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PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI 
EĞİTİM  PROGRAMI

• Programın Amacı:
• Katılımcılara, “Çalışanların Patlayıcı Ortamların 

Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki  Yönetmeliğin” nin
istediği taleplerine cevap verebilen Patlamadan Korunma 
Dokümanı hazırlama yetisine sahip ehil (sertifika sahibi) 
kişiler yetiştirebilmek.



• Programın Hedefi:
• Program sonunda, katılımcıların; yönetmeliğin istediği, 

ulusal ve uluslararası  standartlara uygun, tehlikelerin 
belirlendiği, risklerin değerlendirildiği, tutuşturma  
kaynaklarının bertaraf edilmesine ilişkin önlemlerin yer 
aldığı, patlayıcı atmosfer tehlikelerine ilişkin tüm tedbirleri 
bünyesinde barındıran, tesisin nasıl korunduğunun  kanıtı 
olan, yaşayan bir Patlamadan Korunma Dokümanı 
sistematiğinin nasıl kurulması gerektiğinin anlaşılmasını ve 
öğrenilmesini  sağlamak



• PATLAMANIN OLASI ETKİLERİ
• Patlamadan kısa bir süre sonra, bir yüksek basınç dalgası oluşur ve

harekete geçer. 
• Buna statik ek basınç (normal atmosfer basıncının üstünde) denir. 
• Bu şok dalgalarından sonra da, oluşan çok güçlü rüzgarların yarattığı

basınç gelişir. Buna da dinamik basınç denir.
• Statik ek basınç hedefleri (örneğin , bina ve tesisleri) yıkmakta, onu

izleyen güçlü rüzgarlar da (dinamik basınç) ayrıca büyük zararlara neden
olmaktadır.

• İnsan vücudu çok yüksek ek basınca direnç gösterebilmektedir.  Ama
oluşan dinamik basınç,  nesneleri ve insanları havaya uçuracak , bu da, 
özellikle uçuşan maddelerin çarpmasından dolayı ölümlere yol açacaktır.



• Patlama sonucu insan ölümleri aşağıdaki dolaylı ve dolaysız
biçimlerde olmaktadır:

• Yıkılan yapıların enkazı altında kalarak;
• Ani ve yüksek basınçtan içeri doğru oluşan hareket özellikle hava

içeren organlarda etkili olmaktadır. Örneğin,ciğerlere hava dolarak
. hemoraji ve ödem oşuşmakta, birkaç dakika içinde de ölüm 
meydana gelebilmektedir;

• Dinamik basınç sonucu; binalardan dışarı fırlamalar, uçuşan
madde hasarları, toz bulutlarından boğulma, vs.oluşmaktadır.

• Örneğin;5 psi'lik basınç   yaratan patlamaya maruz kalan
insanların %1' inde kulak zarı patlamakta . 45 pside ise bu oran
%99 olmaktadır. Akciğer hasarı ise 15 pside meydana gelmekte ve
35-45 psi basınç değerinde %l'lik ölüm oranı 55-65 pside % 99 
oranına çıkmaktadır.

•



NOT

• 1 bar 14.5037 inçkareye pound psi ye eşit 
olduğundan

• 5 psi 0,3450 bar dır
• 45  psi de 45/14.5037=3,102 bar dır
• 55 psi de 55/14.5037=3,8 bar
• 65 psi de 65/14.5037=4.5 bar



Ek basınç (psi) Rüzgar hızı
(km/saat) Sonuç

l 60 Binalar hasar görür, uçuşan maddele r insanlara zarar verir.

3 160 Duvarlar yıkılır, evler büyük hasar görür. Açıktaki in sanlar ölür.

5 260 Normal yapılar yıkılır, çelik konstrüksiyonlar büyük hasar görür.

10 465 Fabrika, tesis ve binalar yıkılır. Küçük evlerin kiremit ve tahtaları uçuşur.

20 670 Her şey yerle bir olur.



• 1 PSİ=0,069 BAR
• 3PSİ=0.207  BAR
• 5PSİ=0,345 BAR
• 10PSİ=0,69 BAR
• 20PSİ=1,38 BAR







• *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



• Patlamadan Korunma Dokümanı Nedir ?
• 20/6/2012 tarihli, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

kapsamında 30 Nisan 2013 tarihli, 28633 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “ÇALIŞANLARIN PATLAYICI 
ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDAKİ 
YÖNETMELİĞİ” 10. Maddesine göre patlayıcı ortam oluşma 
ihtimali bulunan işletmelerde (gaz ve toz patlamaları) 
Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması zorunludur



• Patlamadan Korunma Dokümanı Neden Gereklidir ?
• Herhangi bir acil durumda işletme içerisindeki personel nasıl 

hareket edeceğini bilmezse can ve mal kaybı yaşanabilir. İşte 
bu tür can ve mal kaybı gibi olayların yaşanmaması için, bu 
işletmeler de Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması 
ve bu doküman ışığında gerekli önlemlerin alınması 
gerekmektedir. Patlamadan Korunma Dokümanı, işletme 
içinde bulunan personelin zarar görmesini önlemek, iş 
makinelerinde herhangi bir patlama meydana gelme riskini 
en aza indirmek ve tehlikeli durumlarda oluşabilecek 
zararların mümkün olduğunca önüne geçmek için gerekenleri 
belirten belgelerdir.



• Parlayıcı patlayıcı madde ihtiva eden ortamlarda tehlikeli 
bölge tanımlanması ve patlamadan korunma dokümanının 
hazırlanması işverenin yükümlülüğündedir.

• DİKKAT: 20/6/2012 tarihli, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu kapsamında Patlamadan Korunma Dokümanı 
bulunmayan kuruluşlara faaliyeti durdurma ve idari para 
cezaları uygulanabilmektedir.



• Patlamadan Korunma Dokümanı Hangi İşletmelerde 
Hazırlanması Zorunludur ?

• LPG ve Diğer Petrol Ürünleri Üretim, Dolum ve Dağıtım 
Tesisleri,

• Doğalgaz ihtiva eden tüm tesisler
• Kimyasal Madde Üreten ve/veya Depolayan Yerler,
• Boya ve Tiner İmalathaneleri,
• Elektrikli Cihaz ve Teçhizat İmalathaneleri,



• Boya İşlemi Yapılan/Boyahane İçeren İşletmeler,
• Ham Deri İmalathaneleri,
• Akü İmalathanelerinin Bazı Bölümleri,
• Margarin, Zeytinyağı ve Diğer Yağ̆ İmalathaneleri.
• Kâğıt Fabrikaları
• Aluminyum, Ağaç Tozu Ortaya Çıkan İşletmeler vb.
• Un, Şeker, Nişasta Fabrikaları,
• Yem ve Tahıl fabrikaları
• Kömür tozu ihtiva eden tüm işletmeler



• "Patlamadan korunma dokümanı
MADDE 10 – (1) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine 
getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan 
Korunma Dokümanını hazırlar.
(2) Patlamadan Korunma Dokümanında;
a) Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği hususu,
b) Bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için 
alınacak önlemler,
c) İşyerinde Ek-1’e göre sınıflandırılmış yerler,
ç) Ek-2 ve Ek-3’te verilen asgari gereklerin uygulanacağı yerler,
d) Çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere iş ekipmanının 
tasarımı, işletilmesi, kontrolü ve
bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı,
e) İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 
Güvenlik Şartları Yönetmeliğine uygunluğu, yazılı olarak yer alır.
(3) Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır 
ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, 
genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek
güncellenir.
(4) İşveren, yürürlükteki mevzuata göre hazırladığı patlama riskini de 
içeren risk değerlendirmesini,dokümanları ve benzeri diğer raporları 
birlikte ele alabilir."



CEZASI

• Bu nokta işverene nasıl anlatılır, ama pkd hazırlamamanın 
cezası ~1500 ile 4000 arası değişiyor firma çapına göre. 
Teşhisteki her bir uygunsuzluk içinde iyileştirme isteneceğini, 
bunların da cezaya tabi olacağını göz önünde 
bulundurmalıdır. Sonuç olarak eğer  uzmanı olarak "bu 
işyerinde patlama riski yok" diyorsanız hazırlamamanız 
durumunda bir sorun olmaz. En kötü ihtimalle bir 
denetlemede ~1500 Tl ceza alır işletme. Zaten dökümanı bu 
fiyattan aşağıya hazırlatamazsınız. 











ÜLKEMİZDEKİ YASAL DÜZENLEMELER



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

• 1999/92/EC (ATEX 137) sayılı 
• Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi
• 1-ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN 

TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA 
YÖNETMELİK

• Resmî Gazete Tarihi: 30.04.2013 Resmî Gazete 
Sayısı: 28633



• 2-İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA 
SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

• Resmî Gazete Tarihi: 25.04.2013 Resmî 
Gazete Sayısı: 28628



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

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

• *MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN 
TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ 
YÖNETMELİK (2014/34/AB)

• Resmî Gazete 30 Haziran 2016 PERŞEMBE ,Sayı : 
29758



• ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN 
TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA 
YÖNETMELİK

• Resmî Gazete Tarihi: 30.04.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28633



• BİRİNCİ BÖLÜM
• Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
• Amaç
• MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanları sağlık ve 

güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı 
ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken 
önlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

• Kapsam
• MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 

sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve 
patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde 
uygulanır.



• (2) Ancak;
• a) Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler ve tıbbi 

tedavi uygulanması,
• b) 1/4/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT) kapsamında 
yer alan cihazların kullanılması,

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

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

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

• bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.



• Dayanak
• MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
• a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak,
• b) 16/12/1999 tarihli ve 1999/92/EC sayılı Avrupa 

Parlamentosu ve Konseyi Direktifine paralel olarak,
• hazırlanmıştır.



• Tanımlar
• MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
• Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanununu,
• Patlamadan korunma dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek 

patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve 
güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümanı,

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

• ifade eder.



• İKİNCİ BÖLÜM
• İşverenin Yükümlülükleri
• Patlamaların önlenmesi ve patlamadan korunma
• MADDE 5 – (1) İşveren, patlamaların önlenmesi ve 

bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, yapılan 
işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona
yönelik önlemleri alır. Bu önlemler alınırken aşağıda 
belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyulur;

• a) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,
• b) Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam 

oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın 
tutuşmasını önlemek,

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



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



• Patlama riskinin değerlendirilmesi
• MADDE 6 –
• (1) İşveren, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk 
Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun risk değerlendirmesi 
çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel 
risklerin değerlendirmesinde aşağıdaki hususları da dikkate 
alır:



• a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,
• b) Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, 

aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri,
• c) İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile 

bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri,
• ç) Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü.



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



• İşyerinin güvenli hale getirilmesi
• MADDE 7 – (1) Kanunun 5 inci maddesinde yer alan 

risklerden korunma ilkelerine ve bu Yönetmeliğin 5 inci 
maddesinde belirtilen hususlara uygun olarak çalışanların 
sağlık ve güvenliğini korumak için işveren:

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

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



• Koordinasyon görevi
• MADDE 8 – (1) Bir işyerinde birden fazla işverene ait çalışan 

bulunması durumunda, her işveren kendi kontrol alanına 
giren tüm hususlardan sorumlu olur.

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



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



• Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin sınıflandırılması
• MADDE 9 – (1) İşveren;
• a) Patlayıcı ortam oluşması ihtimali olan yerleri Ek-1’de 

belirtildiği şekilde sınıflandırır.
• b) Bu fıkranın (a) bendine göre sınıflandırılmış olan 

bölgelerde Ek-2 ve Ek-3’te verilen asgari gereklerin 
uygulanmasını sağlar.

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



• Patlamadan korunma dokümanı
• MADDE 10 –
• (1) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen (yani patlama riskini 

değerlendirirken) yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci 
fıkrada belirtilen hususların ( yani bütün olarak 
değerlendirme) yer aldığı Patlamadan Korunma 
Dokümanını hazırlar.

• (2) Patlamadan Korunma Dokümanında;
• a) Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği hususu,
• b) Bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi için alınacak önlemler,
• c) İşyerinde Ek-1’e göre sınıflandırılmış yerler,
• ç) Ek-2 ve Ek-3’te verilen asgari gereklerin uygulanacağı 

yerler,



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

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

• yazılı olarak yer alır.



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

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



• İşyerleri ve iş ekipmanları için özel gerekler

• MADDE 11 –
• (1) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde, 

işverenler aşağıda belirtilen hususlara uymakla 
yükümlüdür:

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



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

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



• ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
• Çeşitli ve Son Hükümler
• Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
• MADDE 12 – (1) 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması 
Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

• Patlamadan korunma dokümanlarının geçerliliği
• GEÇİCİ MADDE 1 – 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması 
Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında hazırlanan patlamadan 
korunma dokümanları geçerli olarak kabul edilir.

• Yürürlük
• MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
• Yürütme
• MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı yürütür. 
•



EK – 1

• PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLERİN 
SINIFLANDIRILMASI

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

• 1 –Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler
• Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel 

önlem alınmasını gerektirecek miktarda patlayıcı ortam 
oluşabilecek yerler, bu Yönetmeliğe göre tehlikeli kabul 
edilir.



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

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



• 2 – Tehlikeli yerlerin sınıflandırılması
• Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın 

devam etme süresi esas alınarak, bölgeler halinde sınıflandırılır.
• Ek-2’ye göre alınacak önlemler, yapılan bu sınıflandırmaya göre 

belirlenir.
• Bölge 0
• Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile 

karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun 
süreli ya da sık sık oluştuğu yerler.

• Bölge 1
• Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile 

karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında 
ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler.

• Bölge 2
• Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak 

normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali 
olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın 
çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler.



• Bölge 20
• Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya 

uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler.
• Bölge 21
• Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir 

tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler.
• Bölge 22
• Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir 

tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir 
ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu 
yerler.

• Not:
• Tabaka, tortu veya yığın halinde tutuşabilir tozların bulunduğu yerler, 

patlayıcı ortam oluşturabilecek diğer bir kaynak olarak dikkate 
alınmalıdır.



EK – 2

• ÇALIŞANLARIN SAĞLIK VE GÜVENLİKLERİNİN PATLAYICI 
ORTAM RİSKLERİNDEN KORUNMASI İÇİN ASGARİ GEREKLER

• Bu ekte belirtilen gereklilikler aşağıdakilere uygulanır;
• a) İşyerlerinin, işyeri birimlerinin, iş ekipmanları veya 

kullanılan maddelerin özellikleri ya da patlayıcı ortam 
riskine neden olabilecek faaliyetlerden kaynaklanan 
tehlikeler uyarınca Ek-1’e göre tehlikeli olarak 
tanımlanabilecek yerler.

• b) Tehlikeli olarak sınıflandırılan yerlerde bulunan 
ekipmanın, güvenli bir şekilde çalışması için gerekli olan 
veya bu ekipmanların güvenli çalışmasına yardımcı olan 
ancak kendisi tehlikeli bölgede bulunmayan ekipmanlar.



• 1. Organizasyon önlemleri
• 1.1. Çalışanların eğitimi
• İşveren, patlayıcı ortam oluşabilen yerlerde çalışanlara, 

patlamadan korunma konusunda yeterli ve uygun eğitimi 
sağlar.

• 1.2. Yazılı talimatlar ve çalışma izni
• Patlamadan Korunma Dokümanında gerekli görülmesi 

halinde;
• a) Tehlikeli yerlerdeki çalışma, işveren tarafından 

düzenlenen yazılı talimatlara uygun yapılır.
• b) Gerek tehlikeli işlerin yapılmasında, gerekse başka 

çalışmaları etkileyerek tehlikeye neden olabilecek diğer 
işlerin yapılmasında, çalışma izin sistemi uygulanır.

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







• 2. Patlamadan Korunma Önlemleri
• 2.1. Patlama tehlikesine neden olabilecek yanıcı gazlar, 

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



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

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



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



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



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

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

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



• 2.9. Yapılan risk değerlendirmesinin gerektirmesi halinde;
• a) Her hangi bir güç kesilmesinin ilave risklere neden 

olabileceği durumlarda, bu durumda kullanılacak 
ekipmanın ve güvenlik sistemlerinin, tesisin diğer 
kısımlarından bağımsız olarak güvenli bir şekilde 
çalışmasını sürdürmesi mümkün olmalıdır.

• b) Otomatik proseslerde amaçlanan çalışma koşullarından 
her hangi bir sapma meydana geldiğinde, otomatik 
sistemle bağlantılı ekipmana ve koruyucu sistemlere 
güvenliği tehlikeye atmamak şartıyla el ile müdahale 
yapılabilir. Bu müdahale sadece bu işte yetkili çalışanlar 
tarafından yapılır.

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



EK-3
• EKİPMANLARIN VE KORUYUCU SİSTEMLERİN 

SEÇİMİNDE UYULACAK KRİTERLER
• Risk değerlendirmesine göre hazırlanan patlamadan 

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



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

• Bölge 0 veya Bölge 20: Kategori 1 ekipman,
• Bölge 1 veya Bölge 21: Kategori 1 veya 2 ekipman,
• Bölge 2 veya Bölge 22: Kategori 1, 2 veya 3 ekipman.
• Not:
• Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde 

26/12/2003 tarihinden sonra üretilen veya işyerinde 
kullanılan iş ekipmanları Ek-2’de belirtilen asgari 
gerekleri ve bu ekte belirtilen kriterleri karşılamak 
zorundadır.











EK – 4
PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLER İÇİN UYARI 
İŞARETİ

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