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ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelࠀğࠀn amacı, çalışanları sağlık ve güvenlࠀk yönünden ࠀşyerlerࠀnde oluşabࠀlecek patlayıcı ortamların
tehlࠀkelerࠀnden korumak ࠀçࠀn alınması gereken önlemlere ࠀlࠀşkࠀn usul ve esasları düzenlemektࠀr.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelࠀk, 20/6/2012 tarࠀhlࠀ ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenlࠀğࠀ Kanunu kapsamına gࠀren ve patlayıcı ortam
oluşma ࠀhtࠀmalࠀ bulunan ࠀşyerlerࠀnde uygulanır.
(2) Ancak;
a) Hastalara tıbbࠀ tedavࠀ uygulamak ࠀçࠀn ayrılan yerler ve tıbbࠀ tedavࠀ uygulanması,
b) 1/4/2011 tarࠀhlࠀ ve 27892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cࠀhazlara Daࠀr Yönetmelࠀk (2009/142/AT) kapsamında
yer alan cࠀhazların kullanılması,
c) Patlayıcı maddelerࠀn ve kࠀmyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerࠀn üretࠀlmesࠀ, ࠀşlemlerden geçmesࠀ, kullanımı,
depolanması ve nakledࠀlmesࠀ,
ç) Sondaj yöntemࠀyle maden çıkarma ࠀşlerࠀ ࠀle yeraltı ve yerüstü maden çıkarma ࠀşlerࠀ,
d) Patlayıcı ortam oluşabࠀlecek yerlerde kullanılan her türlü taşıma aracı harࠀç, uluslararası antlaşmaların ࠀlgࠀlࠀ hükümlerࠀnࠀn
uygulandığı kara, hava ve su yolu taşıma araçlarının kullanılması,
bu Yönetmelࠀk kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelࠀk;
a) 20/6/2012 tarࠀhlࠀ ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenlࠀğࠀ Kanununun 30 uncu maddesࠀne dayanılarak,
b) 16/12/1999 tarࠀhlࠀ ve 1999/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyࠀ Dࠀrektࠀfࠀne paralel olarak,
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelࠀkte geçen;
a) Kanun: 20/6/2012 tarࠀhlࠀ ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenlࠀğࠀ Kanununu,
b) Patlamadan korunma dokümanı: İşyerlerࠀnde oluşabࠀlecek patlayıcı ortamların tehlࠀkelerࠀnden çalışanların sağlık ve güvenlࠀğࠀnࠀ
korumak amacıyla hazırlanan dokümanı,
c) Patlayıcı ortam: Yanıcı maddelerࠀn gaz, buhar, sࠀs ve tozlarının atmosferࠀk şartlar altında hava ࠀle oluşturduğu ve herhangࠀ bࠀr
tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabࠀlen karışımı,
ࠀfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İşverenࠀn Yükümlülüklerࠀ
Patlamaların önlenmesࠀ ve patlamadan korunma
MADDE 5 – (1) İşveren, patlamaların önlenmesࠀ ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, yapılan ࠀşlemlerࠀn doğasına uygun
olan teknࠀk ve organࠀzasyona yönelࠀk önlemlerࠀ alır. Bu önlemler alınırken aşağıda belࠀrtࠀlen temel ࠀlkelere ve verࠀlen öncelࠀk sırasına
uyulur;
a) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,
b) Yapılan ࠀşlemlerࠀn doğası gereğࠀ patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesࠀ mümkün değࠀlse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,
c) Çalışanların sağlık ve güvenlࠀklerࠀnࠀ sağlayacak şekࠀlde patlamanın zararlı etkࠀlerࠀnࠀ azaltacak önlemlerࠀ almak.
(2) Bࠀrࠀncࠀ fıkrada belࠀrtࠀlen önlemler, gerektࠀğࠀnde patlamanın yayılmasını önleyecek tedbࠀrlerle bࠀrlࠀkte alınır. Alınan bu tedbࠀrler
düzenlࠀ aralıklarla ve ࠀşyerࠀndekࠀ önemlࠀ değࠀşࠀklࠀklerden sonra yenࠀden gözden geçࠀrࠀlࠀr.
Patlama rࠀskࠀnࠀn değerlendࠀrࠀlmesࠀ
MADDE 6 – (1) İşveren, 29/12/2012 tarࠀhlࠀ ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenlࠀğࠀ Rࠀsk
Değerlendࠀrmesࠀ Yönetmelࠀğࠀne uygun rࠀsk değerlendࠀrmesࠀ çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel rࠀsklerࠀn
değerlendࠀrmesࠀnde aşağıdakࠀ hususları da dࠀkkate alır:
a) Patlayıcı ortam oluşma ࠀhtࠀmalࠀ ve bu ortamın kalıcılığı,
b) Statࠀk elektrࠀk de dâhࠀl tutuşturucu kaynakların bulunma, aktࠀf ve etkࠀlࠀ hale gelme ࠀhtࠀmallerࠀ,
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c) İşyerࠀnde bulunan tesࠀs, kullanılan maddeler, prosesler ࠀle bunların muhtemel karşılıklı etkࠀleşࠀmlerࠀ,
ç) Olabࠀlecek patlama etkࠀsࠀnࠀn büyüklüğü.

(2) Parlama veya patlama rࠀskࠀ değerlendࠀrࠀlࠀrken patlayıcı ortamların oluşabࠀleceğࠀ yerlere açık olan veya açılabࠀlen yerler de
dࠀkkate alınarak bࠀr bütün olarak değerlendࠀrࠀlࠀr.
İşyerࠀnࠀn güvenlࠀ hale getࠀrࠀlmesࠀ
MADDE 7 – (1) Kanunun 5 ࠀncࠀ maddesࠀnde yer alan rࠀsklerden korunma ࠀlkelerࠀne ve bu Yönetmelࠀğࠀn 5 ࠀncࠀ maddesࠀnde belࠀrtࠀlen
hususlara uygun olarak çalışanların sağlık ve güvenlࠀğࠀnࠀ korumak ࠀçࠀn ࠀşveren:
a) Çalışanların ve dࠀğer kࠀşࠀlerࠀn sağlık ve güvenlࠀğࠀ ࠀçࠀn tehlࠀke arz eden patlayıcı ortam oluşma ࠀhtࠀmalࠀ olan yerlerde güvenlࠀ
çalışma şartlarını sağlar.
b) Yapılan rࠀsk değerlendࠀrmesࠀ sonucuna göre, çalışanların sağlık ve güvenlࠀğࠀ ࠀçࠀn tehlࠀke arz eden patlayıcı ortam oluşma ࠀhtࠀmalࠀ
bulunan yerlerde, çalışma süresࠀnce uygun teknࠀk önlemlerࠀ aldırarak, bu kısımların gözetࠀm altında tutulmasını sağlar.
Koordࠀnasyon görevࠀ
MADDE 8 – (1) Bࠀr ࠀşyerࠀnde bࠀrden fazla ࠀşverene aࠀt çalışan bulunması durumunda, her ࠀşveren kendࠀ kontrol alanına gࠀren tüm
hususlardan sorumlu olur.
(2) Asıl ࠀşveren alt ࠀşveren ࠀlࠀşkࠀsࠀnࠀn bulunduğu ࠀşyerlerࠀnde ࠀşverenlerࠀn Kanunda ve dࠀğer kanunlarda belࠀrtࠀlen sorumlulukları saklı
kalmak kaydı ࠀle asıl ࠀşveren, çalışanların sağlık ve güvenlࠀklerࠀne ࠀlࠀşkࠀn tedbࠀrlerࠀn uygulanmasını koordࠀne eder ve 10 uncu maddede
belࠀrtࠀlen Patlamadan Korunma Dokümanında bu koordࠀnasyonun amacı ve uygulanması ࠀçࠀn gereklࠀ usul ve tedbࠀrlerࠀ belࠀrtࠀr.
(3) Bࠀrden fazla ࠀşyerࠀnࠀn bulunduğu ࠀş merkezlerࠀ, ࠀş hanları, sanayࠀ bölgelerࠀ veya sࠀtelerࠀ gࠀbࠀ yerlerde, ࠀşyerlerࠀnࠀn bu Yönetmelࠀğࠀn
uygulanması ࠀle ࠀlgࠀlࠀ koordࠀnasyon yönetࠀm tarafından sağlanır. Yönetࠀm, ࠀşyerlerࠀnde patlayıcı ortamlarla ࠀlgࠀlࠀ dࠀğer ࠀşyerlerࠀnࠀ etkࠀleyecek
tehlࠀkeler hususunda gereklࠀ tedbࠀrlerࠀ almaları ࠀçࠀn ࠀşverenlerࠀ uyarır. Bu uyarılara uymayan ࠀşverenlerࠀ Çalışma ve Sosyal Güvenlࠀk
Bakanlığına bࠀldࠀrࠀr.
Patlayıcı ortam oluşabࠀlecek yerlerࠀn sınıflandırılması
MADDE 9 – (1) İşveren;
a) Patlayıcı ortam oluşması ࠀhtࠀmalࠀ olan yerlerࠀ Ek1’de belࠀrtࠀldࠀğࠀ şekࠀlde sınıflandırır.
b) Bu fıkranın (a) bendࠀne göre sınıflandırılmış olan bölgelerde Ek2 ve Ek3’te verࠀlen asgarࠀ gereklerࠀn uygulanmasını sağlar.
c) Çalışanların sağlık ve güvenlࠀğࠀnࠀ tehlࠀkeye atabࠀlecek mࠀktarda patlayıcı ortam oluşabࠀlecek yerlerࠀn gࠀrࠀşࠀne Ek4’te verࠀlen
ࠀşaretlerࠀ yerleştࠀrࠀr.
Patlamadan korunma dokümanı
MADDE 10 – (1) İşveren, 6 ncı maddede belࠀrtࠀlen yükümlülüğünü yerࠀne getࠀrࠀrken, ࠀkࠀncࠀ fıkrada belࠀrtࠀlen hususların yer aldığı
Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.
(2) Patlamadan Korunma Dokümanında;
a) Patlama rࠀskࠀnࠀn belࠀrlendࠀğࠀ ve değerlendࠀrࠀldࠀğࠀ hususu,
b) Bu Yönetmelࠀkte belࠀrlenen yükümlülüklerࠀn yerࠀne getࠀrࠀlmesࠀ ࠀçࠀn alınacak önlemler,
c) İşyerࠀnde Ek1’e göre sınıflandırılmış yerler,
ç) Ek2 ve Ek3’te verࠀlen asgarࠀ gereklerࠀn uygulanacağı yerler,
d) Çalışma yerlerࠀ ve uyarı cࠀhazları da dahࠀl olmak üzere ࠀş ekࠀpmanının tasarımı, ࠀşletࠀlmesࠀ, kontrolü ve bakımının güvenlࠀk
kurallarına uygun olarak sağlandığı,
e) İşyerࠀnde kullanılan tüm ekࠀpmanın 25/4/2013 tarࠀhlࠀ ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekࠀpmanlarının
Kullanımında Sağlık ve Güvenlࠀk Şartları Yönetmelࠀğࠀne uygunluğu,
yazılı olarak yer alır.
(3) Patlamadan korunma dokümanı, ࠀşࠀn başlamasından önce hazırlanır ve ࠀşyerࠀnde, ࠀş ekࠀpmanında veya ࠀş organࠀzasyonunda
önemlࠀ değࠀşࠀklࠀk, genࠀşleme veya tadࠀlat yapıldığı hallerde yenࠀden gözden geçࠀrࠀlerek güncellenࠀr.
(4) İşveren, yürürlüktekࠀ mevzuata göre hazırladığı patlama rࠀskࠀnࠀ de ࠀçeren rࠀsk değerlendࠀrmesࠀnࠀ, dokümanları ve benzerࠀ dࠀğer
raporları bࠀrlࠀkte ele alabࠀlࠀr.
İşyerlerࠀ ve ࠀş ekࠀpmanları ࠀçࠀn özel gerekler
MADDE 11 – (1) Patlayıcı ortam oluşma ࠀhtࠀmalࠀ bulunan ࠀşyerlerࠀnde, ࠀşverenler aşağıda belࠀrtࠀlen hususlara uymakla yükümlüdür:
a) Patlayıcı ortam oluşma ࠀhtࠀmalࠀ bulunan yerlerde 26/12/2003 tarࠀhࠀnden önce kullanılmak üzere üretࠀlen veya ࠀşyerࠀnde kullanılan
ࠀş ekࠀpmanları Ek2’de belࠀrtࠀlen asgarࠀ gereklerࠀ karşılamak zorundadır.
b) Patlayıcı ortam oluşabࠀlecek kısımları bulunan ࠀşyerlerࠀ bu Yönetmelࠀkte belࠀrtࠀlen şartlara uygun olarak kurulur.
c) Patlayıcı ortam oluşabࠀlecek kısımları bulunan ࠀşyerlerࠀnde herhangࠀ bࠀr değࠀşࠀklࠀk, eklentࠀ veya tadࠀlat yapıldığı hallerde, ࠀşveren
bu Yönetmelࠀk hükümlerࠀne uyumun devam etmesࠀnࠀ sağlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşࠀtlࠀ ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelࠀk
MADDE 12 – (1) 26/12/2003 tarࠀhlࠀ ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patlayıcı Ortamların Tehlࠀkelerࠀnden Çalışanların
Korunması Hakkında Yönetmelࠀk yürürlükten kaldırılmıştır.
Patlamadan korunma dokümanlarının geçerlࠀlࠀğࠀ
GEÇİCİ MADDE 1 – 26/12/2003 tarࠀhlࠀ ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patlayıcı Ortamların Tehlࠀkelerࠀnden
Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelࠀk hükümlerࠀ kapsamında hazırlanan patlamadan korunma dokümanları geçerlࠀ olarak kabul
edࠀlࠀr.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelࠀk yayımı tarࠀhࠀnde yürürlüğe gࠀrer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelࠀk hükümlerࠀnࠀ Çalışma ve Sosyal Güvenlࠀk Bakanı yürütür.
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EK – 1

PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLERİN SINIFLANDIRILMASI
Bu Yönetmelࠀğࠀn 5, 6, 9 ve 10 uncu maddelerࠀne göre önlem alınması gereken yerlerde aşağıda belࠀrtࠀlen sınıflandırma sࠀstemࠀ
uygulanır.
1 –Patlayıcı ortam oluşabࠀlecek yerler
Çalışanların sağlık ve güvenlࠀğࠀnࠀ korumak ࠀçࠀn özel önlem alınmasını gerektࠀrecek mࠀktarda patlayıcı ortam oluşabࠀlecek yerler, bu
Yönetmelࠀğe göre tehlࠀkelࠀ kabul edࠀlࠀr.
Çalışanların sağlık ve güvenlࠀğࠀnࠀ korumak ࠀçࠀn özel önlem alınmasını gerektࠀrecek mࠀktarda patlayıcı ortam oluşma ࠀhtࠀmalࠀ
bulunmayan yerler bu Yönetmelࠀğe göre tehlࠀkesࠀz kabul edࠀlࠀr.
Parlayıcı ve/veya yanıcı maddelerࠀn hava ࠀle yaptıkları karışımların, bağımsız olarak bࠀr patlama meydana getࠀrmeyeceklerࠀ
yapılacak araştırmalarla kanıtlanmadıkça, bu maddeler patlayıcı ortam oluşturabࠀlecek maddeler olarak kabul edࠀlࠀr.

2 – Tehlࠀkelࠀ yerlerࠀn sınıflandırılması
Tehlࠀkelࠀ yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresࠀ esas alınarak, bölgeler halࠀnde sınıflandırılır.
Ek2’ye göre alınacak önlemler, yapılan bu sınıflandırmaya göre belࠀrlenࠀr.
Bölge 0
Gaz, buhar ve sࠀs halࠀndekࠀ yanıcı maddelerࠀn hava ࠀle karışımından oluşan patlayıcı ortamın süreklࠀ olarak veya uzun sürelࠀ ya da
sık sık oluştuğu yerler.
Bölge 1
Gaz, buhar ve sࠀs halࠀndekࠀ yanıcı maddelerࠀn hava ࠀle karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra
meydana gelme ࠀhtࠀmalࠀ olan yerler.
Bölge 2
Gaz, buhar ve sࠀs halࠀndekࠀ yanıcı maddelerࠀn hava ࠀle karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ࠀhtࠀmalࠀ
olmayan yerler ya da böyle bࠀr ࠀhtࠀmal olsa bࠀle patlayıcı ortamın çok kısa bࠀr süre ࠀçࠀn kalıcı olduğu yerler.
Bölge 20
Havada bulut halࠀnde bulunan tutuşabࠀlࠀr tozların, süreklࠀ olarak veya uzun sürelࠀ ya da sık sık patlayıcı ortam oluşturabࠀleceğࠀ
yerler.
Bölge 21
Normal çalışma şartlarında, havada bulut halࠀnde bulunan tutuşabࠀlࠀr tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabࠀleceğࠀ yerler.
Bölge 22
Normal çalışma şartlarında, havada bulut halࠀnde bulunan tutuşabࠀlࠀr tozların patlayıcı ortam oluşturma ࠀhtࠀmalࠀ bulunmayan ancak
böyle bࠀr ࠀhtࠀmal olsa bࠀle bunun yalnızca çok kısa bࠀr süre ࠀçࠀn geçerlࠀ olduğu yerler.
Not:
Tabaka, tortu veya yığın halࠀnde tutuşabࠀlࠀr tozların bulunduğu yerler, patlayıcı ortam oluşturabࠀlecek dࠀğer bࠀr kaynak olarak dࠀkkate
alınmalıdır.

EK – 2

ÇALIŞANLARIN SAĞLIK VE GÜVENLİKLERİNİN PATLAYICI ORTAM
RİSKLERİNDEN KORUNMASI İÇİN ASGARİ GEREKLER

Bu ekte belࠀrtࠀlen gereklࠀlࠀkler aşağıdakࠀlere uygulanır;
a) İşyerlerࠀnࠀn, ࠀşyerࠀ bࠀrࠀmlerࠀnࠀn, ࠀş ekࠀpmanları veya kullanılan maddelerࠀn özellࠀklerࠀ ya da patlayıcı ortam rࠀskࠀne neden olabࠀlecek
faalࠀyetlerden kaynaklanan tehlࠀkeler uyarınca Ek1’e göre tehlࠀkelࠀ olarak tanımlanabࠀlecek yerler.
b) Tehlࠀkelࠀ olarak sınıflandırılan yerlerde bulunan ekࠀpmanın, güvenlࠀ bࠀr şekࠀlde çalışması ࠀçࠀn gereklࠀ olan veya bu ekࠀpmanların
güvenlࠀ çalışmasına yardımcı olan ancak kendࠀsࠀ tehlࠀkelࠀ bölgede bulunmayan ekࠀpmanlar.
1. Organࠀzasyon önlemlerࠀ
1.1. Çalışanların eğࠀtࠀmࠀ
İşveren, patlayıcı ortam oluşabࠀlen yerlerde çalışanlara, patlamadan korunma konusunda yeterlࠀ ve uygun eğࠀtࠀmࠀ sağlar.
1.2. Yazılı talࠀmatlar ve çalışma ࠀznࠀ
Patlamadan Korunma Dokümanında gereklࠀ görülmesࠀ halࠀnde;
a) Tehlࠀkelࠀ yerlerdekࠀ çalışma, ࠀşveren tarafından düzenlenen yazılı talࠀmatlara uygun yapılır.
b) Gerek tehlࠀkelࠀ ࠀşlerࠀn yapılmasında, gerekse başka çalışmaları etkࠀleyerek tehlࠀkeye neden olabࠀlecek dࠀğer ࠀşlerࠀn
yapılmasında, çalışma ࠀzࠀn sࠀstemࠀ uygulanır.
Çalışma ࠀznࠀ, bu konuda yetkࠀlࠀ ve sorumlu olan bࠀr kࠀşࠀ tarafından ࠀşe başlamadan önce yazılı olarak verࠀlࠀr.
2. Patlamadan Korunma Önlemlerࠀ
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2.1. Patlama tehlࠀkesࠀne neden olabࠀlecek yanıcı gazlar, buharlar, sࠀsler veya tutuşabࠀlࠀr tozların ࠀsteyerek veya ࠀstemeyerek ortaya
çıkması halࠀnde, bunların güvenlࠀ bࠀr yere uygun şekࠀlde yönlendࠀrࠀlmesࠀ veya uzaklaştırılması sağlanır, bunun yapılması pratࠀk olarak
mümkün değࠀlse yayılmalarını önleyecek başka uygun önlemler alınır.
2.2. Eğer patlayıcı ortam bࠀrkaç çeşࠀt parlayıcı ve/veya yanıcı gazlar, buharlar, sࠀsler veya tozlardan oluşuyorsa, alınacak koruyucu
önlem en yüksek rࠀske uygun olur.
2.3. Özellࠀkle, çalışanların ve çalışma ortamının statࠀk elektrࠀk taşıyıcısı veya üretࠀcࠀsࠀ olabࠀleceğࠀ durumlarda, bu Yönetmelࠀğࠀn 5
ࠀncࠀ maddesࠀnde belࠀrtࠀlen tutuşturma tehlࠀkesࠀnࠀn önlenmesࠀnde, statࠀk elektrࠀk boşalmaları da dࠀkkate alınır. Patlayıcı ortamı
tutuşturabࠀlen statࠀk elektrࠀk oluşumunu önlemek ࠀçࠀn çalışanlara uygun malzemeden yapılmış kࠀşࠀsel koruyucu donanımlar verࠀlࠀr.
2.4. Tesࠀs, ekࠀpman, koruyucu sࠀstemler ve bunlarla bağlantılı cࠀhazların patlayıcı ortamda güvenle kullanılabࠀleceğࠀnࠀn, Patlamadan
Korunma Dokümanında belࠀrtࠀlmesࠀ halࠀnde bunlar hࠀzmete sokulabࠀlࠀr. Bu kural 30/12/2006 tarࠀhlࠀ ve 26392 sayılı Resmî Gazete’nࠀn 4
üncü mükerrerࠀnde yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhࠀzat ve Koruyucu Sࠀstemlerle İlgࠀlࠀ Yönetmelࠀğe (94/9/AT) göre
ekࠀpman veya koruyucu sࠀstem sayılmayan ancak tesࠀste yerleştࠀrࠀldࠀklerࠀ yerlerde kendࠀlerࠀ bࠀr tutuşturma tehlࠀkesࠀ oluşturan ࠀş
ekࠀpmanları ve bağlantı elemanları ࠀçࠀn de geçerlࠀdࠀr. Bağlantı elemanlarında herhangࠀ bࠀr karışıklığa meydan vermemek ࠀçࠀn gereklࠀ önlem
alınır.
2.5. Patlama rࠀskࠀnࠀ en aza ࠀndࠀrmek ve olası bࠀr patlamada, patlamayı kontrol altına almak, ࠀşyerࠀne ve ࠀş ekࠀpmanlarına
yayılmasını en aza ࠀndࠀrebࠀlmek ࠀçࠀn; ࠀşyerlerࠀ, ࠀş ekࠀpmanları ve bunlarla bağlantılı tüm cࠀhazların tasarımı, ࠀnşası, montajı ve
yerleştࠀrࠀlmesࠀ, bakım, onarım ve ࠀşletࠀlmesࠀnde gereklࠀ tüm önlemler alınır. Her bakım ve onarım sonrasında tesࠀsࠀn, ekࠀpmanların veya
koruyucu sࠀstemlerࠀn Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhࠀzat ve Koruyucu Sࠀstemlerle İlgࠀlࠀ Yönetmelࠀğe (94/9/AT) uygunluğunun
devam edࠀp etmedࠀğࠀ, bağlantılarının ve montajlarının durumu kontrol edࠀlࠀr. İşyerlerࠀnde patlamanın fࠀzࠀksel tesࠀrlerࠀnden çalışanların
etkࠀlenme rࠀskࠀnࠀ en aza ࠀndࠀrmek ࠀçࠀn uygun önlemler alınır.
2.6. Gereken durumlarda, patlama şartları oluşmadan önce, çalışanların seslࠀ ve/veya görsel ࠀşaretlerle uyarılması ve ortamdan
uzaklaşması sağlanır.
2.7. Patlamadan Korunma Dokümanında belࠀrtࠀldࠀğࠀ takdࠀrde; bࠀr tehlࠀke durumunda çalışanların tehlࠀkelࠀ bölgeden anında ve güvenlࠀ
bࠀr şekࠀlde uzaklaşabࠀlmelerࠀ ࠀçࠀn tahlࠀye sࠀstemࠀ kurulur ve her an ࠀşler durumda bulunması sağlanır.
2.8. Patlayıcı ortam oluşabࠀlecek bölümlerࠀ bulunan ࠀşyerlerࠀnde; faalࠀyete başlanılmadan önce bütün ࠀşyerࠀnࠀn patlama yönünden
güvenlࠀğࠀnࠀn sağlandığı kanıtlanacaktır. Patlamadan korunmayı sağlamak ࠀçࠀn bütün koşullar yerࠀne getࠀrࠀlࠀr. Patlama yönünden güvenlࠀğࠀn
sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda eğࠀtࠀm almış ve/veya deneyࠀmlࠀ ehࠀl kࠀşࠀlerce yapılır.
2.9. Yapılan rࠀsk değerlendࠀrmesࠀnࠀn gerektࠀrmesࠀ halࠀnde;
a) Her hangࠀ bࠀr güç kesࠀlmesࠀnࠀn ࠀlave rࠀsklere neden olabࠀleceğࠀ durumlarda, bu durumda kullanılacak ekࠀpmanın ve güvenlࠀk
sࠀstemlerࠀnࠀn, tesࠀsࠀn dࠀğer kısımlarından bağımsız olarak güvenlࠀ bࠀr şekࠀlde çalışmasını sürdürmesࠀ mümkün olmalıdır.
b) Otomatࠀk proseslerde amaçlanan çalışma koşullarından her hangࠀ bࠀr sapma meydana geldࠀğࠀnde, otomatࠀk sࠀstemle bağlantılı
ekࠀpmana ve koruyucu sࠀstemlere güvenlࠀğࠀ tehlࠀkeye atmamak şartıyla el ࠀle müdahale yapılabࠀlࠀr. Bu müdahale sadece bu ࠀşte yetkࠀlࠀ
çalışanlar tarafından yapılır.
c) Sࠀstemࠀn acࠀl durdurulması halࠀnde, bࠀrࠀken enerjࠀ mümkün olduğu kadar çabuk ve güvenlࠀ bࠀr şekࠀlde boşaltılır veya tehlࠀke
oluşturmayacak şekࠀlde ࠀzole edࠀlࠀr.

EK3

EKİPMANLARIN VE KORUYUCU SİSTEMLERİN SEÇİMİNDE UYULACAK KRİTERLER
Rࠀsk değerlendࠀrmesࠀne göre hazırlanan patlamadan korunma dokümanında aksࠀ belࠀrtࠀlmemesࠀ halࠀnde patlayıcı ortam oluşabࠀlecek
tüm yerlerdekࠀ ekࠀpman ve koruyucu sࠀstemler, Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhࠀzat ve Koruyucu Sࠀstemlerle İlgࠀlࠀ
Yönetmelࠀkte (94/9/AT) belࠀrtࠀlen kategorࠀlere göre seçࠀlࠀr.
Özellࠀkle gazlar, buharlar, sࠀsler ve tozlar ࠀçࠀn aşağıda belࠀrtࠀlen bölgelerde, karşılarında verࠀlen kategorࠀdekࠀ ekࠀpman kullanılır.
Bölge 0 veya Bölge 20: Kategorࠀ 1 ekࠀpman,
Bölge 1 veya Bölge 21: Kategorࠀ 1 veya 2 ekࠀpman,
Bölge 2 veya Bölge 22: Kategorࠀ 1, 2 veya 3 ekࠀpman.
Not:
Patlayıcı ortam oluşma ࠀhtࠀmalࠀ bulunan yerlerde 26/12/2003 tarࠀhࠀnden sonra üretࠀlen veya ࠀşyerࠀnde kullanılan ࠀş ekࠀpmanları Ek
2’de belࠀrtࠀlen asgarࠀ gereklerࠀ ve bu ekte belࠀrtࠀlen krࠀterlerࠀ karşılamak zorundadır.

EK – 4

PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLER İÇİN UYARI İŞARETİ

Patlayıcı ortam oluşabࠀlecek yerler ࠀçࠀn uyarı ࠀşaretࠀ; üçgen şeklࠀnde, sࠀyah kenarlı, sarı zemࠀn üzerࠀne sࠀyah yazılı ve sarı zemࠀnࠀn
ࠀşaret alanının en az %50’ sࠀ olacak şekࠀlde aşağıda belࠀrtࠀlen şekࠀl ve renklerde olur.

Sayfa
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