alınacak parametreler (basınç, meme şekli,
püskürtme maddesi, katkı maddeleri, sıcaklık) büyük ölçüde
işlenecek yüzeyin ve de sökülecek olan kaplamanın türüne, biçimine ve malzeme özelliğine bağlı olduğundan, uygulanabilir
genel öneriler verilememektedir. Püskürtme ekipmanlarıyla
çalışma konusunda Meslek Birliği Kuralı “İş araçlarının işletilmesi” (BGR 500) (Bölüm 2, Madde 2.36, Sıvı püskürtücülerle
çalışma ile Bölüm 2, Madde 2.24, Püskürtme ekipmanlarıyla çalışma (püskürtme işleri)) dokümanına göndermede bulunulur.
(2) Diğer mekanik kaplama sökme işleri ağırlıklı olarak zımparalama ekipmanlarıyla uygulanmaktadır. Madeni ve ahşap yüzeyler
için artık sert metal veya elmas freze takımlarıyla çalışan, uygunluğu kanıtlanmış makineler bulunmaktadır. Özellikle ahşap
yüzeyler için raspa gibi çalışan freze kullanılabilmektedir. Ancak bu mekanik yöntemler de aynı aşındırıcı püskürtme teknikleri gibi yüzey üzerinde madde kaybına neden olmaktadırlar.
Uygulama olayına göre, patlama korumalı ayırıcı sistemlerin
kullanılmasına gerek olup olmadığı araştırılmalıdır.
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(3) Mekanik tabaka sökmede açığa çıkan tozların veya püskürtme
sislerinin sağlık açısından riskli etkisi işlenen yüzeye ve sökülecek olan kaplamaya bağlıdır. Esas olarak makine ve cihazlar,
mümkün olduğunca az toz veya püskürtme sisi açığa çıkacak
şekilde tercih edilmeli ve işletilmelidirler. Risk değerlendirmesi, işyeri sınır değerlerine uyulamayacağı sonucunu verirse,
işveren uygun kişisel koruma donanımları, özellikle de solunum
koruyucu, tahsis etmelidir. Kurşun veya katran içeren kaplamaların sökülmesinde TMTK 505 “Kurşun ve kurşun içeren tehlikeli
maddeler” veya TMTK 551 “Katran ve diğer organik malzeme
kaynaklı piroliz ürünleri” dokümanları dikkate alınmalıdır.
(4) Sıcak havayla veya başka ısıl işlemlerle de münferit hallerde
kaplama sökme işlemi yapılabilir. Ancak bu yöntemler, özellikle
klor veya kurşun içeren kaplama maddelerinde [2] ısıl parçalanma ürünlerinin oluşması olanağından dolayı ve yangın tehlikesinden dolayı, yalnız başka alternatifler olanaklı olmadığında
kullanılmalıdırlar.
(5) Püskürtme ekipmanlarının kullanımı, teknik açıdan uygunsa,
öncelikle cephelerdeki kaplama sökme işlerinde genelde ekonomik olarak daha mantıklıdır. Diğer mekanik kaplama sökme
yöntemleri de ekonomik açıdan mantıklı olabilir.
5 Kullanım kısıtlamaları
(1) İkame maddelerin (bkz. madde 4.1) ve ikame yöntemlerin (bkz.
madde 4.2) ilke olarak hazır bulunması ve karşılaştırılabilir etkide olmasından dolayı metilen klorit bazlı boya sökücüler esas
olarak kullanılmamalıdırlar. İşveren bundan farklı bir uygulama
yoluna giderse, başka tedbirlerle en azından karşılaştırılabilir
düzeyde çalışanların iş güvenliğini ve sağlığını sağlamak zorundadır.
(2) Tahriş etme riskinden dolayı “tahriş edici” olarak işaretlenmiş
olan kostik boya sökücüler püskürtme yöntemiyle uygulanmamalıdırlar.
(3) Olası ikame uygulamalarından (metilen klorit bazlı boya sökücüler yerine ikame maddeler veya ikame yöntemler kullanılması) kaçınıldığı ve de ikame yerine alınmış olan koruyucu
tedbirleri işveren risk değerlendirmesi dokümantasyonunda
gerekçeleriyle belirtmeli ve belgelendirmelidir.
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TMTK 612 – Ek 1
Esnaf ve zanaatkarlarda boya sökücülerin kullanımında teknik, örgütsel ve kişisel koruma donanımları
(1) Koruyucu tedbirlerin öncelik sırasına dikkat edilmelidir:
1. İkame
2. Teknik ve örgütsel tedbirler
3. Kişisel koruma donanımları
(2) Koruyucu tedbirler boya sökücünün güvenlik bilgi formunda
bulunmaktadırlar. Metilen klorit içermeyen boya sökücülerle
ilgili faaliyetlerde alınacak teknik, örgütsel ve kişisel tedbirlerin ayrıntıları Yapı Sektörü Meslek Birliği’nin tehlikeli maddeler
yazılımı WINGIS’de veya www.gisbau.de adresinde görülebilir.
(3) İşyerindeki havada yüksek solvent yoğunluğu olmasından kaçınılamıyorsa, kapalı mekanlarda – özellikle de geniş yüzeyli
çalışmalarda – iyi bir havalandırma, yerel koşullardan dolayı
başka türlü mümkün değilse, teknik havalandırma yoluyla havalandırma sağlanmalıdır. Kapalı mekanlar ve kaplar içindeki
boya sökme işlemlerinde ayrıca Tehlikeli Madde Yönetmeliği Ek
III No. 1 ve 3 ile TMTK 507 “Kapalı mekanlar ve kaplar içinde
yüzey işleme” düzenlemeleri dikkate alınmalıdır.
(4) Boya sökme işlerinin yapıldığı iş sahaları diğer sahalardan belirgin şekilde ayrılmalı ve yalnızca boya sökme işlerini yapacak
olan çalışanların bu bölgeye girmesine izin verilmelidir. Yasak
işaretleriyle yetkisiz kişilerin girişi yasaklanmalıdır. BGV A8’e
göndermede bulunulur.
(5) İşveren teknik koruyucu tedbirlerin işlerliğini ve etkililiğini düzenli olarak kontrol etmeli ve kişisel koruma donanımlarının
kullanılmasını ve örgütsel tedbirlere uyulmasını temin etmelidir.
(6) Zanaatkarlıktaki sabit olmayan işyerlerinde, örn. şantiyelerde, teknik veya örgütsel tedbirler çalışanların korunması için
sıklıkla tek başına yeterli olmamaktadırlar. Bundan dolayı ek
bireysel koruyucu tedbirler gerekli olmaktadır. Bundan dolayı
TMTK 612 Ek 2 ve 3’de boya sökücülerle ilişkili faaliyetlerde
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en önemli kişisel koruma donanımları belirtilmiştir. Ancak işveren, örn. daha az tehlikeli boya sökücüler gibi teknik veya
örgütsel tedbirlerin uygulanabilir olması halinde, örn. ortam
havasından bağımsız solunum cihazları (tecrit edici cihazlar)
kullanılması gibi ağır kişisel koruma donanımı daimi bir tedbir
olmamasına dikkat etmelidir. Filtreli solunum cihazları ile AX
filtreli solunum maskeleri metilen klorit bazlı boya sökücülerle
yapılan sökme işleri için uygun değildirler. “Solunum cihazlarının kullanımına dair kurallar” (BGR 190) [7] uyarınca olan kullanım süresi kısıtlamalarına göndermede bulunulur.
(7) İşveren çalışanlarına yeterli sayıda koruyucu eldiven ve solunum aleti tahsis etmelidir.
(8) Metilen kloritin ısıl parçalanması tehlikesi veya solvent bazlı
boya sökücülerin yanma tehlikesi bu türden boya sökme faaliyetlerinde rezistanslı ısıtıcıların ve kızılötesi ısıtıcıların çalışma
sahasından çıkarılmasını gerektirmektedir. Bundan dolayı solvent buharının içeri sızma olasılığı olan yerlerde sigara içmek,
alev ve kıvılcım oluşturmak veya sıcak yüzeyler bulundurmak
yasaktır. Bu yasak “İşyerinde güvenlik ve sağlığa yönelik işaretler” kaza önleme yönetmeliği (BGV A8) uyarınca P02 yasak
levhası ile dikkat çekilmelidir.
(9) Boya sökücülerden açığa çıkan solvent buharları havadan oldukça ağırdırlar. Solvent buharlarının çökelmesinden dolayı örneğin merdiven boşluklarındaki boya sökme işlerinin aşağıdan
yukarıya doğru yapılması gerekmektedir.
(10) İşveren boya sökme işlerinde ilgili çevre mevzuatını dikkate
almalıdır. Açığa çıkan atık sular ve boya artıkları belediyelerin kanalizasyona verme değerlerine (atık su yönetmelikleri)
uygun olarak toplanmalı ve ön işlemden geçirilmelidir. Buna
ilişkin ayrıntılı bilgiler ATV Çalışma Formu A 115 (Atık suların
kamu atık su sistemine verilmesi hakkında açıklamalar) [10]
ve ATV Broşürü M 370 (Cephe temizliğinden kaynaklanan atık
sular ve atıklar) [11] dokümanında bulunmaktadır. Filtrelenen
çamur ve boya artıkları genelde özel atık olarak bertaraf edilmelidir.
(11) Şantiyelerde mutat olan açık ve geniş yüzeyli uygulamalarda
henüz 690 mg/m³ metil klorit yoğunluğunda dahi “insanlarda
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kişilik değişimleri” (neurobehavioral changes in Human) [6]
gözlendiği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu özellikle de solunum oranının yüksek olmasından dolayı metilen klorit maruziyetine karşı daha duyarlı olan çocuklar için geçerlidir. Ayrıca
metilen kloritin yoğunluğu yer seviyesinde, yetişkinlerin solunum yollarının bulunduğu düzeydekinden daha yüksektir [6].
Dolayısıyla şantiyelerde diğer iş kollarında çalışanlara yönelik
bir risk de söz konusudur. Bundan dolayı metilen klorit bazlı
boya sökücülerde şantiye haricindeki kişilerin riske atılmamasına özellikle dikkat edilmelidir.
(12) Boya sökücüler içindeki kaynama noktası yüksek organik bileşenler kullanımı halinde bunların pürüzlü zemin üzerinde
uygulanmasında mekan havası içine karışmaları büyük ölçüde
geciktirilebilir ve dolayısıyla, örn. konutlarda sakinlerin uzun
süreli maruz kalması söz konusu olabilir. Bu türden boya sökücüler kullanıldığında bu durumun risk değerlendirmesine
alınması gerekir.

341

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi
TMTK 612 – Ek 2
Metilen klorit içermeyen boya sökücülerin kullanımında ek kişisel
koruma donanımları
(1) Alkali boya sökücüler (kostik boya sökücüler) (Xi veya C ile işaretli olanlar)
Gözlerin korunması
Sıçrama tehlikesinde:

Yüz maskesi ve koruyucu gözlük

Ellerin korunması:

Lateks, polikloropen, nitril veya bütil
kauçuk’tan mamul koruyucu eldiven; somut eldiven markaları WINGIS*)’de verilmiştir.
Koruyucu eldivenlerin kullanımında pamuklu iç eldiven kullanılması önerilir.

Cilt koruması:

Cilt koruyucu merhem

Solunum koruma
Püskürtme yönteminde:

P2 veya FFP2 partikül filtresi (beyaz); elle
uygulamada solunum koruma gerekli değildir

Vücut koruma
Püskürtme yönteminde:

Sıvı geçirimsiz kimyasal koruyucu giysi (Tip 3)

Tahriş etme riskinin büyük olmasından dolayı “tahriş edici” olarak
işaretlenmiş olan kostik boya sökücüler püskürtme yöntemiyle uygulanmamalıdırlar.
(2) Solvent bazlı boya sökücüler (işaretsiz veya Xi veya Xn ile işaretli olanlar)
Gözlerin korunması
Sıçrama tehlikesinde:

Koruyucu gözlük

* Yapı Sektörü Meslek Birliği tehlikeli madde yazılımı WINGIS; www.gisbau.de
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Ellerin korunması:

Bütil kauçuktan mamul koruyucu eldivenler; somut eldiven markaları WINGIS’de
verilmiştir
Koruyucu eldivenlerin kullanımında pamuklu iç eldiven kullanılması önerilir.

Solunum koruma:

Eğer risk değerlendirmesi uyarınca gerekliyse işyerindeki havadaki yoğunluğa
göre A1 (1000 ppm’e kadar) veya A2 (5000
ppm’e kadar) (kahverengi) gaz filtresi
Püskürtme yönteminde gaz filtresi yerine
uygun kombine filtreler, yani A1-P2 veya
A2-P2 kullanılmalıdır

Vücut koruma
Püskürtme yönteminde:

Sıvı geçirimsiz kimyasal koruyucu giysi (Tip 3)
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TMTK 612 – Ek 3
Metilen klorit bazlı boya sökücülerin kullanımında ek kişisel koruma
donanımları [8]
Gözlerin korunması
Sıçrama tehlikesinde:

Koruyucu gözlük

Ellerin korunması:

Flüor kauçuktan mamul koruyucu eldivenler (Viton), azami giyme süresi 150 dakika
Koruyucu eldivenlerin kullanımında pamuklu iç eldiven kullanılması önerilir.

Solunum koruma:

Ortam havasından bağımsız solunum cihazları (örn. temiz hava cihazı veya basınçlı cihaz) kullanılmalıdır. Filtre cihazları ve de AX filtreli solunum maskeleri esas
olarak uygun değildir.

Vücut koruma
Püskürtme yönteminde:

Sıvı geçirimsiz kimyasal koruyucu giysi (Tip 3)
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TMTK 614 - Kanserojen Aromatik Aminlere
Bölünebilecek Olan Azo Boyalar İçin Kullanım
Kısıtlamaları
(Açıklama: TMTK 614 dokümanının yeni baskısında başlıca hususlar şunlardır:
• İhtiyaç Maddeleri Yönetmeliği yasaklarının benimsenmesi (madde 3
paragraf 3 ve madde 4 paragraf 1)
• Anılan aminlerin alternatif adları ile TMTK 905 ve 67/548/AET direktifi Ek I uyarınca sınıflandırmaları eklenmiştir (Ek 1)
• Kullanım yasaklarına ikame maddelerin kullanımının uygunluğu hakkındaki ifadenin eklenmesi (madde 4).)

Baskı: Mart 2001

Tehlikeli Maddeler için
Teknik Kurallar

Kanserojen Aromatik
Aminlere Bölünebilecek
Olan Azo Boyalar İçin
Kullanım Kısıtlamaları

TMTK 614

Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar (TMTK) güvenlik tekniği, iş sağlığı, iş hijyeni ve dolaşıma sokulmaları ve kullanımları bakımından tehlikeli
maddelere dair çalışmayla ilgili bilimsel gereklilikler bakımından en son
bilgi düzeyindedirler. Bu kurallar Tehlikeli Maddeler Kurulu (TMK) tarafından hazırlanmakta ve yine bu kurul tarafından gelişmelere uygun hale
getirilmektedirler.
TMTK dokümanları Alman Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı
tarafından Alman Federal Çalışma Gazetesinde (BArbBl.) ilan edilmektedirler.
Bu TMTK dokümanı kanserojen aromatik aminlere bölünebilecek olan
azo boyalar için kullanım kısıtlamaları ve gerekçelendirilmiş istisna düzenlemeleri içermektedir.
Tehlikeli Madde Yönetmeliğinin uygulama alanları ile genel geçerli
kavram tanımları bakımından Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 2 ve 3’e
gönderme yapılır.
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İçindekiler
1 Uygulama alanı
2 Kavramlar ve madde karakteristiği
3 Kullanım
4 Kullanım yasakları
5 İkame maddeler
6 Madeni yağlarda markör olarak kullanılan azo boyaların kullanımı
için özel tedbirler
1 Uygulama alanı
(1) Bu doküman aşağıdaki kanserojen aminlere bölünebilecek olan
azo boyalarının kullanımını sınırlandırmaktadır:
CAS No.

EG/EINECS No.

Bifenil-4-ilamin

92-67-1

202-177-1

Benzidin

92-87-5

202-199-1

4-Klor-o-toluidin

95-69-2

202-441-6

2-Naftilamin

91-59-8

202-080-4

4-o-Tolilazo-o-toluidin

97-56-3

202-591-2

2-Amino-4-nitro tolüol

99-55-8

202-765-8

4-Klor anilin

106-47-8

203-401-0

2,4-Diaminoanizol

615-05-4

210-406-1

4,4‘-Diaminodifenilmetan

101-77-9

202-974-4

91-94-1

202-109-0

3-3‘-Dimetoksibenzidin

119-90-4

204-335-4

4,4’-Bi-o-toluidin

119-93-7

204-358-0

4,4‘-Metilendi-o-toluidin

838-88-0

212-658-8

p-Kresidin

120-71-8

204-419-1

2,2‘-Diklor-4,4‘-metilendianilin

101-14-4

202-918-9

4,4‘-Oksidianilin

101-80-4

202-977-0

3-3‘-Diklorbenzidin
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4,4‘-Tiodianilin

139-65-1

205-370-9

o-Toluidin

95-53-4

202-429-0

4-Metil-m-fenilendiamin

95-80-7

202-453-1

2,4,5-Trimetilanilin

137-17-7

205-282-0

4-Amino azo benzol

60-09-3

200-453-6

2-Metoksianilin

90-04-0

201-963-1

399-95-1

-

-

-

4-Amino-3-flüor fenor*
6-Amino-2-etoksi naftalin*

(2) Anılan aminlerin alternatif adları ile TMTK 905 ve 67/548/AET
direktifi Ek I uyarınca kanserojen olarak sınıflandırmaları Ek
1’de verilmiştir.
(3) Söz konusu azo boyaların bir listesi “VCI, Fachausschuss Farbstoffe und organische Pigmente, Postfach 111943, 60054
Frankfurt” (VCI’nin Boyalar ve Organik Pigmentler İhtisas Kurulu) adresinden talep edilebilir ve internet üzerinden erişilebilir
(www.vci.de adresinde “Chemikalienmanagement” başlığı altında “Chemikaliensicherheit”).
2 Kavramlar ve madde karakteristiği
(1) Bu TMTK anlamındaki azo boyalar, bir veya daha fazla azo grubunun (-N=N-) redüktif parçalanması yoluyla madde 1 altında
anılan kanserojen aminleri oluşturabilen, uygulama ortamı
içinde çözünebilen boyalardır.
(2) Azo boyalar, diazotizasyona uğramış arilaminlerin uygun bağlantı bileşenleriyle bağlanması sonucunda oluşurlar. Azo gruplaşmasının örn. kimyasal indirgeyiciler, barsak bakterileri,
karaciğer veya ekstra hepatik dokuların azo redüktazları ile
redüktif parçalanmasıyla madde 1 altında anılan kanserojen
aromatik aminler yeniden serbest kalabilirler.
(3) Redüktif parçalanma olanağı, madde 1 altında anılan kanserojen aromatik aminlerden birini serbest bırakabilen azo boyala* Bu amine bölünebilir olan azo boyalar bilinmemektedir. Analitik kanıtlamadan feragat edilebilir.
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rın kanserojen potansiyele sahip oldukları yönünde şüphe edilmesine gerekçe sağlamaktadır. Bu boya sınıfının bazı üyelerinin
hayvan deneylerinde gözlenen kanserojen etkileri bu arilaminlerin serbest kalma olanağına ve bunu takip eden metabolik
aktivasyona dayandırılmaktadır.
(4) Azo boyaların vücuda alınması ve resorbe edilmesi halinde risk
olanaklıdır. Bu boyaların insan bedenine alınması, toz ve aerosollerinin solunması ve yutulması ve de cilt temasıyla olanaklıdır. Cilt üzerinden maruz kalma riskine özellikle azo boyaların
redüktif parçalanmaya uğradıkları ve bu sırada çeşitli kapsamlarda kanserojen aromatik aminlerin ortaya çıkabileceği, örn.
boyama, baskı, hatalı baskıdan sonra boya sökülmesi, boyama aparatlarının veya hazırlama kaplarının temizlenmesi (krş.
madde 2 paragraf 2) gibi işlerde dikkat edilmelidir.
3 Kanserojen aromatik aminlere bölünebilecek olan azo boyaların
kullanımı
(1) Kanserojen aromatik aminlere bölünebilen azo boyalar, sentetik ve doğal tekstil lifleri, deri, kağıt, madeni yağ ve vaks gibi
çeşitli maddelerin boyanması için uygundurlar.
(2) TMK’nin bilgisi dahilinde, Almanya Federal Cumhuriyeti’nde
kanserojen o-toluidine bölünebilecek olan azo boyalar halen
yalnız bir kullanım alanı için üretilmekte veya bunlara teknik
açıdan gereksinim duyulmaktadır: Madeni Yağlar Vergi Yasası
uyarınca Federal Maliye Bakanlığının yönetmeliği ve şartnamesine göre madeni yağlarda markör olarak. Bu amaçla iki bileşenden (CAS No. 56358-09-9 ve 57712-94-4) oluşan bir akışkan
boya gereklidir veya üretilir. Ayrıca ihraç edilmek üzere – yine
madeni yağ markörü olarak – redüktif parçalanması sırasında
o-toluidin açığa çıkabilen, renk indeksi tanımı C.I. Solvent Red
215 (CAS No. 85203-90-3) olan bir boya üretilmektedir. Anılan
bu akışkan boya (CAS No. 56358-09-9) aynı kullanım amacı için
Almanya Federal Cumhuriyeti’ne ithal edilmektedir. Bunun
ötesinde, TMK’nin bilgisi dahilinde komşu AT üyesi ülkelerden
yürürlükte yerel mevzuat uyarınca kanserojen aromatik aminlere bölünebilen azo boyalarla renklendirilmiş olan madeni
yağlar ithal edilmektedir. Bu boylar aşağıdaki gibi karakterize
edilebilir:
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C.l. Generic Name

CAS Reg. Nr.

Olası parçalanma ürünü

Solvent Red 24

85-83-6

o-Toluidin

Solvent Red 164

92257-31-3

o-Toluidin

Solvent Red 215

85203-90-3

o-Toluidin

(3) Kanserojen aromatik aminlere bölünebilen azo boyalar, boya
veya boya preparatları ya da renklendirilmiş mamuller şeklinde ithal edilmektedirler. Bu mamuller İhtiyaç Maddeleri Yönetmeliği anlamında bir ihtiyaç maddesi olmadığı sürece, bu yönetmelikte düzenlenen ithalat ve pazarlama yasakları dikkate
alınmalıdır.
4 Kullanım yasakları
(1) İhtiyaç Maddeleri Yönetmeliği, yönetmelikte Ek 1 No. 17 altında belirtilen ihtiyaç maddelerinin ticari üretimi ve işlenmesinde yönetmelikte anılan belirli azo boyaların kullanılmasının
yasak olduğuna hükmetmektedir.
(2) Bunun ötesinde Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 16 Paragraf
2 ve Madde 36 Paragraf 2 şartlarının yerine getirilmesi için bu
TMTK madde 2 paragraf 1 anlamındaki azo boyaların ve onların preparatlarının bu boyalarla veya onların preparatlarıyla
boyanmış olan ara ve bitmiş ürünlerinin kullanılması yasaktır.
Bu yasak İhtiyaç Maddeleri Yönetmeliği kapsamında olmayan
boyanmış mamuller için de geçerlidir.
(3) Bu yasak, vergi muafiyetine tabi madeni yağlarda kullanılmaları kaydıyla, madde 3 paragraf 2 altında anılan azo boyalar için
geçerli değildir (gerekçesi için bkz. TMTK 614 Ek 2).
5 İkame maddeler
(1) Madde 4 paragraf 3 altında anılan boyalar ve kullanım alanları
istisna olmak üzere, sentetik ve doğal tekstil lifleri, deri, kağıt
ve vaks gibi en çeşitli maddelerin boyanması için kanserojen
aromatik aminlere bölünebilen azo boyalar yerine kullanılacak
ikame maddeler TMK’nin bilgisi dahilinde yeterli sayıda mevcutturlar.
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(2) Federal İş Güvenliği ve İş Sağlığı Kurumu, ruhsatlandırma süreci içinde tehlikeli özellikleri görülmemiş olan, sınıflandırılması
veya işaretlenmesi gereken ve ayrıca kaygı yaratacak toksin
etkiye ilişkin her hangi bir dayanak arz etmeyen maddeler yeni
maddeler hakkında kullanıcıları uyarmaktadır. Buna ilişkin bir
yayın Federal İş Güvenliği ve İş Sağlığı Kurumunun 3/1998 sayılı
resmi tebliğinde (internet: http://www.baua.de) yapılmıştır.
(3) Paragraf 1 ve 2 uyarınca olan ikame maddelerin kullanımı TMTK
440 “İşyerinde tehlikeli maddelerden kaynaklanan risklerin
saptanması ve değerlendirilmesi: Usul (-araştırma yükümlülükleri-)” ekonomik olarak makul ve dolayısıyla uygulanabilirdir.
6 Madde 3 Paragraf 2 uyarınca madeni yağlarda markör olarak
kullanılan azo boyaların kullanımı için özel tedbirler
Azo boyalar yalnız tozamayan şekilde satılmalı ve uygulanmalıdırlar.
Koruyucu tedbir olarak, ciltle temasından kaçınmak için tercihen uygun
koruyucu eldiven giyilmesi söz konusudur. Koruyucu eldivenlerin uygunluğu hakkında bilgiler güvenlik bilgi formundan öğrenilebilir veya tedarikçiden/üreticiden sorulmalıdır.
Ekler
Ek 1: Madde 1 paragraf 1 altındaki aminler için alternatif tanımlar
Ek 2: Madeni yağlar için markör boyalar
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5

4

3

2

o-Amino azo tolüol

4-o-Tolilazo-o-toluidin

o-Naftilamin

2-Naftilamin

4-Klor-2-toluidin
p-Klor-o-toluidin

4-Klor-o-toluidin

Benzidin

97-56-3

91-59-8

95-69-2

92-87-5

92-67-1

Bifenil-4-ilamin

1

4-Aminodifenil
p-Aminodifenil

CAS No.

Adı
(67/548/AET direktifi
Ek I uyarınca)

No.

EG No.

611-006-00-3 202-591-2

612-022-00-3 202-080-4

202-441-6

612-042-00-2 202-199-1

612-072-00-6 202-177-1

İndeks No.

TMTK 614 madde 1 paragraf 1 altındaki aminler için alternatif tanımlar

TMTK 614 – Ek 1

2‘,3-Dimetil-4-amino azo benzol;
2-2-Amino azo tolüol;
Metil-4-((2-metil fenil) azo) benzolamin;
Oil Yellow 021

ß-Naftilamin;
2-Amino naftalin;
2-Naftalen amin

4-Klor-2-metil anilin;
2-Amino-5-klor tolüol;
3-Klor-6-amin tolüol;
5-Klor-2-amin tolüol;
2-Metil-4-klor anilin;
4-Klor-2-metil benzol amin

1,1‘-Bifenil-4,4’-diamin;
4,4’-Diaminobifenil;
p-Diaminobifenil;
4,4’-Difenilendiamin;
4,4’-Bisanilin;
C.I. Azoic Diazo Component 112

4-Aminobifenil;
p-Bifenilenamin;
p-Fenilanilin;
(1,1’-Bifenil)-4-amin;
p-Ksenilamin;

Alternatif tanımlar /
yaygın adlar

Care.
Cat. 1

TMTK
905

Care. Cat. 2
R45

Care. Cat. 1
R45

Care. Cat. 1
R45

Care. Cat. 1
R45

67/548/AET
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10

9

8

7

6

No.

615-05-4

106-47-8

99-55-8

CAS No.

o,o’-Diklorbenzidin

3,3‘-Diklorbenzidin

p,p’-Diaminodifenilmetan

91-94-1

4,4‘-Diaminodifenilmetan 101-77-9

2,4-Diaminoanizol

p-Kloranilin

4-Kloranilin

p-Amino-p-nitro tolüol

Adı
(67/548/AET direktifi
Ek I uyarınca)
2-Amino-4-nitro tolüol
202-765-8

EG No.

612-068-00-4 202-109-0

612-051-00-1 202-974-4

210-406-1

612-637-00-9 203-401-0

İndeks No.
Care.
Cat. 3

TMTK
905

Care. Cat. 2
R45

67/548/AET

m-Diaminoanizol
Care.
1,3-Diamino-4-metoksibenzol;
Cat. 2
4-Metoksi-m-fenilendiamin;
4-Metoksi-1,3-benzol daimin;
3-Amino-4-metoksi anilin;
2-Amino-4-anisidin;
4-Amino-o-anisidin;
C.I. Oxidation Base 012
4,4‘-Metilendianilin;
Care. Cat. 2
p,p’-Metilendianilin;
R45
4-(4-Amino benzil) anilin;
4,4’-Methilenbisbenzolamin;
4,4’-Diaminodifenilmetan;
Bis-(4-Aminofenil) methan;
MDA
3,3‘-Diklorobifenil-4,4‘-ilenediamin;
Care. Cat. 2
Diklorbenzidin
[belirgin
değil]
R45
3,3’-Diklor-4,4’-diaminobifenil;
4,4’-Diamino-3,3’-diklor bifenil;
3,3’-Diklor-(1,1’-bifenil)-4,4’-diamin

5-Nitro-2-toluidin;
5-Nitro-o-toluidin;
2-Metil-5-nitro anilin;
2-Metil-5-nitro benzolamin;
1-Amino-2-metil-5-nitro benzol;
C.I. Azoic Diazo Component 012
4-Amino klor benzol;
4-Klor benzolamin;
4-Klor fenilamin;
1-Amino-4-klor benzol;

Alternatif tanımlar /
yaygın adlar
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119-93-7

4,4‘-Bi-o-toluidin

12
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ani-

101-14-4

2,2‘-Diklor-4,4‘metilendianilin

15

4,4’-Metilen-bis(klor
lin)

120-71-8

p-Kresidin

3,3’-Dimetil-4,4’diaminodifenil metan;

4,4‘-Metilen-di-o-toluidin 838-88-0

14

13

119-90-4

3,3‘-Dimetoksibenzidin

11

3,3’-Dimetilbenzidin

CAS No.

Adı
(67/548/AET direktifi
Ek I uyarınca)

No.

EG No.

612-078-00-9 202-918-9

204-419-1

612-085-00-7 212-658-8

612-041-00-7 204-358-0

612-036-00-X 204-355-4

İndeks No.

Bis(3-klor-4-aminofenil) metan;
Bis(4-amino-3-klorfenil) methan;
Metilen-bis(3-kloro-4-aminobenzol);;
3,3’-Diklor-4,4’-diaminodifenil metan;
4,4’-Metilen-bis(2-klor anilin)

1-Amino-2-metoksi-5-metil benzol;
2-Metoksi-5-metilanilin;
3-Amino-p-kresol metil eter;
3-Amino-4-metoksi tolüol;
4-Metil-2-amino anisol;
5-Metil-o-anisidin

2,2‘-Dimetil-4,4‘-metilendianilin;
4,4’-Metilen-bis(o-toluidin)

o-Tolidin;
3,3‘-Tolidin;
3,3’-Dimetil-4,4’-diaminobifenil;
4,4’-Diamino-3,3’-dimetilbifenil;
3,3’-Dimetil-(1,1’-bifenil)-4,4’-diamin;
C.I. Azoic Diazo Component 113

o-Dianisidin;
Dianisidin [belirgin değil];
4,4’-Bis-o-anisidin;
3,3’-Dimetoksi-4,4’-diaminobifenil;
4,4’-Diamino-3,3’-dimetoksibifenil;
C.I. Disperse Black 006

Alternatif tanımlar /
yaygın adlar

Tehlikeli
Madde
Yönetmeliği

TMTK
905

Care. Cat. 2
R45

Care. Cat. 2
R45

Care. Cat. 2
R45

Care. Cat. 2
R45

67/548/AET
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60-09-3

4-Amino azo benzol

21

p-Amino azo benzol

137-17-7

95-80-7

95-53-4

139-65-1

2,4,5-Trimetilanilin

m-Tolüilendiamin

4-Metil-m-fenilendiamin

o-Toluidin

p,p’-Tiodianilin;

4,4‘-Tiodianilin

20

19

18

17

101-80-4

4,4‘-Oksidianilin

16

p,p’-Oksidianilin;

CAS No.

Adı
(67/548/AET direktifi
Ek I uyarınca)

No.

205-370-9

202-977-0

EG No.

611-008-00-4 200-453-6

205-282-0

612-099-00-3 202-453-1

612-091-00-X 202-429-0

İndeks No.

4-Benzol azo anilin;
p-Aminodifenilimid;
4-(Fenil azo) benzol amin;
4-(Fenil azo) anilin;
C.I. Solvent Yellow 001;
Anilin sarısı

o-Metilanilin;
2-Metilanilin;
o-Tolilamin;
1-Amino-2-metil benzol;
o-Amino tolüol;
2-Metil benzolamin
m-Tolüilendiamin;
2,4-Tolüilendiamin;
2,4-Diaminotolüol;
2,4-TDA;
1,3-Diamino-4-metilbenzol;
2,4-Diamino-1-metilbenzol;
Tolamin-2,4;
C.I. Oxidation Base 035
Psödo kumidin

Tiodianilin [belirgin değil];
Bis-(4-aminofenil) sülfit;
4,4’-Diaminofenilsülfit

4,4‘-Diaminodifenileter;
4,4’-Diaminodifeniloksit;
Bis-(4-Aminofenil) eter;
Oksibis(4-amino benzol)

Alternatif tanımlar /
yaygın adlar

Care.
Cat. 2

Care.
Cat. 2

Care.
Cat. 2

TMTK
905

Care. Cat. 2
R45

Care. Cat. 2
R45

Care. Cat. 2
R45

67/548/AET
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6-Amino-2-etoksi
naftalin(1)

24

EG No.

604-028-00-X 402-230-0

612-035-00-4 201-963-1

İndeks No.

2-Etoksi-6-amino naftalin

2-Flüor-4-hidroksi anilin

2-Anisidin;
2-Metoksi benzamin;
o-Metoksi fenil amin;
o-Amino anisol;
2-Amino anisol;
Ortosin;
1-Amino-2-metoksi benzol;
2-Metoksi-1-amino benzol;
2-Aminofenol-metil eter

Alternatif tanımlar /
yaygın adlar

(1) Bu amine bölünebilir olan azo boyalar bilinmemektedir. Analitik kanıtlamadan feragat edilebilir.

4-Amino-3-flüor fenol(1)

23

399-95-1

90-04-0

2-Metoksianilin

22

o-Anisidin

CAS No.

Adı
(67/548/AET direktifi
Ek I uyarınca)

No.

Tehlikeli
Madde
Yönetmeliği

TMTK
905

Care. Cat. 2
R45

Care. Cat. 2
R45

67/548/AET
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TMTK Ek 2
Madeni yağlar için markör boyalar
(1) Madeni yağlar yasası 1964 tarihli ilk şeklinde vergi muafiyetlerine tabi madeni yağlarda markör olarak 4-amino-azobenzol
2-etilamino naftalin (C.I. adlandırması uyarınca: Solvent Red
19) kullanılmasını öngörmekteydi.
(2) Solvent Red 19 bir toz boyadır. İşlenmesi, toz boyarlın kullanımında ortaya çıkan bilindik dezavantajları beraberinde getirmektedir, örn.:
- Üretim ve işleme sırasında maruz kalma tehlikesi
- “Paket” üretimi için yüksek miktarda solvent tüketimi
- Nakil hacminin büyük olması
- Zaman kaybettirici çözeltme işlemleri
- Tam gerçekleşmeyen çözme işleminden dolayı kalıntıların
oluşması
- Ürünlere esas olarak gereksinim duyulan kış aylarında üretilen ön çözeltilerin veya “paketlerin” soğuktaki kararlılığının
yetersiz olmasından dolayı kalıntıların oluşması.
(3) Modifiye boyalara izin verilmesiyle beraber 1977 tarihli Madeni
Yağlar Vergi Yasası güncel teknik ve sınai hijyen gereklerine
uygun hale getirilmiştir. O zamandan beri akışkan boyalar kullanılmakta ve işlenmektedir.
(4) Bu boyalar, boya molekülü içine daha uzun, kısmen dallanmış
alifatik artıklar katılmış olmasıyla Solvent Red 19’dan ayrılmaktadırlar. Kimyasal yapılarından dolayı inceltilmemiş halde
(viskoz) yağdırlar ve hidrokarbonlar içinde mükemmel çözünme özelliğine sahiptirler. Bu bakımdan sorunsuzca bir akışkan
formül içinde üretilebilirler ve işlenebilirler.
(5) Bu yeni gelişimin hem üretiminde hem de uygulanmasında toz
haldeki Solvent Red 19’a göre maruz kalma riski büyük ölçüde
azaltılabilinmiştir.
(6) Akışkan boyalar toz boyalara kıyasla aşağıdaki teknolojik avantajlara sahiptirler:
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- Yüksek boyama gücü (bu sayede daha az tüketim miktarı)
- En küçük hacimlerde dahi karışmaz şekilde teşhis edilebilir
olması (çünkü karakteristik absorpsiyon spektrumu vardır)
- Adsorpsiyon ürünleriyle veya başka fiziksel ayırma yöntemleriyle ayrılması zordur
- “Paket” tabir edilen ve markör boyanın yanı sıra ek bir renksiz markör içeren kullanışlı dozaj karışımlarının diğer bileşenleriyle uyumludur
- Madeni yağların diğer tüm bileşenlerine karşı iyi bir kararlılık
sergiler (yan bileşenler, katkı maddeleri, korozyon önleyiciler, su)
- Toz ortaya çıkmadığından ve akışkan boyalar pompalanabilir
ve dolayısıyla kapalı sistemler içinde işlenebilir olduğundan,
maruz kalma riski düşüktür
- Ön çözdürme gerekli olmadığından, kolay ve güvenli şekilde
işlenebilir
- Akışkan boyalar artık bırakmadığından işleyen ve uygulayan
için güvenlidir. Bu sayede örn. memelerin, tesisatın vs. tıkanması neredeyse hiç mümkün değildir
- Akışkan boyaların soğuktaki yüksek kararlılığı (-18°C’ye kadar) işleyen için yüksek konsantrasyonda “paket” üretme
olanağı sağlar. Bu sayede nakliye hacmi büyük ölçüde azaltılabilir
- Solvent tüketimi azalır (“paket” rafineride fuel-oil ile karıştırılır)
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TMTK 615 - Kullanımları Sırasında N-Nitrozaminler
Ortaya Çıkabilecek Olan Korozyon Önleyiciler
İçin Kullanım Kısıtlamaları
Baskı: Mayıs 2007

Tehlikeli Maddeler için
Teknik Kurallar

Kullanımları Sırasında
N-Nitrozaminler Ortaya
Çıkabilecek Olan Korozyon
Önleyiciler İçin Kullanım
Kısıtlamaları

TMTK 615

Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar (TMTK) teknoloji, iş sağlığı ve
iş hijyeni bakımından en son bilgi düzeyinde olup, bunlarla beraber, tehlikeli maddelerle ilgili işlerle, bunların sınıflandırılmasıyla ve işaretlenmesiyle ilgili güvenli bulguları yansıtmaktadırlar. Bu kurallar
Tehlikeli Maddeler Kurulu (TMK)
tarafından hazırlanmakta ve yine bu kurul tarafından gelişmelere uygun hale getirilmektedirler.
TMTK dokümanları Alman Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı
(BMAS) tarafından Alman Federal Bakanlıkları Ortak İlan ve Tebliğ Gazetesinde (GMBl.) ilan edilmektedirler.

İçindekiler
1 Uygulama alanı
2 Kavramlar ve açıklamalar
3 Bilgi toplama ve risk değerlendirmesi
4 Korozyon önleyiciler için kullanım kısıtlamaları, ikame maddeler
5 Korozyon önleyicilerin kullanımı sırasında denetleme önlemleri
Ek
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1 Uygulama alanı
(1) Bu TMTK, metal nesnelerin geçici olarak korunmasına yarayan
(bkz. ayrıca DIN EN ISO 8044 [1]) suyla karıştırılabilir, suyla
karıştırılmış ve suyla karıştırılamayan korozyon önleyiciler,
uçucu korozyon inhibitörleri (buhar fazı korozyon inhibitörleri, “volatile corrosion inhibitors”, “VCI”) ve korozyon önleyici
yağlar ve vakslar için geçerlidir. Bu TMTK anlamındaki korozyon önleyicilere, uçucu korozyon inhibitörlerini serbest bırakan (örn. VCI folyoları, VCI kağıtları, VCI ambalajları ve VCI
yağları) veya üzerinde korozyon önleyici bulunan malzemeler
de dahildir.
(2) Bu TMTK, paragraf 1 uyarınca olan korozyon önleyicileri üreten veya kullanan veya üzerinde korozyon önleyici bulunan
metalleri işleyen işletmelerin işverenlerine yöneliktir. Bunun
ötesinde bu TMTK bu türden korozyon önleyicileri üreten, ithal
eden ve dolaşıma sokan kişilere de yönelik olup, bu kişilerden
bilhassa
- yalnız bu TMTK şartlarını sağlayan ürünleri piyasaya sürmekle,
- bu TMTK tarafından istenen bilgileri güvenlik bilgi formlarına
yazmakla yükümlü olanları ilgilendirmektedir.
(3) TMTK 615, tarif edilen özel konu bakımından TMTK 552’yi [2]
tamamlamaktadır.
(4) TMTK 615 metal nesnelerin geçici korunmasına yarayan korozyon önleyicilerin bileşimi, üretimi ve uygulamaları hakkında güvenlik tekniği konusunda uyarılar vermektedir. Bu TMTK
dokümanının uygulanması, Tehlikeli Madde Yönetmeliğinde [3]
öngörülmüş olan minimize etme şartıyla (bkz. özellikle Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 8 Paragraf 2 ve Madde 11)
uyumlu olarak bu korozyon önleyicilerin kullanımı sırasındaki
N-nitrozamin oluşması ve bununla beraber korozyon önleyicilerle ilgili faaliyetler yürüten çalışanların maruz kalması riskini
büyük ölçüde dışlamayı amaçlamaktadır.
(5) N-nitrozaminler belirli koşullar altında korozyon önleyicilerin
üretimi sırasında ve korozyon önleyicilerin uygulanması sırasında oluşabilirler [4, 5].
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(6) Kategori 1 ve 2 kanserojen N-nitrozaminlerin oluşması riskini azaltmak amacıyla belirli korozyon önleyiciler için kullanım
kısıtlamaları getirilmekte veya bunların üretimi ve kullanımı
hakkında koruyucu önlemler ve denetim önlemleri öngörülmektedir.
(7) N-nitrozaminler konu bütününün genel hususları bakımından
ve halihazırda mevcut olan genel, yani korozyon önleyiciler
ötesindeki alanlardaki düzenlemeler ve hükümler bakımından
TMTK 552 dokümanını göndermede bulunulur.
2 Kavramlar ve açıklamalar
(1) Korozyon önleyiciler birçok alanda (örn. sanayi, zanaat, hizmet) metal yüzeylerde korozyonun önlenmesi için, hem iş malzemesi, taşıt parçaları, saclar, şeritler ve diğer parçalar gibi
metal ön malzemelerin ve metal mamullerin hem de tesislerin
(depolama tankları, tesisatlar, devridaim tesisatları vb.) korunması için kullanılmaktadırlar. Bunların başlıca uygulama şekilleri şöyledir:
- Daldırma, püskürtme, sürme veya çekme yoluyla uygulanan
akışkanlar,
- Yağlar ve vakslar,
- Uçucu korozyon inhibitörleri (örn. VCI malzemeleri ve VCI
yağlarının bir bileşeni olarak).
Esas olarak aşağıdaki gruplara ayrılmaktadırlar:
- Suyla karıştırılamayan, çözücü içeren korozyon önleyici akışkanlar
- Suyla karıştırılamayan, çözücü içermeyen korozyon önleyici
akışkanlar
- Suyla karıştırılabilir korozyon önleyici akışkanlar (konsantreler)
- Suyla karıştırılmış korozyon önleyici akışkanlar (emülsiyon ve
çözeltiler)
- Uçucu korozyon inhibitörleri ve VCI malzemeleri
- Korozyon önleyici yağlar ve vakslar
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Genel tablo:
Tip

Uygulama şekli Özellik

Uygulama yöntemi

Suyla karıştırılamayan, Yağ
çözücü içeren korozyon
önleyici akışkanlar

Düşük veya orta Daldırma, püskürtme,
viskozite
sürme, çekme (tercihen ısıtmaksızın)

örn. suyu uzaklaştırıcı Yağ
etkisi olan ve korozyon
önleyici ince film oluşturan (korozyon önleyici “dewatering fluids”)
suyla karıştırılamayan
organik akışkanlar
Suyla karıştırılamayan, Yağ
çözücü içermeyen korozyon önleyici akışkanlar

Orta viskozite

Suyla karıştırılabilir ko- Akışkan
rozyon önleyiciler
santre

Daldırma,
me

püskürt-

Yüksek viskozite Daldırma, püskürtme, sürme, çekme
(tercihen ısıtılarak)
kon- Orta ila yüksek Daldırma, püskürtviskozite
me, sürme, çekme
(ısıtılarak veya ısıtmaksızın)

Suyla karıştırılmış ko- Emülsiyon veya Düşük veya çok Daldırma, püskürtrozyon önleyiciler
çözelti
düşük viskozite me, sürme, çekme
(tercihen ısıtmaksızın)
Uçucu korozyon önleyi- Toz, kağıt, policiler
mer folyo, sünger, şekilli parça, yağ vs. içine
işlenmiş halde
(çeşitli taşıyıcı
malzeme üzerinde),
“VCI
malzemeleri”

İçine uçucu korozyon inhibitörleri işlenmiş ambalaj bileşenleri
(koruyucu etki
en az 10°C üzerinde)

Ambalaj
tekniği:
Hava geçirimsiz ambalaj içinde örtme,
sarma, içine yatırma, asma vs.

Korozyon önleyici yağlar ve vakslar

(2) Korozyon önleyiciler içinde, depolama kapları, tesisatlar ve
devridaim sistemleri içinde, iş sahasındaki havada ve VCI malzemelerin (örn. VCI folyoları, kağıtları, ambalajları ve VCI yağları) içinde nitrozlandırılabilir ikinci derece aminlerin (örtülü
ikinci derece aminler dahil) ve nitrozlandırılabilir ajanların (ön
aşamaları dahil) bulunması kanserojen N-nitrozaminlerin oluşması riskinin yükselmesine yol açmaktadır.
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(3) Bu TMTK anlamındaki N-nitrozaminler TMTK 552 Madde 1 Paragraf 1 altında anılan Kategori 1 ve 2 kanserojen N-nitrozaminler
ve korozyon önleyicilerin ve madde 1 paragraf 1 uyarınca olan
ilişkili malzemelerin üretimi veya kullanımı sırasında önemli
miktarda oluşabilen veya zaten mevcut olan bu türden diğer
kanserojen N-nitrozaminlerdir. Halen elde bulunan bilgiler ışığında, belirli koşullar altında bunlarla ilişkili olarak TMTK 552’de
anılan aşağıdaki Kategori 2 kanserojen N-nitrozaminlerin esas
olarak oluşabileceği varsayılabilir:
- N-nitrozo-dietanolamin
(2,2’-(nitrozoimino) bisetanol)

CAS No.

1116-54-7,

- N-nitrozo-morfolin

CAS No.

59-89-2.

(Henüz Kategori 1 veya 2 mutajen olarak sınıflandırılmış bir
N-nitrozamin bulunmamaktadır.)
(4) Bir ikinci derece amin olan piperazin içeren korozyon önleyicilerin üretimi veya kullanımı sırasında
- N-nitrozo-piperazin

CAS No.

5632-47-3 ve

- N,N’-dinitrozo-piperazin

CAS No.

140-79-4

oluşabilir. N-nitrozo-piperazin ve N,N’-dinitrozo-piperazin
için henüz bir toksikolojik sınıflandırma yoktur; bunlar tedbir olarak yukarıda anılan, madde 2 paragraf 3 uyarınca olan
N-nitrozaminler gibi işlem görmelidirler.
(5) Bu TMTK kanserojen olmayan N-nitrozaminler için geçerli değildir. Bu TMTK anlamında kanserojen olmayan N-nitrozaminler
TMTK 552 Madde 1 Paragraf 2 altında belirtilen N-nitrozaminler,
başta
- N-nitrozo-disiklohekzilamin
(Disiklohekzilnitrozamin)

CAS No.

947-92-2),

ve de araştırmalar sonucunda kanserojen etkisi olduğu görülmeyen diğer N-nitrozaminler görülebilir.
(6) Kategori 3 mutajen N-nitrozaminler TMTK 615 anlamında
N-nitrozaminler değillerdir (bkz. ayrıca TMTK 552 Madde 1 Paragraf 3). Kategori 3 kanserojen ve mutajen maddeler AB tehlikeli madde mevzuatı [6] ve Tehlikeli Madde Yönetmeliği (bkz.
özellikle oradaki Madde 7-11) uyarınca esas olarak Kategori 1
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ve 2 kanserojen ve mutajen maddelerden farklı değerlendirilmelidirler. Eğer risk değerlendirmesi sonucunda Kategori 3
mutajen olan bir N-nitrozaminin oluşması veya serbest kalması
riski tespit edilirse, genel olarak Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 9 uyarınca koruma kademesi 2 önlemleri takip edilmelidir. (N-nitrozo-disiklohekzilamin (disiklohekzilnitrozamin)
halen Kategori 3 mutajen olarak sınıflandırılmıştır [7]. Henüz
Kategori 3 kanserojen olarak sınıflandırılmış bir N-nitrozamin
bulunmamaktadır.)
(7) Korozyon önleyicilerin içeriği olarak başlıca aşağıdaki nitrozlandırılabilir ikinci derece aminler anılmıştır [4, 5]:
1. Kategori 2 kanserojen N-nitrozamin oluşturan ikinci derece
aminler:
Dietanolamin (2,2’-iminodietanol)

CAS No. 111-42-2,

Morfolin

CAS No. 110-91-8,

2. Şimdiye kadar sınıflandırılmamış olan iki N-nitrozamin oluşturan ikinci derece amin:
Piperazin

CAS No. 110-85-0,

3. Kategori 3 mutajen N-nitrozamin oluşturan ikinci derece
aminler:
Disiklohekzilamin

CAS No. 101-83-7.

(8) Bu TMTK anlamındaki ikinci dereceden aminler, korozyon önleyicilerin normal üretim veya kullanım koşulları altında Kategori
1 veya 2 kanserojen N-nitrozaminler oluşturan ikinci dereceden aminlerdir. Bu türden nitrozlandırılabilir ikinci dereceden
aminler özellikle şunlardır
Dietanolamin (2,2’-iminodietanol)

CAS No. 111-42-2,

Morfolin

CAS No. 110-91-8.

(9) Piperazin (CAS No. 110-85-0) tedbir olarak madde 2 paragraf 8
anlamında ikinci derece amin olarak değerlendirilmelidir (bkz.
ayrıca madde 2 paragraf 4).
(10) Bu TMTK anlamında örtülü ikinci dereceden aminler, üretimleri sırasında veya korozyon önleyiciler içindeki kullanımları
sırasında, örn. hidroliz ile veya termik parçalanma veya baş363
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ka kimyasal tepkimeler sonucunda önemli miktarda Paragraf
8 tanımına uygun nitrozlandırılabilir ikinci dereceden aminler
serbest bırakan belirli azot içeren bağlardır (örn. bir yağ asidinden ve bir ikinci derece alkanolaminden üretilen belirli yağ
asidi alkanolamidleri – bkz. ayrıca TMTK 611 [8]).
(11 İkinci derece aminlerin bu türden bağlardan serbest kalması
olanağının değerlendirilmesi bakımından bu TMTK’nin uygulanması için, bu türden önemli boyutta bir serbest kalmanın
korozyon önleyicilerin normal üretim, depolama veya kullanım
koşulları altında gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirleyicidir.
Söz konusu Kategori 1 veya 2 kanserojen N-nitrozaminin oluşumu durumunda iş sahalarındaki hava içindeki son yürürlükte
olan değerlere (0,2 µg/m³ - bkz. bu TMTK Madde 4.2 Paragraf
3 ve TMTK 552 Madde 4.3) uyulamıyorsa veya TMTK 905 uyarınca preparatlardaki (yani korozyon önleyici içinde) yoğunluk
sınırı (1 ya da 5 mg/kg) [7] aşıldığında, ikinci dereceden aminin
serbest kalması önemli düzeyde kabul edilir. Bu türden örtülü
ikinci derece aminler bu TMTK kapsamında paragraf 8 tanımına
uygun ikinci dereceden amin gibi işlem görürler.
(12) Hiç veya çok zor nitrozlandırılabilir olduğu veya nitrozlandırılmasının Kategori 1 veya 2 kanserojen N-nitrozaminlere yol
açmadığı kanıtlanmış ikinci dereceden aminler, örn.
- Disiklohekzilamin

CAS No. 101-83-7,

bu TMTK anlamında ikinci derece aminler olarak kabul edilmezler. Buna göre madde 4.2 uyarınca olan kullanım kısıtlamaları ve madde 5.2 ve duruma göre 5.4 uyarınca olan denetleme
önlemleri bu türden ikinci derece aminler içeren korozyon önleyiciler için geçerli değildir.
(13) Önemli nitrozlandırıcı ajanlar veya onların ön aşamaları başlıca şunlardır [9-12]:
- Azotun belirli oksitleri (doğrudan nitrozlandırıcı ajan olarak
N2O3 ve N2O4 ile ön kademeleri olarak NO ve NO2),
- Nitrosilhalojenitler (örn. NOCl, NOBr),
- Hidrojen nitrit (HNO2) ve bunun tepkime biçimleri,
- Nitritler, örn. sodyum nitrit (NaNO2, CAS No. 7632-00-0) ve
potasyum nitrit (KNO2, CAS No. 7758-09-0)
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(Nitrit sıklıkla sulu sistemlerde bakteriyel oluşum nedeniyle
nitratın bakteriyel indirgenmesi sonucunda oluşur).
(14) Aşağıdaki etmenler N-nitrozaminlerin oluşmasını etkilerler
veya oluşması için elverişli koşulları sağlamaktadırlar [2, 8-12]:
- Sıvı ve katı sistemlerde tepkime paydaşlarının (nitrozlandırıcı
ajan ve ikinci derece amin) yüksek derişimde olması,
- Uçucu tepkime paydaşlarının buhar basıncının yüksek olması
veya gaz fazındaki tepkimelerde gaz haldeki tepkime paydaşının kısmi basıncının yüksek olması,
- Proses veya uygulama sıcaklıklarının yüksek olması,
- Katalizatörlerin mevcut olması (örn. formaldehit, tio üre ve
tekil tiolar, halojenit iyonları ve psöydo halojenit iyonları,
tekil metal iyonları),
- Katalitik etki uygulayabilen metal yüzeylerin aktifliği,
- Belirli durumlarda çözücü maddeler,
- Aerosol oluşturan uygulamalar.
(15) İnhibitörler N-nitrozamin oluşumunu engellerler. Bu türden
inhibitörler olarak literatürde başlıca aşağıdakiler anılmaktadır: Birinci derece aminler ve aminoalkoller, birinci derece
amino asitler, askorbin asit ve askorbin asit türevleri, belirli
tioller, sülfamatlar, p-amino benzoe asit, alkansülfonamidler,
α-tokoferol ve α-tokoferol türevleri [2, 8-12]. İnhibitörün etkililiği gerçekçi uygulama koşulları altında sınanmalıdır.
(16) Sulu çözeltilerde pH değeri önemli bir rol oynar. Düşük pH değerleri N-nitrozaminlerin oluşumunu kolaylaştırır; N-nitrozamin
oluşumu için optimal pH değeri aralığı çoğunlukla 2 ve 5 arasındadır. Bunla beraber belirli tepkime koşulları altında, düşük
verimli olsa dahi, alkali ortamda da N-nitrozaminler oluşabilir
[8-12].
(17) N-nitrozaminlerin oluşması aşağıdakilerle engellenebilir veya
azaltılabilir [2, 8-12]:
1. Tepkime paydaşlarının (nitrozlandırıcı ajanlar ve nitrozlandırılabilir ikinci derece aminler) ve onların ön aşamalarının olmaması veya çok düşük derişimde olması, tercihen
N-nitrozamin oluşumunda tepkime paydaşı olmayan ikame
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maddelerin (bkz. ayrıca madde 4.4) kullanılmasıyla elde
edilebilir,
2. N-nitrozamin oluşumu için elverişsiz olan tepkime koşulları
örn. şunlardır:
- Düşük sıcaklıklar,
- Aerosol oluşumundan kaçınma,
- Yüksek pH değeri (sulu sistemlerde),
- Mikrobiyel nitrit oluşumundan kaçınılması (sulu sistemlerde),
3. Katalizatörlerin olmaması (bkz. yukarıya),
4. İnhibitörlerin olması (örn. birinci dereceden aminler ve birinci dereceden alkanolaminler, askorbin asit ve askorbin
asit türevleri, sülfamatlar, p-aminobenzoik asit, alkansülfonamidler, α-tokoferol ve α-tokoferol türevleri, tekil fenoller); sulu sistemlerde özellikle uygun inhibitörler bir dizi
birinci derece aminler ve birinci derece alkanolaminlerdir,
5. UV ışık.
3 Bilgi toplama ve risk değerlendirmesi
“Bilgi toplama ve risk değerlendirmesi” maddesi özellikle korozyon
önleyici ve bunlara uygun malzemeler kullanan veya üzerinde korozyon
önleyici bulunan metalleri işleyen işletmelerin işverenlerine yöneliktir.
3.1 Bilgi toplanması
(1) Bilgi toplanması, saptama, değerlendirme, sınama ve belgelendirme adımlarını kapsamaktadır (bkz. ayrıca TMTK 440 [13]).
(2) Korozyon önleyicinin veya VCI kağıdının, VCI folyosunun, VCI
ambalajının, VCI yağının vs. teslim edildiği şekliyle bileşimi bakımından işveren tarafından yürütülecek bilgi toplanması şunların saptanmasını içerir:
- Halihazırda mevcut N-nitrozaminlerin oranı,
- Nitrozlandırıcı ajanların ve ön aşamalarının oranı,
- Örtülü ikinci derece aminler dâhil olmak üzere ikinci derece
aminlerin oranı.
(3) Güvenlik bilgi formunda bunlara dair bilgiler yoksa, işveren
bunları kullanılan korozyon önleyicinin üreticisinden talep et366
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melidir. Madde 3.1 paragraf 2 uyarınca olan bilgi mevcut değilse, korozyon önleyicinin kullanılmasına izin verilmez.
(4) Korozyon önleyicilerin kullanımı bakımından olan bilgi toplanması şunlarla ilgilidir:
- İş sahasındaki havada, korozyon önleyici içinde, VCI malzemelerinde, yüzeylerde, ambalajlarda veya önemli olan diğer
malzemelerde N-nitrozaminlerin olası varlığı,
- Depolama kaplarında, tesisat içinde, devridaim tesisatında, iş
sahalarındaki havada, yüzeylerde, ambalajlarda veya başka
önemli malzemelerde ikinci derece aminlerin (örtülü ikinci
derece aminler dahil) olası varlığı,
- Depolama kaplarında, tesisat içinde, devridaim tesisatında, iş
sahalarındaki havada (burada özellikle azotun nitrozlandırıcı
oksitleri ve ön aşamaları – bkz. madde 2 paragraf 13), yüzeylerde, ambalajlarda veya başka önemli malzemelerde nitrozlandırıcı ajanların ve ön aşamalarının (örn. nitrit) olası varlığı,
(5) Ön tedarikçinin hakkında N-nitrozamin, ikinci derece amin (örtülü ikinci derece aminler dahil) ve nitrozlandırıcı ajan (ön aşamaları dahil) olmadığına dair bir teyit vermediği veya tedarik
kaynağının bilinmediği veya belirgin olmadığı (örn. yurtdışından gelen teslimatlarda bazı olaylarda olduğu gibi) ön malzemeler ve metal mamullerine özellikle dikkat edilmelidir (bkz.
madde 2 paragraf 1).
(6) Çalışanların N-nitrozaminlere ve korozyon önleyicilerin diğer
tehlikeli içerik maddelerine maruz kalması riskinin özellikle
yüksek olduğu süreçler ve uygulamalar büyük ölçüde sislenme
(aerosol oluşumu) olanlardır.
3.2 Karıştırma yasağı
(1) Madde 2 paragraf 8 veya 10 uyarınca İkinci derece amin (örtülü
ikinci derece aminler dahil) içeren korozyon önleyiciler nitrozlandırıcı ajan veya onların ön aşamalarını (örn. nitrit) içeren
korozyon önleyiciler veya başka preparatlarla karıştırılamazlar.
(2) Burada N-nitrozamin oluşumundaki diğer paydaşın (nitrozlandırılabilir ikinci derece amin veya nitrozlandırıcı ajan) yüzey
üzerinde bulunmamasına dikkat edilmelidir.
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3.3 İkinci derece aminlerin taşınması
(1) Madde 2 paragraf 8 veya 10 uyarınca olan ikinci derece aminler
(örtülü ikinci derece aminler dahil) içeren veya bunları ciddi
miktarda serbest bırakan yabancı maddelerin ve kirlenmelerin
taşınma yoluyla ikinci derece amin içermeyen korozyon önleyicilere veya korozyon önleyicilerle çalışılan iş sahalarına karışması engellenmelidir.
(2) Madde 4.3 uyarınca nitrozlandırıcı ajanlar veya onların ön aşamalarını (nitrit gibi) içeren korozyon önleyicilerin kullanımında
madde 2 paragraf 8 veya 10 uyarınca olan ikinci derece aminlerin kesinlikle dışlanmasına özellikle dikkat edilmelidir.
3.4 Nitrozlandırıcı ajanların taşınması veya oluşması
(1) Nitrozlandırıcı ajanların veya onların ön aşamalarının nitrozlandırıcı ajanları veya onların ön aşamalarını içermeyen korozyon
önleyiciler içine (özellikle suyla karıştırılmış korozyon önleyici
sıvılar içine) veya korozyon önleyicilerle çalışılan iş sahalarına
sızmasından veya taşınmasından kaçınılmalıdır.
(2) Dış kaynaklı nitrozlandırıcı ajanlar, özellikle nitrozlandırıcı
azot oksitler ve onların ön aşamaları (patlamalı motorların,
gaz veya dizel motorlu forkliftlerin, kaynak cihazlarının vb. çalışması sonucu oluşan ve de sigara ve diğer tütün ürünlerinden
kaynaklanan) mümkün olduğunca uzak tutulmalıdır.
(3) Nitrit içeren deterjanların, nitrit içeren sertleştirici tuzların,
nitrit içeren ön korumalı parçaların vb. korozyon önleyiciler
içine veya korozyon önleyicilerle çalışılan iş sahaları içine taşınmasından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Özellikle yurtdışından ön korumalı parçaların ithalatında buna dikkat edilmelidir.
(4) Sulu sistemlerde (emülsiyonlar ve çözeltiler) bakteriyel indirgeme sonucunda nitrattan nitrit oluşmasından uygun önlemlerle mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
(5) Madde 4.2 uyarınca olan ikinci derece amin içeren korozyon
önleyicilerin kullanıldığı sahalarda nitrozlandırıcı ajanların ve
onların ön aşamalarının taşınmamasına veya oluşmamasına kesinlikle dikkat edilmelidir.
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3.5 Korozyon önleyicilerin kullanımı sırasında sıcaklık
Yüksek sıcaklıklar N-nitrozaminlerin oluşmasını ve N-nitrozaminlerin
iş sahalarındaki havaya geçmesini kolaylaştırırlar ve dolayısıyla mümkün
olduğunca bundan kaçınmak gerekir. Bu şart özellikle hala madde 4.2 uyarınca ikinci derece aminler veya nitrit ya da madde 4.3 uyarınca başka
nitrozlandırıcı ajanlar içeren korozyon önleyiciler için geçerlidir.
3.6 Ciltle temastan kaçınma
Korozyon önleyiciler veya VCI malzemesi (bkz. madde 1 paragraf 1)
ile cilt teması teknik önlemler yoluyla kaçınılamaz olan ölçüyle sınırlandırılmalıdır. Cilt temasında, korozyon önleyiciye karşı koruma sağlayan uygun koruyucu eldivenler giyilmelidir. Bu bağlamda TMTK 401 [14] dokümanına göndermede bulunulur. Bir dizi N-nitrozaminde büyük ölçüde ciltten
emilim beklenmektedir.
4 Korozyon önleyiciler için kullanım kısıtlamaları, ikame maddeler
Aşağıdaki bölümde kullanılmasına izin verilmeyen veya ancak özel
denetim önlemlerine uyularak kullanılmasına izin verilen korozyon önleyiciler ve de bunlara ilişkin ikame maddeler tanımlanmaktadır.
4.1 Nitrozlandırıcı ajanların ve ikinci derece aminlerin
mevcut olmaması
(1) Tehlikeli Madde Yönetmeliği uyarınca, özellikle de bundaki
madde 18 paragraf 1 ve Ek IV No. 31 [15] uyarınca aynı zamanda hem madde 2 paragraf 8 veya 10 uyarınca ikinci derece
amin (örtülü ikinci derece aminler dahil) hem de nitrozlandırıcı
ajanlar (ön aşamaları dahil) içeren korozyon önleyiciler kullanılamazlar.
(2) Teknik ürünler içindeki yan ürünler ve kirlenmelerden (korozyon önleyicilerin bileşenleri ve içerikleri) kaynaklanan bu
türden ikinci derece aminlerin en fazla madde 4.2 paragraf
6 altında anılan azami değere kadar bulunmasına izin verilir.
İçerdikleri bu türden ikinci derece amin oranı madde 4.2 paragraf 6 altında anılan yoğunluk sınırı (bitmiş ürüne göre) altında olan korozyon önleyiciler dolayısıyla bu düzenleme kapsamında değildirler.
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4.2 İkinci derece amin içeren korozyon önleyiciler
(1) Madde 2 paragraf 8 veya 10 uyarınca serbest veya örtülü
ikinci derece aminler içeren korozyon önleyiciler kullanımları sırasında madde 5.2 ve duruma göre madde 5.4 uyarınca
N-nitrozaminlerin oluşması bakımından denetlenmelidirler.
(2) Bu türden korozyon önleyicilerin üretiminde veya kullanımında iş sahalarındaki hava içindeki Kategori 1 ve 2 kanserojen
N-nitrozaminlerin yoğunluğu bakımından öngörülen sınır değerlere uyulmalıdır (bkz. madde 5.2 ve 5.3).
(3) Sınır değer olarak (iş sahalarındaki havada Kategori 1 ve 2 kanserojen N-nitrozaminler için) 0,2 µg/m³ değeri görülmelidir
(TMTK 552 madde4.3).
(4) Preparatlar veya malzemeler içindeyse TMTK 905 madde 4 uyarınca Kategori 1 ve 2 kanserojen N-nitrozaminler için olan yoğunluk sınırlarına uyulmalıdır (bkz. madde 5.4).
(5) Teknik kaliteleri bakımından bu türden ikinci derece aminler
(örtülü ikinci derece aminler dahil) içeren üçüncü ve birinci
derece aminlerin kullanımında teknik ürünün saflık derecesinin
mümkün olduğunca yüksek olmasına dikkat edilmelidir.
(6) Bitmiş ürün içindeki ikinci derece amin oranı
- VCI ambalaj malzemelerinde (aktif madde oranı en fazla %10’a
kadar olan) %0,02’den,
- diğer tüm korozyon önleyiciler ve VCI malzemelerinde %0,2’den
fazla olmamalıdır. Bu değere kasırlı olarak ikinci derece amin
katmak suretiyle ulaşılmasına izin verilmez.
(7) İkinci derece amin oranı veya teknik ürünün saflığı (örn. teknik birinci ve üçüncü derece aminler) hakkındaki bilgiler, bu
ikinci derece aminler tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamış
olsalar dahi, üretici tarafından verilen güvenlik bilgi formunda
(örn. güvenlik bilgi formu madde 3 altında) bulunmalıdır. Aksi
halde Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 7 uyarınca üreticiden
bilgi tedarik edilmelidir.
4.3 Nitrozlandırıcı ajan veya onların ön aşamalarını içeren
korozyon önleyiciler
(1) %1,0’den fazla nitrit (sodyum nitrit olarak belirlenen) veya
%0,1’den fazla diğer nitrozlandırıcı ajanlar (örn. nitrofenol,
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dinitrofenol veya nitrozofenoller) veya onların ön aşamalarını
içeren VCI malzemeleri (VCI yağları dahil), korozyon önleyici yağlar ve vakslar, suyla karıştırılamayan korozyon önleyici
akışkanlar yalnız madde 5.3 uyarınca olan denetim önlemlerine
uyulmak kaydıyla kullanılabilirler.
(2) Nitrit oranının %0,5 altına indirilmesine çabalanmalıdır.
(3) Suyla karıştırılabilen ve suyla karıştırılmış korozyon önleyiciler
teslim edildikleri şekliyle nitrit ve başka nitrozlandırıcı ajanlar
(ön aşamaları dahil) içermemelidirler (bkz. Tehlikeli Madde Yönetmeliği, özellikle de Madde 18 Paragraf 1 ve Ek IV No. 31).
(4) Nitrit oranı ve diğer nitrozlandırıcı ajanlar ve de onların ön
aşamaları hakkında gerekli olan bilgiler, bunlar tehlikeli madde
olarak sınıflandırılmamış olsalar dahi, üretici tarafından verilecek olan güvenlik bilgi formunda bulunmalıdırlar. Aksi halde
Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 7 uyarınca üreticiden bilgi
tedarik edilmelidir.
4.4 İkame maddeler
(1) Madde 2 paragraf 8 veya 10 uyarınca ikinci derece aminler
(örtülü ikinci derece aminler dahil) veya nitrozlandırıcı ajanlar
veya onların ön aşamalarını içeren korozyon önleyiciler kullanıldığı takdirde, bunların, bu türden ikinci derece aminler (örtülü ikinci derece aminler dahil) içermeyen veya nitrozlandırıcı
ajanlar ve onların ön aşamalarını ve başka riskleri içermeyen,
teknik olarak eşdeğer ürünlerle ikame edilip edilemeyecekleri
araştırılmalıdır.
(2) Birinci derece aminler veya birinci derece alkanolaminler ikinci
derece aminler veya ikinci derece alkanolaminler için uygun
ikame maddeleri olarak görülürler, çünkü birinci derece aminler veya birinci derece alkanolaminler kararlı N-nitrozaminler
oluşturmazlar (bkz. ayrıca TMTK 611). Günümüzdeki bilimsel
bulgulara dayanarak, birinci derece aminlerin ve birinci derece alkanolaminlerin inhibitör etkileri sayesinde N-nitrozamin
oluşumunu engelledikleri esas alınabilir (bkz. ayrıca madde 2
paragraf 15).
5 Korozyon önleyicilerin kullanımı sırasında denetleme önlemleri
(1) Aşağıdaki denetleme önlemlerine özellikle korozyon önleyiciler ve bunlara uygun malzemeler (bkz. madde 1 paragraf 1)
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kullanan ve manipüle eden işletmelerin işverenleri tarafından
uyulmalıdır.
(2) Bunun ötesinde korozyon önleyicilerin ve VCI malzemelerinin
üretimi için de bunlar geçerlidir. Bunlar dolayısıyla üretici işletmelerin işverenlerine de hitap etmektedirler.
5.1 İkinci derece amin ve nitrozlandırıcı ajan içermeyen
korozyon önleyiciler
(1) Ne madde 2 paragraf 8 veya 10 uyarınca ikinci derece aminler
ne de nitrozlandırıcı ajanlar içeren korozyon önleyiciler için
denetleme önlemi alma yükümlülüğü bulunmamaktadır.
(2) Bu denetleme önlemi muafiyeti için aşağıdaki yoğunluk sınırları
uygulanır:
- Madde 4.2 paragraf 6 uyarınca, madde 2 paragraf 8 ve 10 uyarınca olan ikinci derece amin oranı VCI ambalaj maddelerinde (aktif madde oranı en fazla %10’a kadar olan) %0,02’den
(bitmiş ürüne göre) ve diğer tüm korozyon önleyiciler ve VCI
malzemelerinde %0,2’den (bitmiş ürüne göre) fazla olamaz.
- Madde 4.3 paragraf 1 uyarınca VCI malzemeleri, korozyon
önleyici yağlar ve vakslar, suyla karıştırılamayan korozyon
önleyici akışkanlar içindeki nitrit oranı %1,0’dan (preparat
veya VCI malzemesine göre sodyum nitrit olarak belirlenir)
veya diğer nitrozlandırıcı ajanların oranı %0,1’den (preparat
veya VCI malzemesine göre) fazla olamaz.
5.2 İkinci derece aminler içeren korozyon önleyicileri bakımından
iş sahalarında havadaki N-nitrozamin oranı
(1) İkinci derece amin içeren bileşenler ve madde 4.2 uyarınca
olan içerik maddeleri içeren korozyon önleyiciler kullanılırken
iş sahasındaki havada düzenli olarak N-nitrozamin muayeneleri
yapılmalıdır. Kullanılan ikinci derece aminin nitrozlandırılmasıyla oluşabilecek olan N-nitrozamin ölçülmelidir (örn. morfolin veya morfolin türevleri varsa N-nitrozo-morfolin).
(2) Eğer madde 2 paragraf 8 ve 10 uyarınca ikinci derece aminlerin
(örtülü ikinci derece aminler dahil) oranı bitmiş ürün içinde
madde 4.2 paragraf 6 altında anılan yoğunluk sınırlarını aşıyorsa, ölçüm yükümlülüğü söz konusu olmaz.
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(3) Bu türden korozyon önleyicilerin üretiminde veya kullanımında iş sahalarındaki hava içindeki Kategori 1 ve 2 kanserojen
N-nitrozaminlerin yoğunluğu bakımından öngörülen sınır değerlere uyulmalıdır. Bununla ilişkili sınır değer 0,2 µg/m³ olarak
görülmelidir (bkz. TMTK 552 madde 4.3).
(4) İş sahalarındaki havada N-nitrozamin ölçümleri için ayrıca
TMTK 402 [6] kuralları ve hükümleri uygulanır.
5.3 Nitrozlandırıcı ajanlar ve onların ön aşamalarını
(örn. nitrit) içeren korozyon önleyicileri bakımından iş sahalarında
havadaki N-nitrozamin ölçümleri
(1) Madde 4.3 uyarınca %1,0’den fazla nitrit veya %0,1’den fazla
diğer nitrozlandırıcı ajanlar içeren VCI malzemeleri (VCI yağları dahil), korozyon önleyici yağlar ve vakslar, suyla karıştırılamayan korozyon önleyici akışkanların kullanımında TMTK
402 uyarınca iş sahasındaki havada ölçümler yapılarak önemli
düzeyde N-nitrozamin oluşumu olmadığından emin olunmalıdır.
(2) Bu türden korozyon önleyicilerin üretiminde veya kullanımında iş sahalarındaki hava içindeki Kategori 1 ve 2 kanserojen
N-nitrozaminlerin yoğunluğu bakımından öngörülen sınır değerlere uyulmalıdır. Bununla ilişkili sınır değer 0,2 µg/m³ olarak
görülmelidir (bkz. TMTK 552 madde 4.3).
5.4 İkinci derece aminler içeren ve devridaim tesisat içinde
işletilen korozyon önleyici akışkanlarda N-nitrozamin oranı
(1) Madde 2 paragraf 8 ve 10 uyarınca veya madde 4.2 uyarınca
ikinci derece aminler içeren ve devridaim tesisat içinde (örn.
püskürtme ve daldırma tesisleri) işletilen korozyon önleyici
akışkanlar (örn. emülsiyonlar ve çözeltiler) N-nitrozamin oranları bakımından düzenli olarak denetlenmelidirler. Korozyon
önleyicinin içindeki ikinci derece aminin nitrozlandırılması yoluyla oluşabilecek olan N-nitrozaminin yoğunluğu ölçülmelidir
(bkz. madde 5.2).
(2) Aşağıdaki muayene aralıkları uygulanır:
- N-nitrozamin yoğunluğu TMTK 905 madde 4 uyarınca (bkz.
paragraf 3) olan yoğunluk sınırının yarısının altındaysa, bir
sonraki muayene 6 ay sonra yapılır.
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- N-nitrozamin yoğunluğu TMTK 905 madde 4 uyarınca olan yoğunluk sınırının yarısıyla yoğunluk sınırı arasındaysa, bir sonraki muayene 3 ay sonra yapılır.
(3) TMTK 905 madde 4 uyarınca preparatlar ve malzemeler içinde
“Kanserojen, Kategori 1 veya 2” için yoğunluk sınırları şunlardır:
- N-nitrozo-dietanolamin
%0,0005 (5 mg/kg),
- N-nitrozo-morfolin

CAS No. 1116-54-7

CAS No. 59-89-2 %0,0001 (1 mg/kg).

(4) Bu yoğunluk sınırı aşılırsa, söz konusu preparat veya malzeme
Kategori 1 veya 2 kanserojen olarak değerlendirilir. Bu durumda Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 11 şartları, yani koruma
kademesi 4 önlemleri uygulanır.
(5) N-nitrozo-piperazin ve N,N’-dinitrozo-piperazin için şimdiye
kadar preparatların sınıflandırılması bakımından haklarında
maddeye özgü yoğunluk sınırları tespit edilmemiştir. Maddeye
özgü yoğunluk sınırları belirleninceye kadar N-nitrozo-morfolin
için geçerli olan yoğunluk sınırının esas alınması önerilmektedir.
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TMTK 615 Eki
Korozyon önleyicilerin denetlenmesi için muayene yöntemleri
N-nitrozo-dietanolamin (NDELA)
İş sahalarındaki havada

BGI 505-36 (BIA 8183)

Emülsiyon ve çözeltilerde

BGI 505-36, Ek

VCI kağıtları/folyolarında

BGIA Çalışma Dosyası 30. Sayı IV/03

N-nitrozo-morfolin (NMOR)
İş sahalarındaki havada

BGI 505-23 (BIA 8196)*

Emülsiyon ve çözeltilerde

BGIA Yöntemi 30. Sayı IV/03

VCI kağıtları/folyolarında

BGIA Yöntemi 30. Sayı IV/03*

* Bu yöntemler diğer hafif uçucu N-nitrozaminler için de uygundur
(bkz. ayrıca [4]).
N-nitrozo-disiklohekzilamin
N-nitrozo-piperazin
N,N’-dinitrozo-piperazin
Toplam N-nitrozaminler
Henüz geçerli ve yayımlanmış bir yöntem mevcut değildir
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TMTK 618 - Krom (VI) İçeren Ahşap Koruyucu
Maddeler için İkame Maddeler ve Kullanım
Kısıtlamaları
Baskı: Aralık 1997

Tehlikeli Maddeler için
Teknik Kurallar

Krom (VI) İçeren Ahşap
Koruyucu Maddeler için
İkame Maddeler ve Kullanım Kısıtlamaları

TMTK 618

Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar (TMTK) güvenlik tekniği, iş sağlığı, iş hijyeni ve dolaşıma sokulmaları ve kullanımları bakımından tehlikeli
maddelere dair çalışmayla ilgili bilimsel gereklilikler bakımından en son
bilgi düzeyindedirler. Bu kurallar Tehlikeli Maddeler Kurulu (TMK) tarafından hazırlanmakta ve yine bu kurul tarafından gelişmelere uygun hale
getirilmektedirler.
TMTK dokümanları Alman Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı
tarafından Alman Federal Çalışma Gazetesinde ilan edilmektedirler.
Bu doküman, emprenye tesislerinde, özellikle sodyum dikromat, potasyum dikromat ve amonyum dikromat bazlı olan, krom (VI) içeren ahşap koruma maddeleri veya kromik asit için kullanım kısıtlamaları, ikame
maddelerin ve ikame yöntemlerin kullanımı hakkında öneriler içermektedir. Kullanım sırasında ortaya çıkması olanaklı dikromatlar da göz önünde
bulundurulmuştur.
Bu TMTK dokümanında önerilen tedbirlerin esas olarak teknik açıdan uygun olmaları göz önünde bulundurulmuştur. Bunların uygulanması
sayesinde sağlık riski azaltılmaktadır. Ekolojik risk göz önünde bulundurulmuştur.
Ancak münferit hallerde işletmeye özgü özellikler bakımından önerilen tedbirlerden hangilerinin uygun ve uygulanabilir olduğu özenle
araştırılmalıdır. Sınır değerlerin altında kalınması bu TMTK dokümanında
önerilen tedbirlerin kullanım olanağını araştırma yükümlülüğünden muaf
kılmaz.
Tehlikeli Madde Yönetmeliğinin Muamele Direktiflerinin uygulama
akanları ile genel geçerli kavram tanımları bakımından Tehlikeli Madde
Yönetmeliği Madde 2 ve 3’e gönderme yapılır.
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İçindekiler
1 Uygulama alanı
2 Kavramlar
3 Madde karakteristiği
4 Kullanım
5 İkame maddeler
6 Kullanım kısıtlamaları
7 Kullanımla ilgili genel uyarılar
8 Özel tedbirler
1 Uygulama alanı
Bu TMTK dokümanı, emprenye tesislerinde, özellikle sodyum dikromat, potasyum dikromat ve amonyum dikromat veya krom asidi bazlı olan,
krom (VI) içeren ahşap koruma maddeleri için kullanım kısıtlamaları, ikame maddelerin ve ikame yöntemlerin kullanımı için geçerlidir.
2 Kavramlar
(1) Bu TMTK anlamındaki ikame maddeler, krom (VI) içeren ahşap
koruyucu maddelerin kullanımını tamamen veya kısmen gereksiz kılan, sağlık riski daha düşük olan, su esaslı ve sabitleyici
diğer ahşap koruyucu maddelerdir.
(2) Kullanım kısıtlamaları, madde 6 uyarınca olan kullanım yasakları ve madde 8 uyarınca olan özel tedbirlerdir.
(3) Krom (VI) içeren ahşap koruyucu maddeler aşağıdaki tuz bileşimlerinden* ve sudan oluşmaktadırlar:
CFB tuzlar

(krom - flüor - bor)

CK tuzlar

(krom - bakır)

CKA tuzlar

(krom - bakır - arsenik)

CKB tuzlar

(krom - bakır - bor)

CKF tuzlar

(krom - bakır - flüor)

CKFZ tuzlar

(krom - bakır - flüor - çinko)

* Yukarıdaki tuz bileşiklerine karşılık gelen krom (VI) içeren ahşap koruyucu maddeler için genel yapı denetimi ruhsatları bulunmaktadır.
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(4) Başlangıç maddesi olarak kullanılan dikromatlar (Na, K, NH4)
veya kromik asit ahşap içindeki biyosit etken maddelerin sabitlenmesine yaramaktadırlar.
(5) Bu TMTK anlamındaki diğer su esaslı ve sabitleyici ahşap koruyucu maddeler krom (VI) bağları içermemektedirler.
3 Madde karakteristiği
3.1 Sağlık tehlikelerine ilişkin uyarılar
(1) Toz/aerosol şeklindeki krom (VI) bağları, suda çözünmeyenler
(örn. kurşun ve baryum kromat gibi) hariç olmak üzere, Tehlikeli Madde Yönetmeliği 4a maddesindeki liste (96/54/AT sayılı
direktif itibarıyla) uyarınca, işyerinde insanların maruz kalmasıyla kıyaslanabilir veya kıyas türetilebilir koşullar altındaki
hayvan deneylerinde açıkça kanserojen oldukları tespit edilmiş
olan K 2 kategorisinde maddeler olarak sınıflandırılmışlardır.
Baryum ve kurşun kromat gibi pratikte suda çözünemeyenler
hariç olmak üzere, genel toz miktarı içindeki CrO3 olarak hesaplanmak suretiyle (TMTK 900, Kasım 1997 baskısı itibarıyla),
tozlar (toplam toz miktarı içinde) ve aerosoller için TRK 0,05
mg/m³ değerindedir.
(2) Krom (VI) bağları, özellikle dikromatların sodyum, potasyum
ve amonyum tuzları cilt ve mukoza üzerinde tahriş edici etkiye
sahiptirler ve tekrarlanan cilt temasında alerji yapıcı etkidedirler. Kromik asit cilt üzerinde çok tahriş edicidir. Krom (VI)
bağları hayvan deneylerinde mutajen etki göstermektedirler.
(3) Tablo 1’de Tehlikeli Madde Yönetmeliği 4a maddesindeki liste (96/54/AT direktifi itibarıyla, 22. ATP tabir edilir) uyarınca krom (VI) bağları için sınıflandırmalar ve yoğunluk sınırları
verilmiştir. Maddeye özgü yoğunluk sınırı olmayan bağlar %0,1
itibarıyla uygun şekilde sınıflandırılırlar ve işaretlenirler.
3.2 Çevre tehlikelerine ilişkin uyarılar
(1) Sular için tehlikeli maddeler katalogunda sodyum dikromat,
potasyum dikromat ve amonyum dikromat ile Kromik asit
(krom trioksit) sular için tehlike sınıfı 3 – sular için çok tehlikeli
– olarak sınıflandırılmışlardır. 27.02.1986 tarihli TA Hava dokü380
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manında krom ve bağları madde 3.1.4 “Toz halindeki anorganik
maddeler” altında 5 mg/m³ sınır değeriyle Sınıf III olarak gösterilmişlerdir. Krom (VI) bağları (solunabilir halde), kalsiyum
kromat, krom (III) kromat, stronsiyum kromat ve çinko kromat
söz konusu olduğu takdirde, Sınıf III (emisyon sınırlaması 1 mg
Cr/m³) olarak sınıflandırılmışlardır.
(2) Krom (VI) içeren ahşap koruyucu maddelerle işlenmiş olan ahşap atıkları, başka türlü madde değerlendirmesi ve ısıl değerlendirme olanaklı değilse, özellikle takibi gerekli atık olarak
bertaraf edilmelidir. Bu türden ahşabın yakılması sırasında
krom (VI) bağları kül içinde zenginleşmektedirler ve atık hava
arıtması yoksa, emisyona uğrayabilirler. Yakma işlemi ancak
onaylı tesislerde gerçekleştirilebilir.
(3) Bir atık üreten tesiste yıllık 2.000 kg’dan fazla olmayan özel takip gerektiren atık açığa çıkıyorsa, resmi makamlar karşısında
kanıtlama yükümlülüğünden muaftır. Bu muafiyet toplayıcılar
için geçerli değildir. Aynı şart kullanılmamış ahşap koruyucu
maddeler ve emprenye çamurları için de geçerlidir.
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Tehlike
simgeleri

R ifadeleri

Yoğunluk sınırı 1

Yoğunluk sınırı 2

E; T+; N

O; T+; N

Sodyum
dikromat

T+; N

Amonyum
dikromat

dikromat

Potasyum

Yoğunluk sınırı 3

49-46-21-25-26-37/38-41-43 0.1%<C<0.5%:T; R49-46 0.5%<C<7 T; R49-46-43 %: C>7%: T+; R49-46-21-25-26-37/38-41-43

49-46-21-25-26-37/38-41-43 0.1%<C<0.5%:T; R49-46 0.5%<C<7 T; R49-46-43 %: C>7%: T+; R49-46-21-25-26-37/38-41-43

49-46-21-25-26-37/38-41-43 0.1%<C<0.5%:T; R49-46; 0.5%<C<7 T; R49-46-43 %: C>7%: T+; R49-46-21-25-26-37/38-41-43

Krom trioksit O; T; C; N 49-8-25-35-43-50/53					

Madde

Tablo 1: Tehlikeli Madde Yönetmeliği 4a maddesindeki liste (96/54/AT direktifi itibarıyla, 22. ATP tabir edilir) uyarınca krom (VI)
bağlarının sınıflandırılması
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4 Krom (VI) içeren ahşap koruyucu maddelerin kullanımı
(1) Krom (VI) içeren ahşap koruyucu maddeler, ahşabı tahrip eden
mantarlara ve/veya haşerenin vereceği zararlara karşı ahşabın
korunması için kullanılırlar. Ahşaba yönelik riskler DIN 68800
Bölüm 3 uyarınca 5 risk sınıfına (0 - 4) ayrılmaktadır.
(2) Krom (VI) içeren ahşap koruyucu maddeler DIN uyarınca 1 - 4
arası risk sınıflarında kullanılmaktadırlar.
(3) Esas olarak CFB, CKB, CKF ve CKFZ tuzları kullanılmaktadır.
Ahşabın krom (VI) içeren ahşap koruyucu tuzlarla emprenye
edilmesi daldırma veya basınçlı kazanda emprenye yoluyla
gerçekleşmektedir.
5 İkame maddeler
(1) İkame maddelerin kullanımında da sağlığa ve/veya çevreye zararlı etkiler dışlanamaz. Münferit hallerde hangi ikame maddelerin en uygun oldukları araştırılmalıdır. Uygun yapısal tedbirlerle ahşam risk sınıfı düşürülebilir ve bundan dolayı ikame
madde seçenekleri çoğalır.
(2) Ahşap koruyucu maddelerin kullanımında Tehlikeli Madde Yönetmeliği ne göre olan teknik ve kişisel tedbirlerin yanı sıra,
TMTK dokümanında ele alınmayan, örn. geri dönüşüm yasası,
su işleri yasası gibi diğer mevzuat da dikkate alınmalıdır.
(3) Bu TMTK dokümanında ikame madde olarak ele alınan su esaslı ve sabitleyici ahşap koruyucu maddelerin hepsi Alman Yapı
Tekniği Enstitüsü (DIBt) genel yapı denetim ruhsatına [1] sahiptirler.
(4) Halen aşağıdaki kromat içermeyen sabitleyici koruyucu madde
tiplerinden
÷ Cu /Cu-HDO,
÷ Cu / dörtlü amonyum tuzları,
÷ Cu / triazol,
÷ dörtlü amonyum tuzları ve
÷ triazol
esaslı olanlar risk sınıfı 1 - 3 için DIBt ruhsatına ve
383

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi
+ Cu /Cu-HDO,
+ Cu / dörtlü amonyum tuzları ve
+ Cu / triazol
esaslı olanlar ise risk sınıfı 4 için basınçlı kazan yöntemi ruhsatına sahiptirler. Bunun ötesinde BIBt tarafından ahşap koruyucu maddeler için verilen y ürürlükteki ruhsatlara göndermede
bulunulur. İşleme sırasındaki iş güvenliği tedbirleri ahşap koruyucu maddenin teknik broşürüne uygun olarak dikkate alınmalıdırlar.
(5) Bu maddelerin toksikoloji etütleri Tüketici Sağlığının Korunması ve Veterinerlik Federal Enstitüsü (BgW) tarafından yapılmıştır; bu ahşap koruyucu maddeler krom (VI) bağları esaslı
olanlara göre daha elverişli bulunmuşlardır.
(6) Yukarıda anılan etken maddelerden Cu-HDO Tehlikeli Maddeler
Kurulu (TMK) Toksikoloji Danışma Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve kromat içeren ahşap koruyucu maddeler için uygun
ikame maddeler arasında sınıflandırılmıştır. Banzalkonyum klorit, propikanazol ve tebukanazol aynı şekilde TMK Toksikoloji
Danışma Kurulunca değerlendirilmiş ve kromat içeren ahşap
koruyucu maddeler için uygun ikame maddeler arasında sınıflandırılmıştır.
(7) Ayrıca daha dirençli ahşapların kullanılması yoluyla ahşap koruyucu maddelerin kullanımından kaçınılmasının olanaklı olup
olmadığı araştırılmalıdır.
6 Kullanım kısıtlamaları
(1) Kromat içeren ahşap koruyucu maddeler risk sınıfları 1 ila 4 için
ikame edilirler.
(2) Kromat içeren ahşap koruyucu maddeler paragraf 1’den farklı
olarak, eğer
1. basınçlı kazan yöntemiyle emprenye ediliyorsa ve
2. işlemler tamamlandıktan ve ahşap koruyucu madde sabitlendikten sonra yüzeylerin özenle yıkanması hali hariç olmak üzere, sıklıkla insan ve hayvanların ciltleriyle doğrudan
temas eden ahşap yapı elemanlarında kullanılmıyorsa, risk
sınıfı 4 için kullanılabilirler.
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(3) Eğer tesiste ağırlıklı olarak risk sınıfı 4 olan ahşapların emprenye edilmesi için paragraf 2 uyarınca kromat içeren ahşap
koruyucu maddeler kullanılıyorsa, işletmede başka bir basınçlı kazanın olmaması halinde, aynı basınçlı kazan içinde geçici
olarak risk sınıfı 3 olan ahşaplar da istisnai olarak işlem görebilirler.
7 Kullanımla ilgili genel uyarılar
7.1 Maruz kalma sınırlaması
(1) Kromat içeren ahşap koruyucu maddelerin uygulanmasında tesisler, kanserojen tehlikeli maddeler hakkındaki düzenlemeler
uyarınca daima en son teknik düzeye uygun olmalıdırlar (Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 36). Krom (VI) bağları için halen, toplam toz içinde CrO3 olarak hesaplanan TRK 0,05 mg/m³
olarak uygulanmaktadır.
(2) Benzalkonyum klorit uygulanmasında tahriş edici etkisinden
dolayı tepe sınırlaması =1= olmak üzere işyeri yoğunluğu olarak
1 mg/m³ değerine uyulması önerilir. Cu-HDO içeren ahşap koruyucu maddelerde tahriş edici etkiden dolayı işyeri yoğunluğu
olarak 0,005 mg/m³ değerine uyulması önerilir. Uygulama tavsiyelerinin göz önünde bulundurulması halinde güvenli olarak
bu değerlerin altında kalınmaktadır (BIA-BG önerisi [2]). Henüz
iş güvenliği bakımından değerlendirilmemiş olan propikonazol,
tebukonazol ve diğer kromatsız ahşap koruyucu maddeler için
henüz iş yeri yoğunlukları belirlenememiştir.
7.2 Ciltle temas
(1) Kromat içeren ahşap koruyucu maddeler alerji yapıcı etkiye
sahip olduklarından, her türlü ciltle temastan mutlaka kaçınılmalıdır.
(2) Ahşap koruyucu maddelerin kullanımında genel olarak uygun
yöntemlerle ve gereği halinde koruyucu eldiven kullanarak cilt
temasında kaçınılmalıdır.
7.3 Uygulama kısıtlamaları
Esas olarak ahşap koruyucu maddelerin genel yapı denetim ruhsatlarındaki uygulama kısıtlamalarına dikkat edilmelidir.
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8 Özel önlemler
8.1 Teknik Tedbirler
(1) Uygulanan tuz karışımlarının krom içeriği asıl etkili elementler
olan bakır (Cu), arsenik (As), çinko (Zn) ve flüoru (F) sabitlemektedir. Cr(VI)’nın Cr(III)’e indirgendiği ahşap içindeki tepkimelerle emprenye işleminden sonra yıkanarak çıkarılması zor
olan bağlar oluşmaktadır. Ancak sabitleme süreci büyük ölçüde
sıcaklığa, neme, pH değerine bağlıdır ve hızlı sabitleme için
özel yöntemler uygulanmadığında haftalar ve aylar sürebilir.
(2) Ahşap içindeki krom (VI) içeren ahşap koruyucu maddeler henüz yeterinde sabitlenmediği sürece hava koşullarının etkisi
sonucunda bunların yıkanarak çıkması tehlikesi söz konusudur.
Çevreye yönelik bir riskin önlenmesi için, ahşap açık alana taşınmadan önce yeterince sabitlenme [3] veya uygun bir sıcak
buhar işlemi ile sabitleme süresinin kısaltılması temin edilmelidir.
(3) “Ahşap koruyucu maddelerin güvenli işlenmesi için öneriler”
Alman Ahşap Araştırmaları Kuruluşu (DGfH) broşürlerinde bulunabilir [4].
(4) Çevre korumaya yönelik diğer yasal düzenlemelere (örn. su işleri yasası ve örnek tesis yönetmeliği [5]) dikkat edilmelidir.
8.2 Kişisel tedbirler
(1) Ahşap koruyucu tuzlarla çalışmaya başlamadan önce ahşap koruyucu maddeyle temas edebilecek cilt kısımları suyu uzaklaştırıcı yağlı cilt koruma kremleriyle ovulmalıdır. Ek olarak uygun
kauçuktan veya plastikten koruyucu eldivenler ve kauçuk önlükler giyilmelidir.
(2) Ahşap koruyucu madde tozlarının veya aerosollerinin etki etmesi tehlikesi varsa, örn. daldırma çözeltisi hazırlanırken, kazan açılırken, onarım ve bakım işleri sırasında, uygun solunum
maskeleri (filtre sınıfı P3 olan partikül filtreli maske) ve koruyucu gözlük -flüor içeren tuzlarda plastik camlı gözlük- kullanılmalıdır.
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Literatür ve açıklamalar:
[1] (Alman Yapı Tekniği Enstitüsü Ahşap Koruyucu Maddeler Listesi, 47. baskı, Ocak 1995, yayıncı Alman Yapı Tekniği Enstitüsü,
Kolonnenstraße 30, 10829 Berlin).
[2] BIA-BG Tavsiyesi: (halen hazırlık aşamasında)
[3] Gerekli sabitleme süresi için kılavuz değer olarak sabitleyici ahşap koruyucu tuzlarda +10°C üzerindeki sıcaklıklarda en az 7 gün
uygulanır. Daha düşük sıcaklıklarda sabitleme süresi büyük ölçüde
uzar. Don dönemlerinde sabitleme olmaz. Toprak veya suyla temas eder şekilde kullanılan ahşaplarda +5°C sıcaklıkta 4-6 hafta
sabitleme süresine uyulmalıdır. (Ahşap koruma, DIN 68800 Bölüm
3’e dair açıklamalar, Beuth Verlag).
[4] Suda çözünebilir ahşap koruyucu maddelerin kullanıldığı basınçsız
ve basınçlı tesislerin güvenli işletimi için broşür, yayınlayan Alman Ahşap Araştırmaları Kuruluşu (DGfH); Bayerstr. 57-59, 80335
Münih.
[5] VAWS: Sular için zararlı maddelerin depolanmasına ve doldurulmasına yarayan tesisler hakkında yönetmelik.
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TMTK 710 - Biyoizleme
Baskı: Şubat 2000
Tehlikeli Maddeler için
Teknik Kurallar

Biyoizleme

TMTK 618

Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar (TMTK) güvenlik tekniği, iş sağlığı, iş hijyeni ve dolaşıma sokulmaları ve kullanımları bakımından tehlikeli
maddelere dair çalışmayla ilgili bilimsel gereklilikler bakımından en son
bilgi düzeyindedirler. Bu kurallar
Tehlikeli Maddeler Kurulu (TMK)
tarafından hazırlanmakta ve yine bu kurul tarafından gelişmelere uygun hale getirilmektedirler.
TMTK dokümanları Alman Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı
tarafından Alman Federal Çalışma Gazetesinde ilan edilmektedirler.
Bu teknik kurallar dokümanı, tehlikeli maddelerle uğraşan çalışanlarda ne zaman ve hangi koşullar altında biyoizleme yapılacağını ve bunun
sonuçlarının nasıl değerlendirileceğini tespit etmektedir.
İçindekiler
1 Uygulama alanı
2 Kavramlar
3 Genel hususlar
4 Biyoizlemenin uygulanması
5 Analiz sonuçlarının kalite güvencesi
6 Değerlendirme ve sonuçlar
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1 Uygulama alanı
(1) Bu TMTK çalışanların biyolojik materyallerinin içindeki tehlikeli madde yoğunluklarının, bunların metabolizma ürünlerinin
veya diğer indikatörlerin saptanmasına ve bunların tıbbi iş
sağlığı bakımından değerlendirilmesine ilişkin kurallar içermektedir.
(2) Biyoizleme Alman İş Güvenliği Yasası Madde 3 uyarınca işletme
hekimliği görevlerindendir. Biyoizleme Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 28 uyarınca tıbbi iş sağlığı koruyucu muayenelerinin bir unsuru olabilir. Bunun ötesinde, çalışanın muvafakati
ile işyerindeki risk değerlendirmesi için de buna başvurulabilir.
Biyoizlemenin gerekli olup olmadığının tespiti işletme hekiminin uhdesindedir. Biyoizleme sonuçları işyeri koşullarının denetlenmesine yol açabilir (bkz. madde 6).
2 Kavramlar
2.1 Biyoizleme
Biyoizleme, tehlikeli maddelerin, onların metabolizma ürünlerinin
veya onların biyokimyasal veya biyolojik etki parametrelerinin tayini için
çalışanların biyolojik materyalinde yapılan incelemedir. Buradaki hedef,
çalışanların üzerindeki kirlilik etkilerini ve sağlık risklerini saptamak, elde
edilen analiz değerlerini uygun değerlerle (bkz. madde 2.5) karşılaştırmak
ve kirlilik etkileriyle sağlık risklerini azaltmak için uygun tedbirler önermektir.
2.2 Biyolojik materyal
Biyolojik materyal genel olarak içinde tayin edilecek olan inceleme
parametrelerinin analiz edildiği kan ve/veya üreyi ifade etmektedir.
2.3 İnceleme parametreleri
İnceleme parametreleri, biyolojik materyal içinde oranı veya büyüklüğü tayin edilen kimyasal madde veya biyolojik indikatördür. Biyoizleme
için uygun olan inceleme parametrelerinde, bunların tehlikeli maddeden
kaynaklanan kirlilik yükünü ve/veya etkisini güvenilir, hassas ve mümkün
olduğunca spesifik olarak göstermesi aranır. Uygun inceleme parametresinin seçimi için tıbbi iş sağlığı ihtisas bilgisi gereklidir.
389

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi
2.4 Analiz yöntemleri
(1) Eksiksiz bir analiz yöntemi
- Ön analiz aşamasını,
- Analiz aşamasını ve kalite güvencesini (krş. Madde 5) ve de
- Sonuçların tıbbi iş sağlığı bakımından değerlendirildiği son
analiz aşamasını kapsar.
(2) Tekamül etmiş ve sınanmış analiz yöntemleri başta Alman Araştırma Kurumunun Sağlığa Zararlı İş Maddelerinin Denetlenmesi Senato Komisyonunun “Biyolojik materyalde analiz” yaprak
derlemelerinde bulunmaktadır (WILEYA/CH Verlag GmbH,
D-69451 Weinheim yayınevinden tedarik edilebilir).
2.5 Değerlendirme değerleri
(1) Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi için TMTK 903’te belirtilen BAT değerleri esas alınır.
(2) Böyle değerler elde bulunmuyorsa, analiz sonucu ihtisas literatüründe verilen, DFG’nin kanserojen maddelere (EKA) ait MAK
ve BAT değerleri listesindeki maruz kalma eşdeğerlikleri veya
kamu sağlığına ait referans değerleri gibi tavsiyelerle karşılaştırılarak, mesleki tehlikeli madde yükünün söz konusu olup olmadığı ve ne derecede olduğu sınanabilir.
3 Genel hususlar
3.1 Biyoizleme, bir sağlık hizmetlerinin ifası olmasıyla hekimlik meslek hukukuna tabidir. Buna göre biyoizlemeye tabi tutulacak çalışanlar önceden uygulama, amaç ve analiz sonuçlarının nasıl kullanılacağı hakkında
kapsamlı olarak aydınlatılmalıdırlar. Bundan sonra biyolojik materyalin
(krş. Madde 2.2) verilmesi incelemeye onam verilmiş olarak kabul edilir.
Çalışanların ayrıca yazılı onam beyanı vermelerine gerek yoktur.
3.2 Hedefler
Biyoizlemenin hedefi, maruz kalmış olan çalışanlardaki tehlikeli maddelerden kaynaklanan iç kirlilik yüklerinin ve bunlardan kaynaklanan etkilerin ölçülmesi ve sağlık açısından taşıdıkları önemin değerlendirilmesidir.
Özellikle madde 3.4 paragraf 2 altındaki koşullardan bir veya daha fazlası
sağlanmışsa, biyoizleme gereği doğar.
390

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

3.3 Biyoizlemenin amacı
(1) Biyoizleme aşağıdaki hususlarda çıkarımlara olanak tanır:
- Çalışanların soluma (inhalatif), cilt (dermal) veya yutma
(oral) yoluyla aldıkları tehlikeli madde miktarları,
- Bir tehlikeli madde yükünün spesifik biyokimyasal ve biyolojik
etkileri,
- Tehlikeli maddelerin metabolize edilmesindeki bireysel farklar,
- Teknik ve kişisel koruyucu tedbirlerin etkililiği,
- Tehlikeli maddelerle çalışırkenki bireysel hijyen.
(2) Biyoizlemenin sonuçları risk değerlendirmesi ve işyerlerinin
denetlenmesi için dayanak sağlamaya elverişlidirler. Bu amaca
yönelik olarak sonuçlar anonimleştirilirler. Uygulama usulü için
bkz. madde 6.
3.4 Biyoizleme uygulanmasına yönelik gerekçeler
(1) Biyoizleme, - Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 28 uyarınca tıbbi iş sağlığı koruyucu muayenelerinin uygulanacaksa ve
- TMTK 903’te belirtilmiş olan bir BAT değeri varsa daima gereklidir.
Bu, olası bir ön kirlilik yükünün saptanması amacıyla ilk muayene için de geçerli olabilir.
(2) Bunun ötesinde aşağıdaki faaliyetlerde daima amaca uygundur:
a) Cilt üzerinden iyi veya ağırlıklı olarak alınabilen tehlikeli
maddelerle (örn. TMTK 900’de “H” ile işaretlenmiş olan
maddeler) doğrudan cilt teması söz konusu olan faaliyetler,
b) Tehlikeli maddelerin oral yoldan alınmalarının rol oynayabileceği faaliyetler,
c) Biyolojik yarılanma süreleri uzun olan tehlikeli maddelere
(örn. R 33) maruz kalınabilecek faaliyetler,
d) Hava ölçümü yoluyla değerlendirilemeyen - kanserojen veya
mutajen, - kısırlık yapıcı maddelere maruz kalınan faaliyetlerde,
e) Tehlikeli maddelerin havada ölçüm tekniği bakımından saptanmasının zor olduğu faaliyetlerde (onarım işleri, arıza
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servisi, açık alanda çalışma, aşırı değişken mekân havası yoğunluğu, şarjlı çalışmada sık değişen maddeler) veya
f) İç tehlikeli madde yükünün bedensel çalışmadan dolayı değişikliğe uğrayabileceği faaliyetler.
Bu durumlarda biyoizleme uygulamasının koşulu, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi için uygun bir değerin elde bulunmasıdır (krş. Madde 2.5).
(3) Paragraf 2 altında anılan durumlarda riskin yalnızca hava ölçümleri temelinde değerlendirilmesi genelde mümkün değildir
(krş. TMTK 402). Çalışan, bu muayenenin gönüllülük esasına
göre yapıldığı konusunda madde 2 uyarınca bilgilendirilmelidir.
(4) Biyoizleme kaza türü maruz kalma durumlarında, özellikle de
hava ölçümleri elde bulunmuyorsa, amaca uygundur.
(5) İş koşullarının değerlendirilmesinden ve alınan koruyucu tedbirlerden dolayı sağlığa yönelik herhangi bir zararın beklenmediği
haller hariç olmak üzere, çalışan tarafından istenmesi halinde
de (krş. İş Güvenliği Yasası Madde 11) biyoizleme uygulanır.
4 Biyoizlemenin uygulanması
4.1 Ölçüm stratejisi ve ölçüm planı
(1) Biyolojik materyal içindeki tehlikeli maddelerin, onların metabolizma ürünlerinin veya diğer biyolojik indikatörlerin yoğunluklarının tayininde ve de madde 2.5 uyarınca olan değerler
temelinde tıbbi iş sağlığı değerlendirmesi yapılmasında genel
kabul görmüş tıbbi iş sağlığı kuralları (bkz. ayrıca “tıbbi iş sağlığı koruyucu muayeneleri için meslek birliği ilkeleri”) dikkate
alınır.
(2) Söz konusu parametreye ait inceleme aralıkları faaliyete ve
tehlikeli maddenin kendine has kıstaslarına bağlı olarak belirlenir. Bu bağlamda risk değerlendirmesinin sonuçları ve önceki biyoizleme sonuçları dikkate alınır. Belirleyici inceleme
parametreleri için uygun bir ölçüm planı hazırlanır ve belgelendirilir. Bu plan Tehlikeli Madde Yönetmeliği Ek VI’da verilen
koruyucu muayene aralıkları arasında kalan ölçümleri de kapsayabilir. Bu durumlarda ek tıbbi muayeneler yalnız araştırılan
hususa uygun olan kapsamda uygulanırlar.
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4.2 Biyolojik materyalin, inceleme parametrelerinin ve analiz
yönteminin seçimi
Biyolojik materyal kolay ulaşılabilir, rutin koşullar altında ve çalışandan talep edilebilecek şekilde ve yeterli miktarda elde edilebilir olmalıdır.
Bu kıstaslar esas olarak üre ve kanla ilişkilidir. İşletme hekimi, sağlığa yönelik olarak beklenen tehlikeli madde kaynaklı riski değerlendirmeye en
uygun olan biyolojik materyali, inceleme parametresini ve analiz yöntemini belirler. Bunun için, onun adına analizleri yapacak olan bir laboratuardan danışmanlık alabilir. TMTK 903 şartlarına uyulmalıdır.
4.3 Vardiya döngüsü bakımından örnek alma zamanı
Örnek alma zamanı TMTK 903 veya ilgili yayınlarda söz konusu inceleme parametresine ilişkin olarak belirtilmiş olan bilgiler doğrulturunda
belirlenir. Bu türden bilgiler yoksa, deneğin iş kirlilik yükünün dış kirlilik
yüküyle dengede bulunduğu bir zamanda örnek alınır. Faaliyetlerin kısa
süreli olması halinde (onarım çalışmaları, arıza servisi vs.) bir denge durumunun olması beklenmemektedir. Böyle durumlarda söz konusu faaliyet
sona erdikten sonra örnek alınır.
4.4 Biyolojik materyalin saklanması ve taşınması
Biyolojik materyalin saklanması ve taşınması, analiz sonucunu in vitro
değiştirecek olan etki faktörleri en aza indirgenecek şekilde olmalıdır. Bu
hususta işletme hekimi gereği halinde analiz laboratuarından danışmanlık
almalıdır.
5 Analiz sonuçlarının kalite güvencesi
5.1 Kalite güvencesi
(1) Biyolojik materyaldeki tıbbi iş sağlığı ve toksikoloji analizleri (biyoizleme) en son teknolojik düzeye ve tıbbi iş sağlığı ve
toksikoloji analizleri kalite kıstaslarına uygun olmalıdırlar. Örnek alma, amaliz ve değerlendirme hekimlik mesleğinin icrası
kapsamında olup Hekimlik (Örnek) Meslek Tüzüğü Madde 5 (Alman Tabipler Gazetesi 1997; 94: C, Sayı 37, 1772-1780) uyarınca olan tıbbi kalite güvencesine tabidir. Kalite güvencesinin
uygulanmasıyla ilgili olarak ayrıca Federal Tabipler Birliğinin
yürürlükteki yönetmeliği uyarınca “Laboratuarda yapılan nicel
tayinlerin kalite güvencesi” şartlarına göndermede bulunulur.
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(2) Örneklerin hazırlanması (ön analiz aşaması) ve analiz için test
laboratuarlarının yeterliliğine ilişkin genel şartlar geçerlidir.
İşletme hekimi biyoizleme kapsamında harici analiz hizmetlerinden yararlanıyorsa, kendisinin görevlendirdiği laboratuarın
gerekli ihtisas bilgisine ve aletsel donanıma sahip olduğuna ve
en son teknolojiye uygun kalite güvence yöntemlerini uyguladığına dair kanaat getirmelidir. Ancak saptanan sonuçlar Alman İş
Tıbbı ve Çevre Tıbbı Kuruluşu (DGAUM) ile Tehlikeli Madde Hukukunun İcrasına Yönelik Eyaletlerin Ölçüm ve Test Kuruluşları
Akreditasyon Kurumu (AKMP) tarafından ortaklaşa verilmiş bir
akreditasyona sahip olan bir laboratuardan alınmışsa, bunların
doğru olduğu varsayılabilir. Tekil inceleme parametreleri için
DGAUM’un ilgili ring deneyine başarıyla katılınmış olduğuna
dair geçerli bir sertifikanın ibraz edilmesi zorunludur.
5.2 İşletme hekimi ile laboratuar işbirliği
İşletme hekimi örnek alma, saklama ve taşıma hususlarında hizmetine başvurulan laboratuarın şartlarına uymalıdır.
6 Değerlendirme ve sonuçlar
6.1 Analiz sonuçlarının laboratuar tarafından değerlendirilmesi
Biyoizlemenin analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve tutarlılığının
sınanması sorumlu laboratuarca yapılmalıdır. Laboratuar bunun için dahili
ve harici kalite güvencesine başvurur. Bu bağlamda analiz yönteminin kanıtlama sınırına da dikkat edilmelidir.
6.2 İşletme hekimi tarafından değerlendirme
İşletme hekimi analiz sonuçlarını madde 2.5’te anılan değerlerle karşılaştırarak değerlendirir. Bu değerlendirmede çalışma koşulları, madde
karakteristikleri (tehlikeli maddenin tokiskokinetiği) ve bireysel özellikler
olası etki faktörleri olarak dikkate alınırlar. Değerlendirme için inceleme
parametresinin tek bir ölçümü her zaman yeterli olmayacağından, inceleme sonucunun sağlaması için tekrar ölçümler gerekli olabilir.
6.3 Analiz sonuçlarının üçüncü şahıslara verilmesi ve hekimin
gizlilik yükümlülüğü
Biyoizlemenin analiz sonuçları kişisel bilgi niteliğinde olmalarından
dolayı hekimin gizlilik yükümlülüğüne tabidirler (Alman Ceza Kanunu Mad394
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de 203 Paragraf 1). Analiz sonuçları, ilgili kişinin rızası olmadan, ancak
anonimleştirilmiş halde üçüncü şahıslara verilebilirler. Ancak çalışanların
anonimliği koruyucu muayeneye eşlik eden özel durumlar (örn. tek kişilik
işyeri) veya ölçümler yoluyla ihlal edilmemelidir.
6.4 Biyoizlemenin değerlendirilmesinden çıkacak sonuçlar
(1) İşletme hekimi biyoizleme değerlendirmesini ilgili çalışanla istişare eder.
(2) Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 28 uyarınca olan tıbbi iş
sağlığı koruyucu muayeneleri çerçevesindeki biyoizlemenin sonuçları Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 31 uyarınca olan
tıbbi raporlarda göz önünde bulundurulmalıdırlar.
(3) Biyoizlemenin sonuçları madde 6.3’teki uyarılar saklı kalmak
kaydıyla risk değerlendirmesine dâhil edilirler. Gereği halinde
Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 19 uyarınca koruyucu tedbirler alınır.
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İşletme Güvenliği için Teknik Kurallar İGTK 2152
Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar TMTK 720
Tehlikeli Muhtemel Patlayıcı Ortamlar - Genel Hususlar (2 Haziran 2006 tarihli ve 103a sayılı Federal Resmi İlanlar ve Tebliğler Gazetesi)

Ön söz
Aşağıdaki teknik kurallar dokümanı hem İşletme Güvenliği için Teknik
Kurallar (İGTK) hem de Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar (TMTK) niteliğindedir.
Eldeki bu İşletim Güvenliği için Teknik Kurallar (İGTK 2152) dokümanı
teknoloji, iş sağlığı ve hijyeni bakımından en son bilgi düzeyinde olup,
iş araçlarının hazırlanması ve kullanılması konusunda ve denetlenmesi
gerekli tesislerin işletilmesi konusunda güvenli bilimsel bulguları yansıtmaktadır. Bu kurallar işletme güvenliği kurulu tarafından saptanmakta ve
Alman Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından Alman Federal Çalışma Gazetesinde ilan edilmektedirler. Teknik Kurallar dokümanı
tehlikelerin saptanması ve değerlendirilmesi ile uygun önlemlerin oluşturulması bakımından İşletim Güvenliği Yönetmeliğini somutlaştırmaktadır.
İşveren, örnek niteliğinde anılan tedbirleri uygulamak suretiyle İşletim
Güvenliği Yönetmeliği hükümlerine uyulması konusunda kendisinden beklenenleri sağladığı varsayılabilir. Ancak işveren başka bir çözümü tercih
ederse, yönetmelik şartlarının eşdeğer düzeyde sağlanmış olduğunu yazılı
olarak kanıtlamak durumundadır.
Eldeki bu Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar (TMTK 720) dokümanı teknoloji, iş sağlığı ve iş hijyeni bakımından en son bilgi düzeyinde olup,
bunlarla beraber, tehlikeli maddelerle ilgili işlerle, bunların sınıflandırılmasıyla ve işaretlenmesiyle ilgili güvenli bilimsel bulguları yansıtmaktadır.
Bu kurallar tehlikeli maddeler kurulu tarafından saptanmakta ve Alman
Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından Alman Federal Çalışma Gazetesinde ilan edilmektedirler. Teknik Kurallar dokümanı tehlikelerin saptanması ve değerlendirilmesi ile uygun tedbirlerin oluşturulması
bakımından Tehlikeli Madde Yönetmeliğini somutlaştırmaktadır. İşveren,
örnek niteliğinde anılan tedbirleri uygulamak suretiyle Tehlikeli Maddeler
Yönetmeliği hükümlerine uyulması konusunda kendisinden beklenenleri sağladığı varsayılabilir. Ancak işveren farklı bir çözümü tercih ederse,
Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğinde belirtilen şartların eşdeğer düzeyde
sağlanmış olduğunu tehlike değerlendirme dokümantasyonunda gerekçeleriyle açıklamak durumundadır.
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İçindekiler
1 Uygulama alanı
2 Kavramlar
2.1 Temel kavramlar
2.2 Patlama tehlikesi olan yerler
2.3 Risk değerlendirmesi ve tedbirlerin belirlenmesi için önemli olan
teknik güvenlik tanım büyüklükleri
3 Patlama risklerinin fark edilmesi ve bunlardan kaçınma
1 Uygulama alanı
(1) Bu teknik kurallar dokümanı, tehlikeli muhtemel patlayıcı ortam oluşturabilecek maddelerden kaynaklanan patlama risklerinin değerlendirilmesi ve uygun koruyucu tedbirlerin seçilmesi
ve uygulanması için geçerlidir.
(2) Bu teknik kurallar dokümanı, atmosferik koşullar dışındaki koşullar altındaki (yüksek hava basıncı, yüksek sıcaklık) patlayıcı
karışımlardan veya havadan başka tepkime paydaşlarından ve
de kimyasal bakımdan kararsız olan maddelerden kaynaklanan
risklerden kaçınmak için olan tedbirlerin değerlendirilmesi için
geçerli değildir.
(3) Bu teknik kurallar dokümanının metninde vurgulanmış olan
açıklamalar, işveren/işletmeci tarafından derinlemesine ele
alınmayı gerektiren özel durumları tarif etmektedirler. Bu teknik kurallar dokümanın metninde vurgulanmış olan notlar konunun daha ayrıntılı açıklanmasına yararlar.
2 Kavramlar
2.1 Temel kavramlar
(1) Yanıcı madde, ateşlendiğinde havayla ekzotermik tepkimeye
girebilen gaz, buhar, akışkan, katı haldeki bir madde veya bunların karışımlarıdır.
(2) Normal işletim, iç araçlarının veya tesislerin ve bunların donanımlarının tasarım parametreleri içinde kullanıldıkları veya
çalıştırıldıkları durumdur.
Not: Muayene ve bakım olduğu gibi, küçük miktarlarda yanıcı maddelerin açığa çıkması da normal işletim kapsamında olabilir,
örn. maddelerin küçük miktarda aşığa çıkması,
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• Etkili olması taşınan akışkan tarafından ıslatılmış olmasına
bağlı olan contalardan veya
• İşletmede mutat arızalardan (örn. bir çuvalın doldurma düzeneğinden kayıp düşmesi) kaynaklanabilir.
Ancak onarım veya sistemin kapatılmasını gerektiren arızalar (örn. contaların, pompaların veya flanşların devre dışı
kalması veya kaza sonucunda madde açığa çıkması) normal
işletim kabul edilmez.
(3) Patlayıcı karışım, ateşleme gerçekleştikten sonra yanma sürecinin yanmamış karışımın tamamına aktarıldığı, gazlardan,
buharlardan, sislerden veya tozlardan oluşan bir karışımdır.
(4) Patlayıcı ortam, ortam koşulları altında ateş alma gerçekleştikten sonra yanma sürecinin yanmamış olan karışımın tamamına
aktarıldığı, hava ile yanıcı gazlardan, buharlardan, sislerden
veya tozlardan oluşan bir karışımdır. Bu teknik kurallar dokümanı anlamında ortam koşulları 0,8 ila 1,1 bar toplam basınç
ve -20°C ila + 60°C karışım sıcaklıklarıdır.
Not: “Yanmamış karışımın tamamına aktarılma” bir tepkimenin
kendiliğinden yayılması şeklinde anlaşılmalıdır.
(5) Tehlikeli muhtemel patlayıcı ortam, çalışanların ve üçüncü
şahısların güvenliğinin ve sağlığının korunmasının idamesi için
özel koruyucu tedbirler alınmasını gerektirecek miktarda oluşan (tehlikeli miktar) patlayıcı ortamdır.
(6) Bu teknik kurallar dokümanı anlamındaki patlama, sıcaklık artışının, basınç artışının veya ikisinin birden eşzamanlı olarak
eşlik ettiği ani bir oksitlenme tepkimesidir.
(7) Deflagrasyon, ses hızının altında olan bir hızla ilerleyen bir patlamadır.
(8) Detonasyon, ses hızının üzerinde bir hızla ilerleyen patlamadır;
belirgin özelliği şok dalgası oluşturmasıdır.
(9) Patlama bölgesi, içinde patlama olabilecek hava içindeki bir
yanıcı maddenin yoğunluğunun (madde miktarı oranı) bulunduğu yerdir.
(10) Bir toz döküntüsünün kendiliğinden ateşlenmesi, tozların oksitlenme veya parçalanma tepkimesinin ısı üretme hızının ortamın ısı kaybetme hızından daha büyük olmasından kaynaklanan, tozların ateşlenmesidir.
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(11) Hibrit karışım, havanın farklı madde hallerindeki yanıcı maddelerle oluşturduğu karışımdır. Hibrit karışımlara örnek olarak
metan ve kömür tozunun havayla karışımı veya benzin buharı
ve benzin damlacıklarının havayla karışımı verilebilir.
2.2 Patlama tehlikesi olan yerler
(1) Patlama tehlikesi olan yer, içinde tehlikeli muhtemel patlayıcı
ortam oluşabilecek olan bir yerdir. Patlayıcı ortamın artık özel
korunma tedbiri gerektirecek bir miktarda mevcut olmadığı bir
yer, patlama tehlikesi olan yer kabul edilmez.
(2) Bölge ayrımı
Patlama tehlikesi olan yerler, tehlikeli muhtemel patlayıcı ortam oluşma sıklığına ve süresine göre bölgelere ayrılırlar. Bu
ayrım, özellikle tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamın ateşlenmesinden kaçınmak üzere tedbirlerin belirlenmesi için temel
oluşturur.
(3) Bölge 0
İçinde hava ve yanıcı gazlardan, buharlardan veya sislerden
oluşan karışım şeklindeki tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamın
sürekli, uzun süreli veya sıkça mevcut olduğu bölgedir.
Not: “Sıkça” kavramı “zaman bakımından ağırlıklı olarak” şeklinde
kullanılır.
(4) Bölge 1
İçinde hava ve yanıcı gazlardan, buharlardan veya sislerden
oluşan bir karışım şeklindeki tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamın normal işletimde ara sıra oluşabildiği bölgedir.
(5) Bölge 2
İçinde hava ve yanıcı gazlardan, buharlardan veya sislerden
oluşan bir karışım şeklindeki tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamın normal işletimde oluşmadığı veya ancak kısa süreli oluştuğu bölgedir.
Not: Bu aynı zamanda, tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamın ender
olarak ve ancak kısa süreli ortaya çıktığı anlamına gelir.
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(6) Bölge 20
İçinde, hava içindeki yanıcı tozun bir bulut şeklinde bulunduğu
tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamın sürekli, uzun süreli veya
sıkça mevcut olduğu bölgedir.
Not: “Sıkça” kavramı “zaman bakımından ağırlıklı olarak” şeklinde
kullanılır.
(7) Bölge 21
İçinde, hava içindeki yanıcı tozun bir bulut şeklinde olduğu
tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamın normal işletimde ara sıra
oluşabildiği bölgedir.
(8) Bölge 22
İçinde, hava içindeki yanıcı tozun bir bulut şeklinde olduğu
tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamın normalde oluşmadığı
veya ancak kısa süreli oluştuğu bölgedir.
Not: Bu aynı zamanda, tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamın ender
olarak ve ancak kısa süreli ortaya çıktığı anlamına gelir.
(9) Yanıcı toz tabakaları, çökeltileri ve birikintileri, tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamın oluşmasına neden olabilecek diğer her
neden gibi göz önünde bulundurulmalıdır.
2.3 Risk değerlendirmesi ve tedbirlerin belirlenmesi için önemli
olan teknik güvenlik tanım büyüklükleri
(1) Alevlenme noktası, bir akışkanın belirlenmiş deney koşulları
altında etkili bir ateşleme kaynağı ile temas etmesi halinde
derhal alev oluşabilecek miktarda yanıcı gaz veya yanıcı buhar
bırakabildiği en düşük sıcaklıktır.
(2) Patlama noktaları: Yanıcı bir akışkanın alt patlama noktası
(APN) veya üst patlama noktası (ÜPN), havayla olan karışım
içindeki doymuş buhar yoğunluğunun (madde miktarı oranı) alt
veya üst patlama sınırına ulaştığı sıcaklıktır. Saf maddelerde
ve azeotrop karışımlarda patlama noktaları ve buhar basıncı
eğrisi yardımıyla patlama sınırları belirlenir.
(3) Patlama sınırları patlama aralığının sınırlarıdır. Alt patlama sınırı (APS) veya üst patlama sınırı (ÜPS), gazlardan, buharlardan,
sislerden ve/veya tozlardan oluşan bir karışım içindeki yanıcı
maddenin, ateş aldıktan sonra ateşleyici kaynaktan bağımsız
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olan bir alevin kendi başına ilerleyemeyeceği yoğunluğunun
(madde miktarı oranı) alt veya üst sınır değeridir.
(4) Oksijen sınır yoğunluğu (OSY) bir yanıcı maddenin havayla ve
içinde patlama olmayacak inert gaz veya toz ile oluşturduğu bir
karışım içindeki azami oksijen yoğunluğudur (madde miktarı
oranı); belirlenmiş deney koşulları altında tayin edilir.
(5) Asgari ateşleme enerjisi (AAE) belirlenmiş deney koşulları altında, bir kondansatör içinde depolanan ve deşarj olduğunda
bir patlayıcı ortamın ateşlenmeye hazır karışımını ateşlemeye
yetecek olan en küçük elektrik enerjisidir.
(6) Ateşleme sıcaklığı (bir yanıcı gazın veya bir yanıcı akışkanın)
gaz/hava veya buhar/hava karışımı şeklindeki bir yanıcı maddenin ateşlenmesinin gerçekleştiği sıcak bir yüzeyin belirlenmiş deney koşulları altında saptanan en düşük sıcaklığıdır.
(7) Patlayıcı bir ortamın asgari ateşleme sıcaklığı, yanıcı bir gazın veya yanıcı bir akışkanın buharının veya bir toz bulutunun
ateşleme sıcaklığıdır; belirlenmiş deney koşulları altında tayin
edilir.
(8) Bir toz tabakasının asgari ateşleme sıcaklığı, toz tabakasının
ateş aldığı bir sıcak yüzeyin belirlenmiş deney koşulları altında
saptanmış olan en düşük sıcaklığıdır.
(9) Bir toz bulutunun asgari ateşleme sıcaklığı, tozun havayla oluşturduğu ateşlenmeye hazır karışımın ateş aldığı bir sıcak yüzeyin belirlenmiş deney koşulları altında saptanmış olan en düşük
sıcaklığıdır.
(10) Kor sıcaklığı 5 mm kalınlığındaki bir toz tabakasının asgari
ateşleme sıcaklığıdır.
(11) Kömürleme noktası, bir tozun, yanıcı buharın veya gaz haldeki ürünlerin (“kömürleme gazı”) bir döküntünün üzerindeki
hava sahası içinde küçük bir alevle ateş alabilecekleri en düşük
sıcaklıktır.
(12) Patlama basıncı (pex), belirli bir bileşimdeki patlayıcı ortamın
bir kapalı kap içindeki patlaması esnasında belirlenmiş deney
koşulları altında saptanan basınçtır. Azami patlama basıncı
(pmax) yanıcı madde oranlarının değişiminde saptanan en büyük
patlama basıncıdır.
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(13) Zamana bağlı azami basınç artışı ((dp/dt)max) belirlenmiş deney koşulları altında, yanıcı madde oranlarının değişiminde,
patlayıcı bir ortamın patlaması sırasında ortaya çıkan, kapalı
bir kap içindeki zamana bağlı olarak saptanan en yüksek basınç
artışıdır.
3 Patlama risklerinin fark edilmesi ve bunlardan kaçınma
(1) İşveren, Alman İş Güvenliği Yasasının 5‘inci maddesince olan
yükümlülüğü kapsamında çalışanlarının patlamalardan kaynaklanan risklerini saptamak, değerlendirmek ve gerekli koruyucu
tedbirleri belirlemek zorundadır. Bu bağlamda aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:
1. Katı, akışkan, gaz veya toz haldeki maddelerin işletme koşullarında mevcut olup olmadıkları veya bunların göz önünde bulundurulan işletme koşulları altında oluşmalarının olanaklı olup olmadığı araştırılmalıdır. Bununla ilgili olarak bkz.
İGTK 2152 Bölüm 1/TMTK 721.
2. Eğer yanıcı maddeler işletme koşulları altında mevcutsalar
veya oluşabileceklerse, bu yanıcı maddelerin açığa çıkma
türüne bağlı olarak bir patlayıcı ortam oluşmasının beklenti
dahilinde olup olmadığı tespit edilmelidir. Bununla ilgili olarak bkz. İGTK 2152 Bölüm 1/TMTK 721.
3. Beklenti dahilindeki patlayıcı ortam miktarlarının yerel koşullar ve işletme koşulları altında tehlikeli olup olmadıkları
değerlendirilmelidir. Bununla ilgili olarak bkz. İGTK 2152 Bölüm 1/TMTK 721.
4. Tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamın oluşması olanaklıysa,
No. 5 ve 7 altında belirtilen koruyucu tedbirler alınmalıdır.
5. Tercihen patlayıcı ortam oluşturması olanaklı olmayan maddeler ve preparatlar kullanılmalıdır.
En son teknik düzeye göre bu olanaklı değilse, tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamın oluşması engellenmeli veya sınırlandırılmalıdır.
Tehlikeli muhtemel patlayıcı ortam, en son teknik düzeye
göre olanaklar dahilinde tehlikesizce bertaraf edilmelidir.
6. Eğer tehlikeli muhtemel patlayıcı ortam No. 5 altında anılan
tedbirlerle güvenli olarak engellenemiyorsa, işveren:
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a) tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamın ortaya çıkma olasılığını
ve süresini,
b) elektrostatik boşalma dahil olmak üzere, ateşleme kaynağının mevcut olması veya ortaya çıkması ve etkili olması olasılığını ve
c) patlamaların beklenen sonuçlarını değerlendirmelidir; özel
yerel koşullar ile mutat ölçüyü (bununla ilgili olarak bkz.
İGTK 2152 Bölüm 1 Eki/TMTK 721 Eki) aşağı veya yukarı yönde aşan patlama riskleri göz önünde bulundurulmalıdır.
7. İşveren No. 6 altında anılan değerlendirme temelinde çalışanların korunması için gerekli tedbirleri belirlemelidir:
a) Tehlikeli muhtemel patlayıcı ortam oluşmasını önleyen veya
sınırlayan tedbirler (patlayıcı ortamdan kaçınma) Bununla
ilgili olarak bkz. İGTK 2152 Bölüm 2/TMTK 722.
b) Tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamın ateşlenmesini engelleyen tedbirler (elektrostatik boşalma dâhil olmak üzere,
etkili ateşleme kaynaklarından kaçınma).
c) Bir patlamanın etkilerini sakıncasız olacak bir ölçüde sınırlandıran tedbirler (yapısal patlama güvenliği).
Genelde No. 7a) uyarınca olan tedbirlere güvenlik tekniği
açısından öncelik verilmelidir. Bundan dolayı öncelikle, bu
tedbirlerin amaca uygun olarak uygulanıp uygulanamayacakları veya ne derecede uygulanabilecekleri düşünülmelidir. Bu düşünce sonucunda tatmin edici bir çözüme ulaşılamazsa, bilirkişi takdiri doğrultusunda No. 7b) veya No. 7c)
uyarınca olan tedbirler veya No. 7a), 7b) ve 7c) uyarınca
olan tedbirlerin uygun kombinasyonları uygulanmalıdır. No.
7b) uyarınca olan tedbirlerin belirlenmesinde patlama riski
olan yerler bölgelere ayrılmalıdır (bununla ilgili olarak bkz.
BMTK 2152 Bölüm 1/TMTK 721).
(2) Paragraf 1 uyarınca olan karar süreci, bir patlamanın mutat
ölçüyü aşmayan etkilerinin söz konusu olduğu duruma ilişkin
olarak bir sorgulama şeması şeklinde Şekil 1’de grafik olarak
gösterilmiştir.
(3) Gerekli patlamadan korunma tedbirleri, kendi içinde çelişki
doğurmayan bir patlamadan korunma konsepti çerçevesinde
seçilmeli ve değerlendirilmelidir. Alınan tedbirler bir patlamadan korunma dokümanında belgelendirilmelidir.
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Şekil 1: Patlama risklerinin fark edilmesi ve bunlardan kaçınma için
sorgulama şeması
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İşletim Güvenliği için Teknik Kurallar
İGTK 2152
Bölüm 1
Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar
TMTK 721
Tehlikeli Muhtemel Patlayıcı Ortamlar
- Patlama Riskinin Değerlendirilmesi (2 Haziran 2006 tarihli be 103a sayılı Federal Resmi İlanlar ve Tebliğler Gazetesi)

Ön söz
Aşağıdaki teknik kurallar dokümanı hem İşletme Güvenliği için Teknik
Kurallar (İGTK) hem de Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar (TMTK) niteliğindedir.
Eldeki bu İşletim Güvenliği için Teknik Kurallar (İGTK 2152) dokümanı
teknoloji, iş sağlığı ve hijyeni bakımından en son bilgi düzeyinde olup,
iş araçlarının hazırlanması ve kullanılması konusunda ve denetlenmesi
gerekli tesislerin işletilmesi konusunda güvenli bilimsel bulguları yansıtmaktadır. Bu kurallar işletme güvenliği kurulu tarafından saptanmakta ve
Federal Ekonomi ve Çalışma Bakanlığı tarafından Federal Çalışma Gazetesinde ilan edilmektedir. Teknik Kurallar dokümanı risklerin saptanması
ve değerlendirilmesi ile uygun önlemlerin oluşturulması bakımından İşletim Güvenliği Yönetmeliğini somutlaştırmaktadır. İşverenin, örnek niteliğinde anılan önlemleri uygulamak suretiyle İşletim Güvenliği Yönetmeliği hükümlerine uyulması konusunda kendisinden beklenenleri sağladığı
varsayılabilir. Ancak işveren başka bir çözümü tercih ederse, yönetmelik
şartlarının eşdeğer düzeyde sağlanmış olduğunu yazılı olarak kanıtlamak
durumundadır.
Eldeki bu Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar (TMTK 721) dokümanı teknoloji, iş sağlığı ve iş hijyeni bakımından en son bilgi düzeyinde olup,
bunlarla beraber, tehlikeli maddelerle ilgili işlerle, bunların sınıflandırılmasıyla ve işaretlenmesiyle ilgili güvenli bilimsel bulguları yansıtmaktadır.
Bu kurallar tehlikeli maddeler kurulu tarafından saptanmakta ve Alman
Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından Alman Federal Çalışma
Gazetesinde ilan edilmektedir. Teknik Kurallar dokümanı risklerin saptanması ve değerlendirilmesi ile uygun önlemlerin oluşturulması bakımından
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Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğini somutlaştırmaktadır. İşveren, örnek niteliğinde anılan önlemleri uygulamak suretiyle Tehlikeli Madde Yönetmeliği
hükümlerine uyulması konusunda kendisinden beklenenleri sağladığı varsayılabilir. Ancak işveren farklı bir çözümü tercih ederse, Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğinde belirtilen şartların eşdeğer düzeyde sağlanmış olduğunu tehlike değerlendirme dokümantasyonunda gerekçeleriyle açıklamak
durumundadır.
İçindekiler
1 Uygulama alanı
2 İlkeler
2.1 Genel hususlar
2.2 Muhtemel Patlayıcı Ortam
2.3 Patlama Riski
3 Değerlendirme ölçütleri
3.1 Genel hususlar
3.2 Muhtemel patlayıcı ortamın oluşumunun değerlendirilmesi
3.3 Muhtemel patlayıcı ortamın miktarının saptanması
3.4 Muhtemel patlayıcı ortamın risk derecesinin ve patlama etkilerinin değerlendirilmesi
3.4.1 Muhtemel patlayıcı ortamın risk derecesinin değerlendirilmesi
3.4.2 Patlama etkilerinin değerlendirilmesi
1 Uygulama alanı
İGTK 2152 dokümanının bu bölümü/TMTK 721 dokümanı muhtemel
patlayıcı ortamdan doğan patlama risklerinin değerlendirilmesine ilişkin
şartları somutlaştırmaktadır.
2 İlkeler
2.1 Genel hususlar
Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 7 ve 12 uyarınca tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamın oluşumu güvenli olarak engellenemiyorsa, işveren
İşletim Güvenliği Yönetmeliği Madde 3 Fıkra 2 uyarınca
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1. tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamın ortaya çıkma olasılığını
ve süresini,
2. elektrostatik boşalma dahil olmak üzere, ateşleme kaynağının mevcut olması veya ortaya çıkması ve etkili olması olasılığını ve
3. patlamaların beklenebilecek etkilerinin ne boyutta olacağını
takdir etmek durumundadır.
Bu değerlendirme somut olarak yerel koşullara ve işletme koşullarına
dayandırılmak zorundadır.
2.2 Muhtemel Patlayıcı Ortam
(1) Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis (sıvı damlacıkları, aerosoller)
veya toz (katı madde parçacıkları) halinde ince bir şekilde dağınık olarak bulunduğu (yüksek dağılım derecesi) ve hava ile
oluşturdukları karışım içindeki yoğunluklarının patlama sınırlarında bulunduğu ortamlarda patlayıcı ortamlar oluşur.
Not: Patlamalarda alevler, yüksek sıcaklıklar ve çoğu kez yüksek
basınçlar ile yüksek basınç artış hızları ortaya çıkmaktadır. Bu
sırada kişiler yaralanabilir, bina ve tesis kısımları tahrip olabilir, yanıcı maddeler alev alabilir (dolaylı yangın).
(2) Muhtemel patlayıcı ortam, eğer alevlenmesi halinde çalışanların veya üçüncü şahısların güvenliğine ve sağlığına zarar verebilecekse ve bundan dolayı özel korunma önlemlerinin alınması
gerekiyorsa, riskli miktarda mevcut demektir (tehlikeli muhtemel patlayıcı ortam).
2.3 Patlama Riski
(1) Aşağıdaki dört koşul aynı anda sağlanıyorsa, patlamalar ve bunların riskli etkileri ortaya çıkabilir:
1. Yanıcı maddelerin dağılım derecesinin yüksek olması,
2. Yanıcı maddelerin havadaki yoğunluğunun patlama sınırları
içinde olması,
3. Tehlikeli miktarda patlayıcı ortamın mevcut olması,
4. Etkili bir ateşleme kaynağı.
Not 1: Eğer damlacık veya parçacık boyutu 1 mm dolaylarındaysa,
sis ve tozların dağılım derecesi patlamanın meydana gelmesi
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için başlı başına yeterli olabilir. Pratikte karşılaşılan çok sayıdaki sis, aerosol ve tozların parçacık boyutu 0,1 ile 0,001 mm
arasındadır. Gaz veya buhar halindeki maddelerde doğaları gereği yeterli dağılım derecesi mevcuttur.
Not 2: Eğer yeterli derecede dağılmış olan yanıcı maddenin havadaki yoğunluğu bir asgari değeri (alt patlama sınırı) aşarsa, bir
patlama olması olasıdır. Yoğunluk bir azami değeri (üst patlama sınırı) aştıktan sonra patlama olması artık olası değildir.
Not 3: Yanıcı bir sıvı üzerinde patlayıcı bir atmosfer ancak sıvı yüzeyindeki sıcaklığın bir asgari değeri (krş. madde 3.2) aşması
halinde oluşabilir.
Not 4: Patlamanın oluşması için etkili bir ateşleme kaynağının
mevcut olması zorunludur. Ateşleme kaynaklarının etkinliği,
yani patlayıcı ortamı ateşleme kabiliyeti, başta ateşleme kaynağının enerjisine ve patlayıcı ortamın özelliklerine bağlıdır.
Atmosferik koşullardan farklı olan koşullar altında patlayıcı
karışımların alev alması için ölçüt olan özellikler değişmektedir, örn. oksijen oranı yüksek olan karışımların asgari ateşleme
enerjisi düşmektedir.
(2) Atmosfer koşullarından farklı olan koşullar için patlama sınırlarının değiştiğine dikkat edilmelidir. Patlama sınırları arasındaki yoğunluk sahası genelde karşımın artan basıncıyla ve
artan sıcaklığıyla genişlemektedir. Oksijenli karışımlardaki üst
patlama sınırları havayla olan karışımlarda olduğundan çok
daha yüksektir, hatta bazı kimyasal bakımdan kararsız olan
maddelerde (örn. asetilen ve etilen oksit) belli koşullar altında üst patlama sınırı yoktur. Bu türden maddeler hava veya
oksijen olmaksızın da alev alma yoluyla ekzotermik tepkimeleri başlatılabilirler.
(3) Tozlarda patlama sınırları uygulanırken, çökelmiş olan tozun
havlanmasının ve havalanmış tozun çökmesinin toz yoğunluğunu aşırı derecede değiştirebileceğine dikkat edilmelidir. Örneğin tozun havalanmasından dolayı patlayıcı atmosfer oluşması
olanaklıdır. Diğer yandan, yoğunluğu başlangıçta üst patlama
sınırının üzerinde olan havalanmış tozun bir kısmının çökmesiyle de patlayıcı ortam oluşabilir.
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3 Değerlendirme ölçütleri
3.1 Genel hususlar
(1) Patlama riskinin değerlendirilmesinde, halihazırda muhtemelen mevcut olan bir patlayıcı ortamın ateş almasının her zaman
olası olduğu varsayımından hareket edilmelidir. Dolayısıyla,
yapılan değerlendirme ateşleme kaynaklarının mevcut olup olmadığı sorusundan bağımsızdır.
(2) Patlama güvenliğine ilişkin teknik karakteristik büyüklüklerinin genelde ortam koşulları için tanımlanmış olduklarına dikkat
edilmelidir.
(3) Eğer ilgili karakteristik büyüklükler belli değillerse, bunların
saptanması zorunludur.
3.2 Muhtemel patlayıcı ortamın oluşumunun değerlendirilmesi
(1) Muhtemel patlayıcı ortamın oluşması, değerlendirilecek iş araçlarının veya tesislerin içi ve çevreleri için değerlendirilmelidir.
(2 Muhtemel patlayıcı ortamın oluşumunun değerlendirilmesi,
maddelerin özellikleriyle ve bunların patlayıcı atmosfer oluşturabilecek gazlarının, buharlarının, sislerinin veya tozlarının
mevcut olduğu veya açığa çıkarabileceği olası işleme durumlarıyla ilişkilidir.
(3) Bu bağlamda maddelerin aşağıdaki özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır:
1. Tüm maddelerde:
Alt ve üst patlama sınırı,
2. Sıvılarda:
Alevlenme noktası veya alt patlama noktası (APN) ve üst
patlama noktası (ÜPN), işleme sıcaklığındaki veya ortam sıcaklıklarındaki doymuş buhar basıncı,
3. Tozlarda:
Tane büyüklüğü dağılımı ve yoğunluk, nem, kömürleşme
noktası
(4) Bunların ötesinde maddelerin işleme durumları dikkate alınmalıdır:
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1. Tüm maddelerde:
Kullanımı sırasında ortaya çıkan veya hakim olan yanıcı
maddelerin azami (duruma göre asgari) yoğunlukları.
2. Sıvılarda ve sislerde:
a) Bir sıvının işlenmesinin türü (örn. bir sıvı ışınını püskürtme,
fışkırtma ve yarma, buharlaştırma ve yoğunlaştırma). Sıvılar
damlacık şeklinde dağılıyorsa, örn. püskürtülüyorsa, alt patlama noktasının (APN) altında olan sıcaklıklarda dahi patlayıcı atmosfer oluşacağı hesaba katılmalıdır. Sislerde, sıvının
yüksek sıcaklıklardaki buhar basıncından dolayı maddenin
riskli özellikleri buhar/hava karışımı değerlerine yaklaşabilir.
b) Azami (duruma göre asgari) işleme veya ortam sıcaklıkları.
Örneğin azami işleme sıcaklığı sıvının APN’si üzerindeyse,
patlayıcı buhar/hava karışımları mevcut olabilir. Söz konusu
APN bilinmediği sürece, aşağıdaki iki durumda aşağıda gösterildiği gibi tahmin edilebilir:
- saf, halojen olmayan sıvılarda alevlenme noktasının 5 K altında,
- halojen bileşen içermeyen çözücü madde karışımlarında alevlenme noktasının 15 K altında.
3. Tozlarda:
Toz/hava karışımlarının veya toz çökeltilerinin (krş. madde
2.2) mevcut olması veya oluşması, ör. öğütme, eleme, sevk
etme, doldurma, boşaltma, taşlama ve kurutma sırasında.
3.3 Muhtemel patlayıcı ortamın miktarının saptanması
(1) Madde 3 altındaki 3.2 bendinde anılan madde özelliklerine ek
olarak, gereksinimlere göre aşağıdakiler göz önünde bulundurulmalıdır:
1. Gazlarda ve buharlarda:
Hava ve difüzyon katsayısıyla orantılı yoğunluk oranı,
2. Sıvılarda:
Buharlaşma katsayısı.
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Açıklamalar: Bütün yanıcı sıvıların buharlarının yoğunluğu aynı sıcaklıktaki havanın yoğunluğundan büyüktür.
Gazların yoğunluğu genel olarak havanın yoğunluğundan büyüktür (asetilen, amonyak, hidrojen siyanit, etilen, karbon
monoksit, metan ve hidrojen gibi maddeler hariç). Gazla ve
buharlar ne kadar ağırlarsa, o kadar hızlı aşağı çökerler ve bu
sırada ortamda mevcut olan havayla giderek daha fazla karışırlar.
Bir kez oluşmuş olan karışımın hafif ve ağır bileşenlerine ayrıştırılması yalnız yerçekimi nedeniyle bile olanaksızdır. Ağır bulutlar
aşağı çökerler ve yayılırlar. Bunlar uzun mesafeleri “sürünerek”
kat edebilirler ve başka bir yerde alev alabilirler.
Bunlarda, bir sıvı üzerinde oluşan buhar/hava karışımının yoğunluğunun, sıvının sıcaklıkla ilişkili doymuş buhar basıncıyla
sınırlı olduğuna dikkat edilmelidir. Buna göre, örn. hekzan buharının havaya göre olan yoğunluğu (yoğunluk oranı) 2,97 değerindedir. Ancak hekzan 20°C’de ancak 0,16 bar doymuş buhar
basıncına sahip olduğundan, sıvı üzerinde oluşan buhar/hava
karışımının havaya göre olan yoğunluğu aşağıdaki gibi hesaplanır: 2,97 x 0,16 + (1 - 0,16) = 1,3.
Havadan daha hafif olan gazlar, yoğunlukları ne kadar azsa, o
kadar hızlı yükselirler; bu sırada havayla giderek daha fazla
karışırlar.
Difüzyon katsayısı, ancak ortamda kayda değer hava akımı
mevcut olmadığında patlayıcı atmosferin miktarını belirleyen
bir büyüklüktür (bununla ilişkili olarak bkz. ayrıca 2. paragraf).
(2) Maddelerin paragraf 1’e göre dikkate alınacak özelliklerinden
başka, yerel özellikler ve işletme özellikleri dikkate alınmalıdır:
1. Tüm maddelerde:
a) Gaz geçirmeyen, sıvı geçirmeyen veya toz geçirmeyen kaplar veya açık kaplar içindeki maddelerin kullanım tarzları,
örn. sevkiyat ve boşaltma.
b) Vanalar, sürgüler, boru bağlantıları, pompalar vs. gibi yerlerden açığa çıkma olanağı.
c) Doldurma ve boşaltma koşulları ile diğer ortam koşulları.
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Açıklama: Havalandırmanın etki etmediği alanlarda, örn. çukur, kanal
ve kuyu gibi havalandırılmamış ve alçakta olan bölgelerde, yanıcı maddelerin veya karışımların mevcut olacağı göz önünde
bulundurulmalıdır.
2. Gazlarda ve buharlarda:
Küçük hava hareketleri (doğal cereyan, kişilerin dolaşması,
termik konveksiyon) dahi havayla karışmalarını büyük ölçüde hızlandırabilir.
3. Sıvılarda:
Buharlaşma yüzeyinin büyüklüğü, işleme sıcaklığı, sıvıların
püskürtülmesi veya fışkırtılması.
4. Tozlarda:
Tercihen yatay veya hafif eğimli yüzeylerde toz çökeltilerinin oluşması (krş. İGTK 2152, Bölüm 2, madde 2.6/TMTK
722, madde 2.6), tozların havalanması.
3.4 Muhtemel patlayıcı ortamın risk derecesinin ve patlama
etkilerinin değerlendirilmesi
3.4.1 Muhtemel patlayıcı ortamın risk derecesinin değerlendirilmesi
(1) Madde 3 altındaki 3.2 bendinde anılan madde özelliklerine ek
olarak, gereksinimlere göre aşağıdakiler göz önünde bulundurulmalıdır:
• Azami patlama basıncı,
• Azami zamana bağlı basınç artışı,
• Şiddetli patlama sınırları veya şiddetli patlama eğilimi.
(2) Bunun ötesinde, yerel koşullar ve işletme koşulları göz önünde
bulundurulmalıdır, özellikle de patlayıcı ortam miktarı ve bunu
çevreleyen ortamın türü, örn. kap içinde, az ya da çok kapalı
olan mekanlarda, çukur içinde, kanal içinde ve açık havada.
Açıklama 1: 10 litreden fazla olan bileşik patlayıcı ortam kapalı mekanlarda, mekan boyutundan bağımsız olarak, esasen tehlikeli muhtemel patlayıcı ortam olarak görülmelidir (bkz. ayrıca
madde 3.3). Daha küçük miktarlar da, eğer çok yakınlarında
insanlar bulunuyorsa, doğrudan riskli olabilirler. 100 m³’den
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küçük olan mekanlarda da 10 litreden küçük olan miktarlar doğrudan riskli olabilirler. Bu türden mekanlarda, mekan
hacminin on binde birinden fazla olan patlayıcı atmosferin
doğrudan riskli olduğu pratik kuralına dayanılarak kabaca bir
tahminde bulunulabilir, yani buna göre örn. 80 m³ hacmindeki
bir mekanda 8 litreye karşılık gelir. Ancak bundan yola çıkarak mekanın tamamının patlama riski altında olduğu sonucuna
varılamaz. Yalnızca tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamın ortaya çıkabileceği bölüm patlama riski olan alan sayılır. Ancak
bir patlamanın etkileri bunun ötesine geçebilir, bu göz önünde
bulundurulmalıdır.
Açıklama 2: Çoğu yanıcı tozlarda zeminin tamamına eşit olarak yayılmış ve kalınlığı 1 mm’den az olan bir toz çökeltisi, havalandığında normal yükseklikteki bir mekanı patlayıcı toz/hava
karışımıyla tamamen doldurmaya yeterlidir. Birinci patlamanın
sonucunda çökmüş olan toz havalanabilir ve artçı patlamalara neden olabilir. Risk değerlendirmesinde bu durum özellikle
dikkate alınmalıdır, çünkü bu durumda patlayıcı toz/hava karışımları ve etkili ateşleme kaynakları eş zamanlı olarak ortaya
çıkmaktadırlar.
Açıklama 3: Açık havada hangi miktarda patlayıcı ortamın riskli sayılacağı yalnız münferit duruma göre ayrı ayrı tahmin edilebilir.
Açıklama 4: Patlayıcı ortam, olası bir patlama basıncına dayanamayacak olan kaplar içinde bulunuyorsa, örneğin patlama sırasında
parça tesirinden doğacak riskten dolayı, yukarıda belirtilenden
çok daha az olan miktarlar riskli sayılacaktır. Bunun için bir alt
sınır verilemez.
3.4.2 Patlama etkilerinin değerlendirilmesi
(1) Tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamın oluşmasından ve ateşleme kaynaklarının etkili olmasından kaçınmak, bir patlamanın
etkilerinin boyutlarını azaltmaya göre daha önceliklidir. Tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamın patlaması durumunda daima
büyük maddi hasar ve yaralanmadan ölüme kadar varabilecek
kayıplar beklenmelidir. Dolayısıyla değerlendirme sürecinde
patlamanın etkilerinin ayrıca ele alınması genelde gerekli olmamaktadır. Bundan bağımsız olarak, bir patlamanın sınırlı fiziksel etkileri (örn. alevlerin yayılması ve ısı yayılması, basınç
etkileri, şiddetli patlama olması olanakları) incelenmelidir.
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Özel yerel koşullar dikkate alınmalıdır. Bir patlama sonucunda
çevrede de başka riskli veya yanıcı maddelerin açığa çıkabileceği veya alev alabileceği etkiler ortaya çıkabilir.
Açıklama 1: Patlayıcı atmosfer içinde yayılan alevler, patlayıcı atmosferin alev almadan önceki hacminden on kat daha büyük olan
bir hacme ulaşabilirler. Dolayısıyla bir yöne doğru olan alev
yayılmasında bu ölçüde alev dillerinin olabileceği hesaba katılmalıdır.
Açıklama 2: Uzun kesitli kaplarda veya boru hatlarında şiddetli patlama olması riski vardır. Şiddetli patlama dalgaları, engellerle
karşılaştıklarında tahrip edici bir etkiye sahip olurlar.
(2) Alınacak önlemler için kapsam ve tür olarak beklenen ölçüden
fazla veya az olabilecek patlama etkisi veya riski göz önünde
bulundurulabilir veya bulundurulmak zorundadır.
Not 1: İnsanların toplu olarak bulundukları yerler (kantin vb.),
trafiğin yoğun olduğu yerler (caddeler, yoğun kullanılan merdivenler, kaçış yolları vb.), konut ve büyük büro mekanları riskli
bölge içinde bulunuyorlarsa veya patlama sonucunda oluşacak
hasarın büyük ölçekli olması bekleniyorsa, etki, beklenen ölçüden fazla olabilir. Bu özel durumlarda henüz tesisin projelendirilmesi sırasında patlama riski olan bölgelerle örnek olarak
verilen yerlerle veya yapılarla arasında yeterli mesafeler oluşturularak veya daha yüksek nitelikli cihaz kategorileri kullanılarak önlem alınabilir.
Not 2: Patlama riski olan bir tesis, örn. otomatik acil durum mekanizmaları olan, ayrı bir yerden uzaktan kumanda edilen şekilde
tasarlanmış olup çalışanlar veya üçüncü şahıslar için bir risk
teşkil etmeyecek şekilde işletiliyorsa, etki, beklenen ölçüden
az olabilir.
Not 3: Beklenen ölçüden az olan bir patlama riski örn. klorokarbon
bağlarının kullanımında söz konusudur. Patlama aralığı olan,
ancak bir alevlenme noktaları olmayan klorokarbonlar için bir
basamak daha düşük risk bölgesi için uygun olan cihazların kullanılmasına izin verilmektedir. Ancak 2. Bölgede koruma sınıfı
en az IP 5X olan elektrikli iş araçları ve IP 4X olan motorlar kullanılmak zorundadır. 2. bölgede iş araçlarının hiçbirinin yüzey
sıcaklığı klorokarbonun ateşleme sıcaklığından fazla olmamalıdır; açık alev yasaktır.
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İşletim Güvenliği için Teknik Kurallar
İGTK 2152 Bölüm 2
Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar
TMTK 722
Tehlikeli Muhtemel Patlayıcı Ortamlardan Kaçınma veya
Bunu Sınırlandırma
(2 Haziran 2006 tarihli be 103a sayılı Federal Resmi İlanlar ve Tebliğler Gazetesi)

Ön söz
Aşağıdaki teknik kurallar dokümanı hem İşletme Güvenliği için Teknik
Kurallar (İGTK) hem de Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar (TMTK) niteliğindedir.
Eldeki bu İşletim Güvenliği için Teknik Kurallar (İGTK 2152) dokümanı
teknoloji, iş sağlığı ve hijyeni bakımından en son bilgi düzeyinde olup,
iş araçlarının hazırlanması ve kullanılması konusunda ve denetlenmesi
gerekli tesislerin işletilmesi konusunda güvenli bilimsel bulguları yansıtmaktadır. Bu kurallar işletme güvenliği kurulu tarafından saptanmakta ve
Alman Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından Alman Federal
Çalışma Gazetesinde ilan edilmektedirler. Teknik Kurallar dokümanı risklerin saptanması ve değerlendirilmesi ile uygun tedbirlerin oluşturulması
bakımından İşletim Güvenliği Yönetmeliğini somutlaştırmaktadır. İşveren,
örnek niteliğinde anılan tedbirleri uygulamak suretiyle İşletim Güvenliği
Yönetmeliği hükümlerine uyulması konusunda kendisinden beklenenleri sağladığı varsayılabilir. Ancak işveren başka bir çözümü tercih ederse,
yönetmelik şartlarının eşdeğer düzeyde sağlanmış olduğunu yazılı olarak
kanıtlamak durumundadır.
Eldeki bu Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar (TMTK 721) dokümanı teknoloji, iş sağlığı ve iş hijyeni bakımından en son bilgi düzeyinde olup,
bunlarla beraber, tehlikeli maddelerle ilgili işlerle, bunların sınıflandırılmasıyla ve işaretlenmesiyle ilgili güvenli bilimsel bulguları yansıtmaktadır.
Bu kurallar Tehlikeli Maddeler Kurulu tarafından saptanmakta ve Alman
Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından Alman Federal Çalışma Gazetesinde ilan edilmektedirler. Teknik Kurallar dokümanı risklerin
saptanması ve değerlendirilmesi ile uygun tedbirlerin oluşturulması bakımından Tehlikeli Madde Yönetmeliğini (GefStoffV) somutlaştırmaktadır.
İşveren, örnek niteliğinde anılan tedbirleri uygulamak suretiyle Tehlikeli
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Maddeler Yönetmeliği hükümlerine uyulması konusunda kendisinden beklenenleri sağladığı varsayılabilir. Ancak işveren farklı bir çözümü tercih
ederse, Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğinde belirtilen şartların eşdeğer düzeyde sağlanmış olduğunu risk değerlendirme dokümantasyonunda gerekçeleriyle açıklamak durumundadır.
Uygulama alanı
Bu teknik kurallar dokümanı tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamlardan kaçınmaya veya bunu sınırlandırmaya ilişkin gereklilikleri somutlaştırmaktadır. Bu teknik kurallar dokümanı hem iş araçları hem de denetimi
gereken tesisler için geçerlidir; içerisinde sürekli tesis ve tesis kısımlarından bahis olsa da, uygulamada iş araçlarını ve denetimi gereken tesisleri
de kapsamaktadır.
Tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamları önleyen veya sınırlayan
tedbirler (patlayıcı ortamlardan kaçınma)
Genel hususlar
Tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamları önleyen veya sınırlayan patlamadan koruma tedbirleri arasında aşağıdakiler sayılır:
2.1.2 Muhtemel patlayıcı ortamları oluşturmaya muktedir maddelerden kaçınılması veya bunların sınırlanması (bkz. madde 2.2),
2.1.2 Tesislerin ve tesis kısımlarının içlerinde muhtemel patlayıcı ortamların önlenmesi ve sınırlanması (bkz. madde 2.3),
2.1.3 Tesislerin ve tesis kısımlarının civarında tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamların önlenmesi ve sınırlanması (bkz. madde 2.4),
2.1.4 Tesislerin ve tesis kısımlarının civarındaki yoğunluğun denetlenmesi (bkz. madde 2.5),
2.1.5 Toz ileten tesis ve tesis kısımlarının ve de kapların çevresinde
toz çökelmesinin giderilmesine yönelik tedbirler.
Muhtemel patlayıcı ortamlar oluşturmaya muktedir maddelerden
kaçınılması veya bunların sınırlanması
Yanıcı maddelerin, patlayıcı karışım oluşturmaya muktedir olmayan
türden maddelerle ikame edilip edilemeyeceği araştırılmalıdır.
Not:
İkame olanaklarına örnekler:
• Yanıcı çözücü ve temizlik maddeleri yerine sulu çözeltiler,
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• Alev alma noktası düşük olan hidrokarbonlar yerine alev alma
noktası oda ve işleme sıcaklığının yeterince güvenli düzeyde
üstünde olan hidrokarbonlar (krş. İGTK 2152 Bölüm 1 No.
3.2/TMTK 721 No. 3.2),
• Toz haldeki yanıcı dolgu maddeleri yerine yanmayan dolgu
maddeleri.
Açıklama: Hidrokarbonlara kaynama noktası düşük yanmaz veya zor
yanar halojen hidrokarbonlar katılırsa, bu karışımın alev
alma noktası yükseltilebilir hatta bastırılabilir. Ancak böyle
durumlarda karışımın buharlaşması sırasında, sıvı karışımı
içindeki halojen hidrokarbonların oranı, daha sonra serbest
kalacak buharların yeniden muhtemel patlayıcı ortamlar
oluşturabileceği kadar azalmaktadır, örn. temizlik işlerinde
veya çözücü madde karışımı açık kaplarda kullanılıyorsa. Bu
türden karışımlarda, yalnız söz konusu uygulama durumu
için sakıncasızlık temin edilmişse, başka bir koruyucu önlemin alınmasına gerek kalmaz.
Tesislerin ve tesis kısımlarının içlerinde muhtemel patlayıcı ortamların önlenmesi ve sınırlanması
Genel hususlar
(1) Muhtemel patlayıcı ortam oluşturmaya muktedir maddelerin
kullanımından kaçınılamıyorsa, tesis ve tesis kısımları içinde
tehlikeli miktarda muhtemel patlayıcı ortamların oluşması
miktar veya yoğunluk sınırlandırılarak veya atıllaştırma ile önlenebilir veya sınırlanabilir.
(2) Paragraf 1 uyarınca olan tedbirler, süreç koşullarınca sakıncasız
yoğunluğa uyulması temin edilmemişse, uygun şekilde denetlenmelidirler.
(3) Denetim, örn. uygun ve işleyişi yeterince güvenli olan akım
denetçileri veya gaz uyarı cihazları gibi düzeneklerle, alarm
verilmek, otomatik koruyucu tedbirler veya otomatik acil durum işlevleri devreye sokulmak suretiyle sağlanabilir.
(4) Basıncın atmosfer basıncı altına düşürülmesi patlama şiddetini
veya riskini azaltabilir, çünkü ya azami patlama basıncı azalı ya
da patlama gerçekleşmez.
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Yoğunluk sınırlaması
(1) Yoğunluk sınırlama tedbirleriyle yanıcı maddelerin yoğunluğunun alt patlama sınırı altında ve üst patlama sınırı üzerinde
tutulması amaçlanmaktadır. Süreçler başlatılıp sonlandırılırken
değerler patlama aralığından geçebilir. Bu durum uygun şekilde
dikkate alınmalıdır.
Açıklama 1: Bir iş aracındaki yoğunluk, tesis ve tesis kısımları dâhil
olmak üzere, üst patlama sınırı üzerindeyse, içte herhangi bir
patlama riski bulunmamaktadır, ancak açığa çıkan karışımlar
havayla karışma sonucunda tesis kısmının dışında patlama riskine yol açabilir.
Açıklama 2: Bir tesis kısmındaki bir akışkan yüzeyinin sıcaklığı üst
patlama sınırının üzerindeyse, burada üst patlama sınırı üzerinde karışım yoğunluklarının olması zaruri değildir.
Not: Yanıcı gazlar verilmek suretiyle yanıcı bileşenlerin toplam yoğunluğunu daimi olarak karışımın tamamı için geçerli üst patlama sınırı üzerinde tutmak mümkündür.
(2) Yanıcı akışkanlarda, akışkan yüzeyindeki sıcaklık yeteri derecede (mesela 5 K ila 15 K, krş. İGTK 2152 Bölüm 1 No. 3.2, paragraf 4, sayı 2.b/TMTK 721 No. 3.2, paragraf 4, sayı 2.b) alev
alma noktasının altında tutulmak suretiyle güvenle alt patlama
sınırının altında kalınabilir.
(3) Tozlarda yoğunluğun sınırlanması yoluyla patlayıcı karışımlardan kaçınılmasının sağlanması zordur. Özellikle tozayan ve çökelmiş toz arasındaki etkileşim dikkate alınmalıdır. Homojen
toz/hava karışımları çok ender görülürler. Bu bakımdan, toz
yoğunluğu olarak, mekânın tamamını veya bir iş aracının toplam hacmini, tesis ve tesis kısımları dâhil olmak üzere, esas
alarak tozun toplam miktarını dikkate almak ve aynı zamanda
eşit bir dağılım olmasını beklemek genellikle çok ender mümkündür.
(4) Homojen olmayan toz dağılımında, toplam hacmi esas alan toz
miktarı patlama sınırı dışında olsa dahi, tesisin bir kısmında
ve tesis kısımlarında, kaplar veya odalar içinde patlama riski
olabilir.
418

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

Atıllaştırma
Genel hususlar
(1) Atıllaştırmada gaz haldeki inert maddeler (örn. azot, karbondioksit, soy gazlar, su buharı) veya toz haldeki inert maddeler katılmak suretiyle patlayıcı karışımların oluşması engellenebilir.
Not: Gaz haldeki inert maddelerle atıllaştırma olarak, vakum uygulaması olan veya olmayan basınç değişimi yöntemleri, akışlı
durulama ve mevcut atıllaşmanın korunması için basınç sabitlemeli inert gaz solunumu pratikte kendini kanıtlamış yöntemlerdir.
Açıklama: Su buharıyla atıllaştırmada yoğuşmanın etkisi göz önünde
bulundurulmalıdır.
(2) Kısmi ve genel atıllaştırma ayırt edilmelidir.
- Genel atıllaştırmada inert gaz payının yanıcı maddenin payına
oranı o denli yüksektir ki, karışım, istenen büyüklükte hava
hacmi karıştırılmasından sonra dahi patlayıcı değildir.
Açıklama: Genel atıllaştırma genelde yalnızca yanıcı gazlardan ve buharlardan oluşan muhtemel patlayıcı ortamlarda uygulanabilir.
- Kısmi atıllaştırmada oksijen sınır yoğunluğunun (krş. İGTK
2152 Genel Bölüm No. 2.3, paragraf 4/TMTK 720, No. 2.3
paragraf 4) güvenli derecede altında kalınacak kadar (izin
verilen azami oksijen yoğunluğu) karışıma inert madde katılır. Yeterli miktarda oksijen veya hava karıştıktan sonra (örn.
açık havaya ulaştığında) karışım yeniden patlayıcı olur.
Açıklama: Oksijen sınır yoğunluğu her şeyden önce yanıcı maddeye ve
inert gaza, ama aynı zamanda sıcaklık ve basınca da bağlıdır.
(3) İzin verilen azami oksijen yoğunluğu, deneysel olarak belirlenen oksijen sınır yoğunluğundan bir güvenlik sayısı çıkarılmak
suretiyle elde edilir. Deneysel olarak belirlenen oksijen sınır
yoğunluğu ile izin verilen azami oksijen yoğunluğu arasındaki
güvenlik sayısı, işletme ve arıza koşullarından doğan yerel ve
zamansal oksijen yoğunluğu değişimleri ve devreye giren koruyucu tedbirlerin veya acil durum işlevlerinin etkili olması için
gerekli zaman aralığı gözetilerek belirlenmelidir.
419

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi
(4) Atıllaştırmanın etkili olmasının başlıca koşulu, onun gerçekleşmesinin temin edilmesidir (örn. oksijen yoğunluğu, inert gaz
yoğunluğu, toplam basınç veya inert gaz ile yanıcı madde debileri denetlenerek). Ayrıca alarm eşiği izin verilen azami oksijen yoğunluğunun altında olacak şekilde belirlenmelidir. Alarm
eşiğine ulaşıldığında -münferit olayın koşullarına uygun olarak,
elle veya otomatik olarak- koruyucu tedbirler başlatılmalı ve
uygulanmalıdır. Belirlenecek alarm eşiği, denetim düzeneklerinin özellikleri, bunların çalışma güvenliği ve personel ile tesisin
tepki süreleri birbirleriyle uyumlu hale getirilmelidir. Atıllaştırmanın güvenirliğine bağlı olarak kapların içi ve tesis kısımları
için bölgesel indirgeme olanaklıdır.
Yanıcı gazlar ve buharlardan oluşan muhtemel patlayıcı ortamların
atıllaştırılması
(1) Tablo 1’de bazı maddeler için atıllaştırmada güvenli olarak aşağı veya yukarı yönde aşılması gereken sınır değerler verilmiştir.
Açıklama: Deneysel olarak belirlenen sınır değerlere göre yeterli güvenlik payları öngörülmelidir.
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Genel atıllaştırma

7,6
10,5
1,7
0,9
Etilen oksidin yıkılabilmesinden dolayı bu değerler mevcut değildir
20					

20

n-Bütan

Etilen oksit

100

Benzol

N2
cmax O2 (mol %)

		

Yanıcı madde/inert gazlar/hava
toplam karışımında aşağıdakilerle atıllaştırmada oksijen sınır
yoğunluğu:

		

Yanıcı madde

Sıcaklık
(°C)

Kısmi atıllaştırma

Tablo 1: 1 bar toplam basınçta yanıcı gazlar ve buharlar için atıllaştırma sınır değerleri
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100

100

20

20

20

20

20

20

20

20

Heptan

Tolüol

Ksilol

Metil etil keton

Etanol

Metanol

Propanol-1

Propanol-2

Etil asetat

Propilformiat

Karbondisülfür

„~” = Tahmini değer
* 20°C’de yoğunluğa ulaşılamaz

20

100

Hidrojen

4,6

9,8

9,8

8,7

9,3

8,1

8,5

9,5

9,7

9,6

-

4,3

~9,3

cmax O2 (mol %)

20

		

Karbüratör yakıtı

N2

Sıcaklık
(°C)

		

Yanıcı madde

N2/H

CO2/H

Herhangi bir miktarda yanıcı
madde katılması sırasında atıllaştırma için inert gaz (N2 veya
CO2) ve havanın (H) mol paylarının oranına ait asgari değerler

N2/Y

-

-

-

-

-

-

-

-

13,1

12,9

10,9

5,2

-

3,5

1,1

1,1

1,4

1,3

1,4

1,4

1,2

1,1

1,1

-

3,4

~1,3

-

-

-

-

-

-

-

-

0,6

0,6

0,9

1,8

-

49

21

23

25

19

7

17

26

42

42

-

17

~42

-

-

-

-

-

-

-

-

21

21

35

12

-

CO2/Y

Herhangi bir miktarda hava katılması sırasında atıllaştırma için
inert gaz (N2 veya CO2) ve yanıcı
maddenin (Y) mol paylarının oranına ait asgari değerler

Genel atıllaştırma

cmax O2 (mol %)				

CO2

Yanıcı madde/inert gazlar/hava
toplam karışımında aşağıdakilerle atıllaştırmada oksijen sınır
yoğunluğu:

Kısmi atıllaştırma
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(2) Genel atıllaştırmada inert gazın kısmi basıncının yanıcı gazın
veya buharın kısmi basıncına oranı belirli bir sınır değeri (bkz.
Tablo 1) aşmak suretiyle patlayıcı karışımlardan kaçınılır. Ekte
genel atıllaştırma için bir hesaplama örneği verilmiştir.
Açıklama: Bundaki özel teknik güçlük, yanıcı gazın veya buharın kısmi
basıncının sıklıkla proses tekniği açısından veya fiziksel olarak
(yani akışkanın buhar basıncı eğrisine uygun olarak) verili olması ve dolayısıyla genel atıllaştırmanın korunması için ciddi
boyutta bir toplam pozitif basınç gerekli olabilmesidir.
(3) Kısmi atıllaştırmada Tablo 1’de verilen oksijen sınır yoğunluğunun altında kalınması veya inert gaz (N2 veya CO2) ve havanın (H) mol payları oranının asgari değerinin (herhangi bir
miktarda yanıcı madde girişi altında atıllaştırma için) aşılması
zorunludur. Ekte kısmi atıllaştırma için bir hesaplama örneği
verilmiştir.
Yanıcı tozlardan oluşan muhtemel patlayıcı ortamların
atıllaştırılması
Tablo 2’de bazı tozlar için toz/hava karışımlarının azot ile atıllaştırılması için ölçüt olan oksijen sınır yoğunlukları verilmiştir.
Tablo 2: Çeşitli tozlar için toz/hava karışımlarının yaklaşık 20 °C karışım sıcaklığında ve yaklaşık 1 bar toplam basınçta azot ile atıllaştırılması
için oksijen sınır yoğunluğu

ABS karışımı
Alüminyum
Baryum stearat
Linyit kömürü

İncelik
(medyan değeri)
[mm]
125

Oksijen sınır yoğunluğu (gaz
haldeki mol içeriği)
[%]
11

22

5

< 63

13

63

12

Kadmiyum laurat

< 63

14

Kadmiyum stearat

< 63

12

Kalsiyum stearat

< 63

12

22

9

25

15

< 10

10

Selüloz
Bezelye unu
Üre
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İncelik
(medyan değeri)
[mm]
< 63

Reçine
Herbisit

Oksijen sınır yoğunluğu (gaz
haldeki mol içeriği)
[%]
10

10

12

Odun

27

10

Şerbetçiotu

500

17

Kakao

< 63

9

Kauçuk

95

11

Kolofan, sakız

440

12

Kibritotu

30

7,5

Mısır nişastası

17

9

Öğütülmüş malt
Metiyonin
Metil selüloz
Organik pigment

25

11

< 10

12

70

10

< 10

12

Paraformadehit

23

6

Poliakril nitril

26

10

Polietilen (HDPE)

26

10

Polimetakrilat

18

7

Çavdar unu tip 1150

29

13

Kurum

13

12

Nişasta türevi

24

14

Taş kömürü (yağ)

17

14

Buğday unu tip 550

60

11

Açıklama 1: Deneysel olarak belirlenen sınır değerlere göre yeterli
güvenlik payları öngörülmelidir.
Açıklama 2: Gazlarda ve buharlarda olduğu gibi, oksijen sınır yoğunluğu inert gazın türüne bağlıdır. İnert gaz olarak karbondioksit
kullanıldığında, oksijen sınır yoğunluğu için azota göre daha
yüksek değerler ölçülmektedir. Oksijen sınır yoğunluğu artan
sıcaklık ve artan basınçla birlikte düşer.
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Açıklama 3: Çoğu hafif metal tozları karbondioksitle ve kısmen azot
ile tepkimeye girebildiklerinden, bu özel durumlarda bunlar
inert gaz olarak kullanılamazlar. Böyle durumlarda örn. soy
gazlar kullanılır.
Açıklama 4: Yanıcı tozların çökeltilerinde kor halinde ve için için yanma olmasından kaçınmak için, toz patlamasından kaçınmak
için gerekene göre kısmen çok daha düşük oksijen yoğunluğuna
uyulmalıdır. Bunun için ölçüt olan oksijen yoğunlukları ayrıca
saptanmalıdır.
Açıklama 5: Patlayıcı toz/hava karışımları inert toz (örn. kaya tuzu,
sodyum sülfat veya fosfat ) katılmasıyla da yeterince atıllaştırılabilirler. Ancak bunun için genelde %50 (kütle oranı) üzerinde
inert toz madde gerekmektedir.
Hibrit karışımlardan oluşan muhtemel patlayıcı ortamların
atıllaştırılması
Gaz, toz ve sis halindeki yanıcı maddelerin bir ortamda eşzamanlı
olarak bulunmaları halinde, izin verilen azami oksijen yoğunluğunun saptanması için oksijen sınır yoğunluğu en düşük olan bileşen esas alınır.
Basınç düşürülmesi yoluyla tehlikeli muhtemel patlayıcı
ortamlardan kaçınılması
(1) Beklenen patlama basıncı normalde başlangıç basıncının 8 – 10
katıdır. İşletme basıncı ortam basıncı altına düşürülmek suretiyle beklenen patlama basıncı azaltılabilir. İşletme basıncı 0,1
bar altına düşürülürse, beklenen patlama basıncı ortam basıncının altında kalır. Bu durumda izin verilmeyen derecede bir
pozitif basınç beklenmez.
(2) İşletme basıncı yaklaşık 50 mbar altına düşürülürse, genel olarak tehlikeli bir patlama beklenmez.
(3) Sistem başlatma ve durdurma işlemleri patlama güvenliği bakımından ayrıca ele alınmalıdır.
(4) Düşürülen basınç teknik ölçüm araçlarıyla denetlenmelidir. İşletme arızaları (örn. istenmeyen hava girişi) ve sistem başlatma ve durdurma işlemleri için ek olarak uygun tedbirler (örn.
bir süre atıllaştırma veya bir süre ateşleyici kaynaklardan kaçınma) öngörülmelidir.
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Tesislerin ve tesis kısımlarının civarında tehlikeli muhtemel
patlayıcı ortamların önlenmesi ve sınırlanması
Genel hususlar
Tesis ve tesis kısımlarının çevrelerinde tehlikeli muhtemel patlayıcı
ortamların oluşması, en son teknik olanaklar elverdiğince önlenmeli veya
sınırlanmalıdır. Aşağıda tarif edilen tedbirler tehlikeli muhtemel patlayıcı
ortamların oluşmasının önlenmesi veya sınırlandırılması için uygundurlar.
Açıklama: Yanıcı maddelerin açıklıklardan, sızdıran noktalardan vs.
dışarı hücum etmesi halinde tesislerin ve tesis kısımlarının dışlarında tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamlar ve tozlardaysa çökeltiler oluşabilir. Tozlarda, özellikle de çok ince toz söz konusuysa, istenmeyen toz çökelmelerinin çıkış noktasından uzakta oluşabileceğine özellikle dikkat edilmelidir.
Bunlar tozama yoluyla patlayıcı ortam oluşmasına neden olabilirler. Koruyucu tedbir olarak toz çökeltilerinin sıkça ve özenle giderilmesi (tozatmadan) gereklidir.
Not: Toz çökeltileri ıslatma ve inert maddelerle kaplama yoluyla da
-en azından bir süre- zararsız hale getirilebilirler.
Proses tekniği tedbirleri, tesis ve tesis kısımlarının tipi ve mekânsal
yerleşimi
Büyük miktarlarda yanıcı maddeyle uğraşılacak bir tesisin henüz
planlama aşamasında maddelerin daima kapalı tesis kısımları içinde bulunmalarına çaba gösterilmelidir. Örneğin, kapların hem akışkan hem de
gaz kamaraları hatlarla birbirine bağlanıyorsa (gaz taşınma usulü), yanıcı
akışkanlar içeren kapların doldurulması ve boşaltılması kapalı sistemler
içinde gerçekleştirilebilir. Kontinü süreçler kesintili veya parti usulü iş
akışlarına genel olarak tercih edilmelidir. Komşu tesislerdeki iş süreçleri,
herhangi bir tehlikeli etki ortaya çıkmayacak şekilde yürümelidirler. Bu
şart, örn. mekânsal ayrım veya karşılıklı şemsiyeleme yoluyla sağlanabilir. Yanıcı maddelerin büyük ölçüde küçük miktarlara ayrılması ve -büyük
kütle hareketi olmasına rağmen- belli bir noktada eşzamanlı olarak yalnız
küçük miktarların bulunması güvenlik tekniği açısından yararlar sağlayabilir. Açık hava tesisleri, öncelikle doğal hava hareketleri bakımından, bina
içindeki tesislere genel olarak tercih edilmelidir.
Tesis kısımlarının sızdırmazlığı
Genel hususlar
Tesis kısımları dışında tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamlar oluşması
tesis kısmının sızdırmazlığıyla önlenebilir veya sınırlandırılabilir. Bu bağlamda şunlar ayırt edilmektedir:
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• Teknik açıdan kalıcı olarak sızdırmaz tesis kısımları,
• Teknik açıdan sızdırmaz tesis kısımları ile yanıcı maddelerin işletme
gereği dışarı çıkabildiği tesis kısımları.
Açıklama 1: Yanıcı gazların, akışkanların ve tozların kullanımına ait
tesis kısımlarının konstrüksiyonunda, beklenen mekanik, termik ve kimyasal yüklere dayanıklı olan malzemeler seçilmelidir. Cidar malzemesinin yanıcı karışımla tepkimeye girmesi
riski söz konusu olmamalıdır.
Açıklama 2: Malzeme seçiminde korozyon davranışı göz önünde bulundurulmalıdır. Yüzeysel aşınmalar söz konusuysa, et kalınlığı
hesaplanırken güvenlik payları dikkate alınmalıdır; delinme korozyonuna karşı temel koruyucu önlem olarak uygun malzeme
seçilmeli, özellikle çalıştırılmama safhalarında tekniğe uygun
koruma tedbirleri uygulanmalıdır.
Teknik açıdan kalıcı olarak sızdırmaz tesis kısımları
(1) Teknik açıdan kalıcı olarak sızdırmaz tesis kısımlarında herhangi bir serbest kalma durumu beklenmemektedir.
(2) Tesis kısımları aşağıdaki hallerde teknik açıdan sızdırmaz sayılırlar:
a) Yapıları itibarıyla teknik açıdan sızdırmaz kalacak şekilde
imal edilmiş olanlar
veya
b) Teknik açıdan sızdırmazlıkları bakım ve denetim yoluyla sürekli sağlanmış olanlar
(3) Teknik açıdan kalıcı olarak sızdırmaz olan tesis kısımları yapılarından dolayı, açılmamış haldeyken çevreleri için patlama riski
olan bölgelere neden olmamaktadırlar.
(4) Paragraf 2 bent a) uyarınca teknik açıdan kalıcı olarak sızdırmaz tesis kısımları ve donanım parçaları örneğin
1. Kaynaklanmış olan tesis kısımları ile
• bunların çözülebilir bileşenleri; ancak bu çözülebilir bağlantılar işletme gereği ender olarak sökülmeli ve yapısal olarak
aşağıda anılan çözülebilir boru bağlantıları gibi tasarlanmış
olmalıdırlar (istisna: metalik yalıtkan bağlantılar),
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• bunların boru hatlarıyla, armatürlerle veya kör kapaklarla
olan çözülebilir bağlantıları; ancak bu çözülebilir bağlantılar işletme gereği ender olarak sökülmeli ve yapısal olarak
aşağıda anılan çözülebilir boru bağlantıları gibi tasarlanmış
olmalıdırlar,
2. Çift etkili kayar halka contalı mil geçiş noktaları (örn. pompalar, karıştırıcılar),
3. Kapsüllü motopomplar,
4. Manyetik kavramalı, contasız pompalar,
5. Mil geçişi körük ve emniyet salmastrasıyla, kendinden ayarlı
paket şeklindeki salmastra contayla yalıtılmış olan armatürler,
6. Salmastrasız daimi mıknatıslı irtibatlı armatürler (SLMA armatürler).
(5) Paragraf 2 bent a) uyarınca teknik açıdan kalıcı olarak sızdırmaz boru hattı bağlantıları(85) örneğin
1. Çözülemeyen bağlantılar, örn. kaynaklı,
2. Çözülebilir, ancak işletme gereği ender olarak çözülen bağlantılar, örn.
• Kaynak dudaklı contalı flanşlar,
• Lamba ve zıvanalı flanşlar,
• Girintili-çıkıntılı flanşlar,
• V oluklu ve uygun V oluk contalı flanşlar,
• Düz yalıtım tablalı ve özel contalı, PN 25 bara kadar yumuşak
contalı, metal iç kenarı pahlı contalı veya metal giydirmeli
contalı flanşlar; ancak DIN flanşlar kullanılırken matematiksel hesaplama esneklik sınırına karşı yeterli güvenlik olduğunu göstermelidir,
• Metalik yalıtkan bağlantılar, DN 32’den büyük olan hatlardaki
kesme ve sıkma halkalı bağlantılar hariç.
(85) Hortum hatları da aynı boru hattı gibi işlem görür.

428

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

(6) Paragraf 2 bent a) uyarınca teknik açıdan kalıcı olarak sızdırmaz armatür bağlantıları, ender olarak çözülmek şartıyla aşağıdaki örneklerdir,
Yukarıda anılan boru tesisatları ve
NPT dişli (National Pipe Taper Thread, konik boru dişi) veya
diğer, DN 50’ye kadar olan, diş ile yalıtan konik boru dişlerinde; ancak bunlar değişken termik yüklere (∆t > 100 °C) maruz
olmamalıdırlar.
(7) Salt konstrüktif tedbirlerin yanı sıra teknik tedbirler de, örgütlenme tedbirleriyle birlikte paragraf 2 bent a) uyarınca teknik
açıdan kalıcı olarak sızdırmaz tesis kısımları sağlayabilirler. Uygun denetim ve bakım yapılması şartıyla örn.
1. dinamik yük altındaki contalar, örn. pompalardaki mil geçişlerinde,
2. termik yük altındaki contalar bunlar arasında sayılabilir.
(8) Denetim ve bakımın kapsam ve sıklığı bağlantının türüne, yapıya, işletim şekline, üzerine etki eden yüklere ve de madde
özelliklerine bağlıdır. Bunlar teknik açıdan sızdırmazlığı kalıcı
olarak sağlamalıdırlar. Teknik açıdan kalıcı sızdırmazlığın korunmasına yönelik denetim ve bakımın kapsamının ve sıklığının
patlamadan korunma dokümanında veya bunun esas aldığı dokümanlarda, örn. bunlarla ilişkili olan işletme talimatında veya
bakım planında tespit edilmiş olmasına dikkat edilmelidir.
(9) Denetim için aşağıdaki tedbirlerden biri yeterli olabilir:
1. Tesis denetimi ve örn. sızdırmadan kaynaklanan kaçak, buzlanma, koku ve ses bakımından kontrol,
2. Taşınabilir kaçak arama cihazlarıyla veya taşınabilir gaz uyarı düzenekleriyle tesis denetimi,
3. Uyarı işlevi olan sabit montajlı otomatik ölçüm cihazlarıyla
atmosferin kesintisiz veya periyodik olarak denetlenmesi.
Açıklama: TMTK 420 Ek 1 uyarınca 0,5 veya 1 şeklinde sınıflandırılmış
olan tesis kısımları teknik açıdan kalıcı olarak sızdırmaz kabul
edilirler.
Not: Uygun önleyici bakım tedbirleri sızdırmazlık denetiminin kapsamını ve sıklığını azaltabilirler.
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Teknik açıdan sızdırmaz tesis kısımları
(1) Teknik açıdan sızdırmaz tesis kısımlarında ender olarak serbest
kalma durumu beklenmektedir.
(2) Tesis kısımları, uygulama durumuna uygun bir sızdırmazlık
kontrolü veya denetimi sırasında, örn. köpüklü bir madde veya
kaçak arama veya tespit cihazlarıyla, bir sızdırmazlık tespit
edilmediğinde, teknik açıdan sızdırmaz sayılırlar.
(3) Teknik açıdan sızdırmaz tesis kısımlarına örnekler şunlardır:
1. Düz yalıtım tablası olan ve contaya ilişkin özel bir yapısal
şart olmayan flanş,
2. Boyutu DN 32’den büyük olan hatlarda kesme ve sıkma halkalı bağlantılar,
3. Sızdırmazlığı basit etkili kayar contayla sağlanan pompalar,
4. Madde 2.4.3.2 uyarınca olan ancak ender sayılmayacak sıklıkta çözülen bağlantılar.
Yanıcı maddelerin işletme gereği açığa çıkmasının azaltılması
(1) Ne teknik açıdan kalıcı olarak sızdırmaz ne de teknik açıdan
sızdırmaz olan tesis kısımlarının dışında yanıcı sıvıların, buharların veya tozların işletme gereği açığa çıkmasından dolayı tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamlar oluşması beklenmektedir.
Not 1: İşletme gereği açığa çıkma noktaları örn. hava tahliye ve
genleşme hatları, aktarma bağlantı noktaları, seviye valfları,
numune alma noktaları, su alma düzenekleri ve tozlarda örn.
aktarma istasyonları olabilir.
Not 2: Diğer olası açığa çıkma noktaları kontrol edilmeyen flanş
veya gövde bağlantılarıdır (örn. pompa gövdesi).
(2) Teknik tedbirler sayesinde açığa çıkış miktarları, bölge yayılımı
veya muhtemel patlayıcı ortamların açığa çıkma olasılığı örnek
olarak aşağıdaki şartlarda azaltılabilir:
1. Aktarma sırasında kapalı hortum sistemi kullanılarak,
2. Kapalı sistemlerde aktarma sırasında gaz transferi uygulanarak,
3. Hava tahliye ve genleşme hatları gaz kolektör sistemleri içine verilerek,
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4. Numune alma noktalarında ve seviye valflarında özel düzenekler ile açığa çıkan miktarın az olması temin edilerek,
5. Su alma işlemleri hacmi küçük olan ve araları armatürlerle
kapatılmış olan savaklar üzerinden yapılarak,
6. Toz haldeki veya toz içeren ürünlerin aktarma noktaları duruma göre, büyük ölçüde toz geçirmeyen malzemeden esnek
örtülerle kapatılarak,
7. Açığa çıkma noktalarında vakum yöntemiyle yanıcı maddelerin açığa çıkması önlenerek veya azaltılarak,
8. Vakum yöntemi uygulamasıyla (örn. 900 mbar mutlak) tesis
kısımlarının çevresindeki (örn. açıklıklar, mil geçiş noktaları)
tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamlar oluşması olasılığı çok
düşük tutularak.
Tesis kısımlarının sızdırmazlık kontrolü
Madde 2.4.3.2. paragraf 2 a) uyarınca olan tesisler ilk işletime almadan önce ve uzun süreli çalışma kesintilerinden, değişikliklerden, onarımlardan veya büyük çaplı tadilatlardan sonra bir bütün olarak veya kısım
kısım sızdırmazlık kontrolünden geçirilmelidirler. Madde 2.4.3.2 paragraf
2 b) uyarınca olan teknik açıdan sızdırmaz tesisler ek olarak, bir kontrol
planına uygun olarak düzenli aralıklarla sızdırmazlık kontrolünden geçirilmelidirler.
Havalandırma tedbirleri
Genel hususlar
(1) Havalandırma tedbirleriyle tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamların oluşması olanaklar elverdiğince önlenmeli veya sınırlanmalıdır. Bir havalandırma önleminin etkililiği örn. güç, hazır
bulunma ve hava iletim türü (kalite) gibi çeşitli parametrelerle
belirlenir. (Buna ilişkin ayrıntılar için bkz. DIN EN 60079-10,
baskı: Eylül 1996, bilgilendirici Ek B).
Açıklama: Havalandırma tedbirlerinin değerlendirmesinde her zaman
basit koşulların hâkim olduğu varsayımından hareket edilemez.
İşletme ve arıza durumlarında yanıcı maddelerin beklenen kaynaktan yayılma şiddeti her zaman kolayca tahmin edilemez.
Ayrıca yanıcı maddelerin mekânda yayılması, akım koşulları,
“ölü bölgeler” ve ayrıca muhtemel patlayıcı ortamların sey431
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relmesi dikkate alınmalıdır. Havadan daha ağır olan gazlar
veya buharlarda özellikle köşeler, bölmeli bölgeler, zemindeki
çukurluklar vs. içinde tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamlar
oluşabilir. Havalandırma tedbirlerine rağmen yanıcı maddelerin açığa çıktıkları noktalarda patlayıcı yoğunluklar kalabilir.
Havalandırma tedbirlerinin değerlendirilmesi sıklıkla özel uzmanlık bilgisiyle mümkündür.
(2) Tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamlar oluşması, açığa çıkması
muhtemel olan muhtemel patlayıcı ortamlar oluşturmaya muktedir gazların ve buharların azami miktarının (kaynaktan yayılma gücü) tahmin edilmesi olanaklı olan ve kaynağın konumu ile
yayılma koşulları yeterince bilinen noktalarda ancak havalandırma tedbirleriyle güvenli bir şekilde önlenebilir.
Açıklama 1: Havalandırma tedbirleri tozlarda, ancak tozların açığa
çıkış noktalarında emilmeleri ve ek olarak tehlikeli toz çökelmesinin güvenli şekilde önlenmesi halinde (krş. 2.6) yeterli bir
koruma sağlarlar.
Bunlardan başka aşağıdaki koşullar göz önünde bulundurulmalıdır:
• Yanıcı gazlar ve buharlar havadan farklı yoğunluğa sahiptirler
ve dolayısıyla, örn. kanal, oluk, eğik düzlem gibi yere yakın
yerlerde veya örn. bölgülü tavan gibi tavan bölgelerinde ve
özellikle de havalandırma sisteminin oluşturduğu akımın görece az etki ettiği veya hiç etki etmediği yerlerde yayılırlar.
Yoğunluğun sıcaklığa bağlı olarak değiştiğine ayrıca dikkat
edilmelidir.
• Akımı engelleyen koşullar ölü bölgeler oluşturarak buralarda
hava hareketinin zayıf olmasına veya hiç olmamasına neden
olabilirler.
(3) İncelenen teknik havalandırma bölgelerindeki yerel havalandırma koşulları büyük ölçüde homojen değillerse ve başka ek
bilgilerinde elde olmaması halinde, değerlendirme için yerel
olarak en düşük havalandırma koşulları esas alınmalıdır.
Not 1: Havadan daha hafif olan gazlarda tavanların ve tavan havalandırma açıklıklarının tasarımı önemlidir. Bunlarda düz olan,
duruma göre eğimi def hava açıklığı yönünde yükselen tavan
yapısı havalandırmaya destek olmaktadır. Bölgülü tavanlar ve
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geniş kirişler veya mertekler bu türden gazların yeterince seyrelmesini engelleyebilirler.
Not 2: Havalandırma tedbirleri en elverişli halde patlama riski olan
bölgelerin önlenmesini sağlarlar. Ancak aşağıda anılan kısıtlayıcı koşullar yalnızca tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamların
ortaya çıkma olasılığının azaltılmasına (Bölge 0 yerine Bölge 1
veya 2; Bölge 1 yerine Bölge 2) veya patlama riski olan bölgelerin yayılmasının azaltılmasına neden olurlar.
Açıklama 2: Sınır koşulların basitçe değiştirilmesi bile havalandırmanın etkililiği üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.
Doğal havalandırma
Doğal havalandırma, belli bir amaca yönelik teknik araç olmadan
sağlanan hava değişimidir. Hava değişimi, bitişik mekânlardaki havanın
yoğunluk veya basınç farkları temelinde, bir mekân içindeki/dışındaki sıcaklık farklarından veya rüzgardan kaynaklanan etkiyle gerçekleşir.
Doğal havalandırma, ancak gerek duyulan itici kuvvetleri yeterli bir
hava değişimi sağlıyorsa, bir patlamadan korunma önlemi olarak kullanılabilir.
Not 1: Zemin seviyesinin üzerinde olan ve özel bir havalandırma açıklığı bulunmayan mekânlarda hava koşullarına veya yapısal tasarıma dayanılarak, hava değişim katsayısının en az n = 1 olduğu varsayılabilir (istisna:
enerji tasarrufuna yönelik yapı tarzı). Çatısında hava tahliye açıklıkları
olan sanayi yapıları sıklıkla bundan daha büyük bir hava değişimi sağlarlar.
Not 2: Bodrum mekanlarında doğal havalandırmanın daha düşük olması beklenir. Bunlarda çoğunlukla küçük açıklıklar ve pencereler bulunur,
mekan içindeki sıcaklık farklılıkları konveksiyona neden olmakla beraber
incelenen mekan dışındaki havayla sağlanan hava değişimi düşüktür. Her
taraftan zemin seviyesi altında bulunan bodrum mekanlarında kılavuz niteliğindeki hava değişim katsayısı n = 0,4 olarak alınmalıdır. Kasıtlı hava
giriş ve çıkış açıklıklarıyla bu değer yaklaşık olarak iki katına çıkarılabilir.
Büyük yüzeyli ısı kaynakları varsa (dış sıcaklığa göre sıcaklık farkı en az 5
K), bu değerin biraz daha artırılması mümkündür.
Not 3: Hava giriş ve çıkış açıklıklarının mekan içindeki yerleşimi doğal konveksiyonu desteklemelidir. Küçük mekanlarda en iyi etki, genelde
açıklıkların mekanın köşegeni ekseninde karşılıklı olarak yerleştirilmesiyle
(çapraz havalandırma) elde edilir. Büyük mekanlarda daha belirgin olan
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konveksiyon kütleleri kullanılabilir ve tavan bölgesindeki uygun hava çıkış
açıklıklarıyla desteklenebilir.
Not 4: Hava giriş ve çıkışını engellemeyecek yapısal tedbirler öngörülmüşse ve doğal havalandırmanın itici gücü olarak, sıcaklık farkının dış
sıcaklığa göre en az 5 K olmasını sağlayan sürekli sıcak yüzeyler mevcutsa,
basit bir teknik havalandırmadan bariz olarak daha üstün olan bir doğal
havalandırma sağlanır. Bu durumlarda doğal havalandırma, patlama tekniği açısında madde 2.4.4.3 altındaki teknik havalandırmayla eşdeğer tutulabilir.
Teknik havalandırma (mekan havalandırması)
(1) Teknik havalandırma, bu amaca yönelik teknik araçlarla (örn.
vantilatörler, hava enjektörleri) gerçekleşen hava değişimidir.
İncelenen teknik havalandırma bölgesi içindeki yanıcı maddelerin azaltılmasını sağlamaktadır. Teknik havalandırma sistemi
patlamadan korunma önlemi olarak kullanılıyorsa, sistem gücü,
kalitesi ve hazır bulunuşluğu bakımından değerlendirilmelidir.
Not: Teknik havalandırmadaki itici kuvvet ya genelde düşük “menzilli” olan negatif basınç (örn. lokal emişte) ya da uzun “menzilli” olan pozitif basınçtır (örn. temiz hava mazgallarından).
Bu bağlamda aşağıdaki gereklilikler dikkate alınmalıdır:
1. Havalandırmanın etkisi, muhtemel patlayıcı ortamların oluşabilme olasılığına veya ortaya çıkmasının ne kadar sınırlandırılacağına bağlı olarak denetlenmelidir. Havalandırmanın
denetimi otomatik gerçekleşiyorsa, doğrudan tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamların oluşmasını esas almalıdır (örn.
gaz uyarı cihazlarıyla) veya en azından denetlenecek hava
akımını (örn. akım denetçileriyle) esas almalıdır. Havalandırma sistemi parçalarının (örn. vantilatör devir sayısının)
denetlenmesi genelde yeterli değildir.
2. Patlama riski olan bir def hava sisteminin içinde iletilen karışım ateşleme riski olmayan bölgelere yönlendirilmelidir;
aksi halde bu bölgelerde alev alma tehlikesine karşı (def
hava sisteminde söz konusu olan tehlike bölgesine uygun
olarak) önlem alınmalı veya alevlerin def hava sistemi içine
doğru geri tepmesi önlenmelidir.
Açıklama: Bu şart, sisteme bağlanan atık hava arıtma sistemlerinden
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kaynaklanan ateşleme tehlikelerinden kaçınılması bakımından
özellikle önem taşımaktadır.
3. Patlama riski olan bölgelerden hava emilmesi riski artırmamalıdır. Şayet patlama riski olan bölgelerden hava alınıyorsa, bunun için ek tedbirler alınmalıdır (örn. gaz uyarı cihazı
kullanılmalıdır).
4. Havalandırmanın tasarımı için yerin, azami gücün ve muhtemel patlayıcı ortamlar kaynağının görülme sıklığı hakkında
bilgi gereklidir; bu bakımdan işletme arızaları da (örn. conta
elemanlarındaki kaçaklar) göz önünde bulundurulmalıdır.
(2) Tesis kısımlarının ve diğer kapalı mekanların iç kısımlarının havalandırması ve hava tahliyesi için bir örnek ekte verilmiştir.
Nesne emişi
(1) Bir tesis kısmındaki yanıcı gaz, buhar veya toz çıkış noktası
biliniyorsa (örn. hava tahliye ve doldurma açıklıklarında), açığa çıkan maddeler doğrudan toplanıp def edilebilir, örn. açık
kaplarda kenardan emiş yöntemiyle.
(2) Emiş, toplanacak maddelerin, teknik tesis ve proseslerin ve de
işletme koşullarının kendilerine özgü parametreleri temelinde
tasarlanmalıdır. Olası arızalar göz önünde bulundurulmalıdır.
Açıklama: Özel teknik tedbirler alınmazsa, yanıcı gazların, buharların veya tozların toplanması doğrudan nesne emişi çevresiyle
kısıtlı kalır.
Tesis kısımlarının çevresindeki yoğunluğun denetlenmesi
Genel hususlar
(1) Tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamlarin fark edilmesi için gaz
uyarı cihazları kullanılabilir. Bunlar koruyucu tedbirlerin başlatılmasının temelini oluştururlar. Bunlar koruyucu tedbirlerin
veya tesisin durdurulmasına yarayan acil durum işlevlerinin
elle veya otomatik olarak devreye sokulmasında kullanılırlar.
Açıklama: Gaz uyarı cihazları patlama tehlikesine karşı uyarı görevinin yanı sıra sağlığa yönelik tehlikelere karşı uyarı görevlerini
de üstlenebilirler. Bunun için ölçüt olan yoğunluklar genelde alt
patlama sınırından genelde onluk kuvveti kadar daha düşüktür.
(2) Gaz uyarı cihazlarının kullanımı için aşağıdaki şartlar geçerlidir:
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1. Açığa çıkması beklenen maddeler, kaynaklarının konumu, azami
kaynaktan yayılma gücü ve yayılma koşulları hakkında yeterli
bilgi sahibi olunmalı,
2. Cihazlar, özellikle tepki süreleri, tepki değerleri ve ölçüm hassasiyeti bakımından kullanım koşullarına uygun kabiliyette olmalıdır,
3. Gaz uyarı sisteminin münferit işlevlerinin devre dışı kalması halinde tehlikeli durumlar önlenebilmelidir (hazır bulunuşluk),
4. Ölçüm noktalarının sayısı ve yeri uygun şekilde belirlenerek açığa çıkması beklenen maddelerin hızlı ve güvenli şekilde toplanması olanaklı olmalıdır,
5. Cihaz tarafından tetiklenecek koruyucu tedbirlerin etkili olmasına kadar patlama riski altında bulunan bölge bilinmelidir. Bu
bölgede (1. ila 4. maddelere bağlı olarak) ateşleyici kaynaktan
kaçınılması için koruyucu tedbirler gereklidir,
6. Tetiklenecek koruyucu tedbirler sayesinde No. 5’teki bölgenin
dışında tehlikeli muhtemel patlayıcı ortam oluşması yeterince
güvenli olarak önlenmeli ve
7. Hatalı tetiklemeden dolayı başka tehlikeler ortaya çıkmamalıdır.
(3) İGTK 2152 Bölüm 2/TMTK 722 uyarınca patlamadan korunma
tedbirleri çerçevesinde kullanılacak gaz uyarı cihazları teknik
ölçüm kabiliyeti ve işlevsel güvenlik bakımından öngörülen uygulama durumuna uygun olarak seçilmelidir. Burada teknik ölçüm kabiliyeti bakımından kullanma kılavuzunda anılan şartlar
dikkate alınmalıdır.
Not 1: Gaz uyarı cihazlarının teknik ölçüm kabiliyetine ilişkin şartlar 94/9/AT sayılı direktif, Ek II, bölüm 1.5.5 ila 1.5.7 altında
tanımlanmıştır.
Not 2: Kimya Sanayi Meslek Birliği tarafından yayımlanan “Akredite ulusal test kuruluşlarınca işlerliği test edilmiş gaz uyarı
cihazları dizini” listesinde belirtilen gaz uyarı cihazları uygun
kabul edilirler.
(4) Gaz uyarı cihazları kurulduktan sonra, uygun zaman aralıklarında işlev denetimine tabi tutulmalıdırlar. Bunun ötesinde düzenli olarak bakımları yapılmalıdır.
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(5) Gaz uyarı sistemleri, yönettikleri otomatik akışa her hangi bir
zamanda elle müdahale edilmesi olanaklı olacak şekilde kurulmalı ve işletilmelidirler. Müdahale, patlama güvenliğinin eksilmesine yol açmamalı ve yalnız bunun için yetkili olan kişilerce
gerçekleştirilebilmelidir.
Alarmlı gaz uyarı sistemleri
(1) Gaz uyarı cihazlarının sensörleri veya algılama noktaları, muhtemel patlayıcı ortamların açığa çıkması beklenen yerlerin yakınına yerleştirilmelidir.
Cihazın alarm eşiği en az, alarm verildikten sonra işletme talimatında tespit edilmiş tedbirler etkili olabilecek kadar alt
patlama sınırının altında olacak bir yoğunluğa ayarlanmalıdır.
(2) Örgütlenme tedbirlerinin tek başına tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamlardan kaçınmaya yeterli olup olmayacağı araştırılmalıdır.
Not: Alarm eşiğinin, işletme tekniği bakımından hala anlamlı olabilecek kadar düşük bir yoğunluk değerinde tespit edilmesi önerilir.
Otomatik işlevli gaz uyarı sistemleri
(1) Gaz uyarı sistemleri alarm vermenin yanı sıra ek işlevler de
üstlenebilirler. Bu sırada tesis işlemeye devam eder. Tedbirler
tesis kısımlarının ya dışındaki ya da içindeki atmosferle ilişkili
olabilirler. Bir tetikleme eşiğine(86) veya bunun daha üzerinde
olup da hala sakıncasız olan bir yoğunluğa ulaşıldığında, gaz
uyarı sistemi otomatik komut işlevleri üzerinden, deneyimlere göre tehlikeli muhtemel patlayıcı ortam oluşmasını güvenli
şekilde engelleyen tedbirler başlatır. Tetikleme eşiğine ulaşıldığında, örneğin gaz uyarı sistemi tarafından belirli havalandırma düzenekleri devreye sokulabilir. Söz konusu tesis kısmında
başka tedbirler de başlatılabilir, örn. iç basıncın düşürülmesi,
sızdıran tesis kısımlarının kapatılması, atıllaştırma, etkili ateşleme kaynaklarının kapatılması.
(2) Bu tedbirler bu sayede tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamların
genişlemesi veya muhtemel patlayıcı ortamların ortaya çıkması
olasılığı üzerinde genlikle etkili olurlar.
(86) Gaz uyarı sisteminin “tetikleme eşiği” tesis işletmecisi bakımından “sınır değer” kavramıyla aynıdır.
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Acil işlevleri otomatik başlatan gaz uyarı sistemleri
(1) Yoğunluk, normalde madde 2.5.2 veya 2.5.3 uyarınca olan tetikleme eşiğinin üzerinde olacak şekilde belirlenecek bir tetikleme eşiğine ulaşırsa, gaz uyarı sistemi tarafından madde
2.5.3’te tanımlanan tedbirlerden başka, risk altındaki tesis
veya tesis kısımlarının tehlikesizce durdurulmasını sağlayan
otomatik kapatma işlemleri başlatılır.
(2) Bu tedbirler bu sayede tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamların
genişlemesi veya tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamların ortaya çıkması olasılığı üzerinde genlikle etkili olurlar.
Toz ileten tesis kısımlarının ve kapların çevresinde toz
çökelmesinin giderilmesine yönelik tedbirler
(1) Toz ileten tesis kısımları ve kaplar çevresinde toz çökelmesinden olanaklar elverdiğince kaçınılmalıdır. Kaçınılmaz olan toz
çökeltileri düzenli olarak bertaraf edilmelidir.
(2) Dolayısıyla iş ve işletme mekanlarında düzenli temizlik tedbirleri uygulanmalıdır, örn. temizlik tedbirlerinin türü, kapsamı
ve sıklığı ile bunlarla ilişkili sorumlulukların bağlayıcı olarak
düzenlendiği temizlik planlarına dayanılarak. Bu tespitler münferit olaya özgü koşullara uyarlanmalıdırlar (krş. ayrıca İGTK
2152 Bölüm 1/TMTK 721).
Açıklama 1: Özellikle de zaman içinde üzerlerinde ciddi boyutta toz
birikebilecek olan kolayca görülemeyen (örn. yüksek seviyede
olanlar) veya erişilmesi zor yüzeylere dikkat edilmelidir. Bunun ötesinde, işletme arızaları sonucunda (örn. kapların hasar
görmesi veya patlaması, kaçak) büyük miktarlarda toz açığa
çıkması halinde, toz çökelmelerinin derhal bertaraf edilmesi
için ek tedbirler alınmalıdır.
Muhtemel patlayıcı ortamların bölge ayrımı
(1) Tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamlardan tamamen kaçınılması
olanaklı olmazsa, patlama riski olan alanların bölgelere ayrılması gerekir.
(2) Bölge ayrımı sonucunda, tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamlar
riski altında olabilecek çalışanların güvenliğinin ve sağlığının
korunması amacıyla alınacak tedbirlerin kapsamı elde edilir.
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(3) Bölge tanımı bakımından İGTK 2152 Genel Bölüm, Madde 2.2/
TMTK 720, Madde 2.2’ye bakınız.
Not 1: Bölge 0, kural olarak yalnız kapların içleri veya tesis
kısımlarının içleri (örn. buharlaştırıcı, tepkime kapları vs.)
olabilir.
Not 2: Aşağıdakiler Bölge 1’e dâhil olabilir:
Bölge 0’ın yakın çevresi,
Doldurma açıklıklarının yakın çevresi,
Dolum ve boşaltma düzeneklerinin yakın civarı,
Cam, seramik ve benzeri kolay kırılabilir maddeden olan tesis
kısımlarının yakın civarı,
Yeterli yalıtımı sağlamayan salmastraların yakın civarı, örn.
pompa ve vanalarda,
Buharlaştırıcı, tepkime kapları gibi aparatların iç kısımları.
Not 3: Aşağıdakiler Bölge 2’e dâhil olabilir:
Bölge 0 veya 1’i çevreleyen alanlar,
Teknik açıdan sızdırmaz boru tesisatları ve tesis kısımları çevresindeki alanlar.
Not 4: Bölge 20, kural olarak yalnız kapların içleri veya tesis
kısımlarının içleri (örn. kaplar, boru hatları, aparatlar) olabilir.
Not 5: Bölge 21 tesislerin içi (örn. silolar, karıştırıcılar) veya
tesislerin bitişik çevresindeki alanlar (örn. toz alım noktaları
veya dolum istasyonları) olabilir. Ayrıca, içlerinde çökelmiş
tozların, normal işletimde dahi ara sıra tehlikeli patlayıcı
toz/hava karışımları tozayabilecek kadar büyük miktarlarda
bulundukları alanlar da bu bölgelerden sayılır.
Not 6: Bölge 22, tozların patlayıcı yoğunlukta açığa çıkmadıkları ve yalnız uzun vadede toz çökelmelerinin oluştuğu, ancak
bunların yalnız kısa süreli olarak tehlikeli patlayıcı toz/hava
karışımı olarak tozayabileceği ortamlar söz konusu olduğunda, toz içeren aparatların çevresindeki alanlar da olabilir.
(4) Bölge ayrımı sırasında şüpheye düşülürse, koruyucu tedbirlerin
kapsamı, patlama riski olan alanın tamamı için, tehlikeli muh439
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temel patlayıcı ortamların oluşmasına ilişkin olanaklı olan en
yüksek olasılığa göre belirlenir. Bundan dolayı, tozların gazlarla, buharlarla veya sislerle birlikte tehlikeli muhtemel patlayıcı ortamlar oluşturabileceği () durumlarda, patlama riski olan
alanın hem Bölge 0, 1 ve 2’ye hem de Bölge 20, 21 ve 22’ye
göre sınıflandırılıp sınıflandırılamayacağı düşünülmelidir.
(5) Madde 2.2 ila 2.6 uyarınca olan uygun tedbirlerle muhtemel
patlayıcı ortamların mevcut olma olasılığı azaltılabilir. Bölge
sınıflandırmasında bu göz önünde bulundurulmalıdır.
(6) Güvenli çalışan, basit şekilde denetlenen ve devre dışı kalması
halinde uygun tedbirlerin alındığı işletme taraflı atıllaştırma ile
(örn. tesisin durdurulması) genelde atıllaştırma yapılmayan duruma göre bir kademe eksiltilebilir (örn. atıllaştırma olmayan
Bölge 1’den atıllaştırma olan Bölge 2’ye).
(7) Öngörülebilir bir hatanın ortaya çıkması halinde hala etkili olan
bir atıllaştırma ile genelde atıllaştırma yapılmayan duruma
göre iki kademe eksiltilebilir (örn. atıllaştırma olmayan Bölge
0’dan atıllaştırma olan Bölge 2’ye).
(8) Birbirinden bağımsız iki hatanın ortaya çıkması halinde hala
etkili olan bir atıllaştırma ile Bölge 0 veya 20 olarak sınıflandırılmış bir patlama riski olan alan, patlama riski olamayan alan
olarak sınıflandırılabilir.
(9) Paragraf 6 ila 8 aynı mantıkla havalandırma tedbirleri için de
geçerlidir.
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İGTK 2152 Bölüm 2/TMTK 722 ekleri
1 Bir atıllaştırmanın tasarlanması
1.1 Kısmi atıllaştırma
Aşağıda kısmi atıllaştırma için bir hesaplama örneği verilmiştir:
Propan (yanıcı tek madde) ile yürütülen belli bir süreç yaklaşık 20
°C ve 1 bar’da iken tesis kısımlarının ve boru tesisatının içinde tehlikeli
muhtemel patlayıcı ortamlar oluşmayacak şekilde azotla atıllaştırılacaktır.
Gaz halinin oksijen yoğunluğu denetlenebilmektedir.
Oksijen sınır yoğunluğu Tablo 1’den alınır (mol oranı cmax O2 = %9,8,
eski formül cmax O2 = %9,8 Vol.). Eldeki bu olayda, oksijen yoğunluğunun
sürece bağlı olarak, yer ve zaman bakımından ±%1 (mol oranı) değişebildiği biliniyor olsun. Ayrıca olası koruyucu tedbirler de o kadar hızlı etki
etsin ki, tetiklenmelerinin ardından oksijen yoğunluğu en fazla %1 daha
artabiliyor olsun. Değişim için burada %2 değeri alınır, çünkü ortalama bir
değerin olası bir ±%1 değişimde en yüksek değer (bu örnekte oksijen sınır
yoğunluğu olan %9,8’i açmamalıdır) ve en düşük değer (örn. oksijen yoğunluğu ölçümünün yapıldığı noktada mevcut olabilen değer) arasındaki
fark %2 olabilir.
Buna göre izin verilen azami oksijen yoğunluğu %(9,8 - 2 - 1) = %6,8
olarak bulunur. Oksijen denetleme düzeneğinin özelliklerinin (başta ölçüm
sapmaları, alarm gecikmesi gibi) hesaba katılması için ayrıca izin verilen
azami oksijen yoğunluğunun altında olan bir alarm eşiği belirlenir. Bunun
için gerekli olan güvenlik aralığı eldeki örnekte yaklaşık %3 varsayıldığında, alarm eşiği %(6,8 - 3) = %3,8 olur. Proseste ölçülen oksijen yoğunluğu
%3,8 (mol oranı) alarm eşiğini aştığında, koruyucu işlevler tetiklenir.
1.2 Genel atıllaştırma
Aşağıda iki farklı inert gaz ile genel atıllaştırma için bir hesaplama
örneği verilmiştir:
Bir kap içinde hekzan 20 °C’de inert gazla beraber (hava olmadan)
öyle bir basınç altında bulunsun ki, kabın gaz kamarasında bir sızdırmazlık
olduğunda, açık alanda muhtemel patlayıcı ortamlar oluşmasın. Hekzan 20
°C’de yaklaşık 0,16 bar doymuş buhar basıncına sahiptir.
a) İnert gaz olarak azot: Tablo 1’de, azot ile atıllaştırma için mol
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paylarının oranının ve bununla beraber azotun ve hekzan buharının kısmi
basınçlarının en az 42 olmak zorunda olduğu görülmektedir, yani azotun
kısmi basıncı en az (42 x 0,16) bar = 6,7 bar olmalıdır. Azotun kap içinde
hekzan buharıyla homojen karışmış olması halinde, azot basılması suretiyle kap içinde (6,7 + 0,16) bar = 6,9 bar (atmosfere göre 5,9 bar pozitif
basınca karşılık gelir) toplam basınç olması gerekmektedir.
b) İnert gaz olarak karbondioksit: Karbondioksitle yapılan atıllaştırmada karbondioksitin mol payının hekzan buharına göre oranı Tablo 1’e
göre en az 32’dir. Buna göre yapılan hesaplamada karbon dioksit verilmek
suretiyle koruma hedefine ulaşılması için (32 x 0,16 + 0,16) bar = 5,3 bar
(4,3 bar pozitif basınca karşılık gelir) toplam basınç elde edilmelidir.
2. Bölge sınıflandırması için bilgi kaynakları
Belirli uygulama durumları için Kimya Sanayi Meslek Birliğinin örnekler külliyatı patlama riski olan alanların bölgelere göre sınıflandırılması
için bilgi kaynağı olarak kullanılabilir.
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TMTK 900- İşyeri Sınır Değerleri
Açıklama:
TMTK 900 dokümanının son haline ilişkin bir karşılaştırmayı www.baua.
de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TMTK/TMTK-900.html sayfasında bulabilirsiniz.

Baskı: Ocak 2006
Son değişiklik ve eklemeler: Haziran 2008
Tehlikeli Maddeler için
Teknik Kurallar

İşyeri Sınır Değerleri

TMTK 900

Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar (TMTK) teknoloji, iş sağlığı ve
iş hijyeni bakımından en son bilgi düzeyinde olup, bunlarla beraber, tehlikeli maddelerle ilgili işlerle, bunların sınıflandırılmasıyla ve işaretlenmesiyle ilgili güvenli bilimsel bulguları yansıtmaktadırlar. Bu kurallar Tehlikeli Maddeler Kurulu (TMK) tarafından hazırlanmakta ve yine bu kurul
tarafından gelişmelere uygun hale getirilmektedirler.
TMTK dokümanları Alman Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı
tarafından Alman Federal Bakanlıkları Ortak İlan ve Tebliğ Gazetesi’nde
ilan edilmektedirler.
İçindekiler
1 Kavramlar ve açıklamalar
2 İşyeri sınır değerlerinin uygulanması ve açıklamalar
3 İşyeri sınır değerlerinin ve kısa süreli değerlerin listesi
4 CAS kayıt numaraları listesi
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1 Kavramlar ve açıklamalar
(1) Tehlikeli Madde Yönetmeliği(87) uyarınca, işyeri sınır değeri
(İSD), bir maddenin verilen bir referans zaman aralığına göre
işyerindeki hava içindeki ağırlıklı ortalama yoğunluğunun sınır
değeridir. Bu değer, bir maddenin hangi yoğunluğunda genel
sağlık üzerinde zararlı akut veya kronik bir etkinin beklenmeyeceğini belirtmektedir (Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 3
Fıkra 6).
(2) İşyeri sınır değerleri vardiya için ortalama değerler olup, genelde yaşam boyu çalışma süresi içinde haftada 5 gün ve günde
8 saatlik maruz kalma esas alınmıştır. Bir vardiyadaki maruz
kalma tepe değerleri madde 2.3 uyarınca kısa süreli değerlerle
değerlendirilmektedirler.
(3) Bir maddenin havadaki yoğunluğu (C) söz konusu maddenin
hava hacmi biriminde bulunan miktarıdır. Birim hacim başına
kütle cinsinden veya gazlarla buharlarda birim hacim başına
hacim cinsinden belirtilmektedir. Solunum yoluyla maruz kalma durumunun değerlendirilmesi için referans değeri olarak
kütle değeri alınır. Dönüştürme şu formüle göre yapılır:
Mol hacmi (l)
C (ml/m3) = ..................... C (mg/m3)
Mol kütlesi (g)
Bu TMTK dokümanında mol hacminde sıcaklık 20°C ve basınç 101,3
kPa olarak alınır ve bu durumda 24,1 litredir. Havada asılı duran maddelerin işyerinde hakim olan çalışma koşullarındaki yoğunluğu mg/m³ cinsinden verilmektedir.
(4) Havada asılı duran maddeler toz, durman ve sistir. Toz, katı
maddelerin mekanik süreçler sonunda veya havalanma yoluyla
ortaya çıkan ve hava içinde dağınık şekilde bulunan halidir. Duman, katı maddelerin termik ve/veya kimyasal süreçler sonunda ortaya çıkan ve hava içinde dağınık şekilde bulunan halidir.
Sis, sıvı maddelerin yoğunlaşma veya dağılma yoluyla ortaya
çıkan ve hava içinde dağınık şekilde bulunan halidir.
(87) 23 Aralık 2004 tarihli Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği (Alman Federal Resmi
Gazetesi I, Sayfa 3758)
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(5) Havada asılı duran maddelerin sağlık için oluşturdukları risklerin değerlendirilmesi için yalnız münferit maddelerin özel
riskleri, yoğunluğu ve maruz kalma süresi değil, ayrıca partikül
şekli de dikkate alınmalıdır.
(6) Bir çalışanın solunum bölgesindeki havada asılı duran maddelerin tamamının yalnızca bir kısmı solunmaktadır. Buna solunabilir oran(88) denmektedir ve ölçüm tekniği bakımından solunabilir fraksiyon(89) olarak saptanmaktadır. Bu fraksiyonu esas alan
işyeri sınır değerleri, sınır değerler listesinde sonlarına “E”
ibaresi konularak işaretlenmişlerdir. Solunabilir oranın alveolar oranı2 ölçüm tekniği bakımından alveolar fraksiyon olarak
saptanmaktadır3. Bu fraksiyonu esas alan işyeri sınır değerleri,
sınır değerler listesinde sonlarına “A” ibaresi konularak işaretlenmişlerdir. Tozlar ve dumanlarda işyeri sınır değerine bağlı
olarak solunabilir veya alveolar fraksiyon esas alınır. Sislerde
solunabilir fraksiyon ölçülür.
2 İşyeri sınır değerlerinin uygulanması ve açıklamalar
2.1 Genel hususlar
İşyeri sınır değerlerine uyulması, çalışanların sağlığının maddelerin
solunması sonucu oluşan risklere karşı korunmasına yaramaktadır. İşyeri
sınır değerine uyulması Tehlikeli Madde Yönetmeliğinin diğer düzenlemelerinden doğan sorumlulukları ortadan kaldırmaz.
2.2 İşyeri sınır değerlerinin denetlenmesi
(1) Çalışma alanlarındaki hava içinde bulunan tehlikeli maddelerin yoğunluklarının saptanması ve değerlendirilmesi TMTK 402
“Tehlikeli maddelerle ilişkili faaliyetlerde risklerin saptanması
ve değerlendirilmesi: Soluma yoluyla maruz kalma” dokümanına göre yürütülür.
(88) Alman Araştırma Kuruluşunun sağlığa zararlı maddelerin incelenmesi senato
komisyonu tebliğleri, WILEY-VCH, Weinheim
(89) DIN/EN 481 “Havada taşınan partiküllerin ölçülmesi için parçacık büyüklüklerinin tayin edilmesi”, Brüksel 1993;
“İşyerindeki hava içindeki tehlikeli maddelerin ölçülmesine dair genel hususlar; kod 0210”, yayın: BGIA çalışma klasörü “Tehlikeli maddelerin ölçülmesi”,
yayıncı: Meslek Birliklerinin İş Güvenliği Enstitüsü - BGIA -, Erich Schmidt Verlag
yayınevi
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(2) İşyerindeki hava içindeki madde karışımlarının değerlendirilmesi
için TMTK 402 Madde 5 uygulanır. Tanımlanmış madde karışımları
için sınır değerler belirtilmişse, bunu uygulamaya gerek yoktur.
2.3 Kısa süreli değerler ve sınır aşımı faktörleri
(1) İşyerlerinde, solunan hava içindeki maddelerin yoğunluğu ciddi dalgalanmalara tabi olabilirler. Sağlığın zarar görmesinden
kaçınmak amacıyla, vardiya ortalama değerinin yukarı yöndeki
sapmasının sınırlandırılması gerekmektedir.
(2) Kısa süreli değerler, vardiya ortalama değeri civarındaki yoğunluk dalgalanmalarını hem yukarı yönde hem de süre ve sıklıkları
bakımından kısıtlayarak işyeri sınır değerlerini tamamlarlar. İşyeri sınır değerinin kısa süreli aşımının azami yüksekliği münferit
maddelerin çok farklı etki özelliklerine göre belirlenir. Dolayısıyla kısa süreli değer parametrelerinin genel geçerli olacak şekilde
tespit edilmesi mümkün değildir. Kısa süreli değer yoğunluğu,
işyeri sınır değerinin ve sınır aşım faktörünün çarpımından elde
edilir. Vardiya ortalama değerine her halükarda uyulmalıdır.
(3) Azami sınır aşım faktörü 8’dir. İşyeri sınır değeri vardiya başına
4 kez, 15’er dakika boyunca 8 kat aşıldığında, o vardiyada başka
maruz kalma durumu olmamalıdır, aksi halde vardiya süresi ve
işyeri sınır değerinin çarpımından elde edilen değer aşılmaktadır.
(4) İşyeri sınır değerinin üzerindeki bir yoğunluğa sahip periyotlar
(kısa süreli değer safhası) arasındaki sürelerin bir saat olmasına
çaba gösterilmelidir. Bir vardiyada toplam dört kısa süreli değer safhası olmasına izin verilir.
(5) Maruz kalma tepe değerlerinin belirlenmesinde maddeler toksikolojik etkileri bakımından aşağıdaki iki kategoriye ayrılmaktadırlar:
Kategori Ι Lokal etkisi sınır değeri belirleyici olan maddeler
veya solunum yolunda duyarlılık oluşturan maddeler
a) Temel değer olarak 1 değerinde bir sınır aşım faktörü belirlenir
ve bu maddeye özgü olarak uyarlanabilir (en fazla 8’e kadar).
Kısa süreli değer safhası 15 dakikadan fazla olmamalıdır. İşletme denetimi teknik ölçüm yoluyla 15 dakikalık ortalama değer
alınması şeklinde uygulanmalıdır, örn. 15’er dakikalık örnek
alma yoluylaGerekli hallerde, hiçbir zaman aşılmaması gereken
bir anlık değer de belirlenebilir. Maddeler “Tepe değer sınırla446
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ması” sütununda = = işareti ve sınır aşım faktörü ile gösterilirler (genelde: =2=). Teknik tedbirler ve örgütlenme tedbirleri,
kısa süreli değer yoğunluğu aşılmayacak şekilde alınmalıdırlar.
İşletme denetimi için, teknik ölçüm olanaklarına uygun olarak
mümkün olduğunca kısa bildirim süreleri tercih edilmelidir.
Kategori Ι maddelerinin bazılarında hem 15 dakika ortalama
değeri hem de bir anlık değer belirlenmektedir. Bu durumda her iki sınır aşım faktörü aynı sütunda gösterilir. Örneğin
2,=4= (Ι) şeklindeki bir kayıt, ortalama değer olarak 15 dakika
süresince işyeri sınır değeri yoğunluğunun iki katına uyulması
gerektiği ve aynı süre içinde işyeri sınır değeri yoğunluğunun
dört katının hiçbir zaman aşılmaması gerektiği anlamına gelir.
Kategori ΙΙ Emilim yoluyla etki eden maddeler
Temel değer (15 dakikalık ortalama değer) olarak 2 değerinde bir sınır aşım faktörü belirlenir ve bu maddeye özgü
olarak uyarlanabilir (en fazla 8’e kadar). İşletme denetimi
teknik ölçüm yoluyla 15 dakikalık ortalama değer alınması şeklinde uygulanmalıdır, örn. 15’er dakikalık örnek alma
yoluyla. Kısa süre değeri Kategori ΙΙ olan maddelerde, sınır
aşım faktörü (SAF) ile sınır aşım süresinin çarpımı kadar olan
değere uyulması halinde, daha uzun sınır aşım sürelerine
izin verilir (örnek: SAF 8 iken 30 dakika boyunca SAF 4 veya
60 dakika boyunca SAF 2 olanaklıdır).
2.4 Genel toz sınır değerinin uygulanması ve geçerlilik alanı(90)
(1) Aşağıdaki parametreler maruz kalma değerlendirmelerinde
dikkate alınmalıdırlar:
(90) Ayrıntılı bilgi için bakınız:
a) Sağlığa zararlı iş maddelerinin denetlenmesi için Alman Araştırma Kuruluşu (DFG) Senato Komisyonu: Genel Toz Sınır Değeri. İlave 1997. Yayın:
Greim, H. (yayıncı): Gesundheitsschädliche Arbeitsstoffe. Toxikologischarbeitsmedizinische Begründung von MAK-Werten (Sağlığa Zararlı İş Maddeleri. MAK değerlerinin toksikolojik ve iş hekimliği bakımından gerekçelendirilmesi). WILEY-VCH, Weinheim yayınevi (1997) S. 1-32,
b) Genel Toz Sınır Değeri, Alman Federal Çalışma Gazetesi (2001) Sayı 9, S. 89
veya http://www.baua.de,
c) Genel Toz Sınır Değeri (kod 0412 vd.). Yayın: BGIA Çalışma Klasörü “Tehlikeli Maddelerin Ölçümü”, yayıncı: Meslek Birliklerinin İş Güvenliği Enstitüsü
-BGIA-, Sankt Augustin. Bielefeld: Erich Schmidt Verlag yayınevi, yaprak yayın 1989.
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- Yıllık ortalama değer/vardiya ortalama değeri oranı,
- Tozların yoğunluğu,
- Örnek alma yeri (seyyar/sabit),
- Çözülebilir, ultra ince ve kaba dağınık partiküller.
(2) Genel toz sınır değeri vardiya ortalama değeri olarak belirlenir ve başka bir düzenlemeye tabi olmayan zor çözünen veya
çözünmeyen tozlar için uygulanır. Kalıtımsal özellikleri değiştiren, kansere neden olan, fibrojen, alerjen veya başka toksin
etkiler göstermesi beklenen tozlar için uygulanamaz (bkz. ayrıca madde 2.5). Burada genel toz sınır değeri genel üst sınır
olarak uygulanır ve ek olarak maddeye özgü işyeri sınır değerlerine uyulması gerekir. Çözünebilir partikül fraksiyonu içeren
tozların değerlendirilmesi ve analizi için dipnot 4’te bir öneri
bulunmaktadır.
(3) Genel toz sınır değeri çözünebilir, ultra ince ve kaba dağınık
partikül fraksiyonları (tanım için bkz. dipnot(91)) ve boya aerosolleri(92) için geçerli değildir. Genel toz sınır değeri Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 1 Fıkra 5 anlamında, eşdeğer
bir sağlık koruması elde edilebildiği takdirde, denetlenen ve
belgelendirilen, doz temelli bir koruma sistemine tabi olan işyerlerinde uygulanmaz.
(4) İşyerlerinde genel toz sınır değerlerine uyulamadığı takdirde,
çalışanlar için iş hekimliği tarafından koruyucu muayeneler öngörülmelidir.
(5) Değerler, genel bir toz etkisi altında solunum organlarının işlevlerinin zarar görmesini engellemeyi amaçlamaktadırlar. Tahriş
edici kimyasal maddeler içeren toz karışımlarında (örn. ozon
veya azot oksitler gibi gaz haldeki maddeler) sinerjik etkiler
beklenmektedir, ancak bilimsel tartışmalar henüz sonuçlanmamıştır. Ancak günümüzdeki bilimsel bulgular bu etkilerin nice(91)Genel Toz Sınır Değerleri (kod 0412). Yayın: BGIA Çalışma Klasörü “Tehlikeli
Maddelerin Ölçümü”, 19. sayı XV/97, yayıncı: Meslek Birliklerinin İş Güvenliği Enstitüsü -BGIA-, Sankt Augustin. Bielefeld: Erich Schmidt Verlag yayınevi,
yaprak yayın 1989
(92)Korunma tedbirleri BGR 231 “Püskürtmeli boya işleri için korunma tedbirleri
taslağı – boya aerosolleri” dokümanında tarif edilmiştir.
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liklerinin belirlenmesine henüz izin vermemektedirler. Uygun iş
sağlığı ve maruz kalmayla ilişkili veriler elde edilinceye kadar
TMTK 402 Madde 5.2.1 uyarınca madde karışımlarının değerlendirme endekslerinin hesaplanmasında genel toz sınır değeri
için madde indeksleri göz ardı edileceklerdir.
(6) İş sahasındaki havada ortaya çıkan yoğunlukların değerlendirilmesi için genelde solunabilir ve alveolar fraksiyon belirlenmelidir. Soluma yoluyla maruz kalma derecesinin değerlendirilmesinde daha yüksek olan madde endeksi esas alınır. Solunabilir
fraksiyonun alveolar fraksiyona oranı hakkında elde yeterli bilgi
varsa, örn. TMTK 400 “Tehlikeli maddelerle ilişkili faaliyetlerde
risklerin değerlendirilmesi” dokümanı Madde 5 uyarınca standartlaştırılmış iş süreçleri varsa, hangisinin madde indeksinin
daha yüksek olduğuna bakılarak, ya sadece solunabilir fraksiyonun ya da sadece alveolar fraksiyonun belirlenmesi yeterlidir.
Dipnot 4’teki literatürde verilen açıklamalar uygulanabilirler.
2.5 Genel toz sınır değerlerinin geçerlilik alanına tabi olan
maddelerin örnek listesi
Aşağıdaki maddeler için maddeye özgü işyeri sınır değeri belirlenmez, çünkü Tehlikeli Maddeler Kurulu solunum organları üzerindeki tanımlanmamış etkilerinden öteye giden bulgulara ulaşamamıştır:
- Alüminyum
- Alüminyum hidroksit
- Alüminyum oksit (lifsiz, alüminyum oksit dumanı hariç)
- Baryum sülfat
- Demir (II) oksit
- Demir (III) oksit
- Grafit
- Magnezyum oksit (magnezyum oksit dumanı hariç)
- Polivinilklorür
- Silisyum karbür (lifsiz)
- Tantal
- Titanyum dioksit
Bu liste yeni bulgular elde edildikçe güncelleştirilecektir.
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2.6 Ciltten emilen maddeler
(1) Çeşitli maddeler kolaylıkla ciltten geçerek vücuda girebilir ve
sağlığa zarar verebilirler.
(2) Ciltten emilen maddelerle ilgili işlerde sağlığın korunması için
hava sınır değerine uyulması yeterli değildir. Örgütlenme ve
iş hijyeni tedbirleri ile bu maddelerin cilde temas etmesinin
önlenmesi sağlanmalıdır. Doğrudan ciltle temas halinde TMTK
401 “Cilt teması yoluyla riskler – saptama, değerlendirme, tedbirler” dokümanı dikkate alınmalıdır.
(3) “H” ibaresi ile işaretlenmiş olan maddelerde
1. sınır değer gerekçelerinden dolayı bu özelliğe dair bir uyarı
söz konusudur veya
2. ciltle temas halinde sağlığa zararlı özelliklerine dair Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 5 Fıkra 1 uyarınca R ibareleri R
21, R 24, R 27 veya uygun kombine ibareleri ile sınıflandırma
ve işaretlendirme yapılması gerekmektedir.
2.7 İşyeri sınır değerleri ve hamilelik
İşyeri sınır değerine ve biyolojik sınır değerine (BSD) uyulması halinde
fetüsün zarar göreceğine dair risklerden endişe edilmesi gerekmeyen maddeler “Y” ibaresiyle işaretlenmektedirler. İSD ve BSD değerlerine uyulsa
dahi, fetüsün zarar görme riskinin dışlanamadığı maddeler için “Z” ibaresi
kullanılmaktadır.
2.8 İşyeri sınır değerleri ve duyarlılık oluşturan maddeler
(1) Günümüze kadar ne bir alerjinin indüklenmesi (duyarlılık oluşumu) için ne de duyarlılık kazanmış olan kişilerde alerjik reaksiyonun tetiklenmesi için toksikolojik olarak gerekçelendirilebilecek işyeri sınır değerleri verilebilmektedir. Maruz kalma
halinde bir alerjenin yoğunluğu ne kadar çoksa, bir indüklenmeden de o kadar çok endişe edilmelidir. Akut belirtilerin tetiklenmesi için genelde, duyarlılığın indüklenmesi için olandan
daha az yoğunluklar yeterlidir.
(2) Duyarlılık oluşturan maddelerle ilgili işlerde işyeri sınır değerinin uyulmasına ek olarak, alerjik cilt ve solunum yolu hastalıklarından (örn. astım, rinokonjünktivit, kontak alerjisi) korunmak için aşağıdakilere dikkat edilmelidir:
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- Duyarlılık oluşturan maddelere ilişkin iş hekimliği bulguları
(örn. etki spektrumu, çok faktörlü nedenler bileşkesi) ve koruyucu iş hekimliği tedbirleri
- başka ön duyarlılıklar/çapraz alerjiler
- gerekli örgütlenme ve iş hekimliği tedbirleri
- TMTK 540 ve TMTK 401.
(3) Solunum yollarında duyarlılık oluşturan maddeler “Sa”, ciltte duyarlılık oluşturan maddeler “Sh”, her iki hedef organda
alerjiye neden olan maddeler “Sah” ibaresiyle işaretlenmektedirler. Sınır değeri gerekçesinden bu özelliklere dair bir emare
görülürse veya madde Tehlikeli Maddeler Kurulu tarafından sınıflandırılmışsa, bu işaretlendirme yapılır.
(4) “Sa” ile işaretlenmiş olan maddelerde İSD’ye (kısa süreli değer
dahil olmak üzere) uyulsa dahi, solunum yollarında bir alerjinin
indüklenmesi (duyarlılık oluşması) ve bir alerjik reaksiyonun
tetiklenmesi dışlanamaz – ancak sınır değerin semptomsuzluk
durumu gözetilerek belirlenmiş olduğu maddeler bundan hariçtir. Bu durumda “(Sa)” ibaresi tercih edilir.
(5) “Sh” ile işaretlenmiş olan maddelerde, münferit hallerde İSD’ye
(kısa süreli değer dahil olmak üzere) uyulsa dahi, havayla temas eden cilt bölgelerinde bir alerjik reaksiyonun tetiklenmesi
dışlanamaz – ancak sınır değerin büyük ölçüde semptomsuzluk
durumu gözetilerek belirlenmiş olduğu maddeler bundan hariçtir. Bu durumda “(Sh)” ibaresi tercih edilir.
2.9 Hidrokarbon karışımlarında işyeri sınır değerlerinin
uygulanması ve geçerlilik alanı
(1) İşyeri sınır değerleri sıvı madde karışımlarına ve sıvı madde
karışımlarındaki yalnız hidrokarbonlardan oluşan bileşenlere uygulanırlar ve hidrokarbonlar kavramı altında yalnız karbon ve hidrojenden oluşan organik bağlar anlaşılır. Bunlara
n-alifatik, izo-alifatik, sikloalifatik (naftan) bileşikler ve aromatlar dahildir. Soğutucu yağlama maddeleri ve akaryakıtlar
gibi diğer kompleks hidrokarbon içeren karışımların aksine, bu
tanım altındaki hidrokarbon karışımları olefinik hidrokarbon
ve hidrokarbon dışı katkı maddeleri içermemektedirler. Eğer
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hidrokarbon ve başka çözücü maddelerden oluşan karışımlar
söz konusuysa, bu kısım yalnız bir preparatın toplam karışım
içindeki hidrokarbon kısmını ilgilendirir.
(2) Bir hidrokarbon karışımı, sayılan dört fraksiyonun iki veya daha
fazlasından oluşuyorsa, bu hidrokarbon karışımı için verilen
grup sınır değerleri temelinde aşağıdaki formüle göre yeni bir
işyeri sınır değeri hesaplanmalı ve esas alınmalıdır:

Fraktion: Hidrokarbon karışımının veya tekil hidrokarbonun (bkz.
paragraf 3 ve 4) veya çözücü madde içindeki hidrokarbon
karışımının (bkz. paragraf 3) söz konusu fraksiyonu (RCP
grubu) içindeki kütle oranı (w/w)
AGWa…n: İlgili fraksiyonun grup sınır değeri veya maddeye özgü işyeri
sınır değeri (bkz. paragraf 3 ve 4)
RCP = reciprocal calculation-based procedure (hesaplamaya dayalı
karşıt usul)
Hesaplanan işyeri sınır değerleri aşağıdaki gibi yukarı veya aşağı yuvarlatılırlar:
< 100 mg/m³

:

tam 25 değerine

100 ila 600 mg/m³ :

tam 50 değerine

> 600 mg/m³

tam 100 değerine

:

(3) İki veya daha fazla hidrokarbon karışımından oluşan karışımların üretiminde yeni işyeri sınır değerinin hesaplanması için
söz konusu hidrokarbon karışımlarının işyeri sınır değerleri ve
bunların karışım içindeki kütle oranları 2. paragraftaki formüle yerleştirilirler. Pratikte çözücü madde karışımları bir hidrokarbon karışımına tekil bileşen olarak bir başka hidrokarbon
katılarak imal edilirler. Böyle durumlarda yeni işyeri sınır değerinin hesaplanması için, tekil bileşenin maddeye özgü işyeri
sınır değeri yerine, tekil bileşene ait grup sınır değeri formüle
yerleştirilir.
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(4) Yalnız kendilerine ait işyeri sınır değerleri belirlenmiş veya belirlenecek olan n-hekzan, siklohekzan, naftalin, 1,2-dietilbenzol ve
n-bütilbenzol maddeleri grup sınır değerlerine tabi değildirler.
Bunlar miktarlarına bağlı oranlarıyla ve tekil madde sınır değeriyle 2. paragrafta belirtilen formüle yerleştirilirler. Risk değerlendirilmesinde bu şekilde hidrokarbon karışımları için hesaplanan toplam sınır değer belirtilir. Benzol ayrı olarak analiz edilir
ve değerlendirilir. Anılan bu maddelerin fraksiyon üzerinden iki
kere hesaba katılmış olması durumuna izin verilmemelidir.
(5) Hidrokarbon karışımlarına maruz kalmanın değerlendirmesi
yalnız 2. paragrafta anılan formül yardımıyla yapılır. Hidrokarbon karışımlarının, tekil madde sınır değerleri üzerinden ve
madde endeksi eklenerek karışıma ait bir değerlendirme endeksi oluşturulmak suretiyle değerlendirilmesi yasaktır. Çözücü
madde karışımları, işyeri sınır değerine sahip tekil hidrokarbon kullanılarak imal ediliyorlarsa (örn. etil asetat + ksilol +
tolüol), o zaman maruz kalma durumu değerlendirme endeksi
hesaplanarak değerlendirilir.
(6) Üretici, ithalatçı veya yeniden dolaşıma sokan kişi söz konusu hidrokarbon karışımına ait sınır değerini veya fraksiyonların
miktarını güvenlik bilgi formunda belirtmek zorundadır. Bunun
için hidrokarbon karışımına ait işyeri sınır değeri (Bölüm 3 “Bileşim/bileşenlere ait bilgiler” uyarınca tüm bileşenlerin toplamı) ile TMTK 900 uyarınca uygulanan RCP yöntemine dair bir
uyarı konulmalıdır.
(7) Bir hidrokarbon karışımının bileşimi bilinmiyorsa ve güvenlik
bilgi formunda hidrokarbon karışımı için herhangi bir işyeri sınır değeri belirtilmemişse, değerlendirme için en düşük olan
grup sınır değeri esas alınır. Münferit hallerde daha fazla bilgi
mevcutsa, daima en düşük olan sınır değeri esas alınır, örn.
“dearomatize deney benzini” için C9 – C15 alifatik bileşiklere
ait sınır değer (600 mg/m³) esas alınır.
(8) Bir vardiyada birden fazla emisyon kaynağından zaman olarak
birbiri ardına veya eşzamanlı olarak çeşitli fraksiyonlarda birden fazla hidrokarbon karışımına maruz kalma durumu söz konusuysa, teknik ölçüm yoluyla bir ayrıştırma yapılmıyor veya
yapılamıyorsa, kullanılan fraksiyonların işyeri sınır değeri en
düşük olanı değerlendirme için kullanılır.
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(9) Bir veya daha fazla hidrokarbon karışımına maruz kalma durumunun yanı sıra, aynı zamanda, işyeri sınır değeri olan hidrokarbon dışı çözücülere, örn. esterler, ketonlar, alkoller vs.,
maruz kalma durumu söz konusuysa, hidrokarbon karışımına ait
ölçüm sonucu diğer maddelere ait sonuçlarla birlikte karışıma
ait değerlendirme endeksi hesabına katılır.
(10) Hidrokarbon karışımlarıyla yürütülen faaliyetlerde işyerlerindeki ölçümün ve analizin nasıl olacağı www.baua.de adresinde
bulunan “hidrokarbon karışımları için işyeri sınır değerleri – çözücü madde olarak kullanımlar (çözücü hidrokarbonlar), katkısız (RCP yöntemi)” gerekçelendirme dokümanında belirlenmiştir. Burada hidrokarbon karışımları için işyeri sınır değerlerinin
hesaplanmasına ait pratik örnekler de bulabilirsiniz.
3 İşyeri sınır değerlerinin ve kısa süreli değerlerin listesi
Kullanılan kısaltmalar, simgeler, rakamlar ve açıklamaları
“Madde tanımı” sütunları
CAS No.

“Chemical Abstract Service” kayıt numarası

EG No.

“European Inventory of Existing Chemical Substances” (EINECS) kayıt numarası

“İşyeri sınır değeri” sütunları
E

Solunabilir fraksiyon (bkz. madde 1 paragraf 6)

A

Alveolar fraksiyon (bkz. madde 1 paragraf 6)

“Tepe değer sınırlaması” sütunu
1 ila 8

Sınır aşım faktörleri ve

()

Kısa süreli değer kategorisi (bkz. madde 2.3)

==

Anlık değer

“Notlar” sütunu
H

Ciltten emilebilir (bkz. madde 2.6)

Y

İşyeri sınır değerine ve biyolojik sınır değerine (BSD)
uyulması halinde fetüsün zarar görmesi tehlikesinden
endişe edilmesine gerek yoktur (bkz. madde 2.7)
454

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

Z

İSD ve BSD’ye uyulması halinde dahi fetüsün zarar
görmesi riski dışlanamaz (bkz. madde 2.7)

Bu sütunda aşağıdaki kısaltmalarla işyeri sınır değerlerinin kaynaklarına ve duruma göre gerekçelendirme dokümanlarına gönderme yapılmaktadır. Tehlikeli Maddeler Kurulunun işyeri sınır değerlerine ilişkin yayınladığı gerekçelere www.baua.de adresinden Tehlikeli Maddeler Kurulunun
ilanları altında erişilebilir.
AGS

Tehlikeli Maddeler Kurulu

DFG

Sağlığa zararlı iş maddelerinin denetlenmesi için Alman Araştırma Kuruluşu Senato Komisyonu (MAK komisyonu).

AB

Avrupa Birliği

NL Uzmanları

Hollanda için geçerli sınır değerlerin yeniden değerlendirilmesi için uzmanlar grubu (Committee on Updating of Occupational Exposure Limits, a committee
of the Health Council of the Netherlands)

(1) Diyatomitler menşelerine göre belli miktarlarda kuvars içerebilirler. Diyatomitlerin yakılması veya kalsine edilmesi kristobalit
oranının artmasına yol açar, aktif diyatomit kütlesinde %60’a
kadar kristobalit içerebilir. Diyatomitlere (yanmış) maruz kalma durumunun değerlendirilmesinde hem amorf oran (diyatomit veya yanmış diyatomit için sınır değer) hem de kristobalit
ve kuvars oranları (TMTK 906 uyarınca kanserojen) saptanıp
değerlendirilmelidir.
(2) Koloidal amorf diyatomit (7631-86-9) ile pirojen silisik asit ve
ıslak yöntemle üretilen silisik asit (çökeltme silisik asit).
(3) Ölçüt olarak 2-nitropropan (kanserojen kategori 2) ile kirlenmiş
teknik ürünler.
(4) Yalnız ham pamuk için geçerlidir.
(5) Amin formülasyonu ve ester için cilt yoluyla emilim riski, ancak
asidi için geçerli değildir.
(6) Nitratlaştırıcı ajanlarla tepkime bununla ilişkili kanserojen
N-nitrozamin oluşumuna yol açabilir.
(7) Yalnız cilt teması olmayan işyerleri için.
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(8) 0,5 = (α-HCH yoğunluğu bölü 5) + β-HCH yoğunluğu.
(9) Değerlendirme yalnız saf maddeyle ilişkilidir; kloroflorometan
(593-70-4) ile kirlenmişse, risk değerlendirmesi temelden değişir.
(10) İşyeri sınır değeri ilgili metalin element oranıyla ilişkilidir.
(11) Buhar ve aerosollerin toplamı.
(12) İşyeri sınır değeri genelde yalnız monomerler için geçerlidir.
Oligomer veya polimerlerin değerlendirilmesi için bkz. TMTK
430 “İzosiyanatlar”
(13) Sağlığa dayalı bir işyeri sınır değerinin türetilmesi için herhangi bir gerekçe yoktur.
(14) 1-Etoksipropan-2-ol ve 2-etoksi-1-metiletilasetat için havadaki yoğunluklarının toplamına ait işyeri sınır değeri.
(15) Analitik belirleme için aşağıdaki yöntem önerilmektedir:
“Sağlığa zararlı iş maddelerinin incelenmesi için analitik yöntemler”, Cilt 1 “Hava analizleri”, 14. sayı 2005, ve “Özel ön
açıklamalar”, Bölüm 4.7.1, S. 29-30, Wiley-VCH Verlag GmbH
& Co.KGaA yayınevi, Weinheim veya “Tehlikeli maddelerin ölçülmesi”, BGIA çalışma klasörü, Erich Schmidt Verlag yayınevi,
Bielefeld.
(16) İşyeri sınır değeri yalnız kısa süreli değer olarak belirlenmiştir.
İşletme denetimi teknik ölçüm yoluyla 15 dakikalık ortalama
değer alınması şeklinde uygulanmalıdır, örn. 15’er dakikalık
örnek alma yoluyla.
(17)Yükselmiş sıcaklıklarda işyeri sınır değeri buhar hali için geçerlidir ve aerosol yoğunluğunun değerlendirilmesinde esas
alınamaz.
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DFG, H

DFG,Y

AGS, H

DFG, H, Y

DFG

DFG

AGS

AGS

DFG

AGS

DFG, H, Y

DFG, AB, Y

DFG

AB, H

3			

Solunabilir fraksiyon				

Alveolar fraksiyon				

2(ΙΙ)

30

0,2

34

1200

91

Genel toz sınır değeri (bkz. ayrıca					
madde 2.4)

309-00-2		

10

0,09

20

500

50

mg/m3

Sınır Aşımı
Faktörü

Tepe Değer Sın

8(ΙΙ)

206-215-8

Aldrin (ISO)

79-10-7

107-02-8

75-05-8

67-64-1

75-07-0

CAS No.

İşyeri Sınır Değeri
ml/m3
(ppm)

0,25 E

203-453-4
201-177-9

200-835-2

Asetonitril

Akrilaldehid

200-662-2

Aseton

Akril asidi

200-836-8

EG No.

Asetaldehid

Adı

Madde Tanımı

04/07

04/07

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

04/07

04/07

01/06

01/06

01/06

Ay/Yıl

Değişiklik

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

1912-24-9		

2E

0,016

458
203-924-4
201-245-8
200-268-0

Bis (2-metoksietil) eter

Bis (tribütil kalay) oksit

411-280-2		

2,5-(ve 2,6-)Bis (izosiyanatometil)bisiklo [2.2.1] heptan

Bisfenol A

204-211-0

Bis (2-etilhekzil) fitalat

5

56-35-9

0,0021

80-05-7		

111-96-6

0,005

117-81-7		

552-30-7		

209-008-0

Benzol-1,2,4-trikarbon asit1,2-anhidrit (duman)

149-30-4		

205-736-8

Benzotiazol-2-tiol

1(Ι)

1(I)

8(ΙΙ)

8(ΙΙ)

8 (II)

2(ΙΙ)

2(I)

8(ΙΙ)

8(ΙΙ)

1(Ι)

0,05

5E

28

1(Ι)

1(Ι)

8(ΙΙ)

0,045 		

10

0,04 A

DFG, H, Y

DFG, Y

DFG, H, Z

AGS

DFG, Y

DFG, Sa

DFG, Y

DFG, 4, Y

AB, 13, 10, 15

DFG, H

DFG

AGS

DFG, H

DFG, AB, Y

DFG, Y

01/06

01/06

01/06

04/07

01/06

12/07

01/06

01/06

12/07

01/06

01/06

04/07

01/06

12/07

01/06

Ay/Yıl

Sınır Aşımı
Faktörü
Notlar

Değişiklik

Tepe Değer Sın

4 E		

1,5 E

Azinfos metil (ISO)

0,005

14
7,7

Pamuk tozu				

217-617-8
201-676-1

Atrazin (ISO)

7784-42-1

2

20

0,5 E

232-066-3

Arsin

62-53-3

7664-41-7

Baryum bağları, çözünebilir
(baryum oksit ve baryum hidroksit				
hariç)

200-539-3

Anilin

0,2 E

mg/m3

0,2 E

231-635-3

Amonyak

ml/m
(ppm)
3

61-82-5		

CAS No.

İşyeri Sınır Değeri

86-50-0		

200-521-5

EG No.

Amitrol (ISO)

Adı

Madde Tanımı

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

200-887-6
231-778-1

Brom triflor metan (R 13 B1)

Brom

459
203-933-3
205-480-7

2-Bütoksietil-asetat

n-Bütilakrilat

216-653-1

203-961-6

2-(2-Bütoksietoksi) etanol

(tert-Bütil) metileter

203-905-0

2-Bütoksi-etanol

202-696-3

203-788-6

Büt-2-en-1,4-diol

209-750-5

203-705-3

Bütan-1-tiol

4-tert-bütilbenzoik asit

201-159-0

Bütanon

Bütil klor formiat

200-751-6

Bütan-1-ol

203-448-7

231-569-5

Bor triflorür dihidrat

203-786-5

231-569-5

Bor triflorür

Bütan

233-139-2

Borik asit ve sodyum boratlar

Bütan-1,4-diol

EG No.

Adı

Madde Tanımı

1000

0,35

0,35

0,5

200

100

50

1000

20

2

20

1634-04-4

592-34-7

50

0,2

98-73-7		

141-32-2

112-07-2

112-34-5		

111-76-2

110-65-6		

109-79-5

78-93-3

71-36-3

110-63-4

106-97-8

7726-95-6		

75-63-8

13319-75-0

7637-07-2

10043-35-3		

CAS No.

ml/m3
(ppm)

180

1,1

2E

11

130

100

98

0,2 E

1,9

600

310

200

2400

0,7

6200

1,5

1

0,5

mg/m3

İşyeri Sınır Değeri

1,5(Ι)

2(Ι)

2(ΙΙ)

2(Ι)

4(ΙΙ)

1(Ι)

4(ΙΙ)

1(I)

2(ΙΙ)

1(Ι)

1(Ι)

4(ΙΙ)

4(ΙΙ)

1(I)

8(ΙΙ)

2 (II)

2 (II)

2 (I)

DFG, Y

DFG, Y

DFG, H

DFG

DFG, H, Y

DFG, Y

DFG, H, Y

DFG, H, Y

DFG, Y

DFG, H, Y

DFG, Y

AGS

DFG

AB; AGS

DFG, Y

AGS, Y

AGS,Y

AGS, Y, 10

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

04/07

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

12/07

01/06

05/08

04/07

12/07

Ay/Yıl

Sınır Aşımı
Faktörü
Notlar

Değişiklik

Tepe Değer Sın

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

203-313-2
200-555-0
231-959-5

ε-Kaprolaktam (buhar ve toz)

Karbaril (ISO)

Klor

7782-50-5

460

2-Klor-etanol

1
0,1

0,05

40

1

0,1

75-00-3

79-11-8

53469-21-9

200-830-5

Klor etan

Klorlanmış bifeniller (%42 klor)		

201-178-4

Klor asetik asit

1000

75-45-6		
10049-04-4

107-07-3

233-162-8

Klor dioksit

11097-69-1

200-871-9

Klor diflor metan (R 22)

75-68-3

203-459-7

200-891-8

1-Klor-1,1-difloretan (R 142 b)

25

57-74-9		

Klorlanmış bifeniller (%54 klor)		

203-696-6
200-349-0

1-Klor bütan

Klordan (ISO)

10

0,5

63-25-2		

105-60-2		

7778-18-9		

109-69-3

231-900-3

Kalsiyum sülfat

20

0,08

3

ml/m
(ppm)

2(ΙΙ)

1(Ι)

2(ΙΙ)

8(ΙΙ)

8(ΙΙ)

1(Ι)

2(ΙΙ)

1(Ι)

4(ΙΙ)

2(Ι)

1,1

0,7

3,3

110

4

0,28

8(ΙΙ)

8(ΙΙ)

1(ΙΙ)

2(II)

1(Ι)

1(Ι)

3600		

4200

0,5 E

95,5

47

1,5

5E

5E

DFG, H, Z

DFG, H, Z

DFG, H, Y

AGS

AGS, H

DFG

AB, 9

DFG

DFG, H

AGS

DFG, Y

DFG, Y

DFG, H

DFG, Y, 11

DFG

DFG, H

AGS

DFG, H

01/06

01/06

01/06

12/07

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

Ay/Yıl

Sınır Aşımı
Faktörü
Notlar

Değişiklik

Tepe Değer Sın

6 A		

1E

64

0,5

mg/m3

İşyeri Sınır Değeri

156-62-7		

123-72-8

108-90-7

205-861-8

Kalsiyum siyanamid

98-54-4

CAS No.

203-628-5

204-646-6

Bütiraldehid

Klor benzol

202-679-0

EG No.

4-tert-bütilfenol

Adı

Madde Tanımı

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

220-864-4
200-894-4
231-157-5
200-937-7
202-704-5
206-992-3

Klor triflor metan (R 13)

Krom
anorganik krom (II) ve (III) bağları

Karyo floran (R 114)

Kumol

Siyanamid

461
8065-48-3
8022-00-2

Demeton		

Demetonmetil		

0,5

0,01

0,05

333-41-5		

17702-41-9

241-711-8

206-373-8

20

200

94-75-7		

108-94-1

203-631-1

Siklohekzanon

Diazinon (ISO)

0,58

20

1000

68359-37-5		

420-04-2

98-82-8

76-14-2

110-82-7

Dekaboran

1000

7440-47-3		

75-72-9

203-806-2

2,4-D (ISO) (tuzları ve esterleri dahil) 202-361-1

50

ml/m3
(ppm)
2(ΙΙ)

Sınır Aşımı
Faktörü

Tepe Değer Sın

2(ΙΙ)

8(ΙΙ)

1(Ι)

4(ΙΙ)

1(Ι)

2(ΙΙ)

2,5 (Ι)

8(ΙΙ)

1(I)

8(ΙΙ)

0,1 E

4,8

2(ΙΙ)

2(ΙΙ)

0,1		

0,25

1E

80

700

0,01 E

1E

100

7100

2E

4300

0,2		

100

mg/m3

İşyeri Sınır Değeri

2921-88-2		

74-87-3

CAS No.

Siklohekzan

Alfa-siyan-4-flor-3-fenoksibenzil-3
(2,2-diklorvinil)-2,2 269-855-7		
dimetilsiklopropankarboksilat
(Cyfluthrin)

200-817-4

Klorprifos (ISO)

EG No.

Klor metan

Adı

Madde Tanımı

DFG, H, Y

DFG, H

NL-Experten, H

DFG, H

DFG, H, 5, Y

AGS, H, Y

DFG

DFG, Y

DFG, Y, H

AB, H, Y

DFG

10, AB

DFG

NL-Experten, H

DFG, H, Z

Notlar

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

ve
12/07

01/06

01/06

01/06

Ay/Yıl

Değişiklik

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

75-34-3

75-71-8

462
200-869-8
200-838-9
249-854-8
202-445-8
200-547-7
200-484-5

Diklor flor metan (R 21)

Diklormetan

Diklor metil benzol (izomer
karışımı, ring substitüt)

2,4-Diklortolüol

Diklorvos (ISO)

Dieldrin (ISO)

5

0,11

5

5

75

10

200

2

100

1000

10

20

3

10

60-57-1		

62-73-7

95-73-8

29797-40-8

75-09-2

75-43-4

540-59-0

200-893-9

Diklor diflor metan (R 12)

111-44-4

106-46-7

208-750-2

203-870-1

2,2’-Diklor-dietileter

75-35-4

203-400-5

1,4-Diklorbenzol

541-73-1

200-864-0

208-792-1

1,3-Diklorbenzol

95-50-1

111-92-2

1,1-Dikloreten
1,2-Dikloretilen sym. (cis-[2058597,
156-59-2] ve trans-[2058602,
156-60-5])

202-425-9

1,2-Diklorbenzol

200-863-5

203-921-8

Di-n-bütilamin

3

ml/m
(ppm)

0,25 E

1

30

30

260

43

800

8

410

5000

59

120

20

61

29

5E

mg/m3

İşyeri Sınır Değeri

94-36-0		

CAS No.

1,1-Dikloretan

202-327-6

EG No.

Dibenzol peroksit

Adı

Madde Tanımı

8(ΙΙ)

2(ΙΙ)

4(ΙΙ)

4(Ι)

4 (II)

2(ΙΙ)

2(Ι)

2(ΙΙ)

2(ΙΙ)

2(ΙΙ)

1(Ι)

2(II)

4(ΙΙ)

2(ΙΙ)

1(Ι)

1(Ι)

DFG, H

DFG, H, Y

AGS, H

AGS, H

AGS

DFG

DFG

DFG, Y

DFG

DFG, Y

DFG, H

AB, 13

AGS, H

DFG, H, Y

AGS, H, 6

DFG

01/06

01/06

01/06

01/06

04/07

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

12/07

01/06

01/06

01/06

01/06

Ay/Yıl

Sınır Aşımı
Faktörü
Notlar

Değişiklik

Tepe Değer Sın

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

463
123-91-1

204-661-8

1,4-Dioksan

20

50

1000

463-82-1
625-16-1

207-343-7

Dimetilpropan

1

10

1000

200

200

5

2

10

1000

200

4

0,015

400

5

5

ml/m3
(ppm)

73

270

3000

3,6

30

1900

720

720

25

3,7

36

3200

850

20 E

0,05

1200

24

15

mg/m3

İşyeri Sınır Değeri

996-35-0

68-12-2

75-83-2

1,1-Dimetilpropilasetat		

213-635-5

N,N-Dimetilizopropilamin

115-10-6

204-065-8
200-679-5

Dimetileter

201-193-6

2,3-Dimetilbütan

N,N-Dimetilformamid

79-29-8

200-906-8

2,2-Dimetilbütan

121-69-7

204-697-4
204-493-5

Dimetilamin

N,N-Dimetilanilin

124-40-3

109-87-5

108-20-3
127-19-5

203-714-2

Dimetoksimetan

108-46-3

7783-07-5

60-29-7

204-826-4

203-560-6

Diizopropileter

N,N-Dimetilasetamid

231-978-9
203-585-2

Dihidrojenselenid (hidrojen selenid)

1,3-Dihidroksibenzol (Resorsin)

200-467-2

Dietileter

100-37-8

109-89-7

203-716-3
202-845-2

Dietilamin

CAS No.

EG No.

2-Dietilaminoetanol

Adı

Madde Tanımı

2(Ι)

1(Ι)

2(ΙΙ)

2(Ι)

2(ΙΙ)

8(ΙΙ)

2(ΙΙ)

2(ΙΙ)

2(ΙΙ)

2(Ι)

2(ΙΙ)

2(ΙΙ)

2(Ι)

1(I)

2(I)

1(Ι)

1(Ι)

=2=(Ι)

DFG, H

DFG, AB

DFG

DFG

DFG, H, Z

DFG

DFG

DFG

DFG, H

DFG, AB, 6

DFG, AB, H, Y

DFG

DFG

AGS, Sh, Y, H

DFG, Y

DFG

DFG, H

DFG, 6, H

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

12/07

12/07

01/06

01/06

01/06

Ay/Yıl

Sınır Aşımı
Faktörü
Notlar

Değişiklik

Tepe Değer Sın

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

464
203-839-2

2-Etoksietil-asetat

110-80-5

203-804-1

200-837-3

Etantiol
203-919-7

200-578-6

Etanol

2-Etoksi-etanol

203-473-3

Etandiol

2-(2-Etoksietoksi) etanol

75-08-1

203-564-8

Asetik asit anhidrit

20

111-15-9

111-90-0

64-17-5

107-21-1

108-24-7

64-19-7

13838-16-9

5

6

5

0,5

500

10

5

10

20

72-20-8		

200-580-7

112-53-8

1314-62-1		

Asetik asit

215-239-8

Divanadyum pentaoksit

100

97-77-8		

237-553-4

202-607-8

Disülfiram

1

100

1314-80-3		
10024-97-2

200-775-7

233-032-0

Diazotoksit

Enfluran

215-242-4

Difosforpentasülfid

101-84-8

646-06-0

Endrin (ISO)

202-981-2

Difenileter (buhar)

203-982-0

211-463-5

1,3-Dioksalan

3

ml/m
(ppm)

27

35

19

1,3

960

26

21

25

150

0,1 E

155

0,05 A

2E

180

1

7,1

310

8(ΙΙ)

2(I)

8(ΙΙ)

2(ΙΙ)

2(ΙΙ)

2(Ι)

1(Ι)

2(I)

8(ΙΙ)

8(ΙΙ)

1(Ι)

1(ΙΙ)

8(ΙΙ)

2(ΙΙ)

4(I)

1(Ι)

2(II)

DFG, H, Z

AGS

DFG, H, Z

DFG

DFG, Y

DFG, H, Y

DFG

DFG, Y

DFG, Y

DFG, H, Y

AGS

DFG

DFG, 6

DFG

AB, 13

DFG

DFG, H, Y

NL-Experten, H

01/06

12/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

12/07

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

12/07

01/06

04/07

01/06

Ay/Yıl

Sınır Aşımı
Faktörü
Notlar

Değişiklik

Tepe Değer Sın

0,2		

mg/m3

İşyeri Sınır Değeri

78-34-2		

CAS No.

Dodekan-1-ol (uzun zincirli alkoller)

201-107-7

EG No.

Dioksation (ISO)

Adı

Madde Tanımı

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

465
203-080-7
218-276-8
200-231-9
231-954-8

2-Etilhekzilakrilat

O-etil-O-4-nitrofenilfeniltiofosfonat

Fention (ISO)

Flor

Hidrojen flüorit

231-634-8

Florür (flor olarak hesaplanır)		

203-234-3

2-Etilhekzan-1-ol

203-294-0

Etil klor asetat

203-721-0

202-849-4

Etil benzol

212-112-9

200-834-7

Etilamin

Etilformiat

205-438-8

Etilakrilat

Etil-3-etoksipropionat

205-500-4

Etilasetat

203-953-2

216-374-5

1-Etoksipropan-2-ol

2,2’-(Etilendioksi) dietanol
(Trietilenglikol)

259-370-9

EG No.

2-Etoksi-1-metiletilasetat

Adı

Madde Tanımı

1

100

5

5

400

50

50

10

20

100

100

1
7664-39-3

1

16984-48-8		

7782-41-4

55-38-9		

2104-64-5		

103-11-7

104-76-7

109-94-4

763-69-9

112-27-6		

105-39-5

100-41-4

75-04-7

140-88-5

141-78-6

1569-02-4

54839-24-6

CAS No.

ml/m3
(ppm)

0,83

1E

1,6

0,2 E

0,5 E

82

110

310

610

1000 E

5

440

9,4

21

1500

220

300

mg/m3

İşyeri Sınır Değeri

2(I)

4(II)

2(I)

2(ΙΙ)

2(ΙΙ)

1(Ι)

1(I)

1(Ι)

1(Ι)

2(II)

1(Ι)

2(II)

=2=(Ι)

2(Ι)

2(Ι)

2(II)

2(II)

Sınır Aşımı
Faktörü

Tepe Değer Sın

DFG, Y, H

DFG, Y, H

AB, 13

DFG, H

DFG, H

AGS

DFG, Y

DFG, H, Y

DFG, H, Y

DFG, Y

AGS, H

AB, H, 13

DFG, AB

DFG, H

DFG, Y

DFG, H, Y, 14

DFG, Y, 14

Notlar

12/07

12/07

12/07

01/06

01/06

01/06

04/07

01/06

04/07

04/07

01/06

12/07

01/06

01/06

01/06

04/07

04/07

Ay/Yıl

Değişiklik

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

200-962-3

Heptaklor (ISO)

203-388-1

Heptan-3-on

106-35-4

10

110-43-0		

500

466
111-27-3

50
20

209-731-1

Hekzan-2-on

50

0,005

2-Hekzildekan-1-ol (uzun zincirli alkoller)219-370-1 2425-77-6

203-852-3

1-Hekzanol (uzun zincirli alkoller)

110-54-3

822-06-0

5

203-777-6

n-Hekzan
591-78-6

212-485-8

Hekzametilen-1,6-diizosiyanat

1
20

67-72-1
36653-82-4

200-666-4

Hekzadekan-1-ol (uzun zincirli alkoller)253-149-0

Hekzakloretan

0,02

77-47-4

201-029-3

Hekzaklorsiklopentadien

1,2,3,4,5,6-Hekzaklorsiklohekzan
(α-HCH [2062708, 319-84-6] ve				
ß-HCH [2062713, 319-85-7]’den
oluşan teknik karışım)

203-767-1

Heptan-2-on

5

0,05

10

3

ml/m
(ppm)

8(ΙΙ)

2(Ι)

2(Ι)

1(Ι)

2(ΙΙ)

8(ΙΙ)

1(ΙΙ)

1(Ι)

9,8

200

21

210

180

0,035

200

1(Ι)

8(ΙΙ)

1(I)

8(ΙΙ)

1;=2=(Ι)

1(Ι)

2(ΙΙ)

AGS

DFG, H

AGS

DFG, Y

DFG, 12, Sa

AGS

DFG

AGS

DFG, H, 8

DFG

AB, H

DFG

DFG, H

DFG, Z

DFG, H, 7

DFG, H

01/06

01/06

01/06

01/06

12/07

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

Ay/Yıl

Sınır Aşımı
Faktörü
Notlar

Değişiklik

Tepe Değer Sın

0,2		

0,5 E

47

238

2100

0,5 E

41

0,32

41

mg/m3

İşyeri Sınır Değeri

76-44-8		

151-67-7

628-96-6

98-00-0

CAS No.

Heptan (tüm izomerleri)			

211-063-0
205-796-5

Glikoldinitrat

Halotan

202-626-1

EG No.

Furfuril alkol

Adı

Madde Tanımı

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

68855-54-9		
61790-53-2		

231-595-7
407-360-1
204-626-7
200-857-2
208-840-1
223-861-6
204-662-3
203-562-7
203-685-6
248-469-2
209-691-5
262-373-8
272-489-0

2-(2-(2-Hidroksietoksi)-etil)2-aza-bisiklo [2.2.1] heptan

4-Hidroksi-4-metil-pentan-2-on

İzobütan

İzobütil klorformiat

3-İzosiyanatmetil-3,5,5trimetilsiklohekzilizosiyanat

İzopentil asetat

Izopropenil asetat

2-İzopropoksi-etanol

İzotridekan-1-ol (uzun zincirli
alkoller)

İzovaleraldehid

Kuvars camı

Diyatomit, yanmış ve silis dumanı

Diyatomit, yanmamış		

0,1

Hidrojen klorür

7782-79-8

233-113-0

467
10

20

5

10

50

0,005

0,2

1000

20

0,5

2

60676-86-0		

590-86-3

27458-92-0

109-59-1

108-22-5

123-92-2

4098-71-9

543-27-1

75-28-5

123-42-2

116230-20-7

7647-01-0

10035-10-6		

231-965-8

CAS No.

Hidrojen bromür

EG No.

ml/m3
(ppm)

2(Ι)

1(I)

2(Ι)

Sınır Aşımı
Faktörü

Tepe Değer Sın

2(Ι)

1(Ι)

1(Ι)

8(ΙΙ)

2(Ι)

1(Ι)

1;=2=(Ι)

2(Ι)

4(ΙΙ)

4 E		

0,3 A		

0,3 A		

39

164

22

46

270

0,046

1,1

2400

96

5		

3

6,7

0,18

mg/m3

İşyeri Sınır Değeri

Hidrojenazid

Adı

Madde Tanımı

DFG, Y, 1

DFG, Y, 1

DFG, Y

AGS

AGS

DFG, H, Y

DFG

DFG, AB

DFG, 12, Sa

DFG, Y

DFG

DFG, H

AGS

DFG, Y

DFG, AB, 13

DFG

Notlar

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

12/07

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

12/07

01/06

Ay/Yıl

Değişiklik

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

124-38-9
630-08-0

204-696-9
211-128-3
200-262-8

Karbondioksit

Karbonmonoksit

Karbontetraklorür

DFG, 2, Y

AGS

DFG, H

DFG, Z

DFG, AB

468
204-497-7
203-571-6
231-105-1
205-275-2

Maleik asit anhidrit

Mangan ve anorganik bağları

Mekrilat

0,1

137-05-3

2

7439-96-5		

108-31-6

121-75-5		

7580-67-8		

1;=2=(Ι)

4(ΙΙ)

9,2

1(Ι)

0,5 E		

0,41

15 E

0,025 E		

DFG

DFG, Y, 10

DFG, Y, Sa

DFG

AB, 13

100			

C9-C15 Aromat				
231-484-3

200			

C7-C8 Aromat				

Malation (ISO)

600			

C9-C15 Alifat				

Lityumhidrit

1500			

C5-C8 Alifat				

Fraksiyonlar (RCP grupları):							

Bkz. ayrıca madde 2.9							

2 (II)

1(ΙΙ)

Hidrokarbon karışımları, çözücü
olarak kullanılır
(çözücü hidrokarbonlar), katkısız					

35
2(ΙΙ)

30
0,5

2(ΙΙ)

4 E		
9100

DFG, Y

01/06

01/06

12/07

01/06

12/07

12/07

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

Ay/Yıl

Notlar

Sınır Aşımı
Faktörü

0,3 A		

mg/m3

Değişiklik

Tepe Değer Sın

3,2

56-23-5

5000

7631-86-9		

231-545-4

Silisik asitler, amorf

3

ml/m
(ppm)

İşyeri Sınır Değeri

7699-41-4		

CAS No.

231-716-3

EG No.

Dihidroksi-okso-silan

Adı

Madde Tanımı

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

252-104-2
203-603-9
203-539-1
216-455-5
274-724-2
201-185-2
202-500-6
200-820-0
202-870-9

(2-Metoksimetiletoksi) propanol
(izomer karışımı)

2-Metoksi-1-metiletilasetat

1-Metoksi-2-propanol

2-Metoksipropanol

2-Metoksipropilasetat

Metil asetat

Metil akrilat

Metil amin

N-metil anilin

203-906-6

2-(2-Metoksietoksi) etanol
203-772-9

203-713-7

2-Metoksi-etanol

2-Metoksietil-asetat

200-779-9
210-894-6

200-822-1

Metantiol

Metoksiklor (DMDT)

200-659-6

Metanol

Metoksi asetik asit

203-604-4

EG No.

Mesitilen

Adı

Madde Tanımı

0,5

200

20

469
100-61-8

74-89-5

96-33-3

79-20-9

70657-70-4

1589-47-5

107-98-2

108-65-6

34590-94-8

110-49-6

111-77-3

109-86-4

625-45-6

0,5

10

5

200

5

5

100

50

50

5

10

5

5

72-43-5		

74-93-1

67-56-1

108-67-8

CAS No.

ml/m3
(ppm)

8(ΙΙ)

2(Ι)

8(ΙΙ)

2(ΙΙ)

4(ΙΙ)

2(ΙΙ)

Sınır Aşımı
Faktörü

Tepe Değer Sın

2,2

13

18

610

28

19

370

270

310

25

2(ΙΙ)

=1=(Ι)

1(Ι)

4(ΙΙ)

8(ΙΙ)

8(ΙΙ)

2(Ι)

1(Ι)

1(Ι)

8(ΙΙ)

50		

16

19

15 E

1

270

100

mg/m3

İşyeri Sınır Değeri

DFG, H, 6

DFG

DFG, H

DFG, Y

DFG, H, Z

DFG, H, Z

DFG, Y

DFG, AB, Y

DFG, AB

DFG, H, Z

AB, Y, H

DFG, H, Z

DFG, Z

DFG

DFG

DFG, AB, H, Y

DFG, AB, Y

Notlar

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

12/07

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

Ay/Yıl

Değişiklik

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

202-966-0
203-481-7
208-793-7
203-737-8
210-866-3
201-297-1
203-523-4
202-481-4

4,4’-Metilendifenildiizosiyanat

Metilformiat

5-Metil-3-heptanon

5-Metilhekzan-2-on

Metil izosiyanat

Metil metakrilat

2-Metilpentan

3-Metilpentan

202-501-1

Metil klor asetat

247-152-6

210-843-8

2-Metil bütil asetat

203-624-3

210-946-8

1-Metil bütil asetat

Metil siklohekzanol, teknik karışım

204-070-5

2-Metilbüt-3-in-2-ol

Metil siklohekzan

204-068-4

2-Metilbüt-3-en-2-ol

201-187-3

201-142-8

Metil bütan

Metil klor formiat

404-810-9

EG No.

2-Metil-2-azabisiklo [2.2.1] heptan

Adı

Madde Tanımı

470

ml/m
(ppm)

6

200

0,2

1

50

50

0,9

0,6

1000

5

3

96-14-0

107-83-5

80-62-6

624-83-9

110-12-3

541-85-5

107-31-3

200

200

50

0,01

20

10

50

101-68-8		

25639-42-3

108-87-2

79-22-1

96-34-4

624-41-9

626-38-0

115-19-5

115-18-4

78-78-4

4524-95-2

CAS No.

2(Ι)

4(ΙΙ)

1;=2=(Ι)

2(ΙΙ)

2(ΙΙ)

2(Ι)

1(Ι)

1(Ι)

1(Ι)

2(Ι)

2(Ι)

2(ΙΙ)

720

720

210

0,024

2(ΙΙ)

2(ΙΙ)

2(Ι)

1(Ι)

95		

53

120

0,05

28

810

0,78

4,5

270

270

3

2

3000

DFG

DFG

DFG, Y

DFG, H, 12

AB

DFG, AB

DFG, H, Y

DFG, 11, 12, Sa

AGS

DFG

DFG, Y

DFG, H

DFG, Y

DFG, AB

AGS

AGS

DFG

AGS

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

12/07

05/08

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

Ay/Yıl

Sınır Aşımı
Faktörü
Notlar

Değişiklik

Tepe Değer Sın

20		

mg/m3

İşyeri Sınır Değeri

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

75-65-0

20
0,01

20

471
205-138-7
221-641-4
247-852-1
200-548-2
200-193-3
202-716-0
201-188-9
203-544-9

1-Naftilamin

1,5-Naftilendiizosiyanat

Sodyum azid

Sodyum flor asetat

Nikotin

Nitrobenzol

Nitroetan

1-Nitropropan

0,17

10

108-03-2

79-24-3

25

100

98-95-3		

54-11-5		

62-74-8		

26628-22-8		

3173-72-6		

110-91-8
134-32-7

7786-34-7

872-50-4

300-76-5		

212-828-1

N-Metil-2-pirrolidon (buhar)

100

0,005

206-098-3

200-889-7

2-Metilpropanol-2

78-83-1

91-08-7

203-815-1

201-148-0

2-Metilpropan-1-ol

0,005

Naled

202-039-0

2-Metil-m-fenilendiizosiyanat

584-84-9

20

20

Morfolin

209-544-5

4-Metil-m-fenilendiizosiyanat

108-10-1

108-11-2

232-095-1

203-550-1

CAS No.

ml/m3
(ppm)

92

310

1

0,5

0,05 E

0,2

0,05

1E

1E

36

0,093

82

62

310

0,035

0,035

83

85

mg/m3

İşyeri Sınır Değeri

Mevinfos (ISO)

203-551-7

4-Metilpentan-2-on

EG No.

4-Metil-pentan-2-ol

Adı

Madde Tanımı

4(Ι)

4(ΙΙ)

2(II)

2(II)

4(II)

2(Ι)

1;=2=(Ι)

4(ΙΙ)

2(II)

2(Ι)

2(ΙΙ)

2(II)

4(ΙΙ)

1(Ι)

1;=4=(Ι)

1;=4=(Ι)

2(Ι)

1(Ι)

DFG, H, 3

DFG

AB, H

AB, 13, H

DFG, AGS, H

DFG

AGS, 11, 12, Sa

AGS, H

DFG, AGS, Sh,Y,H

DFG, H, 6

DFG, H

DFG, H, Y

DFG

DFG, Y

AGS, 12, Sa

AGS, 12, Sa

DFG, H, Y

DFG

01/06

01/06

12/07

12/07

12/07

01/06

12/07

01/06

12/07

01/06

01/06

04/07

01/06

01/06

12/07

12/07

01/06

01/06

Ay/Yıl

Sınır Aşımı
Faktörü
Notlar

Değişiklik

Tepe Değer Sın

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

ml/m
(ppm)

472
19624-22-7
109-66-0

217-615-7
200-271-7
243-194-4

Paration (ISO)

Pentaboran

628-63-7
620-11-1
108-95-2

211-047-3

Pentilasetat

3-Pentilasetat		

Fenol

123-54-6

203-692-4
204-634-0

Pentan

2

50

50

30

1000

0,005

56-38-2		

1910-42-5		

Pentan-2,4-dion (asetil aseton)

203-632-7

10

25265-71-8		

Paraquat diklorür

111-46-6

144-62-7		

7664-38-2		

246-770-3

205-634-3

Okzalik asit

20

26530-20-1		

Oksidipropanol (dipropilen glikol)

231-633-2

Ortofosforik asit

203-872-2

247-761-7

2-Oktil-2H-izotiazol-3-on

111-87-5

2,2’-Oksidietanol

203-917-6

Oktan-1-ol (uzun zincirli alkoller)

500

Oktan (trimetilpentan izomerleri
hariç tüm izomerleri)			

CAS No.

3

20

204-017-6

EG No.

1(Ι)

1(Ι)

2(II)

2(ΙΙ)

2(ΙΙ)

8(ΙΙ)

1(Ι)

8(ΙΙ)

4(ΙΙ)

1(I)

2(I)

2(Ι)

1(Ι)

2(ΙΙ)

1(Ι)

AB, H

DFG, AB

DFG, AB, Y

AGS, H, Y

DFG

DFG

DFG, H

DFG, H

AGS, Y, 17

DFG, Y

H, AB, 13

DFG, AGS, Y

DFG, H, Y

AGS

DFG

AGS

01/06

01/06

01/06

12/07

01/06

01/06

01/06

01/06

05/08

05/08

12/07

12/07

01/06

01/06

01/06

01/06

Ay/Yıl

Sınır Aşımı
Faktörü
Notlar

Değişiklik

Tepe Değer Sın

7,8		

270

270

126

3000

0,013

0,1 E

0,1 E

67 E

44

1E

2E

0,05 E

106

2400

224

mg/m3

İşyeri Sınır Değeri

112-92-5

Oktadekan-1-ol (uzun zincirli alkoller)

Adı

Madde Tanımı

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

473

0,1

0,02

50

0,01

0,01

0,2

0,5

250

266-043-4

65997-15-1		

1(I)

1(Ι)

1(Ι)

2(I)

1(I)

2(ΙΙ)

1(Ι)

2(Ι)

2(Ι)

5 E		

8(ΙΙ)

8(ΙΙ)

1 E		

0,1

1,3

2,8

2E

1E

0,01 E

0,14

0,082

1000 E

Portland çimentosu (toz)

1(Ι)

2(ΙΙ)

2(Ι)

Sınır Aşımı
Faktörü

Tepe Değer Sın

0,05		

0,05

1000 E

7440-06-4		

110-85-0		

10025-87-3

7719-12-2

1314-56-3		

10026-13-8		

7723-14-0		

7803-51-2

75-44-5

98-83-9

638-21-1

103-71-9

0,1 E

110

mg/m3

Polietilenglikol 600 (PEG 600)				

231-116-1

20

106-50-3		

122-99-6

CAS No.

ml/m3
(ppm)

İşyeri Sınır Değeri

Polietilenglikol (PEG)
(ortalama mol kütlesi 200 - 400)				

Platin (metal)

233-060-3

Fosfor pentaklorür

203-808-3

231-768-7

Fosfor, beyaz/sarı

233-046-7

232-260-8

Fosfin

Piperazin

200-870-3

Fosgen

Fosforil triklorür

202-705-0

2-Fenilpropen

215-236-1

211-325-4

Fenilfosfin

231-749-3

203-137-6

Fenilizosiyanat

Fosfor triklorür

203-404-7

Fosfor pentoksit (ortofosforik
asit olarak)

204-589-7

p-Fenilendiamin

EG No.

2-Fenoksietanol

Adı

Madde Tanımı

DFG

DFG, Y

DFG, Y

AB, 13

AB, 6, 13

DFG

DFG

DFG, AGS, Y

DFG

AGS, Y

DFG

DFG, Y

DFG

AGS

AGS, 12, Sa

DFG, H

DFG, H, Y

Notlar

01/06

01/06

01/06

12/07

04/07

01/06

01/06

12/07

12/07

05/08

01/06

01/06

01/06

01/06

12/07

01/06

01/06

Ay/Yıl

Değişiklik

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

474
6100

Gümüş

231-131-3

7440-22-4		

0,1 E

0,05 E

1000

Selen bağları, anorganik				

2551-62-4

8(ΙΙ)

8(ΙΙ)

2(ΙΙ)

8(ΙΙ)

1(II)

1(II)

8(ΙΙ)

2,6		
0,05 E

231-957-4

Selen

1

7782-49-2		

219-854-2

Kükürt hekzaflorür

7697-37-2

0,1 E

231-714-2

Cıva bağları, anorganik				

Nitrik asit

0,1

7439-97-6		

1

DFG, AB

DFG, Y, 10

DFG, Y

DFG

AB, 13, 16

DFG, 10, H

DFG

231-106-7

3811-73-2		
15922-78-8

Cıva

DFG, H, Y

DFG, H, Y

2(Ι)

DFG, H, Y

DFG

223-296-5
240-062-8

120

2(Ι)

8(ΙΙ)

AB, Y

DFG, H

DFG, Y

DFG, H, 7

DFG

Pridin-2-tiol-1-oksit, sodyum tuzu

20

86

2E

2(I)

2(Ι)

2(ΙΙ)

1(ΙΙ)

4(ΙΙ)

01/06

12/07

12/07

01/06

12/07

01/06

01/06

01/06

12/07

01/06

01/06

01/06

12/07

01/06

01/06

01/06

01/06

Ay/Yıl

Notlar

Sınır Aşımı
Faktörü

AGS, Y; Sh für
Rohextrakt

20706-25-6

20

31

4,7

500

0,34

1800

mg/m3

Değişiklik

Tepe Değer Sın

Piretrum (temizlenmiş ham özüt)
232-319-8
8003-34-7		
1E
1(I)
						

2-(Profiloksi) etil asetat		

10

2

200

0,05

1000

3

ml/m
(ppm)

İşyeri Sınır Değeri

114-26-1		
2807-30-9

79-09-4

107-19-7

204-043-8

203-471-2
201-176-3

Prop-2-in-1-ol

Propionik asit

67-63-0

6423-43-4

220-548-6

200-661-7

Propan-2-ol

Propoksur (ISO)

229-180-0

Propan-1,2-diyl dinitrat

74-98-6

CAS No.

2-(Profiloksi) etanol

200-827-9

EG No.

Propan

Adı

Madde Tanımı

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

EG No.

CAS No.

ml/m3
(ppm)

220-281-5
202-273-3
203-495-3
200-934-0
200-935-6
201-197-8
204-000-3
201-075-4
203-726-8
201-052-9
203-728-9
200-897-0

2,4,5-T

TEPP (ISO)

1,1,1,2-Tetraklor-2,2-difloretan
(R 112a)

Tetraklor-1,2-difloretan (R 112)

1,1,2,2-Tetrakloretan

Tetradekanol (uzun zincirli alkoller)

Tetraetil kurşun (Pb olarak
hesaplanmış)

Tetrahidrofuran

3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7metanoinden

Tetrahidrotiofen

Tetrametil kurşun (Pb olarak
hesaplanmış)

222-995-2

Sulfotep (ISO)

Sülfür diflorür

202-851-5

Styrol
0,0075

20

475
20

1

200

200

0,005

50

0,5

50

75-74-1		

110-01-0

77-73-6

109-99-9

78-00-2		

112-72-1

79-34-5

76-12-0

76-11-9

107-49-3

93-76-5		

2699-79-8		

3689-24-5

100-42-5
2(ΙΙ)

2(ΙΙ)

2(Ι)

Sınır Aşımı
Faktörü

Tepe Değer Sın

0,05

180

2,7

150

0,05

178

7

1700

1700

0,06

10 E

2(ΙΙ)

1(I)

1(Ι)

2(Ι)

2(ΙΙ)

1(Ι)

2(ΙΙ)

2(ΙΙ)

2(II)

2(ΙΙ)

2(ΙΙ)

10		

0,1

86

0,01 E

mg/m3

İşyeri Sınır Değeri

Gümüş bağları, anorganik				

Adı

Madde Tanımı

DFG, H, 10

DFG, Y, H

DFG

DFG, H, Y

DFG, H, 10

AGS

DFG, H

DFG

DFG

DFG, H

DFG, H, Y

NL-Experten

DFG, H, Y

DFG, Y

DFG, AB, 10

Notlar

01/06

05/08

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

04/07

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

Ay/Yıl

Değişiklik

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

211-656-4

EG No.
0,3

224-399-8
215-958-7
217-847-9
246-024-7
218-452-4
287-083-9
234-413-4

Tribütil kalay benzoat (TBTO olarak,
Bis (tribütil kalay) oksit yerine)

Tribütil kalay klorür (TBTO olarak,
Bis (tribütil kalay) oksit yerine)

Tribütil kalay florür (TBTO olarak,
Bis (tribütil kalay) oksit yerine)
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Tribütil kalay linoleat (TBTO olarak,
Bis (tribütil kalay) oksit yerine)

Tribütil kalay metakrilat (TBTO olarak,
Bis (tribütil kalay) oksit yerine)

Tribütil kalay naftenat (TBTO olarak,
Bis (tribütil kalay) oksit yerine)

Triklorbenzol (1,2,4-Triklorbenzol
hariç tüm izomerleri)

12002-48-1

85409-17-2

2155-70-6

24124-25-2

1983-10-4

1461-22-9

4342-36-3

5

0,0021

0,0021

0,0021

0,0021

0,0021

0,0021

38

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

1E

1

2

190

108-88-3

137-26-8		

mg/m3

50

203-625-9

Tolüol

ml/m
(ppm)
3

3333-52-6		

681-84-5

CAS No.

İşyeri Sınır Değeri

Tri-n-bütil kalay bağları
(TBTO olarak, Bis (tribütil kalay)				
oksit yerine)

205-286-2

Tiram

Tetrametil suksinitril		

Tetrametil ortosilikat

Adı

Madde Tanımı

2(ΙΙ)

1(Ι)

1(Ι)

1(Ι)

1(Ι)

1(Ι)

1(Ι)

1(Ι)

4(ΙΙ)

2(II)

2 (II)

1(Ι)

DFG, H

DFG, H, Y

DFG, H, Y

DFG, H, Y

DFG, H, Y

DFG, H, Y

DFG, H, Y

DFG, H, Y

DFG, H, Y

DFG, 6,Y

AGS

AGS

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

01/06

04/07

04/07

01/06

Ay/Yıl

Sınır Aşımı
Faktörü
Notlar

Değişiklik

Tepe Değer Sın

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

208-394-8
202-436-9
201-126-0
201-865-9
204-289-6
203-545-4
246-562-2
215-535-7

3,5,5-Trimetilsiklohekz-2-enon

2,4,6-Trinitrofenol (pikrin asit)

2,4,6-Trinitrotolüol (ve teknik
karışımlardaki izomerleri)

Vinilasetat

Viniltolüol (tüm izomerleri)

Ksilol (tüm izomerleri)

200-936-1

1,1,2-Triklor triflor etan (R 113)

1,2,4-Trimetilbenzol

200-930-9

Triklor-nitro-metan

1,2,3-Trimetilbenzol

200-663-8

Triklor metan (kloroform)

204-798-3

200-892-3

Triklor flor metan (R 11)

Triizobütil fosfat

201-166-9

1,1,2-Trikloretan

204-469-4

200-756-3

1,1,1-Trikloretan

Trietilamin

204-428-0

EG No.

1,2,4-Triklorbenzol

Adı

Madde Tanımı

477
1

500

0,1

0,5

1000

10

200

0,5

2

20

20

1330-20-7

25013-15-4

108-05-4

118-96-7

100

100

5

0,011

88-89-1		

78-59-1

95-63-6

526-73-8

126-71-6		

121-44-8

76-13-1

76-06-2

67-66-3

75-69-4

79-00-5

71-55-6

120-82-1

CAS No.

ml/m3
(ppm)

440

490

18

0,1

0,1 E

11

100

100

50

4,2

3900

0,68

2,5

5700

55

1100

3,8

mg/m3

İşyeri Sınır Değeri

2(ΙΙ)

2(Ι)

2(I)

2(Ι)

1(I)

2(Ι)

2(ΙΙ)

2(ΙΙ)

2 (II)

2(Ι)

2(ΙΙ)

1(Ι)

2(II)

2(ΙΙ)

2(ΙΙ)

1(ΙΙ)

4(ΙΙ)

Sınır Aşımı
Faktörü

Tepe Değer Sın

DFG, H

DFG

AGS

DFG, H

H, AB, 13

DFG, Y, H

DFG, AB, Y

DFG, AB, Y

AGS, Sh

DFG, H, 6

DFG

DFG

DFG, Y, H

DFG, Y

DFG, H

DFG, H, Y

AGS

Notlar

01/06

01/06

12/07

01/06

12/07

01/06

01/06

01/06

12/07

01/06

01/06

01/06

12/07

01/06

01/06

01/06

01/06

Ay/Yıl

Değişiklik

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

ml/m
(ppm)

7440-67-7		

1(I)

1E

231-176-9

Zirkonyum ve suda çözünemeyen
bağları
10, DFG, Sah

AB, 13, 10

AGS, 10

12/07

12/07

12/07

Ay/Yıl

Notlar

Sınır Aşımı
Faktörü

2 E		

mg/m3

Değişiklik

Tepe Değer Sın

Kalay (IV) bağları, anorganik				

CAS No.

3

8 E		

EG No.

İşyeri Sınır Değeri

Kalay (II) bağları, anorganik				

Adı

Madde Tanımı

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi
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4 CAS kayıt numaraları listesi
CAS Numarası		

Adı

54-11-5		

Nikotin

55-38-9		

Fention (ISO)

56-23-5		

Karbontetraklorür

56-35-9		

Bis (tribütil kalay) oksit

56-38-2		

Paration (ISO)

57-74-9		

Klordan (ISO)

60-29-7		

Dietileter

60-57-1		

Dieldrin (ISO)

61-82-5		

Amitrol (ISO)

62-53-3		

Anilin

62-73-7		

Diklorvos (ISO)

62-74-8		

Sodyum flor asetat

63-25-2		

Karbaril (ISO)

64-17-5		

Etanol

64-18-6		

Formik asit

64-19-7		

Asetik asit

67-56-1		

Metanol

67-63-0		

Propan-2-ol

67-64-1		

Aseton

67-66-3		

Triklor metan (kloroform)

67-72-1		

Hekzakloretan

68-12-2		

N,N-Dimetilformamid

71-36-3		

Bütan-1-ol

71-55-6		

1,1,1-Trikloretan

72-20-8		

Endrin (ISO)

72-43-5		

Metoksiklor (DMDT)

74-87-3		

Klor metan

74-89-5		

Metil amin

74-93-1		

Metantiol

74-98-6		

Propan

75-00-3		

Klor etan

75-04-7		

Etilamin
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75-05-8		

Asetonitril

75-07-0		

Asetaldehid

75-08-1		

Etantiol

75-09-2		

Diklormetan

75-28-5		

İzobütan

75-31-0		

2-Aminopropan

75-34-3		

1,1-Dikloretan

75-35-4		

1,1-Dikloreten

75-43-4		

Diklor flor metan (R 21)

75-44-5		

Fosgen

75-45-6		

Klor diflor metan (R 22)

75-63-8		

Brom triflor metan (R 13 B1)

75-65-0		

2-Metilpropanol-2

75-68-3		

1-Klor-1,1-difloretan (R 142 b)

75-69-4		

Triklor flor metan (R 11)

75-71-8		

Diklor diflor metan (R 12)

75-72-9		

Klor triflor metan (R 13)

75-74-1		

Tetrametil kurşun (Pb olarak hesaplanmış)

75-83-2		

2,2-Dimetilbütan

76-06-2		

Triklor-nitro-metan

76-11-9		

1,1,1,2-Tetraklor-2,2-difloretan (R 112a)

76-12-0		

Tetraklor-1,2-difloretan (R 112)

76-13-1		

1,1,2-Triklor triflor etan (R 113)

76-14-2		

Karyo floran (R 114)

76-44-8		

Heptaklor (ISO)

77-47-4		

Hekzaklorsiklopentadien

77-73-6		

3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metanoinden

78-00-2		

Tetraetil kurşun (Pb olarak hesaplanmış)

78-34-2		

Dioksation (ISO)

78-59-1		

3,5,5-Trimetilsiklohekz-2-enon

78-78-4		

Metil bütan

78-83-1		

2-Metilpropan-1-ol

78-93-3		

Bütanon

78-96-6		

1-Aminopropan-2-ol (MIPA)

79-00-5		

1,1,2-Trikloretan
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79-09-4		

Propionik asit

79-10-7		

Akril asidi

79-11-8		

Klor asetik asit

79-20-9		

Metil asetat

79-22-1		

Metil klor formiat

79-24-3		

Nitroetan

79-29-8		

2,3-Dimetilbütan

79-34-5		

1,1,2,2-Tetrakloretan

80-05-7		

Bisfenol A

80-62-6		

Metil metakrilat

81-16-3		

2-Aminonafalin-1-sülfon asit

86-50-0		

Azinfos metil (ISO)

88-89-1		

2,4,6-Trinitrofenol (pikrin asit)

91-08-7		

2-Metil-m-fenilendiizosiyanat

93-76-5		

2,4,5-T

94-36-0		

Dibenzol peroksit

94-75-7		

2,4-D (ISO)

95-50-1		

1,2-Diklorbenzol

95-63-6		

1,2,4-Trimetilbenzol

95-73-8		

2,4-Diklortolüol

96-14-0		

3-Metilpentan

96-33-3		

Metil akrilat

96-34-4		

Metil klor asetat

97-77-8		

Disülfiram

98-00-0		

Furfuril alkol

98-54-4		

4-tert-bütilfenol

98-73-7		

4-tert-bütilbenzoik asit

98-82-8		

Kumol

98-83-9		

2-Fenilpropen

98-95-3		

Nitrobenzol

100-37-8		

2-Dietilaminoetanol

100-41-4		

Etil benzol

100-42-5		

Styrol

100-61-8		

N-metil anilin

101-68-8		

4,4‘-Metilendifenildiizosiyanat
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101-84-8		

Difenileter (buhar)

103-11-7		

2-Etilhekzilakrilat

103-71-9		

Fenilizosiyanat

104-76-7		

2-Etilhekzan-1-ol

105-39-5		

Etil klor asetat

105-60-2		

ε-Kaprolaktam (buhar ve toz)

106-35-4		

Heptan-3-on

106-46-7		

1,4-Diklorbenzol

106-50-3		

p-Fenilendiamin

106-97-8		

Bütan

107-02-8		

Akrilaldehid

107-07-3		

2-Klor-etanol

107-18-6		

Alil alkol

107-19-7		

Prop-2-in-1-ol

107-21-1		

Etandiol

107-31-3		

Metilformiat

107-49-3		

TEPP (ISO)

107-83-5		

2-Metilpentan

107-98-2		

1-Metoksi-2-propanol

108-03-2		

1-Nitropropan

108-05-4		

Vinilasetat

108-10-1		

4-Metilpentan-2-on

108-11-2		

4-Metil-pentan-2-ol

108-20-3		

Diizopropileter

108-22-5		

Izopropenil asetat

108-24-7		

Asetik asit anhidrit

108-31-6		

Maleik asit anhidrit

108-46-3		

1,3-Dihidroksibenzol (Resorsin)

108-65-6		

2-Metoksi-1-metiletilasetat

108-67-8		

Mesitilen

108-87-2		

Metil siklohekzan

108-88-3		

Tolüol

108-90-7		

Klor benzol

108-94-1		

Siklohekzanon

108-95-2		

Fenol
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109-59-1		

2-İzopropoksi-etanol

109-66-0		

Pentan

109-69-3		

1-Klor bütan

109-79-5		

Bütan-1-tiol

109-86-4		

2-Metoksi-etanol

109-87-5		

Dimetoksimetan

109-89-7		

Dietilamin

109-94-4		

Etilformiat

109-99-9		

Tetrahidrofuran

110-01-0		

Tetrahidrotiofen

110-12-3		

5-Metilhekzan-2-on

110-43-0		

Heptan-2-on

110-49-6		

2-Metoksietil-asetat

110-54-3		

n-Hekzan

110-63-4		

Bütan-1,4-diol

110-65-6		

Büt-2-en-1,4-diol

110-80-5		

2-Etoksi-etanol

110-82-7		

Siklohekzan

110-85-0		

Piperazin

110-91-8		

Morfolin

111-15-9		

2-Etoksietil-asetat

111-27-3		

1-Hekzanol (uzun zincirli alkoller)

111-44-4		

2,2‘-Diklor-dietileter

111-46-6		

2,2‘-Oksidietanol

111-76-2		

2-Bütoksi-etanol

111-77-3		

2-(2-Metoksietoksi) etanol

111-87-5		

Oktan-1-ol (uzun zincirli alkoller)

111-90-0		

2-(2-Etoksietoksi) etanol

111-92-2		

Di-n-bütilamin

111-96-6		

Bis (2-metoksietil) eter

112-07-2		

2-Bütoksietil-asetat

112-27-6		

2,2‘-(Etilendioksi) dietanol

112-34-5		

2-(2-Bütoksietoksi) etanol

112-53-8		

Dodekan-1-ol (uzun zincirli alkoller)

112-72-1		

Tetradekanol (uzun zincirli alkoller)
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112-92-5		

Oktadekan-1-ol (uzun zincirli alkoller)

114-26-1		

Propoksur (ISO)

115-10-6		

Dimetileter

115-18-4		

2-Metilbüt-3-en-2-ol

115-19-5		

2-Metilbüt-3-in-2-ol

117-81-7		

Bis (2-etilhekzil) fitalat

118-96-7		

2,4,6-Trinitrotolüol (ve teknik karışımlardaki izomerleri)

120-82-1		

1,2,4-Triklorbenzol

121-44-8		

Trietilamin

121-69-7		

N,N-Dimetilanilin

121-75-5		

Malation (ISO)

122-99-6		

2-Fenoksietanol

123-42-2		

4-Hidroksi-4-metil-pentan-2-on

123-54-6		

Pentan-2,4-dion (asetil aseton)

123-72-8		

Bütiraldehid

123-91-1		

1,4-Dioksan

123-92-2		

İzopentil asetat

124-38-9		

Karbondioksit

124-40-3		

Dimetilamin

124-68-5		

2-Amino-2-metilpropanol (AMP)

126-71-6		

Triizobütil fosfat

127-19-5		

N,N-Dimetilasetamid

134-32-7		

1-Naftilamin

137-05-3		

Mekrilat

137-26-8		

Tiram

140-88-5		

Etilakrilat

141-32-2		

n-Bütilakrilat

141-43-5		

2-Amino-etanol

141-78-6		

Etilasetat

144-62-7		

Okzalik asit

149-30-4		

Benzotiazol-2-tiol

151-67-7		

Halotan

156-62-7		

Kalsiyum siyanamid

300-76-5		

Naled
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309-00-2		

Aldrin (ISO)

333-41-5		

Diazinon (ISO)

420-04-2		

Siyanamid

463-82-1		

Dimetilpropan

526-73-8		

1,2,3-Trimetilbenzol

540-59-0		

1,2-Dikloretilen sym.

541-73-1		

1,3-Diklorbenzol

541-85-5		

5-Metil-3-heptanon

543-27-1		

İzobütil klorformiat

552-30-7		

Benzol-1,2,4-trikarbon asit-1,2-anhidrit (duman)

584-84-9		

4-Metil-m-fenilendiizosiyanat

590-86-3		

İzovaleraldehid

591-78-6		

Hekzan-2-on

592-34-7		

Bütil klor formiat

620-11-1		

3-Pentilasetat

624-41-9		

2-Metil bütil asetat

624-83-9		

Metil izosiyanat

625-16-1		

1,1-Dimetilpropilasetat

625-45-6		

Metoksi asetik asit

626-38-0		

1-Metil bütil asetat

628-63-7		

Pentilasetat

628-96-6		

Glikoldinitrat

630-08-0		

Karbonmonoksit

638-21-1		

Fenilfosfin

646-06-0		

1,3-Dioksalan

681-84-5		

Tetrametil ortosilikat

763-69-9		

Etil-3-etoksipropionat

811-97-2		

Norfluran

822-06-0		

Hekzametilen-1,6-diizosiyanat

872-50-4		

N-Metil-2-pirrolidon (buhar)

996-35-0		

N,N-Dimetilizopropilamin

1314-56-3		

Fosfor pentoksit (ortofosforik asit olarak)

1314-62-1		

Divanadyum pentaoksit

1314-80-3		

Difosforpentasülfid

1330-20-7		

Ksilol (tüm izomerleri)
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1461-22-9		

Tribütil kalay klorür (TBTO olarak, Bis (tribütil kalay) oksit yerine)

1569-02-4		

1-Etoksipropan-2-ol

1589-47-5		

2-Metoksipropanol

1634-04-4		

(tert-Bütil) metileter

1910-42-5		

Paraquat diklorür

1912-24-9		

Atrazin (ISO)

1983-10-4		

Tribütil kalay florür (TBTO olarak, Bis (tribütil kalay) oksit yerine)

2104-64-5		

O-etil-O-4-nitrofenilfeniltiofosfonat

2155-70-6		

Tribütil kalay metakrilat (TBTO olarak, Bis (tribütil
kalay) oksit yerine)

2179-59-1		

Alilpropildisülfür

2425-77-6		

2-Hekzildekan-1-ol (uzun zincirli alkoller)

2551-62-4		

Kükürt hekzaflorür

2699-79-8		

Sülfür diflorür

2807-30-9		

2-(Profiloksi) etanol

2921-88-2		

Klorprifos (ISO)

3173-72-6		

1,5-Naftilendiizosiyanat

3333-52-6		

Tetrametil suksinitril

3689-24-5		

Sulfotep (ISO)

3811-73-2		

Pridin-2-tiol-1-oksit, sodyum tuzu

4098-71-9		

3-İzosiyanatmetil-3,5,5yanat

4342-36-3		

Tribütil kalay benzoat (TBTO olarak, Bis (tribütil
kalay) oksit yerine)

4524-95-2		

2-Metil-2-azabisiklo [2.2.1] heptan

6423-43-4		

Propan-1,2-diyl dinitrat

7439-96-5		

Mangan

7439-97-6		

Cıva

7440-06-4		

Platin (metal)

7440-22-4		

Gümüş

7440-47-3		

Krom

7440-67-7		

Zirkonyum

7580-67-8		

Lityumhidrit
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7631-86-9		

Silisik asitler, amorf

7637-07-2		

Bor triflorür

7647-01-0		

Hidrojen klorür

7664-38-2		

Ortofosforik asit

7664-39-3		

Hidrojen flüorit

7664-41-7		

Amonyak

7697-37-2		

Nitrik asit

7699-41-4		

Dihidroksi-okso-silan

7719-12-2		

Fosfor triklorür

7723-14-0		

Fosfor, beyaz/sarı

7726-95-6		

Brom

7778-18-9		

Kalsiyum sülfat

7782-41-4		

Flor

7782-49-2		

Selen

7782-50-5		

Klor

7782-79-8		

Hidrojenazid

7783-07-5		

Dihidrojenselenid (hidrojen selenid)

7784-42-1		

Arsin

7786-34-7		

Mevinfos (ISO)

7803-51-2		

Fosfin

8003-34-7		

Pirentrum

8022-00-2		

Demetonmetil

8065-48-3		

Demeton

10024-97-2		

Diazotoksit

10025-87-3		

Fosforil triklorür

10026-13-8		

Fosfor pentaklorür

10035-10-6		

Hidrojen bromür

10043-35-3		

Borik asit

10049-04-4		

Klor dioksit

11097-69-1		

Klorlanmış bifeniller (%54 klor)

12002-48-1		

Triklorbenzol (1,2,4-Triklorbenzol hariç tüm izomerleri)

13319-75-0		

Bor triflorür dihidrat

13838-16-9		

Enfluran

15922-78-8		

Pridin-2-tiol-1-oksit, sodyum tuzu
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16984-48-8		
17702-41-9		
19624-22-7		
20706-25-6		
24124-25-2		
25013-15-4		
25265-71-8		
25639-42-3		
26530-20-1		
26628-22-8		
27458-92-0		
29797-40-8		
34590-94-8		
36653-82-4		
53469-21-9		
54839-24-6		
60676-86-0		
61790-53-2		
65997-15-1		
68359-37-5		

68855-54-9		
70657-70-4		
85409-17-2		
116230-20-7		

Florür (flor olarak hesaplanır)
Dekaboran
Pentaboran
2-(Profiloksi) etil asetat
Tribütil kalay linoleat (TBTO olarak, Bis (tribütil
kalay) oksit yerine)
Viniltolüol (tüm izomerleri)
Oksidipropanol (dipropilen glikol)
Metil siklohekzanol, teknik karışım
2-Oktil-2H-izotiazol-3-on
Sodyum azid
İzotridekan-1-ol (uzun zincirli alkoller)
Diklor metil benzol (izomer karışımı, ring substitüt)
(2-Metoksimetiletoksi) propanol (izomer karışımı)
Hekzadekan-1-ol (uzun zincirli alkoller)
Klorlanmış bifeniller (%42 klor)
2-Etoksi-1-metiletilasetat
Kuvars camı
Diyatomit, yanmamış
Portland çimentosu (toz)
Alfa-siyan-4-flor-3-fenoksibenzil-3-(2,2diklorvinil)-2,2-dimetilsiklopropankarboksilat
(Cyfluthrin)
Diyatomit, yanmış ve silis dumanı
2-Metoksipropilasetat
Tribütil kalay naftenat (TBTO olarak, Bis (tribütil
kalay) oksit yerine)
2-(2-(2-Hidroksietoksi)-etil)-2-aza-bisiklo [2.2.1]
heptan
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TMTK 903 - Biyolojik Sınır Değerleri
Yayın: Aralık 2006
Tehlikeli Maddeler için
Teknik Kurallar

Biyolojik Sınır Değerleri

TMTK 903

(Uyarı: TMTK 903 yalnız redaksiyonel olarak Tehlikeli Madde
Yönetmeliği’ne uygun hale getirilmiştir; yeni hali hazırlık aşamasındadır.)
Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar (TMTK) tehlikeli maddeler ile
çalışma sırasında teknolojinin son durumunu, iş sağlığını ve hijyenini, ayrıca edinilen diğer bilimsel bulguları, maddelerin sınıflandırmalarını ve işaretlemelerini tanımlamaktadır. Tehlikeli Maddeler Kurulu (TMK) tarafından
düzenlenip geliştirmelere göre uyarlanırlar.
TMTK dokümanları Federal Ekonomi ve Çalışma Bakanlığı tarafından
Alman Federal Çalışma Gazetesinde ilan edilmektedirler.
Bu TMTK dokümanı Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 3, Fıkra 7 uyarınca biyolojik sınır değerleri içermektedir.
İçindekiler
1 Kavramlar ve açıklamalar
2 Biyolojik sınır değerlerinin uygulaması
3 Biyolojik sınır değerlerinin listesi
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1 Kavramlar ve açıklamalar
(1) Biyolojik sınır değer (BSD), bir maddenin, metabolizma ürünlerinin veya söz konusu biyolojik malzeme içindeki bir biyolojik
yük göstergesinin toksikoloji ve iş sağlığı açısından çalışanın
genel sağlığına zarar vermeyecek yoğunluğundan türetilmiş sınır değerdir. (Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 3, Fıkra 7).
(2) Biyolojik sınır değerler sağlıklı bireyler için azami değerler olarak tasarlanmışlardır. Bunlar, maddelerin genelde kan ve/veya
idrar üzerindeki etki karakteristikleri göz önünde bulundurularak belirlenmişlerdir. Burada sağlığın korunmasına yönelik olan
toksikoloji ve iş sağlığı kriterleri ölçüt alınmaktadır. Biyolojik
sınır değerler genelde bir münferit maddeye maruz kalmada
geçerlidirler.
(3) Biyolojik sınır değerler yoğunluk, oluşum hızı veya ifraz hızı
(miktar/birim zaman) şeklinde tanımlanmış olabilirler. İşyeri
sınır değerlerinde (İSD) olduğu gibi, genelde azami günde 8
saat ve haftada 40 saat maddeye maruz kalma süreleri esas
alınmaktadır.
(4) Alerjik tepkiler, örn. cilt veya solunum yollarında hassasiyet
oluştuktan sonra, kişisel yapıya bağlı olarak çeşitli türden maddelerce farklı hızlarda ve farklı şiddette tetiklenebilirler. Bu biyolojik sınır değerlerine uyulması, bu türden tepkilerin ortaya
çıkmayacağına dair bir güvence vermez.
(5) Bu TMTK dokümanında bulunan, TMK ile istişare edildikten
sonra Federal Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından
bildirilmiş olan değerlerde Deutsche Forschungsgemeinschaft
(Alman Araştırma Kuruluşu)’nun sağlığa zararlı iş maddelerinin incelenmesine ilişkin senato komisyonu tavsiyeleri dikkate
alınmaktadır. Alman Araştırma Kuruluşu komisyonunca önerilen
değerler kuruluşun güncel bülteninde yayınlanmıştır(93). Bunlara
ilişkin gerekçeler de yine düzenli olarak yayınlanmaktadır.(94)
(93) Alman Araştırma Kuruluşunun sağlığa zararlı iş maddelerinin incelenmesine ilişkin senato komisyonu bildirileri WILEY-VCH Verlag GmbH, D-69451 Weinheim
yayınevinden tedarik edilebilirler.
(94) BAT değerlerinin iş sağlığı ve toksikoloji bakımından gerekçeleri WILEY-VCH
Verlag GmbH, D-69451 Weinheim yayınevinden tedarik edilebilirler.
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2Biyolojik sınır değerlerinin uygulaması
2.1 İş yeri sınır değerleriyle biyolojik sınır değerleri arasındaki
ilişkiler
Laboratuar deneyi koşulları altında bir maddenin kararlı halinin solunum yoluyla alınması durumunda biyolojik sınır değerler ile işyeri sınır
değerleri arasında farmakokinetik fonksiyonlarla ifade edilebilen ilişkiler bulunmaktadır. Ancak işyerinde mevcut olan çevre koşulları nedeniyle somut olaylarda tek başına maddenin özgül biyolojik değerinden yola
çıkarak işyeri havasında mevcut olan madde yoğunluğuna dair sonuçlara
ulaşılamaz. Buna dayanarak, biyolojik sınır değerlere uyulması havadaki
madde yoğunluğunu denetleme sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu durum özellikle lokal etki eden tahriş edici ve yakıcı maddeler için geçerlidir.
2.2 Denetlemeye ve muayene verilerinin değerlendirilmesine
ilişkin uyarılar
(1) Biyolojik sınır değerler özellikle hekim tarafından yürütülen
özel önleyici muayeneler çerçevesinde işyerinde sağlığın korunmasına yardımcı olmaktadırlar. Bunlar, organizma tarafından alınan madde miktarlarının sakıncalı olup olmadığının değerlendirilmesi için bir temel oluşturmaktadırlar. Diğer tıbbi
bulguların yanı sıra, özellikle aşağıdaki etmenler göz önünde
bulundurulmalıdır.:
- Patofizyolojik süreçlerin dinamiği,
- Kısa vadede, dinlenme sürelerinin etkisi,
- Uzun vadede, yaşlanma süreçlerinin etkisi,
- İşyerine özgü koşullar.
(2) Biyolojik sınır değerlerin listelenmesiyle hedeflenen bireysel
sağlık koruması, maddelerin veya bunların metabolizma ürünlerinin niceliğinin biyolojik materyal içinde veya biyolojik parametreler yardımıyla düzenli aralıklarla saptanması yoluyla
denetlenebilir. Bu bağlamda kullanılan muayene yöntemleri
yöneltilen sorunun cevaplanabilmesi için, teşhis bakımından
yeterli düzeyde özgül ve hassas olmalı, çalışan personel bakımından kendisinden beklenebilir ve hekim açısından da uygulanabilir olmalıdır. Örnek alınmasının zamanı öyle planlanmalıdır
ki, işyerindeki maruz kalma koşullarıyla söz konusu maddenin
farmakokinetik davranışına uygun olmalıdır (“ölçüm stratejisi”). Genel olarak, özellikle birikme yapan maddelerde uzun
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bir çalışma döneminin (iş haftası) ardından, iş gününün sonunda örnek alınmak suretiyle bu gereksinim karşılanabilmektedir.
(3) Analiz yöntemlerinin uygulanmasında TMTK 710(95) uyarınca
kalite güvence koşulları dikkate alınmalıdır. Alman Araştırma
Kuruluşu komisyonunun “Analitik Kimya” çalışma grubu tarafından hazırlanmış olan analiz yöntemleri külliyatına göndermede bulunulur(96).
(4) Biyolojik materyalde yapılan analizlerin sonuçlarının değerlendirilmesi esas olarak hekim sorumluluğunda kalmak zorundadır.
Diğer hususlar hakkında özellikle iş sağlığı koruyucu muayeneleri
hakkındaki Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 15 ve 16 hükümleri geçerlidir. Ölçüm sonuçlarının hekim tarafından değerlendirilmesinde, henüz biyolojik sınır değerin altında olmakla beraber,
genel nüfus için geçerli kirlilik oranının üzerinde olan bulgular da
dikkate alınmalıdır. Münferit hallerde bu bulgulardan belli koşullar altında yalnızca bireysel özelliklere ulaşılmakla kalmayıp, iş
yerindeki tehlikelere ilişkin önemli verilere de ulaşılabilir.
3 Biyolojik sınır değerlerinin listesi
Kısaltmalar ve simgeler
İncelenen materyal:
B

= Tam kan

E

= Eritrosit

P/S = Plazma/serum
U

= İdrar

Örnek alma zamanı:
a) Herhangi bir kısıtlama yoktur
b) Maruz kalma süresi veya vardiya sonunda
c) Uzun süreli maruz kalmada: Birden çok vardiya geçtikten sonra
d) Takip eden vardiyadan önce
e) Maruz kalma süresinden sonra …. saat içinde

(95) TRGS 710 “Biomonitoring”, Şubat 2000 baskısı (BArbBl. Sayı 2/2000 S. 60-62)
(96) Sağlığa zararlı iş maddelerinin denetlenmesi için Alman Araştırma Kuruluşu Senato Komisyonu. Cilt 2: Biyolojik materyalde yapılacak analizler. Yaprak yayın;
WILEY-VCH, Weinheim
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İş Maddesi
Parametre
BSD
İncelenen Numune
[CAS No.]			
materyal alma
					
zamanı
Aseton
[67-64-1]

Aseton

Asetilkolinesteraz
Asetilkolinesteraz
bloker		
			

80 mg/l

U

b

Etkinliği referans
değerinin %70’ine
indirgenmiş

E

b,c

200 µg/l

U

b

Alüminyum
[7429-90-5]

Alüminyum

Anilin

Anilin (bağlanmamış)

1 mg/l

U

b,c

Anilin (hemoglobin
bağından açığa çıkan)

100 µg/l

B

b,c

400 µg/l 300 µg/l

B

a

[62-53-3]
		

Kurşun
Kurşun
[7439-92-1]		

(45 yaş altındaki kadınlar)

Kurşun tetra-etil
Dietil kurşun
[78-00-2]		

25 µg/l, Pb olarak
hesaplanmış

U

b

50 µg/l

U

b

		
		
		
		

Toplam kurşun (kurşun
tetra-metil ile olan
karışımlar için de
geçerlidir)

Kurşun tetra-metil
[75-74-1]

Bkz. kurşun tetra-etil			

2-Brom-2-klor-1,1,1triflüoretan (Halotan)
[151-67-7]

Triflüor asetik asit

1-Bütanol

1-Bütanol

[71-36-3]

1-Bütanol

2-Bütanon
(Etil metil keton)
[78-93-3]

2-Bütanon

2-Bütoksietanol
[111-76-2]

B

b,c

2 mg/g Kreatinin

U

d

10 mg/g Kreatinin

U

b

5 mg/l

U

b

Bütoksi asetik asit

100 mg/l

U

c

2-Bütoksietilasetat
[112-07-2]

Bütoksi asetik asit

100 mg/l

U

c

p-tert-bütil fenol
(PTBP) [98-54-4]

PTBP

2 mg/l

U

b

Klor benzol

Toplam-4-klor-katekol

35 mg/g Kreatinin

U

d

[108-90-7]

Toplam-4-klor-katekol 175 mg/g Kreatinin

U

b

Siklohekzan
[110-82-7]

Toplam-1,2-siklohekzan 170 mg/g Kreatinin

U

c, b
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İş Maddesi
Parametre
BSD
İncelenen Numune
[CAS No.]			
materyal alma
					
zamanı
1,2-Diklorbenzol

1,2-Diklorbenzol

140 µg/l

B

b

[95-50-1]

3,4 ve 4,5 Diklor-katekol 150 mg/g Kreatinin

U

b

1,4-Diklorbenzol

Toplam-2,5-diklorfenol 150 mg/g Kreatinin

U

bd

[106-46-7]		

30 mg/g Kreatinin

Diklormetan

Co-Hb

5%

B

b

[75-09-2]

Diklormetan

1 mg/l

B

b

N,N-Dimetilasetamid
[127-19-5]

N-metilasetamid

30 mg/g Kreatinin

U

c,b

N,N-Dimetilformamid
[68-12-2]

N-metilformamid

35 mg/l

U

b

Difenilmetan-4,4’diizosiyanat(97)
[101-68-8]

4,4‘-Diaminodifenilmetan

10 ug/g Kreatinin

U

b

2-Etoksietanol
[110-80-5]

Etoksi asetik asit

50 mg/l

U

c,b

2-Etoksietilasetat
[111-15-9]

Etoksi asetik asit

50 mg/l

u

c,b

(97) BSD solunum, deri vs. yollarıyla alınan iş malzemesinin tüm vücut üzerindeki yükünü yansıtmaktadır. MDI’ye mesleki maruz kalma durumunda üredeki
4,4-’diaminodifenilmetan (MDA) parametresi kompleks bir MDI karışımının tüm
bileşenlerini kapsamaktadır, çünkü MDI’nin hem monomerleri hem de oligomerleri, alım yolundan bağımsız olarak, yıkım yoluyla MDA monomerlerine dönüştürülmektedirler.
Buna karşın iş yeri sınır değerlerinde MDI için yalnız monomer MDI oranı dikkate
alınmaktadır.
Alman Araştırma Kuruluşunun sağlığa zararlı iş maddelerinin incelenmesi senato komisyonu tarafından belirlenen değer, MDI iş yeri sınır değerinin bir korelasyonu temelinde türetilmiştir. Bu korelasyon insan üzerinde yürütülen çok
sayıdaki iş sağlığı çalışmalarından elde edilmiştir.
MDI’nin ağırlıklı olarak solunum yoluyla alındığı ve monomerler ile oligomerler
veya polimerler arasındaki oranın iş yeri sınır değerinin türetilmesinde esas
alınan oranla aşağı yukarı aynı olduğu varsayımına dayanan bu türden maruz
kalma senaryolarında biyolojik sınır değer iş yeri sınır değerine eşit olur. Eğer
monomer ile polimer oranları arasındaki dağılım, polimerin aşırı derecede çoğalması anlamına gelebilecek düzeyde olağandışıysa veya büyük ölçüde deri
yoluyla alım söz konusuysa, bu durum biyolojik materyaldeki parametrenin artmasına yol açar. Bu bakımdan böyle durumlarda iş yeri sınır değerine uyulması
halinde “güvenli tarafta” kalınması sağlanır.
Bununla beraber, iş yeri sınır değerine kıyasla, biyolojik sınır değerine uyulması, MDI’nin oligomer veya polimerlerine olağandışı maruz kalma ve yüksek
derecede deri yoluyla alım durumlarında ek bir koruma sağlamaktadır.
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İş Maddesi
Parametre
BSD
İncelenen Numune
[CAS No.]			
materyal alma
					
zamanı
Etil benzol

Etil benzol

1 mg/l

B

b

Mandelik asit artı
fenilglioksil asit

800 mg/g Kreatinin

U

b

Etilenglikoldinitrat
[628-96-6]

Etilenglikoldinitrat

0,3 µg/l

B

b

Hidrojen flüorit

Flüorit

[100-41-4]
		

[7664-39-3]		
Ve anorganik flüor
bağları (flüoritler)

7,0 mg/g Kreatinin

U

b

4,0 mg/g Kreatinin

U

d

Gliserintrinitrat

1,2-Gliserindinitrat

0,5 µg/l

P/S

b

[55-63-0]

1,3-Gliserindinitrat

0,5 µg/l

P/S

b

n-Hekzan

2,5-Hekzandion artı

5 mg/l

U

b

[110-54-3]
		

4,5-Dihidroksi-2hekzanon

2-Hekzanon
(Metil-n-bütilketon)
[591-78-6]

2,5-Hekzandion artı
4,5-Dihidroksi-2hekzanon

5 mg/l

U

b

Karbondisülfür
(Karbondisülfür)
[75-15-0]

2-Tiotiazolidin-4karboksilasit (TTCA)

8 mg/l

U

b

Karbonmonoksit
[630-08-0]

CO-Hb

5%

B

b

Lindan
(J-1,2,3,4,5,6hekzaklorsiklohekzan)
[58-89-9]

Lindan

25 µg/l

P/S

b

Mangan
[7439-96-5]
Ve anorganik bağları

Mangan

20 µg/l

B

c, b

Metanol
[67-56-1]

Metanol

30 mg/l

U

c,b

4-Metil-pentan-2-on
(Metilizobütilketon)
[108-10-1]

4-Metil-pentan-2-on

3,5 mg/l

U

b

Nitrobenzol
[98-95-3]

Anilin (hemoglobin
bağından açığa çıkan)

100 µg/l

B

c

500 µg/l
Etkinliği referans
değerinin %70’ine
indirgenmiş

U
E

cc

Parathion
p-Nitrofenol artı
[56-38-2]
asetilkolinesteraz
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İş Maddesi
Parametre
BSD
İncelenen Numune
[CAS No.]			
materyal alma
					
zamanı
Fenol
[108-95-2]

Fenol

300 mg/l

U

b

2-Propanol

Aseton

50 mg/l

B

b

[67-63-0]

Aseton

50 mg/l

U

b

İzopropilbenzol

2-Fenil-2-propanol

50 mg/g Kreatinin

U

b

2 mg/l

B

b

(Kumol)
İzoprofilbenzol
[98-82-8]		
Cıva

Cıva

25 µg/l

B

a

[7439-97-6],
Metalik cıva ve
anorganik cıva bağları

Cıva

100 µg/l

U

a

Cıva, anorganik
cıva bağları

Cıva

100 µg/l

B

a

Styrol
[100-42-5]

Mandelik asit artı
fenilglioksil asit

600 mg/g Kreatinin

U

c,b

Tetrakloreten
(Perkloretilen)
[127-18-4]

Tetrakloreten

1 mg/l

B

d

Tetraklormetan
(Tetraklorkarbon)
[56-23-5]

Tetraklormetan

70 µg/l

B

c,b

Tetrahidrofuran
[109-99-9]

Tetrahidrofuran

2 mg/l

U

b

Tolüol

Tolüol

1,0 mg/l

B

b

[108-88-3]

o-Kresol

3,0 mg/l

U

c, b

1,1,1-Trikloretan
(Metilkloroform)
[71-55-6]

1,1,1-Trikloretan

550 µg/l

B

c,d

Trikloretilen

Trikloretanol

5 mg/l

B

b,c

(Trikloreten)
[79-01-6]

Triklor asetik asit

100 mg/l

U

b,c

Vanadyumpentoksit
[1314-62-1]

Vanadyum

70 µg/g Kreatinin

U

c, b

Ksilol

Ksilol

1,5 mg/l

B

b

(tüm izomerleri)
[1330-20-7]

Metilhippur-(tolür)-asit

2 g/l

U

b
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TRGS 905 - Kanserojen, Mutajen veya Kısırlık
Yapıcı Maddeler Dizini
Baskı: Temmuz 2005
Son değişiklik ve eklemeler: Mayıs 2008
Tehlikeli Maddeler için
Teknik Kurallar

Kanserojen, Mutajen veya
Kısırlık Yapıcı Maddeler
Dizini

TMTK 905

Açıklama:
TRGS 905 dokümanındaki değişiklikler ve ilaveler
TRGS 905 “Kanserojen, mutajen veya üreme için toksik maddeler
dizini”, Eylül 2005 (Federal Çalışma Gazetesi Sayı 8/9-2005 S. 141) tashihli, Temmuz 2005 baskısı (Federal Çalışma Gazetesi Sayı 7/2005 S. 68-78)
aşağıdaki gibi değiştirilmiş ve tamamlanmıştır:
Madde 3 “Kanserojen, mutajen veya üreme için toksik maddeler
dizini” ve Madde 5 “CAS kayıt numaraları dizini” altında aşağıdaki kayıt
eklenmiştir:
Bis (tribütil kalay) oksit (CAS No. 56-35-9).
Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar (TMTK) teknoloji, iş sağlığı ve
hijyeni bakımından en son bilgi düzeyinde olup, bunlarla beraber, tehlikeli
maddelerle ilgili işlerle, bunların sınıflandırılmasıyla ve işaretlenmesiyle
ilgili güvenli bilimsel bulguları yansıtmaktadırlar. Bu kurallar Tehlikeli
Maddeler Kurulu (TMK) tarafından hazırlanmakta ve yine bu kurul tarafından gelişmelere uygun hale getirilmektedir. TRGS dokümanları Alman
Federal Ekonomi ve Çalışma Bakanlığı tarafından Alman Federal Çalışma
Gazetesinde ilan edilmektedir.
Bu TMTK dokümanı, kesin bilimsel bulgulara dayanarak 67/548/AET
direktifi Ek VI kriterlerine göre 1., 2. veya 3. kategoride kanserojen, mutajen veya üreme için toksik olarak sınıflandırılmış maddelerin dizinini
içermektedir. TMTK 905 dokümanı, 67/548/AET direktifi Ek I’de anılmamış
olan ve Tehlikeli Maddeler Kurulunun haklarında 67/548/AET direktifinden
farklı bir sınıflandırma kararlaştırdığı maddeler içermektedir.
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İçindekiler
1 Tehlikeli Madde Yönetmeliği hükümlerine dair açıklamalar
2 Özel madde grupları
Kanserojen, mutajen veya üreme için toksik maddeler dizini
1. ve 2. kategori kanserojen maddeler dizini ile bu maddelerden hazırlanan preparatların sınıflandırılması hakkında maddeye özgü yoğunluk
sınırları
5 CAS kayıt numaraları listesi
1 Tehlikeli Madde Yönetmeliği hükümlerine dair açıklamalar
(1) 67/548/AET direktifi Ek VI uyarınca 1. ve 2. kategori kanserojen, mutajen ve üreme için toksik tehlikeli maddelerle ilişkili
faaliyetlerdeki tamamlayıcı nitelikte koruyucu tedbirler Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 11 altında tespit edilmiştir.
(2) Madde 3 altındaki listede anılan maddelere dair Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 6 uyarınca hazırlanan güvenlik bilgi formunda bu maddelerin sahip oldukları etkilere dair uyarı bulunmalıdır.
(3) Kanserojen, mutajen ve üreme için toksik tehlikeli maddelerle ilişkili faaliyetlerde işyerindeki gebe işçilerin korunmasına
ilişkin yönetmeliğin 5. maddesi ve gençlere yönelik iş güvenliği
yasasının 22. maddesi uyarınca çalıştırma kısıtlamaları uygulanır.
2 Özel madde grupları
2.1 Kanserojen etken (farmasötik) maddeler
Tedavi edici maddelerdeki 1. ve 2. kategori kanserojen özelliklerde,
bunların temelini genler üzerinde zehirli etkisi olan bir etki mekanizmasının oluşturduğu varsayılır. Siklofosfamit, etilenimin, klornafazin gibi alkilleştirici kemoterapi ilaçları ile arsen ve katran içeren merhemlerle uzun
süreli uygulanmış olan tedavilerden elde edilen deneyimler, bu şekilde
tedavi görmüş olan hastalarda sonradan tümör oluşumlarının tarif edilmiş
olması bakımından bunu doğrulamaktadırlar.
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2.2 İşyerinde pasif sigara içiciliği
Pasif içicilik Tehlikeli Madde Yönetmeliği kriterlerine göre yönetmelikte referans alınan AT direktifleriyle bağlantılı olarak değerlendirilmiş,
buna ilişkin gerekçe ise Tehlikeli Maddeler Kurulu Tebliği olarak www.baua.
de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TMTK/Begruendungen-905-906.
html adresinde yayınlanmıştır. İşyerindeki çalışanların korunmasına yönelik tedbirler İş Güvenliği Yasası ve İş Mahalleri Yönetmeliği tarafından
düzenlenmektedirler.
2.3 Anorganik lif tozları (asbest dışındakiler)
(1) Bu bölüm boyu > 5 µm, çapı < 3 µm ve boy-çap oranı > 3:1 olan
lifler (WHO lifleri) için geçerlidir. Cam, taş, cüruf veya seramik
lifleriyle bu bölümde anılan diğer lifler (asbest dışındakiler)
için geçerlidir.
(2) Camsı WHO liflerinin değerlendirmesi 67/548/AET direktifi Ek
VI No. 4.2.1’deki kanserojen maddeler kategorilerine göre ve
kanserojenlik endeksi KI temelinde gerçekleşmekte olup, değerlendirilecek WHO liflerinin sodyum, potasyum, bor, kalsiyum, magnezyum, baryum oksitlerinin kütle içeriklerinin (yüzde cinsinden) toplamı ile alüminyum oksidin kütle içeriğinin
(yüzde cinsinden) iki katının farkından elde edilir.
KI= Σ Na,K,B,Ca,Mg,Ba oksitleri - 2 x Al oksit
a) Kendilerine ait kanserojenlik endeksi KI 30 olan camsı WHO
lifleri 2. kategoride sınıflandırılırlar.
b) Kendilerine ait kanserojenlik endeksi KI > 30 ve < 40 olan
camsı WHO lifleri 3. kategoride sınıflandırılırlar.
c) Camsı WHO lifleri, kanserojenlik endeksi ≥ 40 ise, kanserojen olarak sınıflandırılmazlar.
(3) Camsı WHO liflerinin sınıflandırılması, tercihen işyerindeki tipik
boyut dağılımına sahip lifli tozlarla bir intraperitonal uygulamayla kanserojenlik testi ile de yapılabilir. Bu özellikle kanserojenlik endeksi KI ≥ 25 ve < 40 olan WHO lifleri için tavsiye
edilir.
- Kanserojenlik endeksi ≤ 30 olan camsı WHO lifleri için 1. cümledeki kanserojenlik deneyinde 1 x 109 WHO lifi dozunda
kanserojen etki gözlenirse, 2. kategoriden sınıflandırılırlar.
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Buna karşın, eğer bu kanserojenlik deneyinde kanserojen bir
etki gözlenmezse, 3. kategoriden sınıflandırma yapılır.
- Kanserojenlik endeksi > 30 ve < 40 olan camsı WHO lifleri için
1. cümledeki kanserojenlik deneyinde 1 x 109 WHO lifi dozunda kanserojen etki gözlenirse, 2. kategoriden sınıflandırılırlar. Buna karşın, eğer 1 x 109 doz WHO lifinde kanserojen
bir etki gözlenmezse, 3. kategoriden sınıflandırma yapılır.
Bu durumda ek olarak 1. cümledeki deneyin 5 x 109 doz WHO
lifiyle yapılması önerilir. Bu dozda lif tozlarının kanserojen
etkisi kanıtlanırsa, 3. kategorideki sınıflandırma aynı kalır.
Buna karşın, eğer bu kanserojenlik deneyinde kanserojen bir
etki gözlenmezse, herhangi bir sınıflandırma yapılmaz.
- Kanserojenlik endeksi ≥ 40 olan camsı WHO lifleri için 1. cümledeki kanserojenlik deneyinde 5 x 109 WHO lifi dozunda
kanserojen etki gözlenirse, 3. kategoriden sınıflandırılırlar.
Buna karşın, eğer bu kanserojenlik deneyinde kanserojen bir
etki gözlenmezse, herhangi bir sınıflandırma yapılmaz.
(4) Camsı WHO liflerinin sınıflandırması in vivo biyolojik dayanıklılık tayini yoluyla da yapılabilir. Buna göre camsı WHO lifleri,
eğer 4 x 0,5 mg lif bir süspansiyon içinde intratrakeal yerleştirildikten sonra yarılanma süresinin 40 günden fazla olduğu
saptanırsa, kanserojen maddelerin 3. kategorisinden sınıflandırma yapılır. Yerleştirilen lif örneğinin WHO fraksiyonu bir 0,6
µm veya daha büyük ortalama geometrik çapa sahip olmalıdır. Eğer kaynak malzemede mevcut olan daha küçük çaplar
ile gerekçelendiriliyorsa, daha küçük çaplı lif örnekleri de test
edilebilirler. Yarılanma süresi ECB/TM27 rev. 7 uyarınca doğrusal olmayan eksponansiyel gerileme ile hesaplanmalıdır. Orada
anılan kriterlere göre gerileme verilerinin tanımlanmasında iki
fazlı eliminasyon kinetiği gerekli olursa, yavaş olan eliminasyon fazının yarılanma süresi değerlendirmeye temel alınmalıdır. 2. kategoride sınıflandırmaya ilişkin kriterler henüz hazırlanmamıştır.
(5) Hayvan deneylerinden (inhalatif, intratrakeal, intraplöral, intraperiotonal) pozitif sonuçlar elde edilmiş olan aşağıdaki WHO
lifi tipleri 2. kategori olarak sınıflandırılırlar:
- Attapulgit
- Davsonit
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- aşağıdakilerden oluşan suni üretilmiş anorganik tek kristalli
lifler (Whisker):Alüminyum oksit
- Silisyum karbid
- Potasyum titanatlar
(6) WHO liflerinin diğer tüm anorganik tipleri, eğer eldeki hayvan
deneyleri sonuçları (biyolojik dayanıklılık hakkındaki veriler
dahil olmak üzere) 2. kategorideki sınıflandırmaya yeterli olmazlarsa, 3. kategoride sınıflandırılırlar. Bu özellikle aşağıdakiler için geçerlidir:
- Halloysit
- Magnezyum oksit sülfat
- Nemalit
- Sepiolit
- anılmamış olan anorganik lif tozları (alçı lifleri ve wollastonit
lifleri dışındakiler).
3 Kanserojen, Mutajen veya Üreme İçin Toksik Maddeler Dizini
(1) Bu dizin
a) Kesin bilimsel bulgulara dayanarak 67/548/AET direktifi Ek
VI kriterlerine göre 1., 2. veya 3. kategoride kanserojen,
mutajen veya üreme için toksik olarak sınıflandırılmış ve
67/548/AET direktifi Ek I’de henüz gösterilmemiş olan maddeleri,
b) Kesin bilimsel bulgulara dayanarak 67/548/AET direktifi Ek
VI kriterlerine göre 1., 2. veya 3. kategoride kanserojen,
mutajen veya üreme için toksik olarak sınıflandırılmış ve
ancak 67/548/AET direktifi Ek I’de farklı sınıflandırma altında gösterilmiş olan maddeleri içermektedir.
(2) Aşağıdaki dizin 67/548/AET direktifi Ek I’e ulusal bir tamamlayıcıdır; her iki liste dikkate alınmalıdır. Bu TMTK dokümanında
bulunan, Tehlikeli Maddeler Kurulu tarafından yapılan ulusal
değerlendirmeler, çalışanların işyerinde korunmasına yönelik
olup, işverenlerin gerekli tedbirleri alabilecekleri şekildedirler. 91/155/AET direktifiyle bağlantılı olarak, Tehlikeli Madde
Yönetmeliği Madde 6 uyarınca güvenlik bilgi formuna alınmış
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olan ilgili uyarılar işverenlerin bilgilendirilmesine yöneliktir. Bu
TMTK dokümanında belirtilen maddeler için AB düzeyinde yasal
sınıflandırma yapılması için çalışılmaktadır..
(3) Tabloda kullanılan kısaltmaların anlamları:
K

kanserojen

M

mutajen

RF

üreme için toksik (üreme kabiliyeti üzerinde olumsuz
etkisi vardır)

RE

Embriyoya/cenine zarar verir (gelişme üzerinde
olumsuz etkisi vardır)

1-3

67/548/AET direktifi Ek VI uyarınca kategoriler

-

eldeki verilere dayanılarak 67/548/AET direktifi Ek
VI uyarınca 1-3. kategorilere göre bir sınıflandırma
yapılamamıştır

H

ciltten emilebilir

a (....)

67/548/AET direktifi Ek I’deki yasal sınıflandırmaya
göre olan fark (yasal sınıflandırmadaki tehlike tanımının kod harfi)

b

Bu maddelere ilişkin gerekçeler Tehlikeli Maddeler Kurulu tarafından hazırlanmış olup Tehlikeli Maddeler Kurulu Tebliği olarak www.baua.
de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TMTK/
Begruendungen-905-906.html adresinden erişilebilir

g

Solunması halinde kansere neden olabilir (R49)

C

aşındırıcı

F

kolay alev alabilir

F+

çok kolay alev alabilir

T

toksik

T+

çok toksik

Xi

tahriş edici

Xn

zararlı

502

503
276-158-1
271-083-0

1,2-Benzol dikarbon asidi, Di-C6-8 türevi
alkil esterler, C7 bakımından zengin

1,2-Benzol dikarbon asidi, Di-C7-9 türev
ve lineer alkil esterler

68515-41-3

71888-89-6

-

-

-

-

-

3

3

2

Kanserojen amin bileşeni (R45) olan azo
boyalar. (1. veya 2. kategoriden kanserojen
amin bileşeni olan azo boya preparatları
Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 3 Fıkra
2 ve TRGS 905 No. 4 uyarınca redüktif azo
bölünmesiyle açığa çıkabilecek amin
oranına ve preparattaki azo boyasının
oranına göre kanserojen (R45) olarak
sınıflandırılmalıdır).							

Etken maddeler, kanserojen;
bkz. Madde No. 2.1							

1				

3				

-

132-32-1

3

RE

36465-76-6

-

RF

205-057-7

3-Amino-9-etil karbazol

M

Arsenik asit		

K
2

CAS No.

TMK Değerlendirmesi

106-92-3

203-442-4

EG No.

1-Aliloski-2,3-epoksi propan

Adı

Madde Tanımı

B

B

a(T)

a(K3,M3,RF3), b

Açıklamalar

TRGS 905 dokümanında yalnız diğer yönetmeliklerde haklarında uygun bir düzenleme bulunmayan maddeler verilmiştir.
Değişiklikleri ve eklemeleri içeren bir listeyi www.baua.de/de/Themen-von A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/TRGS-905.html sayfasında
bulabilirsiniz.
Kanserojen, mutajen veya kısırlık yapıcı olarak değerlendirilmiş maddelerin genel listesini ayrıca www.baua.de/de/Themen-von
A-Z/Gefahrstoffe/Einstufung-und-Kennzeichnung/CMR-Gesamtliste.html adresinde bulabilirsiniz.
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3

-

RE

-

3
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214-604-9
200-268-0
231-100-4
205-796-5
200-825-8
200-854-6
216-647-9
219-376-4
231-640-0

Bis (pentabrom fenil) eter

Bis (tribütil kalay) oksit

Kurşun-metal (biyolojik kullanıma uygun)

2-Brom-2-klor-1,1,1-triflüoretan

Brom etan

Bromoform

1,4-Bütansulton

1-n-Bütoksi-2,3-epoksi propan

1-tert-Bütoksi-2,3-epoksi propan

101-90-6
3

-

-

7665-72-7

2426-08-6

1633-83-6

75-25-2

74-96-4

-

3

2

-

2

2

1

3

-

2

3

2

-

-

-

2				

-

-

3				

3				

2				

151-67-7			

7439-92-1			

56-35-9			

1163-19-5

112-49-2

Kadmiyum bağları (biyolojik kullanıma			
uygun, solunabilir tozlar/aerosol şeklinde),
listede ismen anılmış olanların dışındakiler

202-987-5
203-977-3

1,3-Bis (2,3-epoksi propoksi) benzol

1,2-Bis (2-metoksi etoksi) etan

2				

2

-

RF

3				

2

-

M

3				

202-110-6

Bifenil-3,3’,4,4’-tetrailtetraamin

1464-53-5

K

91-95-2

215-979-1

2,2’-Bioksiran

68515-43-5

CAS No.

TMK Değerlendirmesi

Bifenil-3,3’,4,4’-tetrailtetraamin tuzları			

271-085-1

EG No.

1,2-Benzol dikarbon asidi, Di-C9-11 türev
ve lineer alkil esterler

Adı

Madde Tanımı

a(Xn)

H, b

H, a(K3,M3), b

a(T)

a(K3)

B

a(T)

B

a(RF3,RE2), b

a(K3,M3), H

a(K2,M2), b, H

B

Açıklamalar
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505
201-854-9
202-441-6
221-627-8
202-452-6
202-853-6

1-Klor-2-nitro benzol

4-Klor-o-toluidin bkz. ayrıca No. 4

4-Klor-o-toluidin-hidroklorit

5-Klor-o-toluidin

α-Klor tolüol

100-44-7

95-79-4

3165-93-3

95-69-2

88-73-3

563-47-3

3327-22-8

492-80-8

7790-80-9

17010-21-8

α-Klor toluol karışımı			

209-251-2

3-Klor-2-metil propen

593-70-4

209-803-2

219-567-2

4,4’-Karbonimidoilbis (N,N-dimetil anilin)
hidroklorit
222-048-3

207-762-5

4,4’-Karbonimidoilbis (N,N-dimetil anilin)

Klor flor metan (R 31)

232-223-6

Kadmiyum iyodür

(3-Klor-2-hidroksi propil) trimetil
amonyum klorit

2465-27-2

241-084-0

Kadmiyum hekzaflorosilikat(2-)

542-83-6
4464-23-7

208-829-1
224-729-0

Kadmiyum siyanür

7440-43-9

CAS No.

231-152-8

EG No.

Kadmiyum formiat

Kadmiyum (biyolojik kullanıma uygun,
solunabilir tozlar/aerosol şeklinde)

Adı

Madde Tanımı
K

RF
RE

3

3

-

-

-

-

-

-

-

3

3

3

-

-

-

-

3

3

-

-

-

1				

2

3

1

1

3

3				

3

2				

2

2

2				

2				

2				

2				

2				

M

TMK Değerlendirmesi

B

a(K2), b

a(K2,M3), H

a(K2,M3), H

a(C)

B

B

a(K3), b

a(T)

a(T)

a(T)

a(T+), H

Açıklamalar
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506
10026-22-9

Kobalt (II) nitrat-hekzahidrat (biyolojik		
kullanıma uygun, solunabilir tozlar/
aerosol şeklinde)		
1307-96-6
10026-24-1

215-154-6

Kobalt (II) sülfat-heptahidrat (biyolojik		
kullanıma uygun, solunabilir tozlar/
aerosol şeklinde)		

Kobalt oksit (biyolojik kullanıma uygun,
solunabilir tozlar/aerosol şeklinde)

7646-79-9

231-589-4

Kobalt diklorit (biyolojik kullanıma uygun,
solunabilir tozlar/aerosol şeklinde)

513-79-1

208-169-4

6147-53-1

Kobalt (II) asetat-tetrahidrat (biyolojik		
kullanıma uygun, solunabilir tozlar
aerosol şeklinde)		

Kobalt karbonat (biyolojik kullanıma uygun,
solunabilir tozlar/aerosol şeklinde)

7440-48-4

231-158-0

2

3

2

2

2

2

3

K

Kobalt-metal (biyolojik kullanıma uygun,
solunabilir tozlar/aerosol şeklinde), sert
metaller, kobalt içeren spinaller ve organik
kobalt sikatifleri istisna olmak üzere

CAS No.
3

EG No.

M

3

-

3

3

3

3

-

-

RF

2

-

2

2

2

2

-

-

TMK Değerlendirmesi

Kobalt bağları (biyolojik kullanıma uygun,			
solunabilir tozlar/aerosol şeklinde), listede
veya 67/548/AET direktifi Ek I’de belirtilen
kobalt bağlarının dışındakiler, sert metaller,
kobalt içeren spineller ve organik kobalt
sikatifleri istisna olmak üzere

Adı

Madde Tanımı
RE

-

-

-

-

-

-

-

-

Açıklamalar

b, g

a(Xn), b

b, g

a(K2), b, g

b, g

b, g

a(Xn), b

B
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306-83-2
947-92-2

206-190-3

2,2-Diklor-1,1,1-triflüor ethan (R 123)

Disiklohekzilnitrozamin (DCHNA)		

507
200-815-3
202-506-9

Etilen tio üre (ETU)

203-438-2

1,2-Epoksi bütan

Eten

106-87-6

277-272-4

C.I. Direct Blue 218
203-437-7

248-484-4

Dinitro naftalin (tüm izomerleri)

221-221-0

212-783-8

Dimetil hidrojen fosfit

1-Epoksi etil-3,4-epoksi siklo etan

204-826-4

N,N-Dimetilasetamid

2,3-Epoksi propil trimetilamin amonyum
klorit

106-88-7

218-802-6

Diglisidil eter

-

-

-

96-45-7

74-85-1

3033-77-0

73070-37-8

27478-34-8

868-85-9

RF

2

-

RE

2

-

3

3

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

3

-

2

-

-

-

-

-			

3

3

2				

2				

3

3				

3				

3

3				

3				

-

3

2

127-19-5			

2238-07-5

200-867-7

1,1-Diflüoreten (R 1132a)

75-38-7

542-75-6

208-826-5

1,3-Diklorpropen (cis- ve trans-)

41683-62-9

255-500-3

1,2-Diklormetoksi etan

-

M

2				

84-74-2
7572-29-4

201-557-4

Dibütil fatalat (DBP)

Diklor asetilen		

K
3

CAS No.

TMK Değerlendirmesi

1317-42-6

215-273-3

EG No.

Kobalt sülfit (biyolojik kullanıma uygun,
solunabilir tozlar/aerosol şeklinde)

Adı

Madde Tanımı

a(RE2)

a(F+), b

B

a(T), b, H

a(K3), H

a(RE2), b, H

B

B

a(T), H

B

a(K3)

a(RE2,RF3), b

a(Xi), b

Açıklamalar
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EG No.

CAS No.

K

M

RF

TMK Değerlendirmesi
RE

101-68-8
3
2832-19-1

202-966-0

Teknik (“polimer”) MDI (pMDI) (solunabilir
9016-87-9
aerosol, A fraksiyonu şeklinde)		
220-598-9
239-213-0

4,4’-Metilen difenil diizosiyanat
(solunabilir aerosol, A fraksiyonu şeklinde)

N-metilokloroasetamid

Morfolin-4-karbonil klorit

508
-

226-868-2
245-832-7
233-069-2

Nitropiren (mono, di, tri, tetra) (izomerler)

Olakindoks

Ozon

119-34-6

204-316-1
226-164-5

2-Nitro-4-aminofenol

Nikel sülfat

2-Nitro-4-fenilendiamin

7786-81-4

231-743-0
232-104-9

Nikel klorit

10028-15-6

23696-28-8

5522-43-0

5307-14-2

7718-54-9

-

-

-

-

B

-

-			

-			

-			

-			

3

3

-

2

-

3

-

-

3				

3				

3				

1

1

1
1

206-761-7

Nikel asetat

373-02-4

3

-

-

2				

Nikel tuzları, çözünebilir			

15159-40-7

-

3

3

200-401-2

Lindan

-			

3				

Odun tozu (sert odun tozu dışındakiler,			
bkz. bunun için TRGS 906)
58-89-9

3				

201-765-5

87-68-3

1,1,2,3,4,4-Hekza klor-1,3-bütadien

Lif tozları, anorganik (asbest dışındakiler);							
bkz. No. 2.3

Adı

Madde Tanımı
Açıklamalar

B

a(K3)

a(K3)

B

a(Xn), b

a(T), b, H

B
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215-648-1
223-672-9

İzopropilglisidil eter

-

3

3		

-

2

-

2

509
5216-25-1

2

3

1,1,2,2-Tetrakloretan

127-18-4

Zayıf gestajenler/östrojenler			
204-825-9

3

Gestajenler			

226-009-1

3

Östrojenler			

Tetrakloretilen

3

Glukokortikoidler			

α,α,α,4-Tetraklortoluol

-

Zayıf androjenler			

79-34-5

-

Anabolikler			

201-197-8

3
3

Androjenler			

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

3

1

1

3

3

1

1

-

3

-

3

2

3

1

3

2

2

Steroid hormonları:							

4016-14-2

1336-36-3

3			

3			

Poliklorürlü bifeniller

532-82-1

-

-

208-545-8

495-54-5

207-803-7

2

1

4-Fenilazofenilen-1,3-diamin mono
hidroklorit

-

-

RE

4-(Fenilazo) benzol-1,3-diamin

3

3

RF

2				

87-86-5

M

Pentaklor fenol tuzları			

201-778-6

2

K

Pentaklor fenol

CAS No.
1

EG No.

TMK Değerlendirmesi

Pasif sigara içiciliği (bkz. ayrıca madde 2.2)			

Adı

Madde Tanımı

a(K2,RF3), H, b

a(K3), b

a(T+)

B

H, b

H, a(Xn), b

B

B

a(K3), H

a(K3), b, H

B

Açıklamalar
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204-289-6
204-118-5
219-514-3
203-545-4
202-848-9
202-440-0

2,4,6-Trinitrotolüol (ve teknik
karışımlardaki izomerleri)

Tris(2-kloretil) fosfat

1,3,5-Tris(oksiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,
4,6(1H,3H,5H)-trion

Vinilasetat

4-Vinilsiklohekzen

2,4-Ksilidin

512-56-1

208-144-8
204-965-0

202-486-1

1,2,3-Triklorpropan bkz. ayrıca madde 4

Trimetil fosfat

200-663-8

Triklormetan

2,4,7-Trinitroflüorenon

96-18-4

219-397-9

2,3,4-Triklorbüt-1-en

510
95-68-1

100-40-3

108-05-4

2451-62-9

115-96-8

118-96-7

129-79-3

67-66-3

2431-50-7

26447-14-3

247-711-4

[(Toliloksi) metil] oksiran

65-61-2
10127-02-3

CAS No.

200-614-0
233-353-6

EG No.

N,N,N’,N’-Tetrametilakridin-3,6ildiaminhidroklorit ve N,N,N’,N’Tetrametilakridin-3,6diaminmonohidroklorit, çinko kolorit ile
bağı

Adı

Madde Tanımı
K

M

RF
-

RE
-

3			

3

2

-

3

2			

3

3

2

-

3

2

-

-

-

3

3				

3

3				

-

2

3				

3				

3

2

2

2				

3

-

TMK Değerlendirmesi
Açıklamalar

a(T), H

a(F)

a(M2), b

a(K3), b

a(T), H

a(K2,RF2), H, b

a(K3), b

a(K3)

a(M3)

B

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi
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4 1. ve 2. kategori kanserojen maddeler dizini ile bu maddelerden
hazırlanan preparatların sınıflandırılması hakkında maddeye özgü yoğunluk sınırları
(1) Preparatlar, 67/548/AET direktifi Ek I’de farklı maddeye özgü yoğunluk sınırları tespit edilmediği takdirde, içlerindeki herhangi bir kanserojen maddenin kütle oranı (gaz halindeki maddelerde hacim oranı) küçük
veya eşit yüzde 0,1 ise, Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 3 Fıkra 2 uyarınca 1. veya 2. kategoriden kanserojen madde kabul edilirler. Aşağıdaki dizinde yer alan kanserojen maddeler için, 1. cümleden farklı olarak,
preparat içindeki kütle oranının yüzdesi için ilişkilendirilmiş oldukları özel
oran sınırları geçerlidir.
(2) Eğer aşağıdaki dizinde yer alan kanserojen maddelerin preparat
içindeki konsantrasyonu listede belirtilen konsantrasyon sınırına eşit veya
ondan büyükse, o maddeyle hazırlanan preparatlar için Tehlikeli Madde
Yönetmeliği Madde 6 uyarınca bir güvenlik bilgi formu verilmelidir.
(3) Bu dizinde yalnız Tehlikeli Maddeler Kurulu kararı doğrultusunda
haklarında 1999/45/AT direktifinde tespit edilmiş olanlardan daha düşük
konsantrasyon sınır değerleri uygulanacak olan maddeler anılmıştır.
Madde Tanımı
Adı
4-Aminobifenil

EG No.

CAS No.

Konsantrasyon
Sınırları (%)

202-177-1

92-67-1

0,01

4-Aminobifenil tuzları			

0,01

6-Amino-2-etoksi naftalin			

0,01

Benzidin tuzları

0,01

208-519-6
208-520-1
244-236-4
252-984-8

531-85-1
531-86-2
21136-70-9
36341-27-2

Benzo[a]piren

200-028-5

50-32-8

0,005

Bis (klor metil) eter

208-832-8

542-88-1

0,0005

4,4’-Bi-o-toluidin

204-358-0

119-93-7

0,05

4,4‘-Bi-o-toluidin tuzları

210-322-5
265-294-7
277-985-0

612-82-8
64969-36-4
74753-18-7

0,05

2,4-Bütansulton

214-325-2

1121-03-5

0,01

Klor metil-metil eter

203-480-1

107-30-2

0,01
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Madde Tanımı
EG No.

CAS No.

Konsantrasyon
Sınırları (%)

202-441-6

95-69-2

0,01

2,2’-Diklordietilsülfit		

505-60-2

0,01

3,3’-Dimetoksibenzidin

119-90-4

0,05

Adı
4-Klor-o-toluidin bkz.
ayrıca No. 3

204-355-4

3,3’-Dimetoksibenzidin			
tuzları
Dimetilkarbamoilklorit

201-208-6

Dimetilnitrozamin
Hekzametil fosforik asit
triamit

0,05

79-44-7

0,0005

200-549-8

62-75-9

0,0001

211-653-8

680-31-9

0,0005

6-Metoksi-m-toluidin

204-419-1

120-71-8

0,01

N-Metil-bis (2-kloretil) amin

200-120-5

51-75-2

0,01

2-Naftilamin tuzları

209-030-0
210-313-6

553-00-4
612-52-2

0,01

4-Nitrobifenil

202-204-7

92-93-3

0,01

N-Nitrosodi-n-bütilamin

213-101-1

924-16-3

0,0001

N-Nitrosodietilamin

200-226-1

55-18-5

0,0001

Nitrosodipropilamin

210-698-0

621-64-7

0,0001

601-77-4

0,0005

N-Nitrosoetilfenilamin		

612-64-6

0,0001

2,2’-(Nitrosoimino) bisetanol

1116-54-7

0,0005

10595-95-6

0,0001

614-00-6

0,0001

N-Nitrosomorfolin		

59-89-2

0,0001

N-Nitrosopiperidin

202-886-6

100-75-4

0,0001

N-Nitrosopirrolidin

213-218-8

930-55-2

0,0005

2,3,7,8-Tetraklordibenzop-dioksin

217-122-7

1746-01-6

0,0000002

Tetranitrometan

208-094-7

509-14-8

0,001

4-o-Tolilazo-o-toluidin

202-591-2

97-56-3

0,01

N-Nitrosodi-i-propilamin		
214-237-4

N-Nitrosometiletilamin		
N-Nitrosometilfenilamin

210-366-5

1,2,3-Triklorpropan bkz.
ayrıca madde 3

202-486-1

96-18-4

0,01

α,α,α-Triklor-tolüol

202-634-5

98-07-7

0,01
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5 CAS kayıt numaraları listesi
CAS No.

Adı

Dizinin
Ait Olduğu
Madde No.
4

50-32-8

Benzo[a]piren

51-75-2

N-Metil-bis (2-kloretil) amin

4

55-18-5

N-Nitrosodietilamin

4

56-35-9

Bis (tribütil kalay) oksit

3

58-89-9

Lindan

3

59-89-2

N-Nitrosomorfolin

4

62-75-9

Dimetilnitrozamin

4

65-61-2

N,N,N’,N’-Tetrametilakridin-3,6-ildiaminidroklorit

3

67-66-3

Triklormetan

3

74-85-1

Eten

3

74-96-4

Brom etan

3

75-25-2

Bromoform

3

75-38-7

1,1-Diflüoreten (R 1132a)

3

79-34-5

1,1,2,2-Tetrakloretan

3

79-44-7

Dimetilkarbamoilklorit

4

84-74-2

Dibütil fatalat (DBP)

3

87-68-3

1,1,2,3,4,4-Hekza klor-1,3-bütadien

3

87-86-5

Pentaklor fenol

3

88-73-3

1-Klor-2-nitro benzol

3

91-95-2

Bifenil-3,3’-4,4’-tetrailtetraamin

3

92-67-1

4-Aminobifenil

4

92-93-3

4-Nitrobifenil

4

95-68-1

2,4-Ksilidin

95-69-2

4-Klor-o-toluidin

95-79-4

5-Klor-o-toluidin

96-18-4

1,2,3-Triklorpropan

96-45-7

Etilen tio üre

3

97-56-3

4-o-Tolilazo-o-toluidin

4

98-07-7

α,α,α-Triklor-tolüol

4

100-40-3

4-Vinilsiklohekzen

3

3
3, 4
3
3, 4
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CAS No.

Adı

Dizinin
Ait Olduğu
Madde No.
3

100-44-7

α-Klor tolüol

100-75-4

N-Nitrosopiperidin

4

101-68-8

4,4’-Metilen difenil diizosiyanat
(solunabilir arerosol, A fraksiyonu şeklinde)

3

101-90-6

1,3-Bis (2,3-epoksi propoksi) benzol

3

106-87-6

1-Epoksi etil-3,4-epoksi siklo etan

3

106-88-7

1,2-Epoksi bütan

3

106-92-3

1-Aliloski-2,3-epoksi propan

3

107-30-2

Klor metil-metil eter

4

108-05-4

Vinilasetat

3

112-49-2

1,2-Bis (2-metoksi etoksi) etan

3

115-96-8

Tris(2-kloretil) fosfat

3

118-96-7

2,4,6-Trinitrotolüol

3

119-90-4

3,3’-Dimetoksibenzidin

4

119-34-6

2-Nitro-4-aminofenol

3

119-93-7

4,4’-Bi-o-toluidin

4

120-71-8

6-Metoksi-m-toluidin

4

127-18-4

Tetrakloretilen

3

127-19-5

N,N-Dimetilasetamid

3

129-79-3

2,4,7-Trinitroflüorenon

3

132-32-1

3-Amino-9-etil karbazol

3

151-67-7

2-Brom-2-klor-1,1,1-triflüoretan

3

306-83-2

2,2-Diklor-1,1,1-triflüor ethan (R 123)

3

373-02-4

Nikel asetat

3

492-80-8

4,4’-Karbonimidoilbis (N,N-dimetil anilin)

3

495-54-5

4-(Fenilazo) benzol-1,3-diamin

3

505-60-2

2,2’-Diklordietilsülfit

4

509-14-8

Tetranitrometan

4

512-56-1

Trimetil fosfat

3

513-79-1

Kobalt karbonat

3

531-85-1

Benzidin tuzları

4

531-86-2

Benzidin tuzları

4
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CAS No.

Adı

Dizinin
Ait Olduğu
Madde No.
3

532-82-1

4-Fenilazofenilen-1,3-diamin monohidroklorit

542-75-6

1,3-Diklorpropen

3

542-83-6

Kadmiyum siyanür

3

542-88-1

Bis (klor metil) eter

4

553-00-4

2-Naftilamin tuzları

4

563-47-3

3-Klor-2-metil propen

3

593-70-4

Klor flor metan (R 31)

3

601-77-4

N-Nitrosodi-i-propilamin

4

612-52-2

2-Naftilamin tuzları

4

612-64-6

N-Nitrosoetilfenilamin

4

612-82-8

4,4‘-Bi-o-toluidin tuzları

4

621-64-7

Nitrosodipropilamin

4

614-00-6

N-Nitrosometilfenilamin

4

680-31-9

Hekzametil fosforik asit triamit

4

868-85-9

Dimetil hidrojen fosfit

3

924-16-3

N-Nitrosodi-n-bütilamin

4

930-55-2

N-Nitrosopirrolidin

4

947-92-2

Disiklohekzilnitrozamin (DCHNA)

3

1116-54-7

2,2’-(Nitrosoimino) bisetanol

4

1121-03-5

2,4-Bütansulton

4

1163-19-5

Bis (pentabrom fenil) eter

3

1307-96-6

Kobalt oksit

3

1317-42-6

Kobalt sülfit

3

1336-36-3

Poliklorürlü bifeniller

3

1464-53-5

2,2‘-Bioksiran

3

1633-83-6

1,4-Bütansulton

3

1746-01-6

2,3,7,8-Tetraklordibenzo-p-dioksin

4

2238-07-5

Diglisidil eter

3

2426-08-6

1-n-Bütoksi-2,3-epoksi propan

3

2431-50-7

2,3,4-Triklorbüt-1-en

3

2451-62-9

1,3,5-Tris(oksiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6
(1H,3H,5H)-trion

3
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2465-27-2

Dizinin
Ait Olduğu
Madde No.
4,4‘-Karbonimidoilbis (N,N-dimetil anilin) hidroklorit
3

2832-19-1

N-metilokloroasetamid

3

3033-77-0

2,3-Epoksi propil trimetilamin amonyum klorit

3

3165-93-3

4-Klor-o-toluidinyumklorit

3

3327-22-8

(3-Klor-2-hidroksi propil) trimetil amonyum klorit

3

4016-14-2

İzopropilglisidil eter

3

4464-23-7

Kadmiyum formiat

3

5216-25-1

α,α,α,4-Tetraklortolüol

3

5307-14-2

2-Nitro-4-fenilendiamin

3

5522-43-0

Nitropiren

3

6147-53-1

Kobalt (II) asetat-tetrahidrat

3

7439-92-1

Kurşun-metal

3

7440-43-9

Kadmiyum

3

7440-48-4

Kobalt-metal

3

7572-29-4

Diklor asetilen

3

7646-79-9

Kobalt diklorit

3

7665-72-7

1-tert-Bütoksi-2,3-epoksi propan

3

7718-54-9

Nikel klorit

3

7786-81-4

Nikel sülfat

3

7790-80-9

Kadmiyum iyodür

3

9016-87-9

Teknik MDI (solunabilir arerosol şeklinde)
(“4,4‘-Metilen difenil diizosiyanat” altında)

3

CAS No.

Adı

10026-22-9 Kobalt (II) nitrat-hekzahidrat

3

10026-24-1 Kobalt (II) sülfat-heptahidrat

3

10028-15-6 Ozon

3

10127-02-3 N,N,N‘,N‘-Tetrametilakridin-3,6diaminmonohidroklorit, çinko klorit ile bağı

3

10595-95-6 N-Nitrosometiletilamin

4

15159-40-7 Morfolin-4-karbonil klorit

3

17010-21-8 Kadmiyum hekzaflorosilikat(2-)

3

21136-70-9 Benzidin tuzları

4

23696-28-8 Olakindoks

3
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CAS No.

Adı

26447-14-3 [(Toliloksi) metil] oksiran

Dizinin
Ait Olduğu
Madde No.
3

27478-34-8 Dinitronaftalin

3

36341-27-2 Benzidin tuzları

4

36465-76-6 Arsenik asit

3

41683-62-9 1,2-Diklormetoksi etan

3

64969-36-4 4,4‘-Bi-o-toluidin tuzları

4

68515-41-3 1,2-Benzol dikarbon asidi, Di-C7-9 türev ve lineer
alkil esterler

3

68515-43-5 1,2-Benzol dikarbon asidi, Di-C9-11 türev ve lineer
alkil esterler

3

71888-89-6 1,2-Benzol dikarbon asidi, Di-C6-8 türevi alkil
esterler, C7 bakımından zengin

3

73070-37-8 C.I. Direct Blue 218

3

74753-18-7 4,4‘-Bi-o-toluidin tuzları

4
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TRGS 906 - Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde
3 Fıkra 2 No 3’e göre Kansere Yol Açan İşlerin
veya Yöntemlerin Listesi
Yayın: Temmuz 2005
Son değişiklik ve ekleme: Mart 2007

Tehlikeli Maddeler için
Teknik Kurallar

Tehlikeli Madde Yönetmeliği Madde 3 Fıkra 2 No
3’e göre Kansere Yol Açan
İşlerin veya Yöntemlerin
Listesi

TMTK 906

Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar (TMTK) tehlikeli maddeler ile
çalışma sırasında teknolojinin son durumunu, iş sağlığını ve hijyenini, ayrıca edinilen diğer bilimsel bulguları, maddelerin sınıflandırmalarını ve işaretlemelerini tanımlamaktadır. Tehlikeli Maddeler Kurulu (TMK) tarafından
düzenlenip geliştirmelere göre uyarlanır. TMTK Ekonomi ve Çalışma Bakanlığı tarafından Federal Çalışma Gazetesinde yayımlanmaktadır.
Bu TMTK, 2004/37/ATsayılı Direktifinin Ek 1’inde veya TMK tarafından
1. veya 2. sınıf kanserojen olarak belirlenen çalışmaların veya yöntemlerin
listesini içermektedir.
İçerik
1 Tehlikeli Madde Yönetmeliği Maddelerine ilişkin uyarılar
2 Kansere yol açan çalışmalar veya yöntemlerin listesi
1 Tehlikeli Madde Yönetmeliği Maddelerine ilişkin uyarılar
(1) Bu TMTK’da belirtilen çalışmalar veya yöntemler için Tehlikeli
Madde Yönetmeliği, özellikle de Tehlikeli Madde Yönetmeliğinin Üçüncü ve Dördüncü Bölümündeki koruyucu talimatlar geçerlidir.
(2) Tehlikeli Madde Yönetmeliğinin 6. Maddesine göre maddeler ve
hazırlanışlarına ilişkin Güvenlik Bilgi Formunda listede pozisyon 2’den sonra belirtilen çalışmalara veya yöntemlere de atıf
yapılmalıdır (ayrıca bakınız TMTK 220).
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2 Tehlikeli Madde Yönetmeliği’nin 3. Maddesi 2. Fıkrası 3. Bendine
göre Kansere Yol Açan Çalışmaların ya da Süreçlerin Listesi
Tanımlamalar

Açıklamalar*

Auramin üretimi

1.

Çalışanların, organik maddelerden (örn. Taş kömürü kurumu, taş kömürü katranı ya da taş kömürü katran zifti)
oluşan piroliz ürünlerde mevcut olabilecek kanserojen 2.; ayrıca bknz.
polisiklik aromatik hidrokarbonlara maruz kaldığı çalışmalarda ya da süreçlerde. Kanserojen polisiklik aroma- TMTK 551
tik hidrokarbonlu piroliz ürünlerde benzopiren maddesini referans maddesi olarak kullanmak mümkündür.
Çalışanların, nikellerin fırınlanmasında ya da elektrolitik arıtma esnasında maruz kaldıkları toz, duman ya da 3.
sisler.
İzopropil alkol üretiminde kullanılan nişasta asit yönte- 4.; Tehlikeli Madde Yömi.
netmeliğinin Ek 4’ünün
no.16’sında tanımlanan
üretim yasaklarına da
bakınız
Çalışanların sert ağaç tozlarına maruz kaldığı çalışmalar 5.; EK 1’e de bakınız.
ya da süreçler
ayrıca bknz. TMTK 553
Çalışanların dizel motor emisyonu olan alanlarda çalışayrıca bknz. TMTK 554
maları ya da bu alanda olan süreçler
Çalışanların kuvars ve kristobalit şeklinde olan kristal
silisyum dioksitten oluşan alveolen tozlarına(98) maruz
kaldıkları çalışmalar ya da süreçler (taş kömürü çukur a)
tozları).
* Açıklama sütununda bulunan sayı ve harflerin anlamı:
1-5: 2004/37/AT sayılı direktifin Ek 1’e göre numaralar;
a): Bu çalışmaların ve süreçlerin gerekçeleri ve değerlendirmesi TMK tarafından hazırlanmıştır ve TMK tarafından yayınlanmasından sonra www.baua.de/prax/
adresinde incelenebilmektedir.

Ek
Ek 1: Sert Ağaçların Listesi
(98) DIN/EN 481 „İşyeri Atmosferi-Havadaki Partikül Ölçümleri İçin Boyut Fraksiyonu
Tarifleri“, Brüksel 1993; BGIA (İş Güvenliği Enstitüsü)-Çalışma Dosyası „Tehlikeli Maddelerin Ölçümü“. Yayınlayan:
İş Güvenliği için Meslek Birliği Enstitüsü - BGIA, Erich Schmidt Verlag
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TMTK 906, Ek 1
2004/37/AT sayılı direktifin Ek 1’in Nr. 5‘ine göre Sert Ağaç Listesi.
Kaynak: Uluslararası Kanser Araştırma Merkezinin yayınladığı insanlardaki kanser risklerinin monografisi 62. cildi: Wood Dust
and Formaldehyde, Lyon, 1995
(ayrıca bakınız: İş Maddeleri Sınır Değerleri ve Kanserojen
Çalışma Maddeleri Yönetmeliğini (Sınır Değerleri Yönetmeliği 2003- Sağlık Sigortları 2003) değiştiren Federal Ekonomi
ve Çalışma Bakanlığının 119. Yönetmeliği; Avusturya Cumhuriyeti Resmi Gazetesi 2004 yayını, II. bölüm, 10. Mart 2004,
S. 1-7).
Burada „sert ağaçlar“ olarak aşağıdakiler tanımlanmıştır:
- Afrika Maunu (Khaya)
- Afrormosioa (Pericopis elata)
- Çınar ağacı (Acer)
- Balza ağacı (Ochroma)
- Huş ağacı (Betula)
- Brezilya Gül Ağacı (Dalbergia nigra)
- Kayın (Fagus)
- Trabzon hurması (Diospyros)
- Meşe (Quercus)
- Kızılağaç (Alnus)
- Dişbudak (Fraxinus)
- Pikan cevizi (Carya)
- Iroko (Chlorophora excelsa)
- Kestane (Castanea)
- Kauri çamları (Agathis australis)
- Kiraz (Prunus)
- Limba (Terminalia superba)
- Ihlamur (Tilia)
- Mansonia (Mansonia)
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- Meranti (Shorea)
- Nyaot (Palaquium hexandrum)
- Obeche (Triplochiton scleroxylon)
- Pelesenk ağacı (Dalbergia)
- Kavak (Populus)
- Çınar (Platanus)
- Rimu (Dacrydium cupressinum)
- Tikağacı (Tectona grandis)
- Karaağaç (Ulmus)
- Ceviz (Juglans)
- Söğüt (Salix)
- Gürgen (Carpinus)
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TMTK 907 - Hassaslaştıran Maddeler Listesi
Yayın: Ekim 2002
Tehlikeli Maddeler için
Teknik Kurallar

Hassaslaştıran Maddeler
Listesi

TMTK 907

(Uyarı: Değişiklikte bazı redaksiyonel uyumlaştırmalar yapılmıştır.
67/548/AET sayılı Direktifin Ek 1’ine uygun bir şekilde dahil edilmiş
olan maddeler bu listelerden çıkarılmıştır, bazı yeni eklemeler yapılmıştır. Maddelerin hassaslaştırıcı olmaları ile ilgili değerlendirmenin
gerekçeleri www.baua.de/prax/ adresinde bulabilirsiniz.)

Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar (TMTK) piyasaya arz ve çalışma
bağlamında tehlikeli maddeler ile ilgili teknolojinin son durumunu, iş sağlığını ve hijyenini, ayrıca edinilen diğer bilimsel bulguları tanımlamaktadır.
Tehlikeli Maddeler Kurulu (TMK) tarafından düzenlenip geliştirmelere
göre uyarlanmaktadır.
TMTK’ı Ekonomi ve Çalışma Bakanlığı tarafından Eyalet Çalışma Gazetesinde yayımlanmaktadır.
Bu TMTK’ları, güvenilir bilimsel veriler doğrultusunda, Tehlikeli Madde Yönetmeliği’nin hassaslaştırma ile ilgili kriterleri yerine getirdiği varsayılan fakat şu ana kadar uygun R sınıflandırmasına alınmamış maddelerin
listesini içermektedir. Verilerin belirlenmesi ve duyurulması Tehlikeli Madde Kurulunun (TMK) bünyesinde yapılan mütalaalardan sonra yapılmaktadır.
İçerik:
1 Tehlikeli Madde Yönetmeliği‘nin hükümlerine atıflar
2 Maddelerin hassaslaştırıcı etkisinin değerlendirilmesine ilişkin kriterler
3 Hassaslaştırıcı maddeler listesi
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1 Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği’nin hükümlerine atıf
(1)

Hassaslaştırıcı maddelerle çalışırken Tehlikeli Madde
Yönetmeliği’nin beşinci bölümünde bulunan genel çalışma kurallarına uyulmalıdır.

(2) Hassaslaştırıcı maddeler, Kategori 1 ve 2‘nin kanserojen ya da
mutajen maddelerine dahil ise, 1. Bölümün kurallarına ek olarak 36. ve 37. Maddenin bu maddelerle çalışma ile ilgili düzenlemeleri de dikkate alınmalıdır.
2 Maddelerin hassaslaştırıcı etkisinin değerlendirilmesine ilişkin
kriterler
(1) Bir alerjinin çıkması birçok faktöre bağlıdır. Buna bir maddeye
hassaslaşma ya da bir maddenin organizmada oluşturduğu metabolitler dahildir. Ayrıca hassaslaştırıcı maddenin konsantrasyonu, etkisinin süresi ve türünün yanında genetik tanımlanmış
maruz kalma pozisyonu ve maruz kalan dokunun güncel durumu önem taşımaktadır. Bir maddenin hassaslaştırma derecesinin tespiti, insanda hastalıkların ortaya çıkması ile ilgili tıbbi
bilgilere, hayvanların üzerinde yapılan özel testlere ya da ilgili
maddenin yapı-etki-incelemesine dayanılarak yapılmaktadır.
(2) Bu TMTK’da önerilen sınıflandırmalar AB’nin Tehlikeli Maddelerin R42 ya da R43 ile işaretlenmesi ile ilgili kriterleri temel
alarak hazırlanmıştır:
Soluma yoluyla R42 Hassaslaşması aşağıdaki durumlarda olabilir:
- Maddenin kendisi ya da maddenin hazırlanması sürecinin solunum yollarında bir hassasiyet oluşturmasının ispatlanmış
olması,
- Uygun hayvan deneylerinin pozitif sonuçlarının olması,
- Madde bir izosiyanat ise. İstisna: Maddenin solunum yolları
üstünde hassaslaştırıcı etkisinin olmadığı ile ilgili verilerin
olması.
Cilt teması yoluyla R43 Hassaslaşması aşağıdaki durumlarda
olabilir:
- Uygulama deneyimleri birçok kişide cilt teması sonucu mad523
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denin ya da maddenin hazırlanması sürecinin bir hassaslaştırma oluşturduğunu göstermiş ise,
- Uygun bir hayvan deneyinin pozitif sonucu mevcut ise.
(3) Kimyasal Denetleme Yönetmeliği’nde tanımlanan cildin hassaslaşması ile ilgili olan Adjuvans-Test Yöntemi kullanıldığında ya
da eş değer Adjuvans-Testleri yapıldığında, denek hayvanlarında %30’luk bir tepkime olur ise, sonuç pozitif olarak kabul edilmektedir. Başka test yöntemlerin kullanımında en az %15’lik
bir tepkimede sonuç pozitif olarak değerlendirilmektedir.
3 Hassaslaştırıcı maddeler listesi
(1) 3.1 ve 3.2 maddelerindeki listeler, sıklıkla ve/veya çok hızlı
hassaslaştırıcı ve mesleki hastalıklar bağlamında önemli olan,
iş esnasında kullanılan bazı maddeleri içerir. Bu listelerdeki maddelerin duyurulması TMK tarafından yapılmaktadır. Bu
listeler, üreticilerin ve piyasaya arz edenlerin bazı ürünler ile
ilgili bilgileri mevcut ise, bunları hassaslaştırıcı madde olarak
işaretlemeleri yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
(2) Eş Anlamlılar/Maddeler/Alt grup/türler bölümünde, „keresteler“ ve „süs bitkileri“ gibi grup tanımlarında detay olarak algılanması gereken maddeler ya da türler listelenmiştir. Bunun
dışında, yalnızca seçilmiş, uygulamada kullanılan ya da detaylı
kimyasal nitelendirmede kullanılan eş anlamlılar belirtilmiştir.
Listelerde hızlı oryantasyon için MAK Komisyonunda ilgili önerileri belirtilmektedir.
(3) Hassaslaştırıcı maddeler daha kapsamlı olarak 67/548/AET sayılı Direktifin Ek 1‘inde belirtilmektedir.
(4) Hassaslaştırıcı maddelerle çalışmasında çalışanlar için alınması
gereken tedbirler TMTK 540 „Hassaslaştırıcı Maddeler“de belirtilmiştir. (Maddelerin hassaslaştırıcı olmaları ile ilgili gerekçeleri www.baua.de/prax/ adresinde de bulabilirsiniz.)
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CAS
No.

MAKKomisyonu

Sah
Sah

Ahşap tozları 			

			
Sah
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Sah = Solunum yollarını ve cildi hassaslaştıran madde

Sa = Solum yollarını hassaslaştıran madde

Titrek sinek ihtiva eden tozlar

Süs bitkileri ögeleri 				
				
				

Un akarı ihtiva eden tozlar 				

Aktinomiset ihtiva eden toz 				

Kırmızı örümcek ihtiva eden toz 				

Küf ihtiva eden toz 				

Ham kahve tozu 				

İş için kullanılan hayvanların tozu 				

Doğal kauçuk lateks ihtiva eden toz 			

Laboratuar hayvanı tozu 				

Sa

Çavdar ve buğday unu tozları 			

Hayvan yemi ve hububat tozları 				

AB-No.

Kasımpatı, siklamen, frezya, lale, çayır papatyası,
begonya, ay çiçeği, kuş burnu, mimoza, çöven
otu, bejamin kauçuğu gibi bitkilerin polenleri

Kırmızı örümcek

Abachi/Samba, Obeche, Limba

Ahşap türleri: Boylu mazı, Kurşun Kalem Ardıcı,

Eş anlamlı/Madde/Alt grup/türler

3.1 Bilimsel temelli bilgilere göre solunum yollarında hassasiyet meydana getirebilen ve 67/548/AET sayılı Direktifin Ek 1’inde
daha R42 ya da R42/43 olarak sınıflandırılmamış olan maddeler.
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N-Alkil-N-benzil-N,N-dimetilamonyumklorid

Benzalkonyumklorid 		

526
101-87-1 		

Sh
Sh

			

			

			

Chlorophora excelsa, Iroko, Kambala

Brya ebenus, Hindistan Cevizi Ağacı

Acacia melanoxylon, Tropik Akasya

Ağaç türleri:

Sh
Sh

Ağaçlar, Ağaç tozu 			

1,2,3-Propantriol ihtiva eden Merkapto asetik
asidi mono esteri,
Tiyoglikol asidi-monogliseril esteri

202-984-9

N-Sikloheksil-N‘-fenil-pfenilendiamin

Gliserilmonothioglikolat 		
30518-84-9 Sh
				
				

SP

50-53-3
69-09-0

Klorpromazin Klorpromazinhydrochlorid 200-045-8
200-701-3

2-Klor-10-(3-(dimetilamino)propil)fenotiazin

2,4-Dinitroklorbenzol, DNCB

97-00-7 		

1-Klor-2,4-dinitrobenzol

202-551-4

1,2-Dibrom-2,4-disiyanbutan,
2-Brom-2-(brommetil)glutardinitril, BCB,
Metildibromoglutaronitrile

2-Brom-2(brommetil)pentandinitril
252-681-0 35691-65-7 Sh
				
				

8001-54-5 		

Amonyumtioglikolat,
Merkapto asetik asidi, Amonyum tuzu

p-aminofenol

Eş anlamlı/Madde/Alt grup/türler

Amonyummerkaptoasetat
226-540-9
5421-46-5 		
				

123-30-8 		

MAKKomisyonu
p-aminodifenilamin,
N-Fenil-p-fenilendiamin

204-616-2

CAS No.

N-(4-aminofenil)anilin
202-951-9
101-54-2 		
				

4-aminofenol

AB-No.

3.2 Bilimsel temelli bilgilere göre cilt temasında hassasiyet meydana getirebilen ve 67/548/AET sayılı Direktifin Ek 1’inde daha
R43 ya da R42/43 olarak sınıflandırılmamış olan maddeler.
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Macherium scleroxylon, Santos Palisanteri

N-Alkil-N-benzil-N,N-dimetilamonyumklorid

23696-28-8 		

Olakindoks

245-832-7

Amonyumtioglikolat, Mercapto Asetik Asidi,
Amonyum Tuzu

2-Nitro-p-fenildiamin
226-164-5
5307-14-2 		
				

p-Aminofenol
p-Aminodifenilamin, N-Fenyl-p-Fenilendiamin

479-45-8 		

Doğal Kauçuk Lateks 				

207-531-9

Thuja plicata, Boylu Mazı
Triplochiton scleroxylon, Obeche

				

				

N-Metil-N,2,4,6-tetranitroanilin

Tectona grandis,Tik Ağacı

Mansonia altissima, Bete

				

			

			

Grevillea robusta, Grevilya
Khaya anthotheca, Afrika Mahunu

Paratecoma peroba, Peroba do campo, Peroba
jaune

Sh
Sah

			

Distemonanthus benthamianus, Movingui

Dalbergia stevensonii, Honduras Palisanteri

Dalbergia retusa, Cocobolo

Dalbergia nigra, Brezilya Gül Ağacı

Dalbergia melanoxylon, Abanoz

Dalbergia latifolia, Kızılderi Gül Ağacı

Eş anlamlı/Madde/Alt grup/türler

			
Sah
				

Sh
Sh

			

Sh

Sh

			
Sh

Sh

			

			

Sh

			

Sh

MAKKomisyonu

			

CAS No.

			

AB-No.
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CAS No.

MAKKomisyonu

9003-35-4 		

Ağaç türleri:
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Dalbergia latifolia, Kızılderi Gül Ağacı
Dalbergia melanoxylon, Abanoz
Dalbergia nigra, Brezilya Gül Ağacı
Dalbergia retusa, Cocobolo
Dalbergia stevensonii, Honduras Palisanteri

				

				

				

				

				

Sh = Cildi hassaslaştıran madde
Sah = Solunum yollarını ve cildi hassaslaştıran madde
SP = Foto hassaslaştırıcı madde
H = Cilt rezorpsiyonu

Brya ebenus, Hindistan Cevizi Ağacı
Chlorophora excelsa, Iroko, Kambala

				

				

Acacia melanoxylon, Tropik Akasya

Süs bitkileri ögeleri 				

				

1,2,3-Propantriol içeren Mercapto Asetik Asidi
Mono Esteri, Tioglikol asidi-α-monogliseril esteri

2-Klor-10-(3-(dimetilamino)propil)fenotiazin

2,4-Dinitroklorbenzol, DNCB

1,2-Dibrom-2,4-disiyanbutan, 2-Brom2-(brommetil)glutardinitril, BCB,
Metildibromoglutaronitrile

Eş anlamlı/Madde/Alt grup/türler

Triizobutilfosfat
204-798-3
126-71-6 		
				

Cıva bileşimleri, organik 				

Platin bileşimleri (Kloroplatinatlar) 				

Fenol-Formaldehit reçinesi 		

p-Fenetidin
205-855-5
156-43-4 		
				
				

AB-No.

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

Bölüm B Tehlikeli Maddeler Basit Önlemler Konsepti
EMKG
1. Önsöz
Tehlikeli maddelerle yapılan çalışmalar sırasındaki en önemli sorumluluk, bir risk değerlendirmesinin yapılmasıdır. Bu değerlendirme, solunum yoluyla (inhalatif), cilt temasıyla (dermal) ve örneğin yangınlar, patlamalar gibi tehlikeli maddelerin fiziko-kimyasal etkileri sonucunda oluşan
tehlikeleri kapsamaktadır. Alternatif çözümler kontrol edildiğinde, çalışanların ve üçüncü kişilerin korunmasına yönelik olarak işletmede alınacak
önlemlerin ve etkinliğin kontrolüne ilişkin yöntem tespit edildiğinde, risk
değerlendirme süreci tamamlanmış demektir. Risk değerlendirme işleminin sonucu belgelendirilmelidir. Risk değerlendirme konusundan işveren
sorumludur. Bu işlemin kabul edilebilir bir harcamayla küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından da yapılabilmesi için, aynı zamanda AB taleplerini
de karşılayan, basitleştirilmiş bir yöntem (- EMKG -) geliştirilmiştir.
Bölüm 2’de EMKG’nin tamamı (Broşür) kullanıma sunulmuştur. Önlemler konsepti, ilgili koruma derecesine koordine edilen bir koruma
kılavuzları dökümüyle tamamlanmaktadır (Bölüm 3). Tek tek koruma kılavuzları, Bölüm 4’te yer almaktadır.
Tehlikeli Maddeler Basit Önlemler Konsepti (EMKG), tehlikeli maddelerle yapılan çalışmalar için risk değerlendirmesine yönelik bir davranış
kılavuzudur. Bu davranış kılavuzu yardımıyla, problem ağırlık noktaları
erkenden teşhis edilebilmekte ve buna bağlı olarak davranış öncelikleri
belirlenebilmektedir. EMKG, hem işveren için hem de denetim makamları
için uygundur.
Tehlikeli Maddeler Basit Önlemler Konsepti (EMKG), özellikle tahriş
edici (Xi), sağlığa zararlı (Xn), aşındırıcı (C), zehirli (T) ya da çok zehirli
(T+) tehlike sembolleriyle işaretlenmiş olan tehlikeli maddelerle yapılan
çalışmalar için geçerlidir.
EMKG
- Az sayıdaki risk parametreleri ve mümkün olduğunca basit kategoriler yardımıyla risk değerlendirmesine girişi somutlaştırır.
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- „Çalışma yönteminin şekillendirilmesine yönelik koruma kılavuzları“ aracılığıyla belirli faaliyetlere ilişkin önlemleri somut hale getiren bir
önlemler gereksinimini türetir.
- alınan koruyucu önlemlerin etkinlik kontrolüne yönelik tamamlayıcı
destekler sunar.
- risk değerlendirmesi sırasında sistematik bir yaklaşım sağlar.
- form sayfası sayesinde risk değerlendirmesinin dokümantasyonuna
olanak sağlar.
- bu arada Avrupa Birliği’nin pek çok üye devlette başarılı bir şekilde uygulanan bir önerisini takip eder.
EMKG, TEHLİKELİ MADDELER YASASI HAKKINDA DERİNLEMESİNE
ÖN BİLGİLER OLMAKSIZIN UYGULANAMAZ.
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Tehlikeli Maddeler
Basit Önlemler Konsepti

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde
Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği’nin
Uygulanması İçin Bir Davranış Kılavuzu
Bu davranış kılavuzu, Federal İş Güvenliği ve İş Sağlığı Kurumu’nun (BAuA)
“Tehlikeli Maddeler Basit Önlemler Konsepti” çalışma grubu tarafından hazırlanmış ve geliştirilmiştir. Anlaşılırlığı sağlamak ve kolaylaştırmak amacıyla
bu broşürde standart olarak erkek cinse hitap şekli kullanılmıştır. Bayanlara
yönelik şekli de kapsamaktadır.

531

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi
İçindekiler
Tehlikeli Maddeler İçin Basit Önlemler Konsepti (EMKG) – Sürüm 2.1
Tehlikeli Maddeler Önlemler Konsepti’nin Önemine Dair
Tehlikeli Maddeler Basit Önlemler Konsepti
Sürüm 2.1’de Neler Yeni
Hangi Faaliyetler İçin EMKG ile Önlemler belirlenemez.
Tehlikeli Maddelerle Yapılan Çalışmalar İçin Standartlaştırılmış Çalışma Yöntemleri
Güvenilir Bilgiler
Sürüm 2.1’i Şu Şekilde Kullanırsınız
A) Akış Planı
B) Adım Adım EMKG
0-1 Güvenlik Bilgi Formu’nun Uygunluk Kontrolü
0-2 Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği Uyarınca Koruma Derecesi
Adım 1: Tehlikelilik Grubu, Solunum
1-1 İşyeri Sınır Değerleri OLMAYAN Karışımlar ve Maddeler
1-2 İşyeri Sınır Değeri OLAN Maddeler
Adım 2: Miktar Grubu, Solunum ve Faaliyet Süresi
Adım 3: Açığa Çıkma Grubu, Solunum
Adım 4: Solunum Yoluyla Oluşan Risklerde Önlem Gereksiniminin Belirlenmesi
4-1 Önlem Gereksinimi, Solunum
4-2 Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği Uyarınca Koruma Derecesi
4-3 Koruma Derecesi 2 Önlemleri
4-4 Koruma Derecesi 3 Önlemleri
Adım 5: Tehlikelilik Grubu, Cilt Teması
Adım 6: Cilde Temas Halinde Temas Yüzeyi ve Tesir Süresi
Adım 7: Cilde Temas Halinde İlave Önlem Gereksinimi
Adım 8: Koruyucu Önlemlerin Etkinliğinin Kontrol Edilmesi
8-1 İşyeri Sınır Değerlerine Uyulması
8-2 İşyeri Sınır Değeri Olmayan Tehlikeli Maddeler
8-3 Cilt Koruma Önlemleri Etkinlik Kontrolü
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Tehlikeli Maddeler Basit Önlemler Konseptinin Önemine Dair
1 Ocak 2005 tarihinde Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği’nin yeni şekli(1)
yürürlüğe girmiştir. O tarihten beri, Kimyasal Maddeler Yasası’nın yanı sıra,
İş Güvenliği Yasası da bu yönetmeliği hukuki dayanağını oluşturmaktadır.
İşyerindeki diğer tehlikelerin yanı sıra, tehlikeli maddelerle çalışmaya başlamadan önce, bir risk değerlendirmesi yapılması gerekmektedir.
Bu değerlendirme, solunum yoluyla (inhalatif), cilt temasıyla (dermal) ve örneğin yangınlar, patlamalar gibi, tehlikeli maddelerin fizikokimyasal etkileri sonucunda oluşan tehlikeleri kapsamaktadır. Alternatif
çözümler kontrol edildiğinde, çalışanların ve üçüncü kişilerin korunmasına
yönelik işletmede alınacak önlemler ve etkinlik kontrolüne ilişkin yöntem
tespit edildiğinde, risk değerlendirme süreci tamamlanmış demektir. Risk
değerlendirme işleminin sonucu belgelendirilmelidir.
Risk değerlendirme işlemi konusunda, değerlendirmenin oluşturulması için prensip olarak çalışanlarını ya da dışarıdan kimseleri görevlendiren
işveren sorumludur. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bir risk değerlendirmesinin yalnızca uzman kişiler tarafından yapılabileceğidir. Bu
kişiler özellikle işyeri hekimleri ya da iş güvenliği uzmanlarıdır.
Tehlikeli Maddeler Basit Önlemler Konsepti (EMKG), tehlikeli maddelerle yapılan çalışmalar için risk değerlendirmesine yönelik bir davranış
kılavuzudur. Konu hakkında bilgi sahibi olan uzman kişi olarak, bu davranış
kılavuzu yardımıyla problem ağırlık noktalarını önceden teşhis edebilir ve
davranış önceliklerini belirleyebilirsiniz.
EMKG, TEHLİKELİ MADDELER YASASI HAKKINDA
DERİNLEMESİNE ÖN BİLGİLER OLMAKSIZIN UYGULANAMAZ.

!

(1) 23 Aralık 2004 tarihli Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği, Federal Resmi Gazete I, S.
3855, son olarak 12 Ekim 2007 tarihli Kimyasal Maddeler Yasasıyla ilgili yönetmeliklerin değiştirilmesine ilişkin Onbirinci Yönetmelikle değiştirilmiştir
(Federal Resmi Gazete 2007 Bölüm I No. 52).

533

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi
Tehlikeli Maddeler Basit Önlemler Konsepti
… işaretlenmiş tehlikeli maddelerle yaptığınız çalışmalar sırasında,
Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği’nin taleplerini gerçekleştirmede sizlere bir
giriş yapma imkanı sunar. Bu husus özellikle tahriş edici (Xi), sağlığa zararlı
(Xn), aşındırıcı (C), zehirli (T) ya da çok zehirli (T+) tehlike sembolleriyle
işaretlenmiş olan tehlikeli maddelerle yapılan çalışmalar için geçerlidir.
… az sayıdaki risk parametreleri ve mümkün olduğunca basit kategoriler(2) yardımıyla risk değerlendirmesine girişi somutlaştırır. Yalnızca şunlara gereksinim vardır
• tehlike sembolleri,
• tehlikeli maddenin sınıflandırılması (R tümceleri),
• tehlikeli maddenin işyeri sınır değeri (TRGS 900 „İşyeri Sınır
Değerleri“ uyarınca),
• Açığa çıkma kapasitelerine ilişkin veriler (Kaynama noktası/
aralığı, uygulama
• sıcaklığı, tozlaşma davranışı),
• Kullanılan miktarlara ilişkin veriler ve
• Muhtemel bir cilt temasının türü ve kapsamına ilişkin veriler.
… çalışma yönteminin tasarlanmasına yönelik koruma kılavuzları aracılığıyla belirli faaliyetlere ilişkin önlemleri somutlaştıran bir önlemler gereksinimi türetir.
… alınan önlemlerin etkinlik kontrolü için size tamamlayıcı bir yardım
sunar.
… risk değerlendirmesi sırasında sistematik bir yaklaşım tarzı sağlar.
… form aracılığıyla risk değerlendirmesinin dokümantasyonuna yönelik bir olanak sunar.
Eğer ilave olarak güvenlik bilgi formlarına atıfta bulunulacak olursa, dokümantasyon yardımı (form) aynı zamanda tehlikeli madde çizelgesi
olarak da kullanılabilir.
… bu arada Avrupa Birliği’nin(3) pek çok üye devlette başarılı bir şekilde uygulanmakta olan bir önerisini de takip etmektedir.
(2) Uluslar arası terminolojide bu yaklaşım „control banding“ olarak tanımlanmaktadır.
(3) Pratik kılavuz – Kimyasal İş Maddeleri Direktifi 98/24/AT, Avrupa Komisyonu – İstihdam, sosyal işler ve fırsat eşitliği UY, 2005.
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Diğer bilgiler



Konsepsiyonun ihtisas arka planına ilişkin bütün bilgileri aşağıdaki adresten bulabilirsiniz



http://www.einfaches-massnahmenkonzept-gefahrstoffe.de



Downloads



Bütün koruma kılavuzlarını tam metin olarak aşağıdaki adresten
bulabilirsiniz



http://www.einfaches-massnahmenkonzept-gefahrstoffe.de



Downloads
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2.0 ve 2.1 sürümlerinde neler yeni?
Sürüm 2.0, TRGS 900’de bir işyeri sınır değeri (AGW) belirlenmiş
olan tehlikeli maddeler için de EMKG’nin uygulanabilir hale getirilmesi
yönünde sıkça dile getirilen istekleri karşılamaktadır. Bunun dışında EMKG,
Sürüm 2.1.’de TRGS 401’in “Cilde temas yoluyla oluşan tehlikeler – Tespiti, Değerlendirilmesi, Önlemler” (Baskı: Haziran 200) güncel metnine
uyarlanmıştır. Bu suretle, dermal tehlikelerin değerlendirilmesinde önceki
sürüme göre ufak tefek değişiklikler ortaya çıkmıştır. EMKG’nin bilimselihtisas temellerinde değişiklik olmamıştır.
Risk değerlendirmesinin dokümantasyonuna yönelik Form yeniden
bkz. 
Ek
gözden geçirilmiş şekliyle kullanımınıza sunulmuştur, 
1. Doldurma kılavuzu ve uygulama örnekleri, pratik olarak kullanımınızı
kolaylaştırmaktadır.
Hangi faaliyetler için EMKG ile önlemler belirlenemez
1. Fiziko-kimyasal risklere (örn. malzemeye bağlı olarak yangın ve
patlama riski) yol açabilecek tehlikeli maddelerle yapılan faaliyetler.
Burada özel bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Tehlikeli Maddeler
Yönetmeliği’nin § 12 maddesinin tamamlayıcı koruyucu önlemlerine ve
İşletme Güvenliği Yönetmeliği’nin talimatlarına uyulmalıdır..
2. Tehlikeli maddelerin oluştuğu ya da ürünlerden açığa çıktığı (örn.
Lehim ve kaynak dumanları, piroliz ürünleri, egzoz gazları, kimyasal reaksiyonlar ve ayrışma süreçleri) faaliyetler.
3. Özel önlem yaklaşımlarını gerektiren tehlikeli maddelerle yapılan
faaliyetler, örn. bilinçli olarak kullanılmayan tehlikeli maddelerin açığa
çıktığı yıkım, ıslah, temizlik, geri dönüşüm faaliyetleri.
4. gazların endüstriyel ve sınai kullanımı,
5. malzemeye bağlı çevre riskleri.
Diğer bilgiler
Bahsi geçen bu 5 konuya ilişkin EMKG’nin geçerlilik sahasına girmeyen
teknik düzenlemeyi, kapsamlı bilgileri ve uygulama yardımlarını aşağıdaki
adreslerde bulabilirsiniz:
www.baua.de >> Themen von A-Z >> Gefahrstoffe >> TRGS
www.baua.de >> Themen von A-Z >> Gefahrstoffe >> Arbeiten mit
Gefahrstoffen >>
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Tehlikeli maddelerle yapılan çalışmalar için standartlaştırılmış
çalışma yöntemleri
Eğer değerlendirilen faaliyet için standart hale getirilmiş bir çalışma
yöntemi tanımlanmışsa, EMKG’ye ihtiyacınız kalmaz.



Üreticinin ya da distribütörün birlikte teslim edilen risk değerlendirmesi (mGB), standartlaştırılmış çalışma yöntemleri arasındadır. Bu kişi, birlikte teslim edilen risk değerlendirmesinin
uygulanmasına yönelik kontrol listesinin taleplerini yerine getirmişse ( TRGS 400, Ek2) ve faaliyet değerlendirilecek olan uygulamaya aktarılabiliyorsa, mGB’nin önlemleri üstlenilmeyebilir.
Bunların dışında, uzman kurullar tarafından hazırlanmış olan ve
somut olarak belirli faaliyetler, yöntemler ya da tehlikeli maddelerle ilgili olarak, kalite güvenceli öneriler sunan, branşa ya
da faaliyete özgü bir dizi yardımlar da vardır. Bunlar arasında,
tehlikeli maddelere ilişkin teknik kuralların (TRGS) yanı sıra,
kaza sigorta kurumunun meslek sendikasıyla ilgili kuralları
(BGR) ve bilgileri (BGI) ile iyi bir çalışma pratiğine yönelik davranış kılavuzlarını (Bundesländer, BAuA) saymak mümkündür.
Standartlaştırılmış çalışma yöntemi, olası bir cilt teması durumundaki tehlikelere ve buradan kaynaklanan önlemlere ilişkin
hiçbir ifade içermiyorsa, bu ilave önlem gereksinimini EMKG’nin
5-7. Adımlarına göre belirleyebilirsiniz.

Eğer tehlikeli maddenin üreticisinden ya da satıcısından bir


birlikte teslim edilen risk değerlendirmesini

Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği’nin § 7 Maddesi, 7.
Fıkrası uyarınca, güvenli kullanıma ilişkin ayrıntılarla birlikte almışsanız,
orada belirtilen önlemleri doğrudan uygulayabilirsiniz.
Eğer,


tehlikeli maddeler için malzemeye ya da faaliyete özgü teknik

kurallarda (TRGS) veya


branşa ya da faaliyete özgü yardımlarda

tanımlanan ve uygun koruyucu önlemlerle donatılan standartlaştırılmış çalışma yöntemlerine başvurabiliyorsanız, bunları tercihli olarak uygulamalısınız.
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Güvenilir bilgiler
… usulüne uygun bir risk değerlendirmesi için ön koşuldur. En önemli bilgi kaynakları, işaretlemenin bulunduğu etiket ve üretici tarafından
kullanıma sunulan Güvenlik Bilgi Formu’dur (GBF). Buna göre EMKG’nin
uygulanması, güvenlik bilgi formunun bariz şekilde eksik ya da hatalı veriler açısından incelenmesiyle birlikte başlar.
Tehlikeli maddelerin hatalı ya da eskimiş sınıflandırmaları, hatalı koruyucu önlemler alınmasına yol açarlar. Bu nedenle daima güncel bilgilere
dikkat edin ve tehlikeli madde üreticinden güncel bir GBF talep edin.
NOT:
Bir ürünün tedarikçisi, eğer risk açısından önemli değişiklikler mevcutsa, bir yıl içerisinde en son teslimattan sonra otomatik olarak güncelleştirilmiş bir GBF gönderir.
Tehlikeli maddelerin üzerindeki işaretler yalnızca, üreticinin bildiği
ya da Avrupa Birliği içerisinde hakkında resmi karar alınmış olan söz konusu
tehlikeli özellikleri gösterirler.
Kimyasal maddelerin zararlı etkileri hakkında eskiden de olduğu gibi
büyük eksiklikler bulunmaktadır.
Faaliyetle ilgili verileri, işletmede yapılan bir inceleme sırasında
derleyebilirsiniz. Tehlikeli maddelerle yapılan bütün faaliyetlerin hesaba
katılmış olmasına dikkat edin.
Gerekli verilerin kaydedilmesi ve risk değerlendirmesinin
dokümantasyonu için, Ek 1’de bir form bulabilirsiniz.
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Sürüm 2.1’i şu şekilde kullanırsınız
A) Akış planı

… Adım 4
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Adım 4

Akış planı, basit önlemler konseptinin 2.1 sürümü ile izlenecek yolu
sizlere göstermektedir.
Tek tek adımlar,  Konsept yapıtaşları’nda izah edilecektir.
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ADIM ADIM:
Tehlikeli Madde Yönetmeliği’ne göre güvenlik bilgi formu
ve koruma sınıfı
0-1 Güvenlik bilgi formu Uygunluk kontrolü
Güvenlik bilgi formu, mesleki amaçlarla kullanan kimseye, tehlikeli
maddelerle yaptığı çalışmalar sırasında sağlığın korunması, işyerinde güvenlik ve çevrenin korunması amacıyla gerekli olan önlemleri alabilmesi için
gerekli olan verileri ve çalışma tavsiyelerini aktarmak için belirlenmiştir.
GBF içerisinde yer alan aşağıdaki bölümler, EMKG’nin uygulanabilmesi açısından özel bir öneme sahiptirler:
MUHTEMEL TEHLİKELER (Bölüm 2)
Bu bölümde karışımın veya maddenin sınıflandırılmasına ilişkin açıklamaları, insanlar ve çevre açısından ilave tehlike uyarılarını ve sağlığa
zararlı diğer özellikler hakkındaki bilgileri bulabilirsiniz.
MARUZİYETİN SINIRLANDIRILMASI VE KONTROLÜ/KİŞİSEL KORUYUCU
DONANIMLAR (Bölüm 8)
Bu bölümde, TRGS 900 uyarınca Almanya’da geçerli olan işyeri sınır
değerlerini bulabilirsiniz. Aynı şekilde diğer sınır değerlere de (örn. uluslararası sınır değerler, Alman Araştırma Topluluğu’nun MAK değerleri, DNEL
(REACH), v.b.) burada yer verilmiş olabilir ve risk değerlendirmesinde
sorumluluğu kendine ait kriterler olarak dikkate alınabilirler.
FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER (Bölüm 9)
Bu bölümde sıvı haldeki tehlikeli maddelerde, açığa çıkma grubunun
tespit edilmesi için gerekli olan kaynama noktasını/aralığını ve buhar basıncını, katı maddelerde kullanım türüne ilişkin bilgileri (örn. toz, granül,
tane) bulabilirsiniz.
TOKSİKOLOJİK BİLGİLER (Bölüm 11)
Bu bölümde, tehlikeli madde ile temas edilmesi sonucunda sağlık üzerinde oluşabilecek çeşitli toksik etkiler hakkındaki bilgileri bulabilirsiniz.
MEVZUAT BİLGİSİ (Bölüm 15)
“Malzeme güvenliği değerlendirmesi” ve “AB yönergelerine uygun
işaretleme” alt bölümlerinde, malzemenin veya karşımın işaretlenme541
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sine ilişkin bilgileri bulabilirsiniz. “Ulusal Talimatlar” alt bölümünde ise
Almanya’daki mevzuat ve teknik kurallar listelenmiştir.
EMKG uyarınca önlemlerin tespit edilmesi, güvenlik bilgi formlarından alınan Giriş Paramatrelerinin Kalitesi’ne bağlıdır.
Bu nedenle toksikolojiye, sınıflandırma ve işaretlemeye ayrıca işyeri
sınır değerine ilişkin verileri kabul edilebilirlik açısından kontrol etmeniz
gerekir. Aşağıdaki sorular ( bkz. Tab.0-1(4)) bu işi sizin açınızdan kolaylaştıracaktır.
Tab. 0-1
BÖLÜM

KONTROL KRİTERİ / SORU

Genel

Güvenlik bilgi formu üç yıldan daha mı eski?

3 ve 15

Malzemenin ya da karışım bileşenlerinin sınıflandırılması 67/548/EWG
sayılı direktifin I RL ekindeki sınıflandırmaya uygun mu? Malzeme ya da
karışımın bileşenlerinden birisi TRGS 905 ya da 906’da listelenmiş mi?
TRGS 900 ya da TRGS 907’de malzeme veya karışımın bileşenlerinden
birisi duyarlılaştırıcı olarak belirtilmiş mi?
Herhangi bir sınıflandırması olmayan, ancak bir işyeri sınır değeri olan
bileşenler de belirtilmiş mi?
Belirtilen tehlikeler, en azından 15. Bölüm uyarınca R ibarelerinin işaretlemelerine uyuyorlar mı?
3. Bölümde bahsi geçen bileşenlerin ulusal işyeri sınır değerlerleri
(TRGS 900) veriliyor mu?
Belirtilen işyeri sınır değerleri TRGS 900’ün güncel metnine uyuyor mu?
Muhtemel ayrışma ürünlerinin işyeri sınır değerlerinden bashsediliyor mu?
Akut toksisite, kalıtsal değişime yol açan malzeme açısından bir inceleme ve tekrarlayan uygulamalarda toksisite değerlendirmesi mevcut mu?
(Yalnızca maddeler açısından bir önemi vardır.)
Cilt tahrişi, mukoza tahrişi ve cilt duyarlılığı açısından yapılan bir kontrol mevcut mu?
(Yalnızca maddeler açısından bir önemi vardır.)
Kaynama noktası ya da buhar basıncına ilişkin veriler mevcut mu?
15. Bölümdeki sınıflandırma ve işaretleme, kap üzerindeki işaretleme
ile örtüşüyor mu?
İşaretleme için belirtilen içerik maddeleri, 15. Bölümde dikkate alınmış mı?

3 ve 8
2 ve 15
8

8 ve 10
11

9
15
15 ve 3

(4) GBF’nun yukarıda Tab. 0-1’de belirtilen bölümleri, 1907/2006 sayılı REACH Yönetmeliği (AT) uyarınca GBF’na yönelik verilere uygundur
Sorular, güvenlik bilgi formlarının kontrol edilmesine ilişkin kontrol listesi yardımıyla hazırlanmıştır
 Gefahrstoff-Informationssystem der BG der Bauwirtschaft
 www.gisbau.de >> Checkliste für die Überprüfung von Sicherheitsdatenblättern
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Güvenlik bilgi formunda uyumsuzluklar ve eksik bilgiler olması durumunda, lütfen üreticiye müracaat edin. Bu konuda muhatap olunacak
kişiyi güvenlik bilgi formundaki 1. ya da 16. Bölümde bulabilirsiniz.
Uyumsuzlukların giderilememesi ve eksik bilgilerin tamamlanamaması durumunda, lütfen bu hususu EMKG’nin uygulanması sırasında dikkate
alın. Sınıflandırma ve işaretlemeyi düzeltin, TRGS 900 uyarınca eksik olan
işyeri sınır değerlerini tamamlayın.
11. Bölümde bir maddeye ilişkin bütün toksikolojik kontroller mevcut
değilse, bu durumda tehlike gurubu aşağıdaki şekilde değişir
• İşyeri sınır değeri olmayan maddeler için “Solunum” 
• “Cilt teması” 

Adım 1

Adım 5

Güvenlik Bilgi Formu’na ilişkin diğer bilgileri şurada bulabilirsiniz
 www.baua.de >> Themen von A-Z >> Gefahrstoffe >> TRGS >>
Bekanntmachung 220 „Sicherheitsdatenblatt“
 www.baua.de >> Themen von A-Z >> Gefahrstoffe >> Sicherheitsdatenblatt
0-2 TMY uyarınca Koruma sınıfı
Aşağıdaki veriye gereksinim duyulur:
Maddenin ya da karışımın tehlike sembolü ( GBF, Bölüm 15, fıçı
işaretlemesi).
Tehlikeli maddenin tehlike sembollerinden, risk değerlendirmesi sırasında temel olarak dikkate alınması gereken önlemler paketi ortaya çıkar.
KORUMA SINIFI 4
Tehlikeli madde “Kurukafa” Sembolü
taşıyorsa ve bu madde güvenlik bilgi formu
uyarınca kanser yapıcı, kalıtımsal değişikliğe
yol açan ya da üreme için toksik (Kategeri 1
ya da 2) olarak sınıflandırılmışsa, bu durumda
Koruma Sınıfı 4 geçerlidir.
KORUMA SINIFI 3
“Kurukafa” Sembolü ile işaretlenmiş olan diğer tüm tehlikeli maddeler için, Koruma Sınıfı 3 geçerlidir. Bu tehlikeli maddeler için Koruma
Sınıfı 1, 2 ve 3 önlemleri (Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği uyarınca kontrol
edilmeli ve uygulanmalıdır.
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KORUMA SINIFI 2
“Andreas işareti (çarpı)”
Sembolü (Xn, Xi) ya da “Aşındırıcı” (C) ile işaretlenmiş olan
tehlikeli maddeler için, Koruma
Sınıfı 2 geçerlidir. Bu tür tehlikeli maddeler için Koruma Sınıfı 1 ve 2 önlemleri uygulanmalıdır. Bazı durumlarda Koruma Sınıfı 3’ün ilave önlemleri gereklidir.
KORUMA SINIFI 1
1. Çalışma koşullarına,
2. oldukça düşük kullanılan madde miktarına ve
3. miktar ve süre bakımından düşük maruz kalmaya
bağlı olarak, tehlikeli maddelerle yapılan bir çalışmaya ilişkin risk
değerlendirmesinden, çalışanlar açısından yalnızca düşük bir risk olduğu anlaşılırsa ve çalışanların korunmasına yönelik olarak Koruma Sınıfı 1
uyarınca alınan önlemler yeterli geliyorsa, bu durumda Tehlikeli Maddeler
Yönetmeliği’nin §§ 9 -17 Maddeleri uyarınca, tehlikeli madde listesi oluşturmak, işletme talimatı hazırlamak, risk değerlendirmesinin dokümantasyonu ve iş sağlığıyla ilgili tedbir almak gibi önlemleri gerçekleştirme
yükümlülüğü ortadan kalkar. Bu husus, toksik, çok toksik ya da kanserojen,
mutajen veya üreme için toksik şeklinde sınıflandırılmış ve işaretlenmiş
tehlikeli maddelerle yapılan çalışmalar için geçerli değildir.
TRGS 400, bu tür „Düşük riskli faaliyetler“ için örnekler vermektedir.
Bunlar özellikle özel son kullanıcıların kişisel kullanımları için piyasada
bulunabilen (“Evsel ürünler”) ve işyerinde, ev işlerinde mutat olan koşullar altında (düşük miktar, kısa maruz kalma süresi) kullanılan tehlikeli
maddelerle sınırlıdır.
Uygulama açısından, aslında düşük bir riskin bütün koşullarınına uymayan (örn. az olmayan miktarlar), ancak buna rağmen kendisi için Koruma Sınıfı l önlemleri yeterli olan faaliyetler, oldukça önemlidir.
EMKG’nin  Adım 4’teki tavsiyesi, ( Tablo 4-1)
SERİ 100 = KORUMA SINIFI 1 ÖNLEMLERİ = KORUMA KILAVUZU 1XX, yukarıda bahsi geçen düşük risk kastedilmemiştir. Gerçi düşük riskli “gerçek”
faaliyetlerden farklı olarak 200 Serisi’nin teknik önlemlerinden vazgeçilebilir, ancak Koruma Sınıfı 2’nin temel önlemlerine, Koruma Sınıfı 3’ün
ilave önlemlerine ve Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği’nin organizasyonel
önlemlerine uyulmalıdır.
Lütfen tehlikeli maddeyi uygun bir koruma sınıfına atayın.
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ADIM 1:
Tehlike grubu, Solunum
1-1 Karışımlar ve işyeri sınır değeri OLMAYAN maddeler
Lütfen Güvenlik Bilgi Formu Bölüm 15’de ya da varil işaretlemesi üzerinde, turuncu renkli tehlike sembollerinin yanında veya altında bulabileceğiniz R ibareleri’nin numaralarını
not edin (örn. R20).



Kullanılmakta olan, TRGS 900 uyarınca işyeri sınır değeri olmayan
kimyasal maddenin ya da karışımın R ibarelerinden “Solunum” tehlike
grubu belirlenir. Bu grup, kabaca A – E tehlike gruplarındaki bir tehlikeli
maddenin zararlılık derecesiyle ilişkilendirilebilir.
Bazı durumlarda, örn. tüketici ürünlerindeki işaretleme, yalnızca R
ibarelerinin metinlerini içererir. Ek 3’te ilgili numaralarıyla birlikte bütün
R ibarelerini (yangın ve patlama riski ya da çevreye zararlılık riski olanlar
da dahil) bulabilirsiniz.
TEHLİKE GRUBUNUN ATANMASI SIRASINDA LÜTFEN AŞAĞIDAKİ
UYARILARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUNUZ:
1. Eğer bir tehlikeli madde
• CMR Maddesi(5) olarak (TRGS 905),
• kanser yapan faaliyetler dizininde ya da TMY § 3. Madde,2.
Fıkra, 3. Bendi uyarınca (TRGS 906) yöntemde veya
• solunum yolu duyarlaştırıcısı olarak (TRGS 907)
değerlendirilecek olursa, bu husus tehlike grubunun atanması sırasında dikkate alınmalıdır.
( Tab. 1a). Bu bilgileri güvenlik bilgi formunda Bölüm 2 ya da
Bölüm 15 altında bulabilirsiniz.
2. Eğer güvenlik bilgi formunda sağlıkla ilgili herhangi bir R ibaresi
belirtilmemişse, tehike grubu “A”yı ( Tab. 1a uyarınca) seçin.
(5) CMR Maddeleri, TEHLİKELİ MADDELER YÖNETMELİĞİ uyarınca, kanser yapan, kalıtımsal değişikliğe yol açan ya da üreme için toksik Kat. 1 ve Kat. 2 olarak
sınıflandırılmış ve işaretlenmiş olan ya da § 21. Madde, 4. Fıkra uyarınca Federal
Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı’nın bir tebliğinde kanser yapan, kalıtımsal değişikliğe yol açan ya da doğurganlığı tehdit eden Kat. 1 ve Kat. 2 olarak tanımlanmış tehlikeli maddelerdir.
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3. Eğer saf madde kullanıldığında güvenlik bilgi formunda (Bölüm
11, Toksikoloji) bütün temel toksikolojik kontroller ya da değerlendirmeler yoksa ve üreticiden talep edilmesine rağmen
bu veri boşlukları doldurulamıyorsa, o zaman teknik düzenlemedeki (TRGS 400) talimatlar nedeniyle en azından tehlike
grubu B’ye bir atama yapmanız gerekir. Kalıtımsal değişikliğe
yol açan potansiyel kontrolünün eksik olması durumunda, tehlike grubu C’yi seçmeniz gerekir.
Bütün toksikolojik kontrollerin mevcut olup olmadığına dair bir kontrolü daha önce güvenlik bilgi formunun uygunluk kontrolü sırasında yapmış
olursunuz.
TEHLİKE GRUPLARININ AŞAĞIDAKİ ATAMASI GEÇERLİDİR:
Tab. 1a
Tehlike grubu

atanmış R ibareleri

A

Sağlıkla ilgili olmayan R ibaresi, R36, R37, R65, R67

B

R20, R22, R41, R68/20, R68/22,

C

R23, R25, R29, R31, R34, R35, R40, R42, R62, R63, R68, R39/23,
R39/25, R48/20, R48/22,
TRGS 907

D

R26, R28, R32, R61 R39/26, R39/28, R48/23, R48/25

E

R45, R46, R49, R60, TRGS 905, TRGS 906

Tablo yardımıyla R ibarelerini ilgili tehlike grubuna kategorize edin.
Pek çok durumda, anlaşılırlığı olumsuz etkilememek için tabloda hepsi listelenmemiş olan R ibareleri kombinasyonlar olarak bildirilmişlerdir. Bunlarda, kombinasyon içerisindeki bütün R ibarelerine ilişkin tehlike gruplarını tek tek seçin, örn. R20/21/22’de tehlike grubu “B”. 48/… ve 39/… R
ibareleri, daima diğer R ibareleri ile kombinasyonlu olarak ortaya çıkarlar
ve bu nedenle tabloda listelenmişlerdir. Bu durum, kombinasyonlu durumda tek başına olduğundan farklı bir anlama sahip olan R ibaresi 68 için de
geçerlidir. Bütün R ibarelerini ve kombinasyonlarını, ilgili metinleri ve ilgili
tehlike gruplarını  Ek 3’deki listede bulabilirsiniz.
Her karışım veya her tehlikeli madde için en yüksek en
yüksek tehlike grubunu (A’dan E’ye kadar) not edin.
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1-2 İşyeri sınır değeri OLAN maddeler
Lütfen TRGS 900 uyarınca İşyeri sınır değerini (İSD) not
edin, Güvenlik Bilgi Formu, Bölüm 8.



Eğer TRGS 900 uyarınca bir İSD mevcutsa, bu -R ibarelerinden bağımsız olarak- “Solunum” tehlike grubunun belirlenmesine yönelik giriş
seviyesi büyüklüğüdür (A’dan E’ye kadar). Bir maddenin işyeri sınır değeri,
katı maddeler (tozlar) ya da sıvılar için ilgili hava konsantrasyon aralığında(6) düzenlenir. Bir hava konsantrasyon aralığı, en azından koruyucu
önlemlerle ulaşılması gereken aralığı tanımlar, bkz.  Tab. 1b’deki
toplu bakış.
TEHLİKE GRUBUNUN ATANMASI SIRASINDA LÜTFEN AŞAĞIDAKİ
UYARILARI DİKKATE ALIN:
Hidrokarbon karışımları için tehlike gruplarının atanması, TRGS 900
uyarınca karışımın işyeri sınır değeri üzerinden gerçekleşir. Hidrokarbon
karışımları için işyeri sınır değerleri, 4 gruba ayrılmıştır. Karışım birden çok
fraksiyondan oluşuyorsa ya da karışım maddeye özgü işyeri sınır değerlerine sahip bileşenler içeriyorsa, bu durum TRGS 900’ün 2.9. Bölümü uyarınca dikkate alınmalıdır. Hidrokarbon karışımına ilişkin İSD ya da fraksiyon
içeriği, güvenlik bilgi formunda belirtilmiştir.
Tab. 1b

(6) Her hava konsantrasyon aralığı (her biri onluk kuvvetler üzerinden olan bant) bir
tehlike grubuna denktir.
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Yardımcı olarak Ek 4‘de  İSD Malzeme Listesi kullanımınıza sunulmuştur. Bu listede:
• işyeri sınır değerli bütün tehlikeli maddeler (TRGS 900),
• maddenin oda sıcaklığındaki agrega durumu,
• gerekli “Solunum” (A – E) ve „Cilt teması“ (HA – HE) tehlike grubunun atanması,
• özel uyarılar ve gerekçeleri belirtilmiştir.
Örnekler:
Şekil 1-1

İşyeri sınır değerli madde için “Solunum” tehlike grubunu not edin.
Tehlikeli Maddeler Basit Önlemler Konsepti - Sürüm 2.1, Baskı:
07.11.2008
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ADIM 2:
Solunum miktar grubu ve çalışma süresi
Bir işyeri inceleme gezisi çerçevesinde, çalışma sırasında mutat olarak kullanılan tehlikeli maddenin miktarını ve çalışma süresini tespit edin.
Aşağıdaki tablo yardımıyla miktar grubunu tespit edin.
Tab. 2a
Miktar grubu

Katı maddeler

Sıvılar

düşük

g - alanı

ml – alanı

orta

kg - alanı

l – alanı

yüksek

t - alanı

m³ - alanı

Karışımın ya da kimyasal maddenin miktar grubunu, her zaman işyerinde mevcut olan miktarın tamamının belirlemediğine dikkat edin. Buna
göre örn. bir tankta bulunan bir sıvıdan 30 lt doldurulması, “orta” miktar
grubuna atanmalıdır. Ancak tereddüt edilmesi halinde, bir üst miktar grubunu kullanmanız gerekir.
BUYUK YÜZEYLİ UYGULAMALARA İLİŞKİN UYARILAR
Sıvı haldeki tehlikeli maddelerin alansal kullanımı (örn. boyama,
temizlik işleri) sırasında, kullanılan miktar, çalışma başına değil, işgünü
başına esas alınmalıdır, örn. “düşük” miktar grubunda kullanılan miktar 1
Litre/işgününü aşmamalıdır.
Lütfen miktar grubunu ve çalışma süresini not edin.
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ADIM 3:
Açığa çıkma grubu, Solunum
Açığa çıkma grubunu belirlemek için aşağıdaki bilgilere gereksinim
duyarsanız:
1. Tehlikeli maddenin kaynama noktası ya da aralığı
(sıvılarda, güvenlik bilgi formunda Bölüm 9’a bakınız)
2. Tehlikeli maddenin tozlaşma davranışı
(katı maddelerde, işletme inceleme gezisi yardımıyla yönlendirici değerlendirme)
Oda sıcaklığında (20 °C) kullanılan sıvı tehlikeli maddelerde, açığa
çıkma grubu kaynama noktasından (K.Nok.) ya da tehlikeli maddenin buhar basıncından ortaya çıkar. Eğer bir aralık belirtilmişse, bu durumda en
düşük değeri seçin ve  Tab. 3a’daki ilgili açığa çıkma grubunu okuyun.


Sıvılar için açığa çıkma grubunun atanması
Tab. 3a

Açığa
çıkma
grubu

Sıvılar
herhangi bir uygulama sıcaklığı AT (˚C)

Oda sıcaklığı (T ~ 20 ˚C)

Buhar basıncı
(AT’deki kPa)

düşük

Kaynama noktası > 150 ˚C

K. Nok ≥ 5 x AT + 50

< 0,5

orta

50 °C ≤ K.N. ≤ 150 ˚C

Diğer durumlar

0,5 - 25

yüksek

Kay. Noktası < 50 ˚C

K. Nok. ≤ 2 x AT + 10

> 25 kPa

Eğer kimyasal madde ya da karışımla yapılan çalışma, başka bir uygulama sıcaklığında gerçekleşirse, açığa çıkma grubu, diyagram ( bkz.
Şekil 3-1) yardımıyla ya da tabloda ( bkz. Tab. 3a) bahsi geçen bağıntılarla tespit edilir.
Eğer çözünen bileşenler (örn. tuzlar) düşük bir uçuculuk gösterirlerse ve püskürtülmezlerse, sulu çözeltiler, “düşük” açığa çıkma grubuna
atanırlar.
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Şekil 3-1

Lütfen uygulama sıcaklığını not edin.
Katı tehlikeli maddelerde (örn. tozlar) tozlaşma davranışını Tablo’daki
örnek bilgiler ( bkz. Tab. 3b) yardımıyla karşılaştırabilirsiniz(7) ve doğrudan
açığa çıkma grubunu okuyabilirsiniz.
 Katı maddeler için açığa çıkma grubunun atanması (Tozlar)
Tab. 3b
Açığa çıkma
grubu

Tozlaşma davranışına yönelik bilgiler
Tehlikeli madde tane, balmumu ya da granül olarak mevcutsa ya
da çalışma sırasında yalnızca çok az toz ortaya çıkıyorsa, bu durumda tozlaşma davranışı düşük demektir.

düşük

Tehlikeli madde iri tozlu haldeyse ya da çalışma sırasında kısa bir süre
sonra tekrar çöken toz oluşuyorsa ve etraftaki yüzeylerde toz bulunuyorsa, bu durumda tozlaşma davranışı ortadır, örn. deterjan tozu, şeker.

orta

Eğer tehlikeli madde ince tozluysa ya da çalışma sırasında birkaç
dakika havada kalabilen toz bulutları oluşuyorsa, bu durumda tozlaşma davranışı yüksektir, örn. un, toner.

yüksek

(7) Bazı uçucu katı maddelerde (örn. Naftalin) – sıvılarda olduğu gibi - buharlar
nedeniyle işyerinin önemli ölçüde yüklenmesi meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda, maddenin buhar basıncının daha yüksek bir açığa çıkma grubuna yol açıp
açmadığı kontrol edilmelidir.
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ADIM 4:
Solunum nedeniyle ortaya çıkan tehlikelerde önlem
gereksiniminin tespit edilmesi
4-1 Önlem gereksinimi Solunum
Bunun için 1-3. Adımlarda sizin tarafınızdan toplanan verilere gereksinim duyarsınız.


Adım 1: Tehlike grubu, Solunum“



Adım 2: Miktar grubu ve çalışma süresi



Adım 3: Açığa çıkma grubu

Bu parametrelerler, aşağıda yer alan KARAR TABLOSU ( Şekil 4-1)
yardımıyla, çalışma yönteminin tasarlanması için gerekli olan önlem gereksinimini tahmin edebilirsiniz. Uzmanların görüşleri doğrultusunda, önlem gereksinimi değerlendirilen çalışma için koruma kılavuzlarının hangi
serisinin gerçekleştirileceğini tanımlamaktadır. Koruma kılavuzlarının tam
metinleri www.einfaches-massnahmenkonzept-gefahrstoffe.de internet
adresinde bulunabilir, koruma kılavuzlarının toplu bir listesini  Ek
5’de bulabilirsiniz.
EMKG AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÖNLEMLERİ BELGELEMEKTEDİR:
 Seri 100  Koruma Sınıfı 1 önlemleri 1 = Koruma Kılavuzları 1xx
Burada Koruma Sınıfı 1 önlemlerinin tutarlı bir şekilde uygulanması
yeterlidir. Başlıca teknik, organizasyonel ve kişisel önlemleri Koruma Kılavuzu 1xx’de bulabilirsiniz. “orta” ya da “yüksek” açığa çıkma grubuna
ait bir katı tehlikeli madde varsa, aynı zamanda “Tozlu çalışma yerleri”
Koruma Kılavuzu 240’ın da dikkate alınması gerekir.


Seri 200  Koruma Sınıfı 2 önlemleri = Koruma Kılavuzları 2xx

Bu seri, tehlikeli maddelerin oluşum yerlerindeki açığa çıkışlarını
(emisyon) sınırlandıran önlemleri tanımlamaktadır. Koruma Kılavuzları 2xx,
örneğin tartma, doldurma ve aktarma, boşaltma, karıştırma, kaplama ve
lamine etme gibi tipik iş akışlarını tanımlarlar ve alınan önlemlerin uygulanması ve kontrol edilmesi sırasında dokümantasyona yardımcı bir kontrol
listesi olarak kullanılabilirler. Tavsiyeler model karakterine sahiptirler ve
yeterli bir etkinlik sağlayabilmek için, özenli bir şekilde işyerindeki koşullara uyarlanmalıdırlar. Eğer değerlendirilecek faaliyet için hiç bir koruma
kılavuzu yoksa ya da işyerinde uyarlama yapılması doğrudan mümkün değilse, kalifiye bir danışmanlık hizmetinden yararlanmanız gerekmektedir.
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 Seri 300 

Koruma Sınıfı 3 önlemleri = Koruma Kılavuzları 3xx

Bu seri, çalışmaların kapalı sistem olarak tasarlanmasına ilişkin önlemleri içerir.
Genel amaçlı “Kapalı Sistem” Kılavuz 300’ün yanı sıra, örneğin varillerin, IBC konteynırlarının boşaltılması ve doldurulması ve sıvıların pompalanması gibi diğer özel koruma kılavuzlarını da bulabilirsiniz. TRGS 500
uyarınca entegre emme sistemleri, sahip oldukları yüksek etkinlik nedeniyle, kapalı sistemlere tahsis edilmişlerdir. Yine burada da karmaşık
çerçeve koşullarda kalifiye bir danışmanlık hizmetinden yararlanmanız gerekmektedir. Bu faaliyet için hiçbir koruma kılavuzu mevcut değilse ya da
kapalı sistem gerçekleştirilebilir değilse, branşla ilgili bir tehlikeli madde
ya da ürün değerlendirmesi veya kalifiye danışmanlık hizmeti bu konuda
bir yardım sağlayabilir.


Danışmanlık

Eğer çok yüksek bir risk durumunda EMKG bir danışmanlık hizmeti
alınmasını tavsiye ediyorsa, pek çok durumda kaza sigortası kurumunun ve
eyaletlerin teknik düzenlemelerine ya da diğer bilgilerine başvurulabilir.
 Kanser yapıcı bir dizi tehlikeli madde için (örn. Asbest, dioksin,
ahşap tozu, seramik lifleri, piroliz ürünleri, Dizel motor emisyonları) teknik kurallarda malzeme ve çalışmayla ilgili risk değerlendirmeleri ve koruyucu önlemler vardır,


branşa ya da faaliyete özgü yardımcılar (örn. kaza sigorta kurumunun kuralları ve bilgileri) vardır,

 kaza sigortası kurumunun branşa özgü tehlikeli madde ve ürün
değerlendirmeleri (örn. GISBAU – İnşaat Sektörü Meslek Birliğinin Tehlikeli Madde Bilgi Sistemi, GisChem – Kimya Endüstrisi
Meslek Birliğinin Tehlikeli Madde Bilgi Sistemi) vardır,
 Federal eyaletlerin ve kaza sigortası kurumlarının malzeme
bilgileri (örn. Eyaletler Tehlikeli Madde Veri Bankası (GDL),
BGIA Malzeme Veri Bankası (GESTIS), Kuzey Ren Westfalya Eyaleti Tehlikeli Maddeler Bilgi Sistemi (IGS) vardır.
Eğer teknik kurallar ya da ayrıntılı bilgiler mevcut değilse, daha derinlemesine bir risk değerlendirmesi gereklidir. Bu risk değerlendirmesi
prensipte kapalı bir sistemin ya da diğer teknik önlemlerin planlanmasına
yönelik olarak bir teknik elemanın yapacağı özel ekspertizi gerektirmektedir. Bütün teknik, organizasyonel ve kişisel önlemlerin planlanmasına
güvenlik uzmanı ya da işyeri hekiminin de eşlik etmesi gerekmektedir.
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DOĞURGANLIĞA ZARAR VERME ŞÜPHESİ BULUNAN MADDELERLE /
KARIŞIMLARLA YAPILAN ÇALIŞMALARA YÖNELİK UYARI
R63 R ibaresi ile işaretlenmiş olan tehlikeli maddelerde, ilave olarak
Anneleri Koruma Yönetmeliği’nin düzenlemeleri dikkate alınmalıdır.
ÜREME İÇİN TOKSİK, KANSER YAPICI, MUTAJEN (KALITIMSAL
DEĞİŞİKLİĞE YOL AÇAN) MADDELERLE / KARIŞIMLARLA YAPILAN
ÇALIŞMALAR İÇİN İSTİHDAM SINIRLAMASI
R61, R45, R49 ve R60 R ibareleri ile işaretlenmiş olan ve/veya TRGS 905
ya da TRGS 906’da CMR maddesi olarak değerlendirilen tehlikeli maddeler
için, Anneleri Koruma Yönetmeliği’nin istihdam sınırlamaları geçerlidir.
Koruma sınıfları 2 ve 3’ün üzerine kurulu olarak, burada EMKG uyarınca önlem gereksiniminin somutlaştırılmasına yönelik karar tablosunu
bulacaksınız.
Şekil 4-1
TEHLİKE
GRUBU

A

B

C

D

MİKTAR
GRUBU

Açığa çıkma grubu
DÜŞÜK

ORTA

YÜKSEK

DÜŞÜK

SERİ 100

SERİ 100

SERİ 100

ORTA

SERİ 100

SERİ 100

SERİ 200

YÜKSEK

SERİ 100

SERİ 100 (Sıvılar)
SERİ 200 (Katı maddeler)

SERİ 200

DÜŞÜK

SERİ 100

SERİ 100

SERİ 100

ORTA

SERİ 100

SERİ 200

SERİ 200

YÜKSEK

SERİ 100

SERİ 200 (Sıvılar)
SERİ 300 (Katı maddeler)

SERİ 300

DÜŞÜK

SERİ 100

SERİ 100 (Katı maddeler)
SERİ 200 (Sıvılar)

SERİ 200

ORTA

SERİ 200

SERİ 300

SERİ 300

YÜKSEK

SERİ 200

SERİ 300

SERİ 300

DÜŞÜK

SERİ 200

SERİ 200 (Katı maddeler)
SERİ 300 (Sıvılar)

SERİ 300

ORTA

SERİ 300

DANIŞMANLIK

DANIŞMA.

YÜKSEK

SERİ 300

DANIŞMA.

DANIŞMA.

E

DANIŞMA.

Seri 100 = Koruma Sınıfı 1 önlemleri = Koruma Kılavuzları 1XX
Seri 200 = Koruma Sınıfı 2 önlemleri = Koruma Kılavuzları 2XX
Seri 300 = Koruma Sınıfı 3 önlemleri = Koruma Kılavuzları 3XX
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15 dakikaya kadar bir çalışma süresinde gerekli olan önlem gereksinimi duruma göre daha düşük olabilir (bkz.  Şekil 4-2). Çalışma süresini
daha önce  Adım 2: Miktar grubu ve çalışma süresinde belirlemiştiniz.
Şekil 4-2

Eğer çalışma süresiyle birlikte değişmişse, lütfen formun Adım 4 altında önlem gereksinimini not edin.
Tehlikeli maddeyi daha düşük açığa çıkma grubuna sahip benzer bir
tehlikeli maddeyle değiştirirseniz (örn. toz yerine granül), prensip olarak
daha düşük bir önlem gereksinimi elde edersiniz. Bu yaklaşım şekli, genellikle ilave teknik önlemlerin alınmasından daha ekonomiktir.
Abb. 4-3

DİĞER BİLGİLER
 Koruma kılavuzlarının toplu bir listesini  Ek 5’de bulabilirsiniz.

Bütün Koruma Kılavuzları tam metin olarak www.einfachesmassnahmenkonzept-gefahrstoffe.de adresinden  indirililebilir
Kaza sigortası kurumunun branşa özgü tehlikeli madde ve ürün değerlendirmelerini (örn. GISBAU – İnşaat Sektörü Meslek Birliğinin Tehlikeli
Madde Bilgi Sistemi ya da GisChem – Kimyasal Yapı Sektörü Tehlikeli Madde
Bilgi Sistemi) bulabilirsiniz
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4-2 TMY uyarınca Koruma sınıfı
Koruma Sınıfı 1 önlemleri (tehlikeli maddelerle yapılan çalışmalar
sırasındaki risklerden korunmaya ilişkin temel ilkeler) tehlikeli maddelerle
yapılan bütün çalışmalarda asgari standartlar olarak daima uygulanmalıdır. Kontrol işlemi,  Seri 1xx Koruma Kılavuzları üzerinden yapılabilir.
Koruma kılavuzlarının toplu bir listesini  Ek 5’de bulabilirsiniz.
“Solunum” önlemlerinin bundan sonraki tespitinde, ilave olarak Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği uyarınca koruma sınıfları önlemlerinin EMKG’ye
göre türetilen önlem gereksinimi içerisinde bulunup bulunmadıkları kontrol edilmelidir. Bunun için aşağıdaki verilere gereksinim duyarsınız:


Adım 4, Böl. 4-1:

Önlem gereksinimi, “Solunum”



Konsept yapıtaşı 0-2: Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği uyarınca
Koruma Sınıfı

Genellikle tespit edilen önlem gereksinimi, Tehlikeli Maddeler
Yönetmeliği’ndeki tespit edilen
koruma sınıfı önlemlerine denk gelmektedir, örn.:
• KORUMA SINIFI 2 TEHLİKELİ MADDE İÇİN 2XX SERİSİ KORUMA KILAVUZLARI
• KORUMA SINIFI 3 TEHLİKELİ MADDE İÇİN 3XX SERİSİ KORUMA KILAVUZLARI
Bu gibi durumlarda, değerlendirilen faaliyete ilişkin koruma kılavuzlarında, Koruma Sınıfı 1’in her zaman gerekli olan temel ilkelerinin
ötesinde, gerekli bütün ilave önlemleri bulabilirsiniz. Buradan  Adım 5
“Tehlike Grubu” “Cilt” ile ilerleyebilirsiniz.
Tespit edilen önlem gereksinimi koruma sınıfı ile talep edilenden
daha düşükse, bu durumda Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği tarafından talep edilen önlemlere rağmen, ilave olarak koruma sınıfını uygulamanız
gerekmektedir, örneğin:
• KORUMA SINIFI 2 TEHLİKELİ MADDE İÇİN 1XX SERİSİ KORUMA KILAVUZLARI


Koruma Sınıfı 2 temel önlemleri, Seri 1xx Koruma Kılavuzları’na
ek olarak uygulanmalıdır ( Böl. 4.3).

• KORUMA SINIFI 2 TEHLİKELİ MADDE İÇİN 1XX SERİSİ KORUMA KILAVUZLARI
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Koruma Sınıfı 2 temel önlemleri ( Böl. 4.3) ve Koruma Sınıfı 3
tamamlayıcı önlemleri ( Böl. 4.4), Seri 1xx Koruma Kılavuzları’na
ek olarak uygulanmalıdır.

• KORUMA SINIFI 3 TEHLİKELİ MADDE İÇİN 2XX SERİSİ KORUMA KILAVUZLARI


Koruma Sınıfı 3 tamamlayıcı önlemleri ( Böl. 4.4), Seri 1xx ve
2xx Koruma Kılavuzları’na ek olarak uygulanmalıdır.

EMKG ile tehlikeli maddeye ilişkin koruma sınıfının öngördüğünden
daha yüksek önlem gereksinimine yol açan çalışmalar için, Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği’nin koruma sınıfına yönelik ilave önlemler almanız gerekmektedir, örn.:
• KORUMA SINIFI 2 TEHLİKELİ MADDE İÇİN 3XX SERİSİ KORUMA KILAVUZLARI
 300 serisinden koruma kılavuzu veya 1-3 Koruma Sınıflarının önlemleri uygulanmalıdır.
• KORUMA SINIFI 2 VEYA 3 TEHLİKELİ MADDE İÇİN DANIŞMA
 ”Danışma” sonucu, daha derinlemesine bir risk değerlendirmesi
( Böl. 4.1) için daima araç olmalıdır.
4-3 Koruma Sınıfı 2 Önlemleri
ALTERNATİF ÇÖZÜMLERİ İNCELEYİN VE TERCİH EDİN
İşe daima alternatif çözümleri inceleyerek başlayın. Daha düşük riskli
ürünlerin ve yöntemlerin kullanılması sayesinde, teknik, organizasyonel
ve kişilerle ilgili koruyucu önlemler için yapılan gereksiz harcamalar önlenebilir.
Alternatif çözümler nedeniyle ortaya çıkan riskler, daha önce kullanılan tehlikeli madde veya yöntemlerle karşılaştırılabilir. Muhtemel çözümlerin önceden seçilmesi için uygulanabilir yardımcı araçlar şunlardır
• 

KOLON MODELİ ( TRGS 600) ya da

• eğer EMKG’nin malzemeye bağlı yangın ve patlama risklerini veya
çevre korumayı dikkate almadığını hesaba katacak olursanız, EMKG.
Alternatif çözümlerin teknik uygunluklarının kontrol edilmesi için,
ürün ya da branş bilgileri yardımcı olabilir. 600’lü Seri’nin teknik kuralları,
tehlikeli maddelerle yapılan çeşitli çalışmalar için tekniğin geldiği en son
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noktaya göre alternatif olanakları tanımlarlar. Ancak bunun ötesinde, bilinen tehlikeli özelliklere sahip tehlikeli maddelerin, bilinmeyen tehlikelere
sahip ürünlerle değiştirilmesi mantıklı değildir. Buna göre, seçenek olarak
sunulan bütün tehlikeli maddelerle güvenlik bilgi formunun bir uygunluk
kontrolünü yapmanız gerekmektedir ( Böl. 0- 1).
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMIN (KKD) KULLANILMASINA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
KKD kullanılması, iş sağlığıyla ilgili önleyici tedbirlerin alınmasından
muafiyet sağlamaz. Meslek birliği kuralına (BGR 190) “Solunum koruyucu
cihazların kullanılması” (Nisan 2004) riayet edilmelidir. Teknik ya da organizasyonel önlemlerin yerine, sürekli bir önlem olarak sıkıntı verici KKD’ın
taşınmasına müsaade edilmemiştir.
İŞYERİ HEKİMİ İÇİN AÇIKLAMA
Çalışma koşullarına bağlı olarak, bir çalışanın görevini yerine getirmeye devam etmesi açısından sağlıkla ilgili tereddütler varsa, işveren
tarafından derhal ilave önlemler alınmalı ve risk değerlendirmesi tekrarlanmalıdır.
 Diğer temel önlemler ve organizasyonel önlemler, Koruma Sınıfı
2’den itibaren zorunludur, bkz. Şekil 4-4
Şekil 4-4
❐ Yemek ve içmek için tehlikeli maddelerin olmadığı alanlar
❐ Tek başına çalışma ya da farklı firmaların ortak çalışması sırasında güvenlik
önlemleri
❐ İşletme arızaları, kazalar ve acil durumlarda tehlikelerden korunmaya yönelik
önlemler
❐ İŞLETME TALİMATI
❚ anlaşılır bir biçim ve dille, işyerinde ortaya çıkan tehlikeli maddeler, sağlık
riskleri, koruyucu önlemler ve işletme arızaları sırasında davranış hakkında çalışanları bilgilendirmelidir
❚ sözlü olarak verilen eğitimlerin de temelidir
❐ Tehlikeli madde ve yapılan işe bağlı EĞİTİM
❚ yeni işlere başlamadan önce veya yıllık
❚ kendisine eğitim verilen çalışan tarafından imza ile onaylama
❚ çalışanlara verilen işsağlığı – toksikolojik rehberlikle tamamlanır
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❚ Eğer iş sağlığıyla ilgili nedenlerden dolayı gerekecek olursa, örn. duyarlılaştırıcı tehlikeli maddelerde (R42, R43), görevli işyeri hekiminin katılımıyla uygulanır
❐ İŞ SAĞLIĞIYLA İLGİLİ – TOKSİKOLOJİK REHBERLİK
❚ mevcut çalışma koşullarıyla bağlantılı olarak, sağlıkla ilgili riskler ve koruyucu
önlemler hakkında çalışanlara doktor tarafından amaca dönük rehberlik verilmesi, kişisel koruyucu donanımların (KKD) kullanılması için de geçerlidir
❐ İŞ SAĞLIĞIYLA İLGİLİ ÖNLEYİCİ TEDBİRLER
❚ Sağlık riskinin iş sağlığı açısından değerlendirilmesi
❚ Uygun koruyucu önlemlerin tavsiye edilmesi
❚ Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği, Ek V uyarınca ya da çalışanların isteği doğrultusunda iş sağlığıyla ilgili önleyici tetkikler, (ancak sağlığa zararlı bir
durum hariç tutulmalıdır)
❚ İşletmede sağlık korumanın geliştirilmesi
❚ şyerlerinin kontrol edilmesine yönelik tavsiyeler
❐ Belirli tehlikeli maddeler ve çalışmalar için ÖZEL YÖNERGELER
❚ Ek III No. 1 Yangın ve Patlama Tehlikeleri
❚ Ek III No. 2.3 Solunabilir ve alveollerden geçebilen tozlara maruz kalınan çalışmalar için tamamlayıcı koruyucu önlemler
❚ Ek III No. 3 İç satıhlarda ve gemi mekanları ile konteynırlar dahil, bölmeli yapılarda yapılan çalışmalar

4-4 Koruma Sınıfı 3 Önlemleri
TEKNOLOJİK GELİŞMELERE UYGUN ALTERNATİF ÇÖZÜMLER
Koruma Sınıfı 3’de, teknik açıdan mümkün olduğu müddetçe daima
daha az tehlikeli alternatif maddeler ve yöntemler kullanılmalıdır. Kontrol işlemi temel olarak Koruma Sınıfı 2’de tanımlandığı gibi uygulanabilir,
ancak bu sırada üretim yöntemi, tesis tekniği ve ürün kalitesi de dikkate
alınmalıdır.
Eğer teknik olarak alternatif çözümler mümkün değilse, üretim ve
tehlikeli maddenin kullanılması kapalı bir sistem içerisinde gerçekleşmelidir. Kullanım, tasfiye çalışmaları dahil bütün çalışmalar için (örn. numune
alma, depolama, taşıma, kullanım, aktarma v.b. gibi) ve kullanılan iş araçları (örn. sıkıca kapatılabilen kaplar gibi) açısından sağlanmış olmalıdır.
Entegre emme sistemleri, TRGS 500 uyarınca sahip oldukları yüksek
etkinlik nedeniyle, kapalı sistemlere tahsis edilirler. Burada, entegre bir
emme sisteminde hiçbir tehlikeli maddenin çalışanların solunum alanına
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ulaşmaması ön koşuldur. İşyeri sınır değerlerine ve üreticinin bakım onarımla ilgili taleplerine uyulması zorunludur.
Kapalı bir sistemin teknik açıdan mümkün olup olmadığının kontrolü
için, yapılan çalışma için geçerli olan 300 serisinden koruma kılavuzuna
başvurabilirsiniz. Bu kontrol olumsuz sonuçlanacak olursa, EMKG uyarınca
türetilen önlem gereksinimine uygun olarak, 200 veya 100 serisinden koruma kılavuzunu uygulayabilirsiniz. Bu tür bir yaklaşım şeklinde, Tehlikeli
Maddeler Yönetmeliği’nin asgariye indirme kuralına uymanız gerekir.
Alternatif madde incelemesi ve kapalı bir sistemin neden mümkün
olmadığı durumlarda bunun nedeni, risk değerlendirmesinde belgelendirilmelidir.
KORUMA SINIFI 3’TEN İTİBAREN DİĞER ÖNLEMLER
• İşyeri sınır değerlerine uyulduğunun kanıtlanması (TRGS 900)
• Toksik ve çok toksik maddelerin kilit altında depolanması (TRGS
514)
• Çalışma alanları için giriş sınırlaması (örn. izin belgesi sistemi)
• İş sağlığıyla ilgili önleyici tedbirler çerçevesinde, iş sağlığı açısından
önleyici muayenelerin yaptırılması veya teşvik edilmenin gerekip gerekmediği kontrol edilmelidir.
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ADIM 5:
Tehlike grubu, Cilt teması
Adım 1’de R ibarelerini not etmiştiniz. Bunlar, cilt teması tehlike grubunun belirlenmesine yönelik başlangıç temelidir  Tab. 5a’daki (HA –
HE).
Tab. 5a
atanmış R ibareleri

Tehlike grubu
HA

R66

HB

R38

HC

R21*, R43, R48/21, R68/21, TRGS 907

HD

R24*, R34, R40*, R39/24, R48/24, R62*, R63*, R68*

HE

R24 und R34, R27*, R35, R39/27, R45*, R46*, R60*, R61*, TRGS
905*, TRGS 906*

*NOT:Eğer malzemenizin cilt tarafından emilebilir OLMADIĞINI biliyorsanız,
tehlike grubuna atama işlemi yapılmayabilir. Taşıyıcı etkiye sahip diğer maddelerin cilt tarafından emilmeyen maddeleri de cilt aracılığıyla taşıyabileceklerini
lütfen göz önünde bulundurun.
Buna örnek olarak Dimetilsülfoksit (DMSO), N,N-Dimetilformamid (DMF) ve
glikol bileşimleridir.

TEHLİKE GRUBUNUN ATANMASI SIRASINDA LÜTFEN AŞAĞIDAKİ
AÇIKLAMALARA UYUNUZ:
1. Eğer bir tehlikeli madde
• CMR maddesi(8) (TRGS 905) ya da
• kanser yapıcı çalışmalar veya yöntemler dizininde (TRGS
906) ya da
• cildi duyarlılaştırıcı olarak (TRGS 907)
değerlendirilecek olursa, o zaman bu durumun tehlike grubunun atanması sırasında dikkate alınması gerekir.
(8) CMR maddeleri, TEHLİKELİ MADDELER YÖNETMELİĞİ uyarınca, kanser yapan, kalıtımsal değişikliğe yol açan ya da üreme için toksik Kat. 1 veya Kat. 2 olarak
sınıflandırılmış ve işaretlenmiş olan ya da § 21. Madde, 4. Fıkra uyarunca Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı’nın bir tebliğinde kanser yapan, kalıtımsal
değişikliğe yol açan ya da doğurganlığı tehdit eden Kat. 1 veya Kat. 2 olarak
tanımlanmış tehlikeli maddelerdir.
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2. Eğer temel toksikolojik kontroller ya da değerlendirmelerin
tümü mevcut değilse, o zaman cilt tahrişi açısından eksik olan
kontrolde en azından HB tehlike grubuna bir atama yapmanız ve akut toksisite ya da cilt duyarlılaşması açısından eksik
olan kontrolde, HC tehlike grubunu seçmeniz gerekmektedir.
Bütün toksikolojik kontrollerin mevcut olup olmadığı açısından
bir kontrolü daha önce güvenlik bilgi formunun uygunluk kontrolü sırasında yapmıştınız.
3.
Tab. 5b
Bu R ibareleri sınıflandır- O zaman şu R
ibaresini dikkate alın:
mada kapsanmışlar mı?

Tehlike grubu

R20, R22

R21

HC

R23, R25

R24

HD

R26, R28

R27

HE

Tehlikeli madde ya da karışım için en yüksek tehlike grubunu „Cilt
teması“ (HA – HE) not edin.
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ADIM 6:
Cilt temasında etki yüzeyi ve etki süresi
Eğer bir çalışma sırasında tehlikeli maddelerle cilt teması olması mümkünse, o zaman etki yüzeyini ve süresini belirleyin. Ancak teknik
nedenlerden ötürü bir cilt teması temel olarak dışlanmışsa, ilave önlem
gereksinimi olmadığından, bu bilgilerin tespit edilmesi zorunlu değildir.
Etki yüzeyinde, cildin küçük ve büyük yüzeyli olarak ıslanması arasında ayrım yapılmaktadır. Etki yüzeyinin tahmin edilmesi sırasında, hem
tehlikeli maddenin doğrudan cilt teması ile alınması, hem de gazlar, buharlar ya da aerosoller aracılığıyla - dolaylı cilt teması - cildin ıslanması
dikkate alınmalıdır. Cildin kirli iş elbiseleri ve iş araçları nedeniyle ıslanması da aynı şekilde dikkate alınmalıdır.
TRGS 401 (Ek 2) uyarınca dolaylı cilt teması nedeniyle yüklenmeler
örn. 2-Butoksietanol, 2- Metoksietanol, 2-Etoksietanol ve sıcak haldeki
polisiklik aromatik hidrokarbonlarla (PAH) yapılan çalışmalar sırasında da
ortaya çıkabilir.
Doğrudan cilt teması olan çalışmalar, örn. yer kaplamalarını döşeme
ve yapıştırma çalışmalarıdır. Bu çalışmalar sırasında hem eller, hem de
dizler maruz kalabilir.
Cilt temasının etki süresi, kirlenmeyle birlikte başlar ve etkin bir
şekilde bertaraf edilmeyle sona erer. Mükerrer bir cilt teması varsa, bu
durumda ilgili tehlikeli maddeyle cilt temaslarının süreleri, gün boyunca
eklenmelidir.
Etki yüzeyini ve süresini bir işletme inceleme temelinde tespit edebilirsiniz. Daha önce kullanılan koruyucu eldivenler ya da diğer kişisel koruyucu donanımlar dikkate alınmamalıdır.
Tab. 6a

Tab. 6b

Cilt teması
!

Etki yüzeyi

Hautkontakt

Wirkdauer

Küçük yüzeyli ıslanma
(Püskürtücü)

küçük

15 dak. altı / gün

kısa

Büyük düzeyli ıslanma
(örn. elin tamamı)

büyük

15 dak. üzeri / gün

uzun

Etki yüzeyi ve etki süresi için her iki parametreyi not edin.
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ADIM 7:
Cilt temasında ilave önlem gereksinimi
Tehlikeli maddelerle temas olasılığının mümkün olduğu çalışmalar
için, önlem gereksiniminin tespit edilmesine yönelik giriş parametrelerini
5 ve 6. Adımlarda belirler ve forma kaydedersiniz.


Adım 5: Tehlike grubu “cilt teması”



Adım 6: Etki yüzeyi ve etki süresi

Bu parametrelerle, aşağıdaki KARAR TABLOSU yardımıyla „cilt temasını“ ( Şekil 7-1) kestirebilirsiniz.
Sonuç, düşük, genişletilmiş ya da yüksek bir önlem gereksinimi olabilir.
Önlemler, birbirlerinin üzerine inşa edilmektedirler ve “solunum” önlem gereksinimine ek olarak koruyucu önlemlerin tespit edilmesi sırasında
dikkate alınmalıdırlar.
EK OLARAK AŞAĞIDAKİ ÖNLEMLERE İŞARET EDİLMEKTEDİR:


DÜŞÜK ÖNLEM GEREKSİNİMİ

Eğer düşük bir önlem gereksinimi varsa, ek olarak alınacak önlemler
TRGS 401 “Cilt temasıyla oluşan risk – Tespiti, Değerlendirilmesi, Önlemler” uygulamalarına göre yönlendirilirler.
İlave önlemlerin gerçekleştirilmesini  Koruma Kılavuzu 120 – Organizasyon ve Hijyen Önlemleri „Cilt“ yardımıyla kontrol edebilir ve belgelendirebilirsiniz.


GENİŞLETİLMİŞ ÖNLEM GEREKSİNİMİ

Genişletilmiş bir önlem gereksiniminde risk, teknik çözümler yardımıyla ya da uygun araçların, enstrümanların, iş düzeneklerinin veya tekniklerinin kullanılması yoluyla önlenmeli ya da gözle görülür derecede
azaltılmalıdır.
TRGS 401, Ek 6’da cilt temasının azaltılmasına veya önlenmesine yönelik örnek teknik ve organizasyonel çözümler verilmiştir, örn.
• Taşıma ve depolama işleri,
• Numune alma ve temizlik işleri,
• İnşaat sektöründe, metal işlemedeki çalışmalar,
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• Boya ve cila işleri,
• Doldurma, aktarma ve karıştırma işleri.
Kapalı sistemlerde bir tehlikeli maddenin kullanılması sırasında, cilt
teması hemen hemen imkansız hale getirilebilir. Prensip olarak yalnızca
temizlik ve bakım onarım çalışmaları sırasında başka koruyucu önlemler
alınmalıdır.
Eğer teknik ve organizasyonel koruyucu önlemler yeterli olmuyorsa,
çalışanlar uygun kişisel koruyucu donanım (Kimyasal koruyucu eldivenler,
-koruyucu- önlükler, koruyucu giysiler, koruyucu ayakkabılar, çizmeler)
kullanmalıdır.
Burada, kişisel koruyucu donanım kullanılmasına rağmen, bir cilt temasının bütünüyle önlenemiyeceği hususu dikkate alınmalıdır. Bir cilt teması, örneğin şu şekilde meydana gelebilir, eğer
•kontamine olmuş koruyucu eldivenler giyildiği sırada, yüze
veya vücut organlarına istenmeyen şekilde temas edilirse ya
da silinecek olursa,
• kontamine olmuş koruyucu eldivenler, çıkarılmadan önce temizlenmeyecek olursa.
HINWEIS ZUR AUSWAHL VON SCHUTZHANDSCHUHEN
Güvenlik bilgi formunun 8. Bölümünde, malzeme, bozulma zamanı
ve koruyucu eldivenleri maksimum taşıma süresi hakkında daha ayrıntılı
bilgileri bulabilirsiniz. Bu bilgiler, güvenlik bilgi formunda mevcut değilse,
bilgileri üretici bilgilerinden alabilir ya da doğrudan koruyucu eldivenlerin
üreticisinden sorabilirsiniz.
Terin toplanabilmesi için, pamuk içlikli eldivenler kullanılması tavsiye edilir.
İstisnai durumlarda, koruyucu eldivenlerin giyilmesi, küçük yüzeyli,
kısa süreli bir cilt temasından daha fazla yüklenmeye yol açabilir. Bu durumda karar vermesi için işyeri hekimine başvurulmalıdır ve vazgeçme
nedeni risk değerlendirmesinde gerekçelendirilmelidir.
Koruyucu eldivenlerin seçilmesi ve kullanılmasına yönelik olarak
 Koruma Kılavuzu 250 – „Genişletilmiş Önlem Gereksinimi, Cilt“ kullanımınıza sunulmuştur.
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YÜKSEK ÖNLEM GEREKSİNİMİ

„Yüksek önlem gereksinimi“ sonucu ortaya çıktığında, tehlikeli maddenin ikamesi en iyi çözümdür; cilt temasının bir kapalı sistem yardımıyla
tamamen olanaksız hale getirilip getirilemeyeceği özellikle kontrol edilmelidir. Bu sağlanacak olursa, başka önlemler alınmasına gerek yoktur.
Teknik açıdan kapalı bir sistem mümkün değilse, bu durumda işyeri
hekimiyle sıkı işbirliği içerisinde koruyucu önlemler seçilmelidir. Çalışanlar, işyeri hekiminin yardımıyla ciltteki değişikliklerin farkına varacak ve
bir cilt hastalığının muhtemel belirtilerini erken zamanda teşhis edecek
duruma getirilmelidirler. Daha önceden mevcut olan sağlıkla ilgili olumsuz
etkiler nedeniyle tehlikeli maddenin yol açtığı risk güçlenecek olursa, işyeri hekimi tarafından verilen kişisel bir danışmanlıkta bu konuya dikkat
çekilmelidir.
NEMLİ İŞYERİ
Aşağıdaki durumlarda nemli bir işyeri söz konusudur, eğer
• çalışanlar 2 saatten daha uzun bir süre nemli bir ortamda çalışıyorlarsa,
• sıvı geçirmez koruyucu eldivenler 2 saatten daha uzun süre
giyiliyorsa,
• yapılan çalışmalar ellerin sık sık ve yoğun bir şekilde temizlenmesini veya dezenfeksiyonunu gerektiriyorsa.
 Koruma Kılavuzu 250 – „Genişletilmiş Önlem Gereksinimi, Cilt“
önzlemleri uygulanmalıdır.
Nemli işyerleri için ilave önlemler, Koruma Kılavuzu 250’de gösterilmiştir.
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CİLT TEMASINDA ÖNLEM GEREKSİNİMİ İÇİN KARAR TABLOSU
Şekil 7-1
TEHLİKE
GRUBU

HA

HB

HC

HD

HE

ETKİ YÜZEYİ

ETKİ SÜRESİ

ÖNLEM
GEREKSİNİMİ

KÜÇÜK

KISA

DÜŞÜK

KÜÇÜK

UZUN

DÜŞÜK

BÜYÜK

KISA

DÜŞÜK

BÜYÜK

UZUN

GENİŞ

KÜÇÜK

KISA

DÜŞÜK

KÜÇÜK

UZUN

GENİŞ

BÜYÜK

KISA

GENİŞ

BÜYÜK

UZUN

GENİŞ

KÜÇÜK

KISA

DÜŞÜK

KÜÇÜK

UZUN

GENİŞ

BÜYÜK

KISA

GENİŞ

BÜYÜK

UZUN

YÜKSEK

KÜÇÜK

KISA

GENİŞ

KÜÇÜK

UZUN

GENİŞ

BÜYÜK

KISA

GENİŞ

BÜYÜK

UZUN

YÜKSEK*

KÜÇÜK

KISA

YÜKSEK**

KÜÇÜK

UZUN

YÜKSEK

BÜYÜK

KISA

YÜKSEK

BÜYÜK

UZUN

YÜKSEK

* Eğer, R62 “Muhtemelen üreme kabiliyetini olumsuz etkileyebilir” ya da R63 “Muhtemelen anne bedenindeki çocuğa zarar verebilir” R ibareleri aracılığıyla HD tehlike grubu atanacak olursa, o zaman büyük bir etki yüzeyi ve uzun bir etki süresi
için TRGS 401 uyarınca genişletilmiş bir önlem gereksinimi yeterlidir.
** R35 “Ağır dereceli dağlanmalara yol açar” R ibaresi aracılığıyla HE tehlike grubu
atanacak olursa, o zaman küçük bir etki yüzeyi ve kısa bir etki süresi içinTRGS 401
uyarınca genişletilmiş bir önlem gereksinimi yeterlidir.

“Cilt teması” çalışma yönteminin tasarlanması altında, türetilen ek
önlem gereksinimini not edin.
En azından yılda bir kez sözlü olarak yapılması gereken eğitim çerçevesinde, herkesin tehlikeli maddelerden kaynaklanan riskler hakkında da
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aydınlatılması gerekmektedir. Dermatitlerin ve kişisel koruyucu donanımların kullanılması hakkındaki bilgilendirme de buna dâhildir. Bir el koruma
planı, bu önlemlerin gerçekleştirilmesini destekleyecektir. Çalışanların
eğitilmesi ile dermatitlerin ve kişisel koruyucu donanımın seçilmesine işyeri hekimi de dâhil edilmelidir. Cildin zarar gördüğüne dair ilk uyarı, kuru
bir cilttir; burada cilt koruyucu önleyici bir etki gösterir.
İŞ SAĞLIĞIYLA İLGİLİ ÖNLEYİCİ MUAYENELER
Cilt teması ve cilt tarafından emilebilen madde özellikleri nedeniyle,
Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği, Ek V uyarınca “iş sağlığıyla ilgili önleyici
muayenelerin”, özel önleyici muayenelerin özendirilmesinin ya da teklif
edilmesinin gerektiği bir dizi tehlikeli madde veya çalışma vardır.
Bunlar 

Şekil 7-2’de gösterilmiştir.
Şekil 7-2

TMY, Ek V, No. 2.1 uyarınca iş sağlığıyla ilgili önleyici muayeneler
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ADIM 8:
Koruyucu önlemlerin etkinliğinin kontrol edilmesi
• İşyeri sınır değerine uyulmasının ve
• teknik koruyucu önlemlerin ve düzeneklerin etkinliğinin
kontrol edilmesi, tespit edilen koruyucu önlemlerin kalite güvencesine yönelik olarak, Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği’nin merkezi talepleridir.
Şekil 8-1
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8-1 Temel ilkelere uyulması
TEMELE İLKELERİN ETKİNLİĞİNİN KONTROL EDİLMESİ
Koruma Sınıfı 1’in sürekli kullanılan önlemlerinin kontrol edilmesi,
Koruma Kılavuzları Seri 1xx ( bkz. Ek 5) yardımıyla gerçekleştirilebilir.
Eğer teknik koruyucu düzenekler, örn. havalandırma sistemleri (HS)
mevcutsa ya da gerekliyse, o zaman bunların fonksiyonları ve etkinlikleri
de düzenli olarak kontrol edilmelidir.
Üreticinin yönergelerine göre havalandırma tekniğiyle ilgili kontrol
büyüklüklerinin (örn. toplanan hava hızı, hava değişim oranları) ya da örneğin çapraz akımlar gibi teknik açıdan fark edilebilir bozucu etkilerin
kontrol edilmesi buna dahildir. Kontrol işlemi düzenli olarak, ancak en
azından 3 yıllık aralıklarla yapılmalıdır; tozların ayrılması, toplanması ve
çökeltilmesine yönelik düzeneklerde asgari yıllık olarak yapılmalıdır.
Bunların dışında, düzenli olarak, mümkün olduğunca günlük göz ve
fonksiyon kontrolleri tespit edilmelidir, örn. çalıştırdıktan sonra bir emme
sisteminin fonksiyonunun kontrol edilmesi.
Kişisel koruyucu donanımlarda ve iş araçlarında meydana gelen görülebilir veya işitilebilir değişikliklere ve ortaya çıkan eksikliklere de dikkat
edilmelidir. Üreticinin teknik iş araçlarının işletim kılavuzundaki verilerine
uyulmalıdır.
8-2 İşyeri sınır değerlerine riayet edilmesi
İSD OLAN MADDELERDE İŞYERİ SINIR DEĞERLERİNE UYULMASI
İşyeri sınır değerleri olan maddelerde, bu değerlere uyulduğu, işyerinde yapılan ölçümler aracılığıyla ya da ölçüm tekniğiyle ilgili olmayan
tespit yöntemleriyle kanıtlanmalıdır. Bu konudaki ayrıntılı bilgileri TRGS
402 “Tehlikeli Maddelerle Yapılan Çalışmaların Tespiti ve Değerlendirilmesi: İnhalatif Maruz Kalma” bulabilirsiniz.
ÖLÇÜM TEKNİĞİYLE İLGİLİ OLMAYAN DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
OLARAK EMKG
EMKG, ölçüm tekniğiyle ilgili olmayan tespit yöntemi olarak kullanılabilir. Ancak, yeterli bir emniyet için, tehlike grubunun (bakınız  İSD
Madde Listesi, Ek 4) bir kategori daha yüksek seçilmesi gereklidir (örn. GG
“B” yerine GG „C“). Bu durum aşağıdaki örnekte açıklanacaktır. ( bkz.
Şekil 8-2):
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Abb. 8-2

Eğer bu örnekte Seri 200 önlemleri (teknik önlemler) için karar
alınacak olursa, Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği bağlamında hiçbir işyeri ölçümü gerekli değildir. Seçilen teknik koruyucu önlemlerin uygulanması belgelendirilmelidir ve düzenli olarak teknik etkinlikleri açısından
kontrol edilmelidir. Teknik ve organizasyonel test yönergelerini Koruma
Kılavuzları’nda ( bkz. Ek 5) ya da branşa veya işe özgü diğer yardımcılarda bulabilirsiniz.
İŞYERİ ÖLÇÜMÜ
Tehlike grubunun seçilmesi nedeniyle işyeri sınır değerlerine uyulduğunu kanıtlamak için işyeri ölçümleri gerekecek olursa, bu durumda gerekli özel uzmanlık bilgisine ve Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği’nin § 9.
Maddesi uyarınca gerekli donanımlara uyulmalıdır. Akredite edilmiş bir ölçüm merkezinin görevlendirilmesinde, söz konusu merkezlerde gerekli ön
koşulların mevcut olduğundan yola çıkılabilir. İşyeri ölçümlerinde doğrudan kontrol edilecek tehlikeli maddenin hava konsantrasyonu tespit edilir.
Fakat aynı zamanda yüklenme açısından doğrudan sonuca ulaşmaya olanak
sağlayan ölçümler de mümkündür, örn. kılavuz bileşenler ya da emisyon
kaynağının yakınındaki ölçümler aracılığıyla. TRGS 402, işyeri ölçümleri
sırasındaki temel yaklaşımı tanımlamaktadır.
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Diğer bilgiler
 İşyeri ölçümleri için tavsiye edilen analiz yöntemi, BAuA yazı dizisi
(Gözden geçirilmiş 19. baskı, 2007)
İSD OLAN BİLEŞENLER İÇEREN KARIŞIMLARDA İŞYERİ
SINIR DEĞERLERİNE UYULMASI
EMKG ile karışımlarla yapılan çalışmalar için önlemler belirlenecek
olursa, bileşenler listesine dikkat edilmelidir. Eğer TRGS 900 uyarınca işyeri sınır değeri (İSD) olan maddeler ihtiva ediyorsa, bunlara uyulup uyulmadığı kontrol edilmelidir. Karışım içerisindeki İSD olan maddenin oranı ne
kadar yüksekse, kontrol işlemi de o kadar önemli hale gelir.
İşyeri sınır değerlerine uyulması, işyeri ölçümleri veya ölçüm tekniğiyle ilgili olmayan tespit yöntemleriyle kanıtlanabilir.
Eğer karışım için sınıflandırmadan elde edilen tehlike grubu, tek tek
bileşenlerin İSD’den ortaya çıkan tüm tehlike gruplarından daha yüksekse,
İSD olan maddelerdeki hareket tarzına benzer şekilde, karışımlarda da ölçüm tekniğiyle ilgili olmayan tespit yöntemi olarak EMKG kullanılabilir (
bkz. Şekil 8-3’deki örnek).
İşyeri sınır değeri olan bileşenlerin listesi, Güvenlik Bilgi Formu’nda,
Madde 8 “Maruz kalmanın sınırlanması ve kontrolü / kişisel koruyucu donanım” altında belirtilmiştir. Bu yaklaşım şeklinde, yalnızca Almanya’da
geçerli olan TRGS 900 uyarınca sağlık temelli işyeri sınır değerleri dikkate
alınmalıdır.
Diğer tüm durumlarda etkinlik kontrolündeki yaklaşım şekli, münferit
durumlarda tespit edilmelidir. İşyeri ölçümlerinin gerekli olup olmadığına
karar vermek için, tehlikeli maddelerin hava konsantrasyonlarına ilişkin
hesaplama yöntemleri yardımcı olabilir.
Diğer bilgiler
 Eickmann, U.: Çalışma alanı analizinde hesaplama yöntemi ve
model oluşturma, BIA Raporu 3-2001, Yayımlayan: HVBG
İşyeri ölçümlerinin uygulanması için, önceki bölümde tanımlanmış
olan koşullar geçerlidir (ayrıca bkz. TRGS 402).
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Şekil 8-3

8-3 İşyeri sınır değeri olmayan tehlikeli maddeler
İSD OLMAYAN MADDE VE KARIŞIMLARDA ETKİNLİK KONTROLÜ
İSD olmayan madde ve karışımlarda koruyucu önlemlerin etkinliği, ölçüm tekniğiyle ilgili olmayan tespit yöntemi olarak EMKG ile kanıtlanabilir.
Seçilen koruyucu önlemlerin gerçekleştirilmesi belgelendirilmeli ve
teknik etkinlikleri açısından düzenli olarak kontrol edilmelidir ( bkz. Böl.
8-1). Teknik ve organizasyonel test yönergelerini Koruma Kılavuzları’nda
( bkz Ek 5) ya da branşa veya işe özgü diğer yardımcılarda bulabilirsiniz.
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8-4 Cilt koruyucu önlemlerin etkinlik kontrolü
İşveren olarak, alınan koruyucu önlemlerin uygulanmasını ve kişisel
koruyucu donanımlar ile dermatitlerin kullanılmasını kontrol etmekle yükümlüsünüz. Eğer teknik koruyucu önlemler uygulanacak olursa, bunlar
düzenli olarak ve çalışma yönteminde değişiklik olduğunda kontrol edilmelidir. Bunların dışında, iş araçlarındaki kirlenme ve kontaminasyonların gecikmeksizin uzaklaştırılmasına dikkat edilmelidir. Kullanılan kişisel
koruyucu donanım, çalışmaya başlamadan önce fonksiyonellik açısından
kontrol edilmelidir (örn. koruyucu eldivenlerin hasar gören yerleri veya
iç kısmındaki kirlenmeler). Dermatitlerde, son kullanma tarihinin geçip
geçmediği düzenli olarak kontrol edilmelidir.
Cilt koruyucu önlemlerin etkinliği büyük ölçüde çalışanların bireysel
tutumuna bağlı olduğundan, işyerinde cilt korumanın sürekli iyileştirilmesine yönelik iş sağlığıyla ilgili önlemlerden edinilen bilgilerden yararlanılmalıdır. Eğitimler çerçevesinde işyeri hekimi tarafından düzenli olarak iş
sağlığıyla ilgili – toksikolojik rehberlik verilmesi, bir diğer önemli noktadır.
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TEHLİKELİ
MADDE

TEHLİKE
SEMBOLÜ

KORUMA
SINIFI

ADIM 1

R
İBARELERİ

ISD

TG
SOLUNUM

TEHLİKE GRUBUNUN SINIFLANDIRILMASI
TUR

MİKTAR
GRUBU

ÇALIŞMA

ADIM 2

SURE

KATI/
SIVI

KAYNAMA
NOKTASI

AÇIĞA
SICAK- ÇIKMA
LIK
GRUBU

AÇIĞA ÇIKMA

ADIM 3

SOLUNUM

KORUYUCU
ÖNLEMLER

ADIM 4

ADIM 5+6

TG
CİLT

ETKİ
ETKİ
YÜZEYİ SÜRESİ

CİLT TEMASI

TEHLİKE GRUBU

Bilgi toplama ve dokümanstasyona yönelik form
ADIM 8

CİLT

KORUYUCU ETKİNLİK
ÖNLEMLER KONTROLÜ

ADIM 7
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Ek 3
R İbareleri ve Tehlike Grupları
R ibareleri artan sırada düzenlenmiştir, tehlike gruplarına atama
(*B: Yangın ve patlama riski)
R İbaresi

R İbarelerinin Metni

Tehlike Grubu
Solunum

B*

Cilt

R1

Kuru halde patlama riski			

+

R2

Şok, sürtünme, alev ya da diğer			
tutuşturucu kaynakları ile temasında
patlama riski

+

R3

Şok, sürtünme, alev ya da diğer			
tutuşturucu kaynakları ile temasında
özellikle patlama riski

+

R4

Çok hassas patlayıcı metalik			
bileşikler oluşturur

+

R5

Isıtma patlamaya neden olabilir			

+

R6

Hava ile temasta veya havasız			
ortamda patlayıcıdır

+

R7

Yangına neden olabilir			

+
+

R8

Yanıcı maddelerle temasında yangın riski			

R9

Yanıcı maddelerle karıştırıldığında
patlama riski			

+

R10

Alevlenir			

+

R11

Kolay alevlenir			

+

R12

Çok kolay alevlenir			

+

R14

Su ile şiddetli reaksiyon verir			

+

R14/15

Su ile şiddetli reaksiyona girerek çok			
kolay parlayıcı gazlar oluşturur

+

R15

Su ile reaksiyona girerek çok kolay			
alevlenir gazlar oluşturur

+

R15/29

Su ile reaksiyona girerek zehirli ve çok			
kolay alevlenir gazlar oluşturur

+

R16

Oksitleyici maddelerle karıştığında			
patlama riski

+

R17

Havada kendiliğinden alevlenir			

+
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R İbaresi

R İbarelerinin Metni

Tehlike Grubu
Solunum

R18

B*

Cilt

Kullanım sırasında patlayıcı/kolay			
alevlenir buhar-hava karışımlarının
oluşması münkündür

+

+

R19

Patlayıcı peroksitler oluşabilir			

R20

Solunması halinde sağlığa zararlıdır

B		

R20/21

Solunması ve cilt ile teması halinde
sağlığa zararlıdır

B

HC

R20/21/22

Solunması, yutulması ve cilt ile teması
halinde sağlığa zararlıdır

B

HC

R20/22

Solunması ve yutulması halinde sağlığa
zararlıdır

B		

R21

Cilt ile teması halinde sağlığa zararlıdır		

HC

R21/22

Cilt ile teması ve yutulması halinde
sağlığa zararlıdır

B

HC

R22

Yutulması halinde sağlığa zararlıdır

B		

R23

Solunması halinde zehirlidir

C		

R23/24

Solunması ve cilt ile teması halinde
zehirlidir

C

HD

R23/24/25

Solunması, yutulması ve cilt ile teması
halinde zehirlidir

C

HD

R23/25

Solunması ve yutulması halinde zehirlidir

C		

R24
Cilt ile teması halinde zehirlidir		
			
R24/25

Cilt ile teması ve yutulması halinde
zehirlidir

R25

Yutulması halinde zehirlidir

C		

R26

Solunması halinde çok zehirlidir

D		

R26/27

Solunması ve cilt ile teması halinde çok
zehirlidir

D

HE

R26/27/28

Solunması, yutulması ve cilt ile teması
halinde çok zehirlidir

D

HE

R26/28

Solunması ve yutulması halinde çok
zehirlidir

D		

R27

Cilt ile teması halinde çok zehirlidir		

HE

R27/28

Cilt ile teması ve yutulması halinde çok
zehirlidir

D

HE
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R İbaresi

R İbarelerinin Metni

Tehlike Grubu
Solunum

Cilt

R28

Yutulması halinde çok zehirlidir

D		

R29

Su ile teması halinde zehirli gazlar yayar

C		

R30

Kullanım sırasında kolay alevlenebilir			
hale gelebilir

R31

Asitlerle teması halinde zehirli gazlar
yayar

C		

R32

Asitlerle teması halinde çok zehirli
gazlar yayar

D		

R33

Biriktirici etki tehlikesi			

R34
Yanıklara neden olur
C
			

HD
(+ R 24: HE)

R35

Ciddi yanıklara neden olur

C

R36

Gözleri tahriş eder

A		

R36/37

Gözleri ve solunum organlarını tahriş eder

A		

R36/37/38

Gözleri, solunum organlarını ve cildi
tahriş eder

A

HB

HE

HB

R36/38

Gözleri ve cildi tahriş eder

A

R37

Solunum organlarını tahriş eder

A		

R37/38

Solunum organlarını ve cildi tahriş eder

A

HB

R38

Cildi tahriş eder		

HB

R39/23

Zehirli: solunum yoluyla tedavisi
mümkün olmayan çok ciddi hasar riski

C		

R39/23/24

Zehirli: solunum ve cilt ile temas
yoluyla tedavisi mümkün olmayan çok
ciddi hasar riski

C

HD

R39/23/24/25 Zehirli: solunum, cilt ile temas ve
yutma yoluyla tedavisi mümkün olmayan
çok ciddi hasar riski

C

HD

R39/23/25

Zehirli: solunum ve yutma yoluyla
tedavisi mümkün olmayan çok ciddi
hasar riski

C		

R39/24

Zehirli: cilt ile temas halinde tedavisi		
mümkün olmayan çok ciddi hasar riski

HD

R39/24/25

Zehirli: cilt ile temas ve yutma yoluyla
tedavisi mümkün olmayan çok ciddi
hasar riski

C

HD
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R İbaresi

R İbarelerinin Metni

Tehlike Grubu
Solunum

Cilt

R39/25

Zehirli: yutma yoluyla tedavisi mümkün
olmayan çok ciddi hasar riski

R39/26

Çok zehirli: solunum yoluyla tedavisi		
mümkün olmayan çok ciddi hasar riski

R39/26/27

Çok zehirli: solunum ve cilt ile temas
yoluyla tedavisi mümkün olmayan çok
ciddi hasar riski

D

HE

R39/26/27/28 Çok zehirli: solunum, cilt ile temas ve
yutma yoluyla tedavisi mümkün
olmayan çok ciddi hasar riski

D

HE

R39/26/28

Çok zehirli: solunum ve yutma yoluyla
tedavisi mümkün olmayan çok ciddi
hasar riski

D		

R39/27

Çok zehirli: cilt ile temas halinde		
tedavisi mümkün olmayan çok ciddi
hasar riski

HE

R39/27/28

Çok zehirli: cilt ile temas ve yutma
yoluyla tedavisi mümkün olmayan çok
ciddi hasar riski

D

HE

R39/28

Çok zehirli: yutma yoluyla tedavisi
mümkün olmayan çok ciddi hasar riski

D		

R40

Kanserojen etki şüphesi

C

R41

Gözde ciddi zarar riski

B		

R42

Solunum yoluyla hassasiyet oluşturabilir

C		

R42/43

Solunum ve cilt teması yoluyla
hassasiyet oluşturabilir

C

HC

R43

Cilt teması yoluyla hassasiyet oluşturabilir		

HC

C		

-

D

HD

R44

Kapalı ortamda ısıtıldığında patlama riski			

R45

Kansere neden olabilir

E

HE

R46

Kalıtımsal hasarlara neden olabilir

E

HE

R48/20

Sağlığa zararlı: Solunum yoluyla uzun
süre maruziyette sağlığa ciddi zarar riski

C		

R48/20/21

Sağlığa zararlı: Solunum ve cilt ile temas
yoluyla uzun süre maruziyette sağlığa
ciddi zarar riski

C
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R İbaresi

R İbarelerinin Metni

Tehlike Grubu
Solunum

Cilt

R48/20/21/22 Sağlığa zararlı: Solunum, cilt ile temas
ve yutma yoluyla uzun süre maruziyette
sağlığa ciddi zarar riski

c

HC

R48/20/22

Sağlığa zararlı: Solunum ve yutma
yoluyla uzun süre maruziyette sağlığa
ciddi zarar riski

c		

R48/21

Sağlığa zararlı: Cilt ile temas yoluyla uzun		
süre maruziyette sağlığa ciddi zarar riski

HC

R48/21/22

Sağlığa zararlı: Cilt ile temas ve yutma
yoluyla uzun süre maruziyette sağlığa
ciddi zarar riski

c

HC

R48/22

Sağlığa zararlı: Yutma yoluyla uzun süre
maruziyette sağlığa ciddi zarar riski

c		

R48/23

Zehirli: Solunum yoluyla uzun süre
maruziyette sağlığa ciddi zarar riski

D		

R48/23/24

Zehirli: Solunum ve cilt ile temas
yoluyla uzun süre maruziyette sağlığa
ciddi zarar riski

D

HD

R48/23/24/25 Zehirli: Solunum, cilt ile temas ve
yutma yoluyla uzun süre maruziyette
sağlığa ciddi zarar riski

D

HD

R48/23/25

Zehirli: Solunum ve yutma yoluyla uzun		
süre maruziyette sağlığa ciddi zarar riski

D

R48/24

Zehirli: Cilt ile temas yoluyla uzun süre		
maruziyette sağlığa ciddi zarar riski

HD

R48/24/25

Zehirli: Cilt ile temas ve yutma yoluyla
uzun süre maruziyette sağlığa ciddi
zarar riski

D

HD

R48/25

Zehirli: Yutma yoluyla uzun süre
maruziyette sağlığa ciddi zarar riski

D		

R49

Solunması halinde kansere neden olabilir

E		

R50

Su organizmaları için çok zehirlidir			

R50/53

Su organizmaları için çok zehirlidir,
su ortamlarında uzun süreli zararlı
etkilere neden olabilir			

R51

Su organizmaları için zehirlidir			
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R İbaresi

R İbarelerinin Metni

Tehlike Grubu
Solunum

Cilt

R51/53

Su organizmaları için zehirlidir, su
ortamlarında uzun süreli zararlı etkilere
neden olabilir			

R52

Su organizmaları için zararlıdır			

R52/53

Su organizmaları için zararlıdır, su
ortamlarında uzun süreli zararlı etkilere
neden olabilir			

R53

Su ortamlarında uzun süreli zararlı
etkilere neden olabilir			

R54

Flora (bitki örtüsü) için zehirlidir			

R55

Fauna (hayvanlar) için zehirlidir			

R56

Toprak organizmaları için zehirlidir			

R57

Arılar için zehirlidir			

R58

Çevre üzerinde uzun süreli zararlı
etkilere neden olabilir			

R59

Ozon tabakası için tehlikelidir			

R60

Doğurganlığı olumsuz etkileyebilir

E

R61

Anne karnındaki çocuğa zarar verebilir

D

HE

R62

Muhtemelen doğurganlığı olumsuz
etkileyebilir

C

HD

R63

Anne karnındaki çocuğa muhtemelen
zarar verebilir

C

HD

R64

Emzirilen bebeklere anne sütü yoluyla
zarar verebilir			

R65

Sağlığa zararlı: yutulması halinde
akciğerde hasarlara yol açabilir

R66

Tekrarlanan maruziyette deride		
kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir

R67

Buharları hissizliğe ve baş dönmesine
neden olabilir

A		

R68

Tedavisi mümkün olmayan muhtemel
hasar riski

C

R68/20

Sağlığa zararlı: Solunum yoluyla tedavisi
mümkün olmayan muhtemel hasar riski

B		

R68/20/21

Sağlığa zararlı: Solunum yoluyla ve cilt
ile temas halinde tedavisi mümkün
olmayan muhtemel hasar riski

B
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R İbaresi

R İbarelerinin Metni

Tehlike Grubu
Solunum

Cilt

R68/20/21/22 Sağlığa zararlı: Solunum, cilt ile temas
ve yutma yoluyla tedavisi mümkün
olmayan muhtemel hasar riski

B

HC

R68/20/22

Sağlığa zararlı: Solunum ve yutma
yoluyla tedavisi mümkün olmayan
muhtemel hasar riski

B		

R68/21

Sağlığa zararlı: Cilt ile temas halinde		
tedavisi mümkün olmayan muhtemel
hasar riski

HC

R68/21/22

Sağlığa zararlı: Cilt ile temas halinde
ve yutma yoluyla tedavisi mümkün
olmayan muhtemel hasar riski

B

HC

R68/22

Sağlığa zararlı: Yutma yoluyla tedavisi
mümkün olmayan muhtemel hasar riski

B		

584

B*

CAS No.

OS’daki İşyeri sınır değeri
(20°C)
agrega ml/m3
mg/m3
durumu (ppm)

R ibareleri
(67/548/AET)
Baskı: 29. ATP

585

79-10-7

sıvı

sıvı

sıvı

sıvı

10

0,09

20

500

30

0,2

34

1200

HA
HC
HD
HE

A
B
D
B

64-18-6

sıvı

5

9,5

35

c

HE

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

Alilpropildisülfit
2179-59-1
sıvı
2
12		
C
								

Asit formik (Karınca asidi)

Dikkat! cilt tarafından emilir

C

HD
10-23/24/25-36/
37/38-50

Alil alkol
107-18-6
sıvı
2
4,8
					

Kanserojen etki şüphesi!
Dikkat! cilt tarafından emilir

Dikkat! cilt tarafından emilir

Dikkat! cilt tarafından emilir

Maddeye özgü İSD
sunulması durumunda
bu daima genel toz sınır
değerine tercih edilmelidir

24/25-40-48/24/
B
HD
25-50/53			

10-20/21/22-35-50

11-24/25-26-34-50

11-20/21/22-36

11-36-66-67

Genel toz sınır değeri				
3 10				
(ayrıca bkz. No. 2.4)								
Alveolar fraksiyon								
Solunabilir fraksiyon								

Aldrin (ISO)
309-00-2
katı		
0,25 E
					

Akrilik asit

107-02-8

75-05-8

Asetonitril

Akrilaldehid (Akrolein)

67-64-1

Aseton

Kanserojen etki şüphesi!
cilt tarafından emilmez

TG
TG
TG Solunum
Solunum
Cilt
İSD
sınıflandırma
uyarınca
uyarınca

Asetaldehid
75-07-0
sıvı
50
91
12-36/37-40
B
								

Tanım

Madde özdeşliği

Solunum ve cilt teması sonucunda ortaya çıkan yüklenmeler için, İşyeri Sınır Değerlerine (İSD) ek olarak, sınıflandırmalar ve işaretlemeler ile EMKG uyarınca türetilen tehlike grupları (TG) belirtilmiştir.

TRGS 900 - İşyeri Sınır Değerleri (İSD)

Ek 4

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

sıvı

34
48/22-63-51/53

5,8
0,2 E

2

C

HB

-

HD

HB

Cilt tarafından emilmez

586

Benzotiazol-2-tiyol

149-30-4

katı		

4E

43-50/53

HC

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

Pamuk tozu		
katı		
1,5 E		
A
								
A

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

24-26/28-43-50/53

43-48/22-50/53

Baryum bileşikleri,		
katı		
0,5 E		
B		
çözünür (Baryumoksit ve								
Baryumhidroksit dışında)

0,2 E

2E

Dikkat! cilt tarafından emilir

katı		

katı		

HE

86-50-0

1912-24-9

HC

Azinfosmetil (ISO)

Atrazin (ISO)

B

Gaz haldeki maddeler için
EMKG geçerli değildir
A

Arsin
7784-42-1 gaz halde 0,005 0,016 12-26-48/20-50/53
								

23/24/25-40-41-43c
HD
48/23/24/25-68-50			

Dikkat! cilt tarafından emilir
Kanserojen etki şüphesi!

B

C

C

Anilin
62-53-3
sıvı
2
7,7
					

katı		

12-36/37/38
36/38-52/53

12
4,6

5
1

c

Gaz haldeki maddeler için
EMKG geçerli değildir

61-82-5

Amitrol (ISO)

sıvı
sıvı

20/21/22-34

Amonyak
7664-41-7 gaz halde 20
14
23-34-50
								

78-96-6

1-Aminopropan-2-ol (MIPA)

75-31-0

124-68-5

2-Amino-2-metil propanol
(AMP)

2-Aminopropan

sıvı

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

141-43-5

5,1

TG
TG
TG Solunum
Solunum
Cilt
İSD
sınıflandırma
uyarınca
uyarınca

Dikkat! cilt tarafından emilir

2-Amino-etanol

2

R ibareleri
(67/548/AET)
Baskı: 29. ATP
HD

CAS No.

OS’daki İşyeri sınır değeri
(20°C)
agrega ml/m3
mg/m3
durumu (ppm)

2-Aminonaftalin-181-16-3
katı		
6E		
A
sülfon asidi								

Tanım

Madde özdeşliği

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

sıvı

Bis(2-metoksietil)eter

HD

587

Gaz haldeki maddeler için
EMKG geçerli değildir
Gaz haldeki maddeler için
EMKG geçerli değildir

Bortriflorid-dihidrat
13319-75-0 gaz halde 0,35
1,5
14-26-35
								

Bromtriflormetan
75-63-8 gaz halde 1000
6200		
(R 13 B1)								
0,7

26-35-50

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

0,1

Bütan-1,4-diol
110-63-4
sıvı
50
200		
B
								

sıvı

Gaz haldeki maddeler için
EMKG geçerli değildir

7726-95-6

Bütan
106-97-8 gaz halde 1000
2400
12
								

Brom

HE

Gaz haldeki maddeler için
EMKG geçerli değildir

Bortriflorid
7637-07-2 gaz halde 0,35
1
14-26-35
								

D

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

Borik asit ve Sodyum borat 10043-35-3
katı		
0,5		
B
								

Cilt tarafından emilmez

Dikkat! cilt tarafından emilir
Dikkat! cilt tarafından emilir

21-25-36/38-48/
23/25-50/53

37-41-43-62

60-61-10-19

HC

5E

28
E

5

katı		

Bis(tribütilkalay)oksit
56-35-9
sıvı
0,0021 0,05
					

80-05-7

111-96-6

HE

Bisfenol A

HC

AT No. 411-280-2

Cilt tarafından emilmez

C

60-61

C

HC

C

TG
TG
TG Solunum
Solunum
Cilt
İSD
sınıflandırma
uyarınca
uyarınca

22-26-34-42/43-52/53 E

37-41-42/43

R ibareleri
(67/548/AET)
Baskı: 29. ATP

A

0,005

0,045

10

sıvı

0,62

sıvı

117-81-7

2,5-(ve 2,6)Bis		
(izosiyanatometil)-bisiklo
(2.2.1)heptan

Bis(2-etilhegzil)ptalat

0,04 A

OS’daki İşyeri sınır değeri
(20°C)
agrega ml/m3
mg/m3
durumu (ppm)

katı		

552-30-7

CAS No.

Benzol-1,2,4-trikarbonik
asit-1,2-anhidrit (Duman)

Tanım

Madde özdeşliği

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

-

B

Dikkat! cilt tarafından emilir

588
11
22-37-41

64
1E

HB
-

B
B

katı		

B
B

HD

D

Dikkat! cilt tarafından emilir

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

20

11-38

10-23-34

0,5		

180

1,1

Dikkat! cilt tarafından emilir

sıvı

0,08

50

0,2

Kalsiyumsülfat
7778-18-9
katı		
6A		
A
								

156-62-7

katı

sıvı

sıvı

HC

123-72-8

Kalsiyumsiyanamid

98-54-4

1634-04-4

592-34-7

Bütiraldehid

4-tert-Bütilfenol

(tert-Bütil)metileter

Bütilklorformiat

Dikkat! cilt tarafından emilir
TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

B

HC

B

4-tert-Bütilbenzoik asit
98-73-7
katı		
2E		
A		
								
								

20/21

36

20/21/22-36/38

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

130

100

98

n-Bütilakrilat
141-32-2
sıvı
2
11
10-36/37/38-43
C
HC
								

20

15

20

HD

Dikkat! cilt tarafından emilir

sıvı

sıvı

sıvı

B

HC

112-07-2

112-34-5

2-(2-Bütoksietoksi)etanol

2-Bütoksietil-asetat

111-76-2

2-Bütoksi-etanol

21-23/25-34-4348/22

11-36-66-67

10-22-37/38-41-67

Dikkat! cilt tarafından emilir

600

310

Büt-2-in-1,4-diol
110-65-6
katı		
0,2 E
					

200

100

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

sıvı

sıvı

Bütan-1-tiyol
109-79-5
sıvı
0,5
1,9		
D
								

78-93-3

Bütanon

Dikkat! cilt tarafından emilir

71-36-3

Bütan-1-ol

HB

TG
TG
TG Solunum
Solunum
Cilt
İSD
sınıflandırma
uyarınca
uyarınca

HA

R ibareleri
(67/548/AET)
Baskı: 29. ATP
A

CAS No.

OS’daki İşyeri sınır değeri
(20°C)
agrega ml/m3
mg/m3
durumu (ppm)

A

Tanım

Madde özdeşliği

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

20/22-36/37/38

A

HB

589

2-Klor-etanol

Klorlu Bifenil (%54 Klor)

107-07-3

11097-69-1

sıvı
sıvı

0,05

1

1

0,7

3,3

4

33-53

26/27/28

25-34-50

HE
-

C
E

B

Dikkat! cilt tarafından emilir

Dikkat! cilt tarafından emilir

Gaz haldeki maddeler için
EMKG geçerli değildir
Dikkat! cilt tarafından emilir

katı

Dikkat! cilt tarafından emilir

79-11-8

HD

Klorasetikasit

Kloretan
75-00-3 gaz halde 40
110
12-40-52/53
								
								

Gaz haldeki maddeler için
EMKG geçerli değildir

-

B

Klordioksit
10049-04-4 gaz halde 0,1
0,28
6-8-26-34-50
								

-

B

Gaz haldeki maddeler için
EMKG geçerli değildir

11

10-20-51/53

Klordiflormetan (R 22)
75-45-6 gaz halde		
3600		
								

95,5

47

Gaz haldeki maddeler için
EMKG geçerli değildir

25

10

1-Klor-1,1-difloretan
75-68-3 gaz halde 1000
4200		
(R142b)								

sıvı

sıvı

Dikkat! cilt tarafından emilir
Kanserojen etki şüphesi

109-69-3

1-Klorbütan

Klordan (ISO)
57-74-9
katı		
0,5 E
21/22-40-50/53
B
HD
								

108-90-7

Klorbenzol

Gaz haldeki maddeler için
EMKG geçerli değildir

5E

TG
TG
TG Solunum
Solunum
Cilt
İSD
sınıflandırma
uyarınca
uyarınca

Klor
7782-50-5 gaz halde 0,5
1,5
23-36/37/38-50
								

katı		

R ibareleri
(67/548/AET)
Baskı: 29. ATP

Dikkat! cilt tarafından emilir
Kanserojen etki şüphesi

105-60-2

CAS No.

OS’daki İşyeri sınır değeri
(20°C)
agrega ml/m3
mg/m3
durumu (ppm)

Karbaril (ISO)
63-25-2
katı		
5E
22-40-50
A
HD
								

ε-Kaprolaktam
(Buhar ve toz)

Tanım

Madde özdeşliği

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

HD

Dikkat! cilt tarafından emilir

590

98-82-8

2,4-D (ISO) (tuzlar ve
esterler dahil)

94-75-7

110-82-7

108-94-1

Siklohegzan

68359-37-5

420-04-2

Siklohegzanon

(Cyfluthrin)

dimetilsiklopropankarboksilat

alfa-Siyan-4-flor-3
-fenoksibenzil-3-(2,2diklorvinil)-2,2-

Siyanamid

Kumol

20
0,58

200
20

katı		

sıvı

sıvı

katı		

katı

sıvı

22-37-41-43-52/53

1E

11-38-65-67-50/53
10-20

80

700

0,01 E 23-28-50/53

10-37-51/53-65
21-25-36/38-43

100
1E

HD

HC

B
B

HB

A

D		

B

B

Dikkat! cilt tarafından emilir

Dikkat! cilt tarafından emilir

Dikkat! cilt tarafından emilir

Dikkat! cilt tarafından emilir

Gaz haldeki maddeler için
EMKG geçerli değildir

B

Kryofloran (R114)
76-14-2 gaz halde 1000
7100		
								

25-50/53

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

0,2

Krom ve inorganik Krom
7440-47-3
katı		
2E		
A
(II) ve (III)-bileşikleri								

katı		

33-53

Gaz haldeki maddeler için
EMKG geçerli değildir

2921-88-2

1,1

Klortriflormetan (R 13)
75-72-9 gaz halde 1000
4300		
								

Klorprifos (ISO)

0,1

Gaz haldeki maddeler için
EMKG geçerli değildir
Dikkat! cilt tarafından emilir

sıvı

D

TG
TG
TG Solunum
Solunum
Cilt
İSD
sınıflandırma
uyarınca
uyarınca

Klormetan
74-87-3 gaz halde 50
100
12-40-48/20
								
								

R ibareleri
(67/548/AET)
Baskı: 29. ATP
Dikkat! cilt tarafından emilir

53469-21-9

Klorlu Bifenil (%42 Klor)

OS’daki İşyeri sınır değeri
(20°C)
agrega ml/m3
mg/m3
durumu (ppm)

-

CAS No.

Tanım

Madde özdeşliği

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

CAS No.

OS’daki İşyeri sınır değeri
(20°C)
agrega ml/m3
mg/m3
durumu (ppm)

R ibareleri
(67/548/AET)
Baskı: 29. ATP

591
22-51/53

22-36/37/38-50/53

Dikkat! cilt tarafından emilir
Dikkat! cilt tarafından emilir

HC

B
C

Dikkat! cilt tarafından emilir
HC

C

75-34-3

sıvı

100

410

11-22-36/37-52/53

A

-

1,2-Dikloretilen sim.
(cis-[2058597, 156-59-2] ve
trans-[2058602, 156-60-5])

540-59-0

sıvı

200

800

11-20-52/53

A

-

1,1-Dikloreten
75-35-4
sıvı
2
8
12-20-40
C
								

1,1-Dikloretan

Kanserojen etki şüphesi
cilt tarafından emilmez

Gaz haldeki maddeler için
EMKG geçerli değildir

20

61

HC
HC

A

Diklordiflormetan (R 12)
75-71-8 gaz halde 1000
5000		
								

3

2-36-43
10-20/21/22

5E
29

Dikkat! cilt tarafından emilir

Dikkat! cilt tarafından emilir
Kanserojen etki şüphesi

sıvı

10

5

C

22-50/53

0,1 E

Dikkat! cilt tarafından emilir
Dikkat! cilt tarafından emilir

2,2’-Diklor-dietileter
111-44-4
sıvı
10
59
10-26/27/28-40
B
HE
								

541-73-1

1,3-Diklorbenzol

sıvı

sıvı

katı		

HC

HE

E

27/28-50
D

0,1
4,8		

Kanserojen etki şüphesi
cilt tarafından emilmez

95-50-1

1,2-Diklorbenzol

0,01
0,5

sıvı		

sıvı

viskoz

1,4-Diklorbenzol
106-46-7
katı
20
120
36-40-50/53
A
								

111-92-2

Di-n-bütilamin

94-36-0

333-41-5

Diazinon (ISO)

Dibenzoilperoksit

8065-48-3

8022-00-2

Demeton

Demetonmetil

Dikkat! cilt tarafından emilir
TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

TG
TG
TG Solunum
Solunum
Cilt
İSD
sınıflandırma
uyarınca
uyarınca

Dekaboran
17702-41-9
katı
0,05
0,25		
B		
								
								

Tanım

Madde özdeşliği

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

592
12-19-22-66-67

10-20/21/22-34

HD
HA

C
A

108-20-3

sıvı

200

850

11-19-66-67

A

HA

Dimetoksimetan
109-87-5
sıvı
1000
3200		
A
								

Diizopropileter

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

Dikkat! cilt tarafından emilir
ve cilt hassaslaştırıcı

1200

24

HE

C

Dikkat! cilt tarafından emilir
Dikkat! cilt tarafından emilir

1,3- Dihidroksibenzol
108-46-3
katı
4
20 E
22-36/38-50
A
HC
(Resorcin)								

400

5

HE

B

Gaz haldeki maddeler için
EMKG geçerli değildir

sıvı

sıvı

HD

D

Dihidrojenselenid
7783-07-5 gaz halde 0,015 0,05		
(Selenyum hidrojeni) 								

60-29-7

100-37-8

15

2-Dietilaminoetanol

Dietileter

5

11-20/21/22-35

sıvı

109-89-7

24/25-26-43-50

Dietilamin

1
25-27-40-48/
25-50/53

0,11

Dieldrin (ISO)
60-57-1
katı		
0,25 E
					

sıvı

Dikkat! cilt tarafından emilir
TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

2,4-Diklortoluol
95-73-8
sıvı
5
30		
C		
								
								

62-73-7

Dikkat! cilt tarafından emilir
TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

Diklormetilbenzol
29797-40-8
sıvı
5
30		
C		
(İzomer karışımı,								
halka ikameli)								

Diklorvos (ISO)

Kanserojen etki şüphesi
cilt tarafından emilmez

TG
TG
TG Solunum
Solunum
Cilt
İSD
sınıflandırma
uyarınca
uyarınca

Diklormetan
75-09-2
sıvı
75
260
40
A
								

R ibareleri
(67/548/AET)
Baskı: 29. ATP
Gaz haldeki maddeler için
EMKG geçerli değildir

CAS No.

OS’daki İşyeri sınır değeri
(20°C)
agrega ml/m3
mg/m3
durumu (ppm)

Diklorflormetan (R 21)
75-43-4 gaz halde 10
43		
								

Tanım

Madde özdeşliği

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

127-19-5

CAS No.
sıvı

10

36

OS’daki İşyeri sınır değeri
(20°C)
agrega ml/m3
mg/m3
durumu (ppm)

61-20/21

R ibareleri
(67/548/AET)
Baskı: 29. ATP
B

HE

593

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

Dikkat! cilt tarafından emilir

Difenileter (Buhar)
101-84-8
katı
1
7,1		
A
								

24-26/28-50/53
11

Dikkat! cilt tarafından emilir
Dikkat! cilt tarafından emilir

0,2
310

11-19-36/37-40-66

-

0,01
100

73

HD

sıvı
sıvı

20

E

78-34-2

646-06-0

sıvı

A

1,3-Dioksolan

Dioxathion (ISO)

123-91-1

HD

1,4-Dioksan

B

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

1,1 -Dimetilpropilasetat
625-16-1
sıvı
50
270		
B
								

HB

A

Dikkat! cilt tarafından emilir

Gaz haldeki maddeler için
EMKG geçerli değildir

HB

Dimetilpropan
463-82-1 gaz halde 1000
3000
12-51/53
								

11-38-51/53-65-67

HD

C
A

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

720

11-38-51/53-65-67

23/24/25-40-51/53

N,N-Dimetilizopropilamin
996-35-0
sıvı
1
3,6		
C
								

200

720

25

Dikkat! cilt tarafından emilir
Anne karnındaki çocuğa
zarar verebilir

sıvı

200

5

N,N-Dimetilformamid
68-12-2
sıvı
10
30
61-20/21-36
B
HE
								
								

79-29-8

2,3-Dimetilbutan

sıvı

sıvı

Gaz haldeki maddeler için
EMKG geçerli değildir

75-83-2

Dimetileter
115-10-6 gaz halde 1000
1900
12
								

121-69-7

N,N-Dimetilanilin

2,2-Dimetilbutan

Gaz haldeki maddeler için
EMKG geçerli değildir

Dikkat! cilt tarafından emilir

TG
TG
TG Solunum
Solunum
Cilt
İSD
sınıflandırma
uyarınca
uyarınca

Dimetilamin
124-40-3 gaz halde 2
3,7
12-20-37/38-41
								

N,N-Dimetilasetamid

Tanım

Madde özdeşliği

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

1314-80-3

Difosforpentasülfit

katı		

1

OS’daki İşyeri sınır değeri
(20°C)
agrega ml/m3
mg/m3
durumu (ppm)

11-20/22-29-50

R ibareleri
(67/548/AET)
Baskı: 29. ATP
B
-

97-77-8

katı		

2E
20/22-37-68-48/
23-51/53-63

22-43-48/22-50/53

HC
-

A
C

24-28-50/53

C

594
500

11
11-20-50/53

1,3

22

960

26

sıvı

0,5

-

A
D

HC

B

HE
HD

B
C

Dikkat! cilt tarafından emilir

Dikkat! cilt tarafından emilir
Üreme kabiliyetini olumsuz
etkileyebilir ve anne karnındaki çocuğa zarar verebilir

sıvı

10

10-35
10-20/22-34

2-Etoksi-etanol
110-80-5 viskoz
5
19
60-61-10-20/21/22
C
HE
								
								
								

75-08-1

Etantiyol

sıvı

25
21

10
5

Dikkat! cilt tarafından emilir

64-17-5

Etanol

sıvı
sıvı

-

107-21-1

Etandiol

64-19-7

108-24-7

Asetik asit anhidrit

Asetik asit (Sirke asidi)

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

0,1 E

Enfluran
13838-16-9
sıvı
20
150		
B
								

katı		

Dikkat! cilt tarafından emilir

72-20-8

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

Cilt tarafından emilmez

HD

Endrin (ISO)

Dodekan-1-ol
112-53-8 viskoz
20
155		
B
(Uzun zincirli alkoller) 								

Divanadyumpentaoksit
1314-62-1
katı		
0,05 A
					

Disülfiram

Gaz haldeki maddeler için
EMKG geçerli değildir

TG
TG
TG Solunum
Solunum
Cilt
İSD
sınıflandırma
uyarınca
uyarınca

Diazotoksit
10024-97-2 gaz halde 100
180		
								

CAS No.

Tanım

Madde özdeşliği

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

400

50

50
1500

220

300

595
11-20/21/22-36/37
/38-43

11-36-66-67

10-67

10-67

HC

HA

B
A
C

-

B

Dikkat! cilt tarafından emilir
TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

HC

2-Etilhegzan-1-ol
104-76-7
sıvı
20
110		
B
								

Etilformiat

109-94-4

sıvı

100

310

11-20/22-36/37

A

Dikkat! cilt tarafından emilir
TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

Etil-3-etoksipropionat
763-69-9
sıvı
100
610		
A		
								
								

Dikkat! cilt tarafından emilir
TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

23/24/25-50

11-20

2,2`-(Etilendioksi)dietanol
112-27-6
sıvı
160
1000 E		
A
(Trietilenglikol)								

5

440

Dikkat! cilt tarafından emilir

1

100

HC

sıvı

sıvı

HD

100-41-4

105-39-5

Etilbenzol

Etil-klorasetat

C

Gaz haldeki maddeler için
EMKG geçerli değildir

Dikkat! cilt tarafından emilir

A

Etilamin
75-04-7 gaz halde 5
9,4
12-36/37
								

Etilakrilat
140-88-5
sıvı
5
21
					

sıvı

sıvı

141-78-6

1569-02-4

1-Etoksipropan-2-ol

Etilasetat

sıvı

2-Etoksi-1-metiletilasetat 54839-24-6

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

TG
TG
TG Solunum
Solunum
Cilt
İSD
sınıflandırma
uyarınca
uyarınca

2-(2-Etoksietoksi)etanol
111-90-0
sıvı
6
35		
B
								

R ibareleri
(67/548/AET)
Baskı: 29. ATP

Dikkat! cilt tarafından emilir
Üreme kabiliyetini olumsuz
etkileyebilir ve anne karnındaki çocuğa zarar verebilir

CAS No.

OS’daki İşyeri sınır değeri
(20°C)
agrega ml/m3
mg/m3
durumu (ppm)

2-Etoksietil-asetat
111-15-9
sıvı
5
27
60-61-20/21/22
C
HE
								
								
								

Tanım

Madde özdeşliği

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

2104-64-5

103-11-7

CAS No.
10

katı		

sıvı
0,5 E

82

OS’daki İşyeri sınır değeri
(20°C)
agrega ml/m3
mg/m3
durumu (ppm)

596

110-43-0

106-35-4

Heptan-2-on

Heptan-3-on

sıvı

sıvı
sıvı

Heptan (bütün izomerler)		

500
10

50

2100
47

238

11-38-50/53-65-67
10-20-36

10-20/22

HB
-

A
B
B

Dikkat! cilt tarafından emilir

Dikkat! cilt tarafından emilir
Kanserojen etki şüphesi

Heptaklor (ISO)
76-44-8
katı		
0,5 E
24/25-33-40-50/53
B
HD
								

Dikkat! cilt tarafından emilir
TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

2-26/27/28-33

20/21/22

Halothan
151-67-7
sıvı
5
41		
C
								

0,32

41

Dikkat! cilt tarafından emilir

0,05

10

HE

sıvı

sıvı

HC

Glikoldinitrat

E

98-00-0

628-96-6

Furfurilalkol

B

Gaz haldeki maddeler için
EMKG geçerli değildir
Dikkat! cilt tarafından emilir

Hidrojenflorid
7664-39-3 gaz halde 1
0,83
26/27/28-35
								
								

Dikkat! cilt tarafından emilir

HD

Dikkat! cilt tarafından emilir
TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

Dikkat! cilt tarafından emilir

HE

HC

Florit
16984-48-8
katı		
1 E		
B		
(Flor olarak hesaplanmış)								
								

E

B

B

TG
TG
TG Solunum
Solunum
Cilt
İSD
sınıflandırma
uyarınca
uyarınca

Gaz haldeki maddeler için
EMKG geçerli değildir

21/22-23-68-48/
25-50/53

27/28-50/53

37/38-43

R ibareleri
(67/548/AET)
Baskı: 29. ATP

Flor
7782-41-4 gaz halde 1
1,6
7-26-36
								

Fenthion (ISO)
55-38-9
sıvı
0,017 0,2 E
					

O-Etil-O-4nitrofenilfeniltiofosfonat

2-Etilhegzilakrilat

Tanım

Madde özdeşliği

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

22-24-26-34-50/53

597

Gaz haldeki maddeler için
EMKG geçerli değildir
Gaz haldeki maddeler için
EMKG geçerli değildir

Hidrojenklorid
7647-01-0 gaz halde 2
3
23-35
								

C

Hidrojenbromid
10035-10-6 gaz halde		
6,7
35-37
								

10-48/23-62-67

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

21

Hidrojen azid
7782-79-8
sıvı
0,1
0,18		
D
								

5

Dikkat! cilt tarafından emilir

sıvı

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

-

B

Cilt tarafından emilmez

HD

210

591-78-6

50

HB

HC

B

E

2-Hegzildekan-1-ol
2425-77-6
sıvı
20
200		
B
(Uzun zincirli alkoller)								

sıvı

Hegzan-2-on

23-36/37/38-42/43

22

0,035

111-27-3

0,005

1-Hegzanol
(Uzun zincirli alkoller)

sıvı
11-38-48/20-6265-67-51/53

822-06-0

n-Hegzan
110-54-3
sıvı
50
180
					

Hegzametilen-1, 6diizosiyanat

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

0,2

Hegzadekan-1-ol
36653-82-4
katı
20
200		
A
(Uzun zincirli alkoller)								

0,02

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

sıvı

HD

77-47-4

Hegzakloretan
67-72-1
katı
1
9,8		
A
								

Hegzaklorsiklopentadien

Dikkat! cilt tarafından emilir
Kanserojen etki şüphesi

TG
TG
TG Solunum
Solunum
Cilt
İSD
sınıflandırma
uyarınca
uyarınca

E

R ibareleri
(67/548/AET)
Baskı: 29. ATP
HD

CAS No.

OS’daki İşyeri sınır değeri
(20°C)
agrega ml/m3
mg/m3
durumu (ppm)

1,2,3,4,5,6-Hegzaklorsiklohegzan		
katı		
0,5 E
21-25-40-50/53
B
(α-HCH [2062708, 319-84-6] ile ß-HCH						
[2062713, 319-85-7] teknik karışımı)

Tanım

Madde özdeşliği

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

CAS No.

123-42-2

sıvı

Veri yok
20

0,5
96

5

OS’daki İşyeri sınır değeri
(20°C)
agrega ml/m3
mg/m3
durumu (ppm)

36

21/22-38-41-48/20

R ibareleri
(67/548/AET)
Baskı: 29. ATP
HC
-

D
B

4098-71-9

543-27-1
sıvı

sıvı
0,005

0,2
23-36/37/38-42/43-

0,046

598

123-92-2

sıvı

50
270

HC

E

10-66

B

HA

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15
TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

Kizelgur, yakılmamış
61790-53-2
katı		
4E		
A
								

HC

Kizelgur, yakılmış ve
68855-54-9
katı		
0,3 A		
B
silis dumanı								

C

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

20/21-36

Silis cam
60676-86-0
katı		
0,3 A		
B
								

22

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

5

İzovaleraldehid
590-86-3
sıvı
10
39		
B
								

sıvı

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

109-59-1

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

İzotridecan-1-ol
27458-92-0
sıvı
20
164		
B
(Uzun zincirli alkoller)								

2-İzopropoksi-etanol

İzopropenilasetat
108-22-5
sıvı
10
46		
B
								

İzopentilasetat

-

D

51/53			

11-36/37

1,1

trimetilsiklohegzilizosiyanat					

3-İzosiyanatmetil-3,5,5-

İzobütilklorformiat

Gaz haldeki maddeler için
EMKG geçerli değildir

Dikkat! cilt tarafından emilir

TG
TG
TG Solunum
Solunum
Cilt
İSD
sınıflandırma
uyarınca
uyarınca

İzobütan
75-28-5 gaz halde 1000
2400
12
								

4-Hidroksi-4-metilpentan-2-on

2-(2-(2-Hidroksietoksi)-etil)116230-20-7
-2-aza-bisiklo[2.2.1 ]heptan

Tanım

Madde özdeşliği

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

599

121-75-5

108-31-6

Malathion (ISO)

Maleik asit anhidrit

sıvı
katı

0,1

1

0,41

15E

22-34-42/43

HD

C
B

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

Lityumhidrit
7580-67-8
katı		
0,025E		
C
								
22-50/53

Dikkat! Cilt tehlike grubu,
müstahzarın işaretlemesi
vasıtasıyla belirlenmelidir,
GBF Bölüm 15
Dikkat! Maddeye özgü işyeri
sınır değerleri, TRGS 900,
Bölüm 2.9’da belirtildiği
gibi dikkate alınmalıdır.
İşyeri sınır değeri, GBF’da,
Bölüm 8 altında verilir.

Karbontetraklorid
56-23-5
sıvı
0,5
3,2
					

Hidrokarbon karışımları, 				
1500				
çözücü olarak kullanım				
600				
(Çözücü hidrokarbonlar), 				
200				
katkısız Fraksiyonlar (RCP				
100				
Grupları): C5-C8 Alifatlar								
C9-C15 Alifatlar C7-C8								
Aromatlar C9-C15								
Aromatlar								
								
								

Gaz haldeki maddeler için
EMKG geçerli değildir

Karbonmonoksit
630-08-0 gaz halde 30
35
61-12-23-48/23
								

Dikkat! cilt tarafından emilir
Kanserojen etki şüphesi

Gaz haldeki maddeler için
EMKG geçerli değildir

Karbondioksit
124-38-9 gaz halde 5000
9100		
								

23/24/25-40-48
D
HD
/23-59-52/53			

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

TG
TG
TG Solunum
Solunum
Cilt
İSD
sınıflandırma
uyarınca
uyarınca

Silisik asitler, amorflar
7631-86-9
katı		
4E		
A
								

R ibareleri
(67/548/AET)
Baskı: 29. ATP

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

CAS No.

OS’daki İşyeri sınır değeri
(20°C)
agrega ml/m3
mg/m3
durumu (ppm)

Kuvars camı
7699-41-4
katı		
0,3 A		
B
								

Tanım

Madde özdeşliği

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

CAS No.

OS’daki İşyeri sınır değeri
(20°C)
agrega ml/m3
mg/m3
durumu (ppm)

R ibareleri
(67/548/AET)
Baskı: 29. ATP

108-67-8

Mesitilen

sıvı

sıvı
20

2
100

9,2

600
B

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

63

(2-Metoksimetiletoksi)34590-94-8
sıvı
50
310		
B
propanol (İzomerler karışımı)								

10

Dikkat! cilt tarafından emilir

sıvı

Dikkat! cilt tarafından emilir
Üreme kabiliyetini olumsuz
etkileyebilir ve anne karnındaki çocuğa zarar verebilir.

111-77-3

HD

2-(2-Metoksietoksi)etanol

50

Dikkat! cilt tarafından emilir
Üreme kabiliyetini olumsuz
etkileyebilir ve anne karnındaki çocuğa zarar verebilir.

2-Metoksi-etanol
109-86-4
sıvı
5
16
60-61-10-20/21/22
C
HE
								
								
								

2-Metoksietil-asetat
110-49-6
sıvı
5
25
60-61-20/21/22
C
HE
								
								
								

Cilt tarafından emilmez
Üreme kabiliyetini olumsuz
etkileyebilir ve anne karnındaki çocuğa zarar verebilir.

Metoksi asetik asit
625-45-6
sıvı
5
19
60-61-22-34
C
HD
								
								
								

Dikkat! cilt tarafından emilir

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

HD

B
A

Metoksiklor (DMDT)
72-43-5
katı		
15 E		
A
								

HB

C

Gaz haldeki maddeler için
EMKG geçerli değildir

11-23/24/25-39/
23/24/25

10-37-51/53

36/37/38

Metantiyol
74-93-1 gaz halde 0,5
1
12-23-50/53
								

Metanol
67-56-1
sıvı
200
270
					

137-05-3

Mekrilat

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

TG
TG
TG Solunum
Solunum
Cilt
İSD
sınıflandırma
uyarınca
uyarınca

Mangan ve inorganik
7439-96-5
katı		
0,5 E		
B
bileşikleri								

Tanım

Madde özdeşliği

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

2-Metoksipropilasetat

79-20-9

70657-70-4
sıvı

sıvı

sıvı

sıvı

sıvı

28

5
610

19

5
200

370

270

100

50

OS’daki İşyeri sınır değeri
(20°C)
agrega ml/m3
mg/m3
durumu (ppm)

11-20/21/22-36/
37/38-43

11-36-66-67

61-10-37

61-10-37/38-41

10

10-36

R ibareleri
(67/548/AET)
Baskı: 29. ATP

HE
HA
HC

C
A
C

HE

-

C

-

B
A

601

N-Metilanilin

100-61-8

3000

20

2,2

12-51/53-65-66-67

10-21/22-34-48/20

23/24/25-33-50/53

HD
HD
HA

D
C
A

Dikkat! cilt tarafından emilir

96-34-4

79-22-1

Metil-klor formiat

624-41-9

2-Metilbutilasetat

Metilklorasetat

626-38-0

1-Metilbutilasetat

sıvı

sıvı

sıvı

sıvı

0,2

1

50

50

0,78

4,5

270

270

11-21/22-26-34

10-23/25-37/38-41

10-66

10-66

HA
HA
HB
HD

A
A
C
D

Dikkat! cilt tarafından emilir

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

1000

5

0,5

2-Metilbut-3-in-2-ol
115-19-5
sıvı
0,9
3		
C
								

sıvı

sıvı

sıvı

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

78-78-4

4524-95-2

2-Metilbut-3-en-2-ol
115-18-4
sıvı
0,6
2		
C
								

Metil bütan

2-Metil-2azabisiklo[2.2.1]heptan

Gaz haldeki maddeler için
EMKG geçerli değildir

Dikkat! cilt tarafından emilir

Dikkat! cilt tarafından emilir

TG
TG
TG Solunum
Solunum
Cilt
İSD
sınıflandırma
uyarınca
uyarınca

Metilamin
74-89-5 gaz halde 10
13
12-20-37/38-41
								

Metil akrilat
96-33-3
sıvı
5
18
					

Metilasetat

1589-47-5

107-98-2

2-Metoksipropanol

108-65-6

1-Metoksi-2-propanol

CAS No.

2-Metoksi-1-metiletilasetat

Tanım

Madde özdeşliği

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

sıvı

602
HC

B

11-20-36/37-66

78-83-1

75-65-0

2-Metilpropan-1-ol

2-Metilpropanol-2

katı

sıvı
20

100
62

310

11-20

10-37/38-41-67

HB
-

A
A

Kanserojen etki şüphesi,
cilt tarafından emilmez

Dikkat! cilt tarafından emilir

Dikkat! cilt tarafından emilir

26-36/37/38-40E
HC
42/43-52/53			

83

HB

A

-

11-38-51/53-65-67

HB

HC

B

B

HD

E

10-37

-

B

A

-

B

2-Metil-m91-08-7
sıvı
0,005 0,035
fenilendiizosiyanat					

20

85

720

720

HC

B

Kanserojen etki şüphesi
cilt tarafından emilmez

sıvı

20

200

200

HC

C

26-36/37/38-40-42
E
HC
/43-52/53			

108-10-1

4-Metilpentan-2-on

sıvı

sıvı

sıvı

HB

B		

A

TG
TG
TG Solunum
Solunum
Cilt
İSD
sınıflandırma
uyarınca
uyarınca

4-Metil-m584-84-9
sıvı
0,005 0,035
fenilendiizosiyanat					

108-11-2

4-Metil-pentan-2-ol

96-14-0

11-38-51/53-65-67

107-83-5

2-Metilpentan

210

3-Metilpentan

50

11-37/38-43

sıvı

80-62-6

10-20

Metilmetakrilat

95
12-24/25-26-37/
38-41-42/43-63

20

10-36/37

12-20/22-36/37

20-36/37/38-42/43

Metil izosiyanat
624-83-9
sıvı
0,01
0,024
					

110-12-3

5-Metilhegzan-2-on

10

53

120

sıvı

50

sıvı

107-31-3

Metilformiat

R ibareleri
(67/548/AET)
Baskı: 29. ATP
11-38-51/53-65-67

28		

810

5-Metil-3-heptanon		

6

200

0,05

sıvı

sıvı

OS’daki İşyeri sınır değeri
(20°C)
agrega ml/m3
mg/m3
durumu (ppm)

katı		

101-68-8

25639-42-3

108-87-2

CAS No.

4,4’-Metilendifenildiizosiyanat

Metiksiklohegzanol,
teknik karışım

Metilsiklohegzan

Tanım

Madde özdeşliği

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

134-32-7

katı

0,17

1E

36

20-36/37/38-4252/53

22-51/53

10-20/21/22-34

HC
HB

B

603
sıvı

0,07

katı		

0,05 E
0,5

79-24-3
92

310

10-20/21/22

10-20/22

HC

A
B

Dikkat! cilt tarafından emilir

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

25

100

Oktadekan-1-ol
112-92-5
katı
20
224		
A
(Uzun zincirli alkoller)								

sıvı

sıvı

Gaz haldeki maddeler için
EMKG geçerli değildir

108-03-2

Dikkat! cilt tarafından emilir
Kanserojen etki şüphesi

23/24/25-40-48/
D
HD
23/24-51/53-62			

Dikkat! cilt tarafından emilir
Dikkat! cilt tarafından emilir

HE
HE

C

25-27-51/53

26/27/28-50

D

Dikkat!
Asitlerle teması halinde çok
zehirli gazlar yayar.

Dikkat! cilt tarafından emilir

Norfluran
811-97-2 gaz halde 1000
4200		
								

1-Nitropropan

Nitroetan

Nitrobenzol
98-95-3
sıvı
0,2
1
					

62-74-8

54-11-5

Sodyumflorasetat

Nikotin

Sodyum azid
26628-22-8
katı		
0,2
28-32-50/53
B
								
								

1,5-Naftilen diizosiyanat
3173-72-6
katı		
0,05
					

1-Naftilamin

10

C

Dikkat! cilt tarafından emilir
Dikkat! cilt tarafından emilir
ve cilt hassaslaştırıcıdır

sıvı

27/28-50/53

36/38

HD

110-91-8

0,093

80

B

Morfolin

0,01

19

Naled
300-76-5
katı		
1E
21/22-36/38-50
B
HC
								

sıvı

sıvı

Dikkat! cilt tarafından emilir

7786-34-7

872-50-4
HE

Mevinfos (ISO)

N-Metil-2-pirrolidon
(Buhar)

Dikkat! cilt tarafından emilir

TG
TG
TG Solunum
Solunum
Cilt
İSD
sınıflandırma
uyarınca
uyarınca

E

R ibareleri
(67/548/AET)
Baskı: 29. ATP
HB

CAS No.

OS’daki İşyeri sınır değeri
(20°C)
agrega ml/m3
mg/m3
durumu (ppm)

B

Tanım

Madde özdeşliği

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

CAS No.
sıvı

500

2400

OS’daki İşyeri sınır değeri
(20°C)
agrega ml/m3
mg/m3
durumu (ppm)

11-38-50/53-65-67

R ibareleri
(67/548/AET)
Baskı: 29. ATP
A

HB

604
sıvı
sıvı

628-63-7

620-11-1

Pentilasetat

3-Pentilasetat

sıvı
sıvı

109-66-0

123-54-6

Pentan

Pentan-2,4-dion
(Asetilaseton)

1000

50

50

30

3000

270

270

126

12-51/53-65-66-67

10-66

10-66

10-22

HA
HA

B

Pentaboran
19624-22-7
sıvı
0,005 0,013		
E
								

B

HD

E

24-26/28-48/
25-50/53

Paration (ISO)
56-38-2
sıvı
0,008 0,1 E
					

-

HD

C

24/25-26-36/37/
38-48/25-50/53

67 E

Parakuat diklorid
1910-42-5
katı		
0,1 E
					

katı		

21/22
22

HA

-

A

25639-42-3

Oksidipropanol
(Dipropilenglikol)

1E
44

B

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

-

10

A

Dikkat! cilt tarafından emilir

HC

B
B

sıvı

katı		

144-62-7

111-46-6

Oksal asit

2,2’-Oksidietanol

Dikkat! cilt tarafından emilir

Dikkat! cilt tarafından emilir

Dikkat! cilt tarafından emilir

HD

A

2E

34

katı		

7664-38-2

Ortofosfor asit

Dikkat! cilt tarafından emilir

HD

22-23/24-34-4350/53

2-Oktil-2H-izotiazol-3-on 26530-20-1
sıvı
0,006 0,05 E
					

E

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

TG
TG
TG Solunum
Solunum
Cilt
İSD
sınıflandırma
uyarınca
uyarınca

Oktan-1-ol
111-87-5
sıvı
20
106		
B
(Uzun zincirli alkoller)								

Oktan (Trimetilpentan		
izomerleri dışında bütün
izomerler)

Tanım

Madde özdeşliği

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

CAS No.

OS’daki İşyeri sınır değeri
(20°C)
agrega ml/m3
mg/m3
durumu (ppm)

605
250

10-36/37-51/53

-

7723-14-0

katı		

0,01 E

11-16-52/53

D

-

1314-56-3

7719-12-2

10025-87-3

Fosforpentoksit
(Ortofosfor asit olarak)

Fosfortriklorid

Fosforiltriklorid

sıvı

sıvı

0,2

0,5

katı		

1,3

2,8

2E

14-22-26-35-48/23

14-26/28-35-48/20

35

HE
HE
HE

A
D
D

Fosforpentaklorit
10026-13-8
katı		
1E
14-22-26-34-48/20
B
HD
								

Fosfor, beyaz/sarı

Dikkat! Fosforpentaklorit su
ile şiddetli reaksiyona girer

Gaz haldeki maddeler için
EMKG geçerli değildir

50

Fosfin
7803-51-2 gaz halde 0,1
0,14
12-17-26-34-50
								

sıvı

Gaz haldeki maddeler için
EMKG geçerli değildir

98-83-9

Fosgen
75-44-5 gaz halde 0,02
0,082 26-34
								

2-Fenilpropen

B

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

Fenilfosfin
638-21-1
katı
0,01
0,05		
D
								

23/24/25-36-4350/53

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

sıvı

Fenilizosiyanat
103-71-9
sıvı
0,01
0,05		
E
								

122-99-6

p-Fenilendiamin
106-50-3
katı		
0,1 E
					

2-Fenoksietanol

Dikkat! cilt tarafından emilir

Dikkat! cilt tarafından emilir

Dikkat! cilt tarafından emilir

HC

22-36

HD

HD

110

C

TG
TG
TG Solunum
Solunum
Cilt
İSD
sınıflandırma
uyarınca
uyarınca

B

20

23/24/25-3448/20/21/22-68

R ibareleri
(67/548/AET)
Baskı: 29. ATP

C

		 (Buharlar)

Fenol
108-95-2
(katı)
2
7,8
		 piyasada			
		 sıvı halde

Tanım

Madde özdeşliği

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

606

2-(Propiloksi)etanol

2807-30-9

sıvı

20

86

21-36

B

Dikkat! cilt tarafından emilir

A

HD

Dikkat! cilt tarafından emilir

Dikkat! cilt tarafından emilir
TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

25-50/53

B

HD

(2-Propiloksi)etilasetat
20706-25-6
sıvı
20
120		
B		
								
								

2E

A
C

HC

katı		

31

114-26-1

10

Propoksur (ISO)

sıvı

34

11-36-67

79-09-4

500

Propiyon asidi

200
10-23/24/25-3451/53

sıvı

Prop-2-in-1-ol
107-19-7
sıvı
2
4,7
					

67-63-0

Dikkat! cilt tarafından emilir
TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

Propan-1,2-diol dinitrat
6423-43-4
sıvı
0,05
0,34		
E		
								
								

Propan-2-ol

Gaz haldeki maddeler için
EMKG geçerli değildir

Propan
74-98-6 gaz halde 1000
1800
12
								

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

Portland çimentosu (Toz) 65997-15-1
katı		
5E		
A
								

HD

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

C

Polietilen glikol 600		
katı		
1000 E		
A
(PEG 600)								

34-42/43-52/53

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

0,1

TG
TG
TG Solunum
Solunum
Cilt
İSD
sınıflandırma
uyarınca
uyarınca

Polietilen glikoller (PEG) 		
sıvı
60-120 1000 E		
A
(orta mol kütlesi 200 - 400) 								

katı		

R ibareleri
(67/548/AET)
Baskı: 29. ATP
TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

110-85-0

CAS No.

OS’daki İşyeri sınır değeri
(20°C)
agrega ml/m3
mg/m3
durumu (ppm)

Platin (Metal)
7440-06-4
katı		
1 E		
B
								

Piperazin

Tanım

Madde özdeşliği

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

CAS No.

OS’daki İşyeri sınır değeri
(20°C)
agrega ml/m3
mg/m3
durumu (ppm)

R ibareleri
(67/548/AET)
Baskı: 29. ATP

1

2,6

0,1 E

0,1
8-35

26/27/28-33-50/53

23-33-50/53

1		
HE
HE

E
C
C

-

B

607

-

c

100-42-5

3689-24-5

sıvı

sıvı

86

0,0075 0,1

20

27/28-50/53

10-20-36/38

HB
HE

B
E

TEPP (ISO)

2,4,5-T

107-49-3

93-76-5
sıvı

0,005

katı		

0,06

10 E

27/28-50

22-36/37/38-50/53

HC
HE

A
E

Sülfürildiflorid
2699-79-8 gaz halde 2,26
10
23-48/20-50
								

Sulfotep (ISO)

Stirol

Dikkat! cilt tarafından emilir

Dikkat! cilt tarafından emilir

Gaz haldeki maddeler için
EMKG geçerli değildir

Dikkat! cilt tarafından emilir

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

23/25-33-50/53

-

c

Gümüş bileşikleri, 		
katı		
0,01 E		
D
inorganik 								

0,05 E

23/25-33-53

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

katı		

Selenyum bileşikleri, 		
inorganik

0,05 E

Gaz haldeki maddeler için
EMKG geçerli değildir

Dikkat! cilt tarafından emilir

Dikkat! cilt tarafından emilir

Gümüş
7440-22-4
katı		
0,1 E		
c
								

katı		

7782-49-2

Selenyum

Kükürthegzaflorid
2551-62-4 gaz halde 1000
6100		
								

7697-37-2

sıvı

0,01

Nitrik asit

sıvı

katı		

katı		

7439-97-6

3811-73-2
15922-78-8

Cıva bileşikleri, inorganik		

Cıva

Piridin-2-tiyol-1-oksit,
Sodyum tuzu

Dikkat! Ham ekstre cildi
hassaslaştırır

TG
TG
TG Solunum
Solunum
Cilt
İSD
sınıflandırma
uyarınca
uyarınca

Piretrum (temizlenmiş
8003-34-7 viskoz
0,07
1E
20/21/22-50/53
D
HC
ham ekstre)								

Tanım

Madde özdeşliği

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

608
2

HC
HB
HE
HB

B
A
E
D

HE

B

E

C

20/22-36/38-4348/22-50/53
11-38-48/20-63
-65-67

Thiram
137-26-8
katı		
1E
					

Toluol
108-88-3
sıvı
50
190
					

HC
HD

B
B

Tetrametilsüksinitril
3333-52-6
katı		
1		
B
								

0,3

10-26-37/38-41

sıvı

Tetrametil ortosilikat

681-84-5

61-26/27/28-3362-50/53

11-19-36/37

Kurşun tetrametil
75-74-1
sıvı
0,005 0,05
(Pb olarak hesaplanmış)					

150

11-20/22-36/37/
38-51/53

50

3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,777-73-6
katı
0,5
2,7
metanointler					

sıvı
11-20/21/22-36/
38-52/58

109-99-9

61-26/27/28-33-6250/53

26/27-51/53

Tetrahidrotiyofen
110-01-0
sıvı
50
180
					

Tetrahidrofuran

Kurşun tetraetil
78-00-2
sıvı
0,0073 0,05
(Pb olarak hesaplanmış)					

7

Dikkat! cilt tarafından emilir

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

Dikkat! cilt tarafından emilir

Dikkat! cilt tarafından emilir

Dikkat! cilt tarafından emilir

Dikkat! cilt tarafından emilir

1

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

sıvı

HE

79-34-5

Tetradekanol
112-72-1
katı
20
178		
A
(Uzun zincirli alkoller) 								

1,1,2,2-Tetrakloretan

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

TG
TG
TG Solunum
Solunum
Cilt
İSD
sınıflandırma
uyarınca
uyarınca

Tetraklor-1,2-difloretan
76-12-0
katı
200
1700		
A
(R112) 								

R ibareleri
(67/548/AET)
Baskı: 29. ATP
TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

CAS No.

OS’daki İşyeri sınır değeri
(20°C)
agrega ml/m3
mg/m3
durumu (ppm)

1,1,1,2-Tetraklor-2,276-11-9
katı
200
1700		
A
difloretan (R112a) 								

Tanım

Madde özdeşliği

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

609

1,2,4-Triklorbenzol

120-82-1

sıvı

0,5

3,8

22-38-50/53

HB

Dikkat! cilt tarafından emilir
TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

A veya C		
Triklorbenzol (1,2,412002-48-1
katı
5
38		
Triklorbenzol dışında		 veya sıvı						
bütün izomerler)								

D

Dikkat! cilt tarafından emilir

HC

E
21-25-36/38-48/
23/25-50/53

Tributilkalay naftenat
85409-17-2
sıvı
0,0021 0,05
(TBTO olarak, Bis					
(tributilkalay)oksit yerine)

HC

E

21-25-36/38-48/
23/25-50/53

Tributilkalay metakrilat
2155-70-6
sıvı
0,0021 0,05
(TBTO olarak, Bis					
(tributilkalay)oksit yerine)

HC

E

21-25-36/38-48/
23/25-50/53

Tributilkalay linoleat
24124-25-2
sıvı
0,0021 0,05
(TBTO olarak, Bis					
(tributilkalay)oksit yerine)

HC

E

21-25-36/38-48/
23/25-50/53

Tributilkalay florid
1983-10-4
sıvı
0,0021 0,05
(TBTO olarak, Bis					
(tributilkalay)oksit yerine)

HC

21-25-36/38-48/
23/25-50/53

Tributilkalay klorid
1461-22-9
sıvı
0,0021 0,05
(TBTO olarak, Bis					
(tributilkalay)oksit yerine)

Dikkat! cilt tarafından emilir

Dikkat! cilt tarafından emilir

Dikkat! cilt tarafından emilir

Dikkat! cilt tarafından emilir

Dikkat! cilt tarafından emilir

E

21-25-36/38-48/
23/25-50/53

Tributilkalay benzoat
4342-36-3
sıvı
0,0021 0,05
(TBTO olarak, Bis					
(tributilkalay)oksit yerine)

HC

21-25-36/38-48/
23/25-50/53

Tri-n-butilkalay bileşikleri		
sıvı
0,0021 0,05
(TBTO olarak, Bis					
(tributilkalay)oksit yerine)

Dikkat! cilt tarafından emilir

TG
TG
TG Solunum
Solunum
Cilt
İSD
sınıflandırma
uyarınca
uyarınca

E

R ibareleri
(67/548/AET)
Baskı: 29. ATP
HC

CAS No.

OS’daki İşyeri sınır değeri
(20°C)
agrega ml/m3
mg/m3
durumu (ppm)

E

Tanım

Madde özdeşliği

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

76-06-2

sıvı

0,1

0,68

22-26-36/37/38

D
HB

610
sıvı
sıvı

1
11

4,2

11-20/21/22-35

50		

HE
HC

C
B

0,1 E

2,4,6-Trinitrotoluol (ve
118-96-7
katı
0,011 0,1
teknik karışımlar					
halindeki izomerler)

katı		

2-23/24/25-3351/53

2-4-23/24/25

88-89-1

2,4,6-Trinitrofenol
(Pikrin asidi)

11

21/22-36/37-40

2

78-59-1

3,5,5-Trimetilsiklohegz2-enon

sıvı

10-20-36/37/
38-51/53

1,2,4-Trimetilbenzol
95-63-6
sıvı
20
100
					

HB
HD
HD
HD

B
C
C
C

1,2,3-Trimetilbenzol
526-73-8
sıvı
20
100		
B
								

121-44-8

126-71-6

Trietilamin

Triizobutilfosfat

1,1,2-Triklortrifloretan
76-13-1
sıvı
500
3900		
A
(R 113) 								

Triklor nitro metan

20-59

Dikkat! cilt tarafından emilir

Dikkat! cilt tarafından emilir

Dikkat! cilt tarafından emilir

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

Dikkat! cildi hassaslaştırıcı

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

Dikkat! cilt tarafından emilir
kanser yapıcı etki şüphesi

1100

Triklormetan (Kloroform)
67-66-3
sıvı
0,5
2,5
22-38-40-48/20/22
D
HD
								

200

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

sıvı

Triklorflormetan (R 11)
75-69-4
sıvı
1000
5700		
A
								

71-55-6

Dikkat! cilt tarafından emilir
kanser yapıcı etki şüphesi

1,1,1-Trikloretan

A

TG
TG
TG Solunum
Solunum
Cilt
İSD
sınıflandırma
uyarınca
uyarınca

Dikkat! cilt tarafından emilir

R ibareleri
(67/548/AET)
Baskı: 29. ATP
-

CAS No.

OS’daki İşyeri sınır değeri
(20°C)
agrega ml/m3
mg/m3
durumu (ppm)

1,1,2-Trikloretan
79-00-5
sıvı
10
55
20/21/22-40-66
B
HD
								

Tanım

Madde özdeşliği
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108-05-4

CAS No.
sıvı

5

18

OS’daki İşyeri sınır değeri
(20°C)
agrega ml/m3
mg/m3
durumu (ppm)

11

R ibareleri
(67/548/AET)
Baskı: 29. ATP
C
-

7440-67-7

katı		

1E

15-17

B

A

HC

çözünmeyen bileşikleri 								

Zirkonyum ve suda

10-20/21-38

solunum yollarını hassaslaştırır

Dikkat! Bu madde cildi ve

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

440

Kalay(IV) bileşikleri, 		
katı		
2E		
A
inorganik								

100

Dikkat! cilt tarafından emilir

sıvı

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

1330-20-7

HC

Ksilol (bütün izomerler)

Kalay(II) bileşikleri, 		
katı		
8E		
A
inorganik								

TG Cilt için bkz. üretici
sınıflandırması, GBF Bölüm 15

TG
TG
TG Solunum
Solunum
Cilt
İSD
sınıflandırma
uyarınca
uyarınca

Viniltoluol
25013-15-4
sıvı
100
490		
A
(bütün izomerler)								

Vinilasetat

Tanım

Madde özdeşliği
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EK 5
Yayımlanan Koruma Kılavuzlarına Genel Bakış
Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği’nin kimya endüstrisindeki küçük ve
orta ölçekli işletmelerde (KOBİ) uygulanmasına yönelik bir destek olarak,
bir araştırma projesi çerçevesinde, tehlikeli maddelerle düzenli olarak
tekrarlanan çalışmaların tasarlanması için model çözümler geliştirilmiştir.
Bu proje, Federal İş Güvenliği ve İş Sağlığı Kurumu (BAuA) ve Kimya Endüstrisi Meslek Sendikası (BG Chemie) tarafından ortaklaşa yürütülmüştür.
EMKG Sürüm 2.0 ile Temel İlkeler (Solunum ve Cilt),
Tozlu İşyerleri (Solunum) ve Genişletilmiş Önlem Gereksinimi (Cilt) konularına yönelik olarak, üç yeni Koruma Kılavuzu geliştirilmiştir.
Bahsi geçen koruma kılavuzları, örneğin tartma, aktarma gibi tipik, günlük
yaşamda tekrarlanan iş akışlarını tanımlamaktadırlar. Bunlar, tehlikeli maddelerle yapılan çalışmalarda iyi bir pratiği tanımlamakta ve çalışanların risk altına girmesinin nasıl önlenebileceğini ya da minimum düzeye
indirilebileceğini gösterirler.
Risklerin önlenmesi için sürekli uygulanması gereken Temel İlkeler
(Koruma Sınıfı 1 Önlemleri, 100 Serisi)
NUMARA

AÇIKLAMA

100

Genel Havalandırma – Asgari Talepler

101

Genel Depolama – Asgari Talepler

102

Dökme Ürünlerin Depolanması

110

Organizasyon ve Hijyen Önlemleri “Solunum” – Temel İlkeler

120

Organizasyon ve Hijyen Önlemleri “Cilt” – Temel İlkeler

612

Yeni

Yeni
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Çalışma yönteminin tasarlanmasına yönelik Temel Önlemler (Koruma
Sınıfı 2 emisyon azaltıcı önlemlerinin uygulanması, 200 Serisi)
NUMARA

AÇIKLAMA

100

Genel Havalandırma – Asgari Talepler

200

Lokal Emme Sistemi

201

Çeker ocaklar

203

Emme kabini

204

Ayırıcı sistemden toz alma

205

Konveyör üzerinden taşıma

206

Çuvalların doldurulması

208

Çuvalların boşaltılması

210

Çuvallardan ya da küçük fıçılardan kazanların doldurulması

211

Konteynırların doldurulması ve boşaltılması (IBC) (Katı maddeler)

212

Varillerin doldurulması

213

Varil pompası aracılığıyla varillerin boşaltılması

214

Katı maddelerin tartılması

215

Katı maddelerin başka katı maddelerle ya da sıvılarla karıştırılması

217

Sıvıların variller v.b. içersinde başka sıvılarla ya da katı maddelerle
karıştırılması

222

Elektrostatik kaplama

223

Lamine etme

228

Kurutma dolabı (Kabinli ya da tepsili kurutucu)

230

Pelet üretimi

240

Tozlu işyerleri temel ilkeleri

Yeni

250

Genişletilmiş önlem gereksinimi “Cilt”

Yeni
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Yüksek risk durumunda Tamamlayıcı Koruyucu Önlemler (Koruma
Sınıfı 3’e dahil olan bir kapalı sistemin kullanılması, 300 Serisi)
NUMARA

AÇIKLAMA

300

Kapalı Sistem

301

Eldivenli Kabinler (glove box)

305

Varil Doldurma

306

Varil Boşaltma

307

IBC konteynırların doldurulması ve boşaltılması (Katı maddeler)

308

IBC konteynırların doldurulması ve boşaltılması (Sıvılar)

310

Tankerli araçların doldurulması ve boşaltılması

312

Sıvıların pompalanması

614
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3. Kimya işletmelerinde tehlikeli maddelerle sıkça yapılan faaliyetler
için koruma kılavuzları
İlgili koruma derecesine koordinasyonla birlikte, koruma kılavuzlarının listesi:
Koruma kılavuzları serisi 100 (Koruma Derecesi 1 önlemleri)
NUMARA

TANIM

100

Genel havalandırma - Asgari koşullar

101

Genel depolama - Asgari koşullar

102

Dökme ürünlerin depolanması

110

“Solunum” ile ilgili organizasyon ve hijyen önlemleri

120

“Cilt” ile ilgili organizasyon ve hijyen önlemleri

Koruma kılavuzları serisi 200 (Koruma Derecesi 2 önlemleri)
NUMARA

TANIM

200

Lokal hava emiş (Yerel hava emiş)

201

Çeker ocaklar

203

Emme kabini

204

Ayırıcı sistemden toz alma

205

Konveyör üzerinden taşıma

206

Çuvalların doldurulması

208

Çuvalların boşaltılması

210

Çuvallardan ya da küçük fıçılardan kazanların doldurulması

211

Konteynırların doldurulması ve boşaltılması

212

Varillerin doldurulması

213

Varil pompası aracılığıyla varillerin boşaltılması

214

Katı maddelerin tartılması

215

Katı maddelerin başka katı maddelerle ya da sıvılarla karıştırılması

217

Sıvıların variller v.b. içersinde başka sıvılarla ya da katı maddelerle
karıştırılması

222

Elektrostatik kaplama

223

Lamine etme (Parti)

228

Kurutma dolabı (Kabinli ya da tepsili kurutucu)

230

Pelet üretimi

240

Tozlu işyerleri

250

Gelişmiş önlem gereksinimi, “Cilt”
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Koruma kılavuzları serisi 300 (Koruma Derecesi 3 önlemleri)
NUMARA

TANIM

300

Kapalı sistem

301

Eldivenli kabinler (glove box)

305

Varil doldurma

306

Varil boşaltma

307

IBC konteynırların doldurulması ve boşaltılması (Katı maddeler)

308

IBC konteynırların doldurulması ve boşaltılması (Sıvılar)

310

Tankerli araçların doldurulması ve boşaltılması

312

Sıvıların pompalanması
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1

Koruma Kılavuzu 100
Koruma Sınıfı 1
Önlemleri

Genel Havalandırma
Asgari Talepler

100

Çalışma yönteminin tasarlanması
• Gerekli olan ortam havası dahil, iyi bir genel havalandırma sağlanmalıdır. Burada kapılar, pencereler aracılığıyla doğal bir havalandırma ya da havanın elektrikli bir vantilatörle içeriye veya dışarıya
sevk edildiği teknik bir havalandırma söz konusu olabilir.
• Bir mağaza ya da bürodaki çalışma alanlarında, toz partikülleri ve
temizlik maddelerinin buharlarına bağlı risklerin önlenmesi veya
kabul edilebilir bir ölçüye düşürülmesi için normal olarak doğal havalandırma yeterlidir.
• Bir fabrika hangarındaki çalışma alanlarında, kirlenen havayı dışarıya emmek ve bunu temiz hava ile değiştirmek için, prensip olarak
teknik havalandırma gereklidir. Bu işlem, havayı dışarı emen ya da
içeriye sevk eden, duvara tespit edilmiş bir vantilatörle gerçekleştirilebilir. Havalandırma işlemi, çatıdaki havalandırma kiremidi,
ızgara, lameller yardımıyla veya daha masraflı bir hava besleme ve
tahliye sistemi yardımıyla gerçekleştirilebilir.
• Temiz havanın kontamine olmuş bir kaynaktan gelmemesi sağlanmalıdır.
• Toz partikülleri ya da buhar içeriğinin düşürülmesi ve bunların dışarıya atılabilmesi için, yeterince temiz havanın girmesi sağlanmalıdır. Saat başına 2 ila 5 kez hava değişimi olması tavsiye edilmektedir. Çözücü maddelerin geniş yüzeyli tatbik edilmesi halinde (örn.
cilaların, yapıştırıcıların v.b. sürülmesi), en azından 5 misli hava
değişimi (pencereler/kapılar açık halde) elde edilmelidir.
• Dışarı verilen atık havanın kapılardan, pencerelerden ve diğer girişlerden uzakta bir yere sevk edilmelidir.
• Toz söz konusu olduğu durumlarda, temiz filtrelenmiş hava, çalışma
alanına geri gönderilebilir.
• Buharlarda prensip olarak havanın geri döndürülmesi tavsiye edilmemektedir.
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• Havanın tekrar içeriye sevk edilmesi durumunda, temiz bir hava
olması ve ilk önce çalışanlara, daha sonra çalışma prosesi boyunca
ilerleyerek, emme noktasına doğru gitmesi sağlanmalıdır.
• Çalışanların klima tesisatları ya da mekanik havalandırma sistemlerinden kaynaklanan rahatsız edici hava akımına maruz kalmamaları
sağlanmalıdır.
Bakım ve etkinlik kontrolü, işler halde tutma
• Ayda bir kez havalandırma tesisatının hasar belirtileri açısından
gözle kontrolü yapılmalıdır.
• Her 2 yılda bir havalandırma tesisatı muayene edilmeli ve performans standartlarıyla karşılaştırılmalıdır.
• Ayda bir kez havalandırma tesisatının hasar belirtileri açısından
gözle kontrolü yapılmalıdır.
• Her 2 yılda bir havalandırma tesisatı muayene edilmeli ve performans standartlarıyla karşılaştırılmalıdır.
Diğer talepler
•

Uygulama yönergelerinin genel önlemlerine
uyulmalıdır.

•

Mekan havası
aracılığıyla
doğrudan sağlık
risklerine
yol
açabilecek havalandırma tekniğiyle ilgili sistemler içerisindeki birikintiler
ve kirler, derhal
uzaklaştırılmalıdır.
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İşletme talimatına neler dâhildir?
• Mekanın iyi havalandırılmasını, hava tahliye ve havalandırma sistemlerinin açık ve çalışır durumda olmasını sağlayın.
• Kullanılan bütün cihazları sızdırmazlık, aşınma ya da fonksiyon eksikliği belirtileri açısından kontrol edin. Eksiklikleri derhal amirinize bildirin. Tereddüt halinde çalışmaya devam etmeyin!
• Bir şeyler yemeden, içmeden ve tuvalete gitmeden önce ve sonra
ellerinizi yıkayın.
• Cildi temizlemek için çözücü maddeler kullanmayın.
• Dökülen tehlikeli maddeleri derhal uzaklaştırın: Sıvıları çektirin ya
da emdirerek çektirin/absorbe ettirin (granüllerle, paspasla ya da
kimyasal bağlayıcılarla); tozlarda süpürge ya da basınçlı hava kullanmayın, aksine taleplere uygun bir endüstriyel elektrik süpürgesi
kullanın veya nemli bezle silin. Dökülen tehlikeli maddelerin nasıl
tasfiye edilecekleri ayrıca belirtilmiş olmalıdır (bkz. Güvenlik Bilgi
Formu).
• Kullanıma sunulan kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılacağına, düzenli tutulacağına ve usulüne uygun depolanacağına ilişkin
talimatlara uyun.

619

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

1

Koruma Kılavuzu 101
Koruma Sınıfı 1
Önlemleri

Genel Depolama
Asgari Talepler

101

Çalışma yönteminin tasarlanması
• İşyerinde, yalnızca günlük çalışma/günlük üretim süreci için gerekli
olan miktarda tehlikeli maddeyi hazır bulundurun.
• Kolaylıkla anlaşılır bir depolama yapmaya özen gösterin, bunun için
depolamaya özgü bir alan belirleyin ve belirgin bir işaretleme yapın.
• Bu alanın geniş, düzenli, iyi aydınlatılmış ve havalandırılıyor olmasını sağlayın.
• Dökülen tehlikeli maddeleri kolaylıkla uzaklaştırabilmek için yeterli
yer olmasını sağlayın.
• Kullanılmaya başlanmış olanlar da dahil, bütün kapları işaretleyin.
• Zeminler sızdırmaz olmalı, sıvılara dayanıklı ve kolay temizlenebilir
olmalıdır.
• Yanıcı sıvıların depolanması sırasında, gerekirse işletme güvenliği
yönetmeliğine ve patlamadan korunma direktifine uyulmalıdır.
• Örneğin boş ambalajlar da dahil, kolay alevlenir malzemeler ayrı
bir mekanda, oksitleyici/yangını teşvik edici tehlikeli maddeler,
özel olarak bu iş için öngörülmüş mekanlarda depolanmalıdır.
• Kimyasal madde tedarikçilerinden hangi kimyasalların birbirinden
ayrı depolanması gerektiği, gerektiğinde kimyasalların birlikte depolanmasına ilişkin VCI Konsepti hakkında uzman tavsiyesi isteyin.
Daha küçük tehlikeli madde kapları
• Daha küçük tehlikeli madde kaplarını uygun, sağlam depolama dolaplarında muhafaza edin.
• Dökülen tehlikeli maddelerin daha kolay toplanabilmesi ve temizleme işleminin kolaylaştırılabilmesi için, zemin kısmı çıkarılabilir
dolaplar kullanın.
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•

Birbirleriyle
kolay tepkimeye girebilecek tehlikeli maddeleri
ayrı dolaplarda muhafaza
edin.

•

Alevlenebilir
maddelerin
buzdolaplarında
depolanması sırasında, patlama korumalı
buzdolaplarını
kullanma zorunluluğunu
kontrol edin,
gerekecek
olursa patlama korumalı buzdolapları kullanın.

Çuvallar ve variller
• Örneğin tekneli paletler kullanmak ya da bordürleri olan alanlarda
depolamak suretiyle, dökülen tehlikeli maddelerin toplanabilmesini sağlayın.
• Kolaylıkla kimyasal reaksiyonların meydana gelebileceği tehlikeli
maddeler, birbirlerinden en az 3 metre uzakta muhafaza edilmelidir.
Silolar
• Siloların doldurulması sırasında yer değiştiren hava, bir toz filtresi
üzerinden tahliye edilmelidir.
• Silo, örn. forkliftler aracılığıyla meydana gelebilecek hasarları önlemek için, çarpma koruması ile emniyete alınmalıdır.
• İkmal hatları spesifik olarak işaretlenmelidir.
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• Yanıcı katı maddelerde patlamadan korunma önlemlerinin gerekliliği kontrol edilmelidir (Topraklama, basınç düşürme). Gerekecek
olursa bir uzmana danışılmalıdır.
IBC’ler (intermediate bulk Containers) ve depolama tankları
• Dökülen sıvıların etrafa yayılmasını önleyin. Biriktirme hacmi, toplam depolama miktarının veya en büyük kabın istiap haddinin %10’u
kadar olmalıdır.
Bakım ve etkinlik kontrolü, işler halde tutma
• Depolama tanklarının ve siloların bakım onarım çalışmaları ile içerisinde araçla dolaşma için izin belgesi prosedürü uygulamaya konulmalıdır, örn. temizlik ya da yıkama için özel yöntemler gibi.
• Depolama alanı en azından haftada bir kez kontrol edilmelidir. Sızdırma ve hasar belirtilerine dikkat edilmelidir.
Diğer talepler
• Uygulama yönergelerinin genel önlemlerine uyun.
• Hasar gören ya da sızdıran ambalajları ve kapları ana depolama alanından ayırın, ambalajı ya da kabı yenileyin ya da bunların güvenli
bir şekilde tasfiye edilmesini sağlayın.
• Örneğin sigara içme, elektrikli cihazlar, araçlar ve akü şarj aletleri
gibi ateşleme kaynaklarının yalnızca patlamadan korunma direktifine uyularak depolama alanına sokulmasını sağlayın.
İşletme talimatına neler dahildir?
• Havalandırma tesisatının açılmış ve çalışır durumda olmasını sağlayın.
• Malzemeleri asla havalandırma şaftları, ızgaralar v.b. üzerinde depolamayın. Tehlikeli madde kaplarıyla çalışırken, tehlikeli maddenin dökülmesini önlemek için, daima dikkatli olun.
• Depolama alanını sızdırma, aşınma ya da hasar belirtileri açısından
kontrol edin. Eksiklikleri derhal amirinize bildirin. Tereddüt halinde
çalışmaya devam etmeyin!
• Çuvalları ve varilleri aktarmak için, kaldırma ve taşıma araçları kullanın.
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• Fıçıları daima temiz ve kapalı tutun.
• Dökülen tehlikeli maddeleri derhal uzaklaştırın: Sıvıları çektirin ya
da emdirerek çektirin/absorbe ettirin (granüllerle, paspasla ya da
kimyasal bağlayıcılarla); tozlarda süpürge ya da basınçlı hava kullanmayın, aksine taleplere uygun bir endüstriyel elektrik süpürgesi
kullanın veya nemli bezle silin. Dökülen tehlikeli maddelerin nasıl
tasfiye edilecekleri ayrıca belirtilmiş olmalıdır (bkz. Güvenlik Bilgi
Formu).
• Bir şeyler yemeden, içmeden ve tuvalete gitmeden önce ve sonra
ellerinizi yıkayın.
• Cildi temizlemek için çözücü maddeler kullanmayın.
• Kullanıma sunulan kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılacağına, düzenli tutulacağına ve usulüne uygun depolanacağına ilişkin
talimatlara uyun.
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1

Koruma Kılavuzu 102
Koruma
derecesi 1
önlemleri

Dökme ürünlerin depolanması
Asgari Talepler

102

Çalışma yönteminin tasarlanması
• Çalışma alanına yalnızca yetkili kişiler girebilir.
• Depo hangar girişleri, mümkün olduğunca ana rüzgar yönüne bakmamalıdır.
• Depolama alanları belirgin bir şekilde işaretlenmelidir.
• Çekici baca düzenekleri mümkün olduğunca toz kaynağına yakın
yerleştirilmelidir.
• Depo hangarının tamamında toz yayılımını azaltmaya yönelik ayırıcı
düzenekler hazır bulundurulmalıdır.
• Farklı hangarlar belirgin bir şekilde birbirlerinden ayrılmalıdır.
Bakım ve etkinlik kontrolü, işler halde tutma
• Düzeneklerin ve donanımların, üretici verilerine uygun olarak bakım ve onarımları yapılmalıdır.
• Ayda bir kez havalandırma sisteminin hasar belirtileri açısından gözle muayenesi yapılmalıdır.
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• En az yılda bir kez havalandırma sisteminin muayenesi yapılmalı ve
kendi performans standartlarıyla karşılaştırılmalıdır.
Diğer talepler
• Uygulama yönergelerinin genel önlemlerine uyun.
• İş donanımlarını ve işaretlenmiş depolama alanları dışındaki alanları günlük olarak temizleyin. Diğer iş aletlerini düzenli olarak temizleyin, haftada bir kez yapılması tavsiye edilir.
• Atıkları derhal tasfiye edin, bu sırada güvenlik bilgi formuna uyun.
• Süpürge ya da basınçlı hava ile temizlik yapmayın. Endüstriyel
elektrik süpürgesi kullanın ya da nemli bir bezle silin.
İşletme talimatına neler dâhildir?
• Uygulama yönergelerinde ki genel uyarılara uyun.
• Malzemeleri hareket ettirirken, depo hangarının iyi havalandırılmasını, hava tahliye ve havalandırma sistemlerinin açık ve işler durumda olmasını sağlayın.
• Kullanılmayan yığınların üzerini örn. bir branda beziyle örtün.
• Hava cereyanını ve toz oluşumunu önlemek için, kullanılan depo
alanlarının kapılarını ve pencerelerini mümkün olduğunca kapalı
tutun.
• Donanımda oluşan hasarlara ve aşınmalara dikkat edin. Eksiklikleri
derhal amirinize bildirin. Tereddüt halinde çalışmaya devam etmeyin!
• Tehlikeli maddelerle temas eden cildi derhal temizleyin, bir şeyler
yemeden ve içmeden önce, tuvalete gitmeden önce ve sonra, ellerinizi yıkayın.
• Atıkları derhal güvenlik bilgi formuna uygun olarak tasfiye edin. Süpürge ya da basınçlı hava ile temizlik yapmayın. Endüstriyel elektrik süpürgesi kullanın ya da nemli bir bezle silin.
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1

Koruma Kılavuzu 110
Koruma Sınıfı 1
Önlemleri

Solunumla İlgili Organizasyon
ve Hijyen Önlemleri
Temel İlkeler

110

Bilgi aktarımı ve işletme içi işaretleme
• Tehlike işareti olan veya olmayan, satın alınan ya da üretilen maddeler ve ürünler bilinir.
• Yalnızca işveren tarafından öngörülmüş olan tehlikeli maddeler kullanılır.
• İşyerindeki tehlikeli madde miktarları, günlük ihtiyaçlarla sınırlandırılır.
• Tehlikeli maddeler, eğer mümkünse orijinal ambalajlarında muhafaza edilir.
• Fıçıları, ambalajların, atık konteynırlarının ve boru hatlarının üzeri
açık bir biçimde yazılır ve işaretlenir.
• İşletme içi işaretlemeler „mümkünse yıllık” olarak kontrol edilir.
• Bütün Güvenlik Bilgi Formları mevcuttur ve çalışanlar bunlara ulaşabilirler.
•

Güvenlik Bilgi
Formları „mümkünse her üç
yılda bir” içeriklerinin güncelliği bakımından
kontrol edilirler.

•

Güvenlik Bilgi
Formlarına atıfta
bulunularak bir
tehlikeli maddeler çizelgesi tutulur ve düzenli
olarak güncellenir.
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Çalışma yönteminin ve iş organizasyonunun tasarlanması
• Eğer mümkünse, bitişik süreç ya da çalışma yöntemlerinden kaynaklanan yüklenmelerin önüne geçilir.
• Arka planda oluşan yüklenmeler, çalışma alanlarından ayrılır (örn.
çözücü maddelerin buharlaşması).
• Boşaltma, doldurma ve aktarma işlemleri sırasında dozajlama ve
pompa düzenekleri ya da emme sistemleri nedeniyle maruziyetler
azaltılır.
• Gazların, buharların, sislerin ya da dumanların açığa çıktığı büyük
yüzeyli açık uygulamaların önüne geçilir (Püskürtme yöntemi yerine daldırma, sürme ya da yuvarlama yöntemi).
• Makineler ya da sistemler ancak tehlikeli maddeler uzaklaştırıldıktan sonra açılır ya da hareket ettirilir.
• Dışarı çıkan sıvılar, toplama düzeneklerinde (örn. tekneler) toplanır.
• Çalışma alanları düzenli olarak toparlanır.
• Zeminler, duvarlar, tavanlar, makineler ve teknik donanımlar kolaylıkla temizlenebilir.
• Fıçılar, konteynırlar, kirlenmiş iş elbiseleri ve aletleri, kullanıldıktan
sonra temizlenirler.
• Havalandırma tekniğiyle ilgili sistemlerin düzenli olarak birikintileri
ve kirleri temizlenir.
• Tozlu tehlikeli maddeler, bir endüstriyel elektrik süpürgesi yardımıyla ya da nemli bezle silerek uzaklaştırılırlar.
• Kapların ağzı kapalı halde tutulur ve yalnızca malzeme almak için
açılırlar.
• Etrafa dökülen tehlikeli maddeler derhal granül, paspas ya da kimyasal bağlayıcılarla toplanırlar.
• Tehlikeli maddeleri uzaklaştırmaya yönelik yeterli miktarlardaki
araçlara, çalışanların bildiği yerlerde kolaylıkla ulaşılabilir.
• Tehlikeli maddelerden etkilenen çalışanların sayısı, zamansal ve
mekansal ayrım yapmak suretiyle sınırlandırılır.
Bakım ve etkinlik kontrolü, işler halde tutma
• İş araçları bu işe uygundur ve üretici bilgilerine göre, amacına uygun olarak kullanılırlar.
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• Ürün güvenliği bağlamındaki temel güvenlik taleplerinin karşılandığı, teknik dokümantasyona ilişkin eksiksiz belgelerde görülebilir
(uygunluk beyanı, işletim kılavuzu ve CE işareti dahil).
• Bakım yöntemleri üretici verilerine denktir ya da aynı yönteme uygundur.
• Teknik koruyucu önlemlerin işlevleri ve etkinlikleri düzenli olarak,
ancak en azından her 3 yılda bir kontrol edilir ve belgelenir.
• Borular ve armatürler düzenli olarak sızıntılar açısından kontrol edilirler.
• Temel önlemlere riayet edilmesi ve usulüne uygun tasfiye işlemleri,
işletmede yapılan inceleme gezileri yardımıyla kontrol edilirler.
Diğer talepler
• Atıkların tasfiyesi için, kapatılabilir, kilitlenebilir kaplar hazır bulundurulur.
• Birlikte toplanan atıklar, hiç bir tehlikeli reaksiyona yol açmazlar.
• Tehlikeli madde atıkları, kalıntıları boşaltılan fıçılar, bağlayıcı maddeler ve temizlik bezleri usulüne uygun olarak tasfiye edilirler.
• Bir el yıkama ünitesi, cilt temizleme malzemesi ve tek kullanımlık
havlular ya da el kurutma cihazı mevcuttur.
• Şiddetli kirlenme ya da koku maruziyetinin olduğu işler için tamamlayıcı cilt koruma ve cilt bakım malzemeleri ve duş bölmeleri öngörülmüştür.
• Dinlenme odası ya da alanı mevcuttur (10 çalışandan itibaren).
• Tehlikeli maddeler tarafından sağlık tehdidi olmaksızın, yemek
yeme ve içme olanağı vardır.
• Molalarda tüketilecek erzak, çalışma alanında muhafaza edilmez.
• Elbise dolabı ya da soyunma odası mevcuttur (eğer iş elbisesi gerekliyse).
• Tehlikeli maddeler, gıdalarla karıştırılmaya yol açabilecek kaplar
içerisinde depolanmazlar.
• Tehlikeli maddeler, ilaçların ve hayvan yemlerinin yakınlarında depolanmazlar.
• Tehlikeli maddeler mola, nöbet, sıhhi tesisat, hasta bakım odalarında ve günlük olarak konaklanılan yerlerde depolanmazlar.
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• Kuvvetli toz oluşumunda ya da baş seviyesinin üzerinde yapılan
çalışmalarda bir koruyucu gözlük ve gerekirse solunum koruyucu
maske kullanılır.
• Çalışanlar, işe başlamadan önce ve devamında yıllık olarak eğitilirler.
• İşletme talimatları asılıdır ve bütün çalışanlar için, eğer mümkünse
Almanca bilmeyen çalışanların ana dillerine tercüme edilmiş olarak, anlaşılır bir dilde yazılırlar.
• İş hijyeniyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve çalışma
alanını temiz tutmaları için, çalışanlara yeterli zaman verilir.
• İşletme talimatına neler dahildir?
• Gerekli iş elbiseleri giyin ve kirlenen iş elbiselerini değiştirin.
• Gerekli koruyucu donanımı kullanın.
• Çalışma alanlarını günlük olarak toparlayın ve kararlaştırıldığı gibi
temizleyin.
• Fıçıları daima temiz ve kapalı tutun.
• Çalışma alanlarında yalnızca vardiyada gereksinim duyulan miktarda tehlikeli maddeyi depolayın.
• Dökülen tehlikeli maddeleri derhal uzaklaştırın: Sıvıları çektirin ya
da emdirerek çektirin.
• Tozları endüstriyel bir elektrik süpürgesiyle emdirin ya da nemli
bezle silin.
• Tozlu iş elbiselerini silkelemeyin ya da hava üfletmeyin.
• Dökülen maddeleri, kimyasal bağlayıcıları ve temizlik bezlerini işaretli kaplar içerisinde tasfiye edin. Kapak daima kapalı olmalıdır.
• Bir şeyler yemeden, içmeden ve tuvalete gitmeden önce ve sonra
ellerinizi yıkayın.
• İşyerinde yemek yenilmesi ve içilmesi yasaktır, mola alanlarını kullanın.
• Temizlik bezlerini ellerin ve yüzün temizliği için kullanmayın.
• Mola ya da nöbet yerlerine aşırı kirli iş elbiseleriyle girmeyin.
• İşyerinde herhangi bir gıda maddesi ya da içecek muhafaza edilemez.
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Koruma Kılavuzu 120

1

Koruma Sınıfı 1
Önlemleri

Cilt ile İlgili Organizasyon
ve Hijyen Önlemleri
EMKG ve TRGS 401 uyarınca
“DÜŞÜK ÖNLEM GEREKSİNİMİ”
Temel İlkeler

120

Çalışma yönteminin tasarlanması
• Tozların açığa çıkması ve sıvıların sıçraması, uygun aletler ve iş malzemeleriyle çalışma konusunda eğitim aracılığıyla azaltılır.
• Akar halde ve mümkün olduğunca sıcak sulu bir yıkama ünitesi vardır (şantiyeler dahil).
• Koruyucu cilt temizleme malzemesi ve tek kullanımlık havlular ya
da el kurutma cihazı mevcuttur.
• Kontamine olan cilt derhal temizlenir.
• Temizlik malzemesi, kirlenmenin derecesine uygundur.
• Cilt temizliğinin sıklığı, gerekli oranlarla sınırlandırılır.
• Kirlenmiş ve tehlikeli madde içine işlemiş iş elbisesi derhal değiştirilir.
• Kirlenen iş elbisesinin ve
koruyucu giysinin temizliği, işveren tarafından
yaptırılır.
• Düzenli kirlenme halinde
iş elbisesi değiştirilir.
• Özel cilt koruyucu ve yenileyici cilt koruyucu maddeler kullanıma sunulur.
• Dermatitler, spesifik cilt
risklerine uygun olarak
seçilirler.
• Alerjik reaksiyonları önlemek için, dermatitler
kokusuzdur ve koruyucu
madde içermezler.
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• İşyerine asılan bir cilt koruma planı, dermatitlerin kullanımı hakkında bilgi verir.
• Çalışma sırasında hiç bir el ve kol takısı kullanılmaz.
• Mekanik tehlikelerden korunmaya yönelik deri eldivenler, kromat
içermeyen cins olmalıdır.
• Tek kullanımlık tıbbi eldivenler, kimyasal maddelerden koruyucu
eldiven olarak kullanılmazlar.
• Lateks eldivenler, pudrasızdır ve alerjen içermezler.
Bakım ve etkinlik kontrolü, işler halde tutma
• Alınan koruyucu önlemlerin uygulanması, kişisel koruyucu donanımların ve dermatitlerin kullanılması düzenli aralıklarla kontrol edilir.
• İş araçları, iş yerleri ve konteynırlar düzenli olarak temizlik açısından kontrol edilirler.
• El koruyucu maddeler, el koruyu madde olarak işaretlenmiştir.
• Cilt koruyucu maddelerin kullanım alanlarına ilişkin somut bilgiler
mevcuttur.
• Olası kullanım alanları için cilt koruyucu maddelerin etkinliğine
ilişkin veriler mevcuttur. İnsan üzerindeki etkileri test edilmiş cilt
koruyucu maddeler tercih edilmelidir.
• Ürünlerin son kullanım tarihlerine uyulur.
• Çalışanlar, ortaya çıkması muhtemel sağlık riskleri ile gerekli koruyucu ve hijyen önlemleri hakkında düzenli olarak eğitilirler.
Diğer talepler
• Koruyucu önlemlerin seçilmesi sırasında işyeri hekimine danışılmalıdır.
Örneğin
- aşırı sıcak veya ısı ışınımı altında yapılan işler,
- bedensel çalışma sırasındaki aşırı ter oluşumu,
- ciltteki bilinen hasarlar, örn. mikro yaralanmalar nedeniyle,
- maddelerin yüksek miktarda alınmasına yol açabilecek maddeler (örn. cilt koruyucu veya cilt bakım maddeleri, sabun, tensitler, çözücü maddeler, polisiklik aromatik hidrokarbonlar),
- güç çözünür bir maddenin çözelti halinde cilde daha kolay nüfuz edebilmesi (örn. alkol, aseton gibi çözücü maddelerle)
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gibi ilave etki faktörleri, risk değerlendirmesi sırasında dikkate
alınırlar.
• Cilt koruyucu maddeler yalnızca hafif cilt tahriş edici maddelerde
(R21, R38, R66) kullanılırlar; bunlar hassaslaştırıcı maddelerin etkilerinden korumazlar.
• Çalışanlar yıllık olarak bilgilendirilirler ve dermatitlerin (cilt koruma, cilt temizleme, cilt bakım) kullanımı konusunda eğitilirler.
• İş sağlığıyla ilgili toksikolojik rehberlik, deneyimsiz kişiler için anlaşılır ve yapılan işlere uyarlanmıştır.
• İş sağlığıyla ilgili toksikolojik rehberlik, şunları içerir:
• Tahriş edici, hassaslaştırıcı maddelere bağlı olarak ya da nemli çalışma sırasında hangi cilt değişiklikleri ortaya çıkabilir?
• Cilt tarafından emilen maddeler nasıl etki ederler?
• Çalışanlar ne zaman özellikle risk altındadırlar (örn. cilt hastalılıklarına yatkınlık, meslek dışı hassasiyetler)?
• Yapılan işe veya malzemeye bağlı özelliklerdeki riskler (örn. aerosoller, gazlar ya da kirli elbiselere bağlı tahriş veya hassaslaştırmada).
• Dermatitler hijyenik açıdan kusursuz bir şekilde muhafaza edilirler,
örn. dozajlı dispenserler içerisinde.
İşletme talimatına neler dâhildir?
• Çalışma sırasında hiç bir el veya kol takısının kullanılmasına müsaade edilmez.
• Belirli tehlikeli maddelerle, karışımlarla ya da madde gruplarıyla
yapılan işlerde hangi dermatikler kullanılır.
• Molalardan önce ve sonra, cilt koruyucu madde kullanılmalıdır.
• İşten önce ve sonra, cilt koruyucu temizlik maddeleriyle cilt temizliği yapılmalıdır.
• Cilt, özenli bir şekilde kurulanmalıdır.
• Cilt temizliğinden sonra ve iş bitiminde cilt bakımı yapılmalıdır.
• Cilt koruma planına riayet edilmelidir.
• Cilt temizliği için çözücü maddeler kullanılmamalıdır.
• Makine temizliği için olan bezler, cilt temizliğinde kullanılmamalıdır.
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2

Koruma Kılavuzu 200
Koruma Sınıfı 2
Önlemleri

Lokal Emiş Sistemi
(Yerel Emiş)
Emisyon Düşürücü Önlemler

200

Çalışma yönteminin tasarlanması
• Tozların ya da buharların doğrudan toplanabilmesi için, emme sistemi
mümkün olduğunca emisyon kaynağına yakın konumlandırılmalıdır.
• Etrafa yayılmalarını önlemek için, mümkün olduğunca toz ve buhar
kaynaklarının etrafı çevrelenmelidir.
• Çalışanlar, aksi takdirde doğrudan kirlenmiş hava akımı içerisinde
olacaklarından, maruziyet kaynağı ile emme sistemi arasında durmamalıdırlar.
• Hava akımının emme sisteminin etkinliğini olumsuz etkilemesini
önlemek için, çalışma alanı, mümkün olduğunca kapıların, pencerelerin ve koridorların yakınına tesis edilmemelidir.
• Emilen havanın yenilenebilmesi için,
çalışma ortamında
mutlaka yeterince
hava girişi olması
sağlanmalıdır.
• Emme boruları mümkün olduğunca kısa
ve düz olmalıdır.
Uzun ve esnek hatlardan kaçınılmalıdır.
•

Emme sisteminin
fonksiyonu kolay denetlenebilir olmalıdır, örn. manometre
ya da hacimsel debi
ölçümü yardımıyla.

• Atık havanın arıtılması gerekli olabile633
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cek şekilde, bir dizi kimyasal madde için Federal Emisyon Kontrol
Yasası (BImSchG) tarafından emisyon sınırları belirlenmiştir.
• Flanşlı veya başlık tablalı boru nipeli tipindeki açık toplama düzenekleri, emme davlumbazına tercih edilmelidir (Burada toplama
derecesi %30’a kadar daha yüksektir).
• Emilen hava, emniyetli bir yere sevk edilmelidir, asla kapıların,
pencerelerin ve hava girişlerinin yakınına sevk edilmemelidir.
• Toz söz konusu olduğu durumlarda, temiz filtrelenmiş hava, çalışma
alanına geri gönderilebilir.
• Buharlarda prensip olarak havanın geri döndürülmesi tavsiye edilmemektedir.
• İletken elemanlar ya da duvarlar aracılığıyla oluşan bozucu akımlar,
toplama akımından uzak tutulmalıdır.
Bakım ve etkinlik kontrolü, işler halde tutma
• İş araçları (cihazlar, makineler, sistemler) usulüne uygun ve fonksiyonel bir işletim durumunda tutulmalıdır. Kullanım kılavuzuna
uyulmalıdır.
• Eğer mevcut değillerse, kullanılan iş araçlarına ait performans verileri ve düzenli kontrole ilişkin bilgiler tedarikçiden temin edilmelidir. Aksi takdirde uzman personel (gerekirse ehliyetli bir kişi)
görevlendirilmelidir.
• Haftada bir kez sistemin hasar belirtileri açısından gözle kontrolü
yapılmalıdır.
• Yılda bir kez emme sistemi kontrol edilmeli ve performans standartlarıyla karşılaştırılmalıdır.
• Bütün kontrol belgeleri en azından beş yıl muhafaza edilmelidir.
Diğer talepler
• Uygulama yönergelerinin genel önlemlerine uyulmalıdır.
• Daha düşük riskli alternatif maddeler ve alternatif yöntemler tercih
edilmelidir; bunların teknik, organizasyonel ve kişisel önlemlere
göre öncelikleri vardır. Alternatif çözümlerden vazgeçme nedeni,
risk değerlendirme dokümantasyonunda gerekçelendirilmelidir.
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• Eğer çalışma sırasında iş elbisesinin kirlenme ihtimali varsa, iş elbisesi veya koruyucu giysi ile sokak giysilerini ayrı ayrı muhafaza
etme olanakları öngörülmüş olmalıdır.
• Çalışanlar, tehlikeli maddeler tarafından kontaminasyon tehlikesi
bulunan çalışma alanlarında hiçbir gıda ve keyif verici maddeyi yiyemez ve içemezler. Bunun için uygun alanlar tesis edilmelidir.
• Eğer çalışanlar tek başlarına çalışıyorlarsa, risk değerlendirmesine
bağlı olarak ilave koruyucu önlemler alınmalı ya da uygun bir denetim yapılmasına özen gösterilmelidir.
• İşletme arızaları, kazalar ve acil durumlar için örneğin ilk yardıma
yönelik önlemler alınmalıdır.
• İş sağlığıyla ilgili uygun önlemler alınması sağlanmalıdır. Tehlikeli
maddelerden korunma konusunda işletmeye ve çalışanlara rehberlik hizmeti verilmesi ve gerekli hallerde tedbir olarak önceden iş
sağlığıyla ilgili muayenelerin yapılması için teklif getirilmesi veya
teşvik edilmesi bunlara dahildir.
İşletme talimatına neler dahildir?
• Uygulama yönergelerindeki genel uyarılar.
• Çalışmalara başlamadan önce, emme sistemini çalıştırın.
• Düzgün bir şekilde çalıştığından emin olun.
• Emilen hava, çalışanların yüzlerine uzak bir noktadan geçmelidir.
• Emme sistemi içerisine herhangi bir kağıt torba ya da diğer atıkların
girmesine müsaade etmeyin.
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2

Koruma Kılavuzu 201
Koruma
derecesi 2
önlemleri

Çeker ocaklar
Emisyon düşürücü önlemler

201

Çalışma yönteminin tasarlanması
• Çeker ocak, mümkün olduğunca tip onayı alınmış olmalıdır. Gerektiğinde bir uzmana danışılmalıdır, burada uzman bir laboratuar şirketi, tercihen bizzat üreticinin kendisi ya da bu konuda uzmanlaşmış
bir danışmanlık bürosu tavsiye edilir.
• Daha eski, tip onayı alınmamış çeker ocaklarda: Çeker ocağın ağzındaki hava hızı, ön sürgü 100 mm açık haldeyken asgari 0,7m/s
olmalıdır.
• Fazla yer kaplayan cihazların montajı ya da kullanılması sırasında, ön sürgünün kapatılabiliyor olmasına dikkat edilmelidir; akım
tekniğiyle ilgili nedenlerden ötürü, fazla yer kaplayan cihazlar ön
sürgünün asgari 10 cm arkasında olacak şekilde yerleştirilmelidir.
• Müdahale açıklığı mümkün olduğunca küçük tutulmuş olmalı, ancak güvenli bir şekilde
çalışabilmek için yeterince büyük olmalıdır. Ön sürgü ve diğer
müdahale açıklıkları
mümkün
olduğunca
kapalı tutulmalıdır.
• İyi bir aydınlatma olması sağlanmalıdır. Bu
aydınlatma, tehlikeli
maddelere ve yapılan
çalışmalara uygun olmalıdır, örn. toz geçirmez ve güç tutuşabilir.
• Hava akımının emme
işleminin
etkinliğini
olumsuz etkilemesini
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ve dolayısıyla katı maddelerin/tozların ya da buharların etrafa yayılmasını önlemek için, çalışma alanı mümkün olduğunca kapıların,
pencerelerin ve koridorların yakınında bulunmamalıdır.
• Dışarı emilen havanın yenilenebilmesi için, çalışma ortamının mutlaka yeterli derecede havalandırılması sağlanmalıdır.
• Baca bağlantıları mümkün olduğunca kısa ve düz olmalıdır. Uzun ve
esnek hatlardan kaçınılmalıdır.
• Çekme işleminin fonksiyonu, fırıldak veya yün iplikler ya da daha
yeni çeker ocaklarda, gerekli hacimsel debinin altına düşüldüğünde
optik ve akustik alarm veren hacimsel debi denetimi yardımıyla,
kolaylıkla denetlenebilir olmalıdır.
• Dışarı emilen hava, hiç bir zaman kapıların, pencerelerin ve hava
girişlerinin yakınına sevk edilmemeli, güvenli bir yere sevk edilmelidir. Belirli maddeler için, atık havanın arıtılması gerekli olabilecek
şekilde, Federal Emisyon Kontrol Yasası (BImSchG) tarafından emisyon sınırları belirlenmiştir.
• Çeker ocaklarda hava geri dönüşü öngörülmemiştir, bu durum emme
kabinlerinde mümkündür, ancak orada da uygulama alanının mevcut sınırlamalarına uyulmalıdır.
Bakım ve etkinlik kontrolü, işler halde tutma
• İş araçları (cihazlar, makineler, sistemler) usulüne uygun ve fonksiyonel bir işletim durumunda tutulmalıdır. Kullanım kılavuzuna
uyun.
• Eğer mevcut değillerse, kullanılan iş araçlarına ait performans verilerini ve düzenli muayene hakkındaki bilgileri tedarikçiden temin
edin. Aksi takdirde uzman personeli (gerekirse ehliyetli bir kişiyi)
görevlendirin.
• Her kullanımda çeker ocağın gözle muayenesi yapılır.
• Yılda bir kez çeker ocağın muayenesi ve performans standartlarıyla
karşılaştırması yapılır.
• Bütün kontrol belgeleri en az beş yıl muhafazaedilir.
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Diğer talepler
• Uygulama yönergelerinin genel önlemlerine uyun.
• Daha düşük riskli alternatif maddeler ve alternatif yöntemler tercih
edilmelidir ve bunların teknik, organizasyonel ve kişisel önlemlere
göre öncelikleri vardır. Alternatif çözümlerden vazgeçme nedeni,
risk değerlendirme dokümantasyonunda gerekçelendirilmelidir.
• Eğer çalışma sırasında iş elbisesinin kirlenme ihtimali varsa, iş elbisesi veya koruyucu giysi ile sokak giysilerini ayrı ayrı muhafaza
etme olanakları öngörülmelidir.
• Çalışanlar, tehlikeli maddeler tarafından kontaminasyon tehlikesi
bulunan çalışma alanlarında gıda ve keyif verici maddeleri yiyemez
ve içemezler. Bunun için uygun alanlar tesis edilmelidir.
• Çalışanlar tek başlarına çalışıyorlarsa, risk değerlendirmesine bağlı
olarak ilave koruyucu önlemler alınmalı ya da uygun bir denetim
olması sağlanmalıdır.
• İşletme arızaları, kazalar ve acil durumlar için örn. ilk yardıma yönelik, geçerli önlemler alınmalıdır.
• İş sağlığıyla ilgili uygun önlemler alınması sağlanmalıdır. Tehlikeli
maddelerden korunma konusunda işletmeciye ve çalışanlara rehberlik hizmeti verilmesi ve gerekli hallerde tedbir olarak önceden
iş sağlığıyla ilgili muayenelerin yapılması için teklif getirilmesi veya
teşvik edilmesi bunlara dahildir.
İşletme talimatına neler dahildir?
• Çalışmalara başlamadan önce, emme sistemini çalıştırın.
• Çeker ocağın düzgün bir şekilde çalıştığından emin olun. Bu sırada
ölçüm aletlerine (Manometre ya da hacimsel debi ölçümü) dikkat
edin.
• Kullanılan bütün cihazları hasarlar, aşınma ya da fonksiyon eksikliği
belirtileri açısından kontrol edin. Eksiklikleri derhal amirlerinize
bildirin. Tereddüt halinde çalışmaya devam etmeyin!
• Emme sistemi içerisine herhangi bir kağıt torba ya da diğer atıkların
girmesine müsaade etmeyin.
• Ön sürgüyü mümkün olduğunca kapalı tutun. Büyük cisimler çeker
ocağın ön sürgüsünü bloke etmemelidir.
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• Bir şeyler yemeden ve içmeden önce, tuvalete gitmeden önce ve
sonrasında ellerinizi yıkayın.
• Cildi temizlemek için çözücü maddeler kullanmayın.
• Dökülen tehlikeli maddeleri derhal uzaklaştırın: Sıvıları çektirin ya
da emdirerek çektirin/absorbe ettirin (granüllerle, paspasla ya da
kimyasal bağlayıcılarla); tozlarda süpürge ya da basınçlı hava kullanmayın, aksine taleplere uygun bir endüstriyel elektrik süpürgesi
kullanın ya da nemli bezle silin. İlave olarak, dökülen maddelerin
nasıl tasfiye edilecekleri belirtilmiş olmalıdır (bkz. Güvenlik Bilgi
Formları).
• Kullanıma sunulan kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılacağına, düzenli tutulacağına ve usulüne uygun depolanacağına ilişkin
talimatlara uyun.
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2

Koruma Kılavuzu 203
Koruma
derecesi 2
önlemleri

Emme Kabini
Emisyon düşürücü önlemler

203

Çalışma yönteminin tasarlanması
• Çalışma alanına yalnızca yetkili kişiler girebilir.
• Emme kabininin ağzındaki hava hızı, en azından 0,7m/s olmalıdır.
• Müdahale açıklığı mümkün olduğunca küçük tutulmuş olmalı, ancak güvenli bir şekilde çalışabilmek için yeterince büyük olmalıdır.
Emme kabini mümkün olduğunca kapatılmalıdır (bkz. Şekil).
• Emme kabini, donanımlara ve malzemelere gerekli yer kalacak şekilde, yeterince derin tasarlanmalıdır.
• Hava çekme aralıkları cisimler tarafından kapatılmamalıdır.
• İyi bir aydınlatma ve uygun aydınlatma elemanları sağlanmalıdır.
Bunlar tehlikeli maddelere ve yapılan çalışmalara uygun olmalıdır,
örn. toz geçirmez ve güç tutuşabilen.
• Hava akımının emme
işleminin etkinliğini
olumsuz etkilemesini
ve buna bağlı olarak
katı
maddelerin/
tozların ya da buharların etrafa yayılmasını önlemek için, çalışma alanı mümkün
olduğunca kapıların,
pencerelerin ve koridorların yakınında
bulunmamalıdır.
• Emilen havanın yenilenebilmesi için,
çalışma
ortamının
mutlaka yeterli derecede havalandırılması sağlanmalıdır.
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• Baca bağlantıları kısa ve basit tutulmalıdır, uzun ve esnek baca
bağlantılarından kaçınılmalıdır.
• Emme işleminin fonksiyonu kolaylıkla denetlenebilmelidir. Bu, gerekli hacimsel debinin altına düşüldüğünde optik ve akustik alarm
veren bir hacimsel debi kontrolü yardımıyla mümkündür.
• Emilen hava, hiç bir zaman kapıların, pencerelerin ve hava girişlerinin yakınına sevk edilmemeli, güvenli bir yere sevk edilmelidir.
Belirli maddeler için Federal Emisyon Kontrol Yasası (BImSchG) tarafından emisyon sınırları belirlenmiştir, ki buna göre atık havanın
arıtılması gerekli olabilmektedir.
• Emme kabinlerinde hava geri dönüşü öngörülmemiştir, eğer bu önlenemeyecek olursa, üreticinin bilgilerine uygun olarak, uygulama
alanının sınırlamalarına uyulmalıdır.
Bakım ve etkinlik kontrolü, işler halde tutma
• Emme kabini, usulüne uygun ve fonksiyonel bir işletim konumunda
tutulmalıdır. Kullanım kılavuzuna uyun
• Eğer elinizde mevcut değillerse, emme kabinine ait performans verilerini ve düzenli kontrol hakkındaki bilgileri tedarikçiden temin
edin. Aksi takdirde uzman personeli (gerekirse ehliyetli bir kişiyi)
görevlendirin.
• En azından haftada bir kez emme kabininin göz ile muayenesi yapılmalıdır.
• Yılda bir kez emme kabini kontrol edilir ve emme işleminin performans standartlarıyla karşılaştırılır.
• Bütün kontrol belgelerinin bir sonraki kontrole kadar muhafaza
edilmesi tavsiye edilir.
Diğer talepler
• Uygulama yönergelerinin genel önlemlerine uyulmalıdır.
• Daha düşük riskli alternatif maddeler ve alternatif yöntemler tercih edilmelidir. Bunların teknik, organizasyonel ve kişisel önlemlere
göre öncelikleri vardır. Alternatif çözümlerden vazgeçilmesi, risk
değerlendirme dokümantasyonunda gerekçelendirilmelidir.
• Eğer çalışma sırasında iş elbisesinin kirlenme ihtimali varsa, iş elbisesi veya koruyucu giysi ile sokak giysilerini ayrı ayrı muhafaza
etme olanakları öngörülmelidir.
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• Çalışanlar, tehlikeli maddeler tarafından kontaminasyon tehlikesi
bulunan çalışma alanlarında gıda ve keyif verici maddeleri yiyemez
ve içemezler. Bunun için uygun alanlar tesis edilmelidir.
• Çalışanlar tek başlarına çalışıyorsa, risk değerlendirmesine bağlı
olarak ilave koruyucu önlemler alınmalı ya da uygun bir denetim
yapılması sağlanmalıdır.
• İşletme arızaları, kazalar ve acil durumlar için, örn. ilk yardıma
yönelik geçerli önlemler alınmalıdır.
• İş sağlığıyla ilgili uygun önlemler alınması sağlanmalıdır. Tehlikeli
maddelerden korunma konusunda işletmeciye ve çalışanlara rehberlik hizmeti verilmesi ve gerekli hallerde tedbir olarak önceden
iş sağlığıyla ilgili muayenelerin yapılması için teklif getirilmesi veya
teşvik edilmesi bunlara dahildir.
İşletme talimatına neler dahildir?
• Uygulama yönergelerindeki genel uyarılara uyun.
• Emme işlemlerinin düzgün bir şekilde çalıştığından emin olun. Bu
sırada ölçüm aletlerine (Manometre ya da hacimsel debi ölçümü)
dikkat edin.
• Kullanılan bütün cihazları hasarlar, aşınma ya da fonksiyon eksikliği
belirtileri açısından kontrol edin. Eksiklikleri gecikmeksizin amirlerinize bildirin. Tereddüt halinde çalışmaya devam etmeyin!
• Emme sistemi içerisine herhangi bir kağıt torba ya da diğer atıkların
girmesine müsaade etmeyin.
• Emme kabinini mümkün olduğunca kapalı tutun.
• Tehlikeli maddelerle temas eden cildi temizleyin, bir şeyler yemeden ve içmeden önce, tuvalete gitmeden önce ve sonra ellerinizi
yıkayın.
• Cildinizi temizlemek için çözücü maddeler kullanmayın.
• Toz birikintilerini süpürge yada basınçlı hava ile uzaklaştırmayın,
aksine taleplere uygun bir endüstriyel elektrik süpürgesi kullanın
ya da nemli bir bezle silin.
• Kullanıma sunulan kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılacağına, düzenli tutulacağına ve usulüne uygun depolanacağına ilişkin
talimatlara uyun.
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2

Koruma Kılavuzu 204
Koruma Sınıfı 2
Önlemleri

Ayırıcı Sistemden Toz Alma
Emisyon Düşürücü Önlemler

204

Çalışma yönteminin tasarlanması
• Filtre sisteminin kurulum yeri, asıl çalışma alanının dışında, hava
cereyanından ve rüzgar etkilerinden uzakta olmalıdır.
• Yanıcı katı maddelerde patlamadan korunmanın gerekliliği kontrol
edilmelidir (topraklama, basınç düşürme). Topraklama, filtrenin iç
donanımına kadar uzanmalıdır. Gerekirse bir uzmana danışın.
• Atık toplama kabının hangi sıklıkta boşaltılması gerektiği tespit
edilmelidir.
• Konteynırın toz açığa çıkmaksızın alınabilmesi için, bir kapama valfı
montajı değerlendirilmelidir.
• Konteynırın boşaltılmak
üzere nasıl kaldırılabileceği kontrol edilmelidir.
Eğer gerekecek olursa,
yardımcı kaldırma araçları hazır bulundurulmalıdır.
• Filtre tozunun bertaraf
edilmesi düzenlenmelidir, gerekirse atık yasasıyla ilgili kurallara uyulmalıdır.
• Kumandanın kontrolüne
ilişkin kolay uygulanabilir önlemler temin edilmelidir, örn. manometre
ya da hacimsel debi ölçümü gibi.
• Toz söz konusu olduğu
durumlarda, temiz filtrelenmiş hava, çalışma alanına geri gönderilebilir.
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Bakım ve etkinlik kontrolü, işler halde tutma
• Ayda bir kez hasar belirtileri açısından ayırıcı sistemin gözle kontrolü yapılmalıdır.
• Ayırıcı sistem kontrol edilmeli ve yılda bir kez performans standartlarıyla karşılaştırılmalıdır.
• Atık konteynırının düzenli olarak boşaltılması sağlanmalıdır.
• Toz çuvalı konteynırdan dışarıya çıkarılmadan önce üstten bağlayarak kapatılmalıdır.
• Atık konteynırının dolarak taşmamasına özen gösterilmelidir.
Diğer talepler
• Uygulama yönergelerinin genel önlemlerine uyulmalıdır.
• Atık çuvallarının boşaltılması için solunum koruyucu cihazlar gerekli
olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bazı bakım onarım çalışmaları sırasında konteynırların ya da dar mekanların içerisinde
çalışılması gerekecek olursa, ortam havasından bağımsız solunum
koruyucu gerekli olup olmadığı kontrol edilmelidir (Giriş izni!).
• Özellikle toz konteynırlarının boşaltılmasına yönelik olarak, güvenli
bir iş akışı konusunda çalışanlar eğitilmelidir.
• Daha düşük riskli alternatif maddeler ve alternatif yöntemler tercih
edilmelidir; bunların teknik, organizasyonel ve kişisel önlemlere
göre öncelikleri vardır. Alternatif çözümlerden vazgeçme nedeni,
risk değerlendirme dokümantasyonunda gerekçelendirilmelidir.
• Eğer çalışma sırasında iş elbisesinin kirlenme ihtimali varsa, iş elbisesi veya koruyucu giysi ile sokak giysilerini ayrı ayrı muhafaza
etme olanağı sağlanmış olmalıdır.
• Çalışanlar, tehlikeli maddeler tarafından kontaminasyon tehlikesi
bulunan çalışma alanlarında hiçbir gıda ve keyif verici maddeyi yiyemez ve içemezler. Bunun için uygun alanlar tesis edilmelidir.
• Eğer çalışanlar tek başlarına çalışıyorlarsa, risk değerlendirmesine
bağlı olarak ilave koruyucu önlemler alınmalı ya da uygun bir denetim yapılmasına özen gösterilmelidir.
• İşletme arızaları, kazalar ve acil durumlar için örn. ilk yardıma yönelik önlemler alınmalıdır.
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• İş sağlığıyla ilgili uygun önlemler alınması sağlanmalıdır. Tehlikeli
maddelerden korunma konusunda işletmeye ve çalışanlara rehberlik hizmeti verilmesi ve gerekli hallerde tedbir olarak önceden iş
sağlığıyla ilgili muayenelerin yapılması için teklif getirilmesi veya
teşvik edilmesi bunlara dahildir.
İşletme talimatına neler dahildir?
• Atık konteynırını düzenli olarak boşaltın -talimatlara göre ve dolduğunda.
• Eğer atık konteynırı çeker sistemlerden dışarı çıkarılıyorsa, rüzgar
yönüne yerleştirin.
• Kullanılan bütün cihazları hasarlar, aşınma ya da fonksiyon eksiklikleri açısından kontrol edin. Eksiklikleri derhal amirlerinize bildirin.
Tereddüt halinde çalışmaya devam etmeyin!
• Çuvalın ya da diğer atıkların filtrenin içerisine emilmemesini sağlayın.
• Bir şeyler yemeden, içmeden ve tuvalete gitmeden önce ve sonra
ellerinizi yıkayın.
• Cildi temizlemek için çözücü maddeler kullanmayın.
• Dökülen tehlikeli maddeleri derhal uzaklaştırın: tozlarda süpürge
ya da basınçlı hava kullanmayın, aksine taleplere uygun bir endüstriyel elektrik süpürgesi kullanın veya nemli bir bezle silin. Dökülen
tehlikeli maddelerin nasıl tasfiye edilecekleri ayrıca belirtilmiş olmalıdır (bkz. Güvenlik Bilgi Formları).
• Kullanıma sunulan kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılacağına, düzenli tutulacağına ve usulüne uygun depolanacağına ilişkin
talimatlara uyun.
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2

Koruma Kılavuzu 205
Koruma
derecesi 2
önlemleri

Konveyör üzerinde taşıma
Emisyon düşürücü önlemler

205

Çalışma yönteminin tasarlanması
• Çalışma alanına yalnızca yetkili kişiler girebilir.
• Toz oluşumunu azaltmak için, taşınan malzemenin ıslatılmasını düşünün.
• Özellikle doldurma ve çıkış bölgesinde, mümkün olduğunca konveyörün etrafını muhafaza altına alın.
• Toz çıkışını minimize etmek için, tesisin menfezlerini toz tutucu
önlüklerle ve konveyör boyunca alanları izolasyon elemanlarıyla
donatın.
• Doldurma ve çıkış alanlarında cebri havalandırma ve emme sistemi
olmalıdır (bkz. Şekil).
• Menfez bölgelerindeki hava hızı asgari 1 m/sn olmalıdır.
• Temizlik ve bakım çalışmaları için kolay bir giriş sağlayacak şekilde,
konveyör etrafındaki muhafaza birden fazla bölümden oluşmalıdır.
• Kontrol amaçlı olarak
katlanabilir
pencereler, kapılar
v.b. mevcut olmalıdır. Kazalardan
korunmak
amacıyla, bu kapı ve
pencereler yalnızca konveyör bandı
durur haldeyken
açılıp,
kapatılabilirler (gerekirse
elektriksel kilitli).
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• Sevk edilen malzeme kalıntılarının uzaklaştırılması ve kolay bir temizliği sağlamak için, bant etrafındaki muhafaza mümkün olduğunca büyük olmalıdır.
• Doldurma düzeneği, sevk edilen malzeme konveyör bandının ortasına doldurulacak ve konveyör bandıyla aynı yönde ve aynı hızda
hareket edecek şekilde konumlandırılmalıdır. Doldurma yüksekliği,
daha doğrusu doldurma düzeneği ile konveyör bandı arasındaki mesafe, mümkün olduğunca küçük tutulmalıdır.
• Yanıcı taşıma malzemelerinde, gerekirse toz patlamasından korunma önlemleri alınmalıdır.
• Geriye dönen konveyörler, bir sıyırma düzeneği ile donatılmalıdır.
• Pompa istasyonları ve konveyör bantları için benzer bir yaklaşım
tarzı kullanılmalıdır.
• Hava akımının emme işleminin etkinliğini olumsuz etkilemesini ve
dolayısıyla tozların etrafa yayılmasını önlemek için, çalışma alanı
mümkün olduğunca kapıların, pencerelerin ve koridorların yakınında bulunmamalıdır.
• Dışarı emilen havanın yenilenebilmesi için, çalışma mekanı bir hava
girişiyle donatılmış olmalıdır.
• Emme sistemini muayene etmeye yönelik basit önlemler temin
edin, örn. manometre ya da hacimsel debi ölçümü gibi. Emilen
havanın kapılardan, pencerelerden ve hava girişlerinden uzakta,
güvenli bir yere sevk edilmesini sağlayın. Atık havanın arıtılması
gerekli olabilecek şekilde, belirli maddeler için Federal Emisyon
Kontrol Yasası (BImSchG) tarafından emisyon sınırları belirlenmiştir.
• Temiz ve yeterli derecede filtrelenmiş hava, yeniden çalışma ortamına gönderilebilir.
Bakım ve etkinlik kontrolü, işler halde tutma
• Sistem, usulüne uygun ve fonksiyonel bir işletim konumunda tutulmalıdır. Kullanım kılavuzlarına uyun.
• Eğer mevcut değillerse, sisteme ait performans verilerini ve düzenli
kontrol hakkındaki bilgileri tedarikçiden temin edin. Aksi takdirde
uzman personeli (gerekirse ehliyetli bir kişiyi) görevlendirin.
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• Sistemin en azından haftada bir kez gözle muayenesi yapılmalıdır.
• Yılda bir kez emme sistemi dahil, konveyör bandı muayene edilmeli
ve performans standartlarıyla karşılaştırılmalıdır.
• Bütün kontrol belgelerinin bir sonraki kontrole kadar muhafaza
edilmesi tavsiye edilir.
Diğer talepler
• Uygulama yönergelerinin genel önlemlerine uyun.
• Daha düşük riskli alternatif maddeleri ve alternatif yöntemleri tercih edin. Bunların teknik, organizasyonel ve kişisel önlemlere önceliği vardır. Alternatif çözümlerden vazgeçme nedeni, risk değerlendirme dokümantasyonunda gerekçelendirilmelidir.
• Eğer çalışma sırasında iş elbisesinin kirlenme ihtimali varsa, iş elbisesi veya koruyucu giysi ile sokak giysilerini ayrı ayrı muhafaza
etme olanakları öngörülmelidir.
• Tehlikeli maddeler tarafından kontaminasyon tehlikesi bulunan çalışma alanlarında gıda ve keyif verici maddeler yenilmemeli ve içilmemelidir. Bunun için uygun alanlar tesis edilmelidir.
• Çalışanlar tek başlarına çalışıyorlarsa, risk değerlendirmesine bağlı
olarak ilave koruyucu önlemler alınmalı ya da uygun bir denetim
yapılması sağlanmalıdır.
• İşletme arızaları, kazalar ve acil durumlar için, örn. ilk yardıma
yönelik geçerli önlemler alınmalıdır.
• İş sağlığıyla ilgili uygun önlemler alınması sağlanmalıdır. Tehlikeli
maddelerden korunma konusunda işletmeciye ve çalışanlara rehberlik hizmeti verilmesi ve gerekli hallerde tedbir olarak önceden
iş sağlığıyla ilgili muayenelerin yapılması için teklif getirilmesi veya
teşvik edilmesi bunlara dahildir.
İşletme talimatına neler dahildir?
• Uygulama yönergelerinde ki genel uyarılara uyun..
• Emme sistemi, toz tutucu önlükler ve izolasyon elemanlarının düzgün çalıştıklarından emin olun. Bu sırada ölçüm aletlerine (Manometre ya da hacimsel debi ölçümü) dikkat edin.
• Konveyör bandının usulüne uygun çalıştığından emin olun.
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• Kullanılan bütün cihazları hasarlar, aşınma ya da fonksiyon eksikliği
belirtileri açısından kontrol edin. Eksiklikleri derhal amirlerinize
bildirin. Tereddüt halinde çalışmaya devam etmeyin!
• Tehlikeli maddelerle temas eden cildi derhal temizleyin, bir
şeyler yemeden ve içmeden önce, tuvalete gitmeden önce ve
sonra,ellerinizi yıkayın.
• Cildi temizlemek için çözücü maddeler kullanmayın.
• Dökülen tehlikeli maddeleri derhal Güvenlik bilgi formuna uygun
olarak uzaklaştırın: tozlarda süpürge ya da basınçlı hava kullanmayın, aksine taleplere uygun bir endüstriyel elektrik süpürgesi kullanın veya nemli bir bezle silin.
• Kullanıma sunulan kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılacağına, düzenli tutulacağına ve usulüne uygun depolanacağına ilişkin
talimatlara riayet edin.
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2

Koruma Kılavuzu 206
Koruma Sınıfı 2
Önlemleri

Çuvalların Doldurulması
Emisyon Düşürücü Önlemler

206

Çalışma yönteminin tasarlanması
• Çuvalların ve doldurma tesisinin birbirlerine uygun olması ve usulünce çalışır durumda olması sağlanmalıdır.
• Doldurma düzeneği mümkün olduğunca mahfaza altına alınmalıdır
(bkz. Şekil).
• Doldurma konsolunun bulunduğu alan, içeriye doğru en azından saniyede 1 metre hava hızına sahip olması gereken bir emme davlumbazı v.b. ile çevrelenmiş olmalıdır.
• Mahfazanın, çuvallar sistemin dışına çıkarılmadan önce ağızları kapatılabilecek kadar büyük olması sağlanmalıdır.
• Doldurma işlemi sırasındaki toz yüklenmesi kontrol edilmelidir. Kelepçe ve contalar kullanılmalı ve doldurma işlemi sırasında içeri
giren havanın tehlikesiz bir şekilde dışarı sevk edilebilmesine özen
gösterilmelidir.
• Çuvalın altına, dökülen malzemeler için
bir toplama düzeneği
öngörülmelidir (Tekne, çukur v.b.).
•

Çuvallar doldurma
düzeneğinden dışarı
alınırken toz oluşmaması sağlanmalıdır.

• Tehlikeli maddelere
ve öngörülen çalışmalara uygun olan iyi
bir aydınlatma olması
sağlanmalıdır, diğer
bir ifadeyle toz geçirmeyen ve/veya alevlenmeyen, patlamaya
karşı korumalı v.b.
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• Bedensel çalışmalar, yardımcı araçlarla mümkün olduğunca kolaylaştırılmalıdır.
• İçeri giren havanın havalandırmadan çıkan havayla karışmaması ve
dolayısıyla ortamın toza boğulmaması için, çalışma alanı kapıların,
pencerelerin ve koridorların yakınına kurulmamalıdır.
• Dışarı emilen havanın yenilenebilmesi için, çalışma mekanı bir hava
girişiyle donatılmış olmalıdır.
• Emme sistemini muayene etmeye yönelik basit önlemler temin edilmelidir, örn. manometre ya da hacimsel debi ölçümü gibi.
• Dışarı emilen hava, kapılardan, pencerelerden ve hava girişlerinden
uzakta, güvenli bir yere sevk edilmelidir. Atık havanın arıtılması
gerekli olabilecek şekilde, belirli maddeler için Federal Emisyon
Kontrol Yasası (BImSchG) tarafından emisyon sınırları belirlenmiştir.
• Temiz, filtrelenmiş hava, çalışma alanına geri gönderilebilir.
Bakım ve etkinlik kontrolü, işler halde tutma
• İş araçları (cihazlar, makineler, sistemler) usulüne uygun ve fonksiyonel bir işletim durumunda tutulmalıdır. Kullanım kılavuzuna
uyulmalıdır..
• Haftada bir kez doldurma tesisinin hasar belirtileri açısından gözle
kontrolü yapılmalıdır.
• Eğer mevcut değillerse, kullanılan iş araçlarına ait performans verileri ve düzenli kontrole ilişkin bilgiler tedarikçiden temin edilmelidir. Aksi takdirde uzman personel (gerekirse ehliyetli bir kişi)
görevlendirilmelidir.
• Doldurma tesisi kontrol edilmeli ve yılda bir kez performans standartlarıyla karşılaştırılmalıdır.
• Bütün kontrol belgeleri en azından beş yıl muhafaza edilmelidir
Diğer talepler
• Uygulama yönergelerinin genel önlemlerine uyulmalıdır..
• Çuvallar ve torbalar emniyetli bir yerde muhafaza edilmeli ve güvenli bir şekilde tasfiye edilmelidir (bkz. Güvenlik Bilgi Formları).
• Daha düşük riskli alternatif maddeler ve alternatif yöntemler tercih
edilmelidir; bunların teknik, organizasyonel ve kişisel önlemlere
göre öncelikleri vardır. Alternatif çözümlerden vazgeçme nedeni,
risk değerlendirme dokümantasyonunda gerekçelendirilmelidir.
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• Eğer çalışma sırasında iş elbisesinin kirlenme ihtimali varsa, iş elbisesi veya koruyucu giysi ile sokak giysilerini ayrı ayrı muhafaza
etme olanakları öngörülmüş olmalıdır.
• Çalışanlar, tehlikeli maddeler tarafından kontaminasyon tehlikesi
bulunan çalışma alanlarında hiçbir gıda ve keyif verici maddeyi yiyemez ve içemezler. Bunun için uygun alanlar tesis edilmelidir.
• Eğer çalışanlar tek başlarına çalışıyorlarsa, risk değerlendirmesine
bağlı olarak ilave koruyucu önlemler alınmalı ya da uygun bir denetim yapılmasına özen gösterilmelidir.
• İşletme arızaları, kazalar ve acil durumlar için örn. ilk yardıma yönelik önlemler alınmalıdır.
• İş sağlığıyla ilgili uygun önlemler alınması sağlanmalıdır. Tehlikeli
maddelerden korunma konusunda işletmeye ve çalışanlara rehberlik hizmeti verilmesi ve gerekli hallerde tedbir olarak önceden iş
sağlığıyla ilgili muayenelerin yapılması için teklif getirilmesi veya
teşvik edilmesi bunlara dahildir.
İşletme talimatına neler dahildir?
• Çalışmalara başlamadan önce, emme sistemini çalıştırın ve fonksiyonunu kontrol edin.
• Doldurma işlemi sırasında emme sisteminin sürekli olarak işlev
kontrolü yapılmalıdır (manometre ya da hacimsel debi ölçümü üzerinden).
• Kullanılan bütün cihazları hasar, aşınma ya da fonksiyon eksikliği
belirtileri açısından kontrol edin. Eksiklikleri derhal amirinize bildirin. Tereddüt halinde çalışmaya devam etmeyin!
• Emme sistemi içerisine herhangi bir torba ya da diğer atıkların girmesine müsaade etmeyin.
• Kullanıma sunulan yardımcı araçları kullanın.
• Bir şeyler yemeden, içmeden ve tuvalete gitmeden önce ve sonra
ellerinizi yıkayın.
• Cildi temizlemek için çözücü maddeler kullanmayın.
• Dökülen tehlikeli maddeleri müsaade edilen bir endüstriyel elektrik
süpürgesiyle çektirerek ya da nemli bir bezle silerek derhal uzaklaştırın. Daha sonra güvenli bir şekilde tasfiye edin.
• Kullanıma sunulan kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılacağına, düzenli tutulacağına ve usulüne uygun depolanacağına ilişkin
talimatları verin.
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2

Koruma Kılavuzu 208
Koruma Sınıfı 2
Önlemleri

Çuvalların Boşaltılması
Emisyon Düşürücü Önlemler

208

Çalışma yönteminin tasarlanması
• Çuvalların ve çuval boşaltma sisteminin birbirlerine uygun olması ve
usulünce çalışır durumda olması sağlanmalıdır.
• Boşaltma yerinde lokal bir emme sistemi öngörülmelidir ve bu sistem mümkün olduğunca muhafazaya alınmalıdır.
• Muhafaza ağzındaki hava hızı, en azından 1,0 m/sn’lik bir hava hızına sahip olmalıdır.
• Muhafaza, çuvallar veya torbalar için yeterli büyüklükte yere sahip
olmalıdır. Boşaltılan çuvallar/torbalar için olan aralık, serbestçe
ulaşılabilir olmalıdır.
• Muhafazanın açıklığı mümkün olduğunca küçük olmalı, ancak emniyetli çalışabilmek için de yeterince büyük olmalıdır. Açıklığı mümkün olduğunca küçük tutmak için, şeffaf kapaklar veya plastik şeritler öngörülmüş olmalıdır.
• Çuvallar/torbalar, çalışanların muhafaza bölmesinin içerisine kafalarını sokmasına gerek
kalmadan boşaltılabilmelidir. Gerekirse
boşaltma yerine ilave bir emme sistemi
yerleştirilmelidir.
• Tehlikeli maddelere
ve öngörülen çalışmalara uygun olan
iyi bir aydınlatma
olması sağlanmalıdır, diğer bir ifadeyle
toz geçirmeyen ve/
veya alevlenmeyen,
patlamaya karşı korumalı v.b.
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• Bedensel çalışmalar, yardımcı araçlarla mümkün olduğunca kolaylaştırılmalıdır.
• İçeri giren havanın havalandırmadan çıkan havayla karışmaması ve
dolayısıyla ortamın toza boğulmaması için, çalışma alanı kapıların,
pencerelerin ve koridorların yakınına kurulmamalıdır.
• Dışarı emilen havanın yenilenebilmesi için, çalışma mekanı bir hava
girişiyle donatılmış olmalıdır.
• Baca bağlantıları mümkün olduğunca kısa ve düz olmalıdır. Uzun ve
esnek hatlardan kaçınılmalıdır.
• Emme sistemini muayene etmeye yönelik basit önlemler temin edilmelidir, örn. manometre ya da hacimsel debi ölçümü gibi.
• Dışarı emilen hava, kapılardan, pencerelerden ve hava girişlerinden
uzakta, güvenli bir yere sevk edilmelidir. Atık havanın arıtılması
gerekli olabilecek şekilde, belirli maddeler için Federal Emisyon
Kontrol Yasası (BImSchG) tarafından emisyon sınırları belirlenmiştir.
• Temiz, filtrelenmiş hava, çalışma alanına geri gönderilebilir.
Bakım ve etkinlik kontrolü, işler halde tutma
• İş araçları (cihazlar, makineler, sistemler) usulüne uygun ve fonksiyonel
bir işletim durumunda tutulmalıdır. Kullanım kılavuzuna uyulmalıdır.
• Haftada bir kez doldurma tesisinin hasar belirtileri açısından gözle
kontrolü yapılmalıdır.
• Eğer mevcut değillerse, kullanılan iş araçlarına ait performans verileri ve düzenli kontrole ilişkin bilgiler tedarikçiden temin edilmelidir. Aksi takdirde uzman personel (gerekirse ehliyetli bir kişi)
görevlendirilmelidir.
• Çuval boşaltma tesisi kontrol edilmeli ve yılda bir kez performans
standartlarıyla karşılaştırılmalıdır.
• Bütün kontrol belgeleri en azından beş yıl muhafaza edilmelidir.
Diğer talepler
• Uygulama yönergelerinin genel önlemlerine uyulmalıdır.
• Çuvallar ve torbalar emniyetli bir yerde muhafaza edilmeli ve güvenli bir şekilde tasfiye edilmelidir (bkz. Güvenlik Bilgi Formları).
• Daha düşük riskli alternatif maddeler ve alternatif yöntemler tercih
edilmelidir; bunların teknik, organizasyonel ve kişisel önlemlere
göre öncelikleri vardır. Alternatif çözümlerden vazgeçme nedeni,
risk değerlendirme dokümantasyonunda gerekçelendirilmelidir.
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• Eğer çalışma sırasında iş elbisesinin kirlenme ihtimali varsa, iş elbisesi veya koruyucu giysi ile sokak giysilerini ayrı ayrı muhafaza
etme olanakları öngörülmüş olmalıdır.
• Çalışanlar, tehlikeli maddeler tarafından kontaminasyon tehlikesi
bulunan çalışma alanlarında hiçbir gıda ve keyif verici maddeyi yiyemez ve içemezler. Bunun için uygun alanlar tesis edilmelidir.
• Eğer çalışanlar tek başlarına çalışıyorlarsa, risk değerlendirmesine
bağlı olarak ilave koruyucu önlemler alınmalı ya da uygun bir denetim yapılmasına özen gösterilmelidir.
• İşletme arızaları, kazalar ve acil durumlar için örn. ilk yardıma yönelik önlemler alınmalıdır.
• İş sağlığıyla ilgili uygun önlemler alınması sağlanmalıdır. Tehlikeli
maddelerden korunma konusunda işletmeye ve çalışanlara rehberlik hizmeti verilmesi ve gerekli hallerde tedbir olarak önceden iş
sağlığıyla ilgili muayenelerin yapılması için teklif getirilmesi veya
teşvik edilmesi bunlara dahildir.
İşletme talimatına neler dahildir?
• Çalışmalara başlamadan önce, emme sistemini çalıştırın ve fonksiyonunu kontrol edin.
• Doldurma işlemi sırasında emme sisteminin sürekli olarak işlev kontrolü yapılmalıdır (manometre ya da hacimsel debi ölçümü üzerinden).
• Kullanılan bütün cihazları hasar, aşınma ya da fonksiyon eksikliği
belirtileri açısından kontrol edin. Eksiklikleri derhal amirinize bildirin. Tereddüt halinde çalışmaya devam etmeyin!
• Emme sistemi içerisine herhangi bir torba ya da diğer atıkların girmesine müsaade etmeyin.
• Kullanıma sunulan yardımcı araçları kullanın.
• Bir şeyler yemeden, içmeden ve tuvalete gitmeden önce ve sonra
ellerinizi yıkayın.
• Cildi temizlemek için çözücü maddeler kullanmayın.
• Dökülen tehlikeli maddeleri müsaade edilen bir endüstriyel elektrik
süpürgesiyle çektirerek ya da nemli bir bezle silerek derhal uzaklaştırın. Daha sonra güvenli bir şekilde tasfiye edin.
• Kullanıma sunulan kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılacağına, düzenli tutulacağına ve usulüne uygun depolanacağına ilişkin
talimatları verin.
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2

Koruma Kılavuzu 210
Koruma Sınıfı 2
Önlemleri

Çuvallardan ya da Küçük Fıçılardan
Kazanların Doldurulması
Emisyon Düşürücü Önlemler

210

Çalışma yönteminin tasarlanması
• İşyerinde, yalnızca günlük çalışma/günlük üretim süreci için gerekli
olan miktarda tehlikeli madde hazır bulundurulmalıdır.
• Yüklerin kaldırılmasını kolaylaştırmak için, kaldırma ve devirme işleri için uygun yardımcı araçlar öngörülmelidir. Aletler, yapılan işe
uygun olmalıdır, özellikle fıçıların ebatlarına uyarlanmış olmalıdır.
• Kontrollü bir boşaltma işlemini mümkün kılabilmek için, devirme
mekanizması iyi kumanda edilebilir olmalıdır.
• Doldurma ağzının yakınında içeriye doğru en azından saniyede 1
metre hava hızına sahip bir emme sistemi v.b. öngörülmelidir. Kazanın kendisi de aynı şekilde bir emme sistemine bağlanmış olmalıdır.
• Emme boruları mümkün olduğunca kısa ve
düz olmalı, uzun kesitlere sahip esnek borular bulunmamalıdır.
• Yanıcı maddelerde
patlamadan korunma
önlemlerinin gerekliliği kontrol edilmelidir (topraklama, basınç düşürme).
• İçeri giren havanın havalandırmadan çıkan
havayla karışmaması
ve dolayısıyla ortamın
toza
boğulmaması
için, çalışma alanı kapıların, pencerelerin
ve koridorların yakınına kurulmamalıdır.
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• Emilen havanın yenilenebilmesi için, çalışma ortamına mutlaka yeterince hava girişi olması sağlanmalıdır.
• Emme sistemini muayene etmeye yönelik basit önlemler temin edilmelidir, örn. manometre ya da hacimsel debi ölçümü gibi.
• Dışarı emilen hava, kapılardan, pencerelerden ve hava girişlerinden
uzakta, güvenli bir yere sevk edilmelidir. Atık havanın arıtılması
gerekli olabilecek şekilde, belirli maddeler için Federal Emisyon
Kontrol Yasası (BImSchG) tarafından emisyon sınırları belirlenmiştir.
• Toz söz konusu olduğu durumlarda, temiz filtrelenmiş hava, çalışma
alanına geri gönderilebilir.
• Buharlarda prensip olarak havanın geri döndürülmesi tavsiye edilmemektedir.
Bakım ve etkinlik kontrolü, işler halde tutma
• Haftada bir kez sistemin hasar belirtileri açısından gözle kontrolü
yapılmalıdır.
• Yılda bir kez emme sistemi kontrol edilmeli ve performans standartlarıyla karşılaştırılmalıdır.
Diğer talepler
• Uygulama yönergelerinin genel önlemlerine uyulmalıdır.
• Doldurma tesisini ve çalışma alanını düzenli olarak temizleyin. Dökülen maddeleri derhal uzaklaştırın: Çuvalları ve kovaları emniyetli
bir yerde muhafaza edin ve boşaltıldıktan sonra gerekirse güvenli
bir şekilde tasfiye edin (bkz. Güvenlik Bilgi Formları).
• Daha düşük riskli alternatif maddeler ve alternatif yöntemler tercih
edilmelidir; bunların teknik, organizasyonel ve kişisel önlemlere
göre öncelikleri vardır. Alternatif çözümlerden vazgeçme nedeni,
risk değerlendirme dokümantasyonunda gerekçelendirilmelidir.
• Eğer çalışma sırasında iş elbisesinin kirlenme ihtimali varsa, iş elbisesi veya koruyucu giysi ile sokak giysilerini ayrı ayrı muhafaza
etme olanakları öngörülmüş olmalıdır.
• Çalışanlar, tehlikeli maddeler tarafından kontaminasyon tehlikesi
bulunan çalışma alanlarında hiçbir gıda ve keyif verici maddeyi yiyemez ve içemezler. Bunun için uygun alanlar tesis edilmelidir.
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• Eğer çalışanlar tek başlarına çalışıyorlarsa, risk değerlendirmesine
bağlı olarak ilave koruyucu önlemler alınmalı ya da uygun bir denetim yapılmasına özen gösterilmelidir.
• İşletme arızaları, kazalar ve acil durumlar için örn. ilk yardıma yönelik önlemler alınmalıdır.
• İş sağlığıyla ilgili uygun önlemler alınması sağlanmalıdır. Tehlikeli
maddelerden korunma konusunda işletmeye ve çalışanlara rehberlik hizmeti verilmesi ve gerekli hallerde tedbir olarak önceden iş
sağlığıyla ilgili muayenelerin yapılması için teklif getirilmesi veya
teşvik edilmesi bunlara dahildir.
İşletme talimatına neler dahildir?
• Çalışmalara başlamadan önce, emme sistemini çalıştırın ve fonksiyonunu kontrol edin.
• Doldurma işlemi sırasında emme sisteminin sürekli olarak işlev
kontrolü yapılmalıdır (manometre ya da hacimsel debi ölçümü üzerinden).
• Kullanılan bütün cihazları hasar, aşınma ya da fonksiyon eksikliği
belirtileri açısından kontrol edin. Eksiklikleri derhal amirinize bildirin. Tereddüt halinde çalışmaya devam etmeyin!
• Emme sistemi içerisine herhangi bir torba ya da diğer atıkların girmesine müsaade etmeyin.
• Kullanıma sunulan yardımcı kaldırma araçlarını kullanın.
• Bir şeyler yemeden, içmeden ve tuvalete gitmeden önce ve sonra
ellerinizi yıkayın.
• Cildi temizlemek için çözücü maddeler kullanmayın.
• Dökülen tehlikeli maddeleri müsaade edilen bir endüstriyel elektrik
süpürgesiyle çektirerek ya da nemli bir bezle silerek derhal uzaklaştırın. Daha sonra güvenli bir şekilde tasfiye edin.
• Kullanıma sunulan kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılacağına, düzenli tutulacağına ve usulüne uygun depolanacağına ilişkin
talimatları verin.
• Patlamadan korunma uyarılarına uyun.
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2

Koruma Kılavuzu 212
Koruma Sınıfı 2
Önlemleri

Varillerin Doldurulması
Emisyon Düşürücü Önlemler

212

Çalışma yönteminin tasarlanması
• Varilleri, dökülen maddelerin etrafa yayılmasını önlenebileceği yalnızca bu iş için öngörülen bir alanda doldurun.
• Emme sisteminin emme ağzını mümkün olduğunca varilin üst tarafına yaklaştırın.
• Varil kapağının üzerinden enlemesine geçerek emme sistemine giden havanın hızı, en az saniyede 0,5 metre olmalıdır.
• Doldurma borusu, dolum işlemi sırasında daldırılabilecek kadar
uzun olmalıdır. Püskürmenin önüne geçmek için, huni veya koruyucu düzenekler kullanılmalıdır.
• Varillerin sorunsuz bir şekilde mümkün olduğunca emme sisteminin
ağzına yakın yerleştirilebilmelerine özen gösterilmelidir. Bunun için,
farklı varil ebatlarına göre ayarlanabilen kılavuzlar öngörülmelidir.
• Aşırı dolum yapılmasını önlemek için, ağırlık, hacim ya da dolum seviyesi ölçümü
kullanın. Gerekirse
otomatik kapanan varil tipi valf kullanın.
• Elektrostatik yüklenmeler nedeniyle
tutuşma risklerinin
önlenebilmesi için,
kolay
alevlenebilir sıvılarda uygun
pompalar ve emme
vantilatörleri
ile
uygun şekilde topraklanmış cihazlar
kullanılmalıdır.
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• Çalışma alanı, mümkün olduğunca kapıların, pencerelerin ve koridorların bulunduğu yerlerde düzenlenmemelidir.
• Kontrol araçları (örn. basınç, ağırlık, hacim ya da dolum seviyesi
ölçümü) kolay okunabilir olmalıdır.
• Bedensel çalışmayı kolaylaştırmak için, mümkün olduğunca yardımcı araçlar kullanıma sunulmalıdır.
• Emilen havanın yenilenebilmesi için, çalışma ortamına mutlaka yeterince hava girişi olması sağlanmalıdır.
• Atık hava (gerekirse temizlendikten sonra), emniyetli bir yere sevk
edilmelidir, asla kapıların, pencerelerin ve hava girişlerinin yakınına sevk edilmemelidir. Atık havanın atmosfere bırakılmadan önce
arıtılması gerekli olabilecek şekilde, belirli maddeler için Federal
Emisyon Kontrol Yasası (BImSchG) tarafından emisyon sınırları belirlenmiştir.
• Buharlar ortaya çıkması durumunda, prensip olarak atık havanın
geri döndürülmesi tavsiye edilmemektedir.
Bakım ve etkinlik kontrolü, işler halde tutma
• En azından haftada bir kez atık hava sisteminin hasarlar açısından
gözle kontrolü yapılmalıdır.
• Yılda bir kez sistem kontrol edilmeli ve performans standartlarıyla
karşılaştırılmalıdır.
Diğer talepler
• Uygulama yönergelerinin genel önlemlerine uyulmalıdır.
• Daha düşük riskli alternatif maddeler ve alternatif yöntemler tercih
edilmelidir; bunların teknik, organizasyonel ve kişisel önlemlere
göre öncelikleri vardır. Alternatif çözümlerden vazgeçme nedeni,
risk değerlendirme dokümantasyonunda gerekçelendirilmelidir.
• Eğer çalışma sırasında iş elbisesinin kirlenme ihtimali varsa, iş elbisesi veya koruyucu giysi ile sokak giysilerini ayrı ayrı muhafaza
etme olanakları öngörülmüş olmalıdır.
• Çalışanlar, tehlikeli maddeler tarafından kontaminasyon tehlikesi
bulunan çalışma alanlarında hiçbir gıda ve keyif verici maddeyi yiyemez ve içemezler. Bunun için uygun alanlar tesis edilmelidir.
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• Eğer çalışanlar tek başlarına çalışıyorlarsa, risk değerlendirmesine
bağlı olarak ilave koruyucu önlemler alınmalı ya da uygun bir denetim yapılmasına özen gösterilmelidir.
• İşletme arızaları, kazalar ve acil durumlar için örn. ilk yardıma yönelik önlemler alınmalıdır.
• İş sağlığıyla ilgili uygun önlemler alınması sağlanmalıdır. Tehlikeli
maddelerden korunma konusunda işletmeye ve çalışanlara rehberlik hizmeti verilmesi ve gerekli hallerde tedbir olarak önceden iş
sağlığıyla ilgili muayenelerin yapılması için teklif getirilmesi veya
teşvik edilmesi bunlara dahildir.
İşletme talimatına neler dahildir?
• Çalışmalara başlamadan önce, emme sistemini çalıştırın.
• Emme işleminin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayın. Bu sırada
ölçüm aletlerine (Manometre ya da hacimsel debi ölçümü) dikkat
edin.
• Kullanılan bütün cihazları hasar, aşınma ya da fonksiyon eksikliği
belirtileri açısından kontrol edin. Eksiklikleri derhal amirinize bildirin. Tereddüt halinde çalışmaya devam etmeyin!
• Emme sistemi içerisine herhangi bir kağıt torba ya da diğer atıkların
girmesine müsaade etmeyin.
• Huni ya da koruyucu donanımlar kullanın ve püskürmeyi önlemek
için, doldurma borusunu daima malzeme içerisine daldırın.
• Kullanıma sunulan yardımcı araçları kullanın.
• Bir şeyler yemeden, içmeden ve tuvalete gitmeden önce ve sonra
ellerinizi yıkayın.
• Cildi temizlemek için çözücü maddeler kullanmayın.
• Dökülen tehlikeli maddeleri derhal uzaklaştırın: Sıvıları çektirin ya
da emdirerek çektirin/absorbe ettirin (granüllerle veya paspasla).
Dökülen tehlikeli maddelerin nasıl tasfiye edilecekleri ayrıca belirtilmiş olmalıdır (bkz. Güvenlik Bilgi Formları).
• Kullanıma sunulan kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılacağına, düzenli tutulacağına ve usulüne uygun depolanacağına ilişkin
talimatlara uyun.
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2

Koruma Kılavuzu 213
Koruma Sınıfı 2
Önlemleri

Varil Pompasıyla Varillerin
Boşaltılması
Emisyon Düşürücü Önlemler

213

Çalışma yönteminin tasarlanması
• Çalışma alanlarının ve sistemin planlanması sırasında basit ve emniyetli bakım onarım olanakları dikkate alınmalıdır.
• Çalışma alanının iyi havalandırılmasına özen gösterilmelidir.
• Çalışma alanı, mümkün olduğunca kapıların, pencerelerin ve koridorların bulunduğu yerlere tesis edilmemelidir.
• Kazandan dışarı çıkan atık hava dışarı sevk edilmelidir, ancak asla
kapıların, pencerelerin ve hava girişlerinin yakınına sevk edilmemelidir. Atık havanın arıtılması gerekli olabilecek şekilde, belirli
maddeler için Federal Emisyon Kontrol Yasası (BImSchG) tarafından
emisyon sınırları belirlenmiştir.
• Buharlar ortaya çıkması durumunda, prensip olarak atık havanın
geri döndürülmesi tavsiye edilmemektedir.
• Varil kapağının çıkarılması ve yeniden takılması için uygun alet bulundurulmalıdır.
• Pompanın sıvıya uygun
olması sağlanmalıdır (dayanıklılık, gerekirse patlama koruması).
• Kolay alevlenebilir sıvılarda, patlamadan korunma önlemleri kontrol edilmelidir (Patlama
korumalı pompaların ve
emme vantilatörlerinin
kullanılması, borunun ve
varilin
topraklanması,
basınç düşürme, antistatik ayakkabı kullanılması)
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• Pompa ve daldırma borusu, sıvıyla temas mümkün olduğunca düşük
tutulacak, sonradan akan sıvılar güvenli toplanacak ve kontaminasyon önlenecek şekilde taşınmalı ve depolanmalıdır.
• Varilden çıkarıldıktan sonra daldırma borusuna temas edilmemelidir.
Bakım ve etkinlik kontrolü, işler halde tutma
• Ayda bir kez sistemin hasar belirtileri açısından gözle kontrolü yapılmalıdır.
• Yılda bir kez sistem kontrol edilmeli ve performans standartlarıyla
karşılaştırılmalıdır.
Diğer talepler
• Uygulama yönergelerinin genel önlemlerine riayet edilmelidir.
• Daha düşük riskli alternatif maddeler ve alternatif yöntemler tercih
edilmelidir; bunların teknik, organizasyonel ve kişisel önlemlere
göre öncelikleri vardır. Alternatif çözümlerden vazgeçme nedeni,
risk değerlendirme dokümantasyonunda gerekçelendirilmelidir.
• Eğer çalışma sırasında iş elbisesinin kirlenme ihtimali varsa, iş elbisesi veya koruyucu giysi ile sokak giysilerini ayrı ayrı muhafaza
etme olanakları öngörülmüş olmalıdır.
• Çalışanlar, tehlikeli maddeler tarafından kontaminasyon tehlikesi
bulunan çalışma alanlarında hiçbir gıda ve keyif verici maddeyi yiyemez ve içemezler. Bunun için uygun alanlar tesis edilmelidir.
• Eğer çalışanlar tek başlarına çalışıyorlarsa, risk değerlendirmesine
bağlı olarak ilave koruyucu önlemler alınmalı ya da uygun bir denetim yapılmasına özen gösterilmelidir.
• İşletme arızaları, kazalar ve acil durumlar için örn. ilk yardıma yönelik önlemler alınmalıdır.
• İş sağlığıyla ilgili uygun önlemler alınması sağlanmalıdır. Tehlikeli
maddelerden korunma konusunda işletmeye ve çalışanlara rehberlik hizmeti verilmesi ve gerekli hallerde tedbir olarak önceden iş
sağlığıyla ilgili muayenelerin yapılması için teklif getirilmesi veya
teşvik edilmesi bunlara dahildir.
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İşletme talimatına neler dahildir?
• Çalışmalara başlamadan önce, emme sistemini çalıştırın ve fonksiyonunu kontrol edin.
• Varil kapağının çıkarılması ve yeniden takılması için öngörülen aleti
kullanın.
• Eğer mevcutsa, daima topraklama hatlarını kullanın.
• Kullanıma sunulan yardımcı taşıma/kaldırma araçlarını kullanın.
• Tehlikeli maddelerin açığa çıkmasını ve cilt temasını mümkün olduğunca düşük tutmak için, pompayı varilden dikkatlice çıkarın.
• Pompayı daima muhafaza edildiği yere geri götürün.
• Kullanılan bütün cihazları hasar, aşınma ya da fonksiyon eksikliği
belirtileri açısından kontrol edin. Eksiklikleri derhal amirinize bildirin. Tereddüt halinde çalışmaya devam etmeyin!
• Bir şeyler yemeden, içmeden ve tuvalete gitmeden önce ve sonra
ellerinizi yıkayın.
• Cildi temizlemek için çözücü maddeler kullanmayın.
• Dökülen tehlikeli maddeleri derhal uzaklaştırın: Sıvıları çektirin ya
da emdirerek çektirin/absorbe ettirin (granüllerle, paspasla, kimyasal bağlayıcılarla). Dökülen tehlikeli maddelerin nasıl tasfiye edilecekleri ayrıca belirtilmiş olmalıdır (bkz. Güvenlik Bilgi Formu).
• Kullanıma sunulan kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılacağına, düzenli tutulacağına ve usulüne uygun depolanacağına ilişkin
talimatlara uyun.
• Patlamadan korunma uyarılarına uyun.
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2

Koruma Kılavuzu 214
Koruma Sınıfı 2
Önlemleri

Katı Maddelerin Tartılması
Emisyon Düşürücü Önlemler

214

Çalışma yönteminin tasarlanması
• Emme kabini içerisine akan genel hava akımı ve toplama elemanındaki hava akımı, üretici tarafından belirtilen hava akım hızlarına
sahip olmalıdır.
• İşletmenin kendi imal ettiği cihazlar olması durumunda, çekme
aralığındaki genel hava akış hızı, en azından 0,5 m/sn olmalıdır.
Toplama elemanındaki hava akış hızı, en az 1 m/sn olmalıdır. Çeker
sistemin etkinliğini kontrol etmek için, uzman bir laboratuar firmasının görevlendirilmesi tavsiye edilir.
• Tartım istasyonu, mümkün olduğunca etrafı kapalı tutulmalıdır.
•

Çekme alanının
bütün cihazları ve
malzemeleri alacak kadar geniş
olması sağlanmalıdır.

• Menfez aralığının
mümkün olduğunca küçük tutulması
sağlanmalıdır - ancak güvenli bir şekilde çalışmak için
yeterince büyük
olmalıdır. Menfez
aralığını mümkün
olduğunca küçük
tutmak için, şeffaf
bölmeler ve plastik hatlar kullanılmalıdır.

Belirtilen hava akış hızları tavsiye niteliğindedir.
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• Aydınlatma sistemi dahil, tartının ve kullanılan cihazların uygunlukları sağlanmalıdır (kimyasallara karşı dayanıklı, toz geçirmez,
alevlenmeyen malzemelerin kullanılması).
• Yanıcı katı maddelerde, patlamadan korunma önlemleri kontrol
edilmelidir (Topraklama).
• Katı maddelerin tartılması sırasında, toz oluşumu önlenmelidir.
• Katı maddelerden oluşan küçük miktarlar, çeker sistem içerisinde
bulunan bir tartıda tartılmalıdır.
• Derin fıçıların ya da 25 kilogramdan fazla dolum kapasitesine sahip
varillerin kullanılmasından kaçınılmalıdır.
• Kullanım ve kaldırma yardımcı araçlarından yararlanılmalıdır.
• Hava esintisinin, havalandırma sisteminden çıkan hava akımlarıyla
karışmasını önlemek için, çalışma alanı kapıların, pencerelerin ve
koridorların yakınına tesis edilmemelidir.
• Emilen havanın yenilenebilmesi için, çalışma alanının bir hava girişi
ile donatılmış olması sağlanmalıdır.
• Emme sisteminin kontrol edilmesine yönelik kolay uygulanabilir olanaklar sağlanmalıdır (örn. basınç gösterme cihazı, hacimsel debi
ölçümü).
• Dışarı emilen hava, kapılardan, pencerelerden ve hava girişlerinden
uzakta, güvenli bir yere sevk edilmelidir.
• Toz söz konusu olduğu durumlarda, temiz filtrelenmiş hava, çalışma
alanına geri gönderilebilir.
• Buharlarda prensip olarak havanın geri döndürülmesi tavsiye edilmemektedir.
Bakım ve etkinlik kontrolü, işler halde tutma
• Haftada en az bir kez hasar belirtileri açısından sistemin gözle kontrolü yapılmalıdır.
• Yılda bir kez sistem kontrol edilmeli ve performans standartlarıyla
karşılaştırılmalıdır.
Diğer talepler
• Uygulama yönergelerinin genel önlemlerine uyulmalıdır.
• Eğer zehirli tehlikeli maddelerde Koruma Sınıfı 3 uyarınca kapalı
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bir sistem teknik açıdan mümkün değilse, özel dikkat, temizlik ve
ihtiyatlı olunması sağlanmalıdır!
• Daha düşük riskli alternatif maddeler ve alternatif yöntemler tercih
edilmelidir; bunların teknik, organizasyonel ve kişisel önlemlere
göre öncelikleri vardır. Alternatif çözümlerden vazgeçme nedeni,
risk değerlendirme dokümantasyonunda gerekçelendirilmelidir.
• Eğer çalışma sırasında iş elbisesinin kirlenme ihtimali varsa, iş elbisesi veya koruyucu giysi ile sokak giysilerini ayrı ayrı muhafaza
etme olanakları öngörülmüş olmalıdır.
• Çalışanlar, tehlikeli maddeler tarafından kontaminasyon tehlikesi
bulunan çalışma alanlarında hiçbir gıda ve keyif verici maddeyi yiyemez ve içemezler. Bunun için uygun alanlar tesis edilmelidir.
• Eğer çalışanlar tek başlarına çalışıyorlarsa, risk değerlendirmesine
bağlı olarak ilave koruyucu önlemler alınmalı ya da uygun bir denetim yapılmasına özen gösterilmelidir.
İşletme arızaları, kazalar ve acil durumlar için örn. ilk yardıma yönelik önlemler alınmalıdır.
• İş sağlığıyla ilgili uygun önlemler alınması sağlanmalıdır. Tehlikeli
maddelerden korunma konusunda işletmeye ve çalışanlara rehberlik hizmeti verilmesi ve gerekli hallerde tedbir olarak önceden iş
sağlığıyla ilgili muayenelerin yapılması için teklif getirilmesi veya
teşvik edilmesi bunlara dahildir.
İşletme talimatına neler dahildir?
• Çalışmalara başlamadan önce, emme sistemini çalıştırın.
Düzgün bir şekilde çalıştığından emin olun. Bu sırada ölçüm aletlerine
(Manometre ya da hacimsel debi kontrolü) dikkat edin.
• Emilen hava, çalışanların yüzlerine uzak bir noktadan geçmelidir.
• Kullanılan bütün cihazları hasarlar, aşınma ya da fonksiyon eksiklikleri açısından kontrol edin. Eksiklikleri derhal amirlerinize bildirin.
Tereddüt halinde çalışmaya devam etmeyin!
• Emme sistemi içerisine herhangi bir kağıt torba ya da diğer atıkların
girmesine müsaade etmeyin.
• Bir şeyler yemeden, içmeden ve tuvalete gitmeden önce ve sonra
ellerinizi yıkayın.
667

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi
• Cildi temizlemek için çözücü maddeler kullanmayın.
• Dökülen tehlikeli maddeleri derhal uzaklaştırın: tozlarda süpürge
ya da basınçlı hava kullanmayın, aksine taleplere uygun bir endüstriyel elektrik süpürgesi kullanın veya nemli bir bezle silin. Dökülen
tehlikeli maddelerin nasıl tasfiye edilecekleri ayrıca belirtilmiş olmalıdır (bkz. Güvenlik Bilgi Formları).
• Kullanıma sunulan kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılacağına, düzenli tutulacağına ve usulüne uygun depolanacağına ilişkin
talimatlara uyun.
• Patlamadan korunma uyarılarına uyun..
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Koruma Kılavuzu 215

2

Koruma Sınıfı 2
Önlemleri

Katı Maddelerin Başka Katı
Maddelerle ya da Sıvılarla
Karıştırılması
Emisyon Düşürücü Önlemler

215

Çalışma yönteminin tasarlanması
• İşyerinde, yalnızca günlük çalışma/günlük üretim süreci için gerekli
olan miktarda tehlikeli madde hazır bulundurulmalıdır.
• Eğer mümkünse, açık değil, aksine kapaklı bir karıştırıcı düzenek
kullanılmalıdır. Karıştırma mili bir kılıf ile koruma altına alınmalı,
kapak ve diğer giriş yerleri iyice yalıtılmalıdır.
• Emme sisteminin mümkün olduğunca toz kaynağının yakınına yerleştirilmesi ve emilen havanın çalışanların
yüzlerinin
uzağından geçmesi
sağlanmalıdır, eğer
mümkünse emme sistemi kapağa entegre
edilmelidir. Atık hava
sisteminin
fonksiyonelliğinin kontrol
edilmesine yönelik
kolay uygulanabilir
olanaklar sağlanmalıdır (örn. basınç gösterme cihazı, hacimsel debi ölçümü).
• Karıştırma düzeneğinin komple üst kısmı
boyunca emme sistemi yönündeki hava
akış hızı, en azından
saniyede 1 metre ol669
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malıdır. Katı maddelerin ilave edilmesi sırasındaki hava akış hızının
2 ila 3 misli yükseltilmesi gerekli olabilir.
• Hava akımının emme sisteminin etkinliğini olumsuz etkilemesini
önlemek için, çalışma alanı, mümkün olduğunca kapıların, pencerelerin ve koridorların yakınına tesis edilmemelidir.
• Emilen havanın yenilenebilmesi için, çalışma alanının bir hava girişi
ile donatılmış olması sağlanmalıdır.
• Toz söz konusu olduğu durumlarda, temiz filtrelenmiş hava, çalışma
alanına geri gönderilebilir.
• Buharlarda, prensip olarak havanın geri döndürülmesine müsaade
edilmemektedir.
• Yanıcı katı maddelerde patlamadan korunma önlemlerinin gerekliliği kontrol edilmelidir (topraklama, basınç düşürme).
Bakım ve etkinlik kontrolü, işler halde tutma
• Haftada bir kez karıştırıcı düzeneğin ve emme sisteminin hasar belirtileri açısından gözle kontrolü yapılmalıdır.
• Yılda bir kez emme sistemi kontrol edilmeli ve performans standartlarıyla karşılaştırılmalıdır.
Diğer talepler
• Uygulama yönergelerinin genel önlemlerine uyulmalıdır.
• Daha düşük riskli alternatif maddeler ve alternatif yöntemler tercih
edilmelidir; bunların teknik, organizasyonel ve kişisel önlemlere
göre öncelikleri vardır. Alternatif çözümlerden vazgeçme nedeni,
risk değerlendirme dokümantasyonunda gerekçelendirilmelidir.
• Eğer çalışma sırasında iş elbisesinin kirlenme ihtimali varsa, iş elbisesi veya koruyucu giysi ile sokak giysilerini ayrı ayrı muhafaza
etme olanakları öngörülmüş olmalıdır.
• Çalışanlar, tehlikeli maddeler tarafından kontaminasyon tehlikesi
bulunan çalışma alanlarında hiçbir gıda ve keyif verici maddeyi yiyemez ve içemezler. Bunun için uygun alanlar tesis edilmelidir.
• Eğer çalışanlar tek başlarına çalışıyorlarsa, risk değerlendirmesine
bağlı olarak ilave koruyucu önlemler alınmalı ya da uygun bir denetim yapılmasına özen gösterilmelidir.
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• İşletme arızaları, kazalar ve acil durumlar için örn. ilk yardıma yönelik önlemler alınmalıdır.
• İş sağlığıyla ilgili uygun önlemler alınması sağlanmalıdır. Tehlikeli
maddelerden korunma konusunda işletmeye ve çalışanlara rehberlik hizmeti verilmesi ve gerekli hallerde tedbir olarak önceden iş
sağlığıyla ilgili muayenelerin yapılması için teklif getirilmesi veya
teşvik edilmesi bunlara dahildir.
İşletme talimatına neler dahildir?
• Çalışmalara başlamadan önce, emme sistemini çalıştırın.
• Düzgün bir şekilde çalıştığından emin olun.
• Emilen hava, çalışanların yüzlerine uzak bir noktadan geçmelidir.
Malzeme girişi yapıldığı sırada, mümkün olduğunca karıştıcı düzeneğin içerisine yaslanmayın!
• Kullanılan bütün cihazları hasarlar, aşınma ya da fonksiyon eksiklikleri açısından kontrol edin. Eksiklikleri derhal amirlerinize bildirin.
Tereddüt halinde çalışmaya devam etmeyin!
• Emme sistemi içerisine herhangi bir kağıt torbanın ya da diğer atıkların girmesine müsaade etmeyin.
• Bir şeyler yemeden, içmeden ve tuvalete gitmeden önce ve sonra
ellerinizi yıkayın.
• Cildi temizlemek için çözücü maddeler kullanmayın.
• Dökülen tehlikeli maddeleri derhal uzaklaştırın: Sıvıları çektirin ya
da emdirerek çektirin/absorbe ettirin (granüllerle, paspasla ya da
kimyasal bağlayıcılarla); tozlarda taleplere uygun bir endüstriyel
elektrik süpürgesi kullanın veya nemli bezle silin. Dökülen tehlikeli maddelerin nasıl tasfiye edilecekleri ayrıca belirtilmiş olmalıdır
(bkz. Güvenlik Bilgi Formları).
• Kullanıma sunulan kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılacağına, düzenli tutulacağına ve usulüne uygun depolanacağına ilişkin
talimatlara uyun.
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Koruma Kılavuzu 217

2

Koruma Sınıfı 2
Önlemleri

Sıvıların Variller v.b. İçerisinde
Başka Sıvılarla ya da Katı
Maddelerle Karıştırılması
Emisyon Düşürücü Önlemler

217

Çalışma yönteminin tasarlanması
• İşyerinde, yalnızca günlük çalışma/günlük üretim süreci için gerekli
olan miktarda tehlikeli madde hazır bulundurulmalıdır.
• Eğer mümkünse, açık değil, aksine kapaklı bir karıştırıcı düzenek
kullanılmalıdır.
• Emme sistemi kapağa entegre edilmelidir, eğer mümkün değilse,
emme sistemi konteynırın girişine konumlandırılmalıdır.
• Karıştırma düzeneğinin komple üst kısmı boyunca emme sistemi
yönündeki hava akış hızı, en azından saniyede 1 metre (tavsiye edilen) olmalıdır.
• Hava esintisinin, havalandırma sisteminden çıkan hava akımlarıyla
karışmasını önlemek için, çalışma alanı kapıların, pencerelerin ve
koridorların yakınında bulunmamalıdır.
• Emilen havanın yenilenebilmesi için,
çalışma ortamında
mutlaka yeterince
hava girişi olması
sağlanmalıdır.
•

Belirli maddeler
için Federal Emisyon Kontrol Yasası
(BImSchG) tarafından emisyon sınırları belirlenmiştir.
O zaman atık hava
672

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

atmosfere sevk edilmeden önce, hava arıtma cihazlarının kullanılması gerekli olabilir.
• Emilen hava, emniyetli bir yere sevk edilmelidir, asla kapıların,
pencerelerin ve hava girişlerinin yakınına sevk edilmemelidir.
• Toz söz konusu olduğu durumlarda, temiz filtrelenmiş hava, çalışma
alanına geri gönderilebilir.
• Buharlarda prensip olarak havanın geri döndürülmesi tavsiye edilmemektedir.
• Yanıcı sıvılarla yapılan işlerde, patlamadan korunmanın gerekliliği
kontrol edilmelidir (Patlamadan korumalı karıştırıcı, topraklama,
basınç düşürme, iletken özellikli emniyet ayakkabıları).
• Konteynırların doldurulması amacıyla, gerekirse yardımcı araçlar
hazır bulundurulmalı ve kullanılmalıdır.
Bakım ve etkinlik kontrolü, işler halde tutma
• Haftada en az bir kez hasar belirtileri açısından sistemin gözle kontrolü yapılmalıdır.
• Yılda bir kez emme sistemi kontrol edilmeli ve performans standartlarıyla karşılaştırılmalıdır.
Diğer talepler
• Uygulama yönergelerinin genel önlemlerine uyulmalıdır.
• Daha düşük riskli alternatif maddeler ve alternatif yöntemler tercih
edilmelidir; bunların teknik, organizasyonel ve kişisel önlemlere
göre öncelikleri vardır. Alternatif çözümlerden vazgeçme nedeni,
risk değerlendirme dokümantasyonunda gerekçelendirilmelidir.
• Eğer çalışma sırasında iş elbisesinin kirlenme ihtimali varsa, iş elbisesi veya koruyucu giysi ile sokak giysilerini ayrı ayrı muhafaza
etme olanağı sağlanmış olmalıdır.
• Çalışanlar, tehlikeli maddeler tarafından kontaminasyon tehlikesi
bulunan çalışma alanlarında hiçbir gıda ve keyif verici maddeyi yiyemez ve içemezler. Bunun için uygun alanlar tesis edilmelidir.
• Eğer çalışanlar tek başlarına çalışıyorlarsa, risk değerlendirmesine
bağlı olarak ilave koruyucu önlemler alınmalı ya da uygun bir denetim yapılmasına özen gösterilmelidir.
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• İşletme arızaları, kazalar ve acil durumlar için örn. ilk yardıma yönelik önlemler alınmalıdır.
• İş sağlığıyla ilgili uygun önlemler alınması sağlanmalıdır. Tehlikeli
maddelerden korunma konusunda işletmeye ve çalışanlara rehberlik hizmeti verilmesi ve gerekli hallerde tedbir olarak önceden iş
sağlığıyla ilgili muayenelerin yapılması için öneride bulunulması
veya teşvik edilmesi bunlara dahildir.
İşletme talimatına neler dahildir?
• Çalışmalara başlamadan önce, emme sistemini çalıştırın.
• Emme işleminin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayın. Bu sırada
ölçüm aletlerine (Manometre ya da hacimsel debi ölçümü) dikkat
edin.
• Kullanılan bütün cihazları hasar, aşınma ya da fonksiyon eksikliği
belirtileri açısından kontrol edin. Eksiklikleri derhal amirlerinize
bildirin. Tereddüt halinde çalışmaya devam etmeyin!
• Emilen hava, çalışanların yüzlerine uzak bir noktadan geçmelidir.
• Bir şeyler yemeden, içmeden ve tuvalete gitmeden önce ve sonra
ellerinizi yıkayın.
• Cildi temizlemek için çözücü maddeler kullanmayın.
• Dökülen tehlikeli maddeleri derhal uzaklaştırın: Sıvıları çektirin ya
da emdirerek çektirin/absorbe ettirin (granüllerle ya da paspasla);
tozlarda süpürge ya da basınçlı hava kullanmayın, aksine taleplere
uygun bir endüstriyel elektrik süpürgesi kullanın veya nemli bezle
silin. Dökülen tehlikeli maddelerin nasıl tasfiye edilecekleri ayrıca
belirtilmiş olmalıdır (bkz. Güvenlik Bilgi Formları).
• Kullanıma sunulan kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılacağına, düzenli tutulacağına ve usulüne uygun depolanacağına ilişkin
talimatlara uyun.
• Patlamadan korunma uyarılarına uyun.
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2

Koruma Kılavuzu 222
Koruma
derecesi 2
önlemleri

Elektrostatik kaplama
Emisyon düşürücü önlemler

222

Çalışma yönteminin tasarlanması
• Çalışma alanına yalnızca yetkili kişiler girebilir.
• Fazlalık tozları bağlayabilmek için, boyama kabinini yeterince uzun
tasarlayın.
• Açık alanları mümkün olduğunca küçük tutun, ancak güvenli çalışma
için yeterli mekan olmasını sağlayın.
• Boyama kabinlerinin giriş ve çıkışında hava perdesi kullanılması düşünülmelidir.
• Boyama kabinleri iç kısımdan düz ve sızdırmaz yüzeylerle donatılmalı, fazlalık tozları çeken ve geri dönüştüren donanımlar hazır
bulundurulmalıdır.
• İyi bir aydınlatma olması sağlanmalıdır. Bu aydınlatma, tehlikeli
maddelere ve yapılan çalışmalara uygun olmalıdır, örn. toz geçirmez ve güç tutuşabilir.
• Yanıcı katı maddeler için patlamadan korunma önlemleri dikkate
alınmalı, sistemin uygun şekilde topraklanması sağlanmalıdır.
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• Maksimum toz çekimi ve minimum toz artışı olmasını temin etmek
için, boyanan ürünün usulüne uygun şekilde topraklanması sağlanmalıdır.
• Boyama kabinine yönlendirilen hava akımı, asgari 1 m/sn’lik bir
hava hızına sahip olmalıdır.
• Eğer mümkünse, doğrudan toz kartonundan alım yapan sitemler
kullanılmalıdır.
• Fazlalık toz atımlarını minimize etmek için, dozajlama düzeneği
yardımıyla toz akımı uyarlanmalıdır.
• Boyama işini yapan personele talimat verilmesi ve püskürtme işlemi
sırasında boyama kabininin içerisine yaslanmak gibi usulüne uygun
olmayan çalışmaların önlenmesi sağlanmalıdır.
• Hava akımının emme işleminin etkinliğini olumsuz etkilemesini ve
dolayısıyla katı maddelerin/tozların ya da buharların etrafa yayılmasını önlemek için, çalışma alanı mümkün olduğunca kapıların,
pencerelerin ve koridorların yakınında bulunmamalıdır.
• Dışarı emilen havanın yenilenebilmesi için, çalışma mekânı bir hava
girişiyle donatılmış olmalıdır.
• Emme sistemini muayene etmeye yönelik basit önlemler temin
edin, örn. manometre ya da hacimsel debi ölçümü gibi.
• Emilen havanın kapılardan, pencerelerden ve hava girişlerinden
uzakta, güvenli bir yere sevk edilmesini sağlayın. Atık havanın
arıtılması gerekli olabilecek şekilde, belirli maddeler için Federal
Emisyon Kontrol Yasası (BImSchG) tarafından emisyon sınırları belirlenmiştir.
• Tozlarda, temizlenmiş, filtrelenmiş hava, yeniden çalışma
mekânlarına sevk edilebilir.
Bakım ve etkinlik kontrolü, işler halde tutma
• Sistem, usulüne uygun ve fonksiyonel bir işletim konumunda tutulmalıdır. Kullanım kılavuzlarına uyun..
• Eğer mevcut değillerse, kullanılan iş araçlarına ait performans verilerini ve düzenli kontrol hakkındaki bilgileri tedarikçiden temin
edin. Aksi takdirde uzman personeli (gerekirse ehliyetli bir kişiyi)
görevlendirin.
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• Dolum sisteminin en azından haftada bir kez gözle muayenesi yapılmalıdır.
• Yılda bir kez emme işlemi dahil sistem muayene edilmeli ve performans standartlarıyla karşılaştırılmalıdır.
• Bütün kontrol belgelerinin bir sonraki kontrole kadar muhafaza
edilmesi tavsiye edilir.
Diğer talepler
• Uygulama yönergelerinin genel önlemlerine riayet edin.
• Daha düşük riskli alternatif maddeleri ve alternatif yöntemleri tercih edin. Bunların teknik, organizasyonel ve kişisel önlemlere önceliği vardır. Alternatif çözümlerden vazgeçme nedeni, risk değerlendirme dokümantasyonunda gerekçelendirilmelidir.
• Eğer çalışma sırasında iş elbisesinin kirlenme ihtimali varsa, iş elbisesi veya koruyucu giysi ile sokak giysilerini ayrı ayrı muhafaza
etme olanakları öngörülmelidir.
• Çalışanlar, tehlikeli maddeler tarafından kontaminasyon tehlikesi
bulunan çalışma alanlarında gıda ve keyif verici maddeleri yiyemez
ve içemezler. Bunun için uygun alanlar tesis edilmelidir.
• Çalışanlar tek başlarına çalışıyorlarsa, risk değerlendirmesine bağlı
olarak ilave koruyucu önlemler alınmalı ya da uygun bir denetim
yapılması sağlanmalıdır.
• İşletme arızaları, kazalar ve acil durumlar için, örn. ilk yardıma
yönelik geçerli önlemler alınmalıdır.
• İş sağlığıyla ilgili uygun önlemler alınması sağlanmalıdır. Tehlikeli
maddelerden korunma konusunda işletmeciye ve çalışanlara rehberlik hizmeti verilmesi ve gerekli hallerde tedbir olarak önceden
iş sağlığıyla ilgili muayenelerin yapılması için teklif getirilmesi veya
teşvik edilmesi bunlara dahildir.
İşletme talimatına neler dahildir?
• Uygulama yönergelerinde ki genel uyarılara uyun..
• Emme sisteminin açık ve düzgün çalıştığından emin olun. Bu sırada
ölçüm aletlerine (Manometre ya da hacimsel debi ölçümü) dikkat
edin.
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• Kullanılan bütün düzenekleri hasar, aşınma ya da fonksiyon eksikliği
belirtileri açısından kontrol edin. Eksiklikleri derhal amirlerinize
bildirin. Tereddüt halinde çalışmaya devam etmeyin!
• Kabin temizliği için basınçlı hava kullanılmasına müsaade edilmemiştir.
• Püskürtme işlemi ve temizlik işlemi sırasında kabine yaslanmayın.
• Tehlikeli maddelerle temas eden cildi derhal temizleyin, bir şeyler
yemeden ve içmeden önce, tuvalete gitmeden önce ve sonra, ellerinizi yıkayın.
• Dökülen tehlikeli maddeleri derhal uzaklaştırın: tozlarda süpürge
ya da basınçlı hava kullanmayın, aksine taleplere uygun bir endüstriyel elektrik süpürgesi kullanın veya nemli bir bezle silin.
• Kullanıma sunulan kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılacağına, düzenli tutulacağına ve usulüne uygun depolanacağına ilişkin
talimatlara uyun.
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2

Koruma Kılavuzu 223
Koruma
derecesi 2
önlemleri

Lamine etme
(Parti)
Emisyon düşürücü önlemler

223

Çalışma yönteminin tasarlanması
• Çalışma alanına yalnızca yetkili kişiler girebilir.
• Besleme havası, difüzörlü bir dağıtım kanalı üzerinden sevk edilmelidir.
• Türbülansları önlemek için, içeriye giren hava akımı düşük olmalıdır (yakl. 0,5 m/sn); kullanıcının bulunduğu yerdeki hava akımı en
azından yaklaşık 0,5 m/sn olmalıdır.
• Besleme havası, baskı kalıbı boyunca ve kullanıcının gövdesinden
uzağa akacak şekilde yerleştirme yüzeyini konumlandırın.
• Esnek emme düzeneklerini mümkün olduğunca buharların oluşma
yerlerine yakın yerleştirin.
• Komple çalışma alanı için yeterli esnek emme düzeneğinin hazır
bulunmasını sağlayın.
• İyi bir aydınlatma ve uygun aydınlatma elemanları sağlanmalıdır. Bu
aydınlatmalar malzemelere ve yapılan çalışmalara uygun olmalıdır,
örn. toz geçirmez ve güç tutuşan cinsten.
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• Hava cereyanının emme sisteminin etkinliğini azaltmasını ve buna
bağlı olarak buharların etrafa yayılmasını önlemek için, çalışma
alanı mümkün olduğunca kapıların, pencerelerin ve koridorların
yakınına konumlandırılmamalıdır.
• Dışarı emilen havanın yenilenebilmesi için, çalışma mekânı bir hava
girişiyle donatılmış olmalıdır.
• Bağlantıları kısa ve basit tutun, uzun ve esnek hatlardan kaçının.
• Emme sistemini muayene etmeye yönelik basit önlemler temin
edin, örn. manometre ya da hacimsel debi ölçümü gibi.
• Dışarı emilen hava, kapılardan, pencerelerden ve hava girişlerinden uzakta, güvenli bir yere sevk edilmelidir. Belirli maddeler için
Federal Emisyon Kontrol Yasası (BImSchG) tarafından emisyon sınırları belirlenmiştir, ki buna göre atık havanın arıtılması gerekli
olabilmektedir.
• Buharlar çalışma ortamına geri döndürülmemelidir.
Bakım ve etkinlik kontrolü, işler halde tutma
• Sistem usulüne uygun ve fonksiyonel bir işletim durumunda tutulmalıdır. Kullanım kılavuzuna uyun.
• Eğer mevcut değillerse, kullanılan sisteme ait performans verilerini
ve düzenli muayeneye ilişkin bilgileri tedarikçiden temin edin. Aksi
takdirde uzman personeli (gerekirse ehliyetli bir kişiyi) görevlendirin.
• En azından haftada bir kez sistemin göz ile muayenesi yapılmalıdır.
• Yılda bir kez emme sistemi dahil tesisin muayenesi ve performans
standartlarıyla karşılaştırması yapılır.
• Bütün kontrol belgelerinin bir sonraki kontrole kadar muhafaza
edilmesi tavsiye edilir.
Diğer talepler
• Uygulama yönergelerinin genel önlemlerine uyun.
• Daha düşük riskli alternatif maddeleri ve alternatif yöntemleri tercih edin. Bunların teknik, organizasyonel ve kişisel önlemlere önceliği vardır. Alternatif çözümlerden vazgeçme nedeni, risk değerlendirme dokümantasyonunda gerekçelendirilmelidir.
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• Eğer çalışmalar sırasında iş elbiselerinin kirlenme olasılığı varsa, iş
elbisesi veya koruyucu giysi ile sokak giysilerini ayrı ayrı muhafaza
etme olanakları öngörülmelidir.
• Tehlikeli maddeler tarafından kontaminasyon tehlikesi bulunan çalışma alanlarında gıda ve keyif verici maddeler yenilmemeli ve içilmemelidir. Bunun için uygun alanlar tesis edilmelidir.
• Çalışanlar tek başlarına çalışıyorlarsa, risk değerlendirmesine bağlı
olarak ilave koruyucu önlemler alınmalı ya da uygun bir denetim
olması sağlanmalıdır.
• İşletme arızları, kazalar ve acil durumlar için örn. ilk yardıma yönelik önlemler alınmalıdır.
• İş sağlığıyla ilgili uygun önlemler alınması sağlanmalıdır. Tehlikeli
maddelerden korunma konusunda işletmeciye ve çalışanlara rehberlik hizmeti verilmesi ve gerekli hallerde tedbir olarak önceden
iş sağlığıyla ilgili muayenelerin yapılması için teklif getirilmesi veya
teşvik edilmesi bunlara dahildir.
İşletme talimatına neler dahildir?
• Uygulama yönergelerindeki genel uyarılara riayet edin.
• Emme sisteminin açık ve düzgün çalıştığından emin olun. Bu sırada
ölçüm aletlerine (Manometre ya da hacimsel debi ölçümü) dikkat
edin.
• Hava akımının çalışanların yüzlerinden uzağa doğru aktığından emin
olun.
• Kullanılan bütün düzenekleri hasar, aşınma ya da fonksiyon eksikliği
belirtileri açısından kontrol edin. Eksiklikleri derhal amirinize bildirin. Tereddüt halinde çalışmaya devam etmeyin!
• Tehlikeli maddelerle temas eden cildi derhal temizleyin, bir şeyler
yemeden ve içmeden önce, tuvalete gitmeden önce ve sonra ellerinizi yıkayın.
• Cildi temizlemek için çözücü maddeler kullanmayın.
• Dökülen tehlikeli maddeleri derhal güvenlik bilgi formuna uygun
olarak uzaklaştırın: Sıvıları çektirin ya da emdirerek çektirin/absorbe ettirin (granüllerle, paspasla, kimyasal bağlayıcılarla).
• Kullanıma sunulan kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılacağına, düzenli tutulacağına ve usulüne uygun depolanacağına ilişkin
talimatlara riayet edin.
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2

Koruma Kılavuzu 228
Koruma
derecesi 2
önlemleri

Kurutma dolabı
(Kabinli ya da tepsili kurutucu)
Emisyon düşürücü önlemler

228

Çalışma yönteminin tasarlanması
• Çalışma alanına yalnızca yetkili kişiler girebilir.
• Kurutma dolabının doldurulmasına ve boşaltılmasına yönelik yardımcı araçları hazır bulundurun.
• Kuru sacların boşaltılmasına yönelik düzenek (bkz. Şekil), bir emme
sistemiyle donatılmış olmalıdır. Doldurma alanındaki içeriye yönelik hava
akımı, en azından 1 m/sn olmalıdır.
• Kurutma dolabının kapakları sağlam yapılmış olmalı ve emniyetli bir
şekilde kapanmalıdır.
• Kurutma işlemi
sırasında ortaya çıkan
buharlar, emme sistemi yardımıyla kurutma
dolabının
doldurma
alanından dışarıya çekilmelidir.
• Kurutma dolabının emme sistemi,
kurutma ortamında sürekli bir vakum olmasını sağlayacak şekilde
güçlü olmalıdır.
• Yanıcı sıvıların
ve tozların kullanılması
sırasında, patlamadan
korunma önlemleri dikkate alınmalıdır.
• Yanıcı sıvılarda,
emme işlemi, konsantrasyon hiç bir zaman alt
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patlama sınırının %25’ini aşmayacak derecede güçlü olmalıdır. Patlama sınırıyla ilgili olarak, Güvenlik Bilgi Formu’na bakınız. 500 µm’den daha küçük
tane büyüklüğüne sahip yanıcı tozlarda, kurutma dolabının iç kısmı, işletme
güvenliği yönetmeliği uyarınca Patlamadan Korunma Bölgesi 22 olarak sınıflandırılmalıdır ve uygun Patlamadan Korunma Önlemleri alınmalıdır.
• Hava akımının emme işleminin etkinliğini olumsuz etkilemesini ve
dolayısıyla katı maddelerin/tozların ya da buharların etrafa yayılmasını
önlemek için, çalışma alanı mümkün olduğunca kapıların, pencerelerin ve
koridorların yakınında bulunmamalıdır.
• Dışarı emilen havanın yenilenebilmesi için, çalışma mekanı bir hava
girişiyle donatılmış olmalıdır.
• Emme sistemini muayene etmeye yönelik basit önlemler temin
edin, örn. manometre ya da hacimsel debi ölçümü gibi.
• Dışarı emilen havayı kapılardan, pencerelerden ve hava girişlerinden uzakta, güvenli bir yere sevk edin. Belirli maddeler için, Federal Emisyon Kontrol Yasası (BImSchG) tarafından emisyon sınırları belirlenmiştir.
• Tozlarda, temiz filtrelenmiş hava, yeniden çalışma ortamına geri
gönderilebilir.
Buharlarda, prensip olarak havanın geri döndürülmesi tavsiye edilmemektedir.
Bakım ve etkinlik kontrolü, işler halde tutma
• Sistem, usulüne uygun ve fonksiyonel bir işletim konumunda tutulmalıdır. Kullanım kılavuzlarına uyun.
• Eğer mevcut değillerse, kullanılan iş araçlarına ait performans verilerini ve düzenli kontrol hakkındaki bilgileri tedarikçiden temin edin.
Aksi takdirde uzman personeli (gerekirse ehliyetli bir kişiyi) görevlendirin.
• Sistemin en azından haftada bir kez gözle muayenesi yapılmalıdır.
• Yılda bir kez emme işlemi dâhil kurutma dolabı muayene edilmeli
ve performans standartlarıyla karşılaştırılmalıdır.
• Bütün kontrol belgelerinin bir sonraki kontrole kadar muhafaza
edilmesi tavsiye edilir.
Diğer talepler
• Uygulama yönergelerinin genel önlemlerine riayet edin.
• Daha düşük riskli alternatif maddeleri ve alternatif yöntemleri
tercih edin. Bunların teknik, organizasyonel ve kişisel önlemlere önceliği
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vardır. Alternatif çözümlerden vazgeçme nedeni, risk değerlendirme dokümantasyonunda gerekçelendirilmelidir.
• Eğer çalışma sırasında iş elbisesinin kirlenme ihtimali varsa, iş elbisesi veya koruyucu giysi ile sokak giysilerini ayrı ayrı muhafaza etme
olanakları öngörülmelidir.
• Tehlikeli maddeler tarafından kontaminasyon tehlikesi bulunan çalışma alanlarında gıda ve keyif verici maddeler yenilmemeli ve içilmemelidir. Bunun için uygun alanlar tesis edilmelidir.
• Çalışanlar tek başlarına çalışıyorlarsa, risk değerlendirmesine bağlı
olarak ilave koruyucu önlemler alınmalı ya da uygun bir denetim yapılması
sağlanmalıdır.
• İşletme arızaları, kazalar ve acil durumlar için, örn. ilk yardıma
yönelik geçerli önlemler alınmalıdır.
• İş sağlığıyla ilgili uygun önlemler alınması sağlanmalıdır. Tehlikeli
maddelerden korunma konusunda işletmeciye ve çalışanlara rehberlik hizmeti verilmesi ve gerekli hallerde tedbir olarak önceden iş sağlığıyla ilgili
muayenelerin yapılması için teklif getirilmesi veya teşvik edilmesi bunlara
dâhildir.
İşletme talimatına neler dahildir?
• Uygulama yönergelerinde ki genel uyarılara uyun.
• Emme sisteminin düzgün bir şekilde çalıştığından emin olun. Bu
sırada ölçüm aletlerine (Manometre ya da hacimsel debi ölçümü) dikkat
edin.
• Kullanılan bütün düzenekleri hasar, aşınma ya da fonksiyon eksikliği
belirtileri açısından kontrol edin. Eksiklikleri derhal amirlerinize bildirin.
Tereddüt halinde çalışmaya devam etmeyin!
• Tehlikeli maddelerle temas eden cildi derhal temizleyin, bir şeyler
yemeden ve içmeden önce, tuvalete gitmeden önce ve sonra, ellerinizi
yıkayın.
• Dökülen tehlikeli maddeleri derhal Güvenlik bilgi formuna uygun
olarak uzaklaştırın: tozlarda süpürge ya da basınçlı hava kullanmayın, aksine taleplere uygun bir endüstriyel elektrik süpürgesi kullanın veya nemli
bir bezle silin.
• Kullanıma sunulan kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılacağına, düzenli tutulacağına ve usulüne uygun depolanacağına ilişkin talimatlara uyun..
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2

Koruma Kılavuzu 230
Koruma Sınıfı 2
Önlemleri

Pelet Üretimi
Emisyon Düşürücü Önlemler

230

Çalışma yönteminin tasarlanması
• Emme davlumbazı, mümkün olduğunca pelet çıkışına yakın konumlandırılmalıdır.
• Eğer gerekliyse, örn. bakım ve onarım çalışmaları sırasında peletleme başlığına erişimi kolaylaştırmak için, emme davlumbazı mafsal
bağlantılarıyla donatılmalıdır. Gerekecek olursa, emme borusuna
kısa esnek bir parça yerleştirilmelidir.
• Pelet çıkış bölgesindeki hava hızı, en azından saniyede 1 metre
olmalıdır (Tavsiye).
• Flanşlı veya başlık tablalı boru nipeli tipindeki açık toplama düzenekleri, emme davlumbazına tercih edilmelidir (Burada toplama derecesi %30’a
kadar daha yüksektir).
• Diğer tehlike kaynaklarına karşı koruyucu
donanımlar öngörülmelidir, örn. sıcak
yüzeylerle temas ve
yüksek basınç altında
sıvıların dışarı çıkması
gibi.
• Tehlikeli maddelere
ve öngörülen çalışmalara uygun olan iyi
bir aydınlatma olması
sağlanmalıdır, diğer
bir ifadeyle toz geçirmeyen ve/veya alevlenmeyen, patlamaya
karşı korumalı v.b.
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• Dışarı emilen havanın yenilenebilmesi için, çalışma mekanı bir hava
girişiyle donatılmış olmalıdır.
• Atık hava boruları mümkün olduğunca kısa ve düz döşenmelidir. Esnek boruları olan uzun kesitlerden kaçınılmalıdır.
• Emme sistemini muayene etmeye yönelik basit önlemler temin edilmelidir, örn. manometre ya da hacimsel debi ölçümü gibi.
• Dışarı emilen hava, kapılardan, pencerelerden ve hava girişlerinden
uzakta, güvenli bir yere sevk edilmelidir. Atık havanın arıtılması
gerekli olabilecek şekilde, belirli maddeler için Federal Emisyon
Kontrol Yasası (BImSchG) tarafından emisyon sınırları belirlenmiştir.
• Salt toz yüklenmesi olan durumlarda, temiz, filtrelenmiş hava, çalışma alanına geri gönderilebilir.
• Buharlar ortaya çıkması durumunda, havanın çalışma alanına geri
döndürülmesi tavsiye edilmemektedir
Bakım ve etkinlik kontrolü, işler halde tutma
• En az haftada bir kez hasar belirtileri açısından sistemin gözle kontrolü yapılmalıdır.
• Emme sisteminin kontrol edilmesi ve yılda bir kez performans standartlarıyla karşılaştırılması.
Belirtilen hava akış hızları tavsiye niteliğindedir.
Diğer talepler
• Uygulama yönergelerinin genel önlemlerine uyulmalıdır.
• Daha düşük riskli alternatif maddeler ve alternatif yöntemler tercih
edilmelidir; bunların teknik, organizasyonel ve kişisel önlemlere
göre öncelikleri vardır. Alternatif çözümlerden vazgeçme nedeni,
risk değerlendirme dokümantasyonunda gerekçelendirilmelidir.
• Eğer çalışma sırasında iş elbisesinin kirlenme ihtimali varsa, iş elbisesi veya koruyucu giysi ile sokak giysilerini ayrı ayrı muhafaza
etme olanakları öngörülmüş olmalıdır.
• Çalışanlar, tehlikeli maddeler tarafından kontaminasyon tehlikesi
bulunan çalışma alanlarında hiçbir gıda ve keyif verici maddeyi yiyemez ve içemezler. Bunun için uygun alanlar tesis edilmelidir.
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• Eğer çalışanlar tek başlarına çalışıyorlarsa, risk değerlendirmesine
bağlı olarak ilave koruyucu önlemler alınmalı ya da uygun bir denetim yapılmasına özen gösterilmelidir.
• İşletme arızaları, kazalar ve acil durumlar için örn. ilk yardıma yönelik önlemler alınmalıdır.
• İş sağlığıyla ilgili uygun önlemler alınması sağlanmalıdır. Tehlikeli
maddelerden korunma konusunda işletmeye ve çalışanlara rehberlik hizmeti verilmesi ve gerekli hallerde tedbir olarak önceden iş
sağlığıyla ilgili muayenelerin yapılması için teklif getirilmesi veya
teşvik edilmesi bunlara dahildir.
İşletme talimatına neler dahildir?
• Çalışmalara başlamadan önce, emme sistemini çalıştırın ve fonksiyonunu kontrol edin.
• Pelet üretim işlemi sırasında emme sisteminin sürekli olarak işlev
kontrolü yapılmalıdır (manometre ya da hacimsel debi ölçümü üzerinden).
• Kullanılan bütün cihazları hasar, aşınma ya da fonksiyon eksikliği
belirtileri açısından kontrol edin. Eksiklikleri derhal amirlerinize
bildirin. Tereddüt halinde çalışmaya devam etmeyin!
• Emme sistemi içerisine herhangi bir torba ya da diğer atıkların girmesine müsaade etmeyin.
• Bir şeyler yemeden, içmeden ve tuvalete gitmeden önce ve sonra
ellerinizi yıkayın.
• Cildi temizlemek için çözücü maddeler kullanmayın.
• Dökülen tehlikeli maddeleri derhal uzaklaştırın. Sıvıları bağlayıcı
maddelerle veya paspasla emdirin; tozları izin verilen bir endüstriyel süpürge ile uzaklaştırın ya da nemli bezle silin. Daha sonra
güvenli bir şekilde tasfiye edin.
• Kullanıma sunulan kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılacağına, düzenli tutulacağına ve usulüne uygun depolanacağına ilişkin
talimatları verin.
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2

Koruma Kılavuzu 240
Koruma Sınıfı 2
Önlemleri

Tozlu İşyerleri
Temel İlkeler

240

Çalışma yönteminin tasarlanması
• Tozun kirlenmemiş çalışma alanlarına yayılması önlenir.
• Tozsuz malzemelerin kullanılması tercih edilir (örn. nemlendirilmiş
hammaddeler, granüller, macunlar ya da harç veya dolgu macunu
gibi daha önceden hazır karıştırılmış malzemeler).
• Tozlar uygun bir emme sistemi yardımıyla çıkış ya da oluşum yerlerinde mümkün olduğunca tamamen toplanır ve tehlikesiz bir şekilde tasfiye edilirler.
• Emilen havanın geri döndürülmesi hemen hemen hiç olmaz ya da
ancak iyice temizlendikten sonra yapılır.
• Tozsuz çalışma ve işleme yöntemi, tozlar nedeniyle ortaya çıkan
yüklenmeyi azaltırlar (örn. toz geçirmez sistemler, ıslak ya da nemli çalışma yöntemi veya araç yollarının, yüklerin ve dökme ürünlerin nemlendirilmesi).
• El ile kontrol edilen
makinelerde (örn.
ayırıcı
taşlama
makinesi,
dilme
veya silme frezeleri ya da taşlama
aletleri), yalnızca
emme sistemine
sahip test edilmiş
sistemler
kullanılır. Toz toplama
elemanlı ve toz
giderici
sistemli
uygun makinelerin
yapılan seçmeler,
internette www.
gisbau.de adresinde bulunabilir.
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• Atma, doldurma ve dökme yerlerinin düşüş yükseklikleri, mümkün
olduğunca azaltılması ve eğer gerekli olursa, toz geçirmez mahfazalarla donatılmalıdır.
• Üzerinde tozların birikebileceği satıhlar, örn. taşıyıcıları eğriltmek,
tekstil yüzeyleri önlemek, güç ulaşılabilir niş ve köşeleri kaplamak
suretiyle, mümkün olduğunca önlenmelidir.
• Boşaltılan torbalar, eğer mümkünse bir toz emme sisteminin bulunduğu alanda toplanmalı, denk yapılmalı ve preslenmelidir.
• Temizlik işleri sırasında ve dökülen katı maddelerin uzaklaştırılması
sırasında etrafın toza boğulması kaçınılmazdır. Bu tozlar uygun bir
endüstriyel elektrik süpürgesi ile emdirilmeli ya da nemli olarak
temizlenmelidir.
• Çalışma yerleri ve depolama alanlarındaki toz birikintileri düzenli
olarak uzaklaştırılmalıdır.
Bakım ve etkinlik kontrolü, işler halde tutma
• İlk işletime almadan önce, tozların ayrılmasına, toplanmasına ve
çökeltilmesine yönelik donanımlar, etkinlikleri açısından kontrol
edilirler.
• En azından solunabilir (10 mg/m3) ve alveolar (3 mg/m3) toz oranlarına ilişkin işyeri sınır değerlerine uyulur.
• Bütün donanımlar düzenli olarak, en azından yılda bir kez işlevsellikleri açısından (örn. filtre ve emme performansı) kontrol edilir,
bakımları yapılır ve gerekirse onarılırlar.
• Bakım ve onarım çalışmalarında, üretici verilerine uyulur.
• Kesme aletlerinin daima işlevlerine uygun şekilde bakımları yapılır
ve bileylenirler.
• Temel önlemlere uyulması ve usulüne uygun tasfiye işlemleri, işletmede yapılan inceleme gezileri yardımıyla kontrol edilirler.
Diğer talepler
• Kısa süreli şiddetli toz yüklenmelerinde ve işyeri sınır değerlerine
uyulmaması durumunda
• Solunum koruyucu maske (P2 partikül filtresi ya da partikül filtreleyici yarım maske),
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• Koruyucu giysi ve koruyuz gözlük takılır.
• İş elbiseleri, sokak giysilerinden ayrı yerde muhafaza edilir.
• Yıkama bölmesi mevcuttur.
• Önleyici muayenelerin yaptırılmasının veya teklif edilmesinin gerekip gerekmediği kontrol edilir ve gerçekleştirilir.
• İş elbiseleri silkelenmez ya da üzerlerine basınçlı hava üfletilmez.
• Toz çıkaran iş malzemeleri kapalı konteynırlar, silolar, bunkerler,
taşıma kapları ya da toz geçirmez malzemeden yapılma çuvallar
içerisinde muhafaza edilir ve depolanırlar.
• Dökme ürünlerin ve açık konteynırların üzeri kapatılmalıdır.
• Açık alanda yapılan çalışmalar sırasında, rüzgar arkaya alınarak çalışılır; çalışanlar tozun gidiş yönü içerisinde durmazlar.
İşletme talimatına neler dahildir?
• Uygulama yönergelerindeki genel uyarılara uyun.
• Gerekli iş elbiseleri giyin ve kirlenen iş elbiselerini değiştirin.
• İş elbiselerini silkelemeyin ya da bunların üzerine basınçlı hava üfletmeyin.
• Gerekli koruyucu donanımı kullanın.
• Çalışmalara başlamadan önce, emme sistemini çalıştırın.
• Emilen hava, çalışanların yüzlerinin uzağından geçmelidir.
• Emme sistemi içerisine herhangi bir kağıt torba ya da diğer atıkların
girmesine müsaade etmeyin.
• Süpürgeyle kuru halde süpürme ve basınçlı havayla temizlik işlerinin yapılması yasaktır.
• Dökülen katı maddeler, endüstriyel elektrik süpürgesi ile emdirilir
ya da nemli bir bezle silinir.
• Toz çıkaran iş malzemeleri, kapalı kaplar içerisinde depolanırlar.
• Dökme ürünlerin ve açık konteynırların üzeri kapatılmalıdır.
• Açık alanda yapılan işler sırasında, rüzgar arkaya alınarak çalışılır.
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2

Koruma Kılavuzu 250
Koruma Sınıfı 2
Önlemleri

Genişletilmiş Önlem
Gereksinimi “Cilt”
Cilt Temel Önlemleri

250

Çalışma yönteminin tasarlanması
• Daha az tehlikeli alternatif maddelerin ya da alternatif yöntemlerin
aranması gerçekleştirilir.
• Eğer mümkünse, sistemler, makineler ve çalışma düzeneklerinin etrafı kapsüllenmelidir.
• Emme sistemleri ve havalandırma, buhar, gaz ya da aerosoller yoluyla cilt temasını sınırlandırırlar.
• Cilt temasını önleyen ya da belirgin bir şekilde azaltan iş araçları,
tercih edilir.
• Ancak teknik ve organizasyonel çözümler yeterli olmadığında çalışanlar kişisel koruyucu donanımlarla (kimyasallardan koruyucu
eldivenler, koruyucu önlükler, koruyucu
giysiler) korunurlar.
• Koruyucu eldivenler, yapılan
işlere, tehlikeli maddelere
ve dermatitlere uyarlanmışlardır.
•

Yalnızca CE
işaretli kimyasallardan yapılmış koruyucu eldivenler
kullanılır.
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• Kimyasallardan koruyucu eldivenler kullanılır. Bu eldivenleri şu
sembolden tanımak mümkündür. (Hangi sembol eksik çeviri)
• Koruyucu eldivenlerin seçilmesi sırasında, örn. koruyucu eldivenin
içerdiği maddelerden birisine çalışanın alerjik reaksiyon göstermesi
gibi, çalışanların bireysel bağışıksızlıkları dikkate alınmalıdır (koruyucu eldivenlerdeki alerjenlerin listesine bakınız).
• Koruyucu eldivenler ve koruyucu giysiler, bütün çalışanlar için uygun büyüklükte ve yeterli miktarda mevcuttur.
• İçi kılıflı eldivenler (örn. pamuklu eldivenler), kimyasallardan koruyucu eldivenler altında ter oluşumunun azaltılması için kullanılırlar.
• Üretici tarafından belirtilen malzemeye özgü taşıma sürelerine ve
sıvı geçirmez eldivenler için dört saatlik maksimum taşıma süresine
uyulur.
• Eldivenleri taşıma süresi risk değerlendirmesinde tespit edilmiştir
ve gerekli ölçüde sınırlandırılmıştır.
• Kontamine olmuş kimyasallardan koruyucu eldivenler, koruyucu önlükler ve giysiler, usulüne uygun olarak tasfiye edilirler.
Bakım ve etkinlik kontrolü, işler halde tutma
• İş araçları bu işe uygundur ve üretici verilerine göre, amacına uygun
olarak kullanılırlar ve bakımları yapılır.
• Kimyasallardan koruyucu eldivenler, UV ışınları, ozon ya da yüksek
sıcaklıklardan korunmuş olarak depolanırlar.
• Teknik koruyucu önlemlerin işlevleri ve etkinlikleri düzenli olarak,
ancak en azından her 3 yılda bir kontrol edilir ve belgelenir.
• Koruyucu eldivenler tekrar kullanılabilecek durumdaysa, bunlar
kirlenmelerden korunurlar ve iyi havalandırılarak muhafaza edilirler.
• Çalışmaya başlamadan önce, koruyucu eldivenler gözle görülür hasarlar bakımından incelenirler (örn. hasarlı noktalar ya da eldivenin
iç kısmındaki kirlenmeler).
• Koruyucu eldivenler, çıkarılmadan önce akar su altında temizlenirler.
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Diğer talepler
• Döner makinelerde çalışırken koruyucu eldiven kullanılmaz.
• Koruyucu önlemlerin seçilmesi sırasında işyeri hekimine danışılmalıdır.
• Önerilen ya da zorunlu muayenelere dikkat çekilmek suretiyle, işyeri hekimi tarafından iş sağlığıyla ilgili - toksikolojik rehberlik hizmeti verilmelidir.
• Çalışanlar, olası cilt hastalıklarının belirtileri konusunda eğitilmelidir.
• Bir cilt hastalığından ilk şüphe edildiğinde, gecikmeksizin işyeri hekimine ya da bir cilt doktoruna müracaat edilmelidir.
• Nemli işyerlerinde ilave önlemler dikkate alınmalıdır:
- Nemli çalışma, mümkün olduğunca çok sayıda çalışana dağıtılır.
- Nemli çalışma oranı, belirli bir minimum ile sınırlandırılır.
- Eğer mümkünse, nemli ve kuru çalışma dönüşümlü olarak gerçekleştirilir.
- 2 saatten daha uzun çalışmalarda iş sağlığıyla ilgili önleyici muayeneler teklif edilir, 4 saatten daha uzun çalışmalarda bu muayeneler yaptırılır.
• İşletme talimatlarında ve sözlü eğitimlerde, cilt temasıyla ortaya
çıkan riskler ve koruyucu eldivenlerin taşınma süresi ile kullanımı
konusunda çalışanların dikkatleri çekilir.
• Cildi hassaslaştırıcı maddelerle yapılan çalışmalarda:
- İşyerleri ve çalışma alanları, eğer mümkünse diğer çalışma alanlarından ayrılır ve uygun şekilde işaretlenirler.
- Aletler ve kirlenmiş cihazlar, ancak önceden temizlenmek suretiyle diğer çalışma alanlarında kullanılırlar.
- Tek kullanımlık donanımlar (örn. temizlik bezleri, eldivenler, kaplar) tercih edilir.
- Hassaslaştırıcı maddeler içeren ürünler (örn. plastikler), teknik
açıdan mümkün olduğu müddetçe, ancak bütün kimyasal reaksiyonlar bittikten sonra işlenirler.
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İşletme talimatına neler dahildir?
• Hangi koruyucu eldivenler kullanılır?
• Koruyucu eldivenler ne kadar süre taşınabilirler?
• Koruyucu eldivenler nasıl kullanılırlar.
- Eldivenleri çıkarmadan önce akar su altında temizleyin.
- Çıkarırken eldivenlerin dış tarafına temas etmeyin.
- Parmaklar serbestçe hareket edinceye kadar, eldivenleri parmak uçlarından gevşetin.
- Manşetlerden birisini kıvırın, eldiveni bu manşetten tutun ve çekin.
• Koruyucu eldivenleri muhafaza etme olanaklarından yararlanın
(örn. kurutma rafı).
• Kullanmadan önce koruyucu eldivenleri çatlaklar, malzeme hataları, sertleşmeler ve şişmeler açısından kontrol edin.
• Kontamine olmuş koruyucu eldivenleri tehlikeli madenin atık koduna uygun olarak, usulünce yok edin.
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3

Koruma Kılavuzu 300
Koruma Sınıfı 3
Önlemleri

Kapalı Sistem
Kapalı sistem

300

Çalışma yönteminin tasarlanması
• Kapalı sistem, kolaylıkla bakımı ve onarımı yapılacak şekilde planlanmalıdır.
• Kapalı sistemler için basınç tankları kullanılacak olursa, yalnızca
piyasaya sürülme koşullarını (uygunluk beyanının mevcut olması,
CE işaretlemesi, kullanım kılavuzu, üreticinin kullanıcıya yönelik
tehlike uyarıları) yerine getiren tanklar kullanılmalıdır.
• Sistemin emniyetli bir şekilde işletilmesi için gerekli olan bütün
bilgiler üretici tarafından temin edilmelidir (yukarıya bakınız).
• Eğer mümkünse, tehlikeli maddelerin açığa çıkmasının önlenebilmesi için sistem vakum altında tutulmalıdır.
• Dışarı emilen hava, kapılardan, pencerelerden ve hava girişlerinden
uzakta, güvenli bir yere sevk edilmelidir. Atık havanın arıtılması gerekli olabilecek şekilde, belirli maddeler için Federal Emisyon Kontrol
Yasası (BImSchG) tarafından emisyon sınırları belirlenmiştir.
• Toz söz konusu olduğu
durumlarda, temiz
filtrelenmiş
hava,
çalışma alanına geri
gönderilebilir.
• Buharlarda prensip
olarak havanın geri
döndürülmesi tavsiye edilmemektedir.
• Numune alma işlemi için mümkün
olduğunca
düşük
emisyonlu sistemler
kurulmalıdır. Eğer
kapalı sistemin kısa
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süreli olarak açılması gerekecek olursa, lokal emme sistemi öngörülmelidir.
Bakım ve etkinlik kontrolü, işler halde tutma
• Bütün bakım onarım çalışmaları için bir izin belgesi prosedürü tesis
edilmelidir.
• Örneğin yıkama veya temizlik amacıyla sistemin açılabilmesi ya da
içine girilebilmesi için gerekli olan bütün özel önlemler yazılı olarak tespit edilmelidir.
• Eğer daha önceden tehlikeli maddeler ve asit içeriği bakımından
kontrol edilmemişlerse, dar mekanların ya da kapların içerisine girilmemelidir (Giriş izni!).
• Haftada bir kez sistemin hasar belirtileri açısından gözle kontrolü
yapılmalıdır.
• Yılda bir kez sistem kontrol edilmeli ve performans standartlarıyla
karşılaştırılmalıdır.
• Olası kontrol yükümlülüklerine uyulmalıdır. (örn. basınç tanklarının
ya da su ortamları için tehlikeli maddelerle çalışırken).
Diğer talepler
• Uygulama yönergelerinin genel önlemlerine uyulmalıdır.
• Eğer teknik açıdan mümkünse, daha düşük riskli alternatif maddeler
ve alternatif yöntemler kullanılmalıdır. Eğer bu mümkün değilse,
çalışanların girdikleri risklerin mümkün olduğunca düşürülmesine
özen gösterilmelidir. Alternatif çözümlerden vazgeçme nedeni, risk
değerlendirme dokümantasyonunda gerekçelendirilmelidir.
• Atıkların tasfiyesi de dahil olmak üzere, daha güvenli bir depolama,
kullanım ve taşıma için, sıkıca kapatılabilen kaplar kullanılmalıdır.
• Çalışma alanına, yalnızca orada çalışan kişiler girebilmelidir.
• T+ ve T ile işaretlenmiş olan maddeler kilit altında tutulmalıdır ya
da yalnızca uzman kişilerin ulaşabileceği şekilde muhafaza edilmeli
veya depolanmalıdır.
• Eğer çalışma sırasında iş elbisesinin kirlenme ihtimali varsa, iş elbisesi veya koruyucu giysi ile sokak giysilerini ayrı ayrı muhafaza
etme olanakları öngörülmüş olmalıdır.
696

ILIS/İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

• Çalışanlar, tehlikeli maddeler tarafından kontaminasyon tehlikesi
bulunan çalışma alanlarında hiçbir gıda ve keyif verici maddeyi yiyemez ve içemezler. Bunun için uygun alanlar tesis edilmelidir.
• Eğer çalışanlar tek başlarına çalışıyorlarsa, risk değerlendirmesine
bağlı olarak ilave koruyucu önlemler alınmalı ya da uygun bir denetim yapılmasına özen gösterilmelidir.
• İşletme arızaları, kazalar ve acil durumlar için örn. ilk yardıma yönelik önlemler alınmalıdır.
• İş sağlığıyla ilgili uygun önlemler alınması sağlanmalıdır. Tehlikeli
maddelerden korunma konusunda işletmeye ve çalışanlara rehberlik hizmeti verilmesi ve gerekli hallerde tedbir olarak önceden iş
sağlığıyla ilgili muayenelerin yapılması için teklif getirilmesi veya
teşvik edilmesi bunlara dahildir.
İşletme talimatına neler dahildir?
• Tehlikeli maddeler tarafından kontaminasyon tehlikesi bulunan
çalışma alanlarında gıda ve keyif verici maddeler yenilmemeli ve
içilmemelidir.
• Muhtemelen mevcut olan atık hava sistemlerinin açık ve çalışır durumda olmasını sağlayın.
• Kullanılan bütün cihazları sızdırmazlık, aşınma ya da fonksiyon eksikliği belirtileri açısından kontrol edin. Eksiklikleri derhal amirlerinize bildirin. Tereddüt halinde çalışmaya devam etmeyin!
• Dökülen tehlikeli maddeleri derhal uzaklaştırın: Sıvıları çektirin
ya da emdirerek çektirin/absorbe ettirin (granüllerle, paspasla,
kimyasal bağlayıcılarla); tozlarda süpürge ya da basınçlı hava kullanmayın, aksine taleplere uygun bir endüstriyel elektrik süpürgesi
kullanın veya nemli bezle silin. Dökülen tehlikeli maddelerin nasıl
tasfiye edilecekleri ayrıca belirtilmiş olmalıdır (bkz. Güvenlik Bilgi
Formları).
• Arıza durumlarında davranışa ilişkin uyarılar.
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3

Koruma Kılavuzu 301
Koruma
derecesi 3
önlemleri

Eldivenli kabinler
(glove box)
Kapalı sistem

301

Çalışma yönteminin tasarlanması
• Çalışma alanına yalnızca yetkili kişiler girebilir. Girişi kontrol edin.
• Çalışma alanının ve iş araçlarının belirgin bir şekilde işaretlenmesi.
• Eldivenli kabinleri daha planlama aşamasındayken kolay bir bakım
ve onarım yapılabilecek şekilde tasarlayın.
• Eldivenli kabinlerin yüzeyleri düz, sızdırmaz ve kolay temizlenebilir
olmalıdır. Plastikten yapılma, kolay temizlenebilir giysiler tavsiye
edilir.
• Bir ya da birden fazla hava perdesi mevcut olmalıdır.
• Eldivenli kabinin içerisinde kullanılacak olan elektrikli ve diğer donanımların kumanda elemanları, dışarıdan ulaşılabilir olmalıdır.
•

Eldivenler, kullanılan
malzemelere karşı dayanıklı ve eldiven desteklerine karşı sızdırmazlıkları sağlanmışolmalıdır.

• İyi bir aydınlatma olmasını sağlayın. Aydınlatma
düzenekleri malzemelerin cinsine ve süreçlere
uygun olmamalıdır, örn.
patlamaya karşı korunmuş olmalıdır.
• Tehlikeli maddelere ve
yapılan çalışmaya uygun
aydınlatma
düzeneği
kullanılmalıdır, örn. toz
geçirmez ya da tutuşmayan cinsten.
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• Hafif vakumlu cebri havalandırma olması sağlanmalıdır. Hava girişi
için tek yönlü filtre kullanılmalıdır.
• Eldivenli kabinden çıkan egzoz havası, dışarı çıkmadan önce bir
yıkama tertibatından ya da etkin bir partikül filtresinden geçirilmelidir.
• Emilen havanın kapılardan, pencerelerden ve hava girişlerinden
uzakta, güvenli bir yere sevk edilmesini sağlayın. Belirli maddeler
için Federal Emisyon Kontrol Yasası (BImSchG) tarafından emisyon
sınırları belirlenmiştir.
Bakım ve etkinlik kontrolü, işler halde tutma
• Sistem, usulüne uygun ve fonksiyonel bir işletim konumunda tutulmalıdır. Kullanım kılavuzlarına uyun.
• Eğer mevcut değillerse, eldivenli kabinlere ait performans verilerini
ve düzenli kontrol hakkındaki bilgileri tedarikçiden temin edin. Aksi
takdirde uzman personeli (gerekirse ehliyetli bir kişiyi) görevlendirin.
• En azından haftada bir kez eldivenli kabinin gözle muayenesi yapılmalıdır.
• Bütün tertibatların üretici tarafından öngörüldüğü şekilde bakımlarının ve onarımlarının yapılması sağlanmalıdır, gerektikçe tek yönlü
filtreler ve partikül filtreleri değiştirilmelidir.
• Emme işlemi dahil eldivenli kabinin kontrol edilmelive yılda bir kez
performans standartlarıyla karşılaştırılmalıdır.
• Örneğin temizlik amacıyla sistemin açılabilmesi için gerekli olan
özel önlemler tespit edilmeli ve kontrol edilmelidir. Bütün bakım
onarım çalışmaları için bir izin belgesi prosedürü tesis edilmelidir.
• Bütün kontrol belgelerinin bir sonraki kontrole kadar muhafaza
edilmesi tavsiye edilir.
Diğer talepler
• Uygulama yönergelerinin genel önlemlerine riayet edin. Teknik açıdan mümkünse, daha düşük riskli alternatif maddeler ve alternatif yöntemler kullanın. Bu mümkün olmaz ise, çalışanların maruz
kaldıkları risklerin mümkün olduğunca azaltılmasına özen gösterin.
699

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi
• Alternatif çözümlerden vazgeçme nedeni, risk değerlendirme dokümantasyonunda gerekçelendirilmelidir.
• Eldivenli kabinin iç kısmındaki çalışma alanı günlük olarak esaslı bir
şekilde temizlenmelidir, dışarıdaki kumanda düzenekleri ve çalışma
alanı düzenli olarak temizlenmelidir, her hafta yapılması tavsiye
edilir.
• Tehlikeli madde bidonlarını emniyetli bir şekilde depolayın ve tasfiye edin, atıkları derhal tasfiye edin, güvenlik bilgi formlarına uyun.
• Çok zehirli ve zehirli maddeler (T+ ve T ile işaretlenmiştir) kilit
altında ve yalnızca konu hakkında bilgi sahibi kişilerin ulaşabileceği
şekilde muhafaza edilmeli veya depolanmalıdır.
• Sıkıca kapatılabilen tehlikeli madde kaplarını kullanın, kullandıktan
sonra derhal kabı tekrar kapatın.
• Tozların açığa çıkması durumunda, temizlik amacıyla süpürge ya da
basınçlı hava kullanmayın, endüstriyel elektrik süpürgesi kullanın
ya da ıslak bir bezle silin.
• Dökülen sıvıları granülle ya da paspasla uzaklaştırın veya absorbe
ettirin. Rutin çalışmalar için solunum koruyucu maske gerekli olmayabilir, ancak özel çalışmalar sırasında, örneğin atıkların tasfiyesi sırasında kullanılmalıdır. Eğer çalışma sırasında iş elbisesinin
kirlenme ihtimali varsa, iş elbisesi veya koruyucu giysi ile sokak
giysilerini ayrı ayrı muhafaza etme olanakları öngörülmelidir.
• Çalışanlar, tehlikeli maddeler tarafından kontaminasyon tehlikesi
bulunan çalışma alanlarında gıda ve keyif verici maddeleri yiyemez
ve içemezler. Bunun için uygun alanlar tesis edilmelidir.
• Çalışanlar tek başlarına çalışıyorsa, risk değerlendirmesine bağlı
olarak ilave koruyucu önlemler alınmalı ya da uygun bir denetim
yapılması sağlanmalıdır.
• İşletme arızaları, kazalar ve acil durumlar için, örn. ilk yardıma
yönelik geçerli önlemler alınmalıdır.
• İş sağlığıyla ilgili uygun önlemler alınması sağlanmalıdır. Tehlikeli
maddelerden korunma konusunda işletmeciye ve çalışanlara rehberlik hizmeti verilmesi ve gerekli hallerde tedbir olarak önceden
iş sağlığıyla ilgili muayenelerin yapılması için teklif getirilmesi veya
teşvik edilmesi bunlara dahildir.
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İşletme talimatına neler dahildir?
• Uygulama yönergelerinde ki genel uyarılara uyun.
• Emme işleminin düzgün  bir şekilde çalışmasını sağlayın. Bu sırada
ölçüm aletlerine (Manometre ya da hacimsel debi ölçümü) dikkat
edin.
• Kullanılan bütün cihazları hasarlar, aşınma ya da fonksiyon eksikliği
belirtileri açısından kontrol edin. Eksiklikleri gecikmeksizin amir
lerinize bildirin. Tereddüt halinde çalışmaya devam etmeyin!
• Emme sistemi içerisine herhangi bir kağıt torba ya da diğer atıkların
girmesine müsaade etmeyin.
• Çalışmalara başlamadan önce, bütün cihazların ve malzemelerin
hava perdesi içerisinde hazır tutulduklarından emin olun.
• Tehlikeli maddelerle temaseden cildi derhal temizleyin, bir şeyler
yemeden ve içmeden önce, tuvalete gitmeden önce ve sonra, ellerinizi yıkayın.
• Dökülen tehlikeli maddeleri derhal uzaklaştırın: Sıvıları çektirin
ya da emdirerek çektirin/absorbe ettirin (granüllerle, paspasla,
kimyasal bağlayıcılarla); tozlarda süpürge ya da basınçlı hava kullanmayın, aksine taleplereuygun bir endüstriyel elektrik süpürgesi
kullanın ya da nemli bezle silin.
• Kullanıma sunulan kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılacağına, düzenli tutulacağına ve usulüne uygun depolanacağına ilişkin
talimatlara uyun.
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3

Koruma Kılavuzu 305
Koruma
derecesi 3
önlemleri

Varil Doldurma
Kapalı sistem

305

Çalışma yönteminin tasarlanması
• Çalışma alanına yalnızca yetkili kişiler girebilir. Girişi kontrol edin.
• Çalışma alanının ve iş araçlarının belirgin bir şekilde işaretlenmesini
sağlayın.
• Çalışma alanının iyi havalandırılmasını sağlayın.
• Çalışma alanını kolay bir bakım onarım yapılacak şekilde düzenleyin, mümkün olduğu müddetçe kolay bakım yapılabilecek iş araçları kullanın.
• İyi bir aydınlatma olmasını sağlayın. Tehlikeli maddelere ve yapılan
çalışmaya uygun aydınlatma düzeneği kullanılmalıdır, örn. toz geçirmez ya da tutuşmayan cinsten.
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• Doldurma kolu üzerinde fazlalık dolum malzemesi için bir biriktirme
düzeneği bulunmasını sağlayın.
• Ağırlık ya da hacim ölçümü yardımıyla aşırı dolum yapılmasını önleyin.
• Dökülen dolum malzemesi için toplama düzenekleri (tekne v.b.)
öngörün.
• Yanıcı sıvılarda, ateşleme kıvılcımlarını önlemek için, uygun pompalar ve fanlar kullanılmasını ve sistemin usulüne uygun şekilde
topraklanmasını sağlayın.
• Varillerin doldurma ve kapak alanlarındaki hava akımları, asgari 0,5
m/sn olmalıdır.
• Kullanılan yöntem izin verdiği müddetçe, doldurma düzeneğini vakum altında tutun.
• Dışarı emilen havayı kapılardan, pencerelerden ve hava girişlerinden uzakta, güvenli bir yere sevk edin. Belirli maddeler için, Federal Emisyon Kontrol Yasası (BImSchG) tarafından emisyon sınırları
belirlenmiştir.
Bakım ve etkinlik kontrolü, işler halde tutma
• Sistem, usulüne uygun ve fonksiyonel bir işletim konumunda tutulmalıdır. Kullanım kılavuzlarına uyun.
• Eğer mevcut değillerse, dolum sistemine ait performans verilerini
ve düzenli muayene hakkındaki bilgileri tedarikçiden temin edin.
Aksi takdirde uzman personeli (gerekirse ehliyetli bir kişiyi) görevlendirin.
• Dolum sisteminin en azından haftada bir kez gözle muayenesi yapılmalıdır.
• Aşırı doluma karşı ölçüm düzenekleri, düzenli olarak muayene edilmelidir.
• Bütün düzeneklerin bakım ve onarımlarının üretici tarafından öngörüldüğü şekilde yapılmasını sağlayın.
• Yılda bir kez emme işlemi dahil, dolum sistemi muayene edilmeli ve
performans standartlarıyla karşılaştırılmalıdır.
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• Örneğin temizlik amacıyla sistemin açılabilmesi için gerekli olan
özel önlemler tespit edilmeli ve kontrol edilmelidir. Bütün bakım
onarım çalışmaları için bir izin belgesi prosedürü tesis edilmelidir.
• Bütün kontrol belgelerinin bir sonraki kontrole kadar muhafaza
edilmesi tavsiye edilir.
Diğer talepler
• Uygulama yönergelerinin genel önlemlerine uyun
• Teknik açıdan mümkünse, daha düşük riskli alternatif maddeler ve
alternatif yöntemler kullanın. Bu mümkün olmaz ise, çalışanların
maruz kaldıkları risklerin mümkün olduğunca azaltılmasına özen
gösterin. Alternatif çözümlerden vazgeçme nedeni, risk değerlendirme dokümantasyonunda gerekçelendirilmelidir.
• Çalışma alanı düzenli olarak temizlenmelidir, her hafta yapılması
tavsiye edilir.
• Tehlikeli madde bidonlarını emniyetli bir şekilde depolayın ve tasfiye edin, atıkları derhal tasfiye edin, güvenlik bilgi formlarına riayet
edin.
• Dökülen sıvıları granülle ya da paspasla uzaklaştırın veya absorbe
ettirin.
• Rutin çalışmalar için solunum koruyucu maske gerekli olmayabilir,
ancak özel çalışmalar sırasında, örneğin atıkların tasfiyesi sırasında
kullanılmalıdır.
• Eğer çalışma sırasında iş elbisesinin kirlenme ihtimali varsa, iş elbisesi veya koruyucu giysi ile sokak giysilerini ayrı ayrı muhafaza
etme olanakları öngörülmelidir.
• Tehlikeli maddeler tarafından kontaminasyon tehlikesi bulunan çalışma alanlarında gıda ve keyif verici maddeler yenilmemeli ve içilmemelidir. Bunun için uygun alanlar tesis edilmelidir.
• Çalışanlar tek başlarına çalışıyorlarsa, risk değerlendirmesine bağlı
olarak ilave koruyucu önlemler alınmalı ya da uygun bir denetim
yapılması sağlanmalıdır.
• İşletme arızaları, kazalar ve acil durumlar için, örn. ilk yardıma
yönelik geçerli önlemler alınmalıdır.
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• İş sağlığıyla ilgili uygun önlemler alınması sağlanmalıdır. Tehlikeli
maddelerden korunma konusunda işletmeciye ve çalışanlara rehberlik hizmeti verilmesi ve gerekli hallerde tedbir olarak önceden
iş sağlığıyla ilgili muayenelerin yapılması için teklif getirilmesi veya
teşvik edilmesi bunlara dâhildir.
İşletme talimatına neler dahildir?
• Uygulama yönergelerinde ki genel uyarılara uyun.
• Aşırı doluma karşı emme sisteminin ve ölçüm düzeneklerinin açılmış
ve çalışır durumda olmalarını sağlayın.
• Kullanılan bütün cihazları hasarlar, aşınma ya da fonksiyon eksikliği
belirtileri açısından kontrol edin. Eksiklikleri gecikmeksizin amirlerinize bildirin. Tereddüt halinde çalışmaya devam etmeyin!
• Tehlikeli maddelerle temas eden cildi derhal temizleyin, bir şeyler
yemeden ve içmeden önce, tuvalete gitmeden önce ve sonra, ellerinizi yıkayın.
• Dökülen tehlikeli maddeleri derhal Güvenlik bilgi formuna uygun
olarak uzaklaştırın: Sıvıları çektirin ya da emdirerek çektirin/absorbe ettirin (granüllerle, paspasla, kimyasal bağlayıcılarla).
• Kullanıma sunulan kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılacağına, düzenli tutulacağına ve usulüne uygun depolanacağına ilişkin
talimatlara uyun.
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3

Koruma Kılavuzu 306
Koruma
derecesi 3
önlemleri

Varil Boşaltma
Kapalı sistem

306

Çalışma yönteminin tasarlanması
• Çalışma alanına yalnızca yetkili kişiler girebilir. Girişi kontrol edin.
• Çalışma alanının ve iş araçlarının belirgin bir şekilde işaretlenmesini
sağlayın.
• Çalışma alanının iyi havalandırılmasını sağlayın.
• Sevk edilen sıvı pompasının takılmış olmasını sağlayın.
• Yanıcı sıvılarda, ateşleme kıvılcımlarını önlemek için, uygun pompalar ve fanlar kullanılmasını ve sistemin usulüne uygun şekilde
topraklanmasını sağlayın.
• Çalışma alanını kolay bir bakım onarım yapılacak şekilde düzenleyin, mümkün olduğu müddetçe kolay bakım yapılabilecek iş araçları kullanın.
• Emme borusu dışarı
çıkartılırken oluşacak damlama kayıplarından
sakınmak
üzere, emme borusu
için manşon v.b. kullanın.
• Dökülen sıvıları zapt
etmeye yönelik gerekli önlemleri alın.
• Varilin el ile hareket
ettirilmesinden kaçının, çalışmaya başlamadan önce, varilin
hareket ettirilmesine
ilişkin yöntemi tespit
edin.
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• Kullanılan yöntem izin verdiği müddetçe, doldurma düzeneğini vakum altında tutun.
• Varili açmak ve kapatmak için uygun aletleri hazır bulundurun.
• Dışarı emilen havayı kapılardan, pencerelerden ve hava girişlerinden uzakta, güvenli bir yere sevk edin. Belirli maddeler için, Federal Emisyon Kontrol Yasası (BImSchG) tarafından emisyon sınırları
belirlenmiştir.
Bakım ve etkinlik kontrolü, işler halde tutma
• Sistem, usulüne uygun ve fonksiyonel bir işletim konumunda tutulmalıdır. Kullanım kılavuzlarına uyun.
• Eğer mevcut değillerse, dolum sistemine ait performans verilerini
ve düzenli muayene hakkındaki bilgileri tedarikçiden temin edin.
Aksi takdirde uzman personeli (gerekirse ehliyetli bir kişiyi) görevlendirin.
• Dolum sisteminin en azından haftada bir kez gözle muayenesi yapılmalıdır.
• Yılda bir kez emme işlemi dâhil sistem muayene edilmeli ve performans standartlarıyla karşılaştırılmalıdır.
• Örneğin temizlik amacıyla sistemin açılabilmesi için gerekli olan
özel önlemler tespit edilmeli ve kontrol edilmelidir. Bütün bakım
onarım çalışmaları için bir izin belgesi prosedürü tesis edilmelidir.
Bütün kontrol belgelerinin bir sonraki kontrole kadar muhafaza edilmesi tavsiye edilir.
Diğer talepler
• Uygulama yönergelerinin genel önlemlerine uyun.
• Teknik açıdan mümkünse, daha düşük riskli alternatif maddeler ve
alternatif yöntemler kullanın. Bu mümkün olmaz ise, çalışanların
maruz kaldıkları risklerin mümkün olduğunca azaltılmasına özen
gösterin. Alternatif çözümlerden vazgeçme nedeni, risk değerlendirme dokümantasyonunda gerekçelendirilmelidir.
• Çalışma alanı düzenli olarak temizlenmelidir, her hafta yapılması
tavsiye edilir.
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• Tehlikeli madde bidonlarını emniyetli bir şekilde depolayın ve tasfiye edin, atıkları derhal tasfiye edin, güvenlik bilgi formlarına riayet
edin.
• Çok zehirli ve zehirli maddeler (T+ ve T ile işaretlenmiştir) kilit
altında ve yalnızca konu hakkında bilgi sahibi kişilerin ulaşabileceği
şekilde muhafaza edilmeli veya depolanmalıdır.
• Sıkıca kapatılabilen tehlikeli madde kaplarını kullanın, kullandıktan
sonra derhal kabı tekrar kapatın.
• Dökülen sıvıları granülle ya da paspasla uzaklaştırın veya absorbe
ettirin.
• Rutin çalışmalar için solunum koruyucu maske gerekli olmayabilir,
ancak özel çalışmalar sırasında, örneğin atıkların tasfiyesi sırasında
kullanılmalıdır.
• Eğer çalışma sırasında iş elbisesinin kirlenme ihtimali varsa, iş elbisesi veya koruyucu giysi ile sokak giysilerini ayrı ayrı muhafaza
etme olanakları öngörülmelidir.
• Çalışanlar, tehlikeli maddeler tarafından kontaminasyon tehlikesi
bulunan çalışma alanlarında gıda ve keyif verici maddeleri yiyemez
ve içemezler. Bunun için uygun alanlar tesis edilmelidir.
• Çalışanlar tek başlarına çalışıyorsa, risk değerlendirmesine bağlı
olarak ilave koruyucu önlemler alınmalı ya da uygun bir denetim
yapılması sağlanmalıdır.
• İşletme arızaları, kazalar ve acil durumlar için, örn. ilk yardıma
yönelik geçerli önlemler alınmalıdır.
• İş sağlığıyla ilgili uygun önlemler alınması sağlanmalıdır. Tehlikeli
maddelerden korunma konusunda işletmeciye ve çalışanlara rehberlik hizmeti verilmesi ve gerekli hallerde tedbir olarak önceden
iş sağlığıyla ilgili muayenelerin yapılması için teklif getirilmesi veya
teşvik edilmesi bunlara dahildir.
İşletme talimatına neler dahildir?
• Uygulama yönergelerinde ki genel uyarılara uyun.
• Varili boşaltmadan önce, boşaltmanın yapılacağı kabın alım potansiyelini kontrol edin.
• Daima topraklama kablosu kullanın.
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• Varilleri daima uygun aletlerle açın ve kapatın.
• Atık hava veya emme sistemlerinin açılmış ve çalışır durumda olmasını sağlayın.
• Kullanılan bütün cihazları hasarlar, aşınma ya da fonksiyon eksikliği
belirtileri açısından kontrol edin. Eksiklikleri gecikmeksizin amirlerinize bildirin. Tereddüt halinde çalışmaya devam etmeyin!
• Tehlikeli maddelerle temas eden cildi derhal temizleyin , bir şeyler yemeden ve içmeden önce, tuvalete gitmeden önce ve sonra,
ellerinizi yıkayın.
• Dökülen tehlikeli maddeleri derhal Güvenlik bilgi formuna uygun
olarak uzaklaştırın: Sıvıları çektirin ya da emdirerek çektirin/absorbe ettirin (granüllerle, paspasla, kimyasal bağlayıcılarla).
• Kullanıma sunulan kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılacağına, düzenli tutulacağına ve usulüne uygun depolanacağına ilişkin
talimatlara uyun.
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Koruma Kılavuzu 307

3

Koruma
derecesi 3
önlemleri

IBC konteynırların doldurulması
ve boşaltılması
(Katı maddeler)
Kapalı sistem

307

Çalışma yönteminin tasarlanması
• Çalışma alanına yalnızca yetkili kişiler girebilir. Girişi kontrol edin.
• Çalışma alanını ve iş araçlarını belirgin bir şekilde işaretleyin, çalışma alanını ayırın.
• İstif makineleri için iyi bir ulaşım yolu sağlayın.
• İyi bir aydınlatma olmasını sağlayın. Bu aydınlatma tehlikeli maddelere ve yapılan çalışmalara uygun olmalıdır, örn. toz geçirmez ve
güç tutuşabilir.
• Konteynırın dolum malzemesi için uygun olduğundan emin olun.
• Giriş aralıklarını contalarla donatın.
• Bağlantıları yalnızca bu işe uygun, yüksek kaliteli valflarla ve kavramalarla oluşturun.
• Valfın ve kavramanın sızıntı
yapmadığından emin olun.
• Dolum oranını kontrol
edin, uygun dolum oranlarını aşmayın.
• Aşırı doluma karşı, örn.
ağırlık ölçümü yardımıyla önlemler alın.
• Aşırı doluma karşı ölçüm
tertibatlarının usulüne
uygun çalışıp çalışmadığına ilişkin, örneğin manometre ya da hacimsel
debi ölçümü yardımıyla
basit kontrol olanakları
sağlayın.
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• Yanıcı katı maddeler için patlamayı önleyici tedbirleri dikkate alın,
sistemin uygun şekilde topraklanmış olmasını sağlayın.
• İçeri dolan havanın, tercihen gaz geri döndürme yöntemiyle, emniyetli bir yere çıkmasını sağlayın.
Bakım ve etkinlik kontrolü, işler halde tutma
• Sistem, usulüne uygun ve fonksiyonel bir işletim konumunda tutulmalıdır. Kullanım kılavuzuna uyun.
• Eğer elinizde mevcut değillerse, dolum sistemine ilişkin performans
verilerini ve düzenli kontrole ilişkin bilgileri tedarikçiden temin
edin. Aksi takdirde uzman personeli (gerekirse ehliyetli bir kişiyi)
görevlendirin.
• En azından haftada bir kez sistemin göz ile muayenesi yapılmalıdır.
• Düzeneklerin bakım ve onarımlarının üretici tarafından öngörüldüğü şekilde yapıldığından emin olun.
• Aşırı doluma karşı ölçüm düzeneklerinin düzenli kontrolü.
• Emme işlemi dahil sistemin kontrolü ve yılda bir kez performans
standartlarıyla karşılaştırma.
• Örneğin temizlik, tespit ve gözlemleme amacıyla sistemin açılabilmesi için gerekli olan özel önlemler alınmalı ve uyulmalıdır.
• Bütün bakım onarım çalışmaları için bir izin belgesi prosedürü tesis
edilmelidir.
• Bütün kontrol belgelerinin bir sonraki kontrole kadar muhafaza
edilmesi tavsiye edilir.
Diğer talepler
• Uygulama yönergelerinin genel önlemlerine uyun.
• Teknik açıdan mümkünse, daha düşük riskli alternatif maddeler ve
alternatif yöntemler kullanın. Bu mümkün olmaz ise, çalışanların
maruz kaldıkları risklerin mümkün olduğunca azaltılmasına özen
gösterin. Alternatif çözümlerden vazgeçme nedeni, risk değerlendirme dokümantasyonunda gerekçelendirilmelidir.
• Çalışma alanı düzenli olarak temizlenmelidir, her hafta yapılması
tavsiye edilir.
711

Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi
• Tehlikeli madde fıçıları emniyetli bir şekilde depolanmalı ve tasfiye
edilmelidir, atıklar derhal tasfiye edilmeli, güvenlik bilgi formlarına
uyulmalıdır.
• Çok zehirli ve zehirli maddeler (T+ ve T ile işaretlenmiştir) kilit
altında ve yalnızca konu hakkında bilgi sahibi kişilerin ulaşabileceği
şekilde muhafaza edilmeli veya depolanmalıdır.
• Sıkıca kapatılabilen tehlikeli madde kapları kullanın, kullandıktan
sonra derhal kabı tekrar kapatın.
• Tozların açığa çıkması durumunda temizlik amacıyla süpürge ya da
basınçlı hava kullanmayın, endüstriyel elektrik süpürgesi kullanın
ya da ıslak bir bezle silin.
• Rutin çalışmalar için solunum koruyucu maske gerekli olmayabilir,
ancak özel çalışmalar sırasında, örneğin atıkların tasfiyesi sırasında
kullanılmalıdır.
• Eğer çalışma sırasında iş elbisesinin kirlenme ihtimali varsa, iş elbisesi veya koruyucu giysi ile sokak giysilerini ayrı ayrı muhafaza
etme olanakları öngörülmelidir.
• Çalışanlar, tehlikeli maddeler tarafından kontaminasyon tehlikesi
bulunan çalışma alanlarında gıda ve keyif verici maddeleri yiyemez
ve içemezler. Bunun için uygun alanlar tesis edilmelidir.
• Çalışanlar tek başlarına çalışıyorsa, risk değerlendirmesine bağlı
olarak ilave koruyucu önlemler alınmalı ya da uygun bir denetim
yapılması sağlanmalıdır.
• İşletme arızaları, kazalar ve acil durumlar için, örn. ilk yardıma
yönelik geçerli önlemler alınmalıdır.
• İş sağlığıyla ilgili uygun önlemler alınması sağlanmalıdır. Tehlikeli
maddelerden korunma konusunda işletmeciye ve çalışanlara rehberlik hizmeti verilmesi ve gerekli hallerde tedbir olarak önceden
iş sağlığıyla ilgili muayenelerin yapılması için teklif getirilmesi veya
teşvik edilmesi bunlara dahildir.
İşletme talimatına neler dahildir?
• Uygulama yönergelerindeki genel uyarılara uyun.
• Emme işleminin ve aşırı doluma karşı ölçüm düzeneğinin düzgün
çalıştığından emin olun.
• Konteynırın aşırı dolumunu önlemek için özel bir dikkat gösterin.
• Çalışma alanının ayrılmış ve işaretlenmiş olduğundan emin olun.
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• Kullanılan bütün cihazları hasarlar, aşınma ya da fonksiyon eksikliği
belirtileri açısından kontrol edin. Eksiklikleri gecikmeksizin amirlerinize bildirin. Tereddüt halinde çalışmaya devam etmeyin!
• Tehlikeli maddelerle temas eden cildi derhal temizleyin, bir şeyler
yemeden ve içmeden önce, tuvalete gitmeden önce ve sonra ellerinizi yıkayın.
• Cildinizi temizlemek için çözücü maddeler kullanmayın.
• Dökülen tehlikeli maddeleri derhal uzaklaştırın: tozlarda süpürge
ya da basınçlı hava kullanmayın, aksine taleplere uygun bir endüstriyel elektrik süpürgesi kullanın ya da nemli bir bezle silin.
• Kullanıma sunulan kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılacağına, düzenli tutulacağına ve usulüne uygun depolanacağına ilişkin
talimatlara riayet edin.
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Koruma Kılavuzu 308

3

Koruma
derecesi 3
önlemleri

IBC konteynırların doldurulması
ve boşaltılması
(Sıvılar)
Kapalı sistem

308

Çalışma yönteminin tasarlanması
• Çalışma alanına yalnızca yetkili kişiler girebilir. Giriş kontrol edin.
• Çalışma alanın ve iş araçlarının belirgin bir şekilde işaretlenmesi.
• Sistemi daha planlama aşamasındayken kolay bir bakım ve onarım
için tasarlayın.
• İyi bir aydınlatma olmasını sağlayın. Bu aydınlatma tehlikeli maddelere ve yapılan çalışmalara uygun olmalıdır, örn. toz geçirmez ve
güç tutuşabilir.
• Yanıcı sıvılarda, uygun pompaların ve fanların kullanıldığından emin
olun ve patlamayı önleyici tedbirlere dikkat edin, özellikle sistemi
daima usulüne uygun topraklayın.
• Doldurulacak kap/depolu tank, bir dolum borusuna, bir dolum seviyesi ölçüm tertibatına ve bir havalandırmaya sahip olmalıdır.
• Dolum seviyesinin denetlenmesi için, işlevsellikleri kolayca kontrol
edilebilecek
ölçüm tertibatları
mevcut olmalıdır.
• Aşırı dolum emniyeti, dolum valfını
otomatik olarak
kapatmalı ya da
dolum pompasını
durdurmalıdır.
• Doldurma hortumları, uygun bir
uzunluğa sahip olmalıdır.
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• Sabit olarak tahsis edilmiş bağlantı düzeneklerini, tercihen kuru
kavramaları kullanın.
• Bütün bağlantı yerlerinde uygun contalar olmasına dikkat edin.
• Bağlantı yerlerinin toplama kabının içerisinde bulunduğundan emin
olun, sızıntılara dikkat edin.
• Zemin tarafında dolum yapın, alternatif olarak doldurma işlemi sırasında dolum borusunun malzeme içerisine daldırılmasını sağlayın.
• Basınçlı dolum işlemi yapmayın.
• Emilen havanın kapılardan, pencerelerden ve hava girişlerinden
uzakta, güvenli bir yere sevk edilmesini sağlayın. Belirli maddeler
için Federal Emisyon Kontrol Yasası (BImSchG) tarafından emisyon
sınırları belirlenmiştir. Gaz geri döndürme yöntemi tercih edilmelidir.
• Şekil, IBC’lerin boşaltılmasına yönelik bir seçeneği göstermektedir.
Gerekecek olursa, tedarikçinize diğer seçenekleri sorun.
Bakım ve etkinlik kontrolü, işler halde tutma
• Sistem, usulüne uygun ve fonksiyonel bir işletim konumunda tutulmalıdır. Kullanım kılavuzuna uyun.
• Eğer mevcut değillerse, dolum sistemine ait performans verilerini
ve düzenli kontrol hakkındaki bilgileri tedarikçiden temin edin. Aksi
takdirde uzman personeli (gerekirse ehliyetli bir kişiyi) görevlendirin.
• Bütün tertibatların üretici tarafından öngörüldüğü şekilde bakımlarının ve onarımlarının yapılması sağlanmalıdır, gerektikçe tek kullanımlık filtreler ve partikül filtreleri değiştirilmelidir.
En azından haftada bir kez sistemin göz ile muayenesi yapılmalıdır.
❑ Örneğin temizlik, tespit ve gözlemleme amacıyla sistemin açılabilmesi için gerekli olan özel önlemler alınmalı ve uyulmalıdır.
Bütün bakım onarım çalışmaları için bir izin belgesi prosedürü
tesis edilmelidir.
❑ Bütün kontrol belgelerinin bir sonraki kontrole kadar muhafaza
edilmesi tavsiye edilir.
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Diğer talepler
• Uygulama yönergelerinin genel önlemlerine uyun.
• Teknik açıdan mümkünse, daha düşük riskli alternatif maddeler ve
alternatif yöntemler kullanın. Bu mümkün olmaz ise, çalışanların
maruz kaldıklar risklerin mümkün olduğunca azaltılmasına özen
gösterin. Alternatif çözümlerden vazgeçme nedeni, risk değerlendirme dokümantasyonunda gerekçelendirilmelidir.
• Çalışma alanı düzenli olarak temizlenmelidir, her hafta yapılması
tavsiye edilir.
• Tehlikeli madde fıçıları emniyetli bir şekilde depolanmalı ve tasfiye
edilmelidir, atıklar derhal tasfiye edilmeli, güvenlik bilgi formlarına
riayet edilmelidir.
• Çok zehirli ve zehirli maddeler (T+ ve T ile işaretlenmiştir) kilit
altında ve yalnızca konu hakkında bilgi sahibi kişilerin ulaşabileceği
şekilde muhafaza edilmeli veya depolanmalıdır.
• Sıkıca kapatılabilen tehlikeli madde kapları kullanın, kullandıktan
sonra derhal kabı tekrar kapatın.
• Dökülen sıvıları granülle ya da paspasla uzaklaştırın veya absorbe
ettirin.
• Rutin çalışmalar için solunum koruyucu maske gerekli olmayabilir,
ancak özel çalışmalar sırasında, örneğin atıkların tasfiyesi sırasında
kullanılmalıdır.
• Eğer çalışma sırasında iş elbisesinin kirlenme ihtimali varsa, iş elbisesi veya koruyucu giysi ile sokak giysilerini ayrı ayrı muhafaza
etme olanakları öngörülmelidir.
• Çalışanlar, tehlikeli maddeler tarafından kontaminasyon tehlikesi
bulunan çalışma alanlarında gıda ve keyif verici maddeleri yiyemez
ve içemezler. Bunun için uygun alanlar tesis edilmelidir.
• Çalışanlar tek başlarına çalışıyorsa, risk değerlendirmesine bağlı
olarak ilave koruyucu önlemler alınmalı ya da uygun bir denetim
yapılması sağlanmalıdır.
• İşletme arızaları, kazalar ve acil durumlar için, örn. ilk yardıma
yönelik geçerli önlemler alınmalıdır.
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• İş sağlığıyla ilgili uygun önlemler alınması sağlanmalıdır. Tehlikeli
maddelerden korunma konusunda işletmeciye ve çalışanlara rehberlik hizmeti verilmesi ve gerekli hallerde tedbir olarak önceden
iş sağlığıyla ilgili muayenelerin yapılması için teklif getirilmesi veya
teşvik edilmesi bunlara dahildir.
İşletme talimatına neler dahildir?
• Uygulama yönergelerindeki genel uyarılara uyun.
• Mevcut bir emme işleminin ve dolum seviyesi ölçümünün doğru bir
şekilde çalıştığından emin olun.
• Kullanılan bütün cihazları hasarlar, aşınma ya da fonksiyon eksikliği
belirtileri açısından kontrol edin. Eksiklikleri gecikmeksizin amirlerinize bildirin. Tereddüt halinde çalışmaya devam etmeyin!
• Bütün hatların usulüne uygun olarak bağlanmış olmasına dikkat
edin.
• Tehlikeli maddelerle temas eden cildi derhal temizleyin, bir şeyler
yemeden ve içmeden önce, tuvalete gitmeden önce ve sonra ellerinizi yıkayın.
• Cildinizi temizlemek için çözücü maddeler kullanmayın.
• Dökülen tehlikeli maddeleri derhal uzaklaştırın: Sıvıları çektirin ya
da emdirerek çektiren/absorbe ettirin (granüllerle, paspasla ya da
kimyasal bağlayıcılarla).
• Kullanıma sunulan kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılacağına, düzenli tutulacağına ve usulüne uygun depolanacağına ilişkin
talimatlara riayet edin.
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3

Koruma Kılavuzu 310
Koruma Sınıfı 3
Önlemleri

Tankerli Araçların Doldurulması
ve Boşaltılması
Kapalı sistem

310

Çalışma yönteminin tasarlanması
• Komple sistemin planlanması sırasında basit bakım onarım olanaklarına dikkat edilmelidir.
• Doldurulacak veya boşaltılacak tankerli araçlar, doldurma borusu,
dolum seviyesi göstergesi (ya da ağırlık kontrolü v.b.), yüksek/alçak
basınç valfı ve hava tahliyesi ile donatılmış olmalıdır.
• Tankerli araç, aracın kaçmasını önlemek amacıyla bir kilitleme sistemi ve/veya takoz ile emniyete alınmalıdır.
• Dolum seviyesi göstergesi, otomatik bir kapama valfına ya da dolum
pompasının bir kesici anahtarına bağlanmış olmalıdır.
• Bağlantı noktalarındaki irtibat parçaları uygun contalarla donatılmış
olmalıdır.
• Yalnızca spesifik (en
azından işaretlenmiş, gerektiğinde
kendine has) hortum
kavramaları kullanılmalıdır.
Mümkün olduğunca
ölü bölgesi olmayan
ayırıcı kavramalar
kullanılmalıdır.
•

Doldurma işlemi
için bağlantı hortumları,
gerekli
uzunluğa sahip olmalıdır.
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• Tank çukuru/zemin bordürleri içerisinde bağlantıların ve hortum
bağlantılarının bulunmasını sağlanmalıdır.
• Doldurma yeri iyi aydınlatılmalıdır.
• Aydınlatma, maddelerin ve yapılan işlerin türüne uygun olmalıdır,
örn. patlamaya karşı korumalı olmalıdır.
• Atık havanın doğrudan dışarıya sevk edilmesine müsaade edilmişse,
atık hava güvenli bir yere sevk edilmelidir (çalışma alanının dışına
ve kapılardan, pencerelerden ve hava girişlerinden uzağa). Ancak
mümkün olduğunca gaz geri döndürme sistemi kullanılmalıdır.
• Kolay alevlenebilir sıvıların aktarılması sırasında, patlamadan korunma önlemlerinin gerekliliği kontrol edilmelidir (patlamaya karışı
korumalı cihazların kullanılması, sistemin topraklanması, tankerli
araçlar için topraklama mandalı, dekompresyon).
• Yüksek basınç altında dolum yapılması önlenmeli, izin verilen maksimum akış hızı aşılmamalıdır.
Bakım ve etkinlik kontrolü, işler halde tutma
• Bütün bakım onarım çalışmaları için bir izin belgesi prosedürü tesis
edilmelidir.
• Örneğin yıkama veya temizlik amacıyla sistemin açılabilmesi ya da
içine girilebilmesi için gerekli olan bütün özel önlemler yazılı olarak tespit edilmelidir.
• Eğer daha önceden tehlikeli maddeler ve asit içeriği bakımından
kontrol edilmemişlerse, dar mekanlar ya da kapların içerisine girilmemelidir (Giriş izni!).
• Her aktarma işleminden önce ve sonra ya da en azından hafta bir
kez sistemin hasar belirtileri açısından gözle muayenesi yapılmalıdır.
Diğer talepler
• Uygulama yönergelerinin genel önlemlerine uyulmalıdır.
• Eğer çalışma sırasında iş elbisesinin kirlenme ihtimali varsa, iş elbisesi veya koruyucu giysi ile sokak giysilerini ayrı ayrı muhafaza
etme olanakları öngörülmüş olmalıdır.
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• Çalışanlar, tehlikeli maddeler tarafından kontaminasyon tehlikesi
bulunan çalışma alanlarında hiçbir gıda ve keyif verici maddeyi yiyemez ve içemezler. Bunun için uygun alanlar tesis edilmelidir.
• Eğer çalışanlar tek başlarına çalışıyorlarsa, risk değerlendirmesine
bağlı olarak ilave koruyucu önlemler alınmalı ya da uygun bir denetim yapılmasına özen gösterilmelidir.
• İşletme arızaları, kazalar ve acil durumlar için örn. ilk yardıma yönelik önlemler alınmalıdır.
• İş sağlığıyla ilgili uygun önlemler alınması sağlanmalıdır. Tehlikeli
maddelerden korunma konusunda işletmeye ve çalışanlara rehberlik hizmeti verilmesi ve gerekli hallerde tedbir olarak önceden iş
sağlığıyla ilgili muayenelerin yapılması için teklif getirilmesi veya
teşvik edilmesi bunlara dahildir.
İşletme talimatına neler dahildir?
• Kullanılan bütün cihazları sızdırmazlık, aşınma ya da fonksiyon eksikliği belirtileri açısından kontrol edin. Eksiklikleri derhal amirinize bildirin. Tereddüt halinde çalışmaya devam etmeyin!
• Bütün irtibat parçalarının usulüne uygun olarak bağlandığından
emin olun. Contaların, hortumların ve hortum kavramalarının cinsini tespit edin.
• Dolum işleminden önce, doldurulacak kabın boş hacmini kontrol
edin.
• Dolum alanının kordon altına alınması.
• Dökülen tehlikeli maddeleri derhal uzaklaştırın: Sıvıları çektirin ya
da emdirerek çektirin/absorbe ettirin (granüllerle, paspasla ya da
kimyasal bağlayıcılarla) (bkz. Güvenlik Bilgi Formları).
• Kullanıma sunulan kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılacağına, düzenli tutulacağına ve usulüne uygun depolanacağına ilişkin
talimatlara uyun.
• Arıza durumlarında davranışa ilişkin uyarılar.
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Koruma Kılavuzu 211

2

Koruma
derecesi 2
önlemleri

Konteynırların doldurulması
ve boşaltılması (IBC)
(Katı maddeler)
Emisyon Düşürücü Önlemler

211

Çalışma yönteminin şekillendirilmesi
• Çalışma alanına yalnızca yetkili kişiler girebilir.
• İstifleyiciler için iyi bir giriş yolu sağlayın, istifleyici alanını ayırın
ve işaretleyin.
• Konteynırın dolum malzemesi için uygun olduğundan emin olun.
• Konteynırdaki açıklıkları contalarla donatın.
• Bağlantıları kısa ve basit tutun, uzun ve esnek hatlardan kaçının.
• Bağlantıların sızdırmaz olmasını sağlayın.
• Dolum oranını düzenlemeye yönelik tertibatı, örn. bir döner sürgü
ya da küresel vanayı kullanmak suretiyle, hazır halde tutun.
• Aşırı dolumlara karşı
önlemler alın, örn.
dolum seviyesi ölçümleri ve gerekecek olursa ilave aşırı
dolum emniyetleri
yardımıyla.
• Yanıcı katı maddeler
için patlamayı önleyici tedbirleri dikkate
alın, sistemin uygun
şekilde topraklanmış
olmasını sağlayın.
• Dolum işlemi sırasında içeri giren havayı
emniyetli bir yere
kanalize edin.
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Bakım ve etkinlik kontrolü, işler halde tutma
• Sistem ve donanımlar usulüne uygun ve fonksiyonel bir işletim konumunda tutulmalıdır. Kullanım kılavuzlarına uyun.
• Eğer mevcut değillerse, sisteme ve donanımlara ilişkin performans
verilerini ve düzenli kontrole ilişkin verileri tedarikçiden temin
edin. Aksi takdirde uzman personeli (gerekirse ehliyetli bir kişiyi)
görevlendirin.
• En azından haftada bir kez sistemin göz ile muayenesi yapılmalıdır.
• Dolum seviyesi göstergelerinin ve aşırı dolum emniyetinin v.b. düzenli kontrolü yapılmalıdır (sıklık, risk durumuna göre belirlenmelidir).
• Yılda bir kez sistem kontrol edilir ve performans standartlarıyla
karşılaştırılır.
• Bütün kontrol belgelerinin bir sonraki kontrole kadar muhafaza
edilmesi tavsiye edilir.
Diğer talepler
• Uygulama yönergelerinin genel önlemlerine uyun.
• Daha düşük riskli alternatif maddeler ve alternatif yöntemler tercih
edilmelidir.
• Bunların teknik, organizasyonel ve kişisel önlemlere göre öncelikleri vardır. Alternatif çözümlerden vazgeçilmesi, risk değerlendirme
dokümantasyonunda gerekçelendirilmelidir.
• Eğer çalışma sırasında iş elbisesinin kirlenme ihtimali varsa, iş elbisesi veya koruyucu giysi ile sokak giysilerini ayrı ayrı muhafaza
etme olanakları öngörülmelidir.
• Çalışanlar, tehlikeli maddeler tarafından kontaminasyon tehlikesi
bulunan çalışma alanlarında gıda ve keyif verici maddeleri yiyemez
ve içemezler. Bunun için uygun alanlar tesis edilmelidir.
• Çalışanlar tek başlarına çalışıyorsa, risk değerlendirmesine bağlı
olarak ilave koruyucu önlemler alınmalı ya da uygun bir denetim
yapılması sağlanmalıdır.
• İşletme arızaları, kazalar ve acil durumlar için, örn. ilk yardıma
yönelik geçerli önlemler alınmalıdır.
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• İş sağlığıyla ilgili uygun önlemler alınması sağlanmalıdır. Tehlikeli
maddelerden korunma konusunda işletmeciye ve çalışanlara rehberlik hizmeti verilmesi ve gerekli hallerde tedbir olarak önceden
iş sağlığıyla ilgili muayenelerin yapılması için teklif getirilmesi veya
teşvik edilmesi bunlara dahildir.
İşletme talimatına neler dahildir?
• Uygulama yönergelerindeki genel uyarılara uyun.
• Emme işleminin düzgün bir şekilde çalıştığından emin olun.
• Konteynırın aşırı dolumunu önlemek için özel bir dikkat gösterin.
• Dolum seviyesi göstergelerinin işlevini dikkatli bir şekilde gözlemleyin, hatalı işlev durumunda dolum işlemine ara verin.
• Çalışma alanının ayrılmış ve işaretlenmiş olduğundan emin olun.
• Kullanılan bütün cihazları hasarlar, aşınma ya da fonksiyon eksikliği
belirtileri açısından kontrol edin. Eksiklikleri gecikmeksizin amirlerinize bildirin. Tereddüt halinde çalışmaya devam etmeyin!
• Tehlikeli maddelerle temas eden cildi derhal temizleyin, bir şeyler
yemeden ve içmeden önce, tuvalete gitmeden önce ve sonra ellerinizi yıkayın.
• Cildinizi temizlemek için çözücü maddeler kullanmayın.
• Dökülen tehlikeli maddeleri derhal güvenlik bilgi formuna uygun
olarak uzaklaştırın: Sıvıları çektirin ya da emerek çektirin/absorbe
ettirin (granüllerle, paspaslarla ya da kimyasal bağlayıcılarla), tozlarda süpürge ya da basınçlı hava kullanmayın, aksine taleplere uygun bir endüstriyel elektrik süpürgesiyle ya da nemli bir bezle silin.
• Kullanıma sunulan kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılacağına, düzenli tutulacağına ve usulüne uygun depolanacağına ilişkin
talimatlara uyun..
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3

Koruma Kılavuzu 312
Koruma Sınıfı 3
Önlemleri

Sıvıların Pompalanması
Kapalı sistem

312

Çalışma yönteminin tasarlanması
• Komple sistemin henüz planlanması aşamasında, basit bakım onarım olanaklarına uyulmalıdır..
• Flanş bağlantılarının, contaların ve valf salmastralarının öngörülen
amaca uygun olmaları sağlanmalıdır.
• Sabit kurulmuş boru hatları
• Kollara ayrılma yerleri dahil, boru hatlarının öngörülen amaca uygun olmaları sağlanmalıdır.
• Kollara ayrılma ve sonlandırıcı manşonların sayısı, minimuma indirgenmelidir.
• Bütün boru hatları usulüne uygun şekilde desteklenmeli ve araçların
yol açacağı hasarlara karşı korunmalıdır.
• Boru hatlarının ve tespitlerinin döşenmesi sırasında, muhtemel ısı
genleşmelerinin dikkate alınmış olması sağlanmalıdır.
• Flanşlar ve bağlantı
parçaları
için
uygun/izin
verilen contalar
hazır bulundurulmalıdır.
• Hat bölümlerinin
sistemden ayrılabilmesi için köreltme kapakları/
valfları hazır bulundurulmalıdır.
• Hat kesitlerinin
boşaltılması veya
içlerinin
yıkan724
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ması için ve kalıntıların emniyetli bir şekilde bertaraf edilmesi için
gerekli önlemler alınmalıdır.
• Alevlenebilir sıvıların kullanılması durumunda, patlamadan korunma önlemlerinin talepleri kontrol edilmelidir (patlamaya karşı korumalı cihazlar, topraklama, basınç düşürme).
• Tıkanıklıkları gidermek için, örn. buhar ya da temizlik açıklıkları
aracılığıyla, gerekli önlemler alınmalı, ilgili önlemler yazılı olarak
tespit edilmelidir.
Esnek hatlar
• Hortumların ve bağlantı armatürlerinin öngörülen amaç için uygun
olmaları sağlanmalıdır.
• Sabit kelepçeli ya da presli başlıklar kullanın. Hortum kelepçeleri
uygun değildir.
• Özellikle acil durumlarda hızlı kapanan valfların kullanımını kontrol
edin.
Pompalar
• Doldurulacak maddeye ve gerekli akış hızına uygun olan bir pompa
seçin (Dayanıklılık, patlamaya karşı koruma).
• Pompayı, örn. basınç dengeleme valflarıyla aşırı ısınmadan ve aşırı
basınçtan koruyun.
• Bölümlerin boşaltılması veya içlerinin yıkanması için ve kalıntıların
emniyetli bir şekilde bertaraf edilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.
• Pompanın bakım onarımı ve değiştirilmesi güvenli hale getirilmelidir, örn. kapama valflarıyla, çekvalflı kapaklar kullanılarak.
Bakım ve etkinlik kontrolü, işler halde tutma
• Özellikle bağlantı hatlarının açılmak zorunda olduğu işler olmak
üzere, bütün bakım onarım çalışmaları için bir izin belgesi prosedürü tesis edilmelidir.
• Örneğin yıkama veya temizlik amacıyla sistemin açılabilmesi ya da
içine girilebilmesi için gerekli olan bütün özel önlemler yazılı olarak tespit edilmelidir.
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• Eğer daha önceden tehlikeli maddeler ve asit içeriği bakımından
kontrol edilmemişlerse, dar mekanların ya da kapların içerisine girilmemelidir (Giriş izni!).
• Her aktarma işleminden önce ve sonra ya da en azından hafta bir
kez sistemin hasar belirtileri açısından gözle muayenesi yapılmalıdır.
Diğer talepler
• Uygulama yönergelerinin genel önlemlerine uyulmalıdır.
• Eğer teknik açıdan mümkünse, daha düşük riskli alternatif maddeler
ve alternatif yöntemler kullanılmalıdır. Eğer bu mümkün değilse,
çalışanların girdikleri risklerin mümkün olduğunca düşürülmesine
özen gösterilmelidir. Alternatif çözümlerden vazgeçme nedeni, risk
değerlendirme dokümantasyonunda gerekçelendirilmelidir.
• Atıkların tasfiyesi de dahil olmak üzere, daha güvenli bir depolama,
kullanım ve taşıma için, sıkıca kapatılabilen kaplar kullanılmalıdır.
• Çalışma alanına, yalnızca orada çalışan kişiler girebilmelidir.
• T+ ve T ile işaretlenmiş olan maddeler kilit altında tutulmalıdır ya
da yalnızca uzman kişilerin ulaşabileceği şekilde muhafaza edilmeli
veya depolanmalıdır.
• Eğer çalışma sırasında iş elbisesinin kirlenme ihtimali varsa, iş elbisesi veya koruyucu giysi ile sokak giysilerini ayrı ayrı muhafaza
etme olanakları öngörülmüş olmalıdır.
• Çalışanlar, tehlikeli maddeler tarafından kontaminasyon tehlikesi
bulunan çalışma alanlarında hiçbir gıda ve keyif verici maddeyi yiyemez ve içemezler. Bunun için uygun alanlar tesis edilmelidir.
• Eğer çalışanlar tek başlarına çalışıyorlarsa, risk değerlendirmesine
bağlı olarak ilave koruyucu önlemler alınmalı ya da uygun bir denetim yapılmasına özen gösterilmelidir.
• İşletme arızaları, kazalar ve acil durumlar için örn. ilk yardıma yönelik önlemler alınmalıdır.
• İş sağlığıyla ilgili uygun önlemler alınması sağlanmalıdır. Tehlikeli
maddelerden korunma konusunda işletmeye ve çalışanlara rehberlik hizmeti verilmesi ve gerekli hallerde tedbir olarak önceden iş
sağlığıyla ilgili muayenelerin yapılması için teklif getirilmesi veya
teşvik edilmesi bunlara dahildir.
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İşletme talimatına neler dahildir?
• Kullanılan bütün cihazları sızdırmazlık, aşınma ya da fonksiyon eksikliği belirtileri açısından kontrol edin. Eksiklikleri derhal amirlerinize bildirin. Tereddüt halinde çalışmaya devam etmeyin!
• Dökülen tehlikeli maddeleri derhal uzaklaştırın: Sıvıları çektirin ya
da emdirerek çektirin/absorbe ettirin (granüllerle, paspasla, kimyasal bağlayıcılarla); tozlarda kuru süpürge ya da basınçlı hava kullanmayın, aksine taleplere uygun bir endüstriyel elektrik süpürgesi
kullanın veya nemli bezle silin. Dökülen tehlikeli maddelerin nasıl
tasfiye edilecekleri ayrıca belirtilmiş olmalıdır (bkz. Güvenlik Bilgi
Formları).
• Kullanıma sunulan kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılacağına, düzenli tutulacağına ve usulüne uygun depolanacağına ilişkin
talimatlara riayet edin.
• Arıza durumlarında davranışa ilişkin uyarılar.
• Hangi contaların ve hortum kavramalarının kullanılması gerektiğini
tespit edin.
• Tıkanıklar halinde hareket tarzına ilişkin bilgiler.
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