


 Yanıcı toz, gaz ve buharın hava 
içerisinde patlama limitlerinde 
bulunduğu veya bulunma 
olasılığının olduğu sahalara 
PATLAYICI ORTAM denilmektedir. 



ATEŞ KAYNAĞI 

 Yanma veya patlamanın olabilmesi için üç şartın gerçekleşmesi zorunludur. 



 Gaz veya sıvı buharlarının havayla yaptığı en az 
ve en fazla oransal karışımın yanması veya 
patlaması özelliğine alt ve üst patlama limitleri 
denilmektedir. 
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 Çekirdek büyüklüğü yaklaşık 500 mikron 
altında olan ve havada belli bir süre süzülen 
katı maddeler toz olarak kabul edilmektedir. 

 



 Tozların havanın oksijeni ile karışımı ya “toz 
bulutu” halinde veya ince tabaka şeklinde 
mümkündür.  

 

 Tozlar genellikle ince bir film şeklinde tesis 
üzerine yapışık şekilde dururlar. 

 

 Tesisin ısınmasından veya dışarıdan gelen her 
hangi bir ısı kaynağı ile yanıcı tozun çok küçük 
bir bölümü akkor hale gelerek patlamaya 
neden olabilir.  



Yanıcı Toz Hava içerisindeki 
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Toz patlaması zincirleme bir reaksiyona ve diğer bir deyim ile “yürüyen bir patlama” 

felaketine dönüşür.  





 Özellikle sanayi devrimi sonrasında teknolojik 
gelişmeler sonucunda üretimin yapısı oldukça 
karmaşıklaşmış, hızlı ve kontrolsüz sanayileşme 
süreci ve üretimin giderek yoğunlaşması yangın ve 
patlama olaylarına neden olmaya başlamıştır. 



Endüstriyel kazlar sonucunda en büyük etki 

yaratan felaketlere ise çoğunlukla kimya sanayi 

ve kimyasal kullanan sanayi sebep olmuştur.   
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5 LPG tankı patlamış, 
21 kişi ölmüş ve 81 kişi 

yaralanmıştır. 



 



 



MIC reaktörü patlar, ortaya çıkan gaz 
bulutundan etkilenen 2.000 kişi ölür, 
hayatta kalan 500.000 kişide ise 
çeşitli sakatlıklar meydana gelir.  



 

500 kişi hayatını kaybeder, 5.000 
den fazla ev tahrip olur, 180.000 aile 
evlerini terk etmek zorunda kalır. 







Tüpraş AŞ.’nin açıklamasına göre 
rafineride 200 milyon dolar zarar 
meydana gelmiştir. 



22 

  

   

3 trilyon Lira zarar meydana gelmiştir.  
Dolum yapan Kara Tankeri sürücüsü 
ağır yaralanmış, kazada 2 kişi de 
zehirlenmiştir. 
 
5000 kişi evlerinden tahliye edilmiş, 
10 ev kullanılamaz hale gelmiştir. 
 



50 m çapındaki tankın bir 
bölümü erimiştir. Yangın 29 
saatte söndürülebilmiştir. 



 Sanayi devriminden bugüne kadar İş 
Sağlığı ve Güvenliği konusunda Dünya’da 
ve Türkiye’de pek çok çalışma yapılmış ve 
mevzuat hazırlanmıştır.  

 

 Bu çalışmalar çoğu zaman yetersiz kalmış, 
etkili olamamış ve sonucunda pek çok iş 
kazası ve meslek hastalığı meydana 
gelmiştir. 

 

 Özellikle kimyasal ve proses kaynaklı 
yangın, patlama ve toksik yayılım 
olaylarının önlenmesi için mevzuat 
gerekliliği doğmuştur.  



94/9/EEC 
Patlamaya karşı 

korumalı teçhizat 

ve koruyucu 

sistemlere ilişkin 

gereksinimleri, 

temel sağlık ve 

güvenlik 

gereksinimlerini 

belirler. 

Avrupa topluluğu 
anlaşmasının     
100a numaralı 
maddesine atıfta 
bulunması sebebi 
ile bu yönerge 
ATEX 100a olarak 
anılmaktadır.  



99/92/EC 

Avrupa 
Parlamentosu, 
Aralık 1999 yılında 
kullanıcıları 
kapsayan direktifi, 
patlayıcı ortam 
konusundaki 
tereddütleri 
gidermek 
maksadıyla  
yayınlamıştır. 

Bu talimat Ortaklık 
anlaşmasının 
137.nci maddesine 
dayanılarak 
çıkarıldığı için 
ATEX 137 olarak 
da anılmaktadır.  
  



ART.137 
(Ex Art. 118A) 

ÇERÇEVE DİREKTİF 
89/391 

EKİPMANLAR ÖZEL RİSKLER 

ÇALIŞMA ALANLARI ETKİ 

İş Ekipmanları 
89/655 95/63 

2001/45 

Personel Ekipmanları 
89/656 

Ekranlı Araçlar Ekipman 
90/270 

Elle Yük Taşıma 
90/269 

Gebe ve Emzikli Çalışan 
92/85 

Patlayıcı Ortamlar 
1999/92 

Çalışma Yeri 
89/654 

İşaretler 
92/58 

Sondaj 
92/104 

Maden 
92/104 

Balıkçı  Gemileri 
93/103 

İnşaat 
92/57 

          Biyolojik                  
           2000/54 

Kanserojen 
90/394 97/42 1999/38 

Kimyasal 
98/24 

Gürültü 
2003/10 

Titreşim 
2002/44 

Asbestos 
83/477 
91/382 

2003/18 

Limit Değerler 
  91/322   
 96/94 

Çalışma Süresi 
93/104 

2000/34 2003/88 

Geçici İstihdam 
91/383 

Gemide Tıbbi Tedavi 
92/29 

Serbest Çalışan 
2003/134 

Karayolu Taşımacılığı İçin Çalışma Süresi 
2002/15 

Sivil Pilotlar için Çalışma Süresi 
2000/79 

Balıkçılar İçin Çalışma Süresi  
1999/63 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Personelin Bulunduğu Kadro 
İtibariyle Dağılımı 

İşyerlerindeki 
patlayıcı ortamlarla 
ilgili değerlendirme 
ve şartları belirler. 



Mevcut Mevzuat 

AB İş Sağlığı ve 

Güvenliği Direktifleri 



1999/92/EC (ATEX 137) sayılı Avrupa 
Parlamentosu ve Konseyi Direktifi 

30 Nisan 2013 

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden 
Korunması Hakkında Yönetmelik  

1994/9/EC (ATEX 100a) sayılı Avrupa 
Parlamentosu ve Konseyi Direktifi 

26.10.2002 
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan 
Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili 
Yönetmelik 




